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!ta/yanın Akdenizdeki. MUAMELE VE lstihlik 
Emelleri Nedir? VERGiLERiNDE TE~ZILAT 

•• 
Türkiyedende Dahil Olmak Uzere 
İtalyaya V aktile Vadedilen Yerler 

ltalya Ve Suriye 
Muhtelif btiviik devletlerin si 

ırasetlerinde, h~lihazııxfa birinci 
Plinda yer tutan A k<ltınizin 
şark !ıa\'za ı, de\letlel'in takip et 
ilikleri tev~i programları clolayısi 
le ehemmiyete değer bir meYZU 

ıteşkil einıeUed;r. Şarkı Akdeniz 
thavzıtbında üç 11iva~et manzumesi 
göze carpar: 

1) Şimali garbi: Hiir ve mfüı· 
takil TUrkiyt• Cumhuriyeti ve a-e
)'i kı,..1mları da İran; 

2) Merkezi garbi: Büyük dev 
Jetlerin nüfuzui1a tabi Arap dev • 
letleri, mıında altnda bulunıuı 
1lnemleketıer ve Mısır; ı 

3) Cenubu ~arbi: Münhasıran 
'müstemleke memleketleı·inden 
.tnUteşekkil, .rnmalı, Hab~istal\ 
~·e Südkıı. 

Bu mırwtakalarda devletlerin 
lhtira.<•lan, asırlurın seyrinde bo· 
yuna çarpışmı~, harpler, ımlaş • 

hıalar, taksimler meydana gel:rıtif 

bıüstakil dc>vletler esir vaziyete 

Mandası 

Yani T eskilô:t Çalışmıya Başladı 
İstanbul Defterdarlığı, muamele ve :~tihlalc 

verıileri tubeainde 1 kanunusani 1939 tarihinden 
itibaren yeni bir tetkilat yapmı,tır. 

Bu tetkilata nazaran. evvelce Sanayi &rupları 
itibariyle yapılmıf olan ,ube ve sel·ıi te,kilatı kal
dırılmakta ve vergi kanunlarının lakib ~ttiği esas
lara uyularak İf bölümü yapılmaktadır. 

Yeni te,kili.tta; bu 'ube ile ali.kadar olan Sa
nayicilere, Bankalara, bangerlere ve 'irketlere 
\'ersilerini az bir zamanda ödemek husuıunda mü
him kolaylıklar göıterilmektedir. 

Dijer taraftan Vekiller Heyetince tasdik olu

nan 1938 mali aeneıi iptidai maddeler tenzilat ka
rarnamesi de alakadarlara tebliğ edilmit bulun
tnaktadır. 

Bu kararname muamele ve istihlak tubesin-

den Sanayicilerin mensub oldukları teşekkül ve 
cemiyetlere tebliğ edilmiştir. 

Yeni kararnamede: lt'Uamele vergisi mükel
leflerini memnun edecek geni~ mikyasta tenzilat 

:ıleı-l vardır. Maktu muamelf' ve 

lanan mükelleflr>r içn son kararname hükiimleri 
femmuz 1938 tarihinden ve diger Sanayi müesae
ıeleri için 1 hanunevvel 1938 tarihinden itibaren 
.atbik edilecektir. 

Buı-üne kadar mükelleflerden fazla tahıil edi
len vcriglcr borçlu olanların borçlarına mahıub 
edilecek, borçlu olmıyanlara da hemen iade oluna
:aktır. 

Muamele ve İstihlak vergileri tubesinde yeni 
.-apılan teşkilatın 'efliğine tayin edilen kıymetli 
naliyccilerimizden Beykoz malmüdürü Ekrem, ye
ıi vazifesine başlamıştır. \.ıı _____________________________________________________ _, 

Tayyare Kaçakcısı Ekrem 
König'in Bir Macerası 

ŞOphelendiği Bir Yazı •• 
Uzerine Bir Gazetenin 

Müdürünü Ne,riyat 
Dairede Nasıl 

Ankarada Resmi 
Sorguya Çekmiş ? 

Bir 

Dunkli Haber gazel si aynen bu udamı11 daha cH Plki fn ıliyeti, rı m.üdürü jken bir otomouil ka-
düşmüş, nüfuz altında kalanlar, ~u ".·azılı ne.-ı,retmekte\'di: ne dair ı'ııLıctı telc,.ıkl-ı' eclı'Jnl> ı c .. k L·ı 1 · · ~ ·' " ' " ... za~nna kurban gid<•n "rnhmetli 
ımı 1t benliklerinin tarih erının tı- Ekrem König hakkıııdlıl tat .nı- bazı ifs""tt 0 lıtıl• '111n1u"t111· hı r d k d' ,) ,nn (1, .. ':' • 'I'ahirc acık mektup,, ba ·lıği~ lo 

e m cm kuvvet alara mevcu ı- ı·e kaçakçılığı dolay ıs~ le i.ahki- Me' :r.uu bahb mc~ıeı, t: IH':-rettiği ~·azıda hülil~a1 en , e 
~etlerinin kurtarmışlardır. Bu a- f kat yapmakta iken, lıir Sadııllalıtır. 
l'ada Osmanlı imparatorluğu hı - ltalyaaıa Libya müstemlekeaiae giden talyan muhacirleri nw 1 ıı u lll anlatıy.or: 

~=;~;~~==~;.~~-~-R~o~m~a~~.l~:~e~m~~a~s~ı~n~d~a~n~,~4r~~ls~m~e~t ~ln"~:o~~n~Uoo~Tooirb~a~«ky~laU~dı~a ~l.~S~tooa~d~l~a~r~ın~ooi«n~ş~a~<s»:oo~oo;oo·ac«ü~-~~~m»udooa~) 

:~:::~:
1

~::~;~FJ:;~'.ı~~:,~~:~ Ne Netice Çıkacak? TKe.yt~~tk1i lceurmhyurarePi.aimci~k1,_ I' Derhil Başlanacak 
!l"ını tc~kil eden memleketlf'r göz- ··- • 

ferini ba,ragı ih!ira. larclan kurlar • B k •ı • 1 T U • • mlt lnönü, bu aym ıonlarına 
ınağa muvaffak olamamışlardır. lngiliz aşve ı ı ye cıarıcıye doğru lıtanbula geleceklerdir. 

Bu yerlerde dn•letlerin ~iya- p z • E •ı Sayın lımet lnönünün lıtan-
setleı·ine amil olan menfaatler Nazırı apayı ıyaret ttı er buldan Trakyaya ıeçerek orada 
trnütenev\'İ \'e çoktur. Hilhas:sa .......::>c:...--- üç yıldanberi tatbik edilmekte o-
lngiltere ile Frarnıa lıu lhı. ... u~ta Vatikan, 13 (A.A.) - B. Chıım- rmı Villamadamada ikamet etmek· lan kalkınma hareketlerini ye-
Çok faaliyet sarf et•niş!P.rdir. beı lain ile Lord Halifax, beraber- te olduklarl saraydan almıştır. GU- rinde tetkik ve mütahede buyu-

İngiltcre ta ilk zamanlardan Terinde ingiltereııin Paua nezdinde· zerglhta bir çok halt birikmi§ti. ra~akları tahmin olunmaktadU'. 
itibaren Mısır, Arabistan ve Irak· ki elçisi bulunduğu halde saat 11, Papa, tnglliz nazırlarını hususi 

ta yerleşmeğe calışmış ve burala- 55 te Vatikana gelmişlerdir. Vati- kU.tüphanesinde kabul etmiş ve Macarı·sıan 
lını iiç sebepten dolayı clinılc bu- kanuı otomobilleri, tngiliz nazırla- (Sonu 3 üncü aayfada) 

lun~~m~!~;:~c;~i!~~: mıntakal,m- -- =Fatih"" :.hkemesi:d;" f-:i bir'"'-cinaye; ·- AntikOll!l~tern 
Dtn nıcvcudiyeti, Pakta Gırıyor 

2) İran körfezini Irana bağlı- • 
ran yolların geçişi: Bu yollaı'iliın B . b t kaJ' tı.bı karısını Budape~te: l3 (A. A.) - Ha-
f>ir tanesi Hind Ok> anustınu, kır- ır za f , riciye nazırı B. Csaky, hilkümet 
anızı deniz ve Süveyş kanalı vası- partisinin içtimamda :Macaristanııı 
ıtasiyle Akdenize bağlar, diğen k ••lr .J. H .J. H yakında aı1tikomintern ı1aktına il-
ıde Hind Okyanusunu İran körfe- ve avnanasını 0 aurau tihak edeceğini biluirmüıtir. 
kti ve şattularap va>1ıtasiyle frana - 'J' Bundan başka B. Csaky, Bel'li-
~e Iraka ve dolayısiyle yine Akde ne yapacağı ziyaret esııa;;ında iki 
~ize bağlar. Ayrı bir karll yolu memleket arasında zuhur eden su-
ida Mısırdan kalkarak ta Afrika· itefehhümlerin izale edileceğini 

ntn cenubuna kadar gider. 

8) Mısıı· ve Irak topraklarının 
~üyük münbitliği. 

Fransa ise, tarihte Suriye ve 
lıavali.~inB g·öz dikmişti. O da bu 
.-erlere bazı sebepler tahtında 
hlalik olmak istemiştir: 

Uzak şarktaki müstemlekele
il'İni muhafaza ve buraya giden 
rolların nezaretini temin için Bri
tanya Impar.atorluğu yollarına 
lnüvazi bir seri duraklara ihtiyaç, 
~uriye sahilleri bu husus için elve 
rİşli nokt.ilar gösterir. 

2) Fransız imparatorluğunun 
lsJAm vasfı, bazı islim kültür mex 
~ealeriRi elde tutmağı icap ettiri
l'ordu. 

İşte bu iki devlet bu amiller al 
tında mücadele ederken, bir Ak
~eniz devle-ti olan İtalya dünya -
~aki toprakları paylaşma siyaseti 
lıe Almanya ile birlikte ge.ç dahil 

(Soau 3 ~cü aa:rfacla) 

Vak'um JetADe phidl 
Neriman ve ceıetleriD 

binadan çıkanlıp 

Dün sabah Beyazıdda, "Fatih 
Sulh mahkemesi,, ıbinasında f eei 
bfr vaka olmuş; mezkur mahke
me zabıt kaiitiblerinden Şevket; 

genç karısı Vildanla, kayrn validesi 
Nazifeyi S kurşunla vurarak öl -
dürmüş sonra kendisi de bir kaza 

(Sonu 7 nci ıayf ada) 

söylemiştir. - ----
Başvekil Sümer 
Bankı gezdi 

Ankara, 13 (Hususi) - Başvn

kil Celil Bayar bugün saat 16 da 
Sümerbankı gezmiş ve banka u
mum müdüründen izahat almıştır. 

Yükıek tasdikten çıkao 
tayinler 

Ankara, 13 (Hususi) - Birinci 
umum müfettişlik emniyet müşa
virliğine l...:akup Karagülün, Malat
ya belediye reisliğine Tevfik Te
mellinin, Yozgat belediye reisliğine 
Seher Eronatm, Eskişehir belediye 
reisliğine Kamil Kaplanlının, Kırk
lareli belediye reisliğine Haşim 

Pekoğuzun, Aydın belediye reisli
ğine Etem Menderesin, Kırşehir be
lediye reisliğine Turgut Kopurun. 
Denizliye tsmailin, Bursaya Neşet 
Kiperin, Sinoba Abdullah Bat-ururı 

tayinleri yüksek tasrikten c;ıktı. 1 

Valinin Riyasetinde Yapılan 
Toplantıda Buna K"arar Verildi 

Vail Lütfi Kırdar lıtanbul ıporcuları ile beraber 
Dün akşam İstanbul bölgesine evvel gazetecilere ve kulüp mm ah

dahil 22 kulüp ve .spor ajanları ile haslarına bir çay verildi. 
monitörleri vali ve belediye reisi Ve bundan sonra kulüpler sa
ayni zamanda, spor bölgesinin baş· londa toplandılar. Vali Lfıtıı Kır
kanı olan Lfıtfı Kırdann riyaseti dar toplantıya riyaset ettı. 
altında, saat 6,30 da İstanbul böl· ı Ilk .!lo:.:!1 HJal kuHibiı rei 11 ı Fet-
gesinde toplandılar. Bu toplantıdan (Sonu ": nci sayfada) 

H E R SABAH 

Reisicumhurumuzun Seyahati 
A iaicumhurumuz lamet lnönünün yakında Trakyada bir 

tetkik .eyahati yapacağını ve bu mıntakada köy kalkın
ma faaliyetinde timdiye kadar elde edilen neticeleri tetkik edece
iini duyuyoruz •. Bu tetkik aeyahati, n .. i:sicuınhurumuzu m~mleke. 
tin en kalabahk kütleıi olan köylü aınıfı ile ikinci defa kar,ı kar 
t•Y• getirecekti?'. 

Köylülerle konutmaımJ çok iyi bilen, onlaı·ın dilini çok iyi 
anlayan aevgili Reisicumhurumuzun böyle halk tabakaıiyle doiru
dan doğru)·a yaptıkları lemaaların memleketin iktbadi ,.0 içtimal 
hayatında çok meaut inkifaflara yol açacağı muhakkaktır. 

