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Denizbankta 

Sipariş ve Mübayaa 
Muamelesi Durdu mu? 

" ' 

• • Denizbankın Teşekkülünden İtiba-
Yenı Kabı nede; yalnız ren Yapılan Bir Çok Alım Salımların 

Vekilleri Değişti Usulsüz .. Olduğu iddia Ediliyor 
Dün Faaliyete Geçen 
Dahiliye Ve Ziraat 

lnönünün Reisliğinde Toplanan Parti Divanı' Mebus SeçimininTecdidine 
Karar Verdi. Karar; Parti Umumi Hey'etince ittifakla Kabul Edildi 

Son Hadiseler 
Münasebeti le 
Y azaa ı Hüaeyin Cahid Y ALÇlN 

Dahili işlerimiz büyük At.atür
:kü ilk kaybettiğimiz gUnl&rde bü
tün Türk milletinin hissettiği bu 
derin elem anında gösterdiği tem
·kin ve siyasi olgunluk: Atatürkün 
-en yalan mesai .arkadaşı 1.smet İn· 
önünün etrafında tek ıbir kitle ha
Jinde toplanmak husu.sunda duydu
iu ihtiyaç giiın geçtikçe fili ve ba
riz semereler temin ediyoı· ve ha
ıyırlı netieeleri şimdiden her göze 
.çarp.aoa;k ırnrette meydana çıkar
tıyoo·. 

Hari~leki düı,m1anlarımızın Tür
kiye hakkmda esaslı bir tetkikleri 
-0lmadığı için basma kalıp sözlerin 
tesiri altında kalmış kimselerin 
!bekledikleri gevşeme ve çözülme v 
gibi hiirlist'ler t.nhakkuk etmek şöy
~e dursun, bilakis Atatiirk'in ba .. ~ 
tailğı ilerleme ve yiikE clme hamle
~eri azim ve gayretle devam edip 
gidiyoı» Yeni BC\şvcklHmiz Dr. Refik Saydam B. M. M. Kürsüsünde 

Celal Bayann 
istif anam esi Ve 
lnönUnUn Cevapları 

Ankare.: 25 (A. A.) - Sa .. 
bık Başvekil İzmir mebuau Ce
lil Baya.ı·, Reisicumhur İsmet 
İnönfine aşağıdaki arızayı tak
dim etmf.,tir: 

Tiirkiye Rei.sic1.u11hurw1ım 

yüksek hu~urla11n.a 

Türkiye B. Millet Meclisi in
tihabının yenilenmesine parti 
divanınca karar verilmiştir. 

Partimizin intihaba yeni ve taze 
bir kuvvetle çıkmasını maksada 
ve esasa daha uygun ve faydalı 
mülahaza ettim. Bu imkanı zatı 

devletlerine vermiş olmak için 
Başvekaletten istifamı arz Ye 
takdim ediyorum. 

Yükı'lek tevecci.ıhlerinin de
vamını ~on. uz hürm~t ve tazim
leriml~ istirham ederim. 

lt:miı ·tnebu lı 
C.BAYA.R 

fSonu 3 ilıu:ü aayfada) 

---~-------------------' Bunun en l>iiyük mi:salini son 
günlerin hazı dahili vS\kalarında Ankarn, 25 ( A. A..) - B. M. f lste.ubul nıebusu doktor Refik SaY,· Parti Genel Sekreterliği ile 
bulabilfriz. 1\Iesela bfr Ekrem Kö- Meclisi bugün ::ıaat l~ de Faile öz· damın memur edilmiş olduğuna da· Dahiliye Vekilliği ayrılacak mı? 
uig hfıdi!lesi krşısıııdn kaldık. trak'ın başkanlığında toplanmış ve ir riya.seti cümhur tezkeresi okun· Ankara., 25 (Telefonla) _ Pıuti 
HükQmcL hu meselede derhal ef - tJelsenin a.çdışını müteakip famir muştur. Genel Sekreterliği ile Dahiliye Ve-
karıumumiyeyi tf>m•ir ederek res- mebu~n Celil Haramı hmwekiiletteıı Reis, yeni kabinenin teşekkillU- 1{8.letinin yekdiğerindt11n ayrılm&.81 
mi mahlmatı gazetelere tebliğle istifa etmesi üzerine Başvekalete (Sonu 3 W\cU aayfada) it:in bir J"iklr cen>yanı mevcuttur. 
bir tar art.an d l1 Adli tahkikata hıı ~l~~XXXXXX:X:X:OC:COCO~XXXXXXXX:XX:OOOO::X:XXXXXXX>O::XX:OOOOCO~~xxxx:xxx:x:oooo~xx:xxxx:xx:cc 

::~~i~··~::::~.~~~!~.d~~~k'~.::~ -İspanya Döğüşü Bir iş Ve Sümerbank 
~:::rti.;~~'.F~:~~}~i;:~:.r:E UmumiHarpmıAçacak U. Müdürleri de 
tam bir hiiı·riyet dairesiııt1e matbu-

at sütunlal'ıııa aksetti. .Efkarıumu_ ç e k ı· ı d ı· ı e r 
miy-0den hic bir şey gi.zl<'nmecli. İtalyanlar Hududa 30 Bin Asker 

En ı-ıoıı olal'ak bir İmpekı.ı hôcli-

sesiyle karşılaşıyoruz. Yıg., dılar. F ransada Mukabil 
Vaknyı millet vekilleri doğru-

Ankara, 25 (Telefonla) _ De
~izbank umum müdürü Yusuf Ziya 

Ö~şin istifası tahakkuk etmiştir. 
Yıne mevsuk bir membadan öğren· dan doğruya ba.~vekmn ağzından T ahs. idat y apı_yor ! 

eıcağı sıcsığma haber aldılar. Fır-
ka grupuııdaki bu beyanat erte::ıi 

günü gazete :-ıütunlarmda ay!ıen 

görüldü. 

---•ı.ıo+M11 diğ·ime göre Muammer Eriş ve Sü-
Roma: 25 (A. A.) - Royter A- ~ünasebet~e. şunu da i!.iive e~mek ~~rbank umum müdürü Nurullah 

jaıısının muhabiri bildiriyor: ~azımdır kı ltalya bugun yem bir Sumer de istifa etmişlerdir. 
Cenova ve Spezia"d1a tahşid edi- ıhtarda bulunmuş ve Fransa son 

len 30.000 İtalyan atikerinin İspan- dakikada Cunıhuriye~i İspanyaya Bir Y h d• h t• 
yaya gitmek emrini bekledikleri yardım etmeğe te~bbü~ ettiği tak- a u 1 eye 1 
bildirilmektedir. Fransız kıtaları- di11de İtalyanın ademi müdahale L d a· . 

1 

. ' 
f 
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Dcıaizbank tarafından Almanyada yaptırılaD ve bu kere bir 
heyet taraf111dan tetkik olunan yeni vapurlardan biri 

Deniz Bankın idareıinin etıki e- !arın ye şa.rtnamele.rinin tetkik: &

lektrik şirketind&n 14.000 lira ha- clilme-1ln.e b~lamn~tır. Ayda yal
'\~& parası vererek satın aldıQ-ı Sati- nız 00.000 lirayı mlltecavfz maaş 
Y• binası me.~elesi iki Vekalet a- te\·z~alı yap.ıwak darecech• geniş 
rMında görüşmel~re yol açtığı bu teşkilatı olan bu mileMeaenin bidıaı. 
sırada bk taraftan da Deniz Ban- yetien ,imdiye kadar _vaptı~ı bir _ 
kın teşekkl.tliinden evvel ve soma: çolc müb·ıyaa ve siparişlerle bera
Avrupaya Riparlş edilen on milvoıı her ~·evnıiye muumelitrn~-ı mem-
lirıtyı mütecıaviz kıymetteki vttpur- (Sonu 3 Uncü •ayfada) 

::::::::::::~==::::::::::::::·~=····················································· .. . ............................•.....•..•••...••.....• 

lmpeks Şirketinin 
Dolandıi-ıcıhğı ----- -

Kemr.ıl Film Sahiplerinin Ev ve 
Yazıhanelerinde Bulunan Evrak 

Dün Ankaraya Gönderildi 
----nııııa~--- ıc..---

~ ahkika t ve Takibat Ehemmiyetle Devam Ediyor 

lıtiklil caddesinde Banka hanında lmpekı şirketinİD merkelİ 
(Saatin üzerindeki 2 nci odadır) 

Şu fili mballerle a~ikar suretle 
sabit oluyor ki Cumhuriyet idaresi 
her türlü suiistimallerin ve fena -
bkların ·en u,ranı.k, en şedid ve a
tnan vennez bir düşmanıdır. Millet
iten hakika.t.i gizlemek fikrini ak
hndan bile geçirmez. Kanun hi
lafı ~fere cür'et eden kimseleri 
iı.angi mevktde olurlarsa olsun -
far, hima-.re ve sıyanet etmek şöyle 
duraun derh.al yakal.ayıp kanun 
ahkamını tatbik ve icra etmekte 

ııın ispanyada her hangi bir şekil- hususunda serbestçe hıareket ede- OD raya Jfti 
de harekete geçikleri haber verilir ceğini b:tdirmiştir. ) Varşovu: 25 (A. A.) -Yahudi Londradaki bazı müesseselere! tahmin edilmektedir. 
verilmez bu emir verilecektir. Bu (Sonu 7 nci sayfada i.!\lismar komitesinin bir murahh h t. aıı müracaat ederek % 4-6 komisyon Mezkur şirketin bundan s aY, 

tereddüt göstermez. 
İşte, hakka ve adalete aşık 

'l'ürk milletinin hükumetten bek
lediği en e.sa6lı, en mühim vazife 
ıbudur. Muhterem İsmet İnönü 
pumhurreisi sıfatiyle ilk adımların
·da halka l>u itimadı telkin etmek 
\'e hilktlnıet idaresinde bu fazilet 
tecellilerini izhara vesile bulmak 
suretiyle milletin pek derin ve sa
mimi şOkran ve muhabbetini teıni
ue muvaffak olmuştur. 

Biz ötedenberi işlerimizi sükün 
Hüseyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncii aayfada) 

Madam Atinanın Kun
duracısı Tevkif Edildi 
Dimitri Madam Atinanın Kızlarına 
Her Sene 2500 Liralık Ayalckabı 

Yapıyormuş! 
Ran1'.ievuculuk ve döviz kaça..k

çılığı suçlarından .dolayı mevkuf 
bulunan "Randevuculuk" cürmü -
nün 2 iııei Sulhceza mahkemesinde 
hesabını vermekle meşgul bulunan 

Madam Atina davası dün yeni bir 
safhaya girmiştir

Müddeiumuıni!iğe yapılan bir 
ihbarname; Bey oğlunda ayakkabı 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

eye ı, Londraya hareket etmilı. - mukabilinde memleketimizin bütlin ı ı ta b ı rr· t d 7 evve s n u J:-ıcare o asına usu. 
tir. Heyet, Yahudi muhacereti taahhüt itlerini kendilerine verece· len kaydedildiği anlaşılml§tır. 
işin.de mü~terek bir tarzı hareket ğini beyan eden 1mpeks şirketi hak- impeks şirketinin esas mo.ka-
takıb edilmeı:ıi için Yahudi ve ee • kında ehemmiyetle tahkikata de- veleslndo neler \•ar! 
nebi teşekkiilleriyle temas edecek- vam olwımaktadır. Tahkikatın pek lmpeksin Ticaret odasına kayıt 
tir. Bu me8 elede bifüa.ssa Polon _ yakında tamamile inkişaf edeceği (Sonu 3 üncü sayfada) 

ya Yahudileriyle Almany~n ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
lonyaya gelen mültecileıin ı'htı"ya" ;.••••••••••••••••••••••••••• ................. -•••• .. ••••••••• Y• •••••••••••••••••••••• 

l•r·;:~.~~il~~~:~i~~:~:~~~ mik- -Hortllyan Canavar 
tarda \ e .serbestçe Fılıstıne hicret 
edebilemlerini de istiyecektir. -·-Şilide bir zelzelede Büyük Heyecan ve Polis Romanı 

2000 kişi öldü 
Londra, 25 (A.A.) - Santiago 1 Bir iki Güne Kadar Başlıyor 1 

de Şiliden bildiril<liğine göre zelze-
ıeden 2000 kı.sı· o··ımu··~u··r. i .. i.i
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S.yfa: 2 YENISABAH 

ENVER PAŞANIN' IL!ı ~ : ı •: 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR Ôğretmenlere ~O!!k!!uy!!uc!!ula!!n!!mı!!z ~ 

Yeni Sabahm Tarihi Tefrikuı: ss Mesleki -

Enver Paşanın Ruslara 
Verdiği Mühlet 

Konferanslar 
Maarif müdürlüğUnUn tertip et

tiği ve ilk okul öğretmenlerine iki 
yıldanberi verilmekte olan mesleki 
konferanslara bu yıl da devam edi
lecektir. 

