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bugün Atatürkün Samsuna 
ayak basmasi(e başlamıştı 
Bütün yurd, spor ve gençlik 

bayramını he ecanla kutluluyor 

Ayak Bastığı Nokta 
Gazinin ayak izleri var, dipdiri hô.lô., 
Toprak diyerek basma geçerken uluorta; 
insan aşamaz, dat gibidir, öyle çetindir, 
Samsundaki bir nokta, ayak bastıgı nokta. 

Midhat Cemal 

Aatılay denizaltısı 
bügün Halicde 

denize indiriliyor 
30 yıl önce aynı sularda ilk denizaltı 
gemimiz yapılmış, fak at hain bir padişah 

tarafından faaliyetten menedilmişti ! 
Türk mil:eti bu yüzden otuz yıldır çektiği kalb sızısını 

bugün ( Aatılay ) ın denize inmesile unutuyor 
( .. Son Posta ,, nm deniz işleri mutehassısı yazıyor ) 

Bu.gün denize indirilecek olan Aatılay ın dün kızakta a1dırdıöımız resmi 
Bugün, hür, müstakil ve kuvvetli Tür- Onların denizlere verdiği bu ehemmiyet 

kiyenin deniz bekçilerinden birisinin, Ha- mukabelesiz kaimamış ve Türkler• itıt'a 
liç 9U1anna indiğini göreceğiz. Bu mes'ud lara hAkim etmişti. Ne yazlk ki mernleke
manzara karşısında, tarihinin aıırlan tin büyümesinden kendilerinde hisse ala· 
dolduran e.9ki devirlerini denizci olarak rak, münasebetsiz bir gurura kapılan Os
yaşaınış Türk milletinin duyacağı sevinç man oğullan, Barbarosun büyük s5zleri
pek büyüktür. Türkler. denizin kıyme· ne kulaklnnnı kapamı§lar, Turgudun is-
tini bilen, anlıyan ilk rnilletlerdendirler. (Devamı 11 inci sayfada) 

Kral Zogu, servetini 
bankalarımıza yatırdı 

Kralın Çuı. ukludaki Abbas Hilmi Paşa köşkünde 
ikameti takarrür etti, hazırlık başladı 

Mevsuk bir membadan aldığımız ma} 
lfunata nazaran, §ehrimizde yerleşmekl 
kararını veren eski Arnavudluk Kralı/ 

İÇi · • Ahmed Z.ogu, beraberinde bulunan ser 

ımaıyatçı söylüyor Asker so··ylüyor söylüyor velinin esham ve tdhvilat şeklinde o -S lanmdan maadasını milli bankaları -

anısun'un nıanası r-r·· k M e • o G ı·k mızdan birine yatırmıştır. 
Alc,

1
tQfQ K.e --:-··- .1. UT U Cl Z e Sl 1 V~ .. enç l Söy1enrliğine nnzaran, Kra1 Zogu bu 

clolc,"'a malın Samsundan Ana- fı( a· d -a - h t l bankaye1 tevdı ettiği para miktarı 
d " ieçİf · c kk l en ı og ugu ve .ur u Uf ıavaıına . ~ 

Qll IQll ı, ana a e boğazın- Türk millef b ·· "k ·· . h 2.500.000 altına bahg olmaktadır. 
0,l'tıQnfıara bini o. G_eliboluya geçen • ı . . yu ~U - rıtılm~k ~~~~e ...\n~dolu~·~ ılk aya Kral Z')gu. şehrimizin hangi semtin-
Cltrr e harcketmm tflısidir. Beı cad Jenın tarıh nde dajn1a bastıgı gunan gençler ıçın bayram d oturacagwı hakkınaa da kararını ver-
i> vvel (Ye . . O d'kl- .. .. l O i . . C" e ~ine t nıçerı. smanlı) rıın ı ~at ve teyakkuzu davet gunu omasını arzu e mıştı. rrm· miş bulunmaktadır. 
ol akılarafl R l' · · h · r·· 'l k d ·ı 'h ' d:ll Ti.irk, orada c!;;'e r~c tgeçrr.f ·'! edecek n ktal lacai...tır u~ıyet genç ıgı ı e n~. ka labr. rdtı .ar Çubukluda~ evvelce Hiikdi.v Abbas Hilll 

l 
il ıero " man ı ara ın- " cd•yor, ona o azametu a m e ne ni Paşaya aıd o~an ve ı sene evve 

eıı c:ı.Uze~tten sc .. ·• "'k YAZA~· ~ . erek aı: 
1 

rcuzeRte su. u • . · · I büyük yer veri:vordu. Bu temiz ve 60 000 1iıa mu'kabılinde belediye tara-
•·"1di sQ,,:; arca lY_O'l'l!ldukta.Jl sonra Em"'l'lı Ge eral H. Emir Er'ki'et gürbüz gençlikt~n lıeı· §eyden üatün fı~dan Eatın alınmış bulunan köşk, 

un 3-'0 ıfo telirar Anada- o:ı 3 '. ' .; 1 • · . .ıfi ten ikametine 

Y 
1-ya cf ·· ·• d « 1 ~ 5 s~fıesı ( 191 9) Mayu.;.inın 19 un sevdia · vatan i..,in neler behliyordn. kral Zo~u nun, mıs<ıı re 

a onuyor :ı. .. .,,. 7 ' 1 °·· :r • cd ı ,.,.ı..t· zan . M h' . . cu f!Unu Sam~unda'lı çı~fn ... Osmanlı y . E .. d Ek tahsıs l cc~ ır. 
{l'Clzısı 

2 
i . U ,ıth.~ .~ırgen oovletinin dahil bulundllğu·grup, Har- azan· rcumen rem Kral Zogu. köşkün tanzim ve tefrişi-
ncıde f~ergım suıuııu.ndu) " (Devamı 11 ~ :zayfada.) (Yazısı 2 mcide Söziin Kısası sütununda) le bizzat aiakadar olmakta ve kraliçe 

. j 
F ( ,,. 

Jeraıdin ile beraber mefruşatın desen 
ve renklerini seçmektedir. 



Sayra 

Hergün 

Samsun'un manası 
Yazan: Muhittin Birgen 

Mustafa Kemal Paşanın, Türkiyeyi L;. 
tanbul hükumetini ele geçirmek suretile 
kurtarmak teşebbüsü akim kaldıktan 
sonra, fena günlerin ağırlığı hepimizin o
muzlan üstüne birdenbire çökmüş ve bu 
ağırlık hergün biraz daha artmıştı. Ben, 
bütün kışı, saklanmak ve delik değiştir
mekle geçirmiştim. Sakıandığım yerler
den hariçle muhafaza edebildiğim temas· 
Jardan anlıyordum ki O, henüz ırndesinin 
sil.D.hlarını teslim etmiş değildi. Mutlaka 
bir şeyler yapacaktı. 

Günün birinde Cı'nu!'l Samsuna gittiği· 
ni, Kayışdağının arkasındaki çiftliıtte ga
zetelerden öğrendigim zaman, derhal his
settim ki Mustafa Kemal Pa~a. Anadolu
Ya bir şeyler yapmaya gidiyordu. AlcIA. 
de bir Gener.ıl gibi, Anado!.unun bir kö· 
şesinde bir vazife aııp orada istanbuldan 
verilen emirlerle hayatının g-.ınlerini 

doldurmaya çalışıc:ı.k insanlardan değil· 
di. Bu haberi gazetelerd\! okuduğum da
kikadan itibaren içim ümid ile do.ıdu ve 
bekledim. 

Bu bekleme uzun sürmedi. Pek az bir 
zaman sonra, Hazıran iptidalannda Mus
tafa Kemal Paşa. isyan bayrağını açmıştı. 
O'nun nasıl b~ lrısan olduğunu iyi anlat
mak için söyllyeyim ki, ben bu isyanı mu
hakkak bir kurtuluşun ilk adımı olarak 
telAk.JW. etmekte tereddüd eylememiştim. 
Hemen herkesin gözünde b;r deli1ik gibi 
gorünen bu te§e-bbıis, benim gözü..'Tlde 
muhakkak bir kurtu~uşun mukaddem 
olarak cıınlanDUfh. Niçin? Çünkü, O, kcn. 

disi ile ilk konU§aıı in11an üzerinde fevka
lade kuvvetli tesir yapan bir insandı. 

Normal bir mantıkla yapıla.'? bütün he
sablar, O'nun bu hareketim delilik eseri 
olarak görmeğe musaid bulunduğu hal
de, O'nun nocmal tesir yapmıyart şahsi
yeti, insanın ruhunu gizli, esrarlı, izahı 

im.kAnsız kuvvetlerin verdiği ümidle.rle 
dolduruyordu! 

* İstanbulun beş asırlık çürüm:ı~ Osman-
lı havasını o fena günlerde teneffüs ede 
ede bunalım§ olım bu Türk ruhu, bu m.l· 
teaffin havanın içinden çıkar çıkmaz, bir
denbire pıu1amıştı. Kendi~ni altı :ı.sır

danberi hürriyetten ve istiklfılden • evet. 
Türk istiklfilinden - mahrum, Türk küt
lesinin kucağında hissetmek, şüph~siı 
C'nun Türk nıh?Jna esrarlı kuvvetler ilA· 
ve eden bir inkılab oldu. Bence, o~nradan 
idrak ettiğimiz bütün inkılabların ilk te
sirini burada aramak 18.zımdır O tarihte, 
O'nun yanında bulunanlar, asi Mustafa 
Kemalin o sa:fhadatti psikolojısini göste. 
reook en ufak tafsila.+ı ,bile ihmal etmek· 

sizin bütün gördüklerini, işittiklerini ya. 
zarak tan'he hizmet.e mükelleftirler. 
Çünkü, istiklAl mücadelele:ı ve onu takib 
eden fnkılAblar, ancak O'nun Samsuna 

yak bastığı daki~adaıd nıhi haleti ile 
lzah edilebilir. Bu ruh, uyan n bir mille· 
tin, Mustafa Kemalin kalıbı i~inde hare
kete gelmif olan ruhudur. 

SON POSTA l\fnyı~ 
------------------~,__ _____________________________ __,ı ____ ~-------------, 

: insanlarda kvvet iradeden fazladır a -

• JRADt:. l<IJ\ll'ET 
• 

• 

Sözün kısası 

· ı1 O ve genç;~·k-
~*~~,. .~"~t/:~te,.,.~· ". E. Tarıı . ' o n dokuz Mayısın, Türk inl<ıli: 

~ tarihinde, iki defa yeri oltX19 

IB.zımdır. Yeni Türk varhğmın Uiu '/:: 
tıcısı 59 yıl t?vvel dünyaya bugün ge 
ve 20 yıl evvel de vataı. ve milletini ~ 
tarın.ak üzere Karadeniz kıyıların 

güzel Samsuna bugün ayak. basmıştl· 
..... -;e 

Bugün bayram yapan Türk gençııgı lıl' 
onun sevincine iştirak eden yaşlı başlı U~ 
hakikatte bu iki mühim ve mes'ud J1'l 

hadiselerin yıldönümlerini kutluyorlar· 

Sabahtanberi gönüllerinde şevk, = 
gözlerinde ümid ile caddelerden takırn ~· 
kım geçen ve gürbüzlüklerine, esen1 

lerine hepimizi hayran eden yeni nesil ço-
cukları ileriye güvenç!~ bakan nazar~Be' Baş&rarnıyacagıruz mühim, çetin bir mesele karşısında: maz, takat ı:erdlere bu kuvvet ile irfıldeden damıa muh- uıı 

- Yapılnıası :-•-r..--ız..l ·r, dem.iş olduğunuzu hatırla- nnda O'nun nurunu taşıdıkları için 
uıuuuus w telif nisbetlerde hisse düşmüştür. Ve ekseriya isabet eden d h · 1 maz mısınız? a a güzel görUnuyor ar. 

1 hissenin kuvvet kısmı irade kısmından daha fazladır. ııerill 
Sonra ayni mühim ve ~tin meselenin bir başkatiı ta- .. . . . .. .. . O bunlara itimad ederek, teme 

1 
ıJl 

rafından başarılmış olduğunu hiç görmediniz mi? Muhırn, çetın bır mesel: cmunde dudaklarınıza ımktınsız- 1 kendi ellerile kurduğu istikbali b~n.ıı~ 
Eğer bu iki müşahededf'n bir hikmet dersi çıkarrn.aınış dır, kelimesi mi geldi? Irada zMı önünde kendi kendini- koruyacaklarından emin olarak gozle _ 

iseniz kabiliyetinizden ümıd kesebilirsiniz. zi mazur görmek için bu kelimeyi tahayyül ettiğinizi dü- ., yumdu. Kendi _doğduğu ve kurlu~u: s:ı~ 
İnsan .kuvveti hududsuzdur, insan iradesi sınır tanı - şününüz. şına atılmak uzere Anadoluya ılk 0. 

0 

1 :~r~g1~I~~:;~;~;~;~ 
I ne buyuk yer venyordu! Mazı ıle JııÇ ngiltere Kralil'e8i ,,.-................................................. , Yeni bir bisiklet . . . . .. - n~ 

" v 1 . ': ılgısı olmıyan bu temız ve gurbuı gc. sJl 
Tahlisiye provalarında r n r fı ra ~ Rekoru ~İ~ten, her şe~den üstün sevdiği vat 

: 1 ıçın neler beklıyorcıu. 
-~~ 2 • ·rt· 

-"'-~11' k• d : Hayatının en büyük hazlarından bı 

İngiltere kraa ile birlikte Kanadaya 
giden İngiltere krallç~ bulunduğu trans
atlantikte yapılan tahlisiye provalann· 
da re!limde gördüğünür; gibi tahlisiye ıri

midi t~ olduğu halde mütebessim rir 
çehre ile verilecek emirleri beklemiıtir. 

etmelerini i!Uyorum. 

* Mustafa Kemalin Samsundan Anadolu.. 
ya geçişi, Çanakkale boğazındı!n sallara 
binip Gelıôoluya geçen Osmaıılı hareke
tinin aksidir: Beş asır evvel, c Yeniçeri -
Osmanlh nın peşinıi takılarak Rumelfye 
geçmiş olan 'Iürk, orada Osmanlı tara
fından sergüzeştten. sergüz~ı;e sürükle
nerek asırlarca yorulduk.ta!l sonra, şimdJ 
Samsun yolile tekrar Anadoluya dönü. 

r:'uyuna çatal hatırama ım= ni Üniversite gençliğinin arasında buıu-ı· 
i Mar ilyalı milbalajacı Mariyüs".ln duğu gün duymuştu. O g-lnün nkşarnı bll 
i yanında lokantalardaki etler•n sertli· temasından bahsederken: 
i ğ nden bahsediyorLarc!.ı. Mar:yüs: - Necib çocuklarl. 

- Evet. dedi, haJ.:kınız var. Ben do Dediği zaman, ağlamanın ne demek c1" 
geçen gün bir lokantada bir tabak et duğunu bilmiyen 0 çellic bakışlı gözlet" 
yemeği yem.P.k istemişt~m. O kadar 
sertti ki.. ete c!C'ğil, etın suyuna bile 
çatal batıramadmı. 

\. __ . ___ -------
"l itleri öldiiı en 
Adam,, hitabını 
Yazan muharrir 

de iki damla y~ belirmişti. 
Bu gençlik, kendi varlığını, kıymcri:ıl. 

atisini borçlu bulunduğu o yüce v:ırlığı 
. ııt-

kabil mi unutsun? İ~te unutmadı .. un 
muyor .. unutmıyacnk. . 

Bugün O'nun, vatım ufuklarınd-ı . ~ 
necat yıldızı gibi do~duğu mutlu ~rı 
kutluyor .. 

Bugün, gene O'nun, kurtuluş imanııı1 
kalbinde en mukaddes bir emanet gibi tB .. 

24 saatte 950 ltilometre yol kateden !n- şıyarak, düşrnanlnrın takibine .ra~~~ 
mübarek Anadoluya adım attığı gu. 

·gilterede Bradfordlu profesyonel bisı1det. 
. s· .1 H l kutluyor .. 

çı ın ep esto:ı yeni bir rekor vücude d s-
. . . , Yüzlerindeki bu sevinç ondan ır .. 

gfırını~ır. Resimde. bisikletçiyi kadm yakları yere onun için dinç ve sert b9;1-
bısı1det şamplyonlanndan Vilson tarafın- ·ı · d ~ d" d''- d gö~ii9' yor .. ı enye ogr..ı ım ı~ uran r. 
dan tebrik edilirken gôrüyor~ınuz 

" Uçan kale ,, nin geçirdiği 
kaza 

Dünyanın en bilyük bombardıman ~llY· 
yaresi olduğu iddia edilen ve c Uçan kale> 

!erinde O'nun, Atalannın sevgisi var. 

Bu sevgi, o gönüllerde ebedidir. Nesil; 
den ncsile intikal edecektir. Haşre kadııft 

On dokuz Mayıs Türklü~ün ınüznll.6 
şan r,ünüdür: Tarihin en büyük adarnı v 
tarihin en azamC'tli istiklfıl savaşı, o·nuıı 
içinden o gün doğdu .. ve o gün b:ı~ladı! 

E. Tal". .. 
··························································· 

yordu. · Amerikalı kadın tayyarecilerinin en 
Bu son cümleyi bir edebiyat cümlesi Evet. Samsunun tarihen en doğnı ma· meşhurlarından Amelia Earheardın ko • 

olarak yazmıyorum. Bir tarih görüsü, nası ve en düzgün ifadesi bud il". O tarih· cası ve bütün Amerikada müthiş s·ırette 
bilhassa fevık:alAde mahiyeti haiz içtimai ten itibaren bütün hlldiselere bakınız heyecan uyandıran cliitleri öldüren a -

ismile mııru! bir tngiliz tayyaresı İngiJ!e
rede Rasterde ilk uçu;unu müteakıb, 
durmak üzere karada ilerlerken, alt b.
zaklarından birinin kopması üzerine dev
rilmiş, motörlerinden. biri olduğu gibi ~ın
vaya fırlamıştır. 