Haydi yolu açık olaun ! 

A • CEMALEDDİN SARAÇOCLU 
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200 Kadar Gönüllü 
Asker Kaydedilmişti . 

Enver Paşa ile Şan Sultan geceyan
sına Kadar Köylülerle Konuştular 

• 

---:.-cca---
F..nver paşanın harekete geçtiği j 

tarihlere tesadüf eden zamanlarda 
Taşkend, Hokna, Semerkandd ~ ci~ 
Ruslara karşı başlıyan kıyam hare· 
keti gün gc tikce ıleı hyor Ye hudu
~unu geni letiyoı du. 

Ru lar bunlnra knı ı artık ha•" 
ket etmek mecburiyetinde kalır, -
tardı. Derhal kendi hududlan iç'rdc 
bulunan mıntakada umumi bu rı::r 
ker toplamıya karnr vcrdılcr. 19 ya
şından itıbarcn 43 ) , ına kadar o
lan butim erkekleri ilah altına. da 
vet ettiler. 

Bu da\ et ile ('Ski i gibi kA!i m; k. 
darda asker toplıyabilcceklt'rini 7.. n 
oediyorlardı. 

Fakat bu a keri daYetc o zamaı .. ı 
kadar olduğu gıbi (Mecburi hiz
met) siiail vermeği de muvafık gör
düler. Çünkü (Harbe!) deyince kinı 
3Cnin gelmiyeceğine emin idiler. hJ
te bu emir Enver paşanın bulundu
ğu köye kadar gelmişti. 

Genç muallim Rusların ast-~r 
toplaması hakkındaki emri okudı.& 
ve: 

- Görüyorsunuz ya.. dedi. Ru.s· 
lar bizi ne kadar ahmak samy ? far 
Asker toplıyarak karde4i kanlt>fO 
öldürteceklerini söylemiyorlar. F.ı.
kat şimdiye kadar biz Wi mikC:ar. 
da Rusların hesabına ~alıştık. 

Bizi alakadar etmiyen yerlerrl ~, 
Avrupada çarp1Ştık. Bundan sonra 
böyle bir şey olacağına pek kani~
iilim. 

Muallim bundan sonra Enver pa
taya döı.dil ve dedi ki: 

- tnlnlibtn ilk yıllarını çok i~ i 
hatırhyonım. 1916 daki bu ınild!ıı~ 
değişiklikte Ruslar Türkistaru eldca 
kaçırmamak için bu taraflara bir
çok asker göndermişlerdi. Bunlan•J 
bapnda da bu kumandan vardL 

Kumandan buraya geldi. Ve ıs· 
n"b bir teaadt1f sizin bulunduğunuz 
~ayhaneye gelerek köyün ileri ge
lenlerini topladı. Bunlarla konuetu. 
Sonra Pıp gitti. Burada tema et
tiği edamlardaıa memnundu. Ve ken 
dilline taraNar zannederek a~ 
~ Fakat o gider gitmez ilk 
yaplan il ae oldu bftlyw muaanm ! 

Rulann d~ teı.rat hat
Jannı hlmek " irtibatJana mini 
obsk 

Bmm saJet talld lanhnak Jbua. 

ÇUnkü Rus çarlarının tazyikında'4 
kurtulan Türkistanlılar artık hürri
yetıeriıl<' kaVl'f;acaklardı. 

it • " 

Em er paf'la ile Şan Sultan ve ar
ka1aşlan o geM Y.arısına kadar k~v 
lüle;;-le konu tular. 

E:;a en iki yiızt> {akın da gönilllü 
ka rdedılmi ti. 

• • • 
1'...:nver p sa ılc Şan Sultan atla

rım ''l' ki tırnı<tık ilerli) orlarılı. 
D'i "ınbe yaknılarında idiler. 
Şan 8ultan hır aralık öze ba"ln

dı: 

- Bugüne kadar henüz Kızılordu 
askcrlerile karşı karşıya gelmedik. 
B ıkahm bunun sonu ne olacak? 

Enver paşa güldü: 
- Acele etmiyeJim .. dedi. O da o

lur. Yalnız temcnııi edelim ki karışı 
karşıya merdcc çıksınlar da. Ar
kadan vurmak siyasetini takib et
meseler .. 

Muallimin söyJemiff olduğu sözler 
de dikkat edilecek çok şeyler vardı. 
Ben kendi hesabıma bunların işleri
ne karşı ~k tedbirli hareket etmek 
mecburiyetindeyim. 
Şan Sultan: 
- Evet.. dedi. Fakat bizim kaç 

haftadır yolda olduğumuzu çoktan 
duyınuRlardır. Çünkü Rusların öy
le kuvvetli casus teşkilatı vardır 

kL. burada, bir sessizlik i~inde ök· 
sUrscni~ muhakkak surette Mosko
vada duyulur. Rusların bize karşı 
bu kadar sesiz durması biraz da hay 
ret uyandırdı. 

- Seasiz durduklan ne malüm .. 
yarın öbür gün Döşcmbe civarına 
gelince vaziyet tamamen anlamla
caktır. 

- Askerlerimiz de memnun °Vf' 

biraz da sabıl'812. ÇünkU hepsi uzun 
zamandaııberi Ruslardan intikam 
almalı:: için Çl?'plllJyorlardı. Böyle 
yol üierinde olunca tabii olarak he
yecanlaııchlar ve sevimiler. 

- Yakında dl. şeytanların ayak. 
larıw kırarlar. 

- Yalnız benim dtl§ündüğUm di
ğer Baeına.cllarchr. Bunlar kendile· 
riDe JUma olu e91 hlan w ceblla· 
neleri tamamen temba eWJene l)Ç. 

eembede çok çabuk mnaffak ola
e.tsz. Buna kan11tim vardır. ,.,..._..,.) 

TENISA8AH 

Maarifte 
Yeni Tayinler 
Olacak mı? 

1stanbiıl maarif mudürü Tevfık 
Kutun orta tedrisat umum mildür· 
lüğüne tayin olunacağı ve yerine 
hınir maarif mildilril Ali Rizanın 
getirileceğine dair dün bir gueted3 
çıkan havadis hakkında alikadar 
Iar ademi maJfımat beyan etmekte
dirler. 

Bununla beraber maarifte yerJ 
bazı değişiklikler hakkında bir çok 
rivayetler deveran etmektedir. 

Vefa erkek lisesi müdürü Os
man Nurinin yüksek tedrisat u 
mum müdUrlüğünc, ilk tedrisat u
mum müdürlüğüne vekfılet müfet
tişlerinden Halil Vedad, köy terbi· 
yesi genel dircktöı lüğilne ilk tedri
sat umum müdürü tsmail Hakkı
nın getirileceği söylenmektedir. 

Fakat '>iitihı bunlar s'mdilik re -
mi makamlar tarafından teyit olun
mamaktadır r. 

KÜL TÜR iŞLERi 

"''( unanistana gidecek 
talebeler 

Yüksek iktisat ve Ticaret mek
tebi talebelerinden bir gnıp &(). 

mestr tatilini geçirmek üzere diln 
Transilvapya vapurile Y unanistana 
hareket etmişlerdir. 

Almuyaya plecek 
üniveniteliler 

üniversite talebelerinden bir 
gnıpun Almanyaya kadar yapacağı 
büyük torne yarından itibaren baş
hyacaktır. 40 kişiden ibaret olan 
grup yarın saat dörtte Galata nh
tımından Köstenceye hareket ede
cektir. 

Radyoloji ensti tU.ü için bir 
miltebusı• ıetirilcli 

Gul'eba ha. tahanesine bağlı o
lan radyoloji enstitüsü için Viyana· 
dan getirtilen Viyana üniversitesi 
radyv1oj i miltehııssısı Dr. Cari 
Weisgl1UJSla yapılan mukavelenamE: 
dfin imzalanmışbr. Profesör r&d
yoloji enstitliHUnde teknik müte
haEWı olarak çaıMJAcaktır. 

DENİZLERDE 

Vali Dün 
Okuyuculanmız Üniversiteyi 

Diyor ki : Ziyaret Etti 
Bir Kariimizle hasbihal Vali ve ~lediye reisi Doktur 

tzmirde, Karantina, Halepli Lfıtfi Kırdar diln üniversiteyi zi-
kak 27 numarada Vilayet matbaa- yaret etmiştir. Rektörtı ve bütiln 

81 sabık müdUıil Emin Edis'den al- fakUlte dekanlarını ziyaret eden 
dığıınız bir mektupta ezcümle şöy- vali Univenitedeld bütün liboratu-
le deniyor: varlan gezmi.,, talebenin ihtiyaçla .. 

(Yeni Sabah) gazetesini ilk n rile mC§gul olmuştur. Vali ayni .u.-
hasındanberi takip ederim. Ken· manda üniversiteye bağlı olau 
dim de eski bir gazeteci olduğum Cerrah paşa, Gureba ve Huelti 
dan bu guete hakkında bir kaç §e) hastahanelerini gezmiştir. 
söylemek isterim. Buradaki ihtiya<;lar da tesblt 

Yeni Sabahı İzmir muhiti ço' olu..,muştur. 
iyi karŞ\lamıştır. Fakat lzmir ha Valinin müstakbel "Oniversi~ 
yıine az miktarda gönderildiği an- mahallesi ıle meşgul olduğu tahmin 

laşıhyor. Çünkü biroçk tanıdıkl:ı- A.A.oı .... u,,..n ..... u ..... Y.0 
.... .,r ...... "JV~~~J'V'.""'""'",...,.._""" 

rım gazetenizi mtivezzilnde bula-
mamaktadırlar. Ben buna merak 
ettim. 

Yeni Sabah istiyenleıc müvezz·
lcr: (Kalmadı, gelmedi} gibi cevap
larla ellerine başka gazeteleri sn
nuyoı lnr. Vakıa bu cıhet benim al1-
kadar olacağım keyfiyet değildi". 
Yalnız h,t belme lek bu hu usu ö" 
renerck haber veriyorum. asıl me\·· 
zuu bahsetmek istediğim mesel 
şunlardır : 

Biz Yeni Sabahı ciddiyetine. du 
endişliğiyle mlitenasip 
temenni ederi. 

Yazıları kadar tabı "e h& hihi 
ni de temiz görmek isteriz. Gue 
maddeten sisin ile manen de hal 
kındır. Bu gazete ile aliltamız bu•. 
dan ileri geliyor. 

Geçen aenebqı nüshalaruuz ıs 
mire geldijinde o nüaha beraberin 
de bulunduğu ilinınızdan anla 
şılan hmıet hıönllııiln resimlerinde 
bir tane bile bUıe müvezziler ver 
medL Sordum: 

- tstanbul bize de gönderm . 
ki verelim. dediler. 

Şundan anJaşuyıor iri postacı 

ııız da dikkatsiz hareket ediyor. 
Bu cüretimi hümıüniyetime at 

edeceğinize şüphe yoktur. Giyab 
olarak hürmetlerimin kabulUnü te 
menni ederim.) 

Yeni Sabah - Gazetemize ka 
g68terdiğiniz allkadan dolayı derin 
tf:t/ i<kürlf'rimizi ı:.unanz. Esa. 
gazetemizin gayem okuyu,·u--·~ 
miimlı::Urı mertebe f aydaı.. ulm&k, 
isteklerini yerine getirmektiı Ciim 
hl"' reisimiz ismet h,c nüniiıı bü) iit. 
resimleri için J>ir çok okuyucu!aı ·-

MAHKEMELERDE 

Bir şoför sekiz aya 
mahkum oldu 

Bund n bir miıddet evvel Laleli 

civarında feci bir otomobil kazası 
olmuş ve Mehmet ismmde bir sofôr 
otomobili ile: henilz 4,5 yaşındn 
bulunan Nihal isminde bir k12cağı
z1 çiğned.kten "onra kaçmıştı. 

O vakit facia yerinde bulunan
lar; Mehmedin Nihali çiğnedikten 
sonra arabadan inerek yaralı ço

cuğu kucaklayıp tramvay yolun t 
go1.uıw&15uJlÜ ve raylar merine bt
raktıktan aonra Jl&Çbğmı aöylemiıt
bu şayanı dikkat iddia ıJe ebemm.
Jerdi. uerek bu nldiıleye ve gere't 

yetle meşgul olan asliye t Uncil ce
za mahkemesi dün bu davayı bitir
miş ve kararını vennietir. Yaplan 

tahkikatla, !fOför Mehmedin çocuğu 
çiğnedikten sonra tramvay yoluna 

koyduğu hakkındaki iddianın doğ
ru olmadığı ve bililds kazada kü-

çük yavrunun da dikkatsizliği bu
lunduğu anlaşıJmıfjtır. 

Muhakeme bu sebeple şoför 

Mehınedi 8 ay hapsa mahkfun et
miştir. 

