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Her yerde ( 3) Kuru' GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi Nakletmiştir. 
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Milli Şefin Dünkü Miihim Hitabesi 
'' Talebenin idealis·t Olması, Vatanın istikbali 
- . 
Jcın 

' 
ideallerimiz, 
Toplanır,, 

Vatan Büyük Temeldir. Bizim 
ve Millet Hizmetinde 

Sevgili Reisicümhurumuz T rakyalinönü Dün Üniversitede Gençlere 
da da Bir T ctkik Seyahati Yaptılar Ve Bü!Gn Millet.e Hibp Ettiler 

Çatalca ve 
Silivride Halkla 
Temaslar 

Milli şef tnönü üniversiteyi zL 
yaretlerini müteaLip öğleden sonra 
saat 1 de refakatlerinde bayan tnö. 
nü, katibiumumileri Kemal Gede. 
meç, kalemi mahsus müdürü Stirey-

ya, yaverleri Cevdet, Şükrü, Cahit, 
ahillye Vekili Faile öztrak, tsta.D

uul valisi Lutfi Kırdar, tstanbul ku. 
mandam Halis Bıyıktay, • Muhafız 

(Sonu 3 üncü aayfada J 

Oniversite Nutku 1 Madritte İsyan Çıktı 
Yazan: Hüseyin .Cahid YALÇIN 'ATegrı·n Hu"ku"' metı• J.u .. ştu" 

Dün bütün Türk vatandaşları ı y ~ a j 
ınuht.erem ismet tııöntt Vniversite 
kürsüsünden kendllerbte hitab eder. 
keıı radyo Ue dinlediler ve llinleıqi
yenler de nutku gazetelerde okudu. 

lar. 
tsmet 1nönü, her zamanki gibi, 

lüzum~uz tafsilattan uzak, canlı, 

Mühim Şahsiyetler ·ve Generaller 
Birleşerek Bir Milli Müdafaa 

Komitesi Kurdular 
ciddi ve roüe~~:;· !'>.özlerile hepimi- Burgos, 6 (A. A.) - Nru.ıona. 
zin kalbine ve ruhuna nüfuz etmek list radyo dün akşam bir nota neş
=k:udretini bir kere daha gösterdi. rederek Negrin ile arkadaşla~ 
Memleketin inkılap ve terakki yolun. milletin Franko hükümetine iltihak 
da ilerlemesi için hepimize dilsen arzusuna rağmen mukavemete de
vazüeleri sarih surette tesbit etti. vamda ısrar ettikleri bildirildikten 

Muhterem Cümhurrcisi iptida sonra mil!E~tin bu arzusuna karşı ge. 
'Onive:rSite gençliği ile meşgul oldu. leceklerin <;inayetle ittiham edilerek 
üniversite gençliğinin uyanık, ça. 0 suretle tecziye edilecekleri ilan o
lı.Şkan ve vakur vaziyetinin kendi. ıunmaktadır. 

lerinde çok iyi bir tesir hasıl et- Notada dniliyor ki: 
mesi hepimiz için bir itimat ve in. tspanya hareketi milletin dü. 
şırah membaı teşkil etmiştir. Bu §üncelerini gösterir. Askerler esa
günkü medeniyette asıl lazım olan sen kaybedilmiş bulunan bir harbe 
şeyin zeka ve istidat değil, munta. nihayet vermek için ayaklanmışlar. 
zam, metodik, yorulmak bilmez bir dır. Nasyonalist tspanya aldatılmış 
gayret ite çalışmaktan ibaret oldu. olan milisyenlere karşı atıfetle mü. 
ğunu söyliyen tsmet tnönü vatanın dafaa edecektir. Fakat katiller ka. 
istikbali, talebenin idealist olma. tıyen ceza göreceklerdir. 
ama bağlı bulunduğunu ehemmi. Saint.Jcan, 6 (A.A.) - Madrid
yetle hatırlattı. Yalnız tekniğe ve de Negrin hükfunetine karşı isyan 
maddiyafa atfedilen himmetin insan ' (Sonu 3 üncü savfada l Dün ıskat edile ı Negrin 
Jarı dar bir çerçeve içinde esir ede- _____ .....,,,....,,..c:--.,,.....-..· ;!!!o'.....,,!!!'!7E;;;;;ı;;;;;~,,.."""'1i...,!li!I!~~~;;,;==~~;.:....~~~.....,....., 
rek hakiki kültürden mahrum bırak- Sultanhamamı yangını 
masından çıkan ıstırabları ve dertle. 

:~tl~~u:r~~;~~~znh~~: b~uh~:~;; Ateş ve Tehlikeden 
ile müterafik bulunmıyan tahsıliıı 

·:::1::~t~ .. ,. :~~~~:~ Keşif Yapı ia m adı 
ıı~lin ta ruhuna kadar nüfuz ettiği 
sÖ2:1erini sık sık kesen alkış dalg~. • , • 
tarının kuvveti bize pekala göste. Yangının TrıkotaJ fabrıkasından ç ktığı kat'iyetle 
riyordu. tsmet tnönu _yüksek bir ı:L anlaşıldı. Sigortaların ö...!e-niyc: başladıkları 
kir adamı ve olgun bıı nı:.irşit sıfa.. •kt 4 ·ı ı· 
tile Ünıversite gcmçliğinı ahlak ve zarar Jlll arı mJ yo 1 ıra ! Y B"ISI 3 de 

y .... 

kar:ıkterin sag,amlığı 1;. l..__,-dc tr •-S 
tenvir ettikten sonra bunlar ol- ~ E · 
madıkça vatana. hizmet imkansız ~ • n ve rzurumun bJJ.unacP.ğını temfo ederek genç?L l~rzınca 
ğin en birinci dü.stü t:.nu il~ etti. l 

l\~uhte··em cumhu~reislnin üni- KurtU UŞU 
versıte nutkuna butiin meml•ket\! 
&&.ınil bir ehe:nınirt \lal:şe'.len ci· 
!1~t k .. ndi'e:inin ç.Jışnıa tc.rzlan ve 
~a :l1lzmei df<ıturları hakkında 

lti!..eyin Cahid YALÇIN 
\ 3onu 3 üual aayfada) 

5enera~ Kazım Karabekirin hatıratının 2 nci kısmı 

- Bugün 5 inci Sayfamızda -

Sevgili cümlıurreisimiz dllnkü hit.abeleriai- irat ~"'•"-.... 

Genelik Milli • 
Şefi Coşkun 
Bir Sevincle • 
Bağrına Bastı 

Reisicilmhur İsmet İnönü dün 
saat (10) da İlitanoul Üniversitesi. 
ni ziyaret etm! }tir. Reisicümhur 
sıfatile ilk defa Üniversiteyi ziya
ret eden Milli Şefimizi, Üniversite 

1 
gençliği ender görülür bir heyecan 
ve coşkunlukla karşılamış ve Üni
·versite bıı ikonundan söylediği hi
tabeyi dakikalarca süren heyeeanlı 
ve candan alkışlarla karşılamı..~tır. 

Sabahın erken satlerinden iti- M'Jt C:. ... f d b 
haren Ünive:rsite merkez binasının 1 1 ~ era anel~rden birinde profes&rü dinliyorlar · 
geniş bulvarı gençlik kütlesi iJe vatla beraber Üniversiteye girdi-ı tiler. Ve kendilerine üniversite 
dolmuş bulunuyordu. Gençler ha- ler ve burada Üniversite rektörü rektörü Cemil Bilsel refakat ede
v.anın soğuğuna ve hafif hafif ::emil Bilse! tarafınd:a.n karş1lan- rek ilk olarak Hukuk Fakültesi 

ğ k 
~~ ya an ara rağmen mekteplerin- 2 inci sınıfına dahil oldular. Burıa-

de duydukları derin heyecanla bü- Milli Şefimiz rektör odasında da Ceza Hukuku Ordinary{ia proff> 
yük Milli Şefi bekliyorlardı. Mer- biraz istirahatten ~onra sınıflarda sörü Tahir Tanır, program muci-

k b. d b 1 H 1 dersleri takip arzusunu izhar et·-ez ınasın ·a.' u unan ukuk, k- (Sonu 4 ün i.ı sayfada) 
~~nTiliFakill~~ ~lebel~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~ 
normal olan ders .saatlerini t"akip e- H ~ R SABAH .... .-.... ...... __ 
diyorlardı. 

İsmet İnönünün gençliğe ve bü
tün millete hitap euecekleri bal -
konda radyo tesisatı tamamhı.nmış 
ve hitabeyi bütün dünyaya duyura 
cıak olan AnkRrıı radyosu ile irti
bat tesii4 edilmişti. 

Ziyaret dakikaları yaklaştıkça 
heyecan artıyordu. Saat tam on
<ia Milli Şefi hamil olan otomobil 
Üniversite bahçesine dahil oldu. 
Ru dakikada orada toplanan bin
lerce kişinin alkışları ve yaşa sa-

daları ar~sıncı.a otomobili yavaş 
yavaş Ünıvcrsıtenin giriş kapısı 
önüne geldi. Ve Milli Şefimiz 

beşuş çehreleri ile otomobilden in
diler. Kendilerine Dahiliye Vekili 
Faik Öztııak, İstanbul Vali ve Be
lediye reisi Lütfi Kırdar refakat 
ediyorlardı. 

Bu anda gençliğin tezahüratı 

misli görülmemiş bir hal almıstı. 
Milli Şefimiz yanlarındaki ze-

Çok Nazik Bir Mesele 
.8~ ııktam gazetesi tütün İfçİ- bütün dünya bugün ucuzluğa do•-

lermın. Avrupaya gayri mamul .. 
t\itün ıevkının önü alınmasını ve 1 . • 

1 

ru gidiyor ve gayı i mamul tütün-
erımızin aevkına mani olmak, ton-

tonga denilen tütün İ•leme u~uı:~ . ı· T ... ga tarzı ıma ıni kaldırmak da öyle 
nün kaldırılmaıını istediklerini ya- göründüğü kadar kolay ve yalnız 
zryor. aatıcınm yani biz Türkferin elimiz-

Hakikaten Avupaya gayri ma- de olan bir şey değildir. Çok nazik 
mül tü•ün sevki Türk tütün ~çisi- ve memeleket iktısadiyata bakımm-
nin zararınadır. Ucuzluirn dolayı• dan pek h · ı· • - e emm yet ı olan bu m .. -
siyle bütün dünyada rağbet gör- selenin uzun uzadıya ve pek ya-

meğe b .. hyan Tonga denilen tütün kından İncelenmeai icap c:Jer. Son
ifleme tarzının Türkiyede tütüncü- ra da Şark tütünleri yalnız memle
lük 11an'atini öldürdüğü de su gö- ketimizde yetitmez ve rakip tütün

türnııez bir hakikattir. Batı bağh, cü memlek~tler mah8uJlerini sat
Su.msunluiri, basma denilen ve ua

tal ık, aan'at, bilgi i&tiyen İfçilik tar~ 
zına mukabil tonga yapmak gibi 
baait bir tarzı imal elbet mütehas
su tütün i~çisini doyurmaz. 

Ancak unutmamak lazımdır ki 

mak için var kuvvetlerile prop11.
ganda yaparlarken bu nazik mese
le hakkında yapacağımız ne.ri.yal 
çok ölçülü olmalıdır. 

Çünkü k-. yapayım derken göz 
çıkarmaktan cidden korkulur. 

A. Cemaleddin SARAÇOCLU 







Sayfaı 4 

Asfalt Yol 
l!laynelmllel turizm 18-

-erasyonundan bir heyet 
lstanbula gellyor 
tstanbul • Londra asfalt yolunu 

Cetkik etmek maksadile ~ 
beynelmile turizm federasyonu mer. 
kez heyetinden oıı bet~ blr 
kafilenin gelmesi mukanerdlr. 

Bu heyetin havalar lyt gltUii 
takdirde nlaaıı ayı lptidalarmda pi· 
Dıesi muhtemeldir. Heyet LQadra. 
dan otomobillerıe hareket e4ecü ft 
caddeyi takiben Edlrneye kadar P· 
lecek ve Edimede bir gece kaJacü 
br. &ilrneden hareket edecek b. 
rııe bir kaç gün de ıstanbulda b.· 
lacaktır. 