Diyor ki ı 
Bir l>uz dolabının 

hikayesi 
"Ben Biga.da müskirat l)ayii

yiln. Halka buzlu içki temini mak 
B&dı ile bu 8ene Bir (Kelvinator) 
ıaJdım. Civar kaza Te vilayetlenle 
bu gibi Uetlere nımf tenzil!tla e
lktrik cereyanı verilmekte oldu
ğundan ve böyle yapılması d& ni
zamname iktiz~ında.n olduğun 

dan Biga belediyesinin bana nısıf 
ücretle elektdk cereyanı vermesi 
için müracaat ettim. Belediyeden 
bana tebliğ edilen kararda kilo
vatı yirmi kul'uşa verilmekte olan 
cereyand.an kelvinatorun için dört 
te bir tenzilat yapılacağı nısıf ya-

Nihayet 14 iincii Gün Tamamlan
mış, Mühlet Bitmişti ••. 

Bu konferanslar bilhassa öğret· 
menlere meslekleri sahasında mey
dana gelen en son yenilik ve ileri 
gidişler hakkında malftbat vermek, 
İstanbul ili içinde eğitim ve öğretim 
faaliyetinde beraberlik ve birlik te
min etmek, öğretmenlere dalıa pra
tik ve daha verimli yolları göster
mek ve öğretmenlerin tanışmaları· 
na imkin vermek maksadile tertip 
edilmiştir. 

----=:;»- c:c:=---

Çünkü Ç'arlı.k Ru.syasında azlık mil
letler bu suretle artık hürriyetlerine 
kavuşacak ve komünistlere karşı 
sempati göstereceklerdi. Bu da Kı· 
zıle Rusya için büyük bir kazançb. 

Türkistan gibı iktisadi vaziyet 
itibarile mühim olan bir memleket 
için darıltmak ve kızdırmak hiç is
temiyeceklerdi. ÇünkU pamuk tar
laları Rusların sermayesile işletilen 
fabrikalar hep Rusya için çalışıyor
lardı. Türkler i.-stiklallerini elde et
miş bile olsalar iktisadi vaziyet iti
barile bağlı idiler. 

P~c;a bunları biliyor, fakat kı
zıle Rusyanın hiçbir ses çıkartma
mas.ına hayret ediyordu. 

hakkak muvaffak olacaklardır. 
Enver paşanın bu husustaki dtl

tüncesi doğru idi. Çünkü en basit 
bir köylü bile sil8.hını alıp Enver 
paşanın yanına gelince hürriyeti ve 
memleketinin hilrriyetini istiyor ve 
onun için dövüşmeğe hazır olduğu
nu söyliyordu. 

Enver paşanın böyle kalbleri 
vatan hürriyeti için çarpan askerle
rinin yekunu gün geçtikçe artıyor
du. 

Bilhassa mayıs sonundaki rakam 
paşayı çok sevindirecek kadar yük
selmişti. Paşa bunları muhtelif 
mıntakalara dağıtmağa başlamıştı. 

(Devamı var) 

Konferansların, kimler tarafın
dan ne zaman, hangi mevzuda ve 
nerede verilecekleri tayin edilmiş
tir. 

Konferanslara Kadıköy 12 inci 
ilkokul, Galatasaray lisesi, 1stan
bul üniversitesi salonlarında devam 
edilecektir. Konferanslar iki kıı:ıım
dır. 

1 - Şehir konf eranslrı, 
2 - Köy konferansları. 
Şehir konferansları 3 esaslı ders 

Mamafih paşa o gün'e kadar =;:::::;:::::::::::;:::;:::::::::::::::::=:===== üzerinde tanzim edilmi§tir. 

pılamıyacağı ve fakat dörtte 
bir temdlat y~qıabilmek jçin de ev 
vel mirde 10 !ir.a resim vermekli
ğimin kar.ıra .alındığı yazılıdır. Ye 
belediyeciler l.>u karara istinaden 
ve kararlarını kabul iJe kelvina
toruma ayrıca elektrik saatı da 
taktırma.dığrm halde benden on 
lirayı istemekte ve vermekliğim 
liı.zımgeldiğini ve vermediğim tıak 
dirde haciz yapacaklarını söyle
mektedirler. 

Türkistanda geçen vakalan bilmiş 

olsaydı hiç de böyle düşünmiyecek
ti. Çünkü 1916 inkılabından sonra 
Tilrkistanda kaç defa ihtilal çıkmış, 
Hakantda toplantılar yapılmış, kon
gere kararları ilan edı1miş, netice 
hep bir hiç olmuştu. Enver paşanın 
bulunınasile yeni bir hareket nasıl 
olabilirdi 

Nihayet 100, 500 askere malik 
olan basmacıların faaliyetinden baş
ka meydana ne çıkardı? 

işte Ruslar bunu düşünüyorldar 
ve cevab vermek istemiyorlardı. 

••• 
Enver paşanın Sovyet Rusyaya 

vermiş olduğu 14 gün mühlet birer 
birer geçiyordu. ültimatomun tesi
ri ne müsbet ve ne de menfi olarak 
görülüyordu. Enver paşa evvela uı
tim atom un Rus kumandanı tal"a
fından Moskovaya gönderilip gön
derilmemesinde tereddüt etti. Fakat 
Ruslarda da bir sükut devresi gö
rününce ültimatomun müsbet neti
cesini ve faydasını görmüş olduğuna 
kani olarak kendi hazırlıklarına 
başladı. 

Pol Hakyanda ordu karargakı 
tesis edilmi§ti. Paşa burada bütiin 
Özbek, Kırgız ve Tükmenlerden ge
len gönüllüleri, basınacıları bir ara· 
ya toplamış onlara askeri disiplin 
altında çahşma vermekte hareket 
talimlerine l>aşlatmıştı. 

tik giiıüerde çok acemilik devre
si geçiren askerler bilihara bu işte 
çok iyi anlaştılar. 

Enver paşa mütemadiyen bu as
kerleri teftiş ediyor ve her gün gör
müş olduğu netice karşısında biraz 
daha memnun oluyordu. 

Nihayet 14 üncü giln tamamlan
mıştı. lrf'ühlet üurinden 24 saatta 
~ Fakat ~ ordu namına 
kumandanlığından ne müsbet ne 
menfi hiçbir cevab gelmemişti. 

Bu vaziyette Ruslann muhase
mata devam etmek niyetinde olduk
ları anlqıhyordu. Enver Pll§a, bun
lara Vermİ§ olduğu tlltimatomun 
bir 1q sOOden ibaret oJmadığmı 
v~ §imdiye kadar olduğu gibi böyle 
bir parlayıp çabuk sönecek bir ha
reketin başında bulanınadığmı fsbat 
etmek istiyordu. Birdenbire mulaa
semata geçmek de tehlikeli bir ha
reket olabilirdi. Zira posta, telgraf 
gı"bi vasıtalardan mahrum olan p:ıır
kistanda belki illtimatomun cevabı 
geeilrebilirdf. 

Mamafih Ruslar tarafmdaıı K~ 
zılordunun TUr.JOatam tahliyei i
çin de emir verilmemi§ti. Şu halde 
vul)let gln ~ daha blytlk 
bir vuzuhla meydana çıkıyordu. 

Enver P8§& ıun leçmM.inden 
biru da memmmdu. Çllnkil her 
)'mi gt1n askerleri biraz daha mun
tazam tekilde ve bir emir altında 
hıa.rp etmeği öiretiyordu. Ha.ama -
fiJa Enver P8femn kendisine ve 
kendi gibi bu mftoadeleye atılan
lara müthit bir •mnf7et1 ve itima
dı vardı. 

- Evet.. Diyordu. Ayni maksat 
. ayal l&ye WI ayni hedef 1lğnmda 

çahp.n bu insanlar mademki yapa
; aaJdan fil ~rlar IU lıalde mu-

RADYO 
Per,embe - 26 - 1 • 939 
-•••a•••-----•P•••---••-..••••-
12.30 Program, 12.35 Müzik (so-

listler- Pi) 13. Memleket saat ayarı 
ajans meteoroloji haberleri, 13,10, 
Türk müzigi- Pi 13.40.14 Müzik (u
vertürle-Pi) 18.30 Program; 18.35, 
Türk müzigi. 

1 - Osman beyin segah peşrevi. 
2 - Sedat öztoprak- Segih şar

kı- Cefayı hicrinle. 
3 - Refik Fersan· Hüzzım. pr

kı- Sen gücenmiştin efendim. 

A - Tarih konferansları, 
B - Coğrafya konferansları 

C - Yurd bilgisi konferansları 
Köy konf eranslan ise şu şekilde 

tertip olunmuştur: 
A - Tahrir konferansları 
B - Aritmetik konferansları 
C - Geometri konferansları 
D - Okuma tekniği konferans

ları. 

E - tınla konferansları. 

Konferanslar 8/ 2/ 939 tarihin
den 2/4/939 tarihine kadar devaın 
edecektir. 

4 - Cevdet Çağlar - Taksim. 1 n k B. 
5 - Nuri Halil- Suzu dil şarkı. 00 raralı lr 

Sevda ili. 

6 - Nikogos ağa- Suzu dil şarkı Kurabiye Hırsızı 
Bir nigih eyle. 

7 - Sedat öztoprak- Suzu dil y akalandz 
saz semaisi. 

Okuyan; Sadi Hoşses. 

Çalanlar: Cevdet Çağlar, Re
fik Fersan, Eşref Kadri, Kemal Ni
yazi Seyhun. 
19.05 Konuşma (Ziraat saatı) 19.-
25. Türk müzigi- Fasıl heyeti mahur 
faslı. 

Okuyan: Tahsin Karakuş. 

Safiye Tokay. 
Çalanlar: Hakkı Derman. 1 

Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri üfler, 
20.25 Müzik (solist- Havayan Gitar 
Sadeddin Suad) 

1 - Havayan Gitar için muhte
lif sololar. 
20.35 Müzik CMelodiler-Pl) 20.45 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat 
borsası (fiyat) 21. Memleket saat 
ayan. 21. Konuşma. 21.15 Radyo or 
kestrası- şef: Praetorius. 

1 - Kurt Atterberg- Varmla,n
dsrhapsodie, op. 36 

2 - Paul Graener- Divertiınen
to, op, 67. 

Ahmet isminde ve henüz 16 ya
şında bulunan bir genç, bundan 2 
sene evvel işlediği küçük bir hırsız
lığın hesabını vermek üzere, ancak 
dün yakalanarak muhakemeye tes
lim olunmuştur. 

Ahmedin ~aldığı da 100 paralılr 
bir tek kurabiyedir! .. 

Sokakta gördüğü bir ıııeyyar sa· 
tıcının camekin.ından bir tek kura
biye aşıran Ahmet, o vakit şehri
mizden 7.onguldağa gitmiş, aşçılığa 
başlamıştır. 

Kendisi; 2 sene sonra dün tek
ra rtstanbula gelmiş, fakat vaput'
dan ~ıktıktan biraz sonl'a, kendisi
ni tanıyan ve o vakittenberi arayan 
memurlar tarafından yakalanmış
tır. 

Kanun nazarından 100 paralık 
bir hırsızhk ile 10 paralık veya 100 
bin liralık bir sirkat, yine cürüm ve 
takibatı mucip olduğundan memur
lar hemen kendisini Sultanahmet 

Bütün bunlardan bahl\ile ilçe
bayhğa ba istida mürauat ettım. 
İlçebay müracaatımı pek haklı 
buldu ve uzun uzun derkenarla 
buz yapan hiç bir makinenin mem 
lekette bulunmamış olduğundan 

vesaireden bahsile verilen kara
rın doğru olmadığından kaldırıl

ması için fatid•amı belediyeye ha
vale etti. Belediyece istidam zah
rma: Belediye encümen kararla
rının kaldırılmaıu için m üstedi
nin şürayı De\ )ete müracaat et
mesinin keııdisine tefhimi diy 
meşruhat veril<ırek istidam bana 
geri verildi. 