Katil Rafet yine adtiyecle 
~en haftalarda Fatihte Hay

dar isminde ge~ bir Sanayi Mekte
bi talebesini öldllren ve evvelki gil · 1 

yakalanan katil bahrlyeU lika.bil~ 
maruf Rif at dün tekrar adliyeye 
getirilmiştir. 

mızdan bu şekilde mektuplar aJ 
Bir römorkör battı mnktayız. Ayni resmi bu ileler Y~ 
Kılavuzluk idaresinin romorkörii nlden tabettirmeğe ve dağrtm • 

dün Tophane önlerinde seyretmek- karar verdik. Bir kaç güne kada 

· Dün; 2 inci ~orgu hakimi huzn
nma Çlkarılan katil Rifat ile, keh
disini firal'ı esnasında sakhyan şo
för Süleyman '-e ağızlıkc;ı Baydarın 
mevkuııyet halerini devamına ka
l'Rr verilmiştir. 

te iken Barzilay vepur acentesine gazetemi&le birlikte bu gfiael reBm 

ait Ayabpu romorkörüııe bindir- •-te-vzı.·.ed_ecegız_.· .. ·.·--------l 
miftir. Kuaademe çok §iddetli ol- 1-

-dultmdaa Barzillym romorköril 
derhal parçalanmlf ve batml§tır. 
Kaza ini oldujwıdan :içindeki mü-

HELED!YEDE 

rettebat derhal deme dökWmU. fa· Et narkı için bir 
kat etraftan yetifen b.yJldar tara-
fından kurtankbğı için nlfusça müracaat 

Latif berat etti 
Geçen aenelerde Arnavut k6-

yiindeki gazinolardan birinde bir 

Ucu~Ekmek 
için TecrlJbeler 

bir zayiat olmamıttır. latanbul celepleri ve ziraat k~-
R A D Y O Liman idaresi .kaza b•kkmda rumu vali ve belediye reisi doktor 

tahkikata başlamı!Jtır. Lütfi Kırdara müracaat ederek bu 

hidisc olmU§ ve maruf umumhane 

sahiplerinden KWblann dostu ve 

eski komiser muavinlerinden Litif 
isminde bir adam, GUlisarla alika· 
dar olduklanndan dolayı toför Si

yamettin ve Halidi yaraJamıttı. 

3 Oneü asliye mahkemesinde o 
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POLiTIKA i 
Roma Görüşmeleri 

Uzun zamandanberi, dikkat ve 
mer~kla beklenen Roma &'Öril~me
leri hiçbir neticeye varılmadan, ni
hayet buldu. Ve Akdenizdeki aiyasi 
istikrarmzlığın izalesi, biç değilse a
zaıtılm881 hakkında beslenen ümid· 
1er de bir kenarda. kaldı. Halbuki 
lngiliz nazırlarile 1talyan Başvekili 
arasında muhtelif ve muğli.k mesc. .. 
lelerin konuşulacağı, bunlara mu· 
ayyen bazı ımretl haller bulunacağı 
siyaai :mahfillerce umuluyordu. Bu 
konugmaların umumiyetle Akdeniz 
meseleleri üzerinde ve husuai olarak 
da tapanya harbi ve ttalyaya Büyük 
Britanyanm, yapacağı muhtelif ik
tısadi ve mali mUsaidat üzerinde 
cereyan edeceği kanaati taşınıyor, 
hatta fngltere tarafmdan fspanva 
meselesinin kat't olarak halledilme
si ve mümkün ise muhasamatın 

derhal durdurulma.c;ı yolunda dc
marş yapılacağı söyleniyordu. Fakat 
bu son haf ta iç risindeki vakıal r 
bilhassa Iı;panya hadiseleri bunun 
pek mm;affaltiyet gostereceğini tah
mın ettirmiyordu. Filhakika siyasi 
vaziyet, geç n ilkbaharda lngiliz-1-
talyan anlaşmasının akdi sırasındar 
ki vaziyete benzemektedir. O za
man da olduğu gibi General Franko 
yine taarruza geçmiştir. Fakat bu 
sefer Barselon yolunda nihai zafe
re intia:arm muhik olacağını askeri 
vaziyet göstermektedir. 

Bu eebeble Mussolininin lspanya 
işinde cemi hareket etmek iatediğl 
İngiliz tekl~riı i kabul etmediği 
neticesi c;ıkanlabilir. 

Diğer taraftan, ttalyanlarm l'nn· 
sa hakkındaki m~talibine de taraf. 
dar olmıyan lıl. Chamherlain'iD, 
bu hususta Fransayı tatmam '" 
Akdenizdeki statükonun muhafaza. 
sı için gösterdlji hı-..iJ'et Ye bu 
noktalar U.-eriııde tngiU. • JtaJyan 
anlapnasuwı hukuki hllktlmJerine 
dayanması bu hll8U8at halrlnncla d.ı 
ttalyan Bqvekili ile bir fikir mu· 
tabakati tesisine im.kin bırakma . 

maktadJr. 
Bu sebe~ mütemmim mah} .. 

mat gelinceye kadar bu konnptala
rm, siyul müakerelerde ldet ol
duğu vedıi1e ......... .,... hak-
kında ifüi g6r0fmelere inhjwr et
tiği an••f!hnaktadır. 

Büyü Hmjdler he.ğlanuı ft Jıli
nlh an•pn••ından aonra wkaa ,.,. 
Jeoek doğrudan doğruya telllu U• 

sulünün mantıki bir neticelli oıaıı 
bu tngiliı • 1talyaıı konqmalann.m 
bu şekilde bir ııetkıeye varmaJmam 
bitmesi, bili Avrupa lliyuet 11fkua
da bal'lflD husule gelemiyecelf, ye. 
niden uiraşmaların, devam edeee
iini göstermektedir. 

Dr • .,-U&AY 
vvvv·~-~~,.._,,_..._,~...___..,.._ 

Rektöriin Hukukçıılva 
Çayı 

OaiYenite Rolctlrl c... 
Bilsel dia Hulmk faklltm 
Sca SIDlf tal-he.ine Wr ftda 
çayı vermiftir. Çaya blth 
.. ....t taleheai iştirak et
.a.ttr. Çay, çok ıımimi seç· 
miştir. 

Yapılıyor 
. Beledlyeain fakir halk için ikin
ci BeYl bir ekmek buırladJğı " bu· 
nan nlmuı elnbain bir lırmda ha-

~ ... ._.,_ ...... vt ....... ,..ai 14/ 11939 Nomikoa Yapuru limanda gilbkü et narhının az oldutunu ve 
kendilerinin bu şerait altında mn-13.30 ilmik (mtizik hol parçala- Karadenizde evelki hafta çıkan 

n). H.00 Saat. ajans haberleri ve büytlk fırtınada Ereğli limanında =~ zarar ettiklerini söyle 

meteor - Ankara. 14.10 TOrk mfizi- 19 vatandaşın hayatına .mal olan ,..,..,..,..~-vvwVVoo""'""'"""w""'""""~ 
ii (Pl). 15 - 15.30 Müzik (Operet- Millet vapuru faciasına sebep olan 
ler - Pl). Yunan bandıralı Nomikos vapunı 

vakittenberi devam eden ve müte-j~~~;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;~ 
addit şahit dinlenen ha dava dün 1 Helkevleri 1 
bitmiştir. 

!.-____________________ _,, 

zırlattmlıllğmı JUmllbk. 
Yapılan bu nümuneler, içinde 

yüzde 25 ntabetinde mısır olduğu 
içiıı aan olmakla berabez leaeti 
gayet iyidir. 

Bu DtimuneJer son kimyevi tah. 
lilleri yapılmak üzere belediye kim 
yahanesine sevkolunmuşlardır. 

Kimyahaneden ahnacat rapor. 
1ar Uzerine bu nevi ekmeklerin ima
li icin emir verilecektir. 

Belediye piyasada kifi miktar
da Dll8lr olmadığından ekmekte 
lmllanmak UHre Ada.PUfrından 
DllBll"~. 

Beynelmilel Avalar Bir
liği reisi ıehrimizde 

Merkezi Pariste bulunmakta ~ 
lan beynehnllel avcılar birliği rel9f 
Dukro dün sabahki ekspresle Ati
n.adan fehriıntze gelmiftir. 

lltlayU Dukro Atinada huiundu
fu mllddetçe Yunan kıralı Majeate . 
Jorj tarafmdaa kabul edilmi§tir. 
Mumaileyh memlelret•mıa bir 
müddet kalacaktır. 

17.30: Müzik (dans saati .. Pi.). bir kaç gUndenberi limanımızda bu-j 
18.00 Konu§llla (dı§ politika hadise- lunmaktadır. Müsademe neticesin
leri}. 18.15 Müzik (dans saati de- de Yunan vapuru da büyük bir 1 
ftlll). 18.30 Saat, ajans haberleri: rahne almış olduğundan yaralan
meteoroloji ve ziraat borsası (fiat). nın tamiri için bir müddet limaru-
18.40 Tilrk müziği. tnce saz, Niha- mızda kalacaktır. Vapurun ta~ 
l'elld fash (Tahsin Kar~Uf, Hakkı ratı bittikten sonra Deniz Ticaret 
Derman, Efref Kadri, H. Tokay, B Mtldilrlilğii fen heyeti tarafından 
O'fler). 19.40: Nedim gecesi: Tem- muayene edildikten BODra hareke-

GÜMRÜKLERDE 

Gümrük Müdürünün 
tefrişleri 

Gümrtik Bqmadllrtl lıledhi dtba 
lstanbul cihetindeki gtlmriik antre. 
polarını teftit etmlt ce Denizbuı
tm ambarlarmı dolqarak tefler
den izahat almıftu. 

1111, Şiir, Mttzik. Ekrem Re§it, Ru- tine müswle edilecektir. 

fell l'erit, Mesut Cemil. 'fl'ürk mü .1 e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~!'lm---------
ziği küme obyuculan, radyoionlk ti - ~ - Kavgaclhk ve barış- TAK V 1 M 
temsil kolu iltirak edecektir). 21.00 ına. 
Saat, esham, tahvilat, bmlıiyo. nu- 3 - Darbele • folka (H. Mankel • 
bt bonaun (fiat). 21.15 lıfQzik (o- t - Venedik habrua • seft'JD8d 
da miiıiği). Piyuo: OemaJ Re§it • (11. 111Dlkel). 
Keman: Necib Altm • Viyolonsel: 5 - Die Bydropat.hen - ftlıl (l. 
Fıdip Sean. 2 nd tertib Si bemol ma Gang'I) Op. lG. 
jör (llozart) . Allegro ÜLl'glaetto, 8 - Aft haberi .. balet müziği 
AJlegretto. 21.~ Koa•ltJl"a Cila&- (L. Siede) Op. 88 Wnhıger 1 
lık PoBta kutuau). 22.00 llu.ıt (kil- ter. 
çille orkestra). "I - Eınneralda • baletinden a- · 

l - Ormanda ae (CI. Schmals- ğır vale - (R. Drlgo) Pol 

4 Klll u'• 19'9 \;murtem 

Hlert ı 2S Zil kati• 1357 

·-· ı l ... .Kba USt -
ıc...:" -

Det- 1aatl : 7,24 

-
tich). K. ter. ı 12,23 - lıdadi: 14,49 

2 - KHpkloıa ve Prite • S kısım. 8 - Nhıııi (A. Gret.) ve İspanyol A1qam: 17,0S - Yatu : 18,39 
Jık qk hiU,_ı (CJ. Sch.) danslan. 23.00 lılUzik (F.ğ-ı Lulk: 5,31 

1-YakJaıma·2 • .A§k vaı .. lencell pllk). 23.45 - 24: Son ajana ~--••••••••ti# 
aı • a • Batbaea. 4. Gezin. haberleri ve )'8l'lllki program. 

Muhakeme Litifin beraetine 
karar vermiştir. 

Trende lunızhk 
Dün :Ectirne • ı.tanbal treninde 

bir yankeafcflik vakU1 olm111 ve 
HUeeyin Ydmu lpnfnde bir yanke-

sici dlrmfl metbut batiıvle yakala
narak uliye f tlncll cea malıte
meeine ftli!mittir. 

Kompartiman ~ 

Nuınım dhd•nmı calaa ba yanlre
aici dOn mahlremecle tevkif olma-
mq ve daft; phtt celbi için bqb 
bir ghe lllrakılnutbr. 

VEFAT 
Emekli eczacı binbaşı Nizamet

tin Mehmet Minıl llir uaııaberl 
mUpteli. olduğu hastahkt.ep kur· 
tulamıyarak 131 1/939 cuma saba-

hı vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
öğle vakti Çemberlitaş kar§ısmda 
Diyarbeklr kıraathanesi yanında 
Karababa eobğmdaki 13 numara
h evbıden kaldırılarak, Beyazıt ca
lllİllillde ceDUe Dl.lllUI kdmcbktan 
sonra Edirn&kapı tehitliğine def
nedilecektir. 

Konfenu 
Emiöaii Hallsınindeaı 
17 1/939 sah günil ak§8.llll saat 

20,30 da Evimizin Cağaloğlundald 

merkez Balonunda İstanbul Univer
sitesi Edebiyat l'akWtesi tarih do-

çenti Bay M ükermin ll&lil tara. 
fındaıı (Anadolu SelçuldJerO mev-

zulu bir konferaııs verilecektir. 
Ba korıferana için davetiJe yok· 

tur. Bertee plebilir. 