Dörtyol 
sancak 

alayına 
verildi 

hAdlselerde ruhun oynadığı role. cemiyet-! hep bu fikri teyid eden vakıalardır: m~ dam. isimli eserin muharriri Putnam, Rusya da din af ey hiarlığı 
le ferd arasındaki ruhi rnünasebrtlere çok rinci hareket. Mustal-. Kemal, padişaha 
1 b' . i k Los·Anceksteki evinden kaçırılmı~. ara· Moskovada Allahsızlar cemiyeti ... eisi Ya nanml§ ır ıçt maiyatçı anaatiledir ki isyan etti; bu, Türkün Osmanlıya karşı 
bu fikri ileri sürüyorum. Samsuna çık; n son ve kat'i isyanıdır! Bunun arkasından dan epeyce müddet geçtikten sonra kilo - roslovski neşrettiği bir istatistiğe göre, 
Mustafa Kemal, beş asır İstanbulda otu- Milli Misak geldi; bu, rnjfü Türk devleti- metrelerce uzak bir mesafede bo~ bir ev- Sovyet Rusyada 21 sendir devam eden din 
rup ta orada Anadolunun Jıarabisine se. nin gayri millf Osmanlı imparatorluğu- de elleri kollan bağlı, ağzı tıkaçla tıknlı aleyhdarı propagandaya rağmen, 400 bi
beb olmaktan başka bir şev yapmıyan nu, bütün hududlari1e ve bütün prensip- ve derin sini,. buhranları geçirir bir halde ni Moskovada olmak üzere 30 milyon Rus 
Tnrkün, beş asırlık tarihten gayri mem- lerile, red ve ;nkh etmekten başka bir bulunmuştur. · kiliselere devam etmektedir. Reisin iddia-
nun olarak tekrar Anadolu'-'a dömnesJ şey olamaz! Türk devletinin layiklik pren- sına no··re d" d ık ı h" ı 

" Muharrir başından geçenleri şöyle an- b • ın arı a ey ınc yapı an 
ve orada Türkün yurdunu yeniden şen· ipini ilAn etmesi de. Türkün Türklüğe !atmıştır: propagandalar zora dayanmamakta, fen-
lendirmeğe teşebbüs etmesi d"'rnektir. dönüşünün dınt sahada bir ifadesi dc-
Dah S d M cOtomooilimi almak üzere garaJ'a gi - ni usullerle tatbik olunmaktadır. a amsun a, usta!a Kemal, art.ık mektir: Dinf 'iultaniık, yani hilafc>t, an-
Mustaf a Kl'lllal değildir: Adı belli olmı- cak Türk olnuyan, gayri milli devlctlertn diyordum Bir".ien iki kişi üzerime çu: - d kl d b" .. 

u arı eve c ır guzel bağladıktan sonyan, yahud adı her şey olabilE'n bir Turk, temeli olabilirdi; Türk, Osmanlının elin- landı. Başıma bir ÇlJVDl attılar. Bir oto • 
1 
ra: 

Anadolu Türkünün bütün ktitlcsıdir! den kurtulunca, kendi devletini, dın üze- mobile koydul r. Surerken de zorla be-ı - İşte, şimdilik sana bu dersi veriyo-
Tark tarihinin biltün sergüzeştleri, bit ün (Devamı 11 inci sayfada) ni yere sindirdi er. Polislerin beni bul - ruz! .. dediler ve kJçtılar.> 
yorgunlukları ve nedamet erile birlikte, 1 ;r=;;;;;;;;;;;===:=:=;~;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;:::=;:;;;;;;;;;::;:;:;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;i;;~~~~~~~~~~:::;:;;;;;;;;;:::;:;;;=.;~ 
o tarihte cbütün Tur'< kü+lesinin ruhun- ( ~ 
dan süzülüp Mustafa Kema]h k 'ıhı içi· S T E R 1 N A NJ 1 S T E R 1 N A N M A 1 
ne akmıştır> derseıt bu ifadede hi ·?ir 
mübalağa, tan1ı ve cemiyet ilimle;ine 
murrayir hiçbir fels fi misti!'\ olamaz. Bu, ı 

bir hakikattir. Mustafa Kemali yaz cak' 
ve O'nu Türk tarihinin inkıJ:1b devrinde 
bı.i tün şahsiyeti ile canlandırm:ı vazife
sini ifa edecek olanla:-, bilhassa bu nokta 
üzerinde durııı.aya mecburdurlar. Bunun 

İanitten gönderilnıis bir yn7.!da şu satırları okuyoruz: 

- İddiaya göre İzmit ka ,ıd fabrikası 23 Nisan bayra

mına k1z sporculannın da iştırakini arzu etmiş, bunların 
miktarının az olduğunu görünce spor kısmına dahil bu

lunmıyan işçi kızların da geçid resmine girmeleri Emrini 

veımiştir. Halbuki 12 kızın ebeveyni, bilhassa nişanlı -

ları buna razı olmamışlardır. Fabrika idaresi de disipline 

muhalif gördü ~ü bu hareketlerinden dolııyı 12 kızı çıkar
mıştır.» 

İzmitten önderilen bu haber doğru ise r.Jbrika idare
sinin çalıştırmakta olduğiı genç kızlara vazifelerine hiç 
taallfik e~i;_en bir sah~da verdiği emrln tutulmamış ol
masını dısıp ıne muhahf bir hareket olarak görmesinin 
doğru ve h~lı olabileceğine biz inanmıyoruz, ey okuyu 
cu sen: 

içindir ki, o devrede O'nun etrafında bu-
lunanların, O~un her hareketini, her sö- 1 N A N M A f 
aünü bütün te:ferrüatile ve yazı ile, tesbit ,. ... · ---------------------------------------------_) 

iŞ T E: R iN AN, ISTE:R 

Dörtyol 18 ( A.A.) - Bugün, I!ört ; 
yoldaki aiayımıza Milli Şefimiz IS111

8 

İnönü adına Orgeneral İzzeddin ça~ k ,,., 
lışlar tarafından merasimle sanca ~· 

rilıniştir. Bu törende binlerce halk ~ 
talebeler hazır bulunmuştur. SaJlC 

verme mera5iminden sonra geçid res: 
mi yapılmıştır. Bu münasebetle de g 

o,, 
ce, kasabada fener alaylan tertib 
lunacak ve şenUk1er yapılacaktır· ( 

Reisicümhura ve Mareşale tazinı tel 
grafları Ç€kilmiştir. • ..... 
························································ 
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19 Mny~ 

·ı 

·se er çıkardllar 
~a lk Tel-Aviv hül~üm~t dairesindeki lngiliz 
· bayraklarının gerine Yahudi bayraklarını 

l Hatay hakkında 
Türk - Fransız 

.· anlaşması 
Paris. 18 (A.A.) - Havns ajansı. An"ta

Hükumet Meclisten 58 
milyon liralık 

fevkalade tahsisat istedi 
Ankara, 18 .Hususi} - Hı.ikfun<'t 

Meclise •ıerdiği bir kanun layihası 
ile 58 milyon liralık fevkalade ta.lı
sisat istem;ştir. 

Sayfa 3 

e Türk - lngiliz anlaşması 
ve telakkiler 

Yuan: 8ellm Rnşnp Emet 

diktikten sonra binaya ateş verdi rad an aldığı ma lfuna ta atfen bildiriyor: '--lllllıııııll~"lllıııııll""'"''°"'°"ıııwıııııwıı1111ıııı111111ıııı111111ıııı11._,,,,,,, 

Le on günlerin hMiselerini gözden 
;;;;;;;!) geçiren garb matbuatının vardı· 

ğı bir netice vardır: Harb pek yakın gibt 
görünmüyor. Fakat tehlikesi de atlatıl
mış değildir. Bilhassa İngiliz matbuatı ŞU 
fikirdedir: . Kudüs, 18 (A.A.) - Evvelce haber ve· ı rinin Tel-Avivde vahim bir şekil alması 

~ıldigi gibi Filistin milli Yahudi yurdunoa üzerine ateş söndürme saati müddetsiz 
~ sabah. fecirle beraber umumi grev ve olarak ilan edilmiştir. . . . 
b Yaz Kıtaba karşı protestQ nümayişleri Dün Tel-Avivde 5000 'kışı ellerınde bay-
aşlarnıştır. raklarla şehrin haşlıca caddesinden geçr.-
. l<udtiste nizamı temin etmek için aske- rek milli şarkılar söylemişlerdir. 

tı kıt'alar kamyonlarla sokaklaı-da doiac:- Halk hükumet dairesinin kapılarını 
lllak s ' tadırlar. kırmıs, evrakı parçalamış. eşyayı kırarak 

'I'eı A · d .,; · h · vıv e .. ehrin dış ınaha!leleri ~rn- yakmış ve İngiliz bayraklarının ycmne 

İskenderun Sancağı meselesinde l"ran
sa ile Türkiye arasında bir prensip anlaş
ması vukua gelmiştir. 

Danzigde bir Leh 
trenine suikasd mı 

yaptldı ? 

Boğazların 
müdafaası 

Sinyor Mussolini tarafından Torinodı 
söylenmiş olan nutuk. sulha inananlar 
için bir teminat olduğu kadar bir iknzdıı 

da. Bu ikazı dinliyerek milli müdafaa ha· 
Londra t 8 ( A.A.' _ Avam Kamara- zırlıklarımızı terketmemekliğimiz lazun-

J d ç·· k .. h betmeye hazır omadıkça sında bir suale cevab veren Başvekil ır. un u ar 
- ıh·· uhafaza etmemizin mümkün ola· Çemberlayn şı.t beyanatta bulunmuş - su u m . İ 

t . ' mıyacağı anlaşılıyor. Aynı zamanda n-kadır. Yahudi ahali, şehrin merkezine a- Yahudi bayrakları diktikten sonra binaya 
ın etm· r 

le ... ış ır. Halk, sokaklardan sükunet- ateş vermiştir. 
ur. k "lerl 

Londra 18 (Hususi) - Varşovadan 12 M Tük İn ·u dekl rasyo- giliz gazetelerinin bir hakikat olara 1 

Gydina'y:ı giden bir Leh ekspres kata- ~.ayıs r .. - . gı z 
8 

.. sürdükleri bir diğer mülahaza da şudur: 
Bombalar . ~ ı;rn~ktedir. Sivil Yahudı muhafızları 

ın •ı:arnı t . ' 
hafı ları emın etmektedder. Yalnız, mu-
lard nakleden otomobiller, sokak-

Kudüs, 18 (A.A.) - Beyaıı: Kitabı pro
testo eden tezahüratçılar muhacerP.t bü
rolarına ynngıa çık.ıırnn bombalar atmış
lardır. Ablan bombalardan çıkan yangın 
gittikçe genişlemektedir. 

b .. D .,...d t'ği esnadl nu, Bogazların Turkiye tarabndan mu 
1 

. • Ih go .. rün-
rı, ugun ançı5 en geç ı • . .. Sinyor Musso inının su perver 
merkez istasyonundan hareketini mü- dafaası hakkındaki Montro mukave - mesini. hakikatin tam bir aksi gibi almak 
teakıb yoldan çıkmış ve bazı vagon - lenamesinin ahkamını değiştirmemek - hatadır. Çünkü bu zat. kalbinin derinlik
lar devrilmiştir. tedir. Ziıa bu mukavelename İngilte - lerinde beslediği emellerden vazgeçmit 

'l dolaşmaktadır. 

tn~~yfa~a. 4000 genç toplanarak sembol 
1Yelınde ol k ~ bir n· ma uzere Beyaz Kitabın 

lerce u~?~ını yakmışlardır. Bilah:ıre bin
tı' ışı, bu gençle:\~ iltihak etmiş \e 
urnayişçiler k kl 

Beya R' so a · arda:ı: <Kahrolsun 

Kudüs, 18 - Arab tedhi,i hareketlerıJ"te 
kurban giden beş yüz ölü ve 3000 yaı a
lının hatırası için bir topl~ntı yapılmış 
ve 10 bin nümayi~ sokaklarda dolöş-nanıez. aıt.:ıb. yaşısın Balfour'un b.-yan-

sı. ıyc ba" • gn·nra:t geçmiş!erdir. mıştır. 

Tel • A · 'd A • Tel-Avivde de 100 bin kişinin iştirak e!ti-
"" vıv c hadıselcr ği muazzam bir nümayiş tertib edilmiştir. 
.ı. 1-Avh 18 (A · k ·ı · d ne r· ·· . ·A.) - Beyaz Kitabın Kudüs. 18 (A.A.) - Arao omıresı e 

ı uzerıne ya 1 . . . t ' ddotm'c:t·r • P1 an protesto namayişle- Beyaz Kıtab muntevıya ın. re ~ 1-s 1 • 

Ingiliz - u . gör·· şmele!_! 
lord Halifaksm Cenevreden sonra 

Moskövaya g'deceği söyleniyor 
Paris 

nin g 1' 
18 

(A.A.) -- Milletler Cemiyeti-

1 

Resmi mahfeller Moskov~ ile müzake-
e ecek ' • · ~ · · b"ld. · lunrn.ı ~0Pıantıs•ndı Potemkin b"J· relerin hararetle devam ettıgını ı ın-
Yacağı i in İ . 

kc r !erini .. b' n ''~ 1z - Sov~ et müza· ~rlar. 
Lorn H r ıyı ır •kılde bitirmek üzE::re Peuple gaze.e.>inde Harm~l yazıyor: 
ğe ' a ıfaksın bizzat M'>ı;kovaya gitme- Almanya bir müddettenberi diplomatik 

arar verdiği · • p . k ı 
de · .1 :.ıyası arıs mahfelleıin- teşebbüslerinde bahtSlılıkla arşı aşıyor. 0J enmekted"r B h ·· k" d ki nın 'il.. k 1 

• u aberle Fransa- Polonya, Romanya ve Tür ıye e rr.u· 
nıos ova .. eı' . . . d" d 

har k t ... ırının Yakında Paristen vaffakiyet 'tliklerinden sonra şıın ı e 
~ e etmesi için s r · B • Fü"h · k d.l ·r.e bula .. • e ırın one ile vuku- şimal memleketlen rerın en ı erı · 

ara ~d:ınu~~katı~dan sonra verilen karar pek alicenabane bir surette teklif ettiği 
E'ransa a r-'~ m..ınasebet görülmektedir. ademi tecavüz paktmı reddettiler. Fin1an
da bir se ırı Moskova ile Londra arasın- diya, İsveç ve Norveç şüphesiz bu kabil 
Mosi ov:nlaşı:ıa zemini hazırlamak ii!n anlaşmaların nrtık hiçbir kıymeti olma-

Par· ia gıdrce~ir. dığı kanaatinde buıunmuşlardır ve hak-
dan b~·d. ~1. - Matin gazetesine I.ondra- iız da değillerdir. 

ırı ıyor· • 
Dun ak a : , . Son vazıy~t _ 

len malCı ş m Sı) am: mahf ellerde elde edi- Londra. 18 (A.A.) - Ingiliz - Rus mu-
mata uöro t ·ı d R t · ··ğ Avrupada c ~ . ngı tere ve Frar.sa, zakereleri hakkın a eu er aJansının o -

cephe taarruza karşı ınüttehid bir rendiğine göre, bugün Sovyet büyük el. 
1 esasına dayan ·· İ ·1· h"kJ'. t · · • nşrna akd" . . an uç taraflı bir an- çisi Maiski ile ngı ız u ume ının sıyası 
arnade b ; ıçın Sovy"'tleri tatmin etmeğe müşaviri Van Sittard arasında yapılan 
tin ila u u~aktadır;ar. Bu mahfoHe- konuşmadan sonra Sovyet mehafili vazi-
s ve ettıklerine ·· b · ·· kt d. ovyetle B· •v· • gore, ..ı maksadla yeti çok bedbın gorme · e ır. 
lup olrn rd ırlıgı ıle işbirliğine amade o- İngiliz mehafili ise o kadar bedbin de
cektir a ığı Vat"şovadan istimıaç edile- ğildir ve müzakerelere bir esas buluna-

. cağı ümid edilmektedir. / --

Bunun bir kaza veya suikasd neticesi re ve Türkiyeden başka diğer memle - değildir. Fakat son sözleri de gösteriyor 
olup olmadığı tahkik edil.ınektedir. ketlerin de iştirak ettikleri bir muka- ki Sinyor Mussolini, sulh cephesinin te-

Kazadan mütevellid .ftns.1'n <Zay.iatı velenamedir. şekkülünden alınması icab ed~n dersi de 
yoktur. YaJnız ekspres katarının maki- İngiliz - Türk deklarasyonunun met ihmal etmiyor. iıaç tesirini göstermeye 
nist ve muavini yaralanmışlardır. h be 

ni, Akdeniz mıntakasında bir ar başlamıştır. 
müncer olacak bir tecavüz hadisesi tak Şayed M. Çemberlayn Sovyet Rusyaya Eski Belçika Başvekili 

Frankoya mali yardım 
teminine -çahşıyor 

dirinde diğer Akdeniz devletlerile iş da dostane bir el uzatacnk olursa, nynl 
birliği imkanını kalpamakta değildir. ilaç. diğer hasta üzerinde de şifabahş te

Londra, 18 (Hususi) - Deyli Ekspres 
gazetesinin verdiği malumata göre eski 
Belçika başvekili Van Zeeland Franko ile 
görüşmek üzere İspanyaya gitmiştir. Yan 
Zeelan İspanyayı mihver nüfuzundan 
kurtarmağa çalışacak, bitaraf kalmak şar
tile Frankoya 200 milyon liralık bir mali 
yardım teminine uğraşacaktır. 

İstikraz işile alakadar belli başh mües
seseler arasında Amsterdamda bir bcın

kanın da ismi zikredilmektedir. 

İtalyan - Rumen 
ticaret anlaşması 

Bükreş, 18 (Hususi) - Romanya ile İ

talya arasında bir ticari anlaşma yapıl
mıştır. Bu anlaşma mucibince İtalya Ro
manyadan petrol ve hububat alarak, mu
kabilinde makine ve sınai mamulat vere
cektir. 

İtalyan gemicilik mütehassısları da, Ro

manya ticari gemiciliğini organize ve in
kisaf ettirmek üzere Romanyayn gelecek-

"' 
!erdir. 

Edirne - lstanbul hattında 
yeni su istasyonu 

Edirne (Hususi) - İstanbul ile E
Vaşington 18 (A.A.) - Anadolu ·ı- dirne arasında işliyen trenlerin lokomo 

jansınm hususi muhabir~ bildiriyor: . tiflerin su ihtiyaçları son zamana• ka -
Vaşington Post gazetesınde çıkan ~ır dar Yunanistanın Kuleli (Pityon) istas 

Türk - İngiliz 
Anlaşmasının 
Ehemmiyeti 

makalede Türkiy~.~ sulh ccphesı?e yonundan temin edilm~te idi. 
iltihakının pek buyuk olan ehemmı - Devlet Demirvolian Idaresi Pityon
yetinden ve bunun Rusyanın ıe~hhur dan temin olun~n suyun pahalıya mal 
mahzurunu b~~~ miky~ta telfıfi et - olduğunu nazarı dikkate alarak Uzun
tiğin~e~ ve Ingıl~~ - . ~k A a~l ~ası köprü istasyonunda vücude getirdiği te 
sulh ıçın gayet muessır bır amıl :ucu- sisatla bu ihtiyacı Ergene nehrinden 
de getirdiğinden bahsedilme~tedır. . karşılamıştır. 

Sofya 18 (A.A.) - Hususı muhabı- Bundan başka Uzunköprü istasyo -
rimiz bildiriyor: . . . nunda "eni bir lokomotif hangan in -

b t Tü. k Ingılız an .; Bulgar mat ua ı r - - ı:;aatınıt da başlanmıştır. 
laş.masının ehemmiyeti mahsusası ol - • 
duğunu ve Sovyetlerin bu anla.şm~. -
yı tasvib etmec;i de Sovyet - Ingıliz Devrekte at yarışları 

sirini keza gösterecektir. Bunlar, kısmen 
İngiliz, kısmen de Fransız matbuatının 

mütalealandır. Fakat umumiyetle Türk 
efkarı umumiyesinin kananti ise şudur: 

Türkiye için iki şıktan birini seçmek 
lazım geliyordu. Tasavvur ve niyetleıi 
meçhul olan totaliter devletlerin hnreke1 
ve faaliyetlerini be'kleyip gaflete düt 
mekte mana yoktu. Bundan ötürüdür lıJ 

hiç kimseye müteveccih olmıyan ve sadı -
ce Türkiyenin hayat ve menfaat sahal.t· 
rına taalluk eden bir anlaşmayı kabul et. 
mekte fayda görd:.i. İngiitere ile yapılmıı 

olan anlaşmanın mana ve mahiyeti oun· 
dan ibarettir. Bu anlaşmanın ne Atman .. 
yayı çember içine alma hareketile, ne de 
İtalyaya müteveccih hasmane biı mak
sadla arnkası yoktur. Bu devletler tara-

fından dostluk gös~erildikçe, anlaşmanın 
mahiyeti de dostane kalacak, aksi bir hal 
vukubulursa. o zaman. o halin şartlanna 
mukabele edilecektir. Türk efkarı umu· 
miyesinin bu anhşmadan çıkardığı mana 
da bundan ibarettir. 