Ben on lira resim verdikten 
sonra tenz!lata ne lüzum var. On 
lir.ayı pe~inen vereceğime tam üc
retle işletirim. Hesabını yaptım 

bir buçuk sene tam ücretle çalış
tırmış olunıam yapılacak tenzili 
miktarı on lira tutuyol'. Bu on li
rayı peşin vereceğime tam ücret
le i~letir ve bir buçuk senede o oıı 
li:rayı yirmi beş lira otuz, kırk füa 
kazandınnm, dedim ve bu tenzi
latı istemekten vazgeçtim ve fa
kat şimdi beJediyeci1er benden on 
lirayı istemekten vazgeçmediler. 
İl1e on lirayı vereceksin o karara 
geçti haciz yaparız diyorlar. Za
ten memleket ihtiyacı zarurisi o
lan bu kelvinatorda yaptığım buz 
ile apandisit ha:-ıtalığına tutulmuş 
olan bir gencin hayatı daha ge
çen gün kurtarıldı. Bu al-etime nı
sıf cereyan vermemiş olmal·arı 
doğru dcğ!lken ve verilen kararı 
kabul eylediğim halde 10 lirayı 
israrla istemektedirler. Keyfiye
tin bu işle alakadar makamların 
nazarı dikkatini celp için gazete
nizde neşrini diler :-ıaygılarım1 su-
narım.,, AJlegro vivace- Allegretto 1 inci sulh ceza mehkemesine ver-

_,.;.,1erdir. 
scherzando Larghetto- Un poco ale- ~ Bigada müskirat bayii 

Ahmet, mahkemede ağlıyarak,._~~~"':"--·M~e-da.;yı;.·.n.B.a.;,;y;..e,;.;,r_..,.: 
cürmünü inkar etmiş ve serbest bı- Reisicumhurumuzun 

legretto, con grazia Allegro. 
2 - Jan Brandts- Buys- Poeti

scher Spaziergang (Şairane gezinti) 
op. 50. Das Bachlein (derecik) Hir
ten in öder Eiıısamkeit (Issız yal

rakılmıştır. resimleri 
.Muhakemesi serbest olarak gö- ReisicUmhur İsmet tnönü'nUn 

riilecektir. 
nızlıkta çobanlar. Begegnung (te- wVV'""""""'""'t'V>.~~-vvww._vvv 

sadüf) Da.s garmmophon in der 1 
Sclıenke (meyhanede gramafon): 
Harap §&tonmı anlattıklan. Gelip 

geçen fırtına. 1939 bütçesi hazırlanıyor 1 
22.15 FA!ıham, tahvilit, kambiyo- n-led· . 1939 b . . ' 
nukut borSB81 (fiyat) 22.25 Müzik ve ıyenı? . ütçesini ha-
(küçük orkestra- tef· Necip Altm zırlama faaliyetine başlanmıştır. 

resimleri bir ressama yaptırılmak-
tadır. Resmin yapılması bittikten 
sonra bu resim teksir ltdilerek bü
tün devlet dairelerine talik oluna
caktır. 

Şimdiden aynca masraf ederek 
resim tedarik edilmemesi ve bu re• 
min beklenmesi vili.yete bildirilmiş
tir. ı _ Amold ~ Bo l Belediye muhasebe mildtlrHiğü biit-

raspodiai. • hemya çenin taslağım bazırlamakla ıneş- ----------
2 _ Krüger- Hanschmann. An- guld\lr. Yeni sene bfltçesini bu sene T A K V J M 

daJU8la- lıouyol '9Ülll. mutadı hilifına ııin.n devresinde ~w.., 
3 _ Ganglberger- Atk çanJan- tehir meclisine sevkohmaeaktır. 26 Klaanadni 1939 Pertembe 

prkı. Evk.f m6dürü valiyi ziyaret etti 
4 - Johaımea BraJnm- Kaear »Jbf müdiirll umumüd Fahri 

danslan No. 5 ve 6. Kiper dün öğlıeden l!IOIU'a vali ve 
5 - Willi Lautenschlaeger- Yıl- belediye reisi doktor Ldtli Kınlan 

dızlara doğru. Karg. ziyare tetmiştir. 

8 - W"ıp Gabriel-Hatta nillaye- Bu ziyarette belediye ile evkaf 
ti Pazar gelir, Mart. arasmda zuhur edecek hidlselerd"' 

7 - Johann Strauss- Viyana or- iki tarafın işi hakem vasıtasile hal· 
manlarmm efsanesi letmesi meselesi görllşülmil§tilr. E-

8 - Walter Schröder- Alqam BUen bir mttddettenberl tatbik edi
tberi- hazin parça. · len bu usul mahkemelere müracaat 
23.45.24 Son ajans haberleri ve ya- usulünden daha iy_i neticeler ver-
~ program. mi§tir. . 

Hfcrf : S Z ll h 1 c c • 1357 
ll-1: 13 ... Kim 1354 

Kuım: 80 

Dotu aaati: 7,18 

Oıı. ı 12,26 - ikindi : ıs,oı 
Akta•: 17,17 - Yataı : 18,Gl 

lm•ik: 5,34 

~ ............. ., 

Evkaf 
idaresinin 
Yeni Faaliyeti 

Bir kaç gUndenberi §ehrimizde 
tetkikat yapmak üzere bulunan Ev
kaf um.um müdUrü Fahrettin. Kiper 
bir muhabirimize 4 senelik bir ça
Jıtma programının hazırlandığım 

w bu meyanda da tarihi kıymeti 
Jıajs bazı cami, medrese ve vakfa 
ait binala.rm tamir edileceğini söy
lemi§tlr. 

EminönU meydanının açılması, 

Yeni caminin daha göster.işli bir 
~kle sokulmasını mecbur kılınış 
ve yakında inşaatı bıtirilecek Ata· 
türk köprüsünUn güzergahında bu
lunması dolayısile ehemmiyet kaza
nacak olan Azapkapıdaki Sokullu 1 
camisinin de esaslı tamiri kararlaş· 
tınlmıştır. 

Osküdarda Şemsi Paşa cami ve 
medresesi, Kösem Sultan camii ile 
tstanbulda Nunıosmaniye, Mesih· 
paşa, Süleymaniye, Sultanahmet 
camileri ve en glizel mimari eserle
ıimizden Kadit'gadaki sokullu med
resesi tamir edilecekler arasında

dır. 

MAHKEMELERDE 

Girdiği evde çalacak lnr şey 
l:ulamıyan hırsız 

Yakup isminde bir adam Sul
tanahmette oturan Moizin evine 
hırsızlık yapmak i~in girmiş; fakat 
çalacak bir .,ey bulamadığından bir 
:t~ ~ eBki bez alıp kaçmıştır. 
Fakat polisler; kendisini tam evden 
~ıkarken yakalamışlar ve Sultanah·· 
met 1 inci sulh ceza mahkemesine 
vermişlerdir. 

Yalrup dün mahkemede tevkii 
olunmuştur. 

ikamet teskeresi almadıldanndaa 
mah' üm oldular 

Bulgar tebasından Hrizo ismin
de bir genç kadınla Irak tebasından 
Şeyh Mehmet Bekir isminde iki ec
nebi, dün memleketimizde ikamet 
tezkeresi almadan oturmak cünnile 
yakalanarak Sultanahmet 1 inci 
sulh ceza mahkemesine verilmişler
dir. 

Bunlard"n Bayan Hrizo 5 lira 
para cezasına mahkfun edilmiş fa
kat cezası tecil olunmuştur. 

Ulumu diniye ulemasından ol
duğunu söyliyen Iraklı Şeyh Meh
met Mekar da; ağustostan beri Şıı

hinpaşa. otelinde ikamet tezkeresiz 
oturduğu sabit olarak 5 lira para 
cezasına ve 100 kuruş ta muhake
me masrafına mahkftm edilmiştir. 

Bunun ceza ın tecil olunmamış-
tır. • 

Parahrı ç11lmıııılar mı? 
Galatada Katolik Ermeni kli.c;e-

sine ait odalarda yatan Perimioğh& 
Piyer isminde bir adam; oda kom. 

şusu Agobun 80 altın lirasını çal· 
mak uıçile dUn 2 inci a.sliyf' cezada 
muhakeme olunmuştur. 

Diinkü celsede muhtelif şahitler 
dinlenmiştir. Bunlar, mumaileyhü. 
paraları çaldığını görmediklerini 
söylemişlerdir. 

Piyer Peıimioğlu şahitlerin bu 
tarzdaki şahadetleri üzerine, 2,5 

aydır mevkuf olduğunu söyliyerek 
tahliyesinü stemiştir. 

Mahkeme heyeti, bu talebi ka
bul etmiş ve 150 lira kefaletle ktt1-
disiııin serbest bırakılmaaını tarar
laştırm.ıştır. 

Pewcerenia parmakhklanm 
ıö'kmiiş 

Mecidiye köyUnde Recebin evi
nin pencere demir parmaklıklarını 
116terek çalan sabıkalı hırsızlardan 
Hasan db yakalanarak asliye 4 
üncü ceza mahkemesine verilmiş
ti!'. 

Knhakeme, Haaam te9ldf et.mit 
ve lıic:tiae mahallinde bir keşif ya
p+- Mda~. 

Mahlribn oldu 
Kadlköytinde Tevfik ve Bayan 

Samiyenin evlerinden muhtelif eşya 
çalarak yakalanan Ahmet Reşad ve 

Kırkor isimlerindeki lld hırsız dtin 
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ltalyan-Yugoslav münasebetleri 
ve Macaristan meselesi 

l lci senedenberi flçüncü de-
fadır ki İtalya Hariciye 

Nazırı Kant Ciano M. Stoya.dinoviç 
ile yeni itilaflar aktedebilınek, Bal 
kan ve Tuna siyaseti çel\:evcsi da
hilinde daha sıkı bir teşriki mesai 
esa~ıarmı tesiB için, müzakerelerde 
bulunmakt.a ve bu müzakere, ve 
fikir teatisi daha ziyade yeş.il bir 
mua etrafında. olmaktan ise, kü
çük av hayvanJan ve yaban do • 
muzu avlanırken yıapılmaktadır. 

Yeni ikt.ısadi ve ~ültürel itilaf
ların ihzar ve te~biti resmi bir ga· 
ye olarak göısteren bu konuşmala
rın esasında, İtalyanın, btiyfik Al
manyanın merkezi A vrup.a ve Tu
na hfwzı..u;ındaki seri inkişaf karşı
emda duyduğu endişenin ortaya 
koyduğu fikirler vardır. Bu busus
ta Yugo~lav.ranın kendi tarafına 

çekilmesine b!.:yük ~~r e'lemmiyet 
atfetmektedir. Yalnız Yugosla'V} a 
lehine imale edecek olursa, bu key 
fi yet Cenevre ı;i3 aRetinden, Fr.amıa 
ve İngilterenin dostluklarından u
zakla~masını intac edecektir. Hal
buki Yugosla"Vya şimdiye kadar 
Fransa. ve İngiltere ile olan müna
sebetlerini terktmemiş, bilaki'S A
" ıı~tJırya ve Südet mıntakal.annda
ki Alman metalibatının tahakkuku 
üzerine hadis olan yeni vaziyete 
intibak ederek bu eski dostluk mü
nasebetlerıyle yeni siyasi ink.işa:f 

seyrinde itilaf ettirmek istemekte
dir. İşte bu münasebetin İtalya ve 
Yugoslavya arasında inkişafını te
min bahAinde nazaar alınacaJc: bir 
mesele, Macaristan He Yugoslavya 
arasındaki bağlann kuvvetlenmesi 
ve çok do~ta.ne bi rhale ifrağ edil
mesidir. 

Harp sonu muahedelerinden \'6 

onların ruhundan, prensiplerinden 
ilham aıan Triyanon muahedesiyle 
ya arazi ve nüfusundan mühim bir 
kısmını kaybeden Macaristan, bu 
devirde kendisile Çekoslovakya, Yu
go~lavya ve Rum.anyadan rnüte~ek. 
kil küçük itilaf ile sanlmış. meta
libatma sed çekilmiş olduğunu 

görmü~tür. Gayri memnun ve mu
ahedelerin yeniden gözden geçiril- • 
rnesi taraftarları arasına katılan 

Macaristan Merkez! Avrupadaki 
son siyasi vaziyetler karşısında a
yaklanmıs ve kendisinden arazi el
de eden devletlere karşı kuvvetli 
bir lisan .kullanrnağa başlamıştır .. 
İşte İtalyanın evvela Be!grad ile 
Peştenin ar.asında dostane münase
betler tesıs için uğraşması Macar
ların muhtemel talepleri kaııpsm
da muslihane hal çarelel'i bnlıwak 
bir emriva.kii nhusule gelmemesi 
gayesini tutmak ve bu suretle ara
da samimi bir anlaşmanın imkanı
nı hazıl'lamaırtır. 