Kad- lad i•Mkri teplmdm 
Tart gfnekoloji kanımu bu a• 

7111 toplantısmı Dr. Ahmet Asım 
Onurun ltqkanbsında yaptı. Bu 
celsede Dr. Racii Ihsan Gediz 
rhtpnia ainekoloaidekl tatıillta 
tı baklmıda teltHfatta halanclu. 
Dr. Zeki Telrtq ameliyatla elde 
ettiği dış zurriyet aletlerine ait 
bir Jaollascam penduhım piyesi 
&'tieterdi. 

Ba mnsalar lzerfne Dr. Ab
met Aaım Onu, Hadi lhaan Ge. 
diz. Nuri Slleyman Canb&kan, 
Zeki Tektaf, .tAlan Arif, ŞOkrtl Fa
zıl ilkel, Halis Sankadıoilu, Leon 
tiyadis, Abraham Salomon söz al 
mıtlardr. 





Sayfa: 4. 

iki Küçük Arkadaş 
---c...:> c::=::---'---" 

Büyük §ehi:rlerde o kadar çok ev ı 
vardır ki hah<;elere yer kahJ·ız. 0-1 
mm için birçokları peııcı..:rekunc koy 
duldarı saksılard:ı çiC'ek yetıştiı ir \'C 

onlara bakaıak fen hlamr. Bir za
manlar böyl'.! kala.1>alık bir ş~lıirde 
iki kliçük arkada~ vardı. I<ar~ı kar
şıya iki evin üst katlaı ıııda oturu
yorlardı. Fakat iki binayı ayıran so· 
kak o kadar dardı ki birinin pence· 
resinden diğerine kolayca atlana· 
bilirdi. Çocularin cı..nneleri iki pen
cere arasına bUyül~ bir sandık yer
leştirmiş ve içine toprak doldurmuş
lardı. Yazın bu küçük sandık asma 

bir bahçeye benzerJi. Ço.:ukların 1 
ektiği ııohud ve fasulye c;atılaı-a kol 
atar Ye güzel bir gölgelik vüctıdC' 

getirirdi Sandığın iki ucuna birer 
gül fidam dikmişlerdi. Gilller aı.;tı
ğı zaman asma bahçe büsbütün gi.i
zellcşirdi. Çocuklaı ın biri kız, diğe

ri erkekti. Kızın adı (Jerda). erke
ğin (Kay~ irli. Bütün yaz karde:::: · 
karde!) bahçeciklerinde oynarlaı 

kışın da birbirlerine misafirliğe gi
derlerdi. 

Yine bir kıştı. ( Jerda) Kayın ~vi· 
ne gelmişti. O gece lapa 15.pa kar 
yağıyordu. Kayın büyük annesi: 

- Bunlar beyaz aylardır! dedi. 
Kay ınektebde arıların bir kra!:çe
si vlduğunıı öğrenmişti. 

- Bunların da kraJic;ele1 i var mı 

büytlk anne? diye sordu. ı 
Büyük anne: 
- Elbette yavrum, dedi, dikk~t 

et, ara sıra büyük bir kar parça~ı 
uçuyor ya, işte kraliçe odur. Gece
leri insan kıyafetinde sokakl:ırı do-

1 l~ır. Baktığt pencereler hep buz çi· ı 
çeklerile örtülür. 

Küçükl~r: 

-- Evet, evet. Biz her sabah pen 
cereleri öyle buluyoruz!.. diye ba
ğırdılar ve artık hikayenin doğru. 
luğuna inandılar. 

O akşam Kay yatmadan evvel bir 
iskemleye c:ıktı. buzlarla örtülü pen
cerenin bir yerini kazıyarak dışarı· 
ya baktı. Kar yağıyordu. Büyük bir 
parça çiçek saksının ilstüne kon 
du, büyüdü, büyiidü. (Jerda) d~n 
daha büyUk bir kız oldu. Çok gü· 
zeldi, fakat buzdandt. Gözleri, açık 
bir kış gecesindeki yıldızlar gibı 

parlıyordu. Pencereye doğru baktı. 
Elile Kaya işaret etti. Çocuk kork· 
t u, iskemleden atladı. Dışarıda bü
yi\k bir kuş uçuyormuş gibi bir hı 

şırtı duyuldu. Sonra ses kesildi. Er: 
t esi sabah ortalık donmuştu, saçak
lardan buzlar sarkıyordu. 
yine pencereler açıldı. Çocuklar as 
ma bahçelerine ~ıkmıya başladılar. 
Bir glin otPrmuş bir kitabın re.sim
lerine b::ı!<ıyoriard1. Kay ansızın ba· 
ğırdı: 
. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• 

: Kara Ahmet ndsıl ·~ 
Cihan Şampiyonu 

Oldu? 
Y azuı.ıızın devamını yar~n 

yine bu sayfada bulacaksınız 

····················~········ ... ·······.; 

- Aman, go?.ume bir şey kaçtı, 
kalbim de fena halde ağrıdı! 

Küçük kız arkadaşının göz kap&.
ğını kaldıraı•ak baktı , fakat bir şey 
göremedi. 

Kay: 
- Gec;ti. geçti! Artık ağrımıyor! 

dedi, fakat zavallı gözüne kaçanın, 
hani o iyi şeyleri göstermeyip hep 
fena şeyleri gösteren şeytan ayna· 
sının tozu oluuğuf\U bilmiyordu. 
Par<'anın biri <le kalbine girmişti. 

Dik dik Jerdaya baktı: 
- Aman ne çirkın suratın var! 

dt'rii. Bu güller de ne lrndar biçinı
sim, şunlaı·1 koparıp ata~·ını-.. 

Hemen ::ıvuc:; avue; gülleri yolmıya 
ha::;ladı. Jcrda hi.ingür hüngür ağlı 
yordu. 

O günden sonra mahalleııjn en 
terbiyesiz ve- alaycı <;,;ocuğu Kay ol
du. Büyük anne::;inin bile taklidini 
yapıy<)J. gelene geçene taş atınaktıı'l 
Z"\'k alıyordu. 

Kı~ gelince bol bo1 yarnnıazlığ::ı 

fırsat buldu. Bir gün kızağını omu
zuna aldı. Jerdaya: 

Bf'n meydana. arkadaşlarımla 
, kızak kaymıya ~;ıdiyonım ! diye ses-
1lcndi ! 

Meydan çocuklarla dolu idi. Kay 
ela onlaı a karı~tı. Ansızın bey3:>: 
boyalı biiyük bir kızak göriindii. i. 

çimle beyaz 1<ül'k ve baslıklı bir a
dam olurnyoı ve kızağı beyaz örtülü 
bir at c;ckiycınlu. Kay, kızağını hü
yük kızağa bağlad1, nera ber kaymı
ya başladı. Büyük kızak yan sokak
lardan b;rinc saptı. Gittikçe hızla

ıııyordu. içindt•ki adanı ikide bir 
clöniip Kaya bakıyor \'C beraber 

gelmesini işaret erliyordu. ~ehrin 

kapı~ına kadar gı>ldileı·. Tipi öyle 
bastırdı ki artık insan burnunun 
ucunu görmüyordu. Kay kızaffeııı i.
piııi c:özdü. Ifakat kiic:i.lk kızak yinl:! 
bağlı imiş gibi bii.> ükle berabı>r git
nıiyc devam etti. 

Kay bağırınıya başlaJı. Fakat 
kimse işitmedi. Kar yağıyor, kızak 
uçuyor, uçuyorJu. Zavallı çocuk 

~m 
'!E 

AR BEYAZ PRfN5f) 

YENISA8A.ll 

• 
iki Candan Ahbap 

Bu küçük yavru, köpeğini ne kadar çok se viyor. Onun 
yanında bulunmaktan nekadar zevkahyor. Sizin de böyle güzel 
bir kedi yahut köpekle alın~ış resminiz var mı ? varsa bize 
gönderin, Gazeteye bas3hm. Öbür arkadaşlarınız görsün. 

~:ı~n~:c~a~~~(~i;~~;ag:ı~:~~. ced· ı f ..... F .. a .. y .• d.·a···,·,····e···,.-1·0··,=·1·e··r······1 
Kar taneleri gittikce irileşiyorlar- t J 

d N "h t h b' . b. b . • ............. ıı: ......................... . 
1. ı aye er n:ı ırer eyaz pı· , 

liç oldu. Birdenbire büyük kı7.ak 5 rupbaya salın alınan 
durdu İ~indeki adam ayağa kalk· o Serang -Cohirin man
tı. Başlıgım çıkardı. Kıiy karlar 1 
kr~liçesini tanıdı. Çocuğu kendi kı- tosu bu gün bir servet 
zagın~- a.l.dı: g tiri yor 

- Uşuyor musun yavrum, dedi. C 
Sana kürkümü veıeyim, ısın! .. Ki.ir- Birmanyada Ruogmı civarındaki 
künü Kaya. örttü. Çocuk bir yığın: meşhur bir mabedin bekçisi olaı 
kar a1tında kaldı. Krtı.Liçe kayı alnın· Serang-Cahir çok zeki ve kurnaz 
dan öptü. Dudakları buz gibi idi. Bu bir adamdır. Yarım asır evvel b•J 
Soğukluk çocuğun iliklerine karta~ vazifeye getirilen bu adam, kauçuk 

işledi. bir empermeabl satın alarak, mabc-
Ktzağı piliçlerden birine bağladı. di ziyarete gelen meşhur ve tanın· 

Uçtular, uçtular. Etraflarından si
yah bulutlar geçiyordu, ormanların, 

göllerin ve denizlerin üstünden aı;

tılar. Altlal'ında buzlu rüzgar kor· 
kunç bir sarkı söylüyor. Çiğler u
cuyor kurd oluyor. Siyah kargahü· 
bağırarak uçuyorlardı. üstleri•ıde 

de ay tatlı yüzile gülümsiyordu. F.ı. .. 
kat Kay hiçbir şey görcıüyor ve i-
şitmiyordu, karlar kraliçesinin a
yakları dibinde derin bir uykuya. 
dalmıştı. 

C: uc el~ t 
l<orlf u ı-; ı n d ~\ 

'lo t aı.: crJ o 

' "l'l t1 d 

\:,, dı 1-e ,, 1 
I 

mı§ zatların hepsinden bu manto

mın üzerine inıza.-.·ını atmağı rica 

etti. Hu suretle Serııng-Chir diinya· 

da yegane bir imza ve el yazısı ko!

Jcksiyonuna sahip oldu. Bir çok me· 

raklılar bekc;iye muazzam parala;:-

teklif ettılerse de, o reddetti. Zaten 

mantosu uncı kazanç temin etmiyor 

değil ki, istiyt--n, bir meblağ mukp 

bilinde nıa!ltosunu göetrriyor. 
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( GÜZEL YAZILAR .) 
~ ~ ............................................................ ~················· 

Savaş Kahramanı ... 
---oo:ııc;s:;» -==-----

aradan beş dakika geçmemi~ti ki 
yine ayni 1 arakt:..: biı-çok e:.11ı g e. 

Memleketimize düşman gir -
miş genç, ihtiyar, kadın, kız ve 
hatti gen9, ihtiyu, kadın, kız ve 
tarmak için b ütün rayretleriy]e 
çalışıyorhrdı. M-emlekette yalnız 

ihtiyarla.r kalmış ırerfye kala n bil 
tün herkes cephedeydi. Köyler ıs
sızlaşm ı ş, ağaçlar k.unrnrnş evle -
rin renkleri bir dııman barııtu için 
de kaybolmu~tu. Uzakta ta u
zakta bir kılıç ~ırtı gibi akan dtı-

1·e kıpkırn11zı olnıu~ht. Köyünde 
yalnız kalmış bir ihtiyar çalı::ilYOl' 

ve sonra bir !;'CYl~r cli.ı;ıilniir • gibi 

,. lip ihtiyarın öutJ~de atl ':4ı 'ndan 
inip ona ayni .su·di sorduhır ve 
ihtiyara para b;'e tekHf ettiler. 
Zavallının parala iht:sacı coktu 
Evde çok ağır bir hast:.31 f.ı,ünde 

sıcak bir çorba.-H yo1dn Köylit 
clü~man neferlerinin öııi.ine düştü 

\·e onları doğrncn ge~ide götür -
tü. 

Dii~maıı neferlerine burada 
dm·m;ılarını "öyledi ve kendi~i su 

claiıyoı-du . 