Selim Ragıp Em<'Ç 

Kaşta bir çocuk arkadaşım 
yaraladı 

Kaş (Hususi) - Kazan;ız yaylalarında 

Pot 
anıismasmın intar edileceğine deıa Devıek (Hususi) - 4 Haziran Pazar 
let ettiğini ve bu ~nlaşmanın Balkan - günü kazamızda büyük at yarışları ter-

e ı g raf Ve Telefon larda müessir olacağına ve beliti Tür- tib edilmiştir. Yarışlar köylü koşusu 
kiyeye Balkan devletlerin~. tamamen sürat koşusu, tahammül koşusu ola.rik 
birleştirmek için bir te.şebbuse geçme- üç kısma aynlmıştır. Ayrıca pehlivan Umum mu" du .. rlu··· g'"" u·· bu .. tçesı· sine imkan vereceğini yazmaktadır. güreşleri de yapılacak, kazananlara 

oturan Tahtacı aşireti arasında, bir ya • 
ralama vak'ası oldu. Babasının tarlası or
tasında domuz beklemeğe yarıyan kulü • 
besinde asılı duran çifteyi elinde gezdir -
mekte olan 10 yaşlarında İbrahim adında 
bir tahtacı çocuğu, Mehmcd adındaki cır • 
kadaşının siHihı ısrarla istemesine kerşı 
gelmiş ve aralannda çıkan münazaa, bir 
kovalamaca halini aldığı sırada, İbrahim 
düşmüş ve elindeki silah pafüyarak Meh. 
medi ağırca yara~aımştır. Yaralı Antal • 
yaya gönderilmiş ve adliye işe el kcymuş· 
tur. ...••••••..••.•••••••.•••••••..•.••• ._, mükafatlar verilecektir. r ................. . . ·······················-·-···· .... ---... ··-·····-····-· ............................................................. . 

\lar/dat 12 il bili . Okuyuculanmızın tarıh İ Sabahtan Sabaha m yon lirayı buldu, Yeni çe k t 

Meclis ruznamesine alındı bilgilerini artıraca i 
'l'e~nkara, 18 (Husust) - 1939 Posta ve cümenince tensib edilecek miktarda yev- Faydalı bir ı, 
b:· graf ve Telefon Umum M .. d .. r· ğ~ ,., b ld' ·1 . 

atÇesj Me r u ur u ı.1 miye veya ücr0 t veriıece5İ i ırı meR- •• baka . 
}:IOSto. idareC.•S. ruznamesine alınmıştır. tedir. m usa f 
Varidat sının 1039 malı yıh masraf ve Bütçe Encümeni mazbatasında Posta l 
?ni tir. 

1 12
•
32

2.120 lira olarak tesbit edil- İdaresinin her sene :fazlalaşıır. varidatının Son dört asırda Türklüğe İ 
laJib d sebeblerini izah etmekte, 1935 senesinde •• .. • •

1 
• ..,. 1 

Radyo 
Musiki ile ülfet edebilmek için az çok terbiye görmüş bir zevk sahibi olmaa 

iazımdır. Herkes zevkine, terbiyesine göre güzel san'atlardnn anlar. Faka' 
bu san'atları meslek yapmış olanlarm zevksizliği afiedileme:ı-. Bir ressamın 

renkten ve renklerin imtizacından an lamayışı ile b;r musikişinasın kelimelerin 
şivesi ve ahengini kavrayarnayışı 3rnsında

0 

fark yoktur. 
Tann vergisi bir insanın sesi güzel olabilir. Fakat sesi güzeldir diye hiç mu'\ 

siki terbiyesi görmeden, biraz da edebiyatla meşgul olmadan hant:ndcliğe kal· 
karsa gülünç olur. 

' 

lnudd a a hastalıkhrına mebni kısa 5,500,000 raddesinde olan bütçenin 1939 l en buyuk ıyı ıgı ve en l 
l>0 ta ~:ı nob~t v:ı.zifelcrine gelemıycn senesinde 12.000,00:> bulduğunu, 1936 s:?- büyük fenalığı yapanlar l 
~·erı . graf ve Te~efon memurlarının nesinde İstanbul telefonunun 984,000 lira k• l d• ? i 
b r erın~c _çalıştırılan memurlara muha- tahsilatına mukabil bu sene bu meblllğ•n ım er ır ! 
ha b·nıı ukale'll" ve mtiras latm k"sreti ı.2so.oo? lirayı tecavüz edeceğini bildir- 1 40 isim40 hal j 
t 

1 e ıuesa· mektedır. 1 ' : ıtılan 1 zamanları h ricind ça '.ş- ~ •• • • 

Bu hakikatleri sayıp dökmemin sebebini de anlatayım Radyo progrnmlan• 
nın alaturka fasıllarını takib edenler dikkat etmişlerdir ki bazı hanendeleı 
okuduklan bestelerin güftesine hiç aldırış etmiyorlar. Yahud yaptıklan şivfl 

bet :ıne:ınur ve müveızilere ve gece nö- Posta miidür1eri arasında =:' tercumesı i 
vaZifes·ı . -·-- ı 

rı~ 22 d 
1 

e ınukelleQbulunmayıp t sa- Ankara. 18 (Hususi) - Afyon Posta ! Müsabakada kazanan 60 
Selttt ~n sonra :posta tt~nlerindcn müra Müdurliıg-.ıne Antaly.ı Posta Müdürü 1 
t('lgra~ ıp \crmeğe mecbur olanlara ve Faik Aydaş, Antalya Posta ~üdürlüğünc okuyucuya para mUkAfatı 
!itlerde :merkezinin kapalı bulunduğ'.1 sa- İsparta Müdürü Hamdi İspaı·ta Posta -·- ) 
lleııer t rasat telgrafı alıp yazmakla mü- Mudürlüğüne Afyon Müdür'i Muhittin i. ( Tafsilat yarın 

utulan meınurl:ıra umum idare en- Tan naklen tay!n ediJmişlerdir. \, ........................................................ / 

ve telMfuz hatalarının fnrkına varaınıyorlar. Meselfi cBana hiç yakışmıyor 
böyle intizar şimdi> şarkısına başlarken yakışma yor diye :n~an_ı . deli ed:_cei 
barut gibi bir şive batası yapıyorlar. İnsan bu kadar zevksızlik ıçınde o guzel 
sese de lanet edeceği geliyor. Güfte taksimatını altüst edenler de başka. 

San'atma, zevkine emin oi.duğum Mes'ud Comilden rica ederim, bu ıztırab
dan bizi kurtarmak için ne lilzımsa vapsın~ 

Bürhan Cahid 



4 Sayfa SON POSTA 

1 Belediyenin yeni memur 
kadrosu teshil ediliyor 

Beherine 
fırınlar 

onbeş bin lira sarfcdilecek olan modern 
her semtin ihtiyacına tekabül edecek 

miktarda ekmek çıkaracak 

Belediyede dün mühim bir toplantı ya
pılmıştır. Toplantıda Belediye Reia Mua
vinleri, Muhasebeci, Zat İşleri Müdürü 
bulunmufttır. Haziranda Belediyenin ye
ni kadrosuna göre Belediyeden milhim 
miktarda memur açığa çıkarılacaktır. 

Diinya istihsalatında yüzde 34 nisbetinde mühim bit 
noksanlık olduğu halde memleketimizde beş bin toll 

fazla zeytinyağı istihsal edildi 
Halbuki Vali w Belediye Reisi Lutfi Kır- ın•1l' 
dar hiçbir memunm açıkta kalmasını ar- Bu sene zeytinyağı istihsal eden ve ci- veç firmalan bilhassa manganez, . d • 

Belediyenin beş yüz bin lira harcamak Tasavvurlara göre ıehnn munteHf 
zu etmemektedir. Dünkü toplantı bu han zeytinyağı ihtiyacını karşılıyan bü· yazit ve çinko madenlerinin beherın ~ 
mak.sadla yapılınışıır. Kadro harici bıra- tün memleketlerde zeytinyağı istihsalatı 40 ton nümune taleb etmekte olduklıır~~ 
kılacak memurlann isimleri listedP.n çıka· az olmuştur. Mahsul azlığından ve kalite- dan, bu siparişlerin ehemmiyetli bir ın• 
nlmış, tercümei halleri gözden geçirilmiş lerln bozukluğundan ileri gelen bu nok- tarda olduğu anlaşılmaktadır. ____,-

auretile Utanbuld.ı muazzam bir ekmek semtlerinde on be~r bin lira harcamak 

fabrikası inşa edeceğini yaznuftık. Bu ifi suretile müteaddid modem fırınlar y11pı

etüd etmek üıere Belediyede bir komis- lacaktır. Her semtin ihtiyacına tekabül e- ve her biri üzerinde ayrı ayrı durulmuş- sanlıktan müteessir olmıyan mahdud mm lngiliz firmaları lzmir. 
yon tefkil edilmi,tlr. Komisyon tetkiklui- decek miktarda ekmek yapacak olan bu 

ne devam edecek. allkadarlarla temaslar fırınlardan ekmekler hususi vesaitle her 

yapacak, ek.met fabrikasını ıehrin ihti- tarafa dağıtılacaktır. 

tur. Kadro harici kalacak memurların ye- taka1ardan biri de Türkiyedir. t ıer 
niden birer vazifeye tayinleri takarrür Böyle olduğu ve hatt~ bir miktar d~ piyasasında da faaliyete geç 1 
etmiş olduğundan, dünkü toplantıda han- fazla istihsalat yapıldığı halde toptan fı- İzmir, 18 (Hususi} - İzmir piy,ısa~:. 
gi memurun hangi vazifeye tayin edile- atlarda geçen seneye nisbetle 2-2•5 k~§ ölii mevsimi olmasına rağmen iki giJ 
ceği de tesbit edilmiştir. Toplantılara kad- kadar bir yükseliş vardır. denberi İngiltereden külliyetli sipaıi~ yacına uygun bir ıekilde in4a ettirer.ektir. Belediye ekmek fırınlarını yaparken 

Komisyonun fimdiye kadar yapmıf ol· fınncılann ticaretine mani olma yolunu 

duğu tetkiklere göre, İstanbul ıehri çok tutmıyacaktır. Adedi yüz doksanı buJan 

dajmıt bir §ehir olduğu için bir tek ek- fırınların ekmek yapıp satmalarına mü

mek fabn1taıınııı inpaı muvafık görül- saade edilecek, halk ekmeği istediği yer-

ro tebliğ edilinciye kadar devam edile- Roma Milletlerarası Ziraat Enstitüsün- alın.maktadır. İncir mahsulü üzerine d 
cektir. ce hazırlanan istatistikler 938-939 dünya ki olan talebler, piyasada stok ın~~il' 

zeytinyağı rekolte.sind6 ehemmiyetli mik· olmamasından zaruri olarak redded~ 
Hava Kurumu Başkanı tarda noks~nlığı va~an göstermekte.~. tir. Üzüm ve kuru meyva talebleri 1'aır 

Ş h I . dl Bu istatistiklerden t:nlaşıldığına gore, lanmaktadır. M memekted.ir. den almakta serbe..t bırakılacaktır. e r mıze gel 937-938 zeytinyağı dünya rekoltesi sl" 

Pollıte ı 

a r•tında bir kız çocuOune 
otomobil çarptı 

~öytın<IE İkb:ayamuı mahal

lesinde oturan nnçber Alımedin kı~ 
8 J'l'fllld& Senlyeye 2083 numaralı tak

ıd çarprnııtır 

Vak' ayı mü teakı b toför kaçmış ve 
b8fınden ağır yaralana!n çocWl Ettal 

hutaneeine kaldJrılmıftır· 
Bir 1notoelklet bir adama 9arptı 
Harbtye maha.llffinde Tqlık 80ka -

fmdıa 6 numaralı evde oturan Hyyar 
atıcı J6 yaşında Hüseyin, Beşilta.yta 
Camıık6şk önün~ A vramın'"'kuilandığı 
226 numaralı ınotosıkletin sademesine 
maruz kalarak muhtellr yerlerinden ya 

ralanmiftr· 
H<lMyin tedaM altına almDUf, suçlu 

~ vram tutulmUfhu'· 
Bir arabacının eyaOına demir dDttD 

Şehir işleri: 
Şehrimizdeki alakadarlara gelen .~ it 

Türk Hava Kurumu Başkarn Şükrü 1,097,650 ton olduğu halde, 938-939 rekol- mata göre, Ağustos ayı içind~ 1ngılıZ jl' 
K'Dça'k tiün Ankaradan şehrimize gel- Wi 728•890 tona düşmüştür. tihl~k kooperatifleri adına bir heyet I' 
miştir. Başkan Piyango Birliği ile Ha- Bu eksiklik, bir yıl evveline nazaran mire gelerek Türk kooperatifçllerUe t ~ 

Belediye mDstahdimln fubeel ...;, d 34 b lik m1 · tihs ı "aııı va Kurumu İstanbul merkez1'nde L•- J l.4z e ve e~ sene umu ıs a d k · t'h ı k 1 · de " modoro O ·te · ·h- y t verlldı" , a mas e ece ve ıs ı sa mer ez erın 'ff,,.. 
n n v•zı •ın 3 

"' "' 
8 le'lı' apart·-anlarında t,,.,k.,.,.,.... y·L _ vasatisine göre yüzde 13 nisbetindedir. ~" 

t ~~- · ·· ...... t.:ı~ ~ru'O.L .cw tetkik seyahatine çıkacaktır. Türkiye 
stanbul Belediyesi i~wsad işlen mu- m•.+ır. Bütü& dünyada zeytiny~ğı istihsal eden le~ 

d .. l"ğü ,.. ed "i. operatifçiler Birliğinin misafiri olara. ·ı•• ur u · nün muamelatını teftiş en 19 memleketin 15 inde zeytinyağı. istihAA- f 
"lki .. f ·· t hd' · yahat edecek olan İngiliz kooperab çı A•' 

mu ye mu ettişleri mus a rmın şu- Bı"r oyuncakçı odasında !Atı mühim miktarda azalmı~ olduğu hal- ,.sd~ 
be _ ri Selçuk, Kermencik ve Aydına ~ 

si müdürü Nedimin vazifesine niha- de yalnız dört memlekette istihsal faz1a- · 
yet vermişlerdir. ölü ola ·ak bulundu lığı görülmüştür. gidecekJerdir. • 

T i +__.. Avustralya üzüm rekoltesi, kuraklı ramvay caddelerine yen yangın Adliye, bir ölüm hadisesinin tahki - ısıihsalatı artan memleketler arasında s~ 
yüzünden noksandır. İngiltere geçen ... n:usluklerı takılıyor katına el koymuştur. 5000 ton fazlai istihsal ile Türkiye birinci, ,. ıı:ı 
neki 40,000 tona mukabil bu sene ~11 iı 

Tramvay caddelerinin yaz günlerin- Nuruosmaniyede bir handa oturan~ 1500 ton ile Fransa ikinci gelmekte, 770 tralyadan ancak 19,000 ton üzilın tefll ı 
de iyice sulanması için elli.şer metre oyunca'k yapmakla geçinen Mahir is - ton ile Filistin ve 100 ton ile Birleşik A- edeceği için, ihtiyacının diğer :ıusıtl'rı 
arahklı yanğın muslukları takılması minde birinin 4 gündenberi odasından merik bunu takib etmektedir. memleketimizden temin etmek arıu~lll'" 
kararl~mıştı. Belediye sular idaresi ılon d v .... 

1 
.. r· N'h t . Buna mukabil dünya zeytinyağı istih-

Şişli fle Harbiye arasındaki tramvay ç ~. ı~ı goru :uş ur. ı ay\ v;zı- salatının mühim kmnını yapan memle- dad0ırU. n muhtelt'f memleketlere ' 
caddesin:n yangın musluklarını tak - yet ~up . e ~~an. v~rmış ve kapı ın .. a - ketlerden bilhassa İtalyad:ı 107,120, Yu-
m1ştır. Yakında Harbiye ile Karaköy ra~ ıçcrı gırı~~ı.gı ~~n adamın ol - nanistanda 100,400, Portekizde 62,260, 1s- ihracat yapıldı ~ 
arruındaki musluklar da yerlerine ta - muş olduğu gorülmüştur. panyada 40,000 ton eksik istihsal yapıl- ~· 
kılını• olacaktır. ~k+.,., Bebe'k cad- Vak'a, müddeiumumi1iğe bildirilerek mıştır. Dün dış piyasalara ihrac edilmek üıJ1' 

" ~· ~ hk k b Alınanya için kuru meyva, kepek, 61 , 
desile diğer bütün tramvay caddeleri- ta i ata aı;ıanmıştır. Süt ve süt mamulAtı rekolte- 3p• 

ne ~r:o:n';:~~~:~ni~~:ı;· ···c·=······ .. :y;~i···~~;~i;~~·······) .. ··- Sinin JÜZd8 35 fazla Olacag"ı ~,lıb::::~ :: ~~:;e:it~=:u:~~rıttaP 
_ da mısır için muamele yapılmıştır. _ 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar E k' ş h . . Ce il tahmin ediliyor İtalya için de mazı, kuşyemi, taze b' 
dün Fen heyeti müdfuü Nuri ile bera- S I e remini m fıl' 

b d f Muhtelif istihsal mıntakalarından gelen lık. Romanyaya balmumu. çiroz ve il:• 
ber Ankara caddesindeki yol !adliye - Topuzlunun aşm an geçen er ınalCı.mata göre, bu 1ene yurdun her ta- tık, Yunanistana beyaz peynir jhrac ed 
tini gözden geçirmiştir. Muharrir arkadaşımız Sabih Alaçam rafında lafın az olmuı dolayısile hayvan miştir. ı 

Matef errllı: 

Kedık&y Helkevtnln ln•••ı ihale edildi 
KadJkay Htılkni:nin llO bin Hralı.k 

inşaat kısmı ~ edilmiFir. 

tarafından yazılan ve evvelce gazetemiz- zayiatı olmadığı gibi doğumlar da djğer Hafta içinde İsveçe 2400, Marsilys~ 
de tefrika edilen bu eser, birçok ilave- ıenelere nisbetle fazla olmuştur. 2640, !talyaya 3080 kilo içfındık lbt 
lerle Muallim Ahmed Halid Kitabevi ta- Yapılan tahminlere ve alınan maluma- edilmiştir. _ 
rafından neşredilmiştir. ta göre süt istihsalAtı ayni şekilde fazla-

Kitabda, General Dr. Cemil 'l'opuzlu· dır ve bu fazlalık yüzde 35 i bulmakta
nun bütün slyaai ve idart hatıraları top- dır. Buna müvazi olarak bu yıl 5Üt mah- Ankara borsası 

Bilyükadada Alpaslan 80ka~da o -
turan yük arabac111 8a.llh Yeşiltq, mo 

t&1ıe Bilyükada :S.1ed1yesi için Beti -
Jflen demir boruları arah& ne gıötilr -
melr i1zere yerH!ıftirlıken, 1 ao t1'Jo ağır 
llğmda.'kl bir demir bonı ym! dt\ş -
müş w Salih, ağ ayağından yaralan -

llU.fhr· YarSh tedavi ~tına alınmış -
tır. 

~t projesi mimar Rükneddin ta
. rafından ha~ırlanmıştır. İnşaata bu -

günlerde bAşlaneeak ~ Cümhuriyet 
bayraıııma kadar ikmal ohınacaktır. 

RIJltilr işleri: 

Onıvereltede ders keefmln• 
d.Dn baflanıldı 

lanınış bulunmakta ve bilhassa Tıb Fa- suDeri, ya" ve peynir ve benzeri madde· - ... _ 39 6 Açılq - Kapanq tiatlan 18 - 6 • 9 .... kültesinin nasıl teıois olunduğun uzun u- ler de fazla ve kalite itibarile U.tün ola· ~ 
zadıya anlatılmaktadır. caktır. Ç E K L E R 

cEski Şehremini .ce~il Topuzl~un ba· Malın fazla olmuı piyasaya an! olarak 1--------:----K-a-p-~aJllf 
ıından geçenlef» ın bılhassa mutarcke mal tehacümünü intac etmif ve Trakya Açılış ı.9' 
aeneılerine ve Abdülhamid 11 zamanına malı beyaz peynirler ıeçcn tene bu mev- ~~~ Yorıt 12!:!~ Jj(J.61 

tl'niwrsitede den ltesbnJ:De dftn baş
lmıml§tır.Bu miinuebetle dün~ 
da menıaiınler yapılmış, llektlSre, de -
bna Ye profesarlere talebe 1art.tından 

buketler ver11miftir. 