Diğer taraftan İtalya Macaris
tanı Rumanya ile de anlaştırmak, 
Bilkreş ve Peşte arasında da sıkı 
siyasi bağlar tesis ettirmek için ça 
hşrnaktadır. Bu ilç devlet arasın -
daki hu İtaly·.a.n faJiyetlerinden çı
kan neticeler, gayri memnun ve 
eski aıazisinin ve halkının Maca
ristan a iadesini istiyen Macarların 
bu taleplerinin is'af edilebileceği 

.kısımlarında, iki .alakadar devlet, 
yani Rumanya ve Yugoslavyayı 

muslihane bazı tedbirlere baş vur
mağa teşvik ettirmektir. Hatta son 
günlerde Rnmanya dahiliye nazıri
le Macar ekalliyeti arasındaki an .. 
la~malarla Transilvanyalı Mac-arla 
nn milli meclise muayyen bir nis
bet dahilinde girmeleri, iktisat, kül· 
.tür ve sosyal sahalardaki, ehemmi
yetli mOsaedat bu noktadan çok 
dikkate şayan-dır. 

Fakat bu esaslı gaye ve emel
lere rağmen, kont Ciano ile M. Sto. 
yadinoviç ar.asındaki konuşmaların 
derhal müsbet bir netice vereceği 
yani bir anlaşma akdi ve imzasile 
neticeleneceği ftmlt de edilmemeli. 
dir. Yııwoslav ve İtalyan maha.filin
de daha ziyade Belırad ve ltoma 
arasındaki doatane teşriki meniyi 
teıuln eden nihai bir tebHi Be bite
cefi ve fakat bu Myalıatlıı llatik! 
ıemerelerfne yakın bir &tide ıken
disinf l'österecetf Tuna ve Balkan 
devletleri arasında yapıcı bir bir -
!eşmenin ilk aafhalannın tesbft •
dileceği söylenmektedir, 

Bu bakımdan, J4.aca,riltanla Yu
goslavya arasında bir dostluk mu

Muhakeme, bunlardan Ahmed ahedesinin aıkdi ilk inkişaf muhas· 
Reşadı 2 sene 8 ay, Kirkoru da 6 · sala~;ı olacaktır. 

2 hıcf asliye ceza mahkemesine ve-
rilmi§lerdlr. 

ay hapse mahkôm etmigtir. Dr. Repd SagaJ. 
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Neş'e Lazım! 
Geçen gün Selim Sırrı üstadımı

zın bir makalesini okudum. (Neşe 
lizun) diyordu. 

Nekadar doğru .. 
Zengin olsak paramızın hesabı

nı yapanuyacağız, diye yiyeceğim\· 
zi içeceğimizi kendimize zehir ede
riz. Çoluğumuzla çocuğumuzla otu
rup neşe içinde yiyemeyiz. 

İnsanlara Her Sahada En Çok Yar
dımı Dokunan Hayvan Köpektir 

İzmit" Halkevinin 
Faydalı Mesaisi 

Temsil Şubesi İzmit Halkının 

Orta halli olsak, ya ay başını 
'düşünmekten veyahut ta bir kaç 
gün sonra ödeyeceğimiz ticari se
netten başka gözümüzün önünde 
bir §ley canlanmadığından sağımızı 
solumuzu görmez, yavrumuzu bil~ 
şöyle doya doya kucaklıyamayız. 

Fıkara olursak .. artık meşhur sözü 
tekrara lüzum bile kalmaz. 

Köpekler, İnsanların Gördüğü Bir Çok İşlerde Sa
dakat Ve Fedakarlıkla Çalışıp Muvaffak Oluyorlar 

• 
Tiyatro ihtiyacına Cevap Veriyor 

- ört ki ölem. 
Selim Sırrı üstadımız bunun se

bebini yalnız aldığımız terbiyede 
buluyor ve filhakika gülen çocuk
Jara: 

- Arsız arsız sırıtma.. diye 
paylana paylana ekşi suratlı, asık 
çehreli oluyor ama .. Bunun mühim 
bir sebebi de iş ile istirahati birbi-
1·ine karıştırmklığımız<lır. 

Bir Avrupalı aileyi düşününüz. 
Onları yaşayışı şöyledir: 

Aile reisinin kazancı aşağı yu
karı muayyendir. 

Aile reisi olan erkek ve kadın 
bu paraya göre kendilerine bir büt
çe yaparlar. 

Bunda, ev kirası, yemek parası, 
olduğu gibi bir de sinema, tiyatro 
veya gezinti velhasıl istirahat için 
ayrılmış bir fasıl vardır. 

Bu bütçede bir de tasarruf he
sabı olduğunu söylemek zaiddir. Az 
~ok.. Her aile bu bütçeye göre ha
reket eder. 

Aile reisi dükk8.n.ını kapayınca 
veya bürosunun başından aynlınca 
işini düşünmez. O artık istirahate, 
neşelenmeğe, çoluk çocuğile bero.
ber yaşamağa giden bir insandır. 

Bütçesi nisbetinde bu eğlenceyi 
sinemada, tiyatroda veyahut kır
Jarda, bayırlarda geçirir. 

1stanbulda tanıdığım bir ecnebı 
aile vardır. Karı, koca, bir çocuk 
ve bir de hizmetçi.. Aile reisi ayd::ı 
bizim bareme göre ikinci derecede 
sayılacak para kazanır. 

Fakat karısı yemek pişirir. Haf
tada muayyen günleri sinemaya 
giderler ve her pazar günü kadın da 
yemek pişirmez. Hepsi beraber lo
kantaya gidip öğle ve akşam yeme
ğini ~erler. Hizmetçi de o gün izinli 
olduğu için bütün ev istıhattedir. 
Aile reishıe göre kadın da haftada 
bir gün haftalık istirahatini yap
maktadır. 

Bunlar mütemadiyen gülerler, 
eğlenirler~ konuşurlar, kahkaha a-
tarlar. · · 

Bu zatın evine bir çok misafir 
gelir. lşe, ait bir mesele hakkında 
hiç bir misafir söz söyliyemez. · 

Dethal keser: · 
- Lfttfen eğlenceye bakalım. ı, 

zamanında onu görüşürüz. 
!şte iş ~le is.tirahati birbirinden 

ayıra.bilen bu adam boş zamanlann
da gillmP-yi, neşelenmeyi ög· renmis-. ~ 
tir. 

Halbuki bizimkini söylemeğe lü
zum yok .. Matbaada yazı yazmağ:ı 
başladım misafir gelir .. Eve gidince 
boş vakit buldum diye yazıya b~
larım. Bir sahife Y!!-Zmadan: 

Parçalıyarak öldürdüğü bir düşman neferinin şapkasını kendi J 
siperine getiren bir köpek 

İnsanın sulh zamanında sadık 

bir arkadaşı olan köpek, harp anın
da da ekseriya onunla birlikte teh
likeleri paylaşır. Ve bu tarihin bü
tün seyrinde böyle olmu~tur. Bun
dan şüphe ediyorsanız tarihin sa
hifelerini brraberce karıştıralım. 

Polybe, Lidyalı bir kraldan bah
sederken onan düşmanlarına karşı 
zaferlerini kuvvetli çoban köpeği 
sürülerile elde ettiğini hikaye eder. 
Ayni tarihçi Makedonyalı Filip'in 
Argil memleketine taarruz ettiği 

zaman, düşmanlarının mevcudiye
tini sezen ke~şaf köpekler kullandı
ğını da teyit ediyor. 

Daha yakın bir zamanda Stro
bon, GoJuvaların kullandıkları kö-
. peklerin çok kavgacı olduklarını ve 
sahiplerini yalnız bırakmadıklannı 
söylüyor. Yine Seltlerin zırhlı ve 
etrafı dikenli tasma taşıyan ve düş
mana cesaretle h ücurn eden köpek
lere malik oldukları malfımdur. 

Çoban köpeklerinden, ve daha 
muhtelif cins bekçi köpeklerden or
ta zamanlarda çok istifade edilmiş
tir ve Molo'lular 1155 den 1770 e 
kadar kale dıvarlarını muhafaza et
mek ve her türlü baskına mani ol· 
mak maksadile hakiki dört ayaklı 
muharipler beslediler. 

O vakit, piyade idaresine bağlı 
olan (harp köpekleri servisi) o za
manlar Harbiye Nazırı olan Gene
ral Liyovey tarafından doğrudan 

doğruya genel kurmay idaresine 
verildi. Bu tarihten itibaren harp 
köpeklerinin yetiştirme ve terbiyesi 
metodik bir surette ilerledi. Cinsle
ri tefrjk edildi. Av köpekleri bir ke 
nara bırakıldı. Zira bu hayvanlar 
çok gayı·etll ve av izleri üzerinde 
koşuyorlardı. Bu sebepten, bazı 

cinsler tercih edildi. Bunlar arasın
da Alman veya Frans1z çoban kö
pekleri, Belçika köpekleri gibi hay
vanlar vardı. 

Sıhhiye köpekleri hariç tutulur
sa, Fransada, köpekler, keşif, dev
riye, irtibat, nöbetçi ve teçhizatçı 
olarak sınıflara ayrıldı. 

Bu hayvanlar harpte çok hm-

sinde bulunuyorduk. Birden geri
mizde bir soluma işittik. Koyu 
renkli bir vücut, bulunduğumuz de
liğe fırladı. Bu cephe gerisinde bir 
iki defa gördüğümüz güzel bir Ber
je köpeği idi. Bu hayvan bize sırtın
da iki küçük çuvala konn1Uş on beş 
mitralyöz şeridi getirmişti. Şaşkın
lığımız henüz geçmemişti ki aramı
za ikinci bir köpek sıçradı. Bu da 
bir düzine kadar bomba getiriyor
du. Bir üçüncü bir şarap şişesi, iki 
ekmek ve üç şişe kahveyi ellerimize 
bırakmıştı. Bir kaç gün bu cessur 
hayvanlar sırasile bizi yiyecek ve 
cephane bakımından aç ve mahrum 

·U! .I!q 5N ap ı~ ns: · .ıl!ıtptmnrtl.nq 
sanın geçemiye~w yerlerden, akıl-
lara hayret veren bir şekilde sıy
rılarak, silrünerek geldiler. 

Onlar sayesinde. biz mevkileri
mizde tutunuyorduk. Köpeklerin 
her gelişinden hayatları için de çok 
endişe duyuyorduk. En fazla sev
diğimiz bi rtanesi gözlerimizin ö
nünde feci bir şekilde öldü. Yine bir 
akşam karanlığına doğru bulundu
ğu mevkiden bize doğru geliyordu. 
Birden düşmanın ateşi tesadüf etti. 
Elli metre kadar bize yaklaşbğı bir 
sırada bir §arapnel parçası hayvana 

isabet etmişti. Daha doğrusu boy
nunda taşıdığı on kadar bombaya i
sabet etmişti. Akabinde müthiş bir 
infilak ve kırmızı bir alev ortalığı 
inildeterek aydınlattı. Birkaç saniye 

havada koyu renkte tüyler ve ke
mikler görüldü. Sonra da, bizi kur
taran, ümitlerimizi kuvvetlendiren 

bu cesur hayvan]ard•an bir taneı:ıi 
ortadan iz bırakmadan, kayboldu, 
gitti.. 

tşte bu hayvanlar, mahrumiye
te açlığa katlanarak, sevdikleri in-. 
harbe iştirak ve ihmal edilemiye-
sanların yanında terhiye görerek 
cek büyük hizmetıer görmüşlerdir. 
Birçok ordular, bugün sulh halinde 

bulunsa bile, harb köpeklerinin ye

tiştirmesi işlerile meşğul olmakta, 

takımlar vücude getirmektedirler. 

lımit Hal'{evi Temsil Şubesi bir müsamereden sonra 

lzmit, (Hususi) - tzmit Halk
evi altı aylık çalışmalarını gösterir 
uzun bir rapor tanzim ederek An
karaya göndermiştir. 

Mevcut Halkevleri içinde, müs
bet esaslar ve gaye etrafında kuv
vetli bir varlık olarak çalışmakta 

olduğunu derin bir hazla müşahede 
ettiğimiz Halkevimizin, bu rapoıı.ı
nu hülasa etmeği faydalı buldum. 

Dil, Tarih ve Edebiyat şubesi: 
Bu şube Kocaeli köylerinin ku

ruluşu, tarihi, içtimai, zirai, coğra
fi vaziyeti, adet, ananeleri,, türkü, 
şarkı, fıkra ve masallarını topla
mak üzere ciddi bir emek sarfet
mektedir. Maarif · müdürlüğünün 
de yardım.ı ile, bu geniş teşebbüs 
fiil sahasına girmektedir. 