Artık cok yornlmu~ etrafııı,ı 

balmuyorıhı. uzaklar~·rn bir sii -
ru atlımıı !:eneli ı.izeı·ine geldiğiııı ı 

görclü. Ru.ılan uz:tktan ill< öHrl' 
dıişman za. ·1ctti. i'ak:ıt -.m·ariJ, r 
yaklaşınc·1 adanını gförleri :·a~nr

dı. çünkü lııı!'lar TliJ'l{ c1.,, ı·iycli. 
Adamın '.ınııı,1 r "idi ;tu: znmnıı 
şunu :-:oı·ıLı !ar: ['. ... ele lııınıtla. hi ı · 

g<>ı·it \ "at"nl". "Ul'U biz<' g,; .-.;terı · 

vel'. İhti mr sağ < lirıı Jıay;ı\'a kal 
dirip bü•. 1k golim ilzM·ini ~rıi-:ter- 1 
di. Siiv:ı riler ok ı ibi ıT]ay p o- ı 
ra~·a ko,; ' •lar Ye biiyüi{ gi)tıiıı ar
ka:.ınclan kaylıo!cl•1lıw. ıı eııüz. 

lar içinde kayl>oldu. Aradan epey 
bit· zııman ge\tiği halde köylü gi) 

zükmedi, agkerlerin çok canları 

..;ıkılmı;;-tı. .ı..\caba bu adam hizt' 
.tuzak mı kurdu diye kendi kcııdi-
lcriııe konu~u:ı·orlardı. Ba~ka bil· 
geı:it arnın ıya başladılar ve hiç 
1Jir y(•rcle bir ~ey hulamadılar. 

Bıi\'iik göle belki iki saat evvel 
girnıi~ olan ihliym· <:ulann kara 
gi)lgt leri kinde eliz ı;ökük bir 

halde can vcrmi:-li. Köylü zavallı 
köylü o canını ancak vatan uğru
na vcırdiğinc hel'halde üzgün de
ğildir ... 

Süreyya ÖZCANDAN 
~·"""'/'V'o.A/"VVVV.._,....tV'..A/'VVVV"-A."-AA~ 

Kanunuevvel bulmacamızı çözüp birer 
Kart kazanan küçük okuyucularımız 

26 ·- Yalonıda, Kadıkiiy ilk 
okulu. Emin kızı Reyhaıı fhgcn-:-
27 - Bitli::-;, 'belediye ci ıı üııde at
tar Faik Oztoı ım . 2S - Sl'lıremi- ı 
ni. Çapa. (31J inci ilkukuı (454) 
Ayten Öncel, 29 - Kan. İ"ınct 
paşa ilkokulu sınıf 2 ele CJ05) 
Güngöl' ~eh:uk, 30 - KaysPri li
sesinde ( 1195) )iııh N"aci Üğ'ıı;r,, 

31 - Gönen. istiklal teı·zi hanc:>i 
~ahibi Hakkı kızı Fikriye !~Pkel. 

~2 - T:n-şaıılı, ekmekt.i Hi.iseyin 
oğlu .M. Ali R.ıli. 33 - Urla. Ata

tLirk cacldesıııd bakkal Ha<:an Üz 
can oğlu • .\.li. :J4 - 1sııarta. iilkü 
oku in ;;ını[ (:l) de (1 O:'.">) Şükl'li 

Akcakaırnt. 3fi ·- G llıııii~ Hacı -

köy, hava k11r11mu ~uhes; muhasi
bi kızı Nedime Sinıitci. ;16 - ~raç 

ka, Narmanlı apartnıan Ü~r Rcr
men. 37 - Edirnı', ortaokul "ııııf. 

2 de (62!l) Ay~e Özcaıı. 38 - Bu 
lact • .rn, 4 eylül ilk okulu (436) yıl

maz Uz. 39 -- Geyve, Küzımpaşa 
okulu (90) Ruhi~ c Dtığan<:·vri. 40 
Tar::ıu~. Orlaoku: ( 566) Esauil Co<:
kun. t1 - Giresun, ortakoul 536 
Zülfü Ba1'1!;1kaıı. 12 - Bor. Cum
huriyet orta okulu (100) Rnııf ön 
eel. 13 - Bakırköy üçiiııcü okul 
{n2) Namık. 44 - Ankara, or -
man ciftliği okulu (14 1) Selçuk. 
'15 ·- Çaııakkale, Cumhuriyet o
kulu ( l14) Sun~ Taner. 16 - - İz

mir, İki çe.~mclik. A-;malı mescit 
(136) No. Berber c:ıraj(ı Il ibeyin 
47 - Bci;liktaş. 26 ncı ilkokul, .;1 

mf 2 IL1y··ı. 48 --Yah·aç. r.azi
paşa okıılu. (182) Fethi Korkmaz 
·19 -- Ankara. Nt>l·atihey okulu 
(2) inci sınıftan Scm~·a. 50 - 7,on 
guldak, Mithatpa~a ilkokulu ..;ı -

ıııf ( 1) den Sami (;cııçgıivt'n. 

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••r~•••••••••••F• •• • Birinc ikinun bilmecemizi çöıen okuyucularımızdan ( 6) 

dan (25) inciye k a dar olanlar birer kart değil (bire r küçük ço

cuk hikayes i) kazanmı~lardıı-. Ve hediye leri de kndilerine gön

derilnıi~tir. Birer kar t kazanan kı.içük okuyucu]arımızın isimle-

rini bugün yukarıya koyduk. 
• • • • 
·············~ ········································· ························~··· 
o;'V'V'.A/VVV'v"·~·"A.Al"VVV'V'V\,"V\./'V'o.A/"'J>J...,..._,~,,..,_ .• ~_,, 

öldüren Ağac · İkinci Kanun Bif mec0si 
Tabiattc bir c:ok garıp haı-ı..-al:ıra. 

malik nc·batlaı \'al'clır. Mesela J a' a 
ada c; ınrla Upa:-; iımıind<.· hir ağa ~ 

\"ıır<h ı· ki, ne~r<: tti~i kokular böcek· , 
leıfa ,.e bit' ~ok küçük hay\'anların 1 

öliiınünü te,·lit eder. 1 
Pnnamn<la baı::k a bir ağaç bn hu- 1 

susta d11ha ktı\'vetli hassalaı· a rze- ı 
d er bu agac111 yaprakları çok tat. · 
lı bir ye~il renktı~, v1.: parla ktır. j 
:&ı maya be n z iycn mcyva sı kor
kunc; bir zehiri havidir. Bundan kii- ı 
çn.k bir par«a yemek bir dakika son· 

· ıa .dudaklımn , dilin ve bogazın had-ı 
siz bir suret te ~işmesini mucip olur. 
Bu ha l bir miiddet sonra öyle bir halı 
~lır ki, bundan yiyen kimse nefe.:; 
a lamıyarak gayet acıklı bir ih tizar
a:in sonra ölür. Bu müthiş ağacın 
civarında bir müddet ka lındığı bı l·

dirdc şiddetli kusmalarla berabc,~ 1 

1 

1 

1 

1 

1 

-- - -

4 1: 1 il 

6 1 7 
1 -

10 11 
ı :· 

--' 
16 

i 
- - __ : 1 

~ = - - -

Boş haneleri ( 1 den lt; ya 
kadar olan adetlerle) öyle bir 

tarzda doldurunuz. ki aşağıya 

•ağdan sola ve her satırda , 
hatta köşdcme Dile cem ~di-

oir baş ağrısı husule gelir. Ell<:ı in ' lince heı s~tırdaki rakkamla· · 
arasından bur.şturulan yaprakl~n 1 

der iyi tahriş ederek vücudun biiyük rın m ecmuu ( 34) etsia. 
bir kısmında ekzema vücude geti-
rir. Kesildikten sonra bile bu ıtğ'a~. 
iki sene müddetle bu zehirli has~:·· ..................................... . 

larını muhafaza eder. Bıı ağHç •.»ı.k:- 1 l ikinci kanun bulma-\ 
denberi yerliler tarafından biliniH•r· : 1 
du. Bundan c.; ıkardıkları zehi~lerı j ~. cası kuponu J 
oklarına sürü,·or !ardı. •.. .~ 

J .................................. . 
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Genera! Kazım- Karabekir~!!_ Hat1ratı 
BQYOK -~~~!~ !0,.~b .<?i!!~l ... 

Almanya Mektupları: 

Almanyada Beden Talim 
Harp Sıralarında iç 
Casuslarla Miicadele 

ve Terbiyesini Teşvik 
Bu Sene Müesseselerinde Spor Teşkilatı Y apılln 

Olan Fabrikaların Ade,.di 10,000 i Afmııtır 

rranaız. medilİ mebuıaaia harbe karar 

Yazan: General 
K. Karabekir 

Beyoğlu oıuhtelıf miU~tlerin ca
susluk merkezi olduğunu biliyor
duk. Hatta bır a?"alık telsiz telgnf 
nıuhabeıesi yapıldığım da Liman 
paşa haber verdi ve behemehal bu
nu buldurunuz dedi. Polis müdüı i · L-------------
yeti ve meı kez kumandanlığı v ııı· - 19 -
tasile yapılan araştırmalardan bir 
şey cıkmıyordu. Liman paşaya bu
nu söyledim ve takribi olarak işle· 

dıği mınbLkanm fenni vasıtalarla 

tesbitini teklif ettim. Birkaç gün 1 

sonra Alemdağ ormanlarından bu ı 

kabil muhabere yapıldığı neticesine 
vanldı. Orada ciheti askeriyenin de 
yardımilc sıkl araştırmalar yapıldı. 
Bir ı.;ey }'ııılunamadı. Fakat şübhe· 
ler Alenıdağ'.nda karargahıumumi 

olar'l.k intihab olunan Ermeni kö
vüntle toplendı ve burası sıkı k:.ın· 

tt·ol altına alındı. Muhabereler de 
:ırtık şikayeti mucib olmaktan uzak· 
laştı! Bu köye aid bir hatıramı da 

S>rası gelmişken buraya kaydede
.>'İm: Ben istihbarat şubesinden ay
'"' !arak kuvvei seferiye ile tran yo
lunu tuttuktan sonra hadiseler, be· 

ni oradan oraya koııturmuştu. Ha
Jepte iken Bağdada gönderildim. 
Birkaç gün sonra da tstanbula çağı
nldım. Merkezi Kartalda bulunan 

14 üncü fırka kumandanbğmı zama
nında Riva deresi boyunca yeni 
nuntakaya gittiğimiz sırada kıtaat--
mm bulunduğu Türk köyleriade ge
zen \'C kendisini Singer dildş maki-

neleri tahsildarı diye bildiren şüb · 
lieli bir Ermeni yakaianmıştL Ala· 

caklannı köy köy defterine Yazını§· 
tı. Tahsilata çıktığını söylüyordu. 

'Rakamlar arasında benim fırkamm 
alay numaralarını görünce kendisi
ni nezaret altına aldırarak mafevk 

ınalcama ven:niftim. Derhal Alem
dai 'Ermeni köytbıUıı papası karar
glluma şefaate geldi. <Namuslu bir 

adamdır, ben tekeffül ederim) diye 
serbest bırakılmasını istedi! Kendi
sine aordum: 

•e icabında başkumandanlığın tees

siis edeceği bu yerde şübheli unsur· 

tarın bulundurulması caiz görülme
diğinden Enver paşanın emrile bu 

köyü tahliye ettirdiler. 
Harbde kıtalarımızın bulunduğu 

yerlerde bu kabil tahsildarların v~ 
hatta pek iyilik sever insanlann as· 
kerlerimize bwat hed\ye dağıtmak 

için tlolaşmalarım hayra yormamak 
daha hayırlı bir iştir! Çanakkale ve 

Irakta bu çeşid insanlar da gö cfük 

Emin olduğumuz insanlar dahi ol~ 

bunların da boşboğaz1ık1İı.Mn• hesa

ba katarak kıt'alar arasında doJaş
tınlmanıal:ırı hayırlıdır. 

Csusluk hakkınd~ burada daha 
fazla tafsilata lüzum görmüyorum. 
Esasen birinci kısımda bu hususta 

lazımı kadar yazdım ve vatandaş
larımızın dikkatini çektim. Yalnı~ 

şunu söyliyeyim ki harbe gireceği
mizi ıstanbuldaki sefirler vaktin

den evvel peki.il haber alabi~· 
}erdir. Nitekim bunu Rus sefiri vak
tınden tiç gün evvel [ 13 Birinciteş-

Peki anıma! Sen bu adamuı ya
kalanıp nezaret altına alındığını • 
kimden haber aldın! 