Bir qocuk erfk 11011cınd11n dDftD temas eden kısımlan da ayrıca siyast bir simde !530-550 kuI'U§ olduğu halde, yeni Part.s 8.3MO s.f660 
Sanyerde Deremandıra .eokağında 17 ehemınJyeti hai.zdJr. mahsuller 440-470 kuru§ arasında mua- Mlllno 6·~ ~:::~ 

d t hl_. -n.ı•li ,.. 10 Kitabi, okuyucularunıza hararetle tav- mele görmü-+ür. ~nevre 28.4676 960 numara s o uran fOıur .ouıı n o5 .u j• Anı te dın <7 •9960 67.9 
d N siye edem. Fiatı ~O kuru§tur. e-5 ra 

60
.8150 

yaşın a evzad y{Jhek bir erik ağa - Mehmed Akif lsveç sanayi firmaları külliyetli =~:-~ ~:!!~ 21.6ii'15 

cından düşmfi.t, vftcudünün muhtelif . maden istediler Atına 1.0925 J.09~5 
yerlerinden yera~tır. Bil!!, bay _ Hayatı. eserleri Ye 70 muharririn yazılan Sotya 1•56 ı.~ 

Hakimler arasında terfi, tayin gın bir halde ŞqH Çoc\ık hastahesine bdnci cild İsveç büyük sanayi fiı:malan §ehrimiz- Madrid 14.0'6 !::aıı6 
ll'...-f Edib ta.rafından yazılan ve !atik- d_,_, ühlm b firma! - t Varşova 28.&45 

2
A ...... "" 

Y8 n8k"lle 1 k kaldınlmışttr. ""1'"' wu m azı ara mura.caa e· •o--•" 
1 r yapı ICI lAl ma.rfı pirinin edebi. içtimai, siyasi btt- derek killllyetli miktarda maden milba- Budapeşt\ 2~::~ g_g060 

Adliye Vek!letinoe, 3'0 kadar hAld- Bir k6fteci dDkklnında yangın çıktı tün cephelerini, iç ve dış hayatını göste- yaa etmek için t&mua geçmek arzusunu :ea:~ 2.8926 s.S9ı6 
mlıı mmni ihUva eden btr bremame Mercanda Tıtcrlar caddesinde Çh - ren bu mühim eserin ikinci cildi de intl- izhar etmqlerdir. Yokohama 84.62 s.t.~ 
hazırlanmaktadır. Birçok 1ttıdmin ter- meciçıkmazındaki Yusuf Özün'ün ild §ar etıntıttr. 322 sayfadan ibaret olan bu AIAkadarlar bu müracaatları tetkik et- Stokholm 80.6450 80:- • 

ikinci dld de çok kıymetli yazılarla dolu. mektedlrle.r. Moskova - 23.9024 sı5_:.:...,...--
ft, uryiJl ve naldllerile allkadar bulu - numaralı köfteci dükklnından yangın dur: Mehmed Akiftn vefatının ikinci 1e- &asen bir miiddettenberi bir İıveç ma- 1---l-S_T_l_K_R_A_Z_L_A_R __ ~ 
nan bu bramame yakında netredlle - çıknuf ae dıe, .andürillmÜfillr. Mi devriyesi münasebı?tile kabrinde, ca- den mühendisi de piyasada Türk maden- ~ 
rek bOyileu adliye kadro-*1da genjş Atqin, OC6ğuı parlamuından nhw- mide, Universttede, Halkevlerinde, mek· leri hak1tında t~tkilut yapmakta ve bu 
llçüca tebeddru.At yapıhnı.t olacaktır. etti~ .... 1 .. ..,1 ...... -.. kblerde yapılan ihtifaller, söylenen nu- arada bazı firmalarla temaaa ge""rek de- Türk borcu 1 peşin 

s~ -~ ......... ,.. y-· f , !ll , 
tukl.ar, okunan · filrlft', bu münasebetle vamh ve geniş mlkyuta olan bu talebie- , , ı vadelJ - '' 

•11a11ınnuıııınnn_,llllllltttfflllllfllllllllllllllllMllHllUlllllllHllllll yazrlan yazılar, gazetelerdeki milnakal!- rin ehemmiyetle nazarı dikkate alınm~ı- - __,J 
· T"'-k ff K lar, leh ve aleyhinde ılSylenen biltiln IÖZ- nı 'bildirmlf bulunmaktadır. Filhakika t;. "'---------•,_.,,,_.~ 
~ ava urumu ~~~ee~y~~i&~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B U-. Yu· . K P 1 YAN G OSU = =~--=~=:~~;:::~~ Çıl~~m: :k~: .. :~:~·nıu:;~:~~~ .... : .... · · · · · · · · · · 
ris hayatına aid hatıralar. tenkid ve tah: Görlllmemif bir kahramanlıktan ateşini alao 

lknci Keıide 1 11 / Haziran / 939 dadır ııner ... İki cfidf bin aayfa.yı geçen bu kıy. Senenin en bnyDk denizcilik filmi 
• mettar eseri btltün kanlerlmlıe tavsiye T Ü R .K Ç E S ÖZ L tJ 

BDgillı lllramlgeı 45.000 Liradır... ed•rtı. ....... -·--- DEN ı· Z ALT 1 D 1 
Şehudebafı TURAN • 

~= ı= :~~~ ı!:°:ıırı~;:> Mr~ lkr...Uyelerle ttyatrosunda BurrR... LA L E Sinemasında 
Bu gece e uı.a 

Y mi terttptea bir bilet alarak iftiralı •tmetl ihmal etmeyinb. Sb de Aynoa : Renkli Miokey W ALT DİSNAY ve Motro Jurnal 
plyanpan me.'wl n bahU,arlan ..._.. strmll obınaıı111. Vurdum Duymaz Bu Film •rnı ••manda Ankarada Yenlfahlrde 

VodYll 8 perde U L U 8 Slnemaeında g8aterllmektadlr. 
otuyuoa A.71181 Kaou var1eteaf · 

Açılıı 

-



Sayfa 5 

Samsunda 19 Mayıs 

iZ Veni • • 
ızmır ve 

valileri 
Anteb 

Kız enstitüsünde ve akşam san' at 
çok arttı hıektebinde talebe sayısı 

> - liasan :a 
• birka r::y hani bilir.Jn 

ç sene cvv .. l \: ., 
insan Mecidiyekôyüne 

gitti mi başına sinekler Ci§ü
şürdü. 

. .. Evvelki gün gittim, bir 
tane bile sinek görmedim, a
caba onları nasıl kaçırdıl~? 

Hasan Bey - Kır kahvele
rindeki radyo hoparlörlerini 
unutuyor musun azizim? 

Bugün Samsunlular Atatürkün Samsuna ayak 
basışının 20 inci yılını heyecanla. kutlulıyorlar 

Bursaya bereketli 
yağmurlar yağdı 

Ağrıda yaz 
Ağn (Hususi) - Ağrı birkaç gün · 

dür gilneşin ılık şuaına kavuşmuş hu· 
lunuyor. Havaların bir dereceye kadaı 
ısınması üzerine yollar açılmış ve Dev
let otobüsleri dünden itibaren işleme • 
fıe başlaını~tır. 

çaldığı h.t ·in bir marş ile havaya ooğru 
üç kere yavlım ateşi yapümış ve bay
rağunızın önünde bavrağı seUınılıyn ~ 
rnk yapılan O"eçi1 rcı::mi ile törene ni • 
hayet verilmiştir. 

Edirnedeki müesseseler ve kurumlar 
tarafından abideye Ç<!lenkler konmuş . 
tur. 



K örnilr meselesi, odun meselesi 
çamur meselesi çok şükür ha

vaların değişmesile otomatik olarak haJ!,:
dildi. Fakat yeni meselelerin arif esinde~ 

yiz. Bunları birkaç güne kadar tefrika ro

manlar gibi gün gün gazetPlcrde okuya-z.: •• Y---._ 

vapurlar ve trenler haddinden fazla ka

la balık olmakta, mevcud seferler ihtiya

cı temin edememektedirler. Bu meselenin 

halli ... vesaire ... v, .;aire ... > 

Dördüncü mesele: 

~KJrk~e sularının kesilmiş olduğu 
ve terkos tesisatının da bilhassa bu sıcak cağız .. 

\3irinci mesele: 

cHavanın birdenbi!'e ısınması - );'fizrın

den şehirde buz ihtiyacı baş göstt>rmi~tir. 

Evvelden hazırlıklı olmıyan b ız bayileri 
dükkanlarında ihtiyacı karşılıyacak mil-· 

tarda buz bulundurarnadıkl:ın için şehir

de buz buhranı tnhı:ıddüs etmiştir. Bu mc

&elenin halli için... vesaire... ve;Jir(' ... 

aylarda su ihtiyacını karşılıya.madığı me

sclesile alakadar olanlar.. . vesaire . 

vesaire ... > 

Beşinci mesele: 

cHenüz kaldınmta:-ı yapılmamış olan 

Cihangir semtinde. sokak~ar tozdan geçil

mez bir hale gelmiş olduğundan bn mese

lenin ... vesaire ... vesaire ... > 

İkinci mesele: A!tıncı mesele: 

cPlajlar şehre uzak olduğ;u ve dP"iz 

ihamambrı mesele~i henüz halledilm cli:i 
için açıkta denize girenler s1k sık görill

mektcdir. Geçenlerde bunl <> rdan iki inin 

c Yazı 1 şehirde kalan halk için bahçe

l('rc gitmek ve hav:ı almak bır zarurettir. 

Faklt bal.ıçe sahihleri öyl.:> yüksek tarife

ler tesbit etmi~lerdir ki halk btı yüzden 
bir kaza neticesinde öldükieri de ayrıca bahçelere gid<>miyor~a:::-. Bu meselenin ... 

ynzılmı!ih. neniz hamamlan meselesinin vesaire ... vesaire ...• 

halli... ,·csaire ... vesaire ..• > Bu meselelerin de hepsi balledilecek-

Üçi:ncü m~ele: tir. Çünkü bi:kaç ay sonra yaz geçecek 
cŞE, :r h ... lkınd m pek çoklarının sav!i- ve kış gelecektir. 

yeye t şınrnı;; oldukları bu' mevsimde, 1smct Huh1si 

ı 

Yataklı bisiklet 

Bir yatak somyasile demirlerinden ya
pılan bu bi~1<let sahibin~ seyyar ya tak 

vatlfesi,ıi de görnıek•edir. 

* 
Ci a bir maden midir? 

Civa yegane ma
yi unsur olmakla 
beraber maden ev
Slfını tasır. Bu hu
eusta yapılan bü
tün tecru b ler müs 

bet bir nc.Jce ver- tlE~~~~i.J 
miş bulunmaktadır 

1 

Odu tdan yemek yapılab·lir mi ? 
İngilterede Pri.'lces Risborough'ta, ül

tra modern laboratuarlarda hükumet 
kimyager ve fen adamları gecel~rini gün-
düzlerine katarak odundan yemek vücu
de getirmek için çalışmaktadırlar. Al
manyada elde edllen neticeler esns tutu
larak, şeker, un, glikoz. maya, alkol ve 
muhtelif yağların yerine geçecek madde
ler istihsal edilmiştir. Sınai maksadlar i
çin de zift, cam, dizme harfleri, hayvan 
yemleri yapılmıştır. 

{ * lngilterede bir aylık. 
otomobil ihracatı 

İngiltcreye Mart ayında, yalnız 8 hu
susi otomobil ithal olunmuştur. 1938 :Mar
tında ise hususi otomobil ithalatı 831 i 
bulmuştu. 

* Sarhos olan 20 bin arı • 
fogilterede Hampstead bir an çiftliğin~ 

den kaçan 20 bin arı. semad:ı bir knra bu
lut halinde uzun müddet kaldıktan sonra 
bir armud ağacınm dallarına konmuşlar. 
hayvanların lğıriı~dan dallar akatin
de yay gibi eğrilmi~tir. 

Bir arı mütehassısı, arıların bal ile sar
hoş olduklarını anlamış, dalı kesmiş. kra
liçe arıyı bulmuş, bir kutuya koymuş, fli
ğer arılar da kra:i;elerin;n götürüldüğü 
çiftliğe dönmüşl<'rdir. --... ····· ·-····· .... .._....·------····························································· ... 

Üç mesele 
Sivrihisarda Bay cA. R.~ ye: 
- Kızmayınız, karşılaştığınız vazi

yet. maksadı fazla tafsiliit arasına ka
nşt.ırarak müphemlc~tirreiş olmanın 

netice.Sdir. İst~rsen;z hadiseyi bir da
ha gözden geçirelim: 
Yaşça sizden büyiik bir genç kızla 

tanışıyorsunuz. sevişiyorsunu~, birlik
te gezip görUnüyorsunuz, Frenin 1abi
ri ne kızı Kompromctt! ediyorsunuz, iş 

evlenmeye dayandığı zaman da genç 
kızın yaşça sizden büyük olduğunu ha
tırlıyorsunuz, uyku uyuyamaz oluyor
sunuz ve benden kızla erkek arasın
daki yaş farkının ne olması tazım gel
diğini sonıyorsunu~. 

Aziz okuyucum, maksadı bu defn da 
yanlı§ anl:ımadığımı ümid ederek cc
vab vereyim: 

Nqrrnal şerait altında erkeğin kızdan 
beş yaş büyük olması lfızımdır. başta 
sıhhat ve beden teşekkülfıtı olmak ü
zere muhtelif ahvalde bu farkı biraz 
daha küçü!tiip büyütebilirsiniz. Fakat 
aiz norm.al scrait :ıltı.n~ deeilsiniz. 

kendi kendinizi anga3e etmiş vaziyette 
görünüyorsunuz, sizin için artık yaş 

farkı aramak mevzuub:ıhs olamaz, ev
lenir ve mes'ud olmaya bakarsınız. 

* Bay cR. K.> ye: 
Üc sene ... Bazı ahvalde bir gün gibi 

gelip geçer. b~zı ahvalde ise bütün bir 
ömre bedeldir. Sizi bugün için herhan
gi bir angajman:ı girece'lt vaziyet~e 

görmüyorum. Kendiniz için beyhude, 
karşıniızdaki için tehlikeJidir. Bazı niş
tcrler vardır ki i15.ç yerine geçer. Kıza 
söyliyeooğiniz hakikat bu cümleden
dir. Belki birkaç gün müteessir olur. 
sonra unutur, en iyi tarzı hal buJur. 

* Bay cM. C. Ö.1) ye: 
Tavsiyenizi dinliyerek mektubunuzu 

spnuna kadar okudum. Fakat uz-.ın ce
vab vermeye imkan bulamıyacnğım. 
Buna mukabil sizden sorayım: 

- Sosyete hayatı yaşıyor, cümlesi
le kastet+iğiniz mana nedir? 

Bunu söyleyiniz. ondan sonra ister
seniz meseley~ bir defa daha da~ünelim. 

'l'EYZE 

Mayyo örmek zor değildir. Fakat uzun 
iştir. Şimdiden başlamalı ki tam vaktinde 

hazır olswı. cHangi örgü yapayını?> diye 

düşünmiye bile değmez. Düz örgü en gü-

zel, en kolay, vücudü en ince gösteren -

• 
Mahkeme kararile tevkif edilen katil İzmit müdde; 
umumiliğine teslim edilmek üzere bugün sevk olunaca 

• ·11 
Ckçen hafta içerisinde İzmite bağlı Seyfeddin, bugün mevkufen I~1:" 

Kandıra kasabasında, hiçten bir sebcb gönderilerek, ora müddciumu~niJı!;..
yüzünden sokak ortasında feci bir cina- teslim edilecektir. 

yet işlenmiştir. Kandırada oturan Sey - Bursada nahiye mUdUr~nd 
feddin isminde bjr kayıkçı, ayni kasa -
hadan meslektaşı ismam, bir sandal me öldürenlerin muhakemesı lıi, 
selesinden aralarındaki hüsumet do _ Bursa (Hususi) - Soğukpmar na a)ll 

layısile tabanca ile öldürmüş, cinayeti 
müteakıb firar etmiştir. 

Mdhalli müddeiumumi!iik hadisenin 
tahkikatına vaziyet ederek, Kocaeli 7.a-

bıtası suçluyu takibe başlamıştır. Fa -

kat katil beş altı gündenberi arandığı 
halde bir türlli bulunamıyordu. 

Seyftddin dün fstanbulda yakalana

rak, adliyeye teslim edilmiştir. 

MüddeiumumiJik, suçluyu isticva b e 
dilmesi için Sultanahmed 1 inci sulh 

ceza hakimi Reşidin huzuruna çıkart -
mıştır. Seyfeddin, yapılan sorgusunda 

suçunu ikrar ederek, vak'ayı şöyle an -
Jatmıştır: 

- Ben, bir kayık yapıcısınaı kendim 

için bir kayık ısmarlamıştım. İsmail, 

benden evvel davranarak ısmarladı -

ğım kayığı satın aldı. Bu hareketi doğ

ru değildi; işlerime çok sekte verdi. Bir 

kaç gün evvel sokakfaı gene İs:rnaile ras

ladun. Zaten aramız açıktı, tuttu bu 

defa da benimle alaya başladı: 

c- Adam sen de, kayığı ne yapae<ı~-

yesi müdürü Muslihiddini bir gece sab ..• 
karşı vazifesini ifa ederken öldüren tıı~ 
tün kaçakçıları Kayapa köyünderı J{a • 
ile arkadaşı Mustafamn muhakerncletı , 
ne, dün ağırccza mahkemesinde başl~ • 
mıştır. Asıl katil olan Kadri suçunu 1·~ 
raf etmekte, yalnız gecC' karşılaştıkları 1 • 

şahsı hasım µmnettiğini, yanında j:ı~~ 
darına bulunmadığı için nahiye ınfid~it· 
olduğunu tanıyamadtğını söylemekte 
Muhakeme başka güne bırakılmı~ı~: • ..-

····E·d·i~~~··~··İ~t~~b·~İ···y~İ·~·~i~'§ u 
9 saate indi 

Edirne (Hususi) - Edirne ile ts:aıı~ 
bul arÇtsında işJiyen trenlerin tarıfefe 
bugünden itibaren değişmiş ve ıness 
11 saatten 9 saate indirilmiştir· <fillJ 

Y~.ni haTeket tarifesiı;e göre her ~.st 
saat 8.45 ve Edirne ve Istanbuldan 1" 

Yer
şı lık lı hareket edecek tren 5.25 te 
!erine varacaklardır. dal' 

Gece 22.30 da Edirne Karaağa\:ın si 
geçecek konvansiyonel treni de 5 

7.30 da Sirkeciye vasıl olacaktır. 

lzmit yolları yapıhyor 
dit. üstüne türlü türlü süsler yapılabilir. sın sanki SEn?> diye eğleniyordu. Bir -
Hele modeldeki gibi cempriml' taklidi> denbire hiddete k:-lpıldım, yanımda bu

fcvkaltıde bir şey olur. Ho§ bu bir işleme lunan tabancayı çekerek, ona ateş et-
tim. de değil ya ... Açık renk yünün arasıııa 

İzmit (Hususi) - İzmit - Kararrıii~; 
sel, Adapazarı - Hendek, Kandıra - _ 
rasu - Adap~zan - Karasu, Kandıra~ 
Ağva şoselerinin bu yıldan itibaren _ 
pılması vilayet makamı tarafında~ e rd 
mir edilmiş ve inşaat başlamak. uze) 
hazırlıklara başlanmıştır. yila~~tı~d ~l· 
bozuk olan ve gelip gitrnege musaı ı;ıSl> 
mıyan şose yo1lannın bu şekilde e~al· 
surette yapılmak üzere bulunınas! et-

koyu renk kanştınlmııı. Hepsi de uüz ço

rab örgüsü... Modelin tıpkısını yapmak 

icab etmez. Maksad bu cbuluş, tan, yani 

iki renk yünü :ıyni örgüde emprime şek -
linde karıştırmak fikri?ıden istifade ede

bilmektir. Bu deseni birçoklannın yapa

cağını düşünüyorsanız kendinize başka 

bir emprime deseni seçersiniz. Düz örgü 

ile her çeşid çiçeiİi ve deseni taklid et • 

mek mümkündür. Açığa koyu, koyu~a 

açık renk karıştırınca hangi emprime ol

sa kendini gösterir. Kolayınıza ve hoşu • 

nuza gideni yapıverirsiniz. 