ıstanbul. Londra asfaltının AY. 
nıpa memleketlerine dtıeen kumn. 
lan tamamen yapılmıştır. Memleke. 
timi7.e isabet eden kısmın ise, çoğu 
yapılmış bulunmaktadır. As bir m1k 
turınm inşaab da bu sene tamamla-

~· 

Bir tavzih 
Yeal Sabala Gazetesi 

Mlcl&rl6itbte : 
Geçen haftalar zarfında, ••ze

t.nız dahil oklatu haide, İ&U.n -
~ul mail>uatmda f&hsım ve faali
)'etfme karfı imalı bir takım yazı
lann, intifar etmi• olduğunu ln
rfltere ve Ankaradan avdetimde 
Btfhbar ettim. 

lnti,ar eden yazılar hülisatan 
kısmen sarih olarak kısmen tma 
tankile: 

. ı- \ 

TENISA8AR 7 MART 1939 

Milli Şefin Dünkü Mühim Hitabesi Sevgili Relslcümhurumuz Trakyada 
• · · Bir Tetkik Seyahati Yaptılar 

dan çok kuvvetli ve çok Omftl!dfr. 
Kıı k em senenin UlrHl nifaklannı, 
tarın tecrtıbesizlfklerini ve fell
ketlerini okumuş ve fçinde 7aflJ'&· 
rak geçirmiş ol.ru11 bir aiyuet nes
limiz var ki, yeaf yetften neslf
mizf, aiyuetln zehırl-'dnden ko
ruyarak, onJara, TOrkfyeye uyaıın 
olan en iyi &fyad tnUa.ft:retln hem 
meflni heı 1 wltl7eafni vermek 
mevkfindtadfr. G.rek matbaab • 
mızda ve cerek ılya&At adamlan
mızda ai\f'~Otum haJ ve m"1e11D, 
fstikbaJ için çek tlmft verici oldu
funu vatanıSıaşJ:ıınnın lSnGnde sfk. 
retmek, 'henım !çfn hakiki ttt.- snk, 
samimi bir aevfnçttr 

Aziz v•tandqlarım, 
CUmhariyet HaJk Parti&, flm· 

diden memJekedn ~Otfln menfaat
l•rini ve bOttln evlltlarT. ı kucüh
yan bir ıiyasl ane hal!.:ıe •elmtt
ttr. 

V&tandqlar, bGy\k, pa iinhı 
tefkfllb içinde, her tf ifl Wsmet 
Ye İDklf&f fmklmın bulmakta4Jr. 

~, ......... , 
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General Kazım Karabekirin Hatıratı 

ıfrzı·ncan··ye··Er·z'liufli"Ri"ü n 
Kurtuluşu 

/J:!TIBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Teftiş Ve Tetkik Seyahati 
-2-

Müşahedelerimiz, Siirtteki Halkın 
Acıklı Hayatını Gösteriyordu 

Cihan Harbi İcinde Bir Cok 
' t 

Yerlerde Hükumet 
Yerlerde T emiz~iğe 

Dinlemiyorlardı! 
Memurlarımız Bulundukları 
Bakmıyor ve Halkın Dertlerini 

30 KanuncYve.ı 3~3 günü Siirtten hareket •.. 
DUn çıkan ln•mın hulAsa•ı şeh.irlerimi~de bile sokaklar, paç.avr:alarla dolar 

da kaldırmak kimsenin aklına K'elmez, gelse de 
Hatırat aahibi Baidad üzerinden lrana 

hareket edeceii aırada Sarıkamlf felaketi do
layıaile evvela üçüncü ordu aonra da "ku
mandayı almak üzere,, ·Bağdada hareket em
rini ahyor. Az zaman aom-a latanbula çağrılı
yor. Karargahı Kartalda bulunan on dördün
cü fırka kumandanlığına tayin ediliyor, fırka
aile Gerevizderede iken birinci ordu erkinı
harbiyeai reialiiine ve bhibirini müteakiben 
GaJiçyaya airecek orduya, Irakta altıncı ordu 
kumandanlığı erkinıharbiye reisliklerine ta
yininden aonra yine lrakta bululHlD on aeki
ııinci kolordu kumandanlığında bulunuyor. 
Buradan ikinc\ ve az bir zaman sonra da bi
rbıci Kalka. kolordusu kumandanlıiına tayin 
ediliyor ve vazifeye bathyor. 

Yan gıölü ile Karadeniz araısını iki ordu halin
de toplanan dört kolordu ile tutuyorduk, en sağ
da.ki, benim kolordum idi. 

1917 (1333) ııh birincikanunun 18 inde Rus
larla Mütareke imzaJ.anmıştı. Cephelerde bir müd
dettenberi başlıyan sükunet, büsbütün teessüs et
miş bulunuyordu. Artık yüzlerle sili\hsız Rus as
k~ri bizim tarafa çay içmeğe geliyorlar ve bizim
le d-ostluk kurmak istiyorlardı. Fakat bir ay evvel 
.kar düşmüş ve bir karışı geçen bir yığın )ıaJinde 
yerleri kaplıa.mış olduğundan iaşe işimiz günden 
güne daralıyordu. Bunun için bu türJU Rus dost
luğu pek de hoşumuza gitmiyordu. 

Daha evvel Van gölünden ititbaren Bitlis -
Muş • Murad cephesini kamilen teftiş etmiştim. 
Şimdi, 4inra gittikçe daralan iaşe v~zjy~timizi yakın
dan görmeğe ve icap eden tedbırlen almağa gel
mifti. Artık geri mıntakalarımızdaki ambarları
mızı teftiş etmeJlf, mahalli hükumetlerin. ve ha~
.kın halini görerek ona göre davranmak ıcap ed.ı
rordu. (Harita - ·2) 

1917 yılı ·birinciltinununun 24 ünde karar 
~A.hım bulunan Silvandan atıma biserek Siird'e 
dofru yola çıktım. Akşam Aviski'de kaldım. 1stih
Jcim ta.burunun yapmakta olduğu köprU işi ko
laylqmış. Ertesi gün Garzan'a gittim. Geceyi hü
k.Qmet kon.ağında geçirdim : Her taraf toz ve örüm
cekler içinde, apdesthanesi açıkta ve berbat bir 
halde idi. Kaymakam ve memurlara çıkıştım ve 
temizlettirdim. 

Üçüncü gün akşamı Bitl!s. vilayetinin merkezi 
olan Siird'e vardım: Havası latıf, euyu az fakat gü
•el bir kasaba. Buralara daha kış gelmemişti 
Burada iki gün kalarak hem -askeri teftişlerim/ 
Jıem de halk ve hükftm~tile temaslarımı yaptım: 
~yni zamanda pek pis bır halde olan kasabayı te
[rnizlettirdim ve bütün mıntakamda Yaptırdığım 
Pbi ı1lprUnttlleri y,aJrtırdım Her 7.9 rde hatta bazı 

zahmetine katlanmaz. 
Ayın 30 unda Siirdden Savdık'a hareket ettim, 

öğle yemeğini hoş manzaralı Bitlis çayı kenarında 
kargir köprü başında yedik, geceyi Savdık'da ge
çirdik. Geç vakit vardığımız ıbu Savdık'da arhat 
bir gece geçirmemiştik. Çünkü şurada burada iğ
renç birtakım pislikler vardı, bund.an başka pen
cerelerin sımsıkı çivilenmiş ve kağıtlanmış olması 
yüzünden uzun müddet kullıanılmış pis bir hava 
içinde yatmağa mecbur kaldık, sabahleyin başağ
rısile kalkmıştım. Bizi ilk köye kadar teşyie hazır
lanan nahiye müdf.irüne, her sabah kendisinin nasıl 
lcıal.ktığını sordum. Onun sanca benzi hakikati 
söylüyordu. Kendisine pencerelerden tbirini olsun 
behemehal sık ııık açmasını te-mizliğe riayet etme
sini, paçavra ve süprüntüleri yaktırmasını, kapısı
nın önünde anlattım ve tekrar ettirdim. Nabiye 
müdürü ayni zam~nda polis ko.ıpiseri idi. Yattığı 
ve bu gece bizi misafir ettiği evin altı adet ilzere 
ahırdı, ilst katında da iki oda vardı, erkanıharbiye 
rE::isim Galip Beyle dertleşerek yola düzüldük. Bu
rada gördöklerimiz, Siirddeki halkın acıklı haya
tına müteallik müsahedelerimize bir sayfa da.ha 
iliive etmiş o1uyord

0

u. Daraso1 köyüne varınca kar
şımıza genç, dinç birkaç köylü çıktı. El öptüler; 
içlerinden en kaıbadayı görüneni, kürtçe bir rica
da bulundu: Aviski n·ahiye.~i müdürünün bir hısı
mı varmış. Bu köye musallatmış Fenalık yapma
ması için kendisine emir vermekliğimi yalvarıyor
du. Müdürler, mıntakaları boyunca bana refakat 
ettikle:rinden yine uhdesinde komiserlik vazifesi 
de bulunan mildUr de yanımd•a idi ve ]cöyltinün sö
zünü o, tercüme etmişti. Köylüye sordum: 

- Şikayetini valiye bildirdin mi? 
- Beli, dedi. 
Halbuki vali, Aviski nahiyesi müdürünü - ki 

o civarın bir kürt ağasıdır - iyi tanıyordu; onu ba
na tavsiye dahi etmişti. 
ı Cihan Harbi içinde birço.k yerlerde hükumet 
ınemurlanmız bulunduklım yerlerde temizlik iş
lerine bile bakmad1kları gibi halkın bir~ok dertle
rini dinlemiyor, böyle omuzdan atıyorlardı. Geç
tiğim mıntakada bu hareket tarzının, da ha tehli
keli olacağını düşündüm ve harp mı ıtakalarının 

kcri idareye verilmesini mafevklerimc teklif et
as . kararlastırarak not defterime yazJım. Daha 
meyı ·, . 

b··y]e bir tekhfte te bulundum. ı 
sonra o ' . M 

K rgahımın ilkın bulundugu Lıca ve sonra 
ara t · · b" h 1 

v s·ı an kasabaları ter emız ır a e gel-
kaldıgı ı v • . 

1 
da caddeler açtırmış, çeşmeler yap-

mıstı. Bura ar .. 1 · 
~ ·· ip taraflarını guze gazıno ve par-

tırmıştık; munas . . f kirler yakın bir kö,·e na. 
maklarla süslenmıştık, a . . · .. 

. . . t min olunduğundan odılencı de go-
kıl ve ı.aşelerı e 

rülmez olmuştu. (Devama •ar), .. 

Memleketimizde Dev Hızile 
İlerli~en Mühim Bir Sanayi : 

Dokuma Endüstrisi! 
Sümerbankın İdaresinde Toplanan Pamuklu Fab
rikalarımız Mütemadiyen İğ Adedini Arttırırken 
Programın Beşinci Fabrikası da Tamam Oluyor! 