Güzel Sanatlar Şubesi: 
Güzel Sanatlar Şubesi altı ay 

zarfında 14 konser vermiştir. Ayrı
. ca, iki klasik Türk musikisi konseri 
tertip etmiştir. Bu konserleri 6700 
insan dinlemiştir. 

Bu şubenin en bariz vasfı, Mü
zik derslerinde olmuştur; şehrimi~ 

zin yüzlerce _!~nç kız ve erkeklerine 
müzik dersleri verilmiştir. 6 ayda 
112 ders gösterilmiştir. 

Temsil Şubesi: 

Temsil şubesi gerçekten varlık· 
lıdır. İleri göri4şlü İzmit gençliği bu 
şubeyi hummalı bir faaliyet sahne
si yapmışlardır. O kadar ki, he" 
hafta birer temsil vermek suretilP-, 
baştan başa bütün halkın birer sev
gilisi olmuşlardır. İçlerinde İstan

bul Belediyesi Tiyatrosunun Hazı
mından, Vasfi Rize. ve Bediasından 
daha şöhretli genç sanatkarları 

vardır. Esasen, tzmitin, çok defa
lar, sessiz, hareketsiz ve yalnız · ge-

çen gecelerinin yegane ı:ıes aksam
lıtrı, temsil şubesinin vermekt~ ol
duğu mtisamerelerdir. Müsamere
lerin olduğu geceler salon, txkhm, 

ttklım dolmakta mü~te"lna bir 
rağbet ve alaka uyandırmaktadır. 

Temsil şubesi vilayey kazaların
da temsiller vermektedir; ilk ola
rak Adapazarına gidilmiştir. Ya
kında Kandıra, Sapanca, Gfilcük, 
Karamürsele ve müteakiben bütün 
mülhakata gidilecektir. 

Spor Şubesi: 

rak: mücellit 1598 eser vardır. Altı 
ayda 1228 kişi muhtelif bahisleri 

muhtevi kitap okumu~la.rdır. B'.l 
yekuna gar.ete ve mecmualar dahil 

değildir. Kitaphanenin Değirmen
dere, Sapanca ve Yarımcada birer 
şubeleri ve okuma odaları vardır. 

Köycülük Şubesi: 

rtUrkiyede ilk defa olarak, tzm\t 
Halk.evi köylere sesli sinema gön-
dermiştir. Köy köy, dolaşan bu si

nema şimdi her pazar günü Ha.1-
kevinde yine köylülerin emrinde 
bulundurulmaktadır. Köylüler bu 
sinemadan o kadar memnundurlar 
ki çok def alır işlerini, güçlerini bı
rakarak sinema seyretmek için te
halük göstermektedirler. 

Köycüler şubesi altı ayda 6 defa 
toplantı yapmış ve bu toplantılara 
1679 köylü iştirak etmiştir. Köycü-

ler şubesinin pek ziyade dikkate de
ğer bir hareketi de fakir ve yoksul 
köylülere parasız istida yazmas1, 
devlet dairelerındeki işlerini takip 

etmesidir. Bu şekilde altı ayda 260 
köylünün istidaları yazılarak, işleri 
takip edilmiştir. 

15 temmuzdan 15 ağustosa' ka
dar devam eden usta bahçıvanlar 
imrsu de bu şubenin iyi işlerinden~ 
dir. Bunlardan başka yer yer, sürek 
avlan tertip etmek, milli ve vatani 
günlerimizde akın akın, şehre dolan 
köylülere alaka göstermek, onlara 
yiyecek ve yatacak yer tem.iiı et
mek köycüler şubesinin· eserlerin
dendir. 

Bu şube son senelerde köy ve 
köycülüğe daha sıcak .ve daha Ya
kın bir a18.ka göstermiye b~laınış
tır. . 

Eskiden İzmit Halkevinin silik 
ve sönük hüviyeti ruhlarımızda bi: 
rer eza ve ızbrap kaynağı olmakta 

idi. Şimdi, metodlu, disiplinli bir 
programla, hareketli, canlı, renkli 

ve mana dolu görmek, bütün körfez 
muhitinde emsalsiz bir sevgi ve ne
şe yaratmaktadır. İzmit, bu kültür 
ve inkılap ateşini, şimdiki Kütahya 
valisi sayın B. Hamid Oskayın fe
ragat ve fazilen dolu enerjisine' 
borçludur ki, yeni ve muazzam Hal

- · Haydi yemeğe .. derler. 
Yemek yerken aklım yarım ka

lan yazıdadır. Tam yazı biter. Bu 
sefer de matbaaya gitmek zaman1 
gelmiştir. Velhasıl iş istirahate, is
tirahat işe karışmıştır. Böyle bir 
vaziyette tabii neşelenmek imkan
sızdır. 

Tarihin ismini kaydettiği ilk 
harp köpeği ilk Napoleon impa,.ra· 
torluğunun bütün muharebelerine 
iştirak eden ve mareşal Lamnes ta
rafından madalya takılan (Mus
taş) dır. Bundan sonra Pompon, 
Mitroy, Mivet isimlerine ve daha 
bunlar gibi bir çok köpekler de ta
rih sahifelerine isimlerini taşıtır

lar. Fakat bu hayvanlar, cinsleri ı 
itibarile, yaşayış ve terbiyeleri ci
hetile öyle mükemmel muharip kö
pekler değildi. Bunlar adeta umumi 
bir tabirle gönüllü idiler. Eski za
manlardaki gibi hakikaten harp i
çin yetiştirilen köpeklere 1914 se
nesinde rastlanır. 

Düşm;jntt saJd.ran bir köpek Spor şubesini son günlerde ha- kevimizin inşaatının tamamlanmak 
rcketsiz görmekteyiz. Yaz ortala- üzere bulunduğu bu günlerde, ken
rmda büyük çalıı;;malarına şahit ol- disini daima artan saygı ile anmak· 
muştuk. Bilhassa deniz yarışları, tan vareste kalamıyacaktır. 

Ben bir nümuneyim. Fakat ta
nıdıklarımın da hepsi benim gibi 
olduğu için tramvayda neşe yerine 
ciddi meseleler, birahanede kahka
ha yerine bor~a he.qa.bı, evde yemek 
yerine iş yaparlar. 

TiLKi 

Umumi harp başlangıcında, Al
manlar garp ve şark cephelerinde 
6000 kadar harp köpekleri ku11an· 
dılar. Bunlar umumiyet itibarile 
keşif, bekçilik gibi vazifelerde isti
mal edildi. Halbuki Fransız ordu· 
sunda harp başlangıcında ancak G 
tane köpek vardı. Fakat harp iler· 

[ Helkevleri 1 ledikçe bu husustaki tecrübeler faz-
- _ lalaştı ve ilk defa olarak Fransız-
-----M-üz•i•k-d•e•r•s•l e_r_i ___ _. )arda bir harp köpeği takımı mey-

Reşikt.aş llalkevindcn: dana getirdiler. 
Beşiktaş Halkevinde Keman, Bu hayvanların, Voğ cephesi ü-

Piyano, Viyolonsel ve Mandolin zerinde irtibat ajanı olarak yaptık· 
dersleri 1 şubat 1939 dan itibaren lan hizmetler o derece istifadeli gö-

riindü ki bazı generaller köpek ter· 
başlıyacaktır. Kadın ve erkek istek· biyecileriııo müracaat ettiler. 1915 
illerin her giln Halkevi idare me- temmuzu nihayetlerinde bazı ordu
murluğuna mti.racaatıa ka~iıannı larda muhtelif harp hizmetlerini 
p.ptırmala.n lAzımdır. . ifa edebilecek köpekler yetiştirildi. 

metler gördüler. Muhtelif zaman- =..=..:=:;;;:;:=::=:::::::===:=:==::::=:==:=:===:; 
larda düşmanların taarruzunu ev
velden haber vermek, keşiflerde bu
lunmak ve hazan da esir almak gi
bi işler de yaptılar. Ve mesela H.118 
eylülünde Plemon orman mıntaka-

sında küçük mevkiler teçhizat ve 
nakliyat köpekler va::;ıtasiyle 

tutunabildiler . Bu hmmsta 8a
yanı dikkat bir 't'akayı bu ara'd1 
nakil hiç te fena olmaz. Bir Fran-

sız muharriri, harpte bulunduğu 
sırada şahit olduğu bu vakayı ~ 
şekilde anlatıyor: (Hatlarımızın ge
risi müthiş bir barııj ateşile kesil
mişti. Ne bisküvimiz, ne ekmeğimiz 
kalmıştı. Yalnız bir kaç bomba ve 
mitralyöz şeritlerinden başka bir 
şeyimiz yoktu. Beş altı arkadaşımız 
geriye dönerek teçhizat almayı dü
eUndüier. Hepsi de, bizden, iki, üQ 
yüz metre mesafede, param parça 
olmuş bir halde yerde serili yatı
Y,orlardı. Hepimiz ümitsizlik içeri-

Rasathane 
Fırtına Olacağını 
Bil diyor 

deniz festivali, üzüm bayramı şen- Cevdet Yakub 
likJeri bu şubenin enerjisi ile vücut ,..,.. ... -= .. =----.....z;;ı;..;;;;;~....,,."""'!'i~-....""'f!I~""'""'~ 
b lm t Ş. d' - "Kit - - ~ u u~ u. mı ı o günleri tatlı bir 

Ankara ras;ıd. istasyonundan 

bildirildiğine göre Karadeniz ve 

Marmarada yeniden fırtına olacağı 
anlaşılmıştır. Deniz ticaret müdür

lüğü bütün acente ~~ alakadarlara 

yaz rüyası diye hatırlamaktayız. 
tçtimai Yardun şubesi: 
İzmit Halkcvi geçen yıl güzel 

bir poliklinik açtı.. Burada fennin 
son ilerleyişine uygun sıhhi malze
me ve alAt tedarik edildi. Hamiyetli 
doktorlarımız vazife aldılar. Hasta 
olan köylü ve fakir vatandaşları 

muayene ve tedavi ettiler. Altı ay 
müteyakkız bulunmalarını bildir- içinde 1234 yurddaş iyi edildi. Hal-
miştir. kevimizin bu şekildeki, yardım ve 

_ • _ a.lA.kaaı vatandaşlar üzerinde tarifi 

Çocukları Kurtarma kabil olmıyan içli, temiz şükran 
d~yguları uyandırmaktadır. 

Yurdunda tahkikat Halke\•lnin kita.plıa.nesi: 
tstanbul belediyesi çocukları Halkevimizin kttaphanesi iyi ve 

kurtarma yurdundan yapılan b ı:nuntazamdır. Meraklı bir memur 
azı el <l 'dd. .. 1 b ' ihbarlar üzerine tahkik t ılm k 111 e cı en guze ır hüviyet al-

a yap a maktadır. Kltaphane halka her gUn 
tadır. . . açıktır, Burada kıymet!i kitap ola-

Yeni bir tayin 
tstanbul gümrükleri ithalat mil

dlir muavinli~e vek8.leten muaye
ne şeflerinden Muzaffer Başi\ar ta
yin edilmiştir. 

C Toplantılar 1 
Pertevniyallileri davet 

PertevniyaJ Lisesi Yetişenler 
Kurumu başkanlığından: 

Kurumumuzun senelik kongresi 
4/ 2/ 939 cumartesi gUnü saat 15 de 
Aksaı·aydaki lise binasında yapıla-

caktır. Blltün mezun arkadaşları
mızın gelmelerini rica ederiz. 
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- Yarın benim çok mühim bir 
işf.m vardı. 

- Demek o iş, benden daha .kıy-
metli? 

- Hayır, onun için değil, çok 
meşru: anneme gidecektim. 

- Ertesi güne tehir edersin. 
- Ya, Bizi görürlerse? 
- .Mümkün mü! Oraya kadar 

otomobille gideceğiz. Orada ise bizi 
Allahir.m başka. kim görür? 

- Çok korkuyorum., Sadri, bu., 
yaptığmı iş değil. 

- Ona. eminim. 1'~akat, korkma. 
Değilmi ki, beraberiz? Beni aylarca 
ve yıllarca üzdülrten, muzta.rip ettik 
ten sonra, nihayet lutfettiğin bu 
saadetten yarın da mahrum bırak
mana önce Allah l'BZl olmaz. 

Genç kadın, :sevgilisini aım~ine 
tercih etmişti. 