Yemek bahsi: 

Lion usulü fasulye 
Taze fasulyeleri yıkamalı, tJyıklaına

lı. Tuzlu kaynar suda, kapağı açık o -

larak bir çeyrek kaynatmalı. Sonra 

süzmeli. Bnşkaı Cir tencerede ufak bir 

yumurta iriliğinde tereyağı eritmeli, 

(eğer famlye 1 buçuk kilo ise) ince 

doğranmıs iki baş soğanı bu yağda kı-

7.artma lı. Üstüne haşlanmış fasulyeleri 

boşaltmah. 'l'uzunu, büberini atnk-ilı. 

Soğanlar tamamile pişinciye kadar a -

teşte bırakmal~. Sonra bir tabağa al -

malı, üstüne ınce ince kıyılmış mayda

noz serpmeli ve hemen yemeil.i. 

Fakat, size yaivanrım bdy hakim! 

Benim muhakememi burada yapın. İz

mite gönderirseniz, İsmailin akrabaları 
beni vururlar. 

Hakirn, suçlunun tevkifine karar ver kı çok sevindirmiş ve valimize ınıntl 
miştir. tar bırakımşbr. _..,,,,,,. 

c Trakyada tohum temizleme hangarları _) 

Edirne (Hususi) - Yoncalıklar Trak vanlarma yedirııır. ueçen sene -ı:'f~~ 
yanın her tara.unda tutulmuştur. Üç yada da 1500 kilo tohum ekilmiştır· JJI" 
seneden beri 300 merkezde tecrübesi ya• miktar bu sene daha arttınlacaldır:. tii1' 
nılmakta ve çok iyi neticeler vermek - ğer taraftan bu sene irili ufaklı btl ıef 
tedir. Bir sene atılan tohumla yedi se - Tralcya köylerine yonca• yetiştirJ1lC 
ne devam eden ve senede 4-5 defa hiçi- ki aşılanmağa çalışılmaktadır. ·rr 
len yer yoncası gibi susuz ve ratıb yer- Resim Uzunköprü Makmiten nah~ııı' 
Ier için de kır yoncası ekilmekte ve bu sinde bir tohum temizleme han!~8 

da besi ve süt hayvanlarile koşum hay- gösteriyor. ·-·-----.................... -...... -·····-·-·----··----·-... -----····-···· .. ---······-... ---
Bacaksızın maskarallkları: Dikenli 
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Osmanl 
TE Ki 

r 
C: Me:SEILIEILER=I 

• icra dairelerinde 
kısa bir tetkik • 

s ç 
e ara~dan çıktıktan sonra birçokları devlet idaresinin 

11 Y.uksek ma~amlarına getirilen içoğlanları kimlerdi, 
8 nasıl yaşarlar, nasıl yetiştirilirlerdi ? 

Halk nelerden şikayet ediyor, şikayetlerin hangileri 
haklı, hangileri haksız, derdin devası nedir ? 

. araydan k 
Clevı~t . d ~ı tıktan sonra birçokları 

k ı aresınde en yüksek makam -
i adar g r ·ı ~Oğla 1 e ırı en Osmanlı sarayının 
Sohbe~ ~~ın günlük hayatı, bir tarih 
lllevz 1ç.ın herhalde şayanı dikkat bir 

u o ur. 
~nbu ·· 

tnayun gu.~, kendisi de Enderunü Hü-
1.tehıne~n ~ul~flü ağalarından biri olan 
tind~n b" alıfenin «Tarihi Gilınani> 
lllanı1 ır Parça naklediyorum ki Os-

saray · - ' asır o,.. ı ıçoglanlarının on yedinci 
• Lasındak· h 

S<ltninıı bir .. ~ı aya'tını çok canlı ve 
llaz

1 
ker uslub ve ifade ile anlatıyor. 

tı. bakı,.... ıdrne ve Ubirleri, anl~ılma -
Rıl.ı_. 4•ı.ın an bu ·· .. 
~arile . gunun dilindeki kar-
trıasaYdun çevırmek zaruretinde kal -
boıznağa ' Mehmeq Halifenin dilini 
Son Posta k~yamıyarak, bu sayfalatı 
ı.:_ sutunlarına ayn"'"" '""" .. 
'"Ull. =~ ~--sınr -

.... Osınanıı sara 
41.l Ve h · • Ymın içoğlanları • mev -fla ızmetlerin .. ' ra taksiın . e gore «ocak. kovuş-
atfenin za edılmişfordi. Mehmed Ha-
~~inde ~a~nda, Dördüncü Mehmed 

lins oda uko ovuşlar şunlar idi: 
Su odada k' kVUşlann en şereflisi idi. 
iju ır tane . ğ · Gece gün .. ıço lanı bulunur -
itlni görürıer~~uz pad~şahın hizmetle -
eJllanet edilm· .Hırkaı Şerif de onlara 

İkinc· ıştı. 
!:.l ı OC</k h 
o..t<tki .... 1. • azine kov 'd' B hı ~~ Üflü Gilm uşu ı ı. ura-

2:111~ttnc bak anlar yalnız hazine 
Üçüncu" arlardı. a ocak k'l ı.~r Padişahın 'L. 

1 ar kovu.şu idi. Bun -
·va gib' ı.;]ızat a· ... 
ttarı 1 şeylerle i Ye _ _ıgı çerez ve mey 

~.rdı. Çecegı şeyleri hazır -
Dördüncü 

Seferı· k oco.'k seforU k 
!biz ı ovuşu gilınanı ovuşu idi. 

zat giydiö'i am arı, padişahın 
B ~Şhıci oc~k çc:n h ~~llara bakarlardı. 
U?ılar d k 't'' ıncı er kovu 'd· 

da k a ·ırk oğlan idi p . ~ ı ı. 
ika uUandığı toğa 1 . adışafhın av

rlardı. Bu be n ara, şahinlere ba -

:~d~ giydikleri i~~~~ ftgilınanlanna, 
ı. a anlılar. de-

Altın~ı k 
~ ovuşa «bil .. k 

VUşa «kiLn"k yu oda., yedinci 
orı~- ~u oda:. d ·u 
"<lllın giJ.nı enı rdi. Bu iki 
~8 anları d1 8 trnezdi. Büt" . P~ şah hizmetleri 
f ~enınekti. B:ı~~er~ okuma yazma 

dolmalı denilird~. olma giydikleri 

kalkıp dua ederdi. Sonra hepsi kovuş
larına varıp aıyak üzerinde padişahın 
selamet ve sıhhati ve geçmiş padişah -
larm ruhları için üç ihlas ile bir fatiha 
okurlarclı. Sonra yatarlardı. 

Seher vaktinde kalkılırdı, adet üze -
re giyinilip abdest 811ıp, herkes $ene 
kendi yerinde oturup sabah namazına 
kadar Kur'an okurlardı. Sabah nama -
zından güneşin doğmasına kadar her -
kes kalfasının önüne varıp Kur'andan 
ders a1ı.rdı. Bu sabah v~tinde ders o
kuyan bazı gilmanlar, kendileri güzel 
olduklarından başka sesleri dahi güzel 
ve şirin olup yüksek sesle, ala ve nefis 
davudi sesle rnu'htdlif makamlarda 
Kur'an okuduklarında işiten canlara 
can katardı. 

icra dairelerinde faaliyet 
Halk dilinde, cAllall .mnseyi hekime, kararının nerede olcıugu meçhuI borçluya 

hakime muhtac etmesin!. diye bir söz bildirilmesi lazımmış.. Aylarca da bunu 
vardır. Buna son zamanlarda bir yenisi bekliyeceğiz. 

daha ila've edilmiş bulunuyor: cAllah Arkadaşı bunun kanuni bir lüzum ol .. 
Bu vakitlerin haricinde, padişah hiz kimseyi icraya düşürmesin: .. :. duğunu söylerken, o: 

meti olmadıkça yazı ile, muhtelif ilim- Bu söz ne dereceye kadar haklıdır? - Biraz kırtasiyecilik' .. 
lerle uğraşırlardı. Bütün bir yıl bu prog Bunu dün icra dairelerinde tetkikat ic- Hükmünü verdi. 
ram içince geçerdi. rasile an1amak istedim. * 
Yalnız iki bayramda pc&dişahın izni Berveçhi peşin elde Adliye Vekaletinin - Alakadarların müracaati üzcri:ıe 

ile iki bayram gecesi ta sabaha 'hcıdar icra dairelerinde çalışan memurların hal- icra harekete geldiğine gör<:? işlerin çık· 
türlü türlü oyunlar icad edip eğlenir - ka iyi muamele etmelerini bildiren ta - mamasından mütevellid kabahatin doğ • 
lerdi. Ve herkes kudretine göre, kimi mimile, İsviçrcden getirilen bir icra mü- rudan doğruya icra dairesine atfedilme .. 
diba, kimi atlas, kimi serenk ve kimi tchassısının vermiş olduğu rapor ve bazı mesi lazım gelir. İcra dairesinin vazife • 
şlb kaftanlar, buna- göre ince ve Iatif vatandaşların telakkilerinden mürekkeb ı sinin esası, alakadarlann taleb ve mu • 
çamaşırlar ve altın işlemeli takkeler, üç ipucu var ki, bunlardan (icra) denen rncaatidir. 

Bir ı~ogıa.nı kumaş terlikler giyip kuşak sarar~:ır, bir meselenin mevcudiyetini kabul etmek Bunu bana söyliyen icra işlerinde uzun 
/ envai 1atif kokular sürünürlerdi. ıtızım! .. Şu halde üzerinde yürünecek bir 1 müddet çalışmış hukukç:.ı arkadaşa, de • 

Bütün bu odaların içog·lanlan,- me - d Padi~ah bayram namazını kıldıktan zemin mevcud demektir, yürüyelim. im ki: 
mur oldukları hizmetleri adab ve ~r - '--.Jnra has oda önünde kurulan tahta o- Tarife hacet yok, icra daireleri adliye 1 - Acaba müracaatten sonra, harekete 
kfmı ile gördükten sonra her biri mu - turur, içoğlanlarının tebriklerini ka _ binasının ikinci katında, so1 tarafta iki geliste betaet mi var? .. 
ayyen yerinde, bir dakika kaybetme - bul ederdi. Bu merasimde has odaQılar hamam halvetini andıran kısımda çalı - - Varsa, kabahat memur azlığındadır. 
den, !kimisi hüsnühat ile, kimisi Kur'an altın üsküf giyerlerdi. Diğerleri işle _ şıyorlnr. İstanbulda biri Üsküdarda, beşi Bütün Türkiyenin icra merkezi sikleti İs· 
hıfzı il~, kimisi de ulümü şer'iye ile meli takke giyerlerdi. Hepsi sıra ile merkezde olmak üzere altL icra var. Üs - 'tanbul üzerine çullanmıştır. Dört be~ 
meşgul olurdu. padi.'Flhın eteğini öperlerdi. Sonra her- küdannkini bilmem. Fakat merkezdeki • memurla bu iş görülmez. 

Yaz ve kış akşam namazından bir sa- kes kovuşlnrına gider, kendi kovuş1a - lcr cidden kötü şartlar içinde t;aiışıyorlar. Filhakika, icra dairelerinde memur az-
at kadar evvel hepsi abtest alırlar, yer- rında bayramlaşırlardı. Sonra dört gün Bir defa memurla:-ı:ı bulunduğu yere dır. Vakıa bu küçümencik salona doldu. 
lcrinde oturup akşam ezanına ka\Jar dört gece şenlikler ederlerdi. yer denemez. Haza bakkal tezgahı... rulan bütün teşkilat kalabalık bir kadro 
Kur'an okurlardı. A!kşam namazından Has oda gilmanlarından biri bir me- Dört bölmelik bir yere sıkış~ırılan bu ile çalışıyor, hissini veriyor amma. iıaddl 
sonnl, yatsıya yakın Kur'an tilavetini muriyet ile saraydan çıkarılırsıi, boşa- beş ~oca t<:şkilat mühim mikt~rdaki me- z~tında memur adedi ihtiyaca kafi dcğil
bırakırlar, abdest tazeleyip herkes ge- lan yerine diğer odaların en ileri ge- murıle aynı kubbe altında .. Bır de buna dır. 
ne kendi yerinde edeb ve tcrbiyesile len, kıdemli gilmanı has odaya alınır_ esbabı mesalihi ilave ederseniz hasıl olan Diğer taraftan bazı memurların işl 
oturup yatsı ezamnı beklerlerdi. Ezan dı Bazan da diğer odaların en başta bu gürültü, sıcak ve hummalı faaliyet ara - kırtasiyeciliğe yol açan taraflaı· vardır. 
okunduğu gibi ikişer ikişer olup hün _ l~a'Iı gilınanı, hAs odaya gönderilınez, sında m.em~r vatandaşın ambale olma • Mesela: İcra A h~kimlcrinin ve icra me· 
kar mescidine giderlerdi. Her koVlŞlll mevkiine kadar bir vazife il sa a d masına imkan bulunmıyacağını takdir e- murlannın salahıyetlerinin pek mahduıl 
gilmanları mescidde kendilerine ayrıl- çıkarılırdı. Saraydan çıkarı';;n ~ay; dersiniz. Bu hayhuy içinde kalan bir me- olması ekseri işlerde alakadarlan mah , 

ı 'erle de ceına-\ı. ı'le namaz kı anl d ~ 
1 
aıd.' B murdan ve teşkilattan daha fazla randı - kemeye sevketmektedir ki, bu, işi uzat . 

mış o an y r aıı. - m ar cmura a: ayırma. uer er ı. a- . . . . A 

larlardı. Namazdan SOllrn imam ayağa (Devamı 11 inci sayfada) man beklenebılır mı?.. ma~tadır. ~untratlarda ımzanın inkar 
Alakadarların verdiği izahata bakar - halınde murafaada itiraz refedilmiyor 

Akşam Kız San' at mektebinin bir muvaffakiveti 
~ J sanız. icra dairelerinden senede 25,0CıO Mecburen iş mahkemeye gönderiliyor 

muamele geçiyormuş. İstanbul icra dai - İcra hakimi bunu tedkik edip bir kararı 
relerinin işi gittikçe de artıyormuş.. Es· bağlasa taraf.lar için de, muamelat içi11 
kiye nisbetle işlerin çok muntazam ve de çok sühulet olur. 

1ti ~11tıhuı Ak Vali ıJe 
'-'e ;e11ç kıi!a Şırn Kız San'at mektebinde. 
tt!l'tn llgune a.ı~ınızın ınuhtelif devirlere 
tİltir l'k, :trıekteb!nptıklan elbiseleri gös· 
ela b· "'erınek - ın faaliyeti hakkında bir 

mektebin bir kı.."ım talebeleri c!nnkü toplantı esnasında 

ır d uzere d" ll E'file t • un mekteb salonun-
tı l> ı. defilnd ertıb edilmiştir. 

<\t d "' e \Taı· bir { ar \'e e . 1 ve Belediye Reisi LUt-
•snıı ve şı, Şehir Meclisi azalarından 

~aıete · cıLer bulunmuşlardır. 

Genç kızlarımız, bizzat yaptıklan derilen di~ eşleri gibi çok beğenllrn1ş ve 
san'atkarane ve çok cazib kıyafetleri gi- takdir edilmi~tir. 
ylnmlş olarak davetlilerin onünden geç- Davetliler kostümlerin tetkikini mütea
mişrer. birer tur yaparak kostümlerin da- kib mektebin çalı~kan Direktörü. Bayan 
ha yakından tetkikini mümkün kılmışlar- Sevengil tarafından büfeya davet ediie.. 
dı.r. Bir asır evvelinden başlıyarak bugü- rek izaz edilmişlerdir. 
ne kadar gelen milU kadın kıyafetleri, K.- Genç kızlarımızın ve mekteb fdarcsi-
merika sergisindeki P,avyonuınuza gön- nin bu muvaffakiyetlnl takdir ederiz. 

yolunda gittiği, şild.yetlerin azaldı~ı. mc- Maamafih 'icra kanunu tadil edilmek {i. 

murlann gittikçe bu çapraşık işlcıde me- zeredir. İsviçreden gelen mütehassısın 
leke kesbettiği söyleniyor. Taşra icra dai- raporu tedkik ediliyor. Rap<'ıl muhtevi , 
relerinin kadro ve teşkilat noksanlığı yü- yatı icra hakimlerin~. TicaYet odasına 
zünden işlrri muntazam yürütememeleri müddeiumumiliğe sorulmuş, mütalealaı 
İstanbulun faaliyetini de aksatmaktadır. alınmıştır. Bu mfıtalealar karşılaştırıla • 

Mesela ya~lı bir kadın, Edirnekapıdan rak temyiz reis!erinden birinin riyase • 
on beş gündür, yaya olarak buraya ka • tinden teşekkül eden ~omisyon tadile 
dar geldiğini, her seferinde: muhtac yerleri değiştirecekti!'. 

- Yok. daha gelmedi!.. İcrada tebliğ ~ekilleri de geridir. Öde-
Diye savulduğunu yana yakıla, önfine me, icra, tahliye yapma veyahuc~ yap -

gelene anlatıyordu. mama gibi ernirledn tebliğinde müddet _ 
Tanıdık bir arkadaşa sebebin~ sordum: lerde çok tenevvü vardır. Kırtasiveci -
- Gayet tabü, dedi .. Bu kadının kı7.ına liğc yol açmaktadır. • 

kocasından nafaka gelir.. Geldiği ma - Kısaca, hukukçularımızın fikirlcrile ne. 
hal icrasınca paranın vaktinde yatırıl· ticeyi çerçevelersek. icra işleri çok me • 
ması ve vaktinde buraya sevkedilmesi rasime boğulmuştur. Bunu basitleştir -
icab eder. Bunlar olmazsa halile paranın mek iktıza eder. Bununla beraber en mj. 

gelmesi gecikir. Bu gecikmeden halkça him nokta, bir an evval İstanbulun bir 
burası mes'ul tutulur. Memur atlatıyor, adliye sarayı binasına kavuşmasıdır. Bu 
dosyasına bakmağa üşeniyor, zehabı ha- gnyri muntaz:ım vaziyet şüphesiz ki, me-
sıl oluyor. muru da, eshab1 mesalihi de rahatsız et -* mektedir. İcrayı bir çıkm:ız sokak, memu-

Bir avukat. cübbesinin kolile asabi asa- ru mütemadiyen şikayete m:ıru: bir suç
bi oynıynrak, diğer bir avukat arkada _ lu, halkı kapı diplcrind,.. saatlerini, ~ü:ı -
şına derd yanıyordu. lerini geçiren bir ~de çavuşu vaziye • 

- Müekkilime bu adamın borcu var .. tinden çıkarmak. yaptığımız acizane tet
Kendisini arattıli, tarattık. müteaddid kikatla şu iki şeye bağlıdır. 
ilanlara rağmen bulamadık. Sonra ken _ İcra ınuamelfıtını basitieştirmek. me • 
disinin Avrupada bulunduğunu öğren - rasimden kurtarmak; bir an evvel İstan
dik. Söyledikleri şehre baş vurduk. Ora- bula, içerisinde icraya şerefile münasib 
da olmadığı cevabı verildi. Şimdi gıya - bir yer ayrılacak adliye sarayı inşa et -
bında !haciz kararı aldık. Bu kararı alın· mck!. Bizce icra derdi bu ik; nokta ara -
cıya kadar da Rylar geçti. Biz her şey ol· sında halledilebilir. 
du, 'bitti sanıyorduk. Me~er gene bu haciz ~usret Safa Coşkun 



tt 
SON POSTA ~ 

~r~~R~~~================c=aa~T~U~N====_===~ı=c===R=AD=Y=O==A=B=E=L=E=Ri~J 
• 
s r 

b·ı··? ı r .. 