Beş yıllık birinci endüstri prog- ,, ___ _.. ___ , -·· ,..,.,, ___ ..... _,...,...,
4 
__ _ 

T. " 16 Si ,~....,......--- ... _. ...,..,... .. 

ramının gözettiği beş şubeden ilki 
· Dokuma endüstrisi" olduğu ma· 
J(lmdur. Bu programın tahakkuk 
ettirilmesi ve Devlet fabrikalarının 
işletilmesi vazifesile mükellef ol -
mak üzere Sümerbank kurulduğu 
zaman, devraldığı endüstriyel mü 
esseseler arasınd·a yalnız bir tane 
pamuklu fabrikası vardı. Bakır
köyde bulunan ve t~sisatı çok noksan 
ve eski olduğu için ciddt bir faali
yet gösteremiyen bu fabrika an
cak 8 bin iA'le çah,ıyordu. Sümer -

bank ta9r4at9ı6ndan tevsti ed~herek it P amuldu tabrikalarımıza idareıinde tooJı, ... n Slmer~ıonk'ın 
sayısı . ya ve ezgıı. sayısı 

296 ya çıkarılan bu fabrikamız Ankaradaki umumi merked. - Heykelin ark • JDdaki bly&k bina -

1984 may~ında yeni şeklile işletil- fabrikamız da ayni süratli inkişa- re beze çılcarnn~br. Temsi yeni o
meh açılm1~ ve o· zamandan beri en fı göstermiştir. Fabrikanın pamuk lan bu fabrikamızın gelecek sene
memnuniyet verici bir tekAmül sey. ihtihUi.ki 1936 da 2.956.000 kilo- lude inkişafına ayni hızla devam 
ri içinde faaliyetine devam etmiş- dan, 1937 de artışla 3. 715.508 ki- edeceğine şüphe yoktur. İlk önce 
tir. Senede bir buçuk milyon kilo- loya ve 1938 de 4.086.862 kiloya 15.200 iğle kurulmu~ olan bu fab
ya yakın pamuk istihJAk eden Ba- i(ıkmıştır. İmalat da istihlake rikanın iit' mevcudu yakında 22.000 
kır köy Bez f abrikasmın pamuklu muvazi bir surette artmıştır: 1936 i bulacak ve imalitı 2 milyon kilo. 
bez imalatı 1936 da 4.799.000 met- da bez imalatı 18.354.000 metre i- 1 ya yıaklaşacaktır. 
re iken 1937 de 5.697.000 ye ve ken 1937 de 20.225.000 metre ve Programın dördüncü fabrikam 
1938 de 6.203.000 e çıkmak sure- 1938 de de 19.242.000 metre ol· olan Nazilli Basma fabrikası 1937 
tile iki sene zarfında büyük bir ar- muşwr. 19~8 de bez imalabnda İlkteşrininde işletmiye açılmıştır. 
tış kaydetmiştir. Pamuklu piya- bir evelki 11eneye nazaran bu nisbi 28.236 iğ ve 763 tezgahla çalışan 
sasında son senelerde talebin fazla- düşüklük, memleketin ihtiyacım bu fabrikamız memleketimizde ku
laşması dolayısile ihtiyacı karşıla- karşılamak üzere iplik imalatına rulmuş ilk basma fabrikasıdır. 937 
mıya yetmiyen bu fabrikamıı.rn 18 daha ziyade ehemmiyet verilme - de kısmen ve tecrübe ima!atile mtıf 
bin jğ ili\vesile büyütülmesi karar- sinden ileri gelmiştir .. Filhakika gul olarak 758.000 metre bez ve 
]aşmıştır. Bu suretle :Bakırköy iplik imaHltı 1936 da 37.000 kilo basma imal eden fabrika 1938 se
fabrikası 27.496 iğ ve 630 tezgah- olan 1937 de 103.000 ve 1938 de I nesi zarfında 1.497.000 kilo pa • 
la: çalışarak ~enede 2,7 milyon kilo 619.000 kiloya yükselmiştir. muk istihlak ederek 7.819.000 met. 
pamuk istihH\k edecek ve bez ima- Yine program mucibince Ereğ- re bez ve basma çıkarmıştır. Bü • 
ıatı 825 bin kilo, iplik imalab da lide kurulmuş olan, 18400 iğ ve tün diğer fabrikalar mamOlah gi-
1,4 milyon kiloya çıkacaktır. 300 tezgahla büyüklük itibarile bi bu basmalar da piyasada bilytık 

Program mucibince 1935 eylü- ikinci mevkii işgal {!den Ereğli bez · bir rağbetle karşılaşmış ve hariç. 
Hinde temeli ahlmış olan ve pa- fabrikası 1937 niı;;aı1ında işletme- ten gelen emsalinden gerek bez ve 
muklu ünitelerinin en büyüğü olan ye açılmıştır. 1937 de 177.000 kilo gerek·e emprime kalitesi bakımın. 
Kayseri Bez fabrikası 1935 eylU- iplik ve 576.000 metre bez imal dan üstün bulunmuştur. 
lünde işletmiye açılmıştır. 33 bin eden fabrika imalatını ı 938 de iğ ve ı 024 tezgaha malik olan bu Devlet işletmelerinin devlet ta-

----~~--~-~--~~3~5~4~.0~0~0~k;i~lo~ip~l~ik~v;e~l~.9;4;0~.0;0;0~m:~ rnfindMmilrnk~~~in~ul• 

Feci Bir Kaza 
Kolunu ve Vücudünü Makineye 
Kaptıran Mehmet hastanede öldü 

Balıkesir: (Hususi) - Evvelki 1 
~ün Kuyumcu fabrikaeın<la kaza 
n~ticesinde bir makinist ölm~ttlr. 

nasında muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. 

Yaralı memleket hastahanesi
nP. kaldırıldıktan sonra hadiseden Bu kaza etrafında yaptıfım tah

Jdkata göre, 1 mart çarşamba gü
n it Kuyumcu fabrikasında çalışan polis haberdar edilmiştir. Orada 
Süleyman oğlu makinist Mehmet ».!ınan ifadesinde Mehmet: 
ve arkadaşı Süleyman oğlu Niyazi - Bu işte, hiçbir kimsenin ka
ile birlikte makinenin volAndından bahati yoktur. Sırf kendi dikkat
ç1kan kayışı yerine takmak iste • tıi:zliğim yüzUnden ileri gelmiştir. 
dikleri sırada Mehmet, her nasıl- Demiştir. 
sa kolunu ıbu kayışın seyrine kap • Makinist Mehmet aldığı ağır 

tırmış ve makine stop edilinceye yaraların tesirile dün sabah öl -
kadar vücudü bu şiddetli devir eg. müştür. 

B!l fi 88 

iki klflnın nıumne biten Bisiklet mukavemet yarıtfarı 
•anaar avcllıiı Y 

Osmaniye (Hususi) - Osma- Yarışa 7 genç iştirak etti 
niyenin Kumarlı köyünden Osman Mersin (Hususi) - Sekiz haf
oglu Mehmet Genç, Mustafa oğ- ta devam edeceğini yazdığımız bi
lu Hasan Korkmaz, Hüseyin oğlu siklet mukavemet yarışlarının birin 
Ömer Demir, Musa oğlu Ali Gök- cisi bu sabah yapıldı. 
ır:ıen ile Veli oğlu Nebi Yılmaz i-
simlerinde beş arkadaş Hamus su- Bölgemize bağlı ıbütün klüple-
J'U civarında bir sansarı delikten re tebliğat yapılmasına rağmen 
çıkarmaktaJarken kazmış olduk1a- Mersln İdman Yurdunun yedi bi
rı delik üzerlerine göçmüş ve neti- sikletçisinden başka bu yanşa 
c.ede Mehmet Genç ile Hasan Kork iştirak eden olmadı. 
maz bu göçme hAdisesi esnasında Saat tam onda Vali konağı ö-
ölmüşler. nünden başlıyan ve 25 kilometre 

Ve diğer arkadaşlan da ağır ulan bu yanş neticesinde Hfkme 
surette yaralanmışlardır. Eser 56 dakikada birinci, Hüse • 

Yapılan tahkikatta wık'anın yin Arlkdoğım 57 da. 10 sa. ikin
Lir kaza eseri olduğu anlaşılmış - ci, Sey!i Katan 57 da. 40 sa. u. 
tır. 

Çanakkalede ftrtına çlincü, Mehm-et Malaç 58 da. 24 

Çanakkale, (Hususi) - İki 
gündenberi havalar birdenbire 
bozmuş ve sağuklar şiddetlenmiş
tir. 

Cuma günü İstanbuldan kalk
mış olan "Tarı,, vapuru gerek pos
taQmı ve gerekse yolcu.:.unu hava
nın muhalefetinden Çaııakkalcye 1 
çıkaramamıştır. l 

sa. dördilncü geldiler. 

Bazı bisiklet arızaları dolayı

sile Ahmet Yeter, Ömer Dişgil, 
İrfan Demirhan, Nureddin Sevim
li yanşa devam edememişlerdir. 

Önümüzdeki pazar günü bu ya
rı!lın ikincisi yapılacak ve bu ya-

rış kırk kilometre me.saf& da.bilin
de olacaktır. 

dilmiş olan kanunun hükümlerine 
uygun olarak Sümerbank'ın kur • 
muş olduğu Bakırköy bez, Kayseri 
bez, Ereğli bez ve Nezillf basam 
fabrikaları "Sümerbank Birleşik 
Pamuk ipliği ve Dokuma Fabri~ 
lan Müessesesi" ismini tıa.şıyan 28 
milyon lira sermayli ve merkezi 
İstanbul olan mahdut mes'uUyetU 
bir ~irket idaresi altına konulmUf
tur. 

Pr-0gramın beşinci fabrikuı o
lan Malatya Bez ve İplik fabrikam
nın inşaatı faaliyetle devam etmek
tedir. 26.000 iğ ve 482 tezglhJa 
çalı~rak senede 1.400.000 kilo 
pllmuk istihlak edecek ve ayni 
miktarda bez ve iplik imal edecek 
olan bu fabrikamız "Malatya Pa. 
muklu fabrikası Türk Anonim Şi~ 
keti" tarafından kurulmaktadır. 
Ayni şirket Adana Mensucat taö
rikasını da satın almıştır. Şimdi 

7050 iğ ve 90 tezgahla çalışan ba 
küçük fabrikanın 6 bin iğ Te 80 
tezgAh ilave~i suretli~ tevsii karar.. 
!aşmıştır. 

Halen yapılmakta olan inşa " 
tevzi işlerHe de tamıamlandık:ta• 
sonra Sümerbank'ın idaresindelt 
toplanan pamuklu fabrikalann 
mecmu kapa~ltesi föyle olaeaktırı 
İğ sayısı: 163.502, tezglh ıayısıı 
8.324, i~i sayısı 12.800, aeMtı. 

ham madde ıarfiyatı 17. 900 ton, 
iplik ve 'bez imalltı U.609 ton. 

Bu ııa.kamlar tahakkuk etti• 
gün, Stimerbank, im.alAtınm •• 
nişliği itibarile memleket pamaktt 
piyayasını filen kontrol edecek btt 
vaziyete gelmif bulunacaktır. 

Pamuklu fabrikalarımıma ı;.. 
günkü vaziyeti ve iatık-baU husu. 
ıunda ıbi• haklı olarak verdflf lr 
midler, Devletin endO.stri •hum. 
daki yıa.pıcı ve kuruou elinin mem. 
leketfn ekonomik bUnyealnde • 
kadar hayırlı testiler yaptıtun .,. 
yapabileceğini ve bu müesseeelerln 
tesis ve işletmesi için memlekethi 

ihtiyaçlarına en uygun ve en mu
vafık etıaslann vazedilmff oldu.. 
iunu parl&k bq tekilde ~ ... 

Rlaldedlı' .. 



ZEHiR •• _,_ 
Yazan : HDaameltln Nuri 

Saat onu çaldı.. AT kapanmış, 
~uhıtlardalri eon koJu ışıldar da 
~çmuştu ..• 

Sera; DD&l'JI& IU1ll b~ bh' 
'1alımn kapladığı yatak odasında 
bıasasının başına. oturmq klll d1l
"1Jlflyordu. . 

A v~ları .arasında ııktıtı kum
t:al batı alev alev ,aaıyordu. At
lamak isti1ordq,,. G6J:ın.iy&n ömrU
jıttn söz yaşlanndan bqka hanri 
leaelli JULSibi vardı ki .. 

Talihin bir pa.rça kınk ltalble 
,._ayata fır lattıtı insa.nlarm belki 
be en zavallıaı idi.. Yine her &k
'°1ki gibi yirmi Y&fllllll çı1gın he
.. ecanlarmı röm4üj1l bir yıjm be
taz kiğıdı lnflntle kömelemif1i. 

Yazmağa başladı: 

..... Necdet! ... 
Bana ne kular ıızakan fimdi .. 

f'.akat; ben .seni yine hep içimde, 
ll.amarlarımın en kuytu köşelerin
le duyuyorum .. Nem vardı sanki? 

tl'ç günlük ömürlerini ıiudakla
h kan kusa kusa bir daha dönW
lniyecek yokhıklua tırlatı&n &lm
lara yazılı zavallılardan biri ol
&ıayı bile kendime çok Körınemif
tim ... 