- Çaplan, beni ba.'jtan çıkuJ.ın, 

geleceğim., peki. 
- Saat ikide. Bfı.n, burada bek

ierim, otomobil hazırlanın~ ve .• 
- Bu esnada ben de gelmi~ bu

lunurum.. 
Ateş kadar· sıcak ellerini sıktık- ! 

tan sonra ayııldtlar. Cemil sevgili-ı 
sini ta uzaklara kadar gözden kay-
boluncıya kadar takibetti. l 

Gece sevincinden uyuyamadı. 
Dört ay. yirmi sekiz gündcnberi 
takibinde bulunduğu sevgili Neba
hatmdan nihayet bir randevu ko- ı 
panna.k sa.adetine ermişti. Nebahat, 
gibi, güzellik kraliçesi olacak bir ı 
kadının muvafakatına mazhar ol· 
:ınak, az işi midir? Bu uğurda bir 
gece değil. yiiz gece uyunma?.. Ce
mil de öyle olmuştu. Kaç ayın gece-

lira yüzünden kendisini mahcup bı
rakmasın istiyordu. 

Bulunmadı mt, beş lira değil, 
beş kuruş bulamaz. Ve bulunmıyor- ı 
du işte. Vakit de geçiyordu. Yahut 
vakit de geliyorou. O, hiçbir yerd~n j 
ne diller döktüğü mutemetten bıle 

beş lira bulamadı. Hariçte, i.c:;tiyece
ği ümitli bir arkadaşı da yoktu. 

1ki saat !kalmıştı. Gitmemek a
yıp, gitmek faydasızdı. Bir lira bile 
otomobile mi biııt".ceklerdi? Yemiş 

mi alacaklardı? Orada masraf mı 

yapacaklardı? Zaten, arzu edilir şe
kilde münasip bir gezinti, altı lira
dan aşağı kabil olmıyordu. 

Satacak bir ~eyi de yoktu. Be-
kardı. Otelde kalıyordu. Yegane 

malı, iki takını elebiseydi, 

mı satsın? Kim alırdı? 
altmış lir::ı.ya yaptırılıp 

Bunları 

Piyasada, 
bir hafta 

sonra mezada çıkarılan o canını el
biseler sekiz on liraya geçmezken, 
Cemilin eskilerine kim müşteri c:ı· 

kardı? Sonra, nasıl olurdu? Tek bir 
elbise ile kalacaktı. Yenisini yaptır· ı 
ıru:ı..k, kolay işlerden değildi. 

Yemeğini oteldekı odasına gelir 
tti. Bir buçuk bM.t kalllllijtı. Zihni 
karışık ve perişandı. 

Bir eskici çağırdı. İki kat elbise-
sinden yenisini 680 kuruşa satlı. 

Saat ikiye yirmi vard.L Baireye 
uğradL Kalem şefinden izin aldı. 
Kapıdan çıkacaktı. Müvezzi girdi. 

Kendisine, nıüticel işaretli bir tel
graf uzattı. Açtı: 

(Mühim bir mani çıktı. Yarın 

ikide bekle. Neb~~at.) 

lerini balkonda hülya kurarak ge- =========================== 
çirmişti. 

Sabah kalkınca, ilk işi, o günkü 
randevu programıw çizmek oldu. 
Lakin, birden aklına geldi, f eliket. 
Parası yoktu. Ceplerini karıştırdı. 

üç gözü de kiğı.t dolu büyük cUzda
mn da bir tek, uıahznn ve bükük bo 
yunlu tek bir liraya ihtiyaç vardı. 

Nereden btilacaktı bu parayı? 
lçi erir gibi oldu, bir yük onu ezdi 
sanki, takvime baktı: 30 son teşrin. l 
Yani, ceplerin her türlü ağırlıktan 

masun bulundukları, tek santim ifa
de etmedikleri bir gün? Böyle bir 
günde sen·et sayılan beş lirayı ona 
hangi kabadayı (Al) deyiverecek. 
ti? 

Ne yapacak, bilmiyordu. Söz ı 
vermişti. Hayır, aylardan sonra ni
hayet ve güç deli. bir söz alabilmiş
ti. 

ümitsizliğine rağmen dairede ar
kadaşlar:ma başvurdu. Ne çıkar, 
li.kin? Bir süıü erkek taş patlasa 
beş lirayı bir araya getirebilecek 
vaziyette değildiler. 

Şimdi ne yapacaktı? Aşkını, sev 
gilisiyle geçireceği dakikaların, sa
atlerin zevkini, her türlü saadeti 
unuttu. Para :u·ıyordu . Nelerden ne 
masraf \•e gayretlerden sonra te
min edilen bir muvaffakiyet, altı 

. ........................................ . 
5 Askerlik 1 leri E 
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ı' ... ıan 

:no : 330 Doğumlu .ihtiyat 
eratın as'cerlHc yokJamaları 

1 - İstanbul askerlik şubeleri
ne mensup yerli ''e yabancı ihtiyat 

era.lımn senelik yoklamaları askerlik 
kanununa göre her mükellefin bağ 
lı bulunduğu askerlik şubelerinde 
yapılacaktır. 

2 - Yoklama 310: 330 doğum
lulara aittir. 6 şubat 939 tarihinde 
başlıyarak 15 mart 939 tarihinde 

bitecektir. Askerlik şubeleri hangi 
doğumluların hangi tarihlerde yok

lamalarının yapılacağını ayrıca i
lan edeceklerdir. Yerli ve yabancı 

her mükellef bizzat şubelere gide
rek yokJamasım yaptırnuya mec
burdur. 

3 - Yoklamaya gelmiyen yeril, 
yabancı mükelleflerle bunlardan 
hükümet . ve husı.ısi müesseseler, 

fabrika ve şirketlerde müstahdem 
olanlan yoklamaya. göndermiyen 

müessese imirleri de askerlik ka
nununun 93. maddesince cezalandı
nlacaklardır. 

- Neticede istediği parayı al- Sonra devam etti: 
dı mı! - Dün sabah, postacı Lottynin 

- Evet Amerikaya, bir daha gel- bir mektubunu getirdi. Rontz'un 
ınemek l1zere yuı ile taahhüt et- mektublann fotogra.fını aldırmış 
mes.i şartile parayı verdim. Beni ki- olduğunu, onun ölümünden sonra 
ğıdı iuU:alamak için Rontz'un yazı. bunlann tanıdığı bir şöferin eline 
hanesine getirdi. Taıudığun bir avu· geçtiğini ve yakında görüşeceğimi
.kata milracaattan çekinmlştim. Ban zi yazıyordu. Korkum boyuna teza
kula beş bin dolarım vardı. Beş bin yüt ediyordu. Lorry bana Longfort 
dolarmı Ernest den, bir borsa mu- otelinden yazmıştı. Bir otomobile 
amelesi yapmak bahanesile, öd.Un<; atlıyarak bu adrese gittim. Orada 
aldım. Bu parayı, hisseme her av. duyduğum hayreti bir görseydiniz. 
gelen paradan ödüyordum. O mel'- Lorry bana çok dostane hareket 
un mektuplan derhal yaktım. Ve te bulundu. Yeniden para kopara
Lorry•nin Amerikayı gözlerimle gör mıyacağını söyledi. Ve erkenden bu 
nıek için nhtım.a. kadar gittim. Ona. fotoğraftan elde ederek geceleyin 
ayni vapurda. iki akşam evvel gör- Rierentonta. getireceğini temin etti. 
dilğilm ana kadar hiç rastlamam~- Onu kameriyed~ on iki ile bir ara
bm. Onu görünce ne hissettiğimi sında bekliyecektim. Şimdi biliyor
bir bilseniz. Yeniden şantaj yapmak sunuz ki bu bir hileden başka bir 
için geldiğini derhal anladım. Ve ilk §eY değildi. 
dü.şUncem, Rontzu gidip bulmak ol- Den, genç kızın 18.k.ırdısını kesti. 
du. Onunla. bir defa görüşmeme rağ- - Bu sırnnızı neden kimseye 
men kendisini makul bir adam ola.· açmadınız? Ernestin bu mektup· 
rak tanıdığımdan i~ine düşmekte ol· lan elde etmesi halinde ne olurdu 
lluğuın bu tehlikeli vaziyetten beni sanki? Tabii olarak bu mektupların 
kurtaracağım ümit ettim. Fakat yazıldığı tarihte sizin üzerinizde bir 
.Roııtz katledildi. Aklımı k&ybedece. hakkı yoktu ki. 

ltml andım. ~um bir aralık durdu - Bu mektuplar biru budalaca 

tlki 1938 yılında yapılan dahili 
pentatlon birinciliği 1939 senesinde 
de tekrar edildi. üç kategori üze
rinde yapılan müsabakalarda muh
telif rekorlar kırıldı. Birinci kate· 
goriye 25, Üçüncü katagoriye 21, 
dördüncü kategoriye 13 atlet işti
rak etmiştir. Koşular 58 metrelik 
kapalı pistte yapıldı. 

Alınan teknik neticeler şunlar-
dır: 

Halit, D. L. 2986.24 
Şerif, Beyoğlu Halkevi 2765.04 
Bülent D. L. 2670.24 
Suat Galatasaray 2624.'20 
Arat, Beyoğlu Halkevi ?.617.72 
Muammer, Robert Kolej 2520.52 
K. Hl. 

Feyyaz, Beyoğlu Halkevi 2609.52 
Ömer, Fenerbahçe 2598.14 
Neriman, Feoerbahçe 2469.42 
Sait, G. S. Li~~i 2397 .90 
Kazım, Kasımpa.,.c;a 2131.02 
ACif, 1st, Lisesi 2021.34 

K. iV. 
Cezmi Galatasaray lisesi 2360.50 
Masanoviç Robert Kolej 2347.42 
llısan, Şişli Terakki 2049.ü 
Stavro, Sen Mişel 1833.92 
Bed~i, tst. Lise.~i 1828.821 
Cemli. A. K 1724.52 
Koşular 58 metrelik kapalı pist-! 

te yapıldığuıdan kaşucunun aleyhi
ne 400 metrede 12,200 metrede 6 
~aniye he::ıaplanmak lazımdır. (68 
de koşmul:j bir koşucunun esas kıy
meti 54 dür. J 

Birinci kategoride Halit sayı 

8 kilo 700 gram esrar 1 
tutuldu 

Bilecik, (1Iıı:-1usi) - Geyvenin 
Kozan köyünden l.\Imıtafa oğlu 

Fethi, serah.atindeki sebebi gizle
mek ve yolunu ~aiJırtmak mak~adi
le köyünde11 ayrılarak trenle Os
maneliye geliyor. Ve oradan kara
dan tekrar Ge.vveye dönerek Seki-! 
hal'man köyüne kndar yürüyor. Se 1 
kiharmand:.ı cn·dden tanı~tığı Ab · 
dullah i~miııdeki ~ah:-ıı buluyor. Ve 
bunun vasıw~irle köy<len Mehmet 
Ali ve arkadaı;:larından "~.. kilo 
"700,, gram e~rar tedarik ediyor. 
Fethi kim bilir ne büyük hülyalal'
la kaçırmakta olduğu bu esrarla 
tekrar Osmaneli tarikilc avdet e
derken o~maneli de )'aka::;ını ele 
veri.\·or. Osmaneli zabıtmmıca ar -
kadnşlariyle birlikte mevkufen Bi
leciğ eı;röıııledlen Fet.hi ~imdi ada
letin peııçe:-;iııde harektiııin he~a

bı.nı vermekedir. 

Rakı 

lstanbul ikincisi ~erit 

rekorunu 2909.60 dan 2986.24, Mil· 
li takımdan Cemal 400 metre reko-

runu 67.4 den 66.4 de indirmiye mu
vaffak oldular. üçüncü kategoride 
yüksek atlama 1.45 den 1.57 ye, 
gülle atmada rekor 9.96 dan 11.05 

e çıktı. Dördüncü kategorie Gala
tasaray lisesinden Cezmi puvan re· 
korunu 2144.20 den 2360.50 ye ge- 1 
tirdi. Yüksek atlama 1.40 dan 1.45 I 
e yük--eldi. Gülle 8.65 den ıo.55 e J 

çıkartıldı. 200 metre 31.2 den 31.1 e 
düşürüldü. ~ 

Atlamalar günü bu pazar Be
yoğlu Halkevi Jimnastik salonunda 
yapılacaktır. 

tstaubul Atletizm Monitörü 
Naili Mornn B. P. K 

Y ~ ni bir ~f unan 
harp gemisi 

Atina, ::.: ( A.A.) - Ati na. e.jım-1 
sı bildiriyor: ı 

Gazeteler yeni 1. Georghn tor· 
pido muhribinin tersaneye muva · j 
salatını hararetle s~lnmlamakta ve 
Başve}ril Metaksas ile Bahriye Müc;. 
teşan B. Papavasilya tarafındm 

bu münasebetle yapılan merasir.1 
esnasında söylenen nutilkları teb~.
rüz ettirmektedirler. Bu nutukJa .... 
merasimde hazır bulunan kral ts.· 
rafmdan da teyid edildiği \•eçhi!e, 
Yunanistan gibi küçük bil' devletin 
deniz müdafaası i~in yapabileceği 
her şeyin yapılmış olduğunu teba
rüz ettirmişlerdit'. 