Anladık ki bu adam vadiye inip 
köyleri dolaşıl'ken kendisini sırtlar· 

dan gözetlıyen difer bir arkad&§ı da 
Yarmış. Hidiseyi uzaktan takib e 
derek gidip köyün papasına haber 

Vel'lllİI!... Tabii meseleyi olduğu gi
bi mafevk makama bildirdim. B•t 
köy zaten şUbheli olduğundan hü
kClmetce daha Slkı tahkikat yapıldı 

Kafkas c.a>"eaıade : 'f arau_u t 
• a~tpıeri tarusut aynasile 

düpaam ı6z!erkea 

verişi 

rin 1330] da Maliye nazırı Ca"4d 
beye gelip (Harbi gayri kabili i<:ti-

BerHn, (H9susi) - Beden ta
Jım ve terbiyeeinf teşvik, ehemmi
yetli olduğu kadar vasi olan ta • 
til zan\&nlı&nnın da bir sahasıdır. 
Geçen sene, mjHI sosyalist cema
ati eserine tibf "Ne,eden kuvvet,, 
cemiyeti spor daiı·eei, sporu, şid
detli bir surette fabrikalara kabul 
ettirmiştir. Bu suretle ehemmiyeti 
takdirin fevkinde olan yeni ve ge 
niş lbir vazife başlamıştır. demek
tir. Sporu .fabrikalar,a, kabul et • 
tirmekle, bedeni talim v• terbiye 

. fikri milletin büyük kitlesine ve 
en sonuncu ameleye kadar ntıfuz 
ettirilmiş oluyor. Bir fabrikaya 
mensup olan ve şefinden ba~hya
ı·ak en genç çırağına kadar birlik 
te tatbik ıı-ahasına giren spor, sıh
hatin kuvvetlenmesine ve sporu 
icra edenlerin neşelerine medar ol 
makla kalmıyor, cemaat fikrinin 
fevkalade inkişafına da yardımı 
oluyor. Maçlar, bilhassa ekip zih
niyetini teşkil ediyorsa da, fabri
kaya mliteallik sporlar da esas ro 
lü oynayamıyor. Bu gibi maçlara 
mahdut bazı heveskarlar iştirak 

ediyor. Bununla beraber fabrika.
larda teşkil edilen birinci futbol 
takımı, bu sene "Miınih,, te bir İ
talyan takımiyle boy ölçüşnıüştür. 

ııab goriiyoı um, sizin haberiniz ol
madan biı vnk a ıhdJls edilerek har

bi menedemiyeceksınız ! ) dediği gi

oi ertesi gürı~ de Fıaıı,ı.l sı>firi ge
ierek ayni telaşla (Yakında bir em
rivaki kai"şwnda kalacaksınız. tca-

Bu sene, miıcsseselerinde spor 
teşkilatı yajlılmıs olan fabrikala
rın adedi "l 0000., e yaklaşıyor .. 
Ve spora iştirak edenler de iki 
milyonu aşıyor. Ufak tefek bazı 
istisnalaı·ı olmakla beraber. sana
yi müesseselerindeki E·~ki ı:;por ce
miyetleri de, yeni cemaat spor şek 
liııi kabul etmi:llerdir. 

A lmanyada beden terbiyesi içia tesis edilen bir yilzme havuzu 

bmda seni ve sadr&zamı hükumetten 
atmak dahi mutasavverdir. Pek mü-

him kararlar sizden gizli tutulu
yor!) demiştir. Aşağı bahiste göre
ceğimiz vechile hakikaten de Enver 

paşa bazı naprlarla artık harbe gir
meye karar vermişler, Berlin ile mu-

Bilha ~n mfi<',0 e. el erdeki spor 
inkişafı neticesi olarak, spor dai
resinin VR7.ıfeleri çoğalmakta de
\'am et lnden ,spora müteallik 
müşavirTerin, ve sp.or arsalarının 
yokluğu üldukça kendini hissetti
riyor. Ezcümle "NeAeden kuvvet,, 

•r:Y EL 1 ~ 

cemiyeti spor dairesi, bilahara bil

gileri f.ahri olarak ifa edecek olan 
müşavirlerin talim ve terbiyeleri

ne yüksek mik~ a ta olarak başla-
mak kararını vermiştir. Daha şim 
diden 15000 müşavir spor dairesi 
namına çalışıyor. Ve daha birçok
ları da idadi kurslarını takip edi-

1 ::m:eı ALI f[ 

Ankara Halkevinde 
Güzel Bir Konser habere olunarak ne şekilde harbe 

gireceği de tesbit edilmiş bulunu
yordu! Garibdir ki sadrazam ve 

Maliye nazınnın dahi vakıf olmadık- Soprano Bayan Höfler ile Profesör 
lan bu sım; ttillf sefaretleıi pekibl 

haber almışlardı. Jean Ban Çok Alkışlandılar 
Bu tepeden inme casusluğa karşı 

mücadele edecek kudret o zaman • 
bizde yoktu. Alman istihbaratmlft 

bile gücü bu kadarına yetişemiyor· 
du. 

Almanlann büre verdiği haberler 
anusmda mülıiın olarak iki m-18 
daha vardı: 1) Ruslann Romanya • 
tstanbul kablosunu kesmek teşeb

büsleri. 2) Bentleri tahrib ederek 
tstanbulu susuz bırakmak için Al-

manca bilir iki Rusun Beyoğlunda 
( ..... ) ,,.,_ôl.a'UlJa ( ...... J hanmda i
kamet ettıkJeri. 

Verilen bu çeşid malUma.tm bir 

kısmı cfa hakikate uygun çıkmadığı 
görülflyordu Demek Alman ajanlaw 

da bazan uydurma rapor tertib edi
yorlardı. 

Casuslara karşı mücadelede on

lann raporlaruu verememesi veya 
biç değilse vaktinde vermemeleri işi 

de vardir. Bunun igin ilk tedbir ola· 

rak 20 Ağuatos 1330 da limanlarr
mllldaki telsiz telgraflar hakkında 

tedWrlel' alındı. :UWUm ~t za
manı da bUtUn muhpreleır tehire 

uğratmrdı. Bilha8sa harbe girdik

ten sonra bu mesele daha ziyade e· 
hemmiyet kazanmıştı. Meseli donan 

mamız Karadenize çıktığı giın ve
yahud aakerl mflhim sevkiyat gilnii 
umumi servisler ve hatti trenlerd~ 
bile bu tanda geç bıralnlmaJar yap
tırırdık. Bu, her memlekette yapılM 

işlerdendir • 

(Devamı YAr ) 

Sopraao Maria .. Her v~ Jea.. ISaa ·ıa imzalı reaimleri 
Ankara, (Huauel) - Macarista· bılhasea Madam ButterQaydan 

·Dm Peç '6hrt koMervatuvan · mu- (Aria) ıı..lkın isran üzerine üç defa 
aW. pic>fetlÔrtt ve 'Nrlrolof Bay Jeaıı U!krar oluJ.1du. 
e.D ile ilaca&· mugaumlyetİt ~ra- Teganni olunan parçalara Prete-
no Bayan Höfler Ah pü ak@llını sör Bay Jean Ban piyano ile refa 
Halkevinin tiyatro salonunda, ~- kat etti. 
kin tar dinleyici kalabalağı önunec 
çoi muvaf falclyt!!tU bir komfl' ver
diler. 

Koruıerden evvel Profesör Jean 
Ban (Bugünkü Macar milli ve halk 
musikisi nasıl doğdu?) mevzuu il· 
zerinde bir konu~ma yaptı. 

Bundan sonra saprano Bayan 
Maria: Bartok, Koday, Dohnanyi
den Macar milli ve halk türkfü~ri 
ile Schubert'in ttlkbahar rilyası) ve 
Puccini'nin (Madam Butterfly) darı 
(Aria) yı teganni etti. Konser çok 
büyük bir muvaff akiyet kazandı 

..... 
Konserden- ..aonra Profesör fjn 

Ban ile görllştUm, bana ilk Btlith 
kendileri sordulal': 

- Nasıl türkçeyi iyi konuşuyor 
nıuyunı? dedi ve anlatmıya başladı 

- Bugün haya tınıda. ilk defa. ola . 
rak (I'Urkçe konferans verdim. 

Bll!eniz Türkçeyi ne kadar z ır
lulda öğrendim. ~tı Macarista.n
da hiç türkçe konuea.n yok. Ben .srrf 
kendi tedki~ ve tetebbüatımla çok 
&e•ldığim dilinizi öğrenebildim. 

(Sonu 7 nci aayfada) 

yorlar. Miktarı günden güne ar -
tan fabrikalar, spor enstilisyonla 
rını kendileri tanzim "'tmekle 
meşguldürler. Muhtelif gayeler 
için, meseli, cimna.stik salonları, 
yüzme havuzları, spor sahaları, 

Standlar, Kille oyunları (Çelik ço 
mak oyunları) S!cating - ring ge
mi hangarları, tenis vesaire için 
1200 yer mevcuttur. Bundan ma
ada, müessese sporları içın 235 
yer ikmal edilmek tizere pulunu. 
yor. 

"Neşeden kuvyet,, cemiyeti 
spor daire inin faaliyetini gôste -
ren bir listeyi aş3ğıya kaydedi • 
yorum. 
Sene spor mlinteıdp- işt"ıak e-

leri edenlerhı adedi 

1934 ll.843 
1935 114.458 
l 936 315.312 
1987 501.613 
1938 (6 ay) 365.921 

470.928 
8.007.145 
6.346.266 
9.564.771 

8 061077 
Spor dairesi faaliyetinin diğer 

sahal:ar da pek iyi neticeler elde 
etmişlerdir. Bu .:oene spor dairesi 
tarafından, deniz banyolannda 
tertip edilen cimnutik saatler· bti
yük bir !lluvaff:ıkiyet kazı.nmLır 
tır. Bu fikir, tatil zamanlarım tam 
bir hareketsizlik zamanı gibi te
lakki etmiyenler ı•ezdınde 1yi bir 
makes bulmuş ve onları hP.dent 
!dman yapmak J:eves;rıe dil,ür • 
müştilr. 

Geçen eene otomobil :Jo uJları 
inşası kamplarında faaJiye~t· baş
lıyan bu spor iti, bu sene faah
yetini, ordu, hav~ ve bahri ima -
lithaneler kampıanna tevsi etmiş 
tir. Bu şene eyliU sonuna kada" 
83~.229 L1.1rlen t"rbiy .. ı:ıı qaatine, 
6 6ö6 573 kişi iş· irak e.mi9-;ır. Ve 
bu adedin, sene sonuna kadar 9 
milyonu bulacağı tahmin ediliyor. 

"Neşeden 'kuvvet,, cemiyeti, 
maltaflı rnübayalara ihtiyaç .rös
t.eren 14porlan halka tatbik ettir
mek için Ski takımJan, raket, ve 
patenler, heveskirlar emrine a
made bulunduruluyor. Binicilik, 
tenis il& golf, gibi sporlar, rahatı 
yerinde olanlara mahus lüks bir 
spor a) ıldığından. "N~~edc kuv
vet,, cemiyeti bu sporu da umum 
~iler için mümkün bir hale sok
nıuştur. 

B· z. 
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Sivas Kadınları için Ye-
1NT1 KAM! .. 

Yapa: R. IRF AN GOlCSIL 
28 pba.t 19 .. 
(Paıis • Soir) guetesinin ikinci 

..,,.....,., 1111 feci baDJn ıma lıa-
vaaw vardı: 

(Dllıı pcaeaat. yirmi dörtte, Şan
Zelfzedeld ( .... ) illımamııdail çıkaa 
W. l&8yö Robert'Je metreai lla 
dam ~ tllyler lrpertic1 feci bir 
otomoil bama kurlaan gitmil
lerdlr • .,_. .p yaralıdır .. v.a. v. .... ). 

• • 
-~· flece -- OD Dd. Yapar .. 'bar-

dalden Dııe••_. JllCIJor .. lan· 
........ rlnl .......... bo
.... mntaa elekttlll ~ llelıiz 
~ 

(_') --- lllru 80Dl'& .... 
cet. fGeıiılma CJlrMM hltNlıjı. 8l· 
nema nı ~ J1111 ja1m tabi ve .... .... .....,... 
Y~lltP'-1 1-de'kQra,het 

&1l ._ ......... artbi'9«· .. 
-ıaı r •~611r lllltln IAm· 
balar ,...ıa. Bu ıPnwınm blttllh\ 
i..-&. 

x .................. ldı:ai 
t&Jııll w llmiel-e 1ıllalJ«, dljerlerl 
~ •• ,, ,.......Jsaoarai.,... ......... ,. .... 

OWOolrftsr .....,_ ikl mllte
TIJe, •tlpalM•na IUl1'mt. ppb-* •• 'ııllle ............ ltaplJI 
.. • .. ..... .. 1ıil'i .an. 
...... lllr ....... et.cımobib 
Jmıdll •tar ... bP1I bp.m. t 
111' 5 .... raktl. 
·-......... lir ...... ,... 

dt: 
-flliRr. ................... 

\tirt •• 
OtamoNI ....,._ etti. -otolıu"l 

a.t..ıt ,....... uçuamna bta!ID, 
eof&iDi iRi emri ifa ettiiiJ.ai göate
d)utclu. 

••• 

rak, aradığı lüks ve konfor için ini 
olarak, kUstalı bir tekilde b•ı ba\ ıt 

mtıcadeleain.den ~· 
Genç erkek geç vakit eyme geleli· 

ğiDde, kimseyi bulanıadı. Kanal bir 
daha dönmemek UzeTe ıttmttti· 

Genç baba kansını aramadı. Gu
ıura, ba bayajı hareketi sesllZ, içli 
bir çROile karpladı. KiiçttcUk oğlu 
içın, Hannnin vgfai le bu h ç de 
bat etmectiil &e1 darbeye tatlan • 
.. Ve bu tahımmW .• Alb ~ cfoldu· 
mı glaler, baftalar, aylar ıçerisin· 
de, bu poeye, 1N ina kadar lllrilp 
gitnıltti. 