Günler seçti •. Aylar setti-. &e
neler seçiyor .•. Buna ratmen IMtn 
iıi1& genç kızlıtmmı Mlıarma ~
lenkler taktıiın o çiçekli yollan l>ir 
4efa daha tezmek için ilmiUe Mık
tiyorum .• 

JılajruNun dejil mi 7. Gurur 
Jıakkmdll' .. Çünkfi sen yalnız biİ' 
kalb hırSIZl olmakla k&lmadın .. 
Çaldıjm kalbin ark.asından yirmi 
fllhk bir ömrtl de beralbe.r altrilk
led.in.. 1'.akat ne tıkar bu ıstırap o 
bür tatlı ki. •• 

:Belki ~ eriftiibn 
bm..,tıneı saüetler Mle Nııa bu 
'*'ar aanıcı ltir it l:rperiial ~
miyor .. 

Ne 1amk ki aen, silrtlkJediğin 
lmrlme kanflan ... yqlan sısdı
ran ıilyab kalbimi; parayla De\le 
~atan ıMU bir seria puarımn oy
_. kalçalı bir fettaniyle yok pa
"Mma +leiiıtmiye kıymadın. .. 
ı 

Durdu •. Sanıla sanıla atlama-
ta lta,lıMh.. Birdenbire kal«ni e
İindıen fırlattı.. Gözlerinden nıı,ı. 
h kapkaranlık bir yol açıhn}ftı 

l&Dki •• U~afa bqlıyan du '
bıanlı kafasının içindeki tbüt11n ha
bralar J'&V&f yawş sönüyordu .. 

Batı dindi.. Sonra oturdutu 
~mlen kı&lktı.. Ona bir tek aecesi
aıı bile dikensi• ve yumuşak ~çirt
bliyen karyolasının tlseriıı. Y01'11lll 
•ueudwıu bırakıyordu .. Keaiııden 
wectL .. 

Yerinden bir ok gibi fırladı .. İ
çinde l8l1ki bir gök gllrlamiftl. 
Gözlerinden şimşekler saçılıyor gi-

~ ... 
Delwltesine sıpıyan dolgun 

göi6ö yflztln& düşen güzel kumral 
aaçlarmdan daha perifandı.. Aya
ğa kalktığı zaman karyolaeının kar 
f1sındaki tuvalet aynasının ytıztıne 
fırla.ttığı perüpaalıfiyle c6zgö11e 
geldi.. Bir an durakladı. .Aşk i~in. 
aevilmek i9hl TJllardanb&ri kalbin
den ~k lstfyen çılgın hisleri 
sanki vflcudunun her tarafından 
~kırıyor Vbi idi .. 

Kendim ; kendi ilıtiraa bile b
urarak ilk defa bu.an hiyle p6k 
yakından sttrmu.tu. Atllmak, se
~lmlyıen fU bfr tutam at.eı,f yine 
kendi sevmek için bfltttn kuvvetile 
aynaya atılmak istedi.. 

Fakat; Sttlıeyllnın 9e8i kulak
larında bir çan aibi ötttl.. Daldıjl 
tltlı çılcınlıktan ürpererek &ııldı. 

- SerL. Ne oldun yine.. Sen 
deli miain. .. Yine mi buhru geçiri
yorsun.. Yine mi bu satarlar .. 

Sonra onu ıblleklerlnclea ukıca 
kavredı. Gözlerinin ta içine ıözle
rini dildi= 

- Ah •• Kef]le aellİll kadar wt
&el olaydım Sera.eıtım .. Ba; 'her 
ı&tırabı. en kuvvetli kalb bahran
ıannı ~ile yaıı.tırau.k laMlar ~ol 
Ta 7enilmes öJr kudret cletil mi?. 

Bileklerini l&l'l&ftk mu.temacU
Jeıı 110yl1i7ordu: 

- J'akat qm aunyorsua •• Ah 
eea çu batkaSlll.. Bu daler ~iıa-
4ıe neleri yok etmec kil ••• 

Senl, lbUyUk bir hal8islik ._ 
rJainde idi .• D&rin clerln itini çekti: 

- Süheyl&, SUheyl&cıtnn.. 1-
fim hir kor yıtını kadar bararetll.. 
B11 ÜfN" ömrllmlln en uhfrli Mr 
aqamı oldu. Bqfine Jaa.clar eın4aJı 
uak olmanın IMı kadar J'&kıcı ol
iuiunu tatmamıştım. 

Sonra gözleri ıslandı .. llrı nash 
lıialerle kalbinde b~ mullad 
•• feyleri ç3kftyor. •n4ı.. Atla -
mağa başladı. 

Süheyl& dokunaklı bir 1Ule a
deta yıa.lvanyordu : 

- Seracıtım nede-n atlıyorsun .. 
Çok acı çektiğini lHJiyormn •• Fakat 
prurundan, izzetf nefsinden böyle 
her an biraz daha kayhetm&k da
ha mı doğru? .. 

-Çok hastayım SttheylA .. Ba
f11T1da bir ağırhk var. Bfras •zan
mak fatiyorum. 

- Haydi seni yatırayım .. 
8enra onu bir çocuk gibi elin

den tutarak ,.atıatına gattlrdft .. 
Kendisi de bat ueuna oturdu .. Göz 
size sektiler .• 

Sera derin bir nevmidi ile 10r-
clu: 

Gls1erinl açtıtı saman 81hey- - Beğendin mi 7 .•• 
llJı; •••wm ~-.ında yanan fçfnhı Sflhey.ll ıbiru dmd• .. Kttçflk bir 
bnıadıtı utırlan okumafa oah- l'öiiil reçirdi. 
.hıı nhlu... (l>eYamı .ar) 

~ mırıldudı. V • arkuuı • 
ün: 

- ıt.ttnı .. cwnr a•lf7or. 
~· balu'dı. 

Bir 6l9m w tibimne hiiı!d. 
....,_. dh• tarifi kabil olmı
... bir ...,;a ınncudb'ctl 1lak1ma
•tt MI' intiba, hfer hfaltırfnin J. 
lllata edemedftf l'&)'rl tabtt 'bir ıı... 
Jln vilcvdl:atl kapl&dıfmı farketti. 
KeaclWDi tutamıyarak, kulaklan
aa kor.kut Wr llomunlanma cfbl 
plen tanetll l»fr HBle batırdı: 

-Be7sa.. . .a... 
SatJam kollle 1.-Ql ilaldJM. 

V• topUlanma ~ 4IMl'eılt 
101& doinl kotta. J[Opek. ....... 
iki •od takip ediJııordu. Bu .... 
• Laaa eebfndeJd elektrik feneri
fil pbrarak 7akta. Etrafa battık
._--. OllY.-m 71dn1 tetkik 
etti. 

Sakinim ... : 
- BuralarGa ldGI* IJeJ' Jok. a.. 
~ 

Bu aösler, PJl9 Ml•mıw flstttne 
çöken ve mahiyetini anlamadığı 

lliai ortadan kaldırdı. Şimdi et
ratJ.nu siyah afaçlar, kolunun 
urdıfı ve mktıft kadın ve 6nlerin
ee yDrttyen köpekten b&fka pir f8Y 
olmadıtını ~ördl. Ormandan çık
tıktan a.nra ken.tieinf tamamiyle 
teplamıştı. 

Genç bdm ~n mtttııf.t bir tıa. 
Yırla: 

- Nihayet elinden kurtulabll-
4tim, ded1. 

Lana da: 
- lhet, ben de omı mafldp ee.. 

tim clJye ceyap verdi. 
-Bqır, onan h&klmıdan ben 

.. ldhn. Sim kurtarmak ioin cenabl 
llak bana o kuneti Terdi. 

Luna bir can ııkıntıu Ue: 
- Hayır, o:au ben BUar ;yapa

mıyacak hale getirdim diye ımv 
etti. 

Oli'Yer ııeş'eli bir tavırla dle
Nk: 
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Aşkın Kuvveti 

TefrlkaNo: te 

Elbi8eler ve çam8'ırlardan ~
mı yarıyabileceğine bükmettikle-
rimi aYırdım. Ve eonra da mücev
her kutuL&nm. açarak içindeki par
lak taşlan seyretmeğe koyuldum. 

Kıymetli tqlann faimlerini bil
'DÜ70l'dum... Fakat ne ziyanı var
dı. Onlarla oynay()r ve lbir aralık, 
biletime, parlak renkli kırmızı taş
}arla eflt!lltt bir bileziti takıyordum. 
Kutula.rı ID&patırken. geçen seneki 
Cahfdenln düşUnemfyeceğf bir fi
kir a'klıma geldi. '"Bu tenha, ve iki 
ihtiyar hizmetçinin oturduğu bir 
yerde, bfltiln bunlan bırakmak dot 
ru değil. Onlan emin bir yere koy-

Naldeclena ORHAN B· 

- Evet, çok güzeldi, dedi. 
- Ve .... hiç meaud olmadı de-

111 mi T 
Aynı tavırla: 

- Her ikisi d~ acınacak bir hal 
de idiler. · 

- Yok, yok... Billkis babam, 
ona betbaht etti. diye' itiraz ettim. 
Kendisini dışan çıkmaktan mene
diyor, eğlendirmiyordu. O derece 
ıbedbaht etti ki annem buraya gel
meğe mecbur oldu " kederinden 
öldfl. 

- Bunlan size ki manlattı Ca
hict.T 

- Fatma! 
ması için vasime götürmem belki - Bakın, Fatma, istiyerek veya 
münasip istemiyerek sizi aldatmış. Anne -.,, 

Kayseri, (HUi!U8t' - K1.1Hri 
vilAyet balkı lSteden!beri oku111-aya 
9ok h-eveskAr olup Kıayseri kasaba-
8llllll değil hattA bfrçok k~ykmn sa 
yılan yükseklere baUt olaea~ı ka
dar ricali yetiştirmiş bulunmakta
dır. Halkın okumaya bu kadar he
ffftkir olmasına rağmen villyetin 
beş yas e.tliye balit olan köyleri
nin her birerinde me~ep mevcut 
detildil'. Yetiştirilmekte ilan eğit
menler ayesinde ft.ç sene içerisin
de viJAyetfn en kü~ük köylerine va
nneıya kadar mektepler açılmııt 
buJun.ac&k eğitmenler yetişmiş ola
caktır bu sene de nisan ayı içerisin 
de açılacak olan Kayseri - Pazara. 
ren eğıitmenler kursundan yetişe- • 
eek flç yüz eğitmenden yüz tane11I ı Kayseridekl m,.ccani talebe 
Kayseri vUA.yeti emrine v~riJecek- yurdunu yapmakb olan Kay
tir. Bu kursa deftlll edeceklerini- seri hemşerilerİllclen Nulı Naci 
eimleri ffmdiden teebit olunmut -
.tur. Bflttln vUAyet çevresinde birf. 
Iİ merkezde diğeri Dnelide olmak 
tlsere iki tane orta okulu köylerde 
ilk t&ludllerini ikmal eden fakat 
t&htdJJerini ytlbeltmfye ook hevee
k&r olan ancak fabi halleri dola
yudy\e bu arzulannı tatmin ede -
ıafyen k6y oocaklanm 'barındır -
mak üzere Kayserinin yetiştirditl 
Hngiılle)'fmfsden Acla.na fal>rika
törlerinden Nuh Naci Yazıcıothı 
KayserW• orta mektebin kalfl8ln-
41a satın alJ!U4 oldatu genft bir arsa 
lzerincle fıkara ooeuklanna mah
au olmak aure meeeant bir 111rt 
Mnaaı infasma başlant1'hr. A,m 
-.manda ltıı yurdun idare masraf
lan lçfa a)"nC& bir gelir kaynafı ol
mak tlz&re akar olarak on tane ma
ta•• inşaın•ı kararlk~. 
'J'artfun fDfUITl& başlanmlfbr. ln.,.t y1lz talebeyi lstfab edecek bir 
risattedfr. Kayserinin deferH hem 
tehrisi Nuh Naclntn bu btlytıt fazi-

Bunun ttzerin& etefimin içine niz kederinden ölmemiştir, o, 90-

hepsini doldurarak vasimin otur- nuna kadar sürmek istediği ziya
duğu odaya gittim. Açık pencere- fet, eğlence bayatından, doktorla
nin kenanna çektiği koltukta siga- rın tavsiyeleri, kocasının ricalanna 
ra içiyorou. içeri l'frince ayağs rafmen vazgeçmediği içindir ki 61-
kalktı ve ziyaretimin sebebi hak mtıştür. Bunu ben annemden, ve da 
.kında verdiğim izahatı dinledi. ha birçok yakın dostlardan işittim. 