B. Metaksas: 
- Malzeme bakımından Yunar, 

donanmasının hiç bir zaman b•· 
günkünden daha iyi vaziyette bı.ı
Junmamı.ş olduğ!.lnu söyliyebilirim 
demiştir. 

Kaçakçılığı 

Gölpazanııın Yenipazar nahi- - - -

- Para olara hemen hiçbir 
şey .. Fakat mesela bir kışlık manto, 
bir tuvalet vesair bir sürü ufak te
feğimi sana aldırmağı düşünmtiş

tilın. 
Kadın, içinin bütün idiliğini açık 

açık söyliyordu ... Tabir caizse. ade
tl mertçe ona kurduğu pusuyu ilan 
ediyordu. Çünkü elinde silahı vardı. 
Nebil guya bu itiraftan iğrenir, bun
ları yapmaktan kaçınırsa karı.sına 

yazmakla tehdit edecek .. Yine vız 1 
gelirse o zaman hnkikaten kansına 
yazmakla ondan mUthiş bir intikam 
alacaktı. Yilzüne bakmadan tanetle
me bir gece geçirip üç beş kuru!)la 
sıvışmayı adama neye mol ettikleri-
ni görürdü o.... 'l 

- Pekali, dedi Nebil. Haydi gi-
:dn. Dli~ <inüme. Ne UlıınısR alarH
.ğım .. So"nra baŞlmdan defol. 

Suzi ellerini kalc:asına koyarak 
en adi bir yüzle; 

- Bana hakaret etme öyle .. · de· 
di. Erkek içinden hir lahııvle çekerek 
derin bir istihza ile eğildi: 

- Pekala madam cenapları.. 

Giyinin lütfen ... 
Biiyük bir mağazada top top ku· 

m:ışların yığıldığı bir tezgahın ö
nfüıde Suzinin bir türlü seçemediği 
mantoluğ"un intihabım bekliyordu. 

Onunla görülmekten çekinmede:ı 
pe!;!İlle ~ıkılmı!;l. lıır :mir filmenam 
gibi ynkulnndığt bu bw~ belfı~rndan 
kurtulmak için mağaza, mağ·aza SÜ· 

rükleniyordu. 
Kapıda bckliy(•n taksiyP bfr hay

li paket yığılmı~tı. Fakat Suzi bir 
türlü do,·mak bilmiyordu. 

Bazen karı~ma ufak tefek üç 
be.<) ~ey alnı · k için birkaç mağaza 
dolaşınca tAma çuk dolaştık) diye 
düşündüğünü ic::i sızlayarak hatır

ladı. 

Akşam olmuş, mağ·azanm ka
panması yaklaşmıştı, tezgahlar ya
vaş yavaş toplanmaga başlamış

lardı. Birdenbire bir seı:>; canını acı
tan, onu ta içinden s:.ırsan bir ses 
duydu: 

- Bu paketler pek fazla .. Hep
sini taşıyanuyacağım. Lütfen şun

ları da e\·ime kadar gönderiverseo 
olmaz ını? Bu hleı.lidin He::ıiydi. Yıl

dırım gibi dön<lü. Kucağında taşına-

mıyacak kadar çok ve büyük paket
lerle kapıya doğru yüri.iy0ll siyan 

sade mantolu, zayıf, :\Iedidin yarısı 
kadar zayıf bir kıı.dm gördü. 

- Bu o değil.. diye şöylendi. 
Medit bukadar zayıf mı: Sonra içi
nin aldanmıyan sesi onu ikaz etti: 

- Koş budaliı. .. Bulmuşken ka.· 
çıracaksm .. O, elbet o .. Sesini duy
madın mı? Okadar senelik karının 
sesi işte! Sevdiğin, aradığın, çırpın· 
dığın kadının seı:ıi.... Ve bir anda, 
bu yığın yığın kumaşları, arışın, 

aç gözlü kadını .. hep.sini bırakarak 

arkasından ko:.tu. 
Bli.yük camlı kapının önünd~ onıı 

yetişti. Bir yanlışlık yapmaktan 
korkmıyarak, bu yalnız arkasından 
gördüğü, yalnız sesini duyduğunu 
ve içinin o olduğuna inandığı kadı
nın koluna sarıldı: 

- Medit ... Medit ... 

Elinin altında titriyen vücut, 

döndü. Aman yarabbi bu çehredeki 
iztırabı tarü edileme-..di. Sevgili yü-

zü uzanıı.;ı. boyasız ve sap sarıydı. 
Bu sarılığın üstün~e, olduğundan 

fazla büyüyen yeşil gözzlcr, o glı
zel 1 iği içini acıt.an, o kadar se.dıği 
yesil gözler gizli bir humma ile par4 

lıyorıfo. 

Onu sanki hiç tanımamış gibi 

yabancı ve uı .... ı.k olan bu gözler, bır 
müddet bir Ş<'Y bekfor gibi füıtünde 

durdu .. Sonra, siyahlı kadın, döne
rek yürümek istedi. 

Nebilin bu manzara okndı· fena
sına gitmişti ki, o kendinP baktığı 

miiddetçc bir şey söylemcmi§ti. 
Zavallı .. karısı neka.dar lı.tırab 

<;ekiyordu. Mcdidin bu solğun, bu 
ümitsiz <;ehresi önünde kendi çekti
ği azab nckadar hlç kalıyordu . 

Tuttuğu kolu bırakmı~ arak bir 
adım daha attı: 

- Medit .. Me<lit diyorum. Dur 
gitme .. Seninle konu~malıyıın ben, 
:ınla~malıyım .. 

Kadın hiç cevab vermeden, ko
lunu bu elden kurtarmak için yıkılı
verecek kadar bitkin olduğu, bu 
mukavemt:ti göstermek i~in miitlıi..ş 
bir kuvvet sarfcttiği belli oluyordu. 
Paketlerini diişünnemek için -sıkı 
sıkı sarılmağa gayret ederek kısık 
son derece kuıık bir scsl : 

- Bırak.. dedi. Ric:ı edcı im çe
kil yolumdan... Bu ses ncı edeyso 

ağlıyacaktı. Okada.r yalvarım bir n
hengi vardı ki... 

- Seni bn-akmak mı? • 'eni an
cak bulmuşken ... 

Nebilin sözü yarıda kaldı . Kadın 

tekrar bir hareket yaparnk onun 
gevşiyen elinden 1rnrtuldu. Bu es

nada elbisesinin yakası çözülnıUş 

ve ince bir altın zincirle' boynunda 
taşıdığı <Alyaııı::ıı Nt•bil görmiişlü. 
Etraftan kendfü•rinc bakanhrn vt:ı 

kendini nrıyan Suziyc elıemmiyct 
vermeden koşmak istedi. Fakat 

Me<lit, k<Jşar gibi caddeuin kalaba.
lığına karışmıştı. 

(Devamı var) 

yesinin aşağı ~farelin köyünden Ka 
dir oğlu Rifat diğer bir köydeki 
düğünde sarfetmek i.izere merkebe 
yüklediği bir teneke rakı ile Yeni
pazar karakolunun önüııden ge -
çerken ,:;;üphe üzerine yapılan mu
ayenede rakı tenckeRi meydana çı
karılarak nıü~adere edilmiştir. Ve 
kendisi de mev-kuf en Bilecik nıah

keme.-;ine sevJrnlunmustur. Rrakrnm 
imal edildiği mahal h~kkında lah-J 
kikat yapılmaktadır. N. T. ı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronı l.tİzm ı, 
- Üç mi~l i cemiyet~ ~ardım 

için, mü!lait bir fır~at111 karşı!~~ 
~l.\'OJ'U7. • Kurbaııfarımızı. kul'
ban derilerini Türk Hava Kuru
muna verelim . 

•••raljj, kırdchk •• blltlhı 

• .. ıeabuadı flhade 3 

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAH/N POL/S ROMANI • 
79 tmr••: R. SAGAY 

ve ihtiyatsız bir kalemle yazılmıştı.. 
Den güldü: 
- Hemen ayni neviden mektup

ların cinsinden olduğu için bunda 
sıkılacak bir ~ey yoktu. 

- Ernestin bu mektupları oku
yunca nasıl hareket edeceğini soru
yorsunuz? Babam olmasaydı, ba
bam onsekiz ay evvel iflas edecek~ 
ti. Sonra ortada Rut da vardı. Beni 
çok takdir eden, hakkımda f eoa bir 
kanaat edinse katiyen yaşayamam.. 
GörüyorsunUT. ki süki\t etmeğe mec. 
burdum. 

- öyleyse asli yapmamanız 11-
zım gelecek bir iş var! O da bunlan 
Erneste anlatmanızdır. O böyle 
ıeyleri anlıyam.a.z. 

Genç ku:, Denin gözlerinin içine 

bakarak: 
- Ona ·bir şey söylemeden, ev

lenmek doğru iş mi ? diye sordu. 

- Hayır. 

- Peki siz, ma.ziJ:Jinde benimkine 
benziyen böyle bir vaka olan bir 
genç kızla evlenir misinizz? 

Den boğuk bir ~le cevab ver
di: 

- Bu genç kız siz olsaydınız, 
evlenirdim. 

Nansi başını çevirerek.: 
- Ne için? diye sordu. 

- Sizin gibi bir kızın fena, ve 
adi bir harekette buh.ınmıyacağmı 

bildiğim iı,:in. sizin gibi bir geuo 
kı:ı:? Fakat ben onun önünde diz çö· 
kerekten kanm olmasını isterdim. 

•tnl•naıu der!ı-ıl ke.s,r . 
kate abaah1lir. .. • 

- Size bütün bu söylediklerime 
rağmen mtT 

- Evet. Çütı kü bunh.ı.1·1 söyle-
mek ciddiyetini ve fedakarlığını 

gösterdiniz Nanainin gözleri ışıl
dadL Sevgi ve şefkat ile doldu. Se
vimli bir tebessüm dudaklarında do 
laşt:L 

- Eğer bunlan söylerken mah
sus sizi hataya d~UrdUmse? 

- Hataya mı'! 
zannediyorum. Beni Biyanice götil· 
bana bir tuzak hazırlalllliJ olduğunu 
mek llzım. gelince bunu yapamadım. 
nim esk. usül bit· kız olduğumu &Jy
lemiştiniz. Bunda aldanmıyordunuz 
Her ne halsa, bu prensiti tatbik et· 
Bugün dahi düşiindiikçe Lorrynl!ı. 
gibi, istediği şekilde bir hayat sUr
!Ilek prensibini muhik görliyordum. 

- Peki bu hakka malik değil mi? 
- Bazı kadınlar bunn. inaruyor. 

Bana. gelince asla. Geçen ak~am be· 

- Sizi tecrübe etmek istiyordum 
Nereye kadar ... Hayır, zannettiğiniz 
gibi serbest bir k1z değilim Treve. 
Sıze bahsetmiş olduğum nıclrttıbu 

okumuş olsaydınız bile ... 

Den, ayağa kalktı. 

- Nanst! 
- Olduğunuz yerde kalın. LI· 

kırdımı daha bitirmedim. A.arllik 
hakkında birçok yeni fikirlerim var
dı, genç kızla.r için, tıpkı bir erkek 
ren arkadaşlarım Lorry ile olan 

mUnasebetimi bilmiyorlardı; <;UnkU 
Ernett ne olan nişanımız Olmll§ gibi 
addediyorlar ve ben de Lorry ile 

gizli bulu.şuyordum. Arkadaşım ile 
kocası Parise bir evlenme merasi
mine davet edfünce yalnız kaldım. 

Bu mUnascbeUe, Lorry ile beraber 
civar bir sayfiye mahalline gittik. 
Orada otomobilimiz bozuldu. Gecele 
yin bir otelde l«llmak ınecburlyctin
de bulunduk. P a.ka.t otelde Lorry
ntn fikirlerinin mahiyetini derhal 
anladım. Odamın kapısını kilitleyin

ce müthiş bir hiddete kapıldı. Ve 
ertesi gün benimle hiç konuşmadı. 
Gölnünil almak için ona delice ya
zılmış bir mektup yazdım, Bunu 

kim oku.sa artık benim ... 
!çini çekti. 