• 
1 

Sütleri şiselerle sattırmak, çocuklara ve hastaiara mahsus olan sütleri diğerlerinden 
ayırmak ve süt firmaları meselesini ele almak lazımdır 

son gunıerde ıstanbulun süt derdi ye-! Bu, bir ineğin yavruiamasını ınüteakıb 1 talara mahsus:t illi ..• olarak ayrılması .. • 
niden tazelen~ bulunuyor. Hilesiz süt daha değişik bir vaziyet arzcder. Yeni 

1 

dır. Çünkü çocuklar için en sağlam su! 
satılmasını temin için gerek belediyenin, yavrulamış bir ineğin sütü daha yağlı - yeni yav:.ul~ruş inek sütüdür. . 
gerek sütçüler cemiyetinin yaptıkları dır fakat kazein mikt1rı azdır, vakit geç· 3 - Sut firmalarına da fazlasıle ehem· 
teşebbüsler akim kaldı. Şehrin bu ezeli tik~e kazein artar ve yağ azalır. Diger ta- miyet vermek lazımdır. Çünkü herhangi 
derdinin önüne geçilmesi yolunda da bir raftan bir sütçü gilğlımünü doldurduk - bir hadisede • geçenlerde vukua gelen 
çok şeyler yazılıp duruyor, fakat ortada tan sonra satışa çıktığı zaman kendisin- zehirlenme hadiseleri gibi • mes'ul tu -
yapılmış hiç bir ~ey yoktur. Gene sütten den ilk olarak süt alanlar iyi ve yağlı SÜ· tulacak bir ~e ~~~hlul kalma~t,an ku: 
zehirlenme tehlikesi mevcud, gene susuz tü temin ederler. Çünkü süt bir kab içine tulmuş olac tır. oy ece mes u., yana 
süt bulmak imkansız... girdikten sonra yağı yukarıya doğru çı- herhangi bir firm~~ı ~ t.~şıyan ~ir .. inek~i 

Süt çocuklar için bir ikinci anne va - kar. altı sulu kaur ve bu da yağsız hir şehre seVkedecEtğı sutü çok buyuk bı.r 
• ' d . · dikkat ve ihtimamla hazırlamış olacak • zifcsi görür. Hastalar için şifa kaynağı, süt mey ana getırır. 
sağlam insanlar için ise inkişaf membaı • İstanbul süilerine su katılıyo,. mu? Bu tır. 

dır. Sütün bugünkü sanayide de büyük belki de variddir. Ancak yukarıda kısaca Süt tevziatının da iÖyle yapılmaCJı müm 
yeri vardır. İpekten düğmeye kadar bir- izah ettiğimiz keyfiyet yüzünden, satacak kündür: Sütçüler sütleri kapalı olarak a
çok şeylerin sütten imali kabil olmuştur. sütü az kalmış bir sütçünün sütü sulu ve larak alırlar, bu suretle vakit te kazan -
Şu vaziyet mevcuddur ki sağlanı bir yağsız görülür ve buna su kattığı sanılır., mış olur, çeşidli süt satmak imkanlarını 

hayvandan, mesela kuvvetli bir inekten Gerek müşteriyi. gerek süt satıcısını müş elde ettikten sonradır ki, her firma iyi 
elde edilen sütte mikroQ mevcud değil - kül bir vaziyette bırakan bu meselenin ve güzel süt hazırlamak, müşteriyi mern
dir ve böyle bir sütü içmek çok büyük halli için yapılacak çarelere bir göz gez. nun etmek gayretine düşer. Ziraat Ve -
fayda temin eder. Fakat böyle bir sütün direliın: kaleti bile bu husus için mükafatlar tev
kaplara nakli esnasında çeşid çeşid mik.I 1 - Sütleri 4işelere doldurmak, so - zi edebilir. 
rıtbun da beraber içeri girmesi ihtimali ğuttuktan sonra ve kapalı olarak !atmak. 4 - Süt, bazı semtlerde gene güğüm -
uzak değildir. Gerek çocuk için, gerek Bunun için mutlak surette fabrikalar lerle satılabili:-. Fakat böyle bir güğüm 
büyükler için en kuvveıli, emin ve iyi süt, kurmak lazım gelir. ÇünkU pastörize de -, iyi cinsten yapılmalı, ağızlan firmalar ta 
inek sütüdür. İnek sütiı çocuğun dişlerine,' mek ralis süt deme';{ değildir. Bu usul rafından kapatılmaıı ve mühürlenmeli • 
saçlarına ve bütün vikudüne emsalsiz sütü çok dayandın:. Prof. Soksletin yap- dir. Bu güğümde sütün alınmasına mah -

bir kuvvet verir. tığı bir tetkike göre pastörize edilmiş flüt· sus yapılacak mu.sluk. sütün boşalması -
lerden: nı temin edecektir. * 'Bu kısa izahatı verdikten sonra bahsi 31 derece 19 saat, 

İstanbul sütlerine getirebiliriz: 16 • 2 gün 
Hatta hastanelere, mekteb1ere ve muh 

İstanbulda halk niçin süt içmekten kor- 8 > 4 gün 3 saat 
kar ve neden sütlerde hile mevcuddur? 1.lh > 14 gün 3 saat dayanmak-
Bu sualin cevabını vermeden evv~l ıu • tadır. 

r telif mü&seselere giden süt güğümleri 
de mühürlü olmalıdır. Bu şekilde sayfi
yelerden de şehre süt getirilebilir. Fakat 
bu sütler İstanbul sütlerine rekabet e -
demez. Çünkü tazeliğini kaybeder. Az 
ineği olanlara g~linoe, bunların sütleri 
şişelere koyup mühürlenmeleri belki güç 
olabilir. Buna da çare şudur: Bu gibi inek. 
çiler sütlerini başka firmalara satabilir -
ler ve mes'uliyet te sattıkları firmaya 
aid olur. Yahud da böyle az inek sahibi 
birkaç kişi toplansrnk bir firma t~kil e· 
debilirler. Daha doğrusu, bu firmaların 
iştiraki ile biı-kaç fabnka kurulabilir. Böy-

nu da kaydedelim ki İstanbul çok az stit Diğer taraftan piyasada süt şişesi bul-
sarfeder. Bunun sebebi a'Şik~rdır. Süt di- mak çok gücdür ve alominyom kapak -
ye alınan mayiin büyük bir ekseriyetini lar da fazla pahalıdır. Beher süt şişesi 20-
csu, teşkil eder. 1 22 kuruştur. Çok az kullanılmasıdır ki 
Şu cedvele bir göz atınl7. süt şişelerini böyle pahalı yapmaktadır. 
Sütlerin yüzde 87 si su Mesela 9 kuruşluk bir sütün 20 kuruşluk 

> 3,5 u yağ bir şişeye konması her halde mantık dı -
> 3,2 si kazein şında bir hareket olmuş olacaktır. 
> 0,6 sı han-pen 2 - İstanbulda sü~ meselesi ile'Uğra -
> 4,5 u süt iekeri, şırken üzerinde durulacak noktalardan 
• O, 7 si mineral tozdur. biri de sütl~in cçocuklaru mahsus~, chas (Devamı 1l inci sayfada.) 

Sp · er bu/ıranı 
Konuşmasını 

bulmak 
bilen ve güzel sesli 
imkanı olmuyormuş 
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'' 
l " üç ondokuz ,, l 
~ Mayısın on dokuzunu beklerken : 
; Hatırlarım üç tane on dokuz ben 

1 

istiklal Sa şı s fa ( mal Paşan n Samsuna Ayak Basmasile Başlar, 
ismet Paşanm 1923 Yılmdaki Lozan Zaferile Biter Ve Yabanmlar Bu Dört 

: Bin dokuz yüz on dokuzda ikisi, 
Mayısın on dokuzunda birisi .. 
Bu üçünde yeni bir gün görünür 
Bir istiklal baharına bürünür. 
Samsunlarda inmek için karaya• 
Karadeniz yolu açmış Ataya i 

Y 1, iki Aylık Devreye u Türk Mucizesi ,, der~er 
O gün Ata milletine ba.ş olmuş ; 
Ezgin yurdu kurtarınağa koyulmuşı· 
Baharlandı milletin de tatihi; 
Birlik ile yörünüldü ileri 
Üç on dokuz bir tılısım sayıldı 
Buradan Türke yeni ışık yayıldı. 
Üç on dokuz kutlu oldu Türklere 
Bayrağımız yükselmiştir göklere Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et 

bi U f Bastnrafı t inci sayfada) 
nıurnide mağlO.b olmuş Osmanlı 

OrdUJ;u he t ' 
9 • r . r arafta zedelenmiş, şeraiti Jk hır ~ütnrekename imzalanmış, Bü 

1 Harbın uzun seneleri zarfında mil-
ı ent Yorgun ve fakir bir halde millet ve 
eınlek r H ' 

1 e ı arbi Umumiye sevkeden-
~r, kendi hayatlan endişesine düşerek, 

<!rnleketten firar etmişler 
E ···• 

'\7 vet üçüncü ordu müfettış· i Fahrl 
.caveri h ' 
tara K azreti şehriyar:t mirliva Mus-
SUna cınaı tamam 20 sene evvel Sam
h . çıktığı zaman memleketimizin 
~·lı; tıpkı onun l 9l7 yılında Büyük 
ta~et M~lisinde okuduğu nutkunda 
!et ettiği gibi idi. «Saltanat ve hilA -
lllillrn.~vkUn~ bulunan Vahdeddin> bir 

el.\! bAhu M 

olabilecek b' sus .. ın_uşkül anlarında baş 
kü . ır hukfundar değildi· çün -

, «mUtereaa· b" , 
h ı> ır şah.t;iyet idi. BA -

usus mem.ı k . .. . e etın kurtulcfü · 1 w • d 
U!rııdini ta . ı ecegın en 
kir ve ku m~ı~e kestiği için bütün fi
lllek vvetını galibl~ tabasbus et-
tarrn:;a o~ara ya.r~ıa tahtını kur
SUz bir im asretrnıştı; o, imparatorluk -
zı olın parator olınaya evvelden ra-
tevme:şe~~dbun~n için yabancı müs -
:rnenzilesln ~. bır oyuncak, bir alet 
Bu itibarı e duşmtış ve düşmekte idi. 
bulda hü~;::~ emniyet eder~k İstan
getire~ği d tın başına getirdiği ve 
tarıc1 v fa am)ardan :memlekete ıkur-
bevhud: id~Ydah bir hareket beklemek 

ı. 

Ii Ükii:rncıa 
d rıa: hu"kA-...-tin t.~ .... en gaJib d wrıe Zaı.ı yuzun-
kürnlerin evJet~r mütarekenin hü -
b· e riayete lt\zuın . .. 
ırer vesile ile 1stanb görmuyor, 

askerlerini sokınu :a donanma ve 
Fransızlar· Urfa ~ « dana vilflyeti 
gilizler ~raf d ar8:§ ve Antep İn -
«Antalya ve ~n ~ 14gal:t edilmişti. 
~ıt'aları, Merzi~o~ada İtalyan askerf 
lız askerleri b 1 ~ Saıruunda İngi -
nebi zabit u unuYor, ~r tarafta ec
da:rnlan faa~~ memurları ve hususi a -
YorrnJı 'b' ıyette:1 idi. Bunlar yetrni -
Yani Mu~tafı IK5 Mayıs 1335 (1919) da 

kt a emaı p s çı ığı tarihten d aşanın amsuna 
0 rdusu da ·n 5rt g(ln evvel Yunan 
fakntile f , ~ ı. tıf devletlerinin muva -

zmın en feci b' 
etrniş bulun ' ır surette işgal 

uy ordu. n·-ı ıger taraftan d 
ah Ve CE!ph le cor unun elinden si -

ta idf. • Hıı18;;~ ri alınmış ve alınmak
leketin h Yarı unsurlar da mem _ 
rneı ve -c~-tarafında, açı:k ve ~zli e -
•· .. ,~l\sndlannın h 1 b ve bunun . . W!U ulmasına 
ÇÖ~· ıçın «devletin biran evvel 
İl.unı. p~~~k çalışıyorlardı. İstanbul 
Yunan zabi~an.esinde Yunanlıların ve 
eden «Mavr erı~in yardımile teşekkül 
rtıiz~ « 

0 Mıra:1 ~yeti vilayetleri -
tniting1eçeteler teşkil ve idafe etmek 
! ·rvepr ' a ~ opagandalar yaptırmak-
~~· şguı oluyor ve Yunan kızıl haçı 
- "i>..lnı nıuh l . ' 
~ira. te .ac rın komisyonu cMavri 
ltoıavl şt şkılatının her yerde işlerini 
mı · a ırıyordu. Rum mektebleri yir 

Yaşına kad ki 
~n b:ct ar gençlerle tamamla -
~lra. ~ ~şkilAtı yapıyor ve «Mavri 
lll ı:>atrık{etile. hemtlkir çalı.şan erme -
klnl hazır ~nesı de Rumlar gibi bir ta-

«'r 1ıklarda- bulunuyordu., 
rabzon Sa 

iliz sahiUerİn msun ve bütün Karade-
\te İstanbul ~ teşekkül etmiş» olan 
ilan p dakı merkezden idare olu -

« ontos cem· . . 
iniş glhi . ıyeti:1 kendı evinde i-

nıanıasız çalışıyordu. 
ıı\7aZiyer 

!ay ta . ın dehşet ve vahameti» ko-
lllad F:f. olunabıllr gibi değildi. «Da -
henin a ~d paşanın riyasetindeki kabi
b.ız Şah~ z, haysiyetsiz, cebin> ve yal
tatile p d~rez "~ menfaatlerinin icab
\>e dol 

8 ışahın mütereddi iradelerine 
&erine ~i~~lle itila! devletlerinin emir
dtirücU b' ı olması memleketi baş dön
l'Ü:k]ü ır hızl& esaret ve inkıraza sü-

Ö Yordu. 
t~ tarafta · 

n Edıme ve dolaylarında 

«Trakya - Paşaeli•, Erzurum ve EIA -
zığda, merkezi İstanbulda bulunan 
c Vilayatı şarkiye müdafaai hukuku 
milliye», Trabzonda cMuhafazai hu -
kuk» cemiyetleri gibi teşekküller vü -
cud buluyordu. Keza İzmirde bazı va
tanseverler, Yunan işgcilinin bir ilhak
la neticelenmesine karşı «Bir (Reddi 
ilhak) prensibi ortaya atmışlar• dı. 

AnCDk bu cemiyet ve teşekküllerin 
ve şurada burada teressüm etmekte o
lan hareketlerin ayrı ayn hedefleri v<tr 
dı. Mesern «Trakya - Paşaeli> cemiye -
tinin hedefi yıkılması muhakkak ve 
mukadder olan Osmanlı imparatorlu -
ğundan hiç olmazsa cTrakya - Paşaeli:. 
ni gene İngilizlerle Fransızların yar -
dımile, kurtarmak ve burada bir cüm
huriyet kurmak, « Vilayatı Şarkiye mü
dafaai hukuku mi11iye> C€miyetinin de 
başlıca maksooı Doğu vilayetlerinip 
Ermenistana verilmesi ihtimaline kar -
şı ilmi ve icabında fiili tedbir almaktı. 
Osmanlı imparatorluğunun inhida -

mında padişah kendi taiıtını kurtar -
ınak kaygusuna nasıl d~tüyse garib -
tir ki bazı semtler dahi yalnız kendi 
postlarını kurtarmak yolunu tuttular. 
Mesela İstanbulda, adındatı da anlaşı
lacağı üzere, maksadı herhalde mer -
kezden ayrılmak olan bir «Trabzon ve 
havalisi ademi merkeziyet> cemiyeti 
vardı ve İstanbuldan gönderdiği mü -
r~has1arla Of kazasile Lazistan liva
sında ~beler açını.ştı. «Herhalde Ka -
radeniz sahil mmtakalarında bir Rum 
Pontos hükumeti vücude getfrileceği 
korkusu Yardı» ve cİslfun ahaliyi, Rum
ların boyunduruğu altında bırakma -
ına°k» endişesi hakimdi. 

Bunlardan başka, gayesi İngiliz hi -
mayesinde bir Kürd hükfuneti vücude 
g.etirm<:k olan bir «Kürd taali• cemiye
ti İstanbulda merkezleşmiş ve Diyar -
bakır, Bitlis ve Elazığ vilayetleıinde 
şubeler açmıştı. 

Üçüncü ordu müfettişliği1 Mirliva 19 Mayıs 1939 

Mustafa Kanalin Samsuna gelmesile Hüsnü Kılhış 
yeni kuruluyordu. Merkezi Sivasta o - \ ./ 
lan ve Amasyadaki 5. Kafk.as tümeni- ...................................................... . 

le Samsundaki ı;. tümenden mürek - Bayram bu"tu .. n 
keb olan IH. ve merkezi Erzurumda 
bulunan XV. korlar ona bağlı buluna-

=:~1J.~~1:~~~a~~~:~n: 2~~~:~ yu rd da heyecan la 
ni Hasankale doğusunda ve 1 1. tüme -
ni de Beyazıdda bulunuyordu. 

1 Bunlardan başka Diyarbakır havali- kutlu an 'YOf 
sinde, müstakil y~i doğruca İstanbu- ' 
la bağlt bir XIII. kor vardı ki 2. tüme
ni Siirdde ve 5. tümeni Mardinde idi. 

Bu korla Ankaradaki XX. kor üçün
cü ordu müfettişliğinin yani Mustafa 
Kemalin kumandası dışında idiler fa -
kat göreceğiz ki o, tedricen ya,nız bu 
korlara da tebliğat yapmakla .kalmıyor 
kendi mıntakasile mücavir mmtakalar
dak1 vilAyetlere valilere dahi kuma'tl -
da ediyor ve kumandasını geçiriyordu. 
Onun ruh ve tab'ında daima nüfuz a -
lanını btiyütmek ve- her şeyi ve her ta
rafı kumanda ve hükmü altma a'lmak 
hassa ve temayülü sarih görülürdil. 
Onu Çanakkalede tümen komutanlı -
ğından kor ve grup kumandanlığına, 
ondan sonra da or komutanlığına sür -
atle çıkman bu hırs idi ki, bütün tari
hi büyük adamların daima bariz ve 
müşterek bir vasfıdır. Ve bu hırs olma
dan ne Mustafa Kemal Gazi bir baş -
buğ ve nihayet Atatürk olurdu ve ne 
de Türkiye kurtulurdu. Mirliva Mus -
tala Kemali asken, idart ve siyasi şe -
ref ve mertebelerfn en son ve en yük
aek hadlerine çıkaran ve Türkiyeye bu 

Bugün 19 Mayıs spor ve gençilk bay 
ramıdır. Bu münasebetle bayramın 
yurdumuzun her ta~afında yüksek de
ğer ve tarihi ehemmiyetine yaraşır bir 

, günkü istikl81ini kazandıran işte onun 
mutlaka baş olmak isteği ve buna olan 
büyük hırs, kabiliyet ve kudretidir. 