- Evet, bunlan burada bırak Eter aralarında geçimsizlik oldu 
mak dotru detfl, dedi. Zaten bu ise aebebi de bu anlattığım şeyler
nu ben de dtlşünmüftüm. Bunlarla dit'. Çttnkfl baban~ kansını çok se
lbenber, annenize ait elbise ve e" yiyordu, eğer anneniz, hafif meır 
yalann bulunduğu sandıklan d rep tavn altında aörflnen kocasım 
cötürOp emin bir yere koymak il" y1U1ında tutmuf olsaydı, babanula 
tiyordum. İhtiyacınız oldukça hep.. bugQn beraberce hayat sürerlerdi. 
ilini evimde bulabileceğiniz bir ye- Bu bayat, ikisi için de fena oldu. 

leti muhtt tlzerinde t»ttyttk bir te
m bırakmıftır. Bu un hem,erfleri
Bf bittin Kayserililer Mtaytşı. yad 
etmektedirJer. Kayseride vali Adlf 
Bayman tarafından idareyi hususl-
yenln lulmamı muaveneti ile ~1-
mış olan aneak kırk çocuğu barın
dtraltiien meccani talebe yurdu 
Kayıerinin ihtfyae1nı karşılıyama-

dılı ve pekçok talepler kal'Şlsında 
kahndıiı cihetle zahmet çekilmek
te olan bu ihtfyacın Nuh Naci gfbf 
değerli bir yurtdaşın yüksek ha
miyeti ile A'fderilmif olacaktır. 

Valimizi Mlldafaa Milliye 
Veklletl Takdir Etmfttir. 

Valimiz Adli Bayman Müdafaai 
Milliye Vekiletine ait işleri b~ar
mak hususunda göstedifi hizmet 
ten dilayı Mttdafaai Milliye VekA
Jetince bir takdirname ile taltif e
dilmiftir. 

Afaç Dilane Ha•ırhfl 
ltayserWe afaç BaYJ'&mına ha

•ırlıklar yapılıyor. Ai'lç bayramı-
nın yaklaşması huebile villyetfn 
her tarafında ve bilhassa merke -
sinde l>frçok ~itli fidanlar eldi-

mek üzere oukurlar hazırlanmak
tadır. Bu ,ıl villyet çeVl'esinde e
kliecek fld&nlann yekdnu yüz bi
ne varacaktır. Bu tidanlann kısmı 
mQhlmmi Kayserinin yambaşında 
buunan Ali daiımn üzerlnd& vflcu
de getirilmekte olan sun't ormana 
~iJecektir. 

c. Armaa 

• • • .. .. .., ........... .. ... 
re yerleştirecektim. Yı&vq eesle konuşuyor Ye na-
~rak: zarlan benden ayrılarak, sanki h11-
- Bittin bu eıt:r•larm DMftat dııll bir manzara aeyrediyormq 

oldafunu biliyor mUJdunus ~ .-ibl uuklara bala7ordu. 
eordum. Bir an için llkırdı etmeden dur-

Galerek cevab ftl'dL elam. Anlattıldan Fatmanınldle-rllul• tecrUlr• lfl•lllL• 
elne geçınlfftr. - Tabit t Annenim lldtlkten re hlt de bensemi7ordu. Hansfal

Malatya (HWJUsl) - Malatya IOnr& heaaplar ppılch .••• Bu btala- ne fn&lllllahydnn T 
Mensucat Fabrikalll İplik dairelli rın içinde -.atı yukarı otu bin li- Nail, nuarlanm bana dolru 
.tecr1lbe işletmesine bqlam~. raya yakın mtleevher var. çevirdi. 

Bu teeıilbeien iyi neticeler alan Gözlerimi döııt açtım. - Fikrinfıııf bu mevzu Ozerinde 
fabrika mtldftr v• mflheııdJalerl - Otuz bin Hra mı? Benim ile deiiftiNiifm için csnun sıkıldı, 
fabrikanın eaaa işletmesine temmu- alay mı ediyo1'8UDUZ kuzenim? fakat hakikat ıbunu icabett.iriyor
zun ilk haftasında tam kadroeile Kutulardan birinin kapaiun a- du. Hem, babanız ölmede• enel 
beraber faaliyete geçeceğini bildir çarken hafif99 omuzlarını kaldırdı annenizin bfltfln kusuru hatalannı 
mektedirfer. - Bakınız, fil, tek mtlcevher affettiibıi bana temin etti. Bu va-

Tecrflbe işletmesinde alınan parçası, takriben Uç bin lliı& eder.. ziyette kendisinin de bttyilk kaba-
5 - 6 koyun kesilerek bu temeli .. Hele fU zlmrGtlere tam sekiz bin bati oldutmıu itiraf ediyordu; za
tan amele ve ustalar. bir ziyafet: Ura kıymet biçilmı.ti. Babanız, l>u- ten evliliklerinin ilk zamanlarında 
yerilmiştir. na kansına, evlenmelerinin ilk yıl- kanaını toplantılara, serbest ha-

Şimdilik fa.brika 800 • 900 a- dönfimü münasebetile vermişti. An. yata sokan yine kendiai idi. Çün
rasmda i'çi beslemektedir Esu neniz bu mücevheri o gece takmış- kO kan8lndan, flk, zarif ve gO
kadroda S.000 i~i istihdam edece- tı, çOnkü o gün annemle babam zel, her.kesin nazarlannı tlzerin-
ği söylenmektedir. fereflerine bir ziyafet vermifti de de toplıyan bir kadmdıan 111rur du-

Kemal COÇYENER 011dan blliyorum. Ben o zamıa.nlar yu~rdu. Daha sonralan, artık sa-
BuNa beledlyeelnln ne de olsa kQçtlk olduğum için ka- b1r ve tahammoı edemedi ... Bu ha-

leftlflerl pı aralıklarından gelen misafirle- yat her ikisini de yormak istida. 
re bakıyordum. Bu aebepten, anne· dım göstermişti ... Nihayet Cahide, 

Buna, (Hususi) - Son bir ni-zin kestane renkli aaçlan ara.sın- ba anlattıklanmctan· yalnız şu neti-
hafta içinde Belediye zabıtası ta- dan bu zamrütlerin nasıl . parladı ceyi h&tınnızda tutun : Jı.abanız, 
rafından 61 kahve, 114 bakkal, 41 fı bAlA hatınmeadır. deminden söylemİlf oldutunuz söz
eebzeci, 48 ekmek ve simitci fm- - Annemi tanıdınız mı 7 ••• Çolr lere btiyen IAyik değildir. Onu 
nı, 31 kasap, 6 sa.kıatçı, 6 meyhane, güzeldi değil mi? bu tekilde tanımayınız .. 
5 muhallelbici, (8 -.çı ve köfteci, Kısaca: (l>eftnn Yar) 

13 otel ve. ban, 7 nalbant, S kuru ========================= 
kahveci, 16 berber, 2 ekmek bayii, 
8 yoğurtA;u, 1 lebleblei, 4 11ekerci, 
1 turşucu, dükkinı tefti.9 edilmi,tir. 

llSO kilo hamur ekmek ve 7 ki
lo kanara dışı kesDmiş sığıretf ve 
meDfe f&hadetnameafz 8 deri mil
eadere edilmiftir. 

-------
Ayar memurile yaptık}arı tef-

tişte s1 müessesenin ölçü ve tartı- Baf Di•, Nezle, Grin, Romatizma 
lan kontrol edilmiş, 19 parça dam- ' ~ r 
gasız kilogram, ı adet damgasız NevralJI, kınklıll ve bUmn .. nhannm tlerll.a keeer 
el terazisi müsadere edilmiştir. .. • lc•bınu g8mle a k•.. ahn• blllr . ... 

mişti: bu münasebetle fimdf tam kurmuş oldutu himaye çemlterini 
istediği zihniyete geJmilfti. Lunayıa, yıkmak olacaktı. 

hakkında duyduğu sevgi hislerini 
fzaha hacet yoktu. Genç kadın bu
nu gözlerinden okuyordu. 

Sert bir seele: 
- Canavann fberimie hioblr t.. 

9ir " nüfuzu yoktur, dedi. Fabt 
ondan kaçınmak için ventı1' oldu-
funuz ı5sleri unutmayıpız. 

Tefrika No. 36 Çeviren ı R. SAGAY 

Karanlık ormana tek.rıa.r bakb 
ve güldü. Canavara raslamlf Ye e
nu mıailO.p etmifti. Onun mahiye
yeti ne oluna olsun, 'beraber olduk
ları mtlddetçe ne kedisine ve ne de 
••ne; kadına bir şey yapamıyacak
ta. 

- 81• 7anımda olmadıkça hiçlbll" 
;yere lidemem. Mis Bartendol, aa
rip bir his duyuyorum: Vticudtlmde 
bizzat kendimle beraber,benden " 
vel Yq&mlf olaıılarua da bam ...,. 

- Öyle ise ildmizin de beraber 
canavan alt ettiiimisi aöy1i7ebili
riz, dedi. 

Geaç kadın birdenhire: 
- Beni artık yere bırakabfllr

linis, dJ,.. mınldandı. 
Her ildei de garip vaziyet n 

ta'Yll'lıarmı unutmuşlardı. Luna'nın 

11özleri, Oflveri dalmış olduğu ka
rışık ve uyanık iken •ördüğü tatlı 
rüyadan uyandırmıştı. 

Özfir dilemeden n bir izahatta 
bulullmlJ'&r&k pnf kadını yer& bı

raktı. Zihninde garip bir heyeea
nm hlll mevcut olduğunu hissedi
yordu. Bir milddet bu şekilde dur-

duırtıa.n eonra tamamen kendine 
seldi: 

- Deminden ne batırdınız? 
- Bilmiyorum, bu, birdenbire 

l'eliverdi. Acaba canavan kaçıran 
:kelimeyi ani olarak hatırlamış ol
mıyaymı 7 ... 

- Hayır, bu bağırmayı biliyo
rum, ve mlnası da bence malOm. 
Eğer djğe-r .altın tabakanın Ozerin
d& eski lakandinav yazılannı bu
lursak ... gelin.iz! ... 

Mis Bartendol, bflttln 'ita dtl
ftlnceleri Oliver'in ç-ehresinden o

kuyordu. Bir llhza, kendisine ha
kikati bildirmeli, ve bu suretle 
beeledifj oılgm Qmitleri bertanaf 
etmeli, ve ayni zamanda kalbini 
sıkan ağır yUkten kurtulmak arzu
sunu besledi. HenU'?i zamanı ill:en, 
l'enç adama karşı duyduiu alikayı 

lerinin mevcut oldutunu fart~ 
yorum. Bu yazfyet blru sıhhati 
bozuyor. Fakat bu da tath ft zevk .. 
H bfr hastalık dbf gelfyor. 

- Hakikati 8ğrendllf nfz Taldt 
•ltu neviden bfr hfsaf artık dU7JDiv• 
oabmz. 

Yolun nihayetine yakl&flIUtlar
dı. Svenild, koprak önlerine çıt. 
tı: 

Yollarına devam ettiler. Oliver öldürmek llzımdı. Fakat bildikle - Gf1verte7i tamamen me7da
rini anlatmak, bizzat kendi elile, iıa çıkardık. dacli. tebessüm ediyordu. Aralarındaki 

ticari mahiyette anlaşma artlk bit- ilminin ve zeklsının yardımı ile w.._ Y•) 

• 
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efi o··nkü 
ühim Hitabesi 

MAIIKEMELERDE: 

Kibar otel hırsızının 
marifet] eri 

KIZILAY BEYOCLU KAZA 
ŞUBESt MENFAATiNE 

BUYUK GALA 
9 3/1939 perşembe gUnU ak amı 
Halk Operet Tiyatro unda Yunan 

artisti Filipidisin i';ltiraltlle 
8 l~LDIZ 

Büyük Operet 

• 

(BnR tarafı 4 tincll sayfada.) 1 mUleti, kendine ve idaresine itf-
~ madım .....xgtermek için yeni bir 

lar. Pnrtinin bu mahiyeti, istik- fırsat ;;Jacakf;ır. Hep beraber 
balde daha ziyade kendini göste - .... u imtihandan ~erefle ve muvafa.-
rccektir. Evvel!, Halkevlerlnde, u mini 

Güreş Müsabakalarının ikinci 

Meşhur otel hırsızlarından Ab
dtlrrahman dlin a.sliye UçUııcü ceza 
mahkemesinde müteaddit vaka.la.rL 
:nın hesabını vermcğe başlamıştır: 

İddiaya göre bu kurnaz ve şık 
otel hırsızı evvela Sirkecide (Yeni 
Aydın) oteline giderek Jr.ımdisine 

Gürayi devlet azası sUsUnU vermiş 
ve bir gece, oda komi\ısu olan Ada 
pazan orman mUdUrU B. Gerefln 
200 lirasını çalıp kaçmıştır. 