(Devamı var) 





inhisarlar U. Müdürlütünden ı 
Jlll)aamenm 

bedeli 
'6her1 Tutan " 7,6 te. 
L .S. Ura K. Lira K. 

40000 kilo 10,80 8820.- 624.- K~bataf A. kapalı 11.-
96000 u 7,,_ 8660.- 498.'15 " ve CibaU " 16.80 
liOOO " 7.- 1680.- 126.- lzmir f&b. Açık 18.-

1 - r.-... el• " mHr.tan 7azılı 40.000 kilo benzin, fata.nbur 
IWldtlıtnnız için 9U80 ldlo Y& 1°* &bri~lml için de 24.000 kilo 
IMi• ~ ~•ıae. aytr ayrı hlza.lannd& yazılı '88Ulltrl• 

almac&ktı:r. 

8 - .Kuhammen bedelleriyle muvakat teminatlan hizalarında 
.-.-ıımiftir. 

a - Eksiltme 6/2 939 tarihin• rutlıyan pazarteai pnil hiza
IU'Jna& yazılı saMlerd• Kabatatt.- Levazım V!t lf0bay"'8t ,ubesfndekl 

komıayonuda 1apılacaktır. 

f - ~meler pa1'UUl..olarak her p.n eözU J'eçen tobeden alı. 
... tllll'. 

1 - Kapalı ekailtmeye .rirmek ist.iyenlıer!n mfihürlfl t6kllf mek .. 
u bnant vesait De )1IHe '1,6ı J(iv.eııme p&1'U1 Jll&khuzu veya. 

teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarftan ihale 
~erinden birer aaat evveline kadar yukanda adı geçen Alım Ko

onu bsşkanJıima makbuz mukabilinde v~rilmeai açık eksiltmeye 
111._ etmek Wi7enlain ve mfinBMa için tayın edilen gfill ve uatt. 
PICleı 7,1 l'Ovemne panlariyle birlikte kQ. iqona l'•lmeleri ilin 

IQU'. "•20" 

* 
~ 

Muhamnı-en bedeli .% 16 teminat 
Beheri Tutarı 

.lıfiktan Kr. s. Lira K. ura K • 

10214 kilo 6.60 - 99 58 ., .. ' 10.60 a 13 
mı 

,, 12.- it 18 
liO Ret 9.- .. 78 

8111 q. 18.IO ısa 81 
97 '17 

ve ipler ayn 

iN ..ıllDHİ$ 
(STiRAPTAM 
~OM1'A •• • 

Satıhk romorkör tebeai 
ll•k•••rca faldae karar •erllldt olu s..•a rwrklrl 

tebeld atdacalctlr. lateldilerla .-dl lla'-ek n tel&lf
lerlai wrenaek ilen ea tec 6/7J99 "'81ae bcl'at ltaakam 
aha ................ t ........ 

~ul Sabf Dul 
lstanbat Emniyet Sdclıfl Direkt&lG~: 
Bayan HabJbe Nadirenin 1797'1 lMsap nuımu.aeiJle ~ 

aldıtı (280) liraya ka1'fl birinci derecede fpetek edl» 'NideliDıci&Wı'cu
nu ldemedllfiıden hakkında yapıl-. takip 'lzerbıe 8201 numaralı k• 
nuııun 46 mcı maddesinin matufa 40 mcı maddeafııe ~e eatıım'ail 
fcahede~ Kumkaplda eski çadırcı Ahmet çelebi yem Behram Ç&Vllf 
mahalleeinin kulluk sekapnda eski 8,6 mUkerrer y.eni 6,8 kap1 180 
Ha, 19 panel Dwn&rah bahçeli .kir~r iki eviıı tama.mı bir bu~ak ay 
mtddetıe açık arttırma,_ konmuştur. Satıf tapu sten kay4uıa slre ta· 
pıhrıakfaduı. .Arttırmaya girmek Jstiyea {'il} ura pey akfdl vme•
tfr. Milli bankalanmızt\an birinin teminat meıttm>u da bblal oluııur. 
Birikmif biltilıı v•rgilerle belediye resimleri ve vakıf fcareei ve tam 
l>edeli ve delllliye l'UBumu borçluya &ittir. Arttırma~ .. - 19. ı. 
989 tarihinden itibaHn tetkik etmek iatiyenl8r& santbk Büd itferi 
servisinde a~ık bahınduruı..-ımr. T.apu siell kay-dı ve Mit lbumlu lza
hat da .,artnamede ve takip dosyuında vardıt. Arttırmaya affrmlf o
lanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul& haklnn. 

da her ~ • ~~~M ıe ~..ol~. ~•n• ~ ~ • tJ9 
~ -~ pauriıeti $U c:tatalôitu6 mn .-.: JıM!il 1*t 
~ aliıra ._._ t.PılaH.k• Mına~at ,.... .,.... .... .._, 
~ için Htleea 1'iMin ~ &lmmw icôeclen ~ ae· 
tal mWıielWfreti ile -nıt dtalmı tadfamen llfDlif olm• ,prttar. 
Aksi takdirde son arttıranm taahhifitü barki kalirıak ~yle 80. İ t89 
tarihine mti.sadif )Ml'fe1tba dd- .ayni ıDaha1de ve apj _...._ .ıt-

1f9lıill••••llil•••••••••••••••••t tırması ya.,ılaeakttr. 
U - Kuhamme" bedeJl&rl ile muv&kkat teminatlan hizalarında Bu ar:tbrmada gayri menkul en çok aıttıraıun flstttncle bırakıl&-

m - Arttırma 8/2 889 tarihine rastlayan ..ç.aqamba tilnü saat 
ele baıtla~ tiere Xüa~ Levazım ve m8lt&7&at tabdinde 

cu.tekkil aatıf lç~o~M, 7.aaW•e&k*tr. 
1V - Mtünuıieler hei da..OSI pte• f1Üede görfilebilir. 
V - 1~Uleriii arttanna için ı.,in edilen gfln ve saatte yüzde 

-.1u.u.r1yı, yu:Qncla adı reçen komisyona ıelmeleri ilin olunur. 
(444) 

* I - tc1..-~ Kıata.P~ Barut depos,unda f&rina1" ve projem 
Mtli!MDı~ yenid•a. yaptJnlacık ahpp iskele fDf&atı açık ekailtmy• 

iV - ~me v• projeler 16 kurut Wel mullabilind• lld:. "ta fUINHle& alaabı1ir. 
V - Ebııtıaeye Jttirak «mek lltiyenleıin fenni evNlt ve veeaild 

-~~· ı.at ~ibraz e4erek fenni ehliyet v. ekailtmey• ifoo 
- -- vealkası alm.Jan lbQIMlır. 

ft lttektfJedı kanunen k~lerinden &r&mWl veaaik Ye J1lz.. 
'l.1 SflvtJIJIW par&lariyle lmli~ e~ için t&J'in eclilen gf1n ye 

.. _.. )'akarida adı men .komfaJo• selmleri ilin olunur.. "256" 

* Kuhapneıı B. 
Beheri Ttitan 
Lira K. Lira K. 

" '1,6 
Teminatı 

l ."ra K. 

Eksiltme 

Şekli Saati 

3000 kilo -.49 1470.- 110.215 
ao.e ,, ı.oo soe.- aoo 

Açık 14 
pazarht lı&.SO 

l Nimunuiniıa eb'&d ve uaafuıda fakat siyah reırkte "SOOC)" 
Çeınber rap*'Yeai ile ntmuneıdDe uJtulı olmak bere "300" kilo 
~' .bicalaruıda a&sterilen uMdJerle ayn ayn satın almacak " 

ID - Bbiltme 27 /1/919 tarllüne rutlıyan Cama dnfl hitalannda •lltleld• ~ Levumı ve Jıtflbay.aat tubeldndeld Alun ko
_..__. r&vilaeatdlr. 

IY-'- llDlıelet her iti llztl P98Jl fllhede ~bilir. 

\' -~ t1adltm6 ~ tayin edilen ıh ve aatJerde " 7,1 
•• ,......,... MdBdll 111hnda adı •~en k°*ona irelnaelerl 

..... -411" 

- fitı'tlı&meai maeDdaee m• teferruat bir acıeı buhar kazam 
sal'f Uiuliyle eblltalqe ko ~UfiUt ~ mf 

JI - KaJianimen l>edeH BltkaalNI ıseo ._ ve muvabt temt
.,-.M lhdır. 

- 8blltme 14. 8. 939: tarihine rutlıy•n eah ahi aaat ıl' de 
lllltıll&a wa. ,.. mllba7aat tubealndeki alım kC)IDfQ'onuda J'&Pl· 

• 

IY -~ ,._. olarak her siln ıöztl seoen tubeclen ah-

- ~· ~ ._ flrilialar mlnabaa t:anımıaen m
bfr hafta ·~~ ~ teklmerfnf inhfaarlar -~ 

Nafıa Vekaletinden : ea.ktw. Baldan 1ıa.pu •ieilleriyle sı bit olmıyan 4tikadarlar ve ~ 
hakkı sahiplerinin bu ha1dann1 ve hwıosfyl• faiz ve m~ ~ id
dialannı ilin tarihinde• itibaren yirmi rtbı ifinde evMta ~ 

1 - Jluhammen bedeli yflz alimıt yedi bin al$ımt dokuz lira altmıt mrle beraber daifemize bildirmeleri lizUJMlın Ba B1INtie ~ blf. 
kuruttan ve mq"'kbt t.enaiuatı doku ~in altı ytiz Oç lira kırk 1ekls ku- d"'umemif olanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit olinıyaıılar iat1f be-
nıttan ibaret 1>1up 20.1,939 tarihinde kapalı ad usulile mtlnakuaya ko.. ehlinin paytqmasından barit bb:rlar. Daha fasla mata.at abUk'lıi
nulcluju ilin edillllİI 9Jan Sivas .. Erzurum hattının 888 inci kilometre - --~ &Mff d09Y.a. ~ -~~~ ~ 
.mae 1ap!laeak olMl )'ilz yirmi metr. ~.tdıpndaki ~ir köptflye ~ ~aca4t fttDltltri lttıunw u4a o~n~ 
mHavel& projesüıin ~ llelfhıe getirlbneei, köprü mahallin&. * 

nakli ve ny feniyatına aeçlt verme tarilılerinde b4zı )1PJ hatalan oldu- t tc 
iu al• mm~ .. an•Jr..- ayni ,.._.. l'l~- tar..f'hilli: möudif O... .61 .. tififiij~fiiil 6'Jlf11Ji~• 
,.._, Wit cm befe ~ ~. 

t - Bu münakasa1* afcl ~ satın alnuş olanlar V eklletfmlz De-
mlıjallar iapat; IWMine mfiwaat-edena utltl-alclık1in mulatwle 
Jt1lnin tuhihan yazıhm bu aaııue.tni Warik edebilirler. 

8 - Mlnalranya sbmek fatlyeııler mtinakeaa tari~en ea • H • 

Jds .Un evvel !'9feraularile diler veş,IUIJı.'mı bir ~ ile Vek&letimiztt 
vererek ehli1et vesikası aımalan llzımdır. 

4 - Jıltiakaaa evrakını yeniden satın almak istiyenler baı evrakı 
ilkiz yUz otuz altı kurUf mukabfiin4e Demil'JOAİim I~ Dail'eliıiden 
alabilirler. 

ı - Bu münakasaya airmek iatiyenlerc\.en i.takal elli metre açıklı -
fmQ, hir denir köprfl im&l ve montajlnı r•ı>mış bhnak .-rıı aranacak-
tır. (5310) (9504) mektedir. 

--~----~--~--

attı miiSkirat fabrikalU 4Jf~~· ·~~ve telditletfnf!l Ji:e' 
mutuammm l>fr vHft&Jt ~: ...... bir can~· ..... ,Dı,.,;•-•" 
~llzımdır. 

- lladJtmeye slr.mek fstiyenlerhı teklif me.ktdbmıu, bnuııl 
,.._ 'IA ıtveDme paruı ve* banka +.nfnld Dl6ktöbunu ve 

M•QI·&:,.,... ft9ikuun lh!na edecek o!aJi kapah ui1lanm et
aet-.t 14 e kadar J'Dkanda. adı aeoen lrıomts7on bq. 

mü+fflnde vermeleri ll&n olunur. 691) 