Büyük Harbin sonuna kadar lktıda -
rı elinde bulundurmuş olan İttihad ve 
Tera}cl{inin yerin~ geçen Hürriyet ve 
İtilAf, sulh ve selamet cemiyetleri de 
memleketin hemen her tarafına yayı~
mışb. 

İstanbulda, Vahdeddin, Damadın, A
li Kemal; Adil ve Mehrned Ali gibi Hür 
riyet ve İttil!f erkanından olan nazır
ların dahll bulundukları, İngiliz rahibi 
Fronun idaresindeki cfngiliz himaye
sini taleb ve temine matuf> bir «İngiliz 
muhibler. cemiyeti olduğu gibi cHnlası 
hakikatın Amerika mandası taleb ve 
temininde» olduğuna kanalat getirmiş 

olan bir çok münevverler vardı. 

Mirliva Mustafcı Kemal Samsuna çık-
makla yalnız üçüncü ordu müfettişli -
ğine mensub kıt'alar kuvvetli bir baş 
kazanmış olmuyor, ayni zamanda bil -
tün Anadoiu, hedef ve gayesiz, dağınık 
ve zayıf bulunmı askeri, mlilki ve mil
U kuvvetlerini bir araya toplıyacak ve 
bunlarla memleketi bir sürü zorlu iç 
ve dış düşmanlardan ternizteyecek ve 
kurtaracak bir başbuğa nail oluyordu. 
O, Anaidoluda yapacaklarını ve yaptık
larını İstanbulda kalarak, yapamazdı 
ve bu sebeble o, yapacağını bifo bile 
Anadoluya gelmişti. Onun için Türk 
milleti. Mustafa Kemal Paşanın Sam
suna çıktığı günün yıldönümünü en bü 
yük bir kurtul~ bayramı olarak kut
larken Ebedi Şefi ve Büyük Ölüsü A
tatürküne knrşı yalnız en derin kadir
şinaslrk ve minnettarlık duygusunu bir 
daha if:ltle etmiş olmakla kalmıyor, ay
ni zamanda kendi isabetli tarihi görüş 
ve takdirini de göstermiş oluyor. 

şekilde kutlulanması için alakadarlar
ca icab eden bütün tedbirler alınmış -
tır. 

Şehrimizde binalar, dlükk~ar ve 
bütün nakil vasıtalaTI sabahtan itibaren 
bayraklar la donatılmı.ştır. 

Şehrimizdeki stadyom ve Halkcv • 
leri spor sahalarınCla1d tören mahal -
lerine ~itmek üzere salat 7 den itibaren 
sokaklarda, halk ve mektebli çocuk • 
}ardan rnürekkeb kafileler yola çıkmış 
bulunuyorlardı. 

Bütün şehir baştan başa büyük bir 
bayram havası ve canlılığı göstermek
te idi. s~at 8 de bütün okulların bahçe-
!erinde spor ve gençlik bayramına iş
tirak edecek olan talebeler top1anmı~ 
bulunuyorlardı. Stadyom'lara gid"'n{ 
yollarla vapur ve tramvaylarda\ binler
ce genç mek'ieblinin canlı ve neş'eli 
seslerile spor kıyafetleri göze çarpmak~ 
ta idi. · 

* 
Bugün şehrimizde yapılacak törene 

dair hazırlanan program dahilinde spor 
ve gençlik bayramı şenliklerine Fener~ 
bahçe stadında saat 1 O da başlanmış • 
tır. Törene, Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğüne bağlı spor klüblerile lise 

ve orta dereC€1i bütün mektebler işti -
rak etmişlerdir. Halkevlerindeki töre-
ne öğleden sonra bmşlanacaktır. 

Merasim geçişinden sonra talebe tara 
tından jimnastik gösterileri yapılacak 
ve bilahare mektebliler, ön1erinde ban 
do olduğu halde bir gösteri gezisi ile a
bideye giderek çelenk koyacaklardır. 

Bu gece spor klüblerile Hz,tkevlerl 
spor klübleri tarafından muhtelif en'len 
celer tertib ve istifadeli toplantılar ya 

pılacaktır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki meınle -
kette. fikir ve mesaiyi muayyen bir he
defe doğru yürütecek ve yurdun nihaf 
selllmet ve istiklalini temin edecek bir 
bas henüz voktu. ve işte Mustafa Kemal 
Türklerin bu asıl eksieini tamatnlam:ık 
üzere İstanbulda bindiği vapurdan 19 
Mayıs 1Q19 da Samsuna çıkmı.ştı. 

Mustafa Kemal Paşayı Samsunda 
bekleyen ve karşılayan vctzife yalnız 
Üçüncü Ordu Müfettişi olarak askeıi 
bir vazife değildi. O Filistin C€phesin
de 7. ordu ve sonra Liman Fon San -
ders'in halefi. Yıldırım ordular grupu 
kumandanı, olarak Türk ordusunun 
büyük bir kısmın1n buralarda mahvo -

Bayram münasebetile bütün ilk, o~:a 
ve lise okulları ve bilumum resmi mu • 
essese1er bugün ve yarın kapalı o1atak· 

}ardır. 

Spor ve gençJik bayramı şehrimizde 
olduğu gibi Ankarada da büyük tö • 
renle kutlulanacaktır. Stadyom ve b~ 
yük caddeler baştanbaşa süslenecektir. 
Atatürkün 19 Mayıs 1919 da Samsuna 
ayak bastığı saat olan 7 de yirmi pare lup gittiğini gözile görmüştü. 

Bu tarihte merkezleri İstanbul, Kon
va ve Sivasta olmak üzere üç ordu mü
fettişliği kurulmuştu. Merkezi Konva
da bulunını 2. ordu müfettiş1iğinin 
Konyada XII ve Ankarada XX korlan 
vardı. XII kor Konvadaki 41. ve Af -
yonkarahisarındaki -23. tümenlerle İz
mirde fstmıbul hükumetinin Nadir pa
sa kumandasına v€rerek esir ve peri -• 
şnn ettirdiği XVTT korun Denizlideki 
5 7. tümeninden mürekkebdi. XX ko -
run Ankarada 24. ve Niğdede 11. tü -
menleri vardı. 

İzmitte bulunan 1. tümenle İstan -
buldaki 1 O. Kafkas tümeni, merkezi is
tanbuldn bulunan xxv. kora b~ğlı i -
di1er. 

Kezalik harb sonu Iraktaki 6. ordu
muz da tamamile bozulmuştu.Onun için 
yukarı0a saydığımız Anadolu ve İs -
tanbul askeri kuvvetlerimizden yalnız 
merkezi Erzururnda bulunan ve ha'rb 
sonu yegane bo:r.gunluk görmemiş olar. 9. 
ordudan müteşekkil dört fırkalı XV kolor 
dumuzun tutar yeri vardı; diğerlerinin 
ise hemen hepsi ya C€phelerde bozul -
muş, yahud da zayıf teşkilat halinde 
kıt'alardı. Üstelik bunların siJahlan da 
a1ınmışlı. Milletinki gibi ordunun da 
manevi kuvvet ve birliği bozulmuştu. 

Bu sebeble kıt'a!arına bağlı kalan sü -
bay ve erler pek azalmı.şlardı. Ordu bu 
halile Anadoluvu müdafaa edecek ve 

top atılacak ve f~rikalar, '.lokomotif • 
1er otomobiller düdük ve korneleriııl 
bir

1 

dakika çalarak bu tarihi anı Ebedi 
Şefin ve onu:ı. emrinde milli şeref ve 
istikl!l için aziz canlarını seve seve 
feda eden şehidl'.!ıımizin aziz hatıra • 
ı~ını anaca'klardır. Bu anda herkes' 
olduğu yerde durarak ihtiram vaziyeti 
alaca'ktır. 

Balıkesir ve Bursa dolaylarındaki 61 
ve 50. tilmenlerden müteşekkil XIV 
kor, merkezile Bandırmada bulunu -
yor ve XXV. kor gibi doğruca İstan -
bula bağlı bulunuyordu. (De~amı 11 inci ıayf ada) 

Bundan başka, Türk Hava Kurumu
nun Türkkuşu teşkilatına bağlı tayya~ 
releri saat 7 de havada ve şehrin üze .. 

1 

rinde cevelan yapacaklardır. Bilahare 
stadyomd:ı büyük mikyasta genelik ve, 
spor gösterileri yapılacaktır. 
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BİGA İCRA MEMURLUGUNDAN: 
~J Biganın Karabiga merkez nahiyesinde qçı oğlu Ahmed km Ay enın borun -

aan dolayı ipotek eylediii emvali gayri menkulede mevcud hissesinin paraya 
çevrilmesine karar verilen. 

Biga tapusunun 14/4/935 tarih ve 115 N<>. da kayidli Karabig.ının Kaleler 
nam Hisarkuyu mevkiinde doğusu muhacir Hüseyin ve sahibi sened tarlalan, 
batısı Kale poyrazı lehi derya. kıblesi Kale ile çevrili olan 2. Hr. 2982 M2. mesa
hasında bulunan tarlanın toprağı birinci derecede mümbit, kısmen meyilli olan bu 
tarlada bir çinnr ağacı mevcud olup tamamına ehlivukuf tarafından 315 lira kı}ll
met takdir edilmiştir. 

Biga tapuS1Jnun 14/4/935 tarih ve !O No. da kayidli Kaleler nam Hisarbayırı 
mevkiinde doğu Çançin oğlu, ve Türbe, batısı Çurçil oğlu Hasan tarlası, kıble 
lcbi derya ile çevrili L Hr. 8386 M2. mesahada bulunan kuvvei inbatiyesi birinci 
derecede mevkii kısmen düJ! ve kısmen meyilli ve toprağı her nevi ziraate elve
rişli olan bu tarlanın tamamına ehlivukuf tarafından 300 lira kıymet takdir edil· 
miştir. 

Biga tapusunun 14/3/935 tarih ve 9 No. da kayidli Karabiganın Ko~a iskele 
rnevkiinde tarafları doğusu Ahmed, balı Koça Bey oğulları tarlası, poyra~ ve 
kiblesi yol ile çevrili olan 1838 M2. mesahada olduğu tapuda yazıh bulunan 8000 
M2. na yakın miktarda olduğu tesbit edilen tarlanın kuvvei inbatiyesi orta 
derecede olup tamamına ehlivukuf tarafından 90 lira kıymet takdir edilmiştir. 

.Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 39 No. da kayidli Karabi~anı::ı Papulazmnk 
nam Kanarabaşı mevkiinde gün doğu çay, gün batısı yol, poyraz sah1bi sened 
:kible · Koça Bey tarlalarile çevriiı 2. Ht. 2952 M2. mesahaclaki tarlaya kuvvei in
batiyesi orta derecede olmasına binaen ehlivukuf tarafından 230 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 20 N o. da kayidli Karabiganın Papulazmak 
ınamı diğer Veliyeri mevkiinde 6 Hr. 4351. M2. mesahada doğusu sahibi sened ve 
1Uımed ağanın Salih, ~ün balı Mustafa ve Güreli oğlu Hasan kerimeleri, poy -
razı sahibi sened tarlaları. kible Koça Beyin Emin tarlasile çevrili olan ve tapu 
kaydına göre 6. Hr. 4351 M2. mesahada olduğu yazılı ise de ehlivukuf tarafından 
10 Hr. yakın olduğu tesbit edilen içinde ağacı olmıyan ve kuvvei inbatiyesi orta 
derecede bulunan tarlanın tamamına ehlivukuflar tarafından 750 lira kıymet 
takdir edilmiştir. · 

Biga tapusunun Mart/93~ tarih ve 36 No. da kayidli Karabigamn Papulazmak 
namı diğer yol arası, mevkiinde 9193 M2. mesahada bulunan doğu ve poyrazı sa
hibi fened tarlası, gtinbatı Aı.n1ak. kiblesi yol ile çevrili olan topra~ı kara ve 
mümbit olup içinde ağacı mevcud olmıyan ve mer'aya elverişli bulunan tarlanın 
tamamına 100 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 15 No. da kayidli K3rabiganın Papulazmak 
mevkiinde 7352 M2. mesahasında gündoğu Azmak. gün batı yol poyrazı !:?ahibi 
sened tarlalıırı, kible Hacı Ahmed, O. Halil araı.isile çevrili olan mevkii düz 
mer'a halinde kullanmağa ve ziraate elverişli, toprağı kara, kuvvei inbııtiyesi 
iyi derecede bulunan tarlanın tamamına ehlivukuf tarafından 80 "ira kıymet 
takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 31 No. da kayidli Karabiganın Papu:azmak 
mevkiinde gündo~ İbrahim, poyrazı Faki kadı yetimıeri, gün batı yol, kible 
Elçili oğlu Must Jfa tarlalan1e çevrili olan ve toprağı her nevi ziraate elverişli 

olup kuvvei inbatiyesi orta derecede bulunan tarlanın tamamına ehlivukuf tara • 
fından 250 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Bir,a tapusunun Mart/935 tarih ve 11 No. da kayidli Kar·abiganın P ıpulazm ık 
mevkiinde 3676 M2. rnesahasında olan doğu ve kiblesi Azmak, gün ba'ı yol, poy
razı Sıılih zevce<;i tarlalarile çevrili olı\.'l toprağı. kara ve mümbit ve aqaçsız duz 
bir mevkide olan mer'a ve otlnkiyeyc elverişli bulunan tarlanm tanı.:ımınn ehli • 
vukuf T. 40 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 20 ,NO. da kayidli Karabiganın Papulazmak 
mevkiindc 3676 M2. mesahasmda bulunan gün doğu, poyrazı Mehmed, gi.ın batl 
Mehmed, kible Necibe tarlalarile çevrili her nevi ziraate elverişli ve mümbit ve 
içinde ağacı olmayıp mev\cii düz bulunan tarlanın tamamına ehlivukuf tara
fından 40 lira kıymet talrdir edilmiştir 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 47 NO. da kayidli Karabiganın Papulaz'ınak 
yol arası mevkiinde 73!12 M2. rn~ahada gün doğu ve gün batı yol, poyraz ve 
kiblesi sahibi sened arazisile çevrili olan ağaçsız olup tapu kaydına nazaran 
7352 M2. yazılı ise de 3 Hr. yakın olduğu ehlivukuflar tarafından tesbit edilmiş 
olup kuvvei intabitesi orta derecede bulunan tarlaların 250 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 29 No. da kayidli Papulazmak 1 Hr. 3718 M2. 
mesahasında gün doğu Hacıbey, gün batı Çançin oğlu, poyrazı Salih aqa z0 vcesi 
tarlaları, kiblesi yol ile çevrili olan düz bir mevkide kısmen çayır, kısmrn ekil
miş bir vaziyette bulunan, toprağı kara ve kumsal. her nevi ziraate elvrrişli bu
lunan tarlanın tamamınl ehlivukuflar tarafından 150 lira kıyme! takdir edil -
miştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 13 No. da kayidli Karabiganı;ı Papubzmak, 
Kumağılı mrvkiindeki 2757 M2. mesahada bulunan gün rloğu muhacır Hıis,..virı 
tarlası, gün batı yol, poyrazı Azmak. kible sahibi 5€net3 tarlalarile çevrili olan 
toprağı mer'a halinde kullanmağa ve ziraate elverisli bulunan kuvvı:>ı inbati -
yesi orta derecede olup ağacı olnııyan tarlanın tamamına ehlivukuf tnr ıfın -
dan 30 lira kıyrne! takdir edilmiştir. 

Bi<;a tapusunun Mart/935 tarih ve 12 No. da kayidli Karabiganın P o•ılnzmcıic 
mevkiinde 6382 M2. mesahada gün doğu sahibi sened tarlası, gün batı ve poyraz 
:Azmak, kible yol ile çevrili düz bir arazi olup toprağı kara ve kuvvri inba•iyesı 
orta derecede bulunan tarlanın tamamma ehlivukuf tarafmcian 70 lira kıymet 
takdir edilmi~tir. 

Bi.ga tapusunun Mart/935 tari!ı. ve 19 No. da kayidli Karabiganın Papulazmak, 
Kumağıl rnevkiinde gün doğu yol, gün batı AlUiyeli kerimesi Necibe, pcvrazı sa
hibi sened tarlası, kiblesi Azmak ile ÇPvrili 2. Hr. 2063 l.'.12. mesahasında olup 2,5 
Hr. yakın tesbit olunan arazinin mevkii düz ve ağaçStz. toprağı kara, kuvvc>i İl'l· 
batiyesi orta derecede olan tarlanın tamamına ehlivukuf tarafmda.1 250 lira kıy
met takdir edilmiştir 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 14 No. da gayidli Papu!azmait me\·kii'ldP bir 
Hr. 2295 M2. mesahada gün doğu kahve('ioğlu Ahmed, gün batı Hacı Emı·ı. poy
razı ve lriblesi sahihi sened tarlalarile çevrili ağaçsız ve düz bir mevkide bu -
lunan ve ziraate elverişli, kuvvei inbatiyesi orta derecede bulunan tarlanın tama
mına ehlivukuf tarafından 14C lira kıymet takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 22 No. da kayidli Karabigamn Kumağıl ınrv. 
kiinde 1. Hr. 1031 M2. mesahada gün doğu Azmak, gün batı Çokal ve Ç'1lak 
Mustafa, poyrazı sahibi sened, kible Ahmet ağanın Salih tarlasile çevri~i a~açsız 
düz ovada bulunan ve zira3te ve otlakiye halinde kullanmıya elverişli bulunan 
tarlanın tamamına ehlivukuf tarafından 120 lira kıymet takdir edilmiştir. 

BifTa tapusunun Mart/935 tarih ve 35 N o. da kayidli Karabiganın Kumağıl tnev
kiinde 3. Hr. 6772 M2. mesahada bulunan gün doğu ve batıSl Azmak. poy:-azı Sa'ih 
:revcesi, kiblesi Ahmed tarlalarile çevrili diiz bir mevkide ağaçStz, kuvvPi inb:ıti
ycsi orta derecede her nevi ziraate ve mer'a halinde kullanmağa elverişlı olan 
tarlanın tamamına ehlivukuf tarafından 370 lira kıymet tpkdir edilmişt:r. 
Bi~a tapusunun Marti935 tarih ve 25 No. da kayidli Karabiganın Kumağıl mev

kiinde 9193 M2. mesahada gün doğu Raif, gün batı Hacı Ali, poyrazı yol. kible 
Mehmed reis ·tarlalarile çevrili, topr2ğı kara, kuvvei iQ.b:ıtiyei orta derecede, zi
r aate elverişli, mevkii düz, ağaçsız, tarlanın tamamına ehlivukuf tarafından 
ı oo lira kıymet takdir ediimistir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 34 N o. da kayidli Karabiganııı Kum ağıl mev
kiinde 8272 ın. mesahada gün doğu Ahmed tarlası, gün batı ve poyrazı akıntı, 
kıölesi Hacı Kara Mehmed oğulları tarlalarile çevrili olan mer'a halinde kulla
nılmasına rağmen ziraate elverişli bulunan ağaçsız orta derecede bulunan tarla
nın tamamına 90 lira kıymet takdir edllmiştir. 