Macar Balesi 

Jl/ 
TURAN TiYATROSU 

memleketin içtimat ve kültürel sa- kıyetle çıkac:a.ğımıza e m. 

halannda., memleke~ hlzmte et- MIJlt Şef hitabeden soma bir Cumartesi günü başlanan as
mek için istidatlı vatandaşlardan müddet daha rektörlük odasında kerl liseler güreş birinciliklerine 
geniş mikyasta hizmet istiyeceğiz. istirahat etmişler ve sonra saat dtln de Maltepe Ask.eri lisesi spor 
Sonra, parti teşkllAtında, meınle- 11,80 da Oniver&ited&n ayrılmış- ıalonunda mektep müdürleri, mu
ketin siyast terbiyesi ve inkişafı I- lardır. alllmlerl seçme bir seyirci kütlesi 
çin, vatandaşlarımız, geniş ~lzmet Millt Şefin 'Oniv~rsiteden ayn- OnOnde dev.am edilmiş aşağıdaki 
sahaları bulacaklardır. Dıyebili- lışı yine çok büyük tezabOrata ve- neticeler elde edilmiştir: 

Turu Dün Bitirildi _ ... Bu akf8JD Halk gecesi 
Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşlan 

Vedat Nedimin kaleme aldığı 
KÖR 3 P. 

rim ki, gelecek intihaplardaki meb' sile olmuş ve Millt Şefin "'Onive!:'1-
56 

Kilo: 
us namzetleri, H.alkevlerinin ve telilere d!Snüşt& te.krar a-eleeegini Fehmi Kulel~ H.alft Bursayı. 
Partinin dört senelik faaliyeti es- vaadetmişlerdir. 61 Kiloda: 
nasında kendi kendilerini kolaylık- mı 8ft il Halit Çehl'eli Esad Kuleliye. 
la göstcrmi~ _oıaa~Ia~dır. Vratan- Profesörlerin ihtisasları .Sungur Deniz lisesi Ahmet Mal-
da_,larım, bıhrler ki, _bır siyasi: par-ı ·m Şefi . . dlin üniversiteye tepeye sayı hesabiyle. 
linin yüksek i<lnresı tarafından, Mı ~ızın ti Unasebe. 66 Kiloda: 
milntehiplere, namzet gösterilme- yaptıkları .~i ziy~ ı:nı anla- Reziyi Tarık Deniz lisesine sa-
~i tabii bir •eydir. Bizim an'ane- tile profesorlerın ihtisa~. . h 

" ak · ti b · muharrırımıze mu - 11 hesabiy1e. 
miz de böyledir. Bununla beraber, m . ıs yen .. ır . . a ve tahassüs- 72 Kiloda: 
namzetlerin halkla. temasını daha tch.f profcs:~~ 1~=~e etmişlerdir. Ercilmend Kuleli M-altepeden 
Eiyade nrttırac ğız ve riya~et di- lerını şu 8 fa.kfiltesi Dekam Ali Ziyaya 8,15 de tuşla. 
v.anının takdiri ile parti teşkilatının Hukuk d . tir ki. İhsan, Mustafa Bursaya sayı 
takdirini daha yakından biribiriy-1 Fuat Bcşgil urrelsiemış . . .1smct !nö hesabiyle. 

. k IJ . . (- Cumh mız • 
le temasa getirece us.~ en. şım- . fakUltemizi teşriflerini min.

1 

79 Kiloda ı 
tliden tecrübe ve tekamul ettirece- nUnUn nl k rşıladık Necdet Maltepe Necmi Deniz 

. net ve şUkra a a · • 
ğız. Ceza ve iktisat derslerine gıre. l~esine sayı hesabiyle. 

Aziz vatandaşlarım, d"kk tl .ft,.ip buyurmuşlar ve Htiseyfn Kuleli 9 dakikadıı. Ah-
b . 'd . b""t"' uük rek ı a e w.n Halkçı ır ı arcnın ı~ un : - .. intibalarla fakültemizden ayrıl. met Bur.saya tuşla galip geJmfşlcr

eek ve ileri tekamülJerı, sıyasi ıyı 

hayatımız.da mütemadiyen tahak- mış~r~ ısmet !nönü ile Fakfilte- dir~ann da boks müsabakalarına 
kuk ettirilecektir. Milletin mura- d u~ a·v• ıiz dakikalar hayatı. devam edilecektir. 
kabesf, idare üzerinde hakiki ve ~g=~ırm~:t ve sevinçli dakikalan --------------
fili olmadıkça ve böyle olduğuna 1a '> Yurtta Bisiklet müsabakaları 
milletçe kana.at edinmedikçe, halk ~E;~ .. HUKUKU PROFE~Ü 
fd.aresi vardır denilemez. TAHiR TANER 

Onun için, Büylik MiJlet Mec- (- Bil "'k bir iltifat ve taltife 
J~inin vazife ifa etmesi en. ufak mazhariye[° bende ve talebelerim. 
bır tereddüde mahal vermıye.cek d çok asil bir heyecan uyandırmı§. 
selilbetıe olacaktır. Büyük Mıl~et ı::.. Bunu, dalma büyük bir bahtı. 
Meclisi, miletin dahflf ve. hanct yarlıkla hatırlıyaca.ğız.) Demiştir, 
bütün emniyetlerinin ~akıkaten A. Samimin thtisaslan: 
kudretli ve uyanık temmatı ola- Medeni Hukuk Profesörü A. 
eaktır. Bllyilk 'Millet Meclisi, mil- Samim Güneysoy: 

Bedenterbiye i umum müdllrlil 
ifi bisiklet federasyonunun seri ha 
lf nde yapılmak üzere tertip ettiği 
'bisiklet mil ab'akalarınm ikincisi 

bu hafta, Ankara İstanbul, İzmit, 
Eskfşehirde 40 kilometre üzerinde 
yapılmış şu neticeler elde edilmiş
tir 

latan bul da ı Süleymaniyeden 
HaraJambo bir saat on beş dakika
da birinci Fener Yılmaz.dan Tor
.kum, ikinci Silleymaniyeden Yani 

• ~ kiloda 5 dakikada galip 
gelen Necdet Maltepe 

üçüncü ve y.jne Silleyrnaniyeden 
Cevat dördüncO olmuştur. 

1ZMITTE: 
İbrahim bir saat 27 dakika bi-

rinci, Mithat bir boy geride ola
rak ikinci, Şükrü üçüncü, Vahdet 
d!Srdilneü, gelmişlerıdir. 

ESKİŞEHIRDE 

Mumaileyh, sonra, yine Slrkecf. 
de (özipek Palas) oteline bir tel
graf çekerek (Çiftçi Şevki) hUviye. 
ti altında ot.ele gclmi§tir. 

Lakin kurnaz hırsız burada da 
rahat durmıya.rak oda komşuların., 
dan birinin 150 lirasını çalmıştır. 

Kibar hırsız bunu takiben (A. 
lemdar) oteline gitmiş ve om.da da 
syni marifeti yaptıktan sonra yn
:talannru tır. 

Kendisi d\inkU muhnkemede cür 
mtinU tamamen inkfl.r etnJ.iştir. Fa. 
kat dinlenen otel sahipleri hakikati 
olduğu gı'bl anlatmışlardır. 

Muhakeme, Bahit celbi icin baş. 
kabir güne talik olunmuştur. 
WVVV'VVVVvvvvvv~ 

MVTEFERRtK ı 

Müntehibi sani listeleri 
Mebus intihabı hakkındaki ha 

zırlıklar silratle ilerlemektedir. 
Kaza idare heyetlerince yokla. 

malan yapılan mUntehibi san! Us. 
teleri etrafındaki tetkikler de bu
günlerde bitirilip listeler Vilayet 

1 d m a n yu r d u n d a n A- idare heyetine verilecektir. 
Ji 90 dakikada birinci tekerlek far E t r i k 
.kı ile Salih ikinci, bir saniye farkla eye~a . (j!<: e arf~I 
Zekeriya üçüncü, iki saniye farkla ~ıme cıvannda ve Me:t~ aag 
Demirspordan Emrullah, dördüncü s~de bulunan Bosna koyU, neb. 
üç saniye farkla İdman yurdundan nn h:r zaman. f~yezanlanndan za.. 
Faruk beşinci gelmiştir. Diğer ko- rar ~~rmekte ıdi. . 
Şucular da az bir fa kla k Hukfımct bunun önüne geçmek 

r oşuyu · · l dil U .. b 
bitirmişlerdir. ıçın çare er § nmuş ve unun l. 

ANKARADA: çin de nehir üzerinde, muhtelif yer. 
Birinci: Ankara glicilnden Nuri lerde yük ek setler yapılmağa baş

Kuş 1 saat 14 dakika <la, ikinci lanmıştır. 
AJfıeddin üç boy geride, üçüncü lnşaat yakında bitecek ve bu 
Orhan Suda bir boy geride, dör _ suretle köy, bu feyezan korkusun-

Kiralik Panaiyon Vodvil 1 p. 
(Se) AtiHl revüsü. Büyük varyete 
LocaLar 100, heryer 20 paradi 10 

K U R U Ş .. 
Tepebaşında Dram lnsmmda bu 
akşam sa.at 20.80 da 

ANNA KARENİN 

7 tablo 

Be11e Berit 
Oemtyetl hayriyestnin 

Senehk heyeti umumiye toplan. 
tısı bu ayın 12 inci pazar gUnU aat 
10,30 da merkezi idaresi olan Beyoğ 
lunda Minare sokağında 17 numa. 
raıı' mahalde yapılacağından cemi· 
yet azasının nf;~'ldaki mevaddı mü. 
zakere etmek üzere toplntıya gelme.. 
lerl rlca olunur. 

Milzakcrc edilecek me\'ad: 

1 - Geçen umumi içtima zn.p~ 
tının okunması. 

2 - Cemiyetler kanununa tev ... 
fikan tadil olunan cemiyetimizin, 
ana nizamnamesinin kabulü. 