8iJ11ı1ti • vereeekleri birkaç franga 
mukabil bnlllıı, gayri ıneenı bir 
balla ı.tJancJall, bir erkeği otosile 
tqıyerdu.. 

Sekiz yqına siren oilunun, evde 
hlsmet.cl kadınla ı.raber uyudağu• 
BU clllOudil. ..... y&Vl'UBUll& 

·1rend1Dden· gok 8Cl)'Ol'du. 
Bu elim 110Duneaa mlBebbibi ka· 

1'181 dejil mf"ldi ! Dil'elaıi,.au tutan 
ellerlDln titrectijini ,..._ Keder 
JYillie derin çilgiler, ~ 
mlD&b uçununJar açmlltd ~ki 
..... kiDiD gWerinde alevi vardı. 
'ntı•J* adaklan: 

- Kahbe! .. Kahbe! .. m.,. ..ıaee 
88yleniyordu. itinde bir (tntllram ! } 
anuR .,.... Bqmı bir menge

ne, bitin bvvetlle sanki aıkıyor· 
du. Karısını. ona bUttbı bu fena
hklan ıaı- mıamı, llmdi • hl· 
il lftdliiDi ldınediyordu. flıenerek, 
nefretle ~ IJir -.b'le hem 
de! .. 

Otomobil imla koluYor. Slr'ati· 
illi ..... ~ ilM'etl 100, 
120, ıa 4 ylbeldlıjint gleteriyor. 

IRlltıeri• 
y,_YNI& toför ! .. --1Q8a! 

- Gtize1 dejil mi sevgilim? .. San· 
ki~! .. 

Şof6r bu aleria ~birini duymu
yor, ~r. Glszrefi bir nektaya 
tıııMt ~ saptanıfdi .. 

Otomobil gene lrottt9o1". Son bir 
*'atle. 
0- bdmm boPk '-Yadı • 

4e, bir botluğa yuvarlamyor 
.... . . Erte8l gtln bllttbı l'r&DBIZ 

gazetelAl'ÜIİll bahsettiği, bu ~ kiti· 
Din öltımiy)e 'netW!men -teaı Qısa. 
bilinmiyen bir cınayetin hakiki ma· 
sal~. 

~i Bir Çalışma Yuvası Tefrika No. 4 

Ber ... gocuklann tebdilf ha 
sı, ya başka bır mecburi sebeble, blr 
tllrıtl ilinin ba11ııdan ay~ 
Jroca.iından aynhrken «öktlğl da 
J'8Şları... ayrılıfuı sonunu tılriael 
giinthıden sayarak, hesablıyarak 
tevekkill ve Umidle beklerken Pdı'· 
etiği buhranlı i.nlar .. her uman \&• 
şmı koJdulu genç, kuvvetli &lilB. 
özleyiıler, onun kokusuna duyduğu 
hasret ... 

Şhlldi•. Ya timdi ne yapacak! O 
sevdiği kokuyu duymadan D&ll1 ya· 
11yacak? 

Iatırab middl bir-n Jibl kalbi· 
ne Wayor, zavallı mu.darib kafası 
fellketini büyüttükçe btıyUtüyor· 

du • 
C)>cuklart kim ao,mT Kha yatar• 

F.utitlala ............ 
dı ! Bllm.iyor •• Emel pce - ..... 
uyandı! 

- •nnem.. diye baUarcla mu., 
Jete llitilik odada ~ farla· 
da ..... ..... • ...... 
16...,la. lıir .,._ kltııllle m. 
.... bvuaturdulu lmllaıle llJI· 
mllt gl1ll blaDlllll ,.. ........ 
rU .... buldu •• ffebil blJl iel· 
ınedi. 

Sivas (Hususi) - Şehrim1ziD bu 
yıl Besim mevldinde yDtrlen A· 
tattlrk ilk okulu ımıttr BaJamlliı 
tarafından Aqam Kı& SUı't okulu 
llaUne lfnğ edflq ft dUa bll,.at 
bir bJ&babk ön&nde t6renle açll • 
JIUlbr. Törene okulun genle b1r •· 
lammda ldUtilr ctirelrtartl Cemal 
Gllltekinln 1npıet1i ll8ylev! ne bal· 
landı. Escllmle, dlrekt6r a6ylevbıde 
(AoJ&n "'*'"' Kıs San'at okulu· 
mm Sl9U tmtGr hayatmda bir dö· 
nim no1d:ua oldujuna ı..ret ede • 
rek TUrt bdmhlmm ileri ve açı
lan hu okul ile Sıvu kaclmbPUn 
bll)'l.k bh' ihtiyacı brplamak 8111'8-
tl Be llylk olduğu kıymeti etaba tm'· 
v.,ılendireeütir) demltttr. !Jundau 
llOllr& ıAkpm Kız San'at oJnil1t di· 
rekt6ril Kadri,. Şahin konuklan 
aeJlmladJ, tetekldlrlerle bt'lllad1. .. 

BOlhara okubm bilgl1l v. ..,.ç öi· 
ntmealerlndin Jtagı1la DM• Tekin 
ele ıa,metli bir 8DJ)ni tla UIUll U• 

zadıya canlı milallen ile teknik o
tullarma CamJnaıi)'ettm ... ye. 

ri1en önemini ve bu okuDarm Tb
kiJ9deki mUrdarmı ve ıqam Jm 
lall'at o1mllanDi1an eclllecek lltifa. 
de1erl tebarila ettirdi. Törende bu· 
hıbaalara IÜW llnm edddL Bllylll: 
bir itina De ....... Okul denlla· 
neleri ,..odf. Ve tot beğaıiJdi.. 0-
kaltm bag6n ...... ...,... dlmı· 

..... ft terUb illeri çok takdir 
edlldL ......... ...... ebhm llO 
talebelll nrclar. Olmhm açdmUI ile 

a... bAmbtt anıemda iJi bir tellir 
.,....., w .ıan ,...ı ç.hpna ve il 
J'IW bwetmm lllD'. 

N .. 'et PfaAz 

• • • 
4500 kiP postahane Ait kamyondan 

ürkünce istiyor 1 
Atça, (Husust) ....,.. Egenin şirin 

bir nabiy~i oı.n ~erkezimizde ve 
civardaki kanallann ıslahına de -
v~ olup,wv~r 

Bu suretle; bu sene 4®0 dönüm 

kadar arazi daha sulanacakhr. 
Halk bundan çok memaundur. 

Fakat i l2H evli ve 4IGO nllfulhı 
olan nahiye merkeaimizde hlll bir 
"paetahane olmaması halkı çok 
bizar etmektedi1". Bu mflnaaebetle 
bütün halle muhtere D)n&fıır veki· 

li•i"4ien bir lJ03tahane beklemekte
dir. 

- Yat Dilde ook set icld*' ı.. 
çiliJw ............. IQtılWn :dı-
_..... - tlr1L. ....... .. 
U.llmraaat•.bemt•: 

Çeşnıe .(Hususi) - Kazamızın 

Kayalık mevkimde bir kaza olm~
tur. 

Şcitör Rept .Dfyltm id ndıı -
aeıı tf!fme 8 n'tiınaralı kamyon, 
tütün yüklü oldufu halde Çeışme • 
den hmfre ırideı-ken Kayklık mev
llİinde beygir Ostünde btılunan bir 
thtfyar kadınla ka1'$ılaşm:1'tır. 

Birdenbire beygir, kam ondan 

Clrkerek şahlanmıt ve 1.avalb ibt" -
yar kadın attan yer. düşerek öl -
mOttftr. 

Kaduı, Naime isminde 70 1wn 
da bir köylfldlr. 

Çalcla ablamıy 
tütünler 

Çal, (Bunal) - Kazamız tU
iUD maat•'hallinin yetiftinHii t6 -
18alerdeB 200: bin kilosu lieiilz sa
tılmunf 'ft elde bbnıttır. 

Jliatahail; abeı beklemektedir. 

60 esnaf cezalan ınldı 
lzmir, (HUSU81) - Paaarhkaız 

satış kuanu ilerindeki belediye 
kontrollm flclcletlendlrihnittir. Bu 
...Ue aon lblerde CO mafR!a ve 
dlkklıı saMbi eesalaftdınlmıııtır. 

IYOR 

, 
KeiilN' ıeJdiii ....,, - bir 

uytu4laa ~ ..... W.114i· 
-.-..~....--,.... 
lllrlıdtasllllfdL.._w..-..aa 
mJr ....... ._. tll'lll McftiJni i:ay· 

Bitieik odacla oldutu halde yao
biı hatayı t1mire Jrıutmavor. •11 
bi)'le na8ll ihmal ı lellOlr' • afak 
llir ~eclerl ıecia~nek itin Jaer wn 
....... içine 'baba Nftll, artılı • 
.. olmıya1l Mellll; elini uata _, 

ctolnmacak kadar :yakmdaylrm ... 
mi .-il! .. Ne kadar uzak flmdl!
SacJlannı çekmek. tepinmek, eanda
l"l klrmak bir eeYler fll'latlp abna'C 
~r. oaa koııup diderine unl 
m&k· 

Bırakma beni gitmeğe.ıbırak 
ma!.. Beni aevdijim ..,..,., beni 
yuvam.dan uzaklagmıya bırallma 
asıl mdi . beni alıkoyı 1ak i~ 
limdi beni tokatl • saçlamuı gek. 
beni tartakla . gitmeğe bırakma 
diye yalvarllltk -.U,Or, bı bu 
ıçinin istediği oeyter1e çarp ıu .. 
ruru arasın benllil eziıtYordU. 

B\rdenb rib b kC\n tı 
rakibesini d linineğe başladi (A· 
cab& kendinden '°k ~ m1l güzel
di ?J 

AYuç içı kadar memlekette bilttin 
bildiği, tanıdığı. bir defa gördüğü 
yüzlen vtıcudları gözünün öniinP. 

ptiriyor, lriçbirim bu o• eene Ue
ttmd ilJemnii lbideyi ~ ka 
dar kuvvetli t.ulm yur&l. 

Zayıf t;aoıaan veya gü.zel bulduju 
her kadının 1l8tUntie hnıyor, toca
alle bunlar aruın lftrer birer q.c 
ealme1eri geçiriyor: ona plmt-
dlk ieHmeler YletiF toCasmı 
göslerinde • ~Jr "' t&ntdJiı - ihti· 
ruh ıtaldarla onlarin lıöiblerine 

kapanırken tahayyUI ediyor ve bir· 
deDblre dinen jaelann kupkunJ bJ. 
rakbtı g&ılerle bir sinema aeynder 
Jilıi tuhat, acı, buruk bir leaet " 
lara.k bu manzarayı "8Jredi.Yerdu. 
GkJqlm memb&ıaı1111naut
tu9 ·~bu ..... ~tol& 
ketin• abpwtımif .,. 1 ea-u ... 
c;IDdeki bu agnyı d ~ ıı aeır. göcler'la.· 

-••·•• '* ..,....ua .-c '* ıt m tma ~ 1-... ,..~_...... 
diye ceva1' verdi.. 

WllJttl, Nerede idi! Ke .... f 
... .._., ......... ldcl*•-

Den ıllllıthi ..... etralmı 1lldr. 
.. ft ... DUarJaıfa 911111, ... 

lcın dun"*""n ~ Blla IGe 
dotru cllttl, c6S htUli.n ~ll· 
dı. 

- Yatapna ~ 11ıüD. Bil 
i D&ç ~-- _,. Jlbrdda. 
n kulaklarJna çalıMD 888 .l&ılet ol• -

-~~ 
Y.- --- bir dalga lft· 

rlltl8ll Qlalrlarmı ~ .................. ....., ..... ~..,.~
()danm lçbıdekl deıla • it ,., ... 

CÜ dalgalaruı ..... laW ... 
,.,,. mnliı illi&~ 
ti. 
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DOSYA MOBLESI tlnnı1 Hiç BiR İAMAN 
AYNI OLAMAZ 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Saı..Ja, iti• " a ....... y..Utea ...... 

RADVOLiN 

METiN - ZARiF - EHVEN 

Ziyaeddin Said Erin 
Gala V oda caddesı N o. 40 42 T elefoa: 43225 

İNHİSARLAR UMUM 
1 Adet Zımpara ta 1 tezgahı motôriJe :Jeraber komple 
l ,. Mak.kap tezgahı teferrüatile kompl 
1 ,, To tezgilu teferrüatile komple 
1 ,, D m r de c c tezgahı motor ve tulumba ile komple 
1 ,, M ka ve zımba tezgahı bütün tef rrltatıle komple 

1 İdaremi ın Diyarbakır fabrika ı i in yukarıda cins ve ev~a-
fı yazılı 6 parça atölye ilatı ~rtname i mu ibince açık ek il me u u
r le satın ahnaeaktar. 

D - Heyetı umumiyes·nin muhamm n bedeli 2245 lıra "e mu
vakbt teminatı 168.88 liradır. 

m - Eksiltme 28-1-989 tarihine ra tlıyan pazartesi aünü .Paat 
14.SO da ~bata ta levazım ve milbayaat şube indekı alım komisyo
ııunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler p ra ız olarak her gün ozıi g ç n beden a
lınabilir. 