3 - 938 senesine ait mali ve J
darl raporlann okunması ve bilb.. 
çonun 

4 - Heyeti idarenin intihabı v• 
çıkan heyetin ibra.an. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Jetin menfaat ve ideallerini haki- (- Hepimiz okadar heyecan i. 
:katen temsil eden bir millet huld- çindeyiz ki buna ancak. (fazla me. 
!ası vaziyet ve itibarında bulunn- serrettcn gelen bir sevinç) diyebile. 
caktır. Onun için, onun teşekkü- ceğim.) Demiştir. 
lünde ve onun çalışmasında hepi- Tıp Fakilltesi Profesğrlerinden 

diıncil Hasan, beşinci Nazmi . dan tamamile kurtulmuş olncak-
~~~""""~~~V"'vvvvvvvvvvvvV'V'vvo., hr. 

Davacı Emire Refika vekili a. 
vukat Mesut Selen tarafından İs. 
Nuruosmaniye kapısı Cağaloğlu 
kısmı mulla fenari rnahalesi Ali 
baba sokak 29 numaralı evde müs
tecir Emine Firdevs ıaleyhine 

'39/808 No.lu dosya ile açılan 113 
lira 89 kuruş alacak davasının ya
pılmakta olan muhakemesinde 
mOddeialeybanın ikametgahının 
meçhul olmasına binaen ilAneıı 

yapıhan tebliğata rağmen mahke
meye gelmemiş olduğundan dava
cı vekili tarafından dava arzuhali 
tavzih ve gelecek celsede esbabı 
subutiyesi tetkik olunacağından 
bahisle gıyM> kararının tebliğine 

ve muhakemenin 31-8-939 tari
hine mOsadif euma günü saat 10 a 
talikına mahkemece karar verill
miş olduğundan tarihi flfından ftf. 
haren 5 gün zarfında itiraz edil • 
mediği ve mahkemede hazır bu. 
lunulmndığı blkdirde gıyaben hü
küm ve karar verileceği ilanen teb-

mizin en temiz gayretlerimiz ve Akil Muhtar: 
emeJelrimiz mündemiç bulunacak- (- Reisicümur hazretleri Fren. 
tır. Geçmiş meclisler İstiklfil za- gi mUessesestnin banisidir. Onun 
ferinin kazanılmasında ve on beş buraya gelmelerini Ünivrsitemizin 
senedir iftihar ettiğimiz bütün 1 yeni bir hamle ile teali edecekle. 
·crantta, başlıca mesnet ve kudret rine bir beşaret gibi görii) orum ve 
~!muşlardır. Geçmiş Büyük Millet çok bahtiyarım! ... 
'Meclislerini, miletimiz ve tarihimiz Demiştir. 
lıi.irmetle yacledcc:k~ir. B~z~m _Bü-ı 1ktisad pıofesörU Dobretsber. 
~·ük- l\lillet l\Icclisının yenı ıntıha- ger de intibalarını şöyle ifade et. 
~ı vesilesile onun vao;ıflarından ve mektedir: 
vazifelerinden yeniden bahsetme- ( - üniversite gibi bilhassa 
rnizin sebebi, onn millet hayatın- derslerimizi sereflendirmeleri göste
da yeni bir tekii.mOl temin ettir- riyor ki bü) ilk adamlar, devlet şef
hıek içindir. Şüphe yoktur ki, bu- lerl ilimle ne kadar alakadardırlar. 
~Un istikrar bulmuş bir milli var- BilhaP.Stı ekonomisini yeni ku. 

iıktan ve feziyzli inkilfıpJarla te- ran bir memlekette edeceği hizmet 
fekkül etmiş yeni cemiyetin emni- gözönüne getirilirse bu ziyaretin 
&->et ve huzurun<lan bahsedebilme- ııc kadar yüksek olduğu tezahUr 
tnlz, on beş senelik Atatürk ida- eder. 
resinin müsbet neticesi olarak müm Reisi Cürnhurun dersime teşrif., 
kün <>)maktadır. Atntürk'ün ebdi leri bilhassa benim için büyük bir 
!l.dını hep 'beraber vüreklcrimi~den eeref teşkil ediyor). 
ıa~an sevgi ve tazim hislerile yade- Tıb Fakültesi Profesörlerinden 
Heİim. O:ıun hatırasına karşı sami- Mazhar O.,m n da intibalarını eu 
rniyet tezahiıratımızla yer yüzü cUmlclcrlc anlatmıştır: 
roklere kndar bir daha çınlasın. _ (Böyle bir fen ocağına reisi 

.Aziz vatandardarım, cilmhurun kıymet vererek teşrifleri 
BiL, halk idaresinin, milleti- elbette ki yüksek bir duygunun te· 

ınizin bünye ine ve arzularına en zahtirüdilr. 
fygun geldiği kanaatındayız. Halk üniversitenin zaten kendilerine 
fdaresinin en nazik tarafı, bunun fevkalade mUncezlp kalpleri daha. 
~narşiye ve zora meydan verme - kuvvetle bağlanmıştır. I 
mesini tanzim edebilmektir. Çün- Bu sakaf altında söylenen söz. 
kil gerek anarşi, gerek zor, ~alk lerln Taksim meydanında, matem 
kl~resinin muhitinde külf etsızce 1 günümüzde cumhuriyeti muhafaza. 
~olaşabilen ve 0 idareyi kökünden ya yemin eden gençlerin feryadına 
tahrip etmeğe istidatlı olan hasta- bir kat daha cevap teşkil ettiği için 
hklardır. Bu hastalıklara karşı bizce ehemmiyeti fevkalada fazla-

retişmiş vatan evU\tlarının kafi de- dır. 
recede olgun ve düşOnUr olma- Göz bebeğimiz milli şefimizin 
larile mukavemet edHebilir. gençliği ne kadar sevdiğini ve say. 
~ilvOk Milet Meclisinin bünyesin- dığını görüyorsunuz! . . 
i!e ·ve şuurundaki tesanüt ve vata- Gençliğe gösterdiklen rabıta ~e 

t
ın yüksek emniyetini muhafaza onların istikbalini yakından tetkık 
aygusu, teminatların en lbaşında etmişler ve gençliğe karşı muhabbet 1 
}anıdır. Gôrttyoruz ki, . ~alk ida- ve samimiyetlerini izhar buyurmuş ı 

e
sinin feyizli hizmetlerını tabak- !ardır. 
k ve tekAmül ettirebilmek için Her cepheden mes'uduz! .. 
klymetıi şartlar vardır. . F.ETJil 
Sevgili v.atandaşlanm, 1 ===============::; 

· b şında hUkOmet r••••••••••••••a••••••••••••••••• .. ••••. Yeni seçım a • • 

~
rogramının ve icraatının çerçeve- İ Cocuk J'W"dun direği yuvanın. 5 

haricinde olan bir iki noktadan İ tenlifidir. Çocuğu aev ve yar- 5 
z!z memle.ket.a hitap etmek iste- 1 dun et. Yılda bir lira ver Ço- : 
~m. BütOn dünyanın dikkatle E cuk Eair~me Kurumuna ilye E 

t:zleri !Snünde birJik ve beraber- : 01• 5 
' tJi Türk \. ı ıkiltlesj S'österen aaıdre ··--·· ............. __ ...... ..,-

RADYO 
SALI: 7-3-939 

12.30 Pı·ogram. 12.35 Ttirk mü
gigi - Pi. 18.- Memleket saat aya
rı, ajans, meteoroloji haberleri. 
18.15 Konuşma (Kadın saati) Pi.) 
18.80.14 Müzik (kanşık program -
pJ.) 18.30 Program. 18.35 Milzik
(Melodiler) 18.45 Müzik (Flüt 
solo - Ahmet And~en) Riyaseti 
Cfimhur Bandosundan. 

1 - Mickel Blavet - Sonaba 
No. 2 (1700 - 1768 Andante 

Allemande (allegro) 
Cavotte (les Caquets) 

Snrabande (Largo) 
Finale (allegro) 

2 - Cesar Ciardi - Karnaval 
(Varyasyonlar). 

19.- Konuşma (Türkiye posta
sı) 19.15 Türk mUzigi (Fasıl heye
ti) 

Tahsin Karakuş ve Safiye To
ıkayın iştim.kile. 

20.- Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fiyat) 20.16 

Türk müzigi. 
Çalanlaı·: 
Vecihe, Ruşen Ferit Kam, Cev

det Kozan. 
Okuyanlar: 
Musta:f\a Çağlar, Radife Neydik! 
1 - Osman Beyin - Nihavent 

peşrevi. 1 
2 - Faik Bey - Nihavent beste 

.. Visali yare. 
8 - Nihavent şarkısı - Ne ya

nan kalbime. 
4 - Arif Beyin Nihavent şar

Ju - Söyle nedir baisi ahın. 
5 -Vecihe tarafındaJı- Kanun 

taksimi. 
6 - Rahmi Beyin - Nihavent 

~ar.kısı - Saçlarına bağlanah ey 
peri. 

7 - İsmail Hakkı Bey - Niha
vent ağır semai - Seni hökmil ezel. 

8 - SalahAddfn Pınar - Kürdi
lihicazkar şarkı - Aşkınla yanan 
kalbime. 

9 _ Saliihaddin Pınar - Kürdi· 
lihicnzkAr ~rkı - Ne gelen var ne 

t.ıaber. . 
10 _ Salibadd1n Pınar • Kür-ı 

Suriyedeki gizli radyo 
Meğer ltalyanların bir 

oyunu lmlf 
Suriycden yazılıyorı 

Suriyede e p e y zamandanberi 
Jrnlkl Fransızlar aleyhine mfisel
lih kıyama teşvik eden gizli bir 
radyo neşriyatı işitilmekte ve bu-
nun ya Suriye veya Sovyet Rusya
da olduğu zanedilmckte idi. Fran 
sızlar uzun tctkikattan sonra bu
nun TrabJusgarpta, 81 - 43 ln a 
dalga üzerinde, İtalyanlar tara-

fından yapıldığını keşfetmiş, su .. 
riyeden işitflmemesi için fcabe
den tedbirleri almağa kıa.rar ver
mişlerdir. -·-

KlLfSTE KAR 
Kilis: (Hususi) - Martla be

ııaber şehrimize kar ynğmıya baş
lamıştır. Kar hafif olarak devam 
ediy<>r. 

ililihicaz.kAr şarkı - Akşam yine ak-

TOPLANTILAR: 

stNta llEKUII .. ERt 
TOPLA1'"TISJ 

Sinir hekimleri aylık toplantısını 
gubatın 10 uncu cuma günü saat 1 
de İstanbul ~'tibba odasında akte. 
deceklerdir. Mevzu: Erken buna. 
mnda ınsulin ve cardiazol tedavile. 
ridir. Toplantı btitün hekimJere a
çıktır. 

YENi NFŞ~IY AT 
TOTON MECMUASI 

İsmail Ziya Rersi~ tarafından 
neşredilmekte olan .. Tütün" mec
mua mm (10) uncu ve (11) inci 
aayıları inti nr etmi tir. Tütnnü 
ve tut.anciılüğtl hakkında kıymet
li yıazıları ihtiva eden bu ihtisas 
mecmua.c;ını aHikadarJ.ara tavsiye 
ederiz. 

I~ TiYAiROi'AR .. ~ .... I 
••••..,••••••Y'ftlf'..,,Nl'n•AvwN:tı9'Y\JA:ı;V.~ 

HALK OPEREl'İ 

liğ olunur. (939 - 808) 

Fatih Sulh üçüncU hukuk hl • 
kimliğinden ı 

şam. Bu ayşam saa.t 9 da (Şirin Teyze) 

Fatihte Kirmastf mahalJesinde 
Testereciler sokak 20 sayılı hane
de mukim iken vefat eden Fatma
nın tarihi ilAndan itibaren alaca~ 
ve borçlannın bir ay ve iddiayı ve. 
raset edenlerinln Uç ay içinde malt 
kemeınize mOraeaatlan aksi hal<le 
terekesinin hazineye devrolu~. 
A'ı ilAn olunur. 

11 - Salahaddin Pınar - Kür- Macar baleti. pek y.akında: Zozo 
dilihicazkilr - oyun havası. DaJmas Halk Operetinde. 

21.~Memlek~Matayan.21~ ~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 

iNŞAAT iLANI 
Konuşma (Hukuk Umi yavma ku
rumu) 21.15 E~ham, tahvilat, kam .. 
bfyo - nukut borsası (fiyat). 21.25 
Neşelf plAklar. 21.80 Müzik (rad-
yo orkestrası - şef: Hasan Ferit 
Alnar). 

1 - G. Fr; Handel r Ooncerto 
gro so, op. 6, Nr. 2, 

fa Majör. 
Andan~ larghetto 
Allegro 
Largo 
Allegro ma non tropP<> 

2 - R. S. humann: 1 inci Sen
foni, si bemol majör. 

Andante un poco maestoso Al-
legro rnolto vivace 

Larghetto 
Scherzo, Trio l ve 2 
Allegro animnto e grazioso. 

8 - Otto Nicolal: . 'Vindsorun 
şen kadınlan,, operasından uver
tür. 

22.30 Müzik (Virtüozlar - pi.) 
23.- Müzik (Cazband - PJ.) 23.45 
24 8on Ajans haberleri ve yannki 
program. 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 
l - İzmit Sellilloz fabrikası ;yanında tesis edilecek trıaııs!o~ 

tor binası inşaatı vahidi fiyat esaslle Ye kapalı zarf U1Ulile eksiltmeye 
çıknnlmıştır. 

2 - İşbu in~aatın muhammea keşif bedeli 15.497.70 liradır. 
8 - Eksiltme evrakı Sümer Bank Umum MUdürlOğftnden 6 llr.a 

bedelJe satın alınabilir ve İzmltte SallUloı: aanayt müessesesi Mlldbo 
lilğünde görillcbilfr. 

4 - Eksiltme 17. 8. 989 cuma ailnü as.at 16 da Ankarada SQmeı 

Bank Umum MüdUrHiğündeld İn.p.at Eksiltme ko.miqonunda 7apılaıı 
caktır. 

5 - Muvakkat teminat 1165 liııadır. 

6 - İstekliler yaptıkları inşaat iflerini Q"llısteril' vesika suretlerini 
ibraz edeceklerdir. 