V E c iJtmcJ e i tirak etmek i tiy nJerm fenni t JdifJerini ln-
·urıar Umum Mildürltiiu Müskirat fabrikalar fUbe ine vermeleri 

Ye ihale gününden bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulUnü 
mutazammın e ek fltm · • i tirnk ve ika ı almalan lazımdır. 

V .& İK eldilerin tanunt vesaik ile milwrat fabrikalar lfUbesiıı-
en alın k e lbn e · tirak vesikası v ilzd 7 .ı .OVenme para. 
rfyle bırlıktc milnaJ<as .. ıçin tayin edilen gil ı 'e aatte vukanda 

adı •et n kom· o a selmelen ·ıan olu:ıur. (144) • 

* I - Şartnam "e tıüm~n i mucibine ntın alınacak 90000 metre 
k rmızı ızgf1' }\ n viçe kapalı arf u uli) le ek 'itme~ e konmuştur. 

il Muhammen bedeli beher metre i 12 kuru, he abi~le 10800 
ı ra ıve muvakkat teminatı 810 liradır. 

lli - Ek iltme 21 - 1 - 989 tarihine ra thyan cuınarte i gü ıü aat 
11 de K bat a 1 vazım ' mübayaat şube indeki alını komis) onunda 
apılaeaktır. 

IV - Şartnam ler p ra ız olarak hergün ozü geçen ubeden alı
ııabilecegı gıbi nilmune de rörülebılir. 

V - Mubürlü tekhf mektubunu kanuııı ve&aik ile >özde 7,5 gu
venme par ı makbuz ve banka teminat mektubunu iht va edecek o
lan kapalı z rfların 'hale rünu en geç ı488t 10 a kadar ) ıkarıda adı 
geçen k on ba ka hgı a m buz rn ıkabil nde v 1 la • ın -
dır. (113). 

• I ldar miz n 1 mir tiltiln fabrıka ı içın (6) ad~t 1 ktrik motö-
r1 4artname i mucibin e p zarhkla satın ahnacaktJr. 

İl - Muhamm n heder beh ri (100) lira hesabiyle (600) lira ve 
movakk t t minatı (45) liradır. 

ID - Ek ltm 20 - II - 989 tarihin rasthyan pa~ t 

14 de Kabat 1 vazım ve mubayaat tub ind i alım 
7apılacaktır. 

IV Ş rtnam 1 r para ız olarak her gün s zil ge en subeden ah-
nabilir. 

V - Eksıltme e ift,irak etmek istiyenlerın fıyataız klıf v kata-
1 klarmı tetkik edilmek Uzere ihale •ününden on .Un evveline kadar 
bıhfsarlar umum mUdUrlOiO Tütün fabrikalar fUbeslne ve m )eri ve 

klifleriain kabulünü mutazamm&D vesika almalan lizımaır. 
VI - isteklilerin pazarbk ~in tayin edilen •On ve saatte yüzde 

,5 pvenme parıalariyle birlikte yukarıda adı reçen komi yona gelme
en llln olunur. (88) 

~onet 

&am7 
K..,.on 
Sabf kam-
1oa11 

Ylk tafıma Muhammen 
.kabiliyeti B. beheri 

Tutan 

,. 7.& temı· Eksilt. 

1 adet 1 
1 ,. • 
1 ,. 1, M 

1 .. 1 

.. 

• 
Lira K. Lira K. 

8000.-
4800.-
4000.-
1100.-

ut me sa. 
aati 

Lira Kr. 

226.-
360.-
300.-
282.10 

14-
14.l& 
14.80 
14.46 

l - ldar.emtzln Y&Yf&D 'fuzluı için 1 adet, lzmir ve Ankara baş
tniMltlrllkleri fttn 1 ad.t, bmir ŞarAp fabrikuı itin 1 adet ve İzmir 

flDldlriQI lolıı 1 adet kamyon prtnam&lerl muelbhıce ayrı ayn 
lk .ır.Jıtme uullyı. sa~ alıuaaktlr. 

m - ••hanımın bect.llerl~ IM\'alrkat teminatları hlzalannda 

m - BJmlltme M-1-989 t&rihine rutbyan Alı IÜDÜ Jıjz&Ja.na
JMllı uatı.rde Kabatqta Jnum ve mflbayaat fUbeslndeld abm 

omlqonulMla fapdat ~-. 

Taklit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en Gstb 

kremdir • 

•• ,.., 1 

Dünyanın en aaOlam 
Sıhhi •-tikleri olan 

ÇQl)-TEX 
llrenrvatlflerlnl 

daima tercih ediniz: 

MÜDÜR L ÜGÜNDEN: 
iV Şaıtnameler para ız olarak her ün Mozü geçen şubeden 

almabilecetı gibi kapalı iltıs kam~onunun planı da gorulebılir. 
\ Ya n Tuzla ı için ahrıAcak anıyon ek iltm ~in · ·rak 

Kullanmaktır 

Radyolln dişleri, Dişler Çehreyi 
Güzelleştiri • 

Radyolin dişleri, Dişler mideyi 
Sağlainlqtınr. 

RADYOLIN elitleri temizler ve parlatır, mikroplan ytmle 
y6z l!dtırllr. Dit etlerini besliyerek haıtalamalariaa mani 
olur, ağız kokmuıaa keser. 
Sabah, 6ğle akşam her yemekten sonra diıleriaizl fuçalayıaaz. etmek i ti) eni rin kataloklarıle karo eı-i ekli ve dahilı t k 'matmı 

gosteıir biı plan ile benzin sarfı) atım go terir fenni teklıflerini ihale 
günü~enb~dn"'el kadarlnhiarlarTu Fenşub 'nev~me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıeri ı&zımdır. Üniversite Rektörlüğünden : 

VI - İKteklilerin ek i'tme iç'n tay:ı ec!ilerı gun ve saatleı de yuz- Tıb fakülte i laboratuvarında çal.lfm&k üzere Jiborant nam • 
de 7,5 gü\enme para ar'le birlikte ukancta adı ge~"" kom·~yona 
gelmelPri ilin olunur. (l4B) zetlerıne ihtıyaç vardır. Asgari orta m ktep ta1ııı·u •örmek v• sarp 

• dnterinden b"rini bilmek lazımdır. 

1 İdaremizıı Cibali tiitun fabrika ' için ~artna.mc , e numu - 1 f) eıılttr'n Tıp fakotte i deka 1l racaa len. (266) 

n~i muclb'n~Nhn alınuak un ~hlince~ykMahllc~S~~art ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
normal ık örgillil (6000) adet tü tiln tor.u çuvalı açık cksiltmeve • 
konmuRtur. bk Bahar mevsimine mahsus yeni gelecek 

ti - Muhamnı b deli lıeheri 27 kuru~ he abiyle ı 620 lıra mu· Mallar için yerlere ihtiyacımız oldutclan 
.,,akkat teminatı 121.M liradır. 15 So k d 

Ill Ek iltm 2ü 1 939 tarihint rastlıyan çarşanba günü saat ft iDUD an 15 Şubata adar 
14 te Kabataş a it> nzım ve mUbayaat •ubesindeki alım kom is~ onun - Bir ay mDddetle Stoklarımızın b&yük bir kı•ıaı h• Jenha 
da )apıl&caktır. _.ıid ıartlar ve mutedil fiatlılrla .W- ~•ı•« 

iV - ş.m.am J r puuız olarak her g z • en ~ubeden Batla Dairelerde mı•liw IOll1llltla ı iliaıe•"-
alınabiıeceği gibi numune de görülebillr. A K E . 

V - 1 tP.khlerin eksiltme çln ta) in edile ı gün ve saatte yuzde BeJotlu Majv='VI 
7,5 güvenme paralari~ le bi .. lfkte yukarıda adı geçen komi ~ona fZ'el- Bir Mevıim sonu farsab : lst,aea fiyat icia 
meleri ilan olunur. (193). en mükemm 1 ciaatir. 

~----.-SOMER BANK-------. 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 
Pamuk ipliği Sabşı : 

ayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş 
16 • » 480 ,. 

azilli basma fabrikası " 24 • » 580 » 

reğli bez f abriKa.sı ,, 24 • • 580 ,. 
Yalnız Ereğli bez Fabrikasında : 

O Balya.ık siparişler için • 575 ,. 
570 » 

565 » 

560 ,. 

15 
5 
o 

" n " " 
" " " Fiatlarla fabrikada tee1ina pıtile sablmaktadır. 

iplik mO.tehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara göndeı e
celderi bedelleri mukabilinde ibtiyaçlan niıbctinde iplik aipa
rİfİ verebilecekleri Ye 24 maaaradan ince ve muhtelif maksat
lara yarayabilecek pamuk ip&li mlltehliklerinin de ihtiyaç
lannı yine ayna prtlarla yalaız Ereili fabrikasına 'İparİf 
edebilecek:eı i ilin olunur. 

Betlktat olh te* Menaurt. / 
p .... : 

htanbul çbcö icra memurlu
ğuna: 

Bir bOrçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet piyano tstinyede tatinye 
caddeainde 8 10 No. lı evin önün
de 21 1 939 tarihine mllsadif cu
martesi gibıU saat 10 dan 12 ye ka
dar birinci artbnna ile satılacağı 
ve muhammen kıymetin % 75 ini 
btılmadıjı takdirde 28 1 939 tari· 
hine müsadif cumartesi gibıtl saat 
10 dan 12 ye kadar ildnci arttırma 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilinı 

Kayseri C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından: 

ye konula 
zemine kadaı· mel hafriyatı ve in 

hı z mine kadar ~ 

şifnam d ki nı be ü rinde tenzil 
ihale ed 'lecektir. 

2 rtnam 1 r ve rakı 

A) Ek iltm şartnam i 

A.B) Ek iltme Mıtn m in ek r name 

B) Mukavelenam proje i . 

Halk vin"n sathı 

iu cihetle thı 

D) Ke,if ... etveli, j c v il 
E) Pı:oje 'e air e\!rak. 

1atiyenler bu rtnam len ve t ra ı saıre i Ka ri parti ~ıkal .. 
lıtmda görebilirlflr. 

3 - 1. lkinr.ikımun 9 9 tarihind n ıtib ren 30 p-tin müddeti ek 'it-
meye konulan bu uragın ihal O l in~k nun 989 p arte ı şihıü at 
11 de 'ilaye ı•art' m rk zı d ılyonk Ul tar fınd y ptlacak ır. 

4 - Ek lt111e kapalı zarf u uli ıle yapılacaktır. 

~ - EladltıMve ift rlk. ed bilmek için nafta mQdflrlölünclen alın-
nııt ehliyetname 'le cari aenenin tieal'et odası Ik mı etmesi vt 
bir mühendis yeya fen memuru istihdam eyJemeal şart ır • 

6 - Muvakkat teminat mfktan \8500) llndır. 

7 - TeklJf mektuplan -yukarda y~ı •ün ff ıMtcea b r saat ev -
vellne kadar parti Nfkanhtuia inakbuZ mukabllincl• fftHeeektir. p09 • 
taaa vukubulacak secikmeler kabul edilmez. (9154). 

Bır alacağın teminı fçm 1stan· 

bulda Ktıc;ükpazarda 8-tçı yoku
ıu camı lı:arşwn~ 13 numaralı ev· 
de haciz altına alınan konsol. ki
lim, sandalye vesaır ev eşya.Si 

25 1 939 çarpmba günU saat d:r 

kuzdan ona kadar açık arttırma au· 
retile paraya çevrilecektir. 'Satıla

cak. evaya ..... kıymetin aatqta 
yüzde yetınif betini bulmadtiı tak
dirde 3 1 939 puartesi gilntı saat 
dokudan ona kadar ikinci arttır

muı yapılacaktır. Alıcıların vergi
ler kedilerine ait olmak U.re ey .. 
ni ıun ve aaatlerde mautıtnde bu
IUDıdurulacak memuruna mllracaat-

ile Mblecafı Dln ohınur. (ı39oı) 1-• Dr. IHSAN SAMI _..yt - 3&16 slcil numarab a
ra1ıımhk ehliyetnamemi kaybettim 

lu'I ~ olunur. (13902) 

ttsldidar Sulh ı met lhkılk R•· GON01'0K AŞISI 
ldmqlnchın: lllOIWdutu n ibtllltlanna ka 

Oskt..aarda Tunua baiı cadde- teaiill ve tue qadir. Dlvany 
sinde 41 ncımaralı evde mukim Ah tan•abmud tlrbeil No. 113 
met Melih çocuguıı babade anne-
O;M,ün vefat etmif olmam buebi'A .. ğunct.n ... •bu•h•us• ... ••ta•ı•tınzı••Oltİlllnı•a•rm• 
ayni evde oturan uu31.UC babam Ah· 
.medin, ktlQllje vut tayinin. 9 ı oıı "11' igmde 11Wlkem4t)'e Jdnea· 

tarihinde lıarar wrilmit oldu- atlan tlb ~ tla896 

Yı alaeajmıdaD ea~ hWC 
mU yoktur 