7 - Teklif mektuplarını havi zar.flar .kavalı olarak fhnle günü 
aaat 15 şe kadar Sümer Bank U. MUdürlağü muhaberat şubesine tes .. 
Um edeceklerdir. 

8 - Posta ile gönderilecek telcliflerin, eksiltme saatinden niha
yet bir saat evveline kadar gelmiş ve zarflar mazbut şekilde kapatıl .. 
mış olınası lazımdır. 

9 - Banka bu inşaa'b dilediAi müteahhide verebflece#i aibf ek). 
siltmcyi tamamen lıüküm.sü.ı &af&bilir1 (78.2) (1481),, 



• 

S.Jfaı 1 " 'TSNIJA8AB 7 MART 1939 

Terkibinde TANEN, gllsero 
Vardır. Vücudün zayıf kısımlarına, kansızlığa, vereme istidadı olanlara, sinir, zayıflığına, genç kızlara, 
sıraca kemik hastalıklarına müptela teverrüme müstaid çocuklara hastalıkların nakahatlerinde yarar l 

1 
ve şifa verir, kanı arttırır, iştiha verir • 

Yalnız bir tüp ku · ıandık- ı 
tan sonra aynıya bakınız . 

RADYOLİN 
• 
ın 

11•v=meli7ed haldma .. eD ... 

" cloinı aösU liR o 
.c;yliyecektir. 

RIZA 
KOŞKUrv 

BASIME.VI 
Vlllyet karfı~ı No. at 

Kitab, Mecmua Ye her türlil 
tabı itlerini en temiz, en 
l(lzel Ye ea ehYen ferai t1e 
11eri bir 111rette yapar. 

Niçin lzbrab Çekh~orsunuz? 

ıaımız. 
' 

NEOKORIN ıizi bu mllz'ic bq aınıanacsu, De&le n ..-iptea 
derhal kurtaracaktır. 

NEOKORIN kalbi yorma• '"mideyi bozmu. 
Tek kaşe 6., albhk kutu 30 kUJ'11ftur, Her ea&11ede lmlunar. 

• 
NEOKORIN lamına dlkkkat . 

Bem.Le:yaz pırıl pD'ıl parlı:yan dit· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ler, tath bir nefes, pembe, sıhhatli 1 ı.ııl 
.Iİf etleri, temi.z bir dil, mikrop.uz I 

bir ağıs.... İfte 

RADYOLiN 
in eseri! 

BUCÜAden itibaren aabah, öğle ve 
akfam her yemekten sonra 

Günde 3 defa 

~----SÜMER BANK il\ 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı : 

ayseri bez fabrikası mali 12 No. Paketi 415 kurut 
16 • • 4 o • 

'1a7İlli basma fabrikası " 24 • • 
~reğli bez fabrikası ,, 24 • • 

Yalnız Ereğli bez Fabrikasında: 
1 O Balyalık siparişler için » 

15 
25 
50 

,, n 

" " 
,, 

" " " 

.. 

580 

580 

575 
570 

565 

560 
Fiatlar1a fabrikada te&lim t•rtiyle aatllml\ktl'.!aır. 
İplik müatehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderec:ek

leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik &iparifi 
verebilecekleri ve 24 numal"Adan ince ve muhtelif mabatla.ra 

yarıyabilecek pamuk ipliği müatehliklerinin de ihtiyaçlannı yine 
aynı f&rlla.rla yalnız Ereili fabrikaaına aiparit edebilecekleri ilan 
olunur. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Fen Fakültesi Umumi Kimya Enstitüsünde yaptınlıacak 5971 lira 

70 kuruş keşifli laboratuvar tesisatı 16-3-989 perşembe günü saat 

15 de rektörlükte a.çı.k eksiltmeye konulmuştur. · 

İsteklilerin 3000 liralık bu gibi ·lAboratuvar tefri.!J &ttiklerine dair 
münakasadan beş gün evvel Üniversite Mimarlıtından vesika almış 

olmaları ve 448 lira.ilk muvakkat teminat vermeleri lAzımdır. Liste ve 
,artname her i'Ün öğleden evvel. Ünivensite Mimarlığında görülür. 

"1343" 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 3333 lira 22 kuruş olan Pangaltıda Dershane solca

itrun katranlı tose inşası açık eksiltmeye konulmuşt"r. Keşif evrakile 
şartnamesi levazım miidürlüğünde görilleıbilir, İstekliler 24!)0 sayılı 

ıkanunda yazılı vesikadan başlaa fen işleri mttdürlUğün·den al~aklan 

fen ehliyet v-e tkaret odası vesi~alariyle 249 lira 99 kuruşluk ilk te

nıinat makbuz veya mektubile beraber 10 - 8 • 939 CIUila gilnU saat 
J.4 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. (1176) 

* Kefif bedeli 948 Jira 99 kUl'Uf olan Oskildar Zührevi dispanseri 
!l)ahçe.sindeki garajda yıa.ptınlacak tamirat ve tadilat açtlc eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evra.kile şartnamesi levazım müd11r1Uğünde gö

i'Ülebilir: İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika·dan başka fen 

işleri müdürlüğünden alaıcaklan fen ehliyet ve ticaret odıa.sı vesikala

ı·ile 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

17 - 8 - 98~ cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encfimende bulunma-
lıdırlaı·. .(1 t (1880)_. 

• • 

"Sirop Pectoral,, 

Ealrl ve yeni biltün ökaürükleri 

geçirir, balgam aöktür~, bront

ları temizler, nezle ve lfl"İ.pten 

konır, göğüaleri zayıf olanlara 

bilhaua tayanı tavsiyedir. 

INC1Ltz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu. latanbul 

Nafia Vekaletinden: 

iZMİT POSTASI 
Yalnn bu haftaya mahsus olmak üzeı.,e 7 Mart Salı günli 
f7"~fT µ t ' · ..... ~ ,. . ,. - · 'mıvaca~tı ... 

Ga.al c. aray L.sesi Alım, Sa m Komisyonu 
Başkanlığından : 
Cinai Miktarı B. Tahmin Bedeli ilk teminab 

Adet Lira Kr. Lira Kr. 

Dershane sırası 26 12 00 ) 

Talebe dolabı 21> 10 60 ) 69 ~o 

Tabure 60 1 50 , 
Yemek masası 10 15 50 ) 

Galatasaray lisesinin ihtiyacı olan yukar1(fa cinsi, miktarı, beheri
nin tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı eşydarmın 20-3-939 pazar 
tesi saat 15 te kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliJer yeni yıl Ticaret Odası vesikası' ve ilk teminat makbuzu 
Eksiltmeye konulan iş: 

fle birlikte 2490 sa.yılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı daire-
1 - Kü~ük Menderes Islah sahasında yapılacak Fetrek şütJeri 

sind~ lı~z.ırllYAta.ld3!"1 teklif mektuplanm lbelli saatten bir saat evveli· 
ile beş. küçük köprü inşaatı, keşif bedeli "79 020" Ura "90" kuruştur. 

2 - Eksiltme 28-3-939 tarihine rastlıyan salı günü sa.at (15) 

de Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu o

dasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

ne kadar sözü geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver~ 
mel eri. 

Teminatlar Okul idaresinden alınacak tezkre ile liseler mühase-
beciliğine yatırılacaktır. Ve bu işe ait şartname ve nümuneleri görmek 

için de Okul idaresine baş vurmalaarı. (1356) 
3 - İstekliler; eksiltme şartnı.11esi, mukavele proje.si, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (3) Ura (95) ku-

ruş mubhlUn~ Sul~ Umum MMörlti~n~n al~il~w. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (5201) lira "05" ku- ı Dev Jet DemİryoJJarı İl A J 1 

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden an arı 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan ve~~alarla birlikte bir dilek- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~ 
çe- ile Nafia Vekaletine müracaat ~erek bu işe mahsus olmak üzere 

vesika almaları ve bu vesikayı ibra~ etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde ve~ika talelf.1de bulunmıyanlar eksiltmeye işti-. 

rak edemezler. 
6 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat

ten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muka

bilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmelı:tr ka.bu·l edilmez. (1288) 

İNŞAAT iLANI 
Sümcrbank Umum Müdürlüğünden: 
ı _ Konya Ereğlisindeki Bez fabrikası ile 17 kilometre uzakta 

inşa edilmekte olan lvriz su kuvvet eantralı arasında tesis edilecek 

havıa.i hattın direk temelleri inşaat vahidi fiyat esa.sile ve kapalı zarf 

usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 9601.95 liradır. 
8 - Eksiltme evrakı Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 2 lira 

bedene sa.tın alınabilir ve Ereğli Bez fabrikası Müdürlüğünde görüle-

bilir. 
4 _ Eksiltm& 18--3-939 pazartesi günü saat 16 da Ankaradıa 

SUmer Bank Umum Müdürlüğündeki İnşaat Eh.siltm& Komisyonunda 

yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 795 liradır. 
6 _ İstekliler yaptıkları ~aıat işlerini gösterir vesika suretleri-

ni ibraz edeceklerdir. 

9 ncu işletme Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 5863 lira olan ve hangi ebattan ne miktıar iz 

tendiği şartnamesinde yazılı bulu nan cem'an 143 M:ı meşe azman. 
kapalı zarf usulile 18-3-939 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 
9 işletme binasında satın alınacakb.ı·. 

İı;teklilerin kanuni vesikalarile 43978 kuruşluk teminat ve teklif

lerini ihtiva edecek olan kapalı zarflarıdı saat 10 a kadar komiqyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. Şartnameler parasız oJa.ııak komisyon-
dan verilmektedir. (1389) 

* Muhammen bedeli 7000 lira olan 100.000 kilo .su tasfiye tesisatı 

için bilama ka:ı1bonat dö sut ( % 96 safiyette) 29--3-939 çarşamba 

günü saat (15) on ·beşte Haydarpaşada gar binasındaki satınalma ko

misyonu tarafınd.a.n kapalı zart usulü ile satın alıllaca.ktır. 
Bu işe girmek istıyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 525 li

ralık muvakkat teminatlarile birlikt6 teklif mektuplarını muhtevi 
zarflarını eksiltme günü saat (14) on dörde kadar komi~ona verm., 

leri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 

tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Hukuk fakültesi ce1Ja hukuku doçentliği açıktır. Talimatname8i 

mucibince 5 mayıs 939 cuma günü imtihanlar başlıyacaktır. İstekliJe

rin Nisan sonuna kadar fakülte dekanlığına baş vurmaları (1477) 

7-hkllimek~planmharinrf~rhpalı ~arakiliale~nü~•-•••••••••••••••••••••••~ 

saat 15 şe kadar Sümer Bank Umum Müdürlüğü Muhaberat şubesine İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
teslim edeceklerdir. •-••••••••••••••••••••••• .. 

8 - Posta ile gönderilecek tekliflerin, eksiltme saatinden niha-
yet bir saat evveline kadar gelmiş ve zarflar mazibut şekilde kapatıl

m14 olması 18.zımdır. 
9 - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide verebileceği gibi ek-

siltmeyi tamamen hükümsüz saya.bilir. (783) (1483) 

Sahibi ı Ahmet Cema leddin S A R A Ç O C L U 

Netrb-al müdürü: Macit ÇETiN Baaıldıüı yer Matbaai Ebüı:ziya 

Kıymeti 

L K. 
3403 75 

Pey parası 

L K. 
255 30 

Sirkecide Hocapaşa mahallesinde Muradiye caddesinde eski ve 
yeni 1 No. lu tama.mı 486,25 metre murabbauıda bulunan vakfa aid 

arsa satılmak üzer& 15 gün müddetle açık arttırmaya. çıkarılmıştır. 

İhalesi 20 - 3 - 939 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin 

Mahlı1lat kalemine müracaatları. (1417), 