Biga tapusunun Mart/93r> tarüı ve 33 N o, da kayidli Karabiganm Kumağıl mev
kiinde 7352 M2. mesahada gün doğu Emrullah, gün batı sahibi ıened, poyrazı 
kahveci Emin, O. Perhad tarlaları, kible Azmak ile çevrili olup mevkii düz ve 
ağaçsız, toprağı kara, her nevi ziraate elverişli, kuvvei inbatiyesi orta derecede 
olan tarı.anın tamamına ehlivukuf taTafmdan 75 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarih ve 44 N o. da kayidli Karabiganın Kumağıl mev
kiinde 55 Hr. 581 M2. mesahada gün doğu lebi derya, gün batı Azma ve s:ı.hibi 
sened tarlası, poyrazı lebi derya, kiblest Azmak ile çevrili olan ve tapu kaydına 
göre 55 küsur Hr. oJduğu görülen ve ehlivukuf tarafından 70 Hr. yakin olduğu 
tesbit edilen mer'a halinde istifade edilmekte olup, hayvan otlak.iyesine elverişli 
olup 10 Hr. olan kısmı düz olup umumiyet itibarile kuvvei inbatiyesi 3 ciı derecede 
bulunan mer'anın tamamına ehlivukuf tarafından 3500 lira kıymet takdir edil
tniştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarlr. ve 10 No. da kayidli Karabiganın Kumağıl mev
kiinde 2757 M2. mesahada gün doğu ve gün batı, poyrazı. Zeliha, kiblesi Hacı 
Çan.çin oğlu tarlalarile çevrili olan ve mevkii düz ve toprağı kara, kuvvei in
batiyesf orta derecede otlakiye olarak kullanmıya ve ziraate müsaid tarlanın 
tamamına ehlivukuf tarafından 30 lira kıymet takdir edilıniştir. 

Biga tapusunun Mart/935 tarın ve 17 No. da kayidli Karabiganın Kumağıl mev
kiinde 5515 M2. mesahada gün doğu Ahmer ağa, gün batı Hacı Emrullah, Emin, 
poyraz ve kiblesi Sahh zevcesi Zeliha tarlalarile çevıili olup ağaçsız. mevkii düz, 
kuvvei inbatiyesi orta ve ziraate elverişli tarlanın tamamına ehlivukuf tarafın
dan 60 lira "~1ymet takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun M"art/935 tarih ve 40 No. da kayidli Karabiganın Kumağıl nam 
Damyeri mevkünde 1. Hr. 8386 M2. mesahada gün doğu Osman Efendizadeler, gün 
batı ve kible yol. poyı:azı İbrahim tarlaJan ile çevrili olup 4 Hr. yakin olduğu 
tesbil edilen ağaçsız düz bir mevkide, ziraate eılverişli tarlanın tamamına ehli -
vukuf tarafından 400 lira kıymet takdir edilmiştir . 

.Biga tapusunun Mart/93:1 tarih ve :i7 NO. da kayidli Karabi~anın Kumaağıl m ev
kiinde 2. Hr. 2063 M2. mes9hada glin doğu ve kible yol, batı AlAiyeli oğlu keri
mesi , poyrazı sahibi sened ta;lalarile çevrili olan ovada ve düz mevkide ağaç
sız ve kuvvei inbatiyesi orta derecede bulunan tarlanın tamamına ehlivukuf ta
rafından 230 lira kıymet takdir edilmiş!ir. 

Biga tapusunun Mnrt/935 ta.rıh ve 32 No. da knyıdlı Karablganın Kuma Ağıl mev -
kllnde 2. Hr. 7579 M2. mesahada bulunan mevkll düz ve ağaçs12 kuvvet tnti:ıtlyesl orta 
topra~ı kara hayvan otlaklyeslne clvertşlt bulunan tarlanın ehlivukuf tarafından 280 
llrn kıymet takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mar '935 tarih ve 48 No. da kayıdlı Karablganın Kum Ağıl Katrancı 
civarında gündoırtu yol günb:ıtı ve poyraz ve klblesl sahibi sened tarlalarlle çcvrlli ova
d~ düz mevki ~r kuvvet lnb:ıtlyest orta derecede toprağı :kara ağaçsız ziraat ve otHl.kl
yeve elverişli bulunan tarlanın tamamına ehllvukuf tarafından 130 llra kıymet takdir 
edllmlştlr. 

B'ga tapuı;unun Martı935 tnrth ve 23 No. da knyıdlı Knrablganın Kumnğıl nam dl -
r Karaai'Yac IT'rvkllnde 2 Hr. 2982 M2. mesJ.hadakl hududlan mnlftm tarlanın kuv

vet lnbatlyesl birinci derec<'de olup her nevi yaz \'e kış mab,,ullerlne elverişli düz bir 
mevkide olan tarlanın tnmamın!l ehlivukuf tnrafından 350 Ura kıymet takdir edilmiştir. 

Biga tapı 'l'ın Mıır 935 tarih ve 42 No. da kayıcllı Knrablganın Adalar mevkllnde 
4595 M" l'lP~ h'.ld:ı r,ündo,.u ve batı, poyrazı azmak, kıblesi Osman Er. tarlalarlle çevrlll 
ohn 7000 12 :vakı"l bulunan kinde ai!aç olmıyan ve kuvve! lnbatlyesi orta derecede 
Vt' lraate eJvrrl<;ll bulunan tarlanın tamamına ehllvukuf tarafından 70 lira kıymet tak
dir rdllml$tlr 

Bi"a tapu-ıuııun ~ ıart 035 tarih ve 28 No. da kayıcHı Adalar namı diğer Gölgesöğüd 
mevkllnde 1838 M2. mesahadn bulunan düz, dalgalı mevkide a~açsız kuvve! inbatlyesl 
orta zirııate elvrrı~ıı bulunan tarlanın tamamına ehlivukuf tarafından SO Ura kıymet 
takdir edilmiştir. 

Biga tapusunun Mart 935 tarih ve 24 No da kayıf'.'lı Karablganın Adalar nam diğer 
Gölgesövü1 mevkllnde 2. Hr 7579 M2. mesahada gündoğu Nevreste ve zehra ve Sarı 
İmam oı?lu Abdullah r,Unb:ıtı yol poyrazı Zeliha klblesl Akif tarlalarlle çevrili olup düz 
ve ağaç.!:ız kuvve! lnbatlyesi orta her nevi zlrante elverl~U olan tarlanın tamamına eh -
llvukuf tarafından 8 Hr vnkın olduil:u tesbltle 800 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Biga tnpusunuıı Mar '035 tarih ve 45 No. da kayıdlı Knrablganın Kaleler mevk1tnde 
2757 M2 meı;ııhad=ı ~ündoı'.!u dere, günb:ıtı İlyas poyrazı Salih ve kible.~ Lebiderya ile 
çevrili oluo halihazırda l. Hr. yakın olduğu tesbit edilen her nevi ziraate elverLşll kuv
vei lnb3tlve~ı orta nnhlyeyf' yakın mevkide bulunan tarlanm tamamına ehlivukuf tara
fından 100 lira kıv'r'el t<lkdlr edllmlştlr. 

Biga tapu<;unun M::ı.rt/935 tarih ve 25 No. d::ı. kayıdlı Karablganın Kaleler namı diğer 
Hlsnrkapı mevkllndr 1. Hr 8386 M2. mesnhadaki gündolnı koyun a~ılı günbatı Ahmed 
tnrln~ı poyrazı ve kiblesl yol ile çevrlll toprağı her nevi zlraate elvertşU orta derecede 
bulunan tarlanın tnmnmınn ehlivukuf tarafından 200 lira kıymet tnkdlr edl.lm1$1r. 

Biga tno•ıst1nun Mart/935 tarih ve 7 No. da knyıdl! Karablganın Çınarlıdere mevkl
fnde 2. Hr. 2tıS2 M?. me<;ahasındakl gündoğu şose, gOnbatı İbrahim, poyrazı ~ ve 
kuvu klblr l Hacı ot.ıu vetımler1 arazlslle çevril! tarla 3. Hr. 5000 M2. mesahadn olduğu 
tesblt olunan 1. Hr. kL'munda ba~ olup içinde 7000 kadar kütük olduğu ve ı. Hr. kıs -
nıında lcınde kuv ·su mevcııd b1r bahce olup bu kısmınd:ı 100 e yakın dut ağacı ıs ay
va 13 ld 0

, 2 erile nı?:ırı bulunduğu di~er lrumı da tarla halinde olup mevkii Karablga 
n:ıhlyec;ın .. pel.: V'lkın topra/h zlrante ve bahçe halinde kullanmağa elverlşll bulunan 
tarlanın tnmamıııa ehUvukuf tarafındnn 800 llr::ı. kıymet takdir edllml~tır. 

Bl,,.a taousıınwı Mar• 935 tarih ve 43 No. da knyı~lı Karablganın Karaağaç mevklln
dP 8271 M2 Mflaha1aki rundo~u ve povrrızı Turnacı kerimesi günbatısı İbrahim ktble
amh•arcı zade ve miıcıtPreklerl tarlalnrlle çevr!ll olup iclnde bir kara ağaç bulunduğu 
ruz ve zlra'lte elvcrl4'1' ve kuvve! lnbatlye 1 orta derecede olan tarlanın tamamına ehll-

v•ıkuf tarı fınrlnn 100 lira kıymet takdir cdllm~tır. 
Blr.a tnoıısunun Mart ' 9'35 t::ı.rlh ve 8 No. da kayıdlı Knrabl~o.nm Karaağaç mevki -

inde 5515 M2. mesahada r,ünd~ı ve poyrazı Hasan, günbatı yol ve azmak kıble n.nııh
tareı Hııkkı ta,.lacUe çevrili olup toprağı kara kuvvcl inb:ıtlyesl 1yl her nevi ziraate el
verişli nıı"<' •ı Vf' düz mevkide bulunan tarlanın tamamına ehllvukunar tarafından 75 
lira kıymet takdir edllmlstlr. · 

Blı;a tnpuc;unun Mart 935 tarih ve 46. No. da kayıdlı Karablgnnın ~uçak namı dl
eer Köprühucal· mevklinde 2 Hr. 7570 M2. mesJ.hadakl gündo~ ve batısı ve poyrazı 
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CUI\IA - 19/5/39 _ ,ı. 
12.30: Proğrnm. 12.35: Türk mnztğt ro-

13: Memleket saat Ayan, ajans ve ıneteO rol 
loJt haberleri. 13.15 - 14: Müzlk (Karışık ~o .. 
ram - P l 18.30: Proğram. 18.35: Milzik 'fi1ıl 
peret müziği - Pl.) 19: Konuşma. 19.13: a .. 
müzlğl (Fasıl heyeti.> 20: Memleket saa.t 

15
: 

yan, ajans ve meteoroloJ1 haberleri. 2~ 
19 Mayıs MUli bayramına ald husu.si P 
ram. Mu.c;ahabe, §lir ve müzik. 21.15: ~ 
tahvlla.t, k::ı.mblyo - nukut ~ ztraat l>O il .. 
(flat.) 21.25: Neş'ell plAklar - R . ..21.3~ .. 
zlk (Riya.seti Cümhur Filarmonik or j. 
sı - Şef. H. F. Anlar.) N~ell mUztk: 1 t .. 
M. V. Weber . Oberon uvertürü. 2 - D· · ,., 
Auber - La Muette de Portlcl, uvertür· S d 
Franz Schubert - Rosamunde, 1. cl ve 2. .. 
balet müzlğl. 4 - Alime Maillart - Le' vr:,: 
gon.o; de Vlllards, uvertürü. 5 - A. ThOtn .. 
Mignon operası uvertürft. t5 - J. stra~,. 
We1n weib und Gcsang. 22.30: Müztlc CUP"" . 
aryaları - Pl.> 23: Son aJaru haberleri ve r .. 
nnki proğram. :l3.45 - 24: Milzlk (cazbatl 
PU _.,, ....................... ·-·-····---·· ... _... 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Raşitizm tedavisi: S 
Evvelfi gayet muntazam bir suretti 

çocuğu beslemek lAzım&r. Burada s:; 
yet muntazam ta.blrlle şunu kasdetın 
Jsttyornz kJ verJlecek gıdalar içinde 90C0-
ğun esasen bozulmuş olan mide ve bat; 
saklarını ka t'iyyen yomuynn ıve fa~ 
gıdanın esas ltlbarlle gayet kuvvetli t 
bilhassa madent emllih cihetinden 00 
zengin olmalıdır. Burada vıt-aminll __ ~ 
meklcr Ç-Ok taze yumurta sarısı. .,.,~ 
çorbaları, pirinç, patntes, tereyağı, IJllt..; 
hnllebl, francelfı ve bu gibi bazı aıaflf 

1 kuvvetli gıdalardan bn.§hyarak yenıek ... 
1

; 

şlni herşeyden evvel tanzim etnıeUUA->' 
Ondan sonra çocuğun !hayat şernlttnl d~ 
ğiştlrmek lAzımdır. Rütubetll, karanl at 
me.~kenlcri derhal tcrketmell ve bavad 
ve bol zly:ı.lı yeılere nakletmelidir. -ra ~ 
zın deniz kenarındaki kum ve g{l11 
banyosu ve deniz banyosu raşltzm ıçıtı 
en es::ı.slı bir tedavidir. Kışın ise bunla • 
rın yerine kaim olan en iyt vasıta uı~: 
vlyolc tedavisl, yani sun1 gün~ tedll 
sidir. Kemik hastalığına düçar o:ıan <P" 
cuklar bundan Ç-Ok Jstlfade ederler. ı>a-

.....Ag,· 
hilen kemikleri kuvvet.lendlrlcl ve -~=,ı,--
lan layıkUe temsil tçtn v1tıı.mlnll 9ı.z.ı. -
lar, kemik şurublan kullanmak ıaydall
dır. 

cevab 1stlyen okuyucularımın poStJ 
pulu yollamalannı rica ederim . .AkS1 ıaı
dlrde istekleri mukabeleslz kalabWt· 

Nöbetçi eczaneler 
na gece n~~İ~eıer ~ 

dır: 

İstanbul cihetindekller: de 
Şehzadebaşınd:ı (Asaf), Emfnönün "-' 

(Bensa.son), Aksa.rayda (Ziya Nuri>• ) 
lemdarda <Esad), Beyazıdda (.Asn~~r ~ 
Fatihte (Emllyadl), Bakırkôyünde (JA> 

tan bul), Eyübde (Eyüb Sultan). 
Beyoğlu cibctfndekller: , 
İstHdfil caddesinde (Galatasaray, oa 

rih), Ctimhurlyet caddesinde CKürk91..-\: 
yan), Flruzağadn (Ertu~), ŞlşlldC :vı .. 
snn>, TakslmdA (Kemal), Beşlktaşta 
din), 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda.Jdleı': ) 
Kadıköyünde (Yeni Moda, MeziteZ ~ 

'tl'sküdnrda <Ahmedlye), Sanyerde (/. 
, san, Büyiikadada CHalk). __} 

... ....··-······························---············· Azmak kıblesi Arn:ıvud Ahmed ve Hacı o~lu Mustafa ve sahibi sened tarlaslle çevı111 f 
olup mevkll düz hayvan otlakJye!lne elvertşll zlraate mlisald kuvvet lnbntıyesl birinci Yalova cra l\lemurluğundıın: ı 
derecede olan tarlanın tamamına ehllvukuf tarafından 400 Ura kıymet takdir edtlmlştlr. Yalovadan fırıncı Hilseytn öztflrke l>Or90' 

Biga tauuc:unun Mart/935 tnrlh ve 21. No. da kayı<!lı Karabiganın Kuruçay mevkllnde lu Yalovanın Rüstempaşa. mahalleslnde~ı• 
14ı Hr 7088 ?.'2 -nırsahadakl gündo~u sahlbl sened gflnbatı Bek1rln Mehmed ve İbrahim lup 1kametgfihı meçhul bulunan Eşref eSit'" 
poyrazı vol sahibi sened klble~I Kuruçay ve sahibi sened tarla.!fieı çevrtH olup ehlivukuf Remzinln Ynlovanm Cfimhurlyet cadd e" 
tarafından 20 Hr. yakın oldu~u tesblt edilen ağaçsız düz mevkide kuvve! lnbatiyesl ve dekl dükk~nının haciz ve vaz'ıycd nıu~_.oll 
ı. el, 2. el. derer.ede olan ve zlrnate ve mer'a halinde kullanılmaita elverişli bulunan lesi icra olunarak dükkn.nın tamaının~ .. 
tarlanın tamamına ehllvukuflar tarafından 1800 lira kıymet takdir edllmlştlr. lira kıymet takdir edllmLştir. Zabıt var -p.ıf" 

Biga tapusuııun Mart/935 tarih ve 41 No. da kayıdıı Karablganın Katrancı mevkUnde ıııru tetkik ve diyeceği varsa beyan eyle 1 " 
6433 M2. ruec;ahad:ı rründoğu ve b:ıtı yol poyrazı Osman veresesi kıblesi Mehmed tarla- si için llıin tarihinden itibaren yedi gnrı uıt'o 
sile çevrııı düz mevkide ağaçsız toprağı kam kuvve! inb:ıtlyesl orta zlraate elverişli o - çinde dairemize müracaat eylemesi 10:de " 
lan tarlanın tamamına ehlivukuf tarafından 60 lira kıymet takdir edilmiştir. fcra ~ lflfıs kanununun 103 ilncil rnıı ırıı"J 

Biga t'lpusunu:ı Mnrt/035 tarih ve 18 No. da knyıdlı Karabiganın Katrancı mevklln- sine tevfikan davet makamına kaln1 ° 
de 2757 M2. mesahrıdn gOndoğu yol günbatı Azmnk, poyrazı Hoca Hasan kerime.si ye - üzere açıkJandırılır. 939/8 ~ 
timleri kıble sahihi sened tarlaslle çcvruı olan ziraate elvertşll kuvvet 1nbatlyesl orta şrttıf 
derecede ve n~ıı.ı:sız ve dfiz bir mevkide bulunan tarlaya 25 llra !kıymet takdir edilmiştir. Biga icra dairesinde yapılacak 1k1nc1 171 .. 
SATIŞ: Yukarıda mevki hudud, miktar ve mesnhası yazılı emvali gayrlmenkulelerln ma sonunca en çok o.rttıranm üzertnde 

8 hisse itibarile 3 hissesi açık arttırma suretlle yapılacağından ve arttırma bedeli de ratııacaktır. ııil " 
peııln olduğundan arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen kıymetlntn ~ de '1 buçuk 2004 sayılı lcra ve Hltı.9 kanununun fl'l" 
nlsbetlnde pey nkçeı.:ı veya mllll bir bankadan teminat mektubu getlrmelert 1cab eder. kümlertne göre yapılacak olnn bu ss,tJŞ ıııerl1' 
Müterakim vergi tanzifat, tenvirtye ve vakıf borçlan borçluya a1d olup ihale bedelinden kında daha fazla izahat almak ısteYe dBt ' 
t.enz11 olunur. 11/5/ 939 tarihinden ltlbaron Biga ıcr~ 

11
,, " 

Birinci arttırma 14 16/939 tarihine rnsthyan Pazartesi günft :Biga icra dairesinde saat resinde maha1ll mahsusunda asılı b ~ 9'91 
9 dnn ıı kadar yapılacaktır. Blrlncl arttınnada muhammen kıymetin 3 75. ı,lni bulduğu cak olan açık arttırma oartnaıneıerln ıcı1 • 
takdirde iıstte bırakılacak aksi halde en son art.tırmnnın taahhüdlert baki knlmalc tıze- 333 sayılı dosyadaki vaziyet ve takdiri «l)rGI' 
re 15 gün daha temdld edilecektir. met zabıt varakalarUe mevcud ev.ı:aJ'l 

İkinci arttırma 29/6/939 tarihine rastııyan Perşembe günü ıene saat 9 dan 11 kadar anlayablleceklerl Uln olunur. 
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Aatılay denizaltısı bugün Halicde 
denize indirilivor 

Hergun: Samsun'un 
manası 

"Türk mucizesi,, nin tarihi 
(Bnştamfı 2 nci sayfada) 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) riyeti istikbalin yegane temelleri~ 

• rine aeğil. milliyet üzerine oturttu. Geli
boluyu geçip Türkü. sultanlar hesabımı 
sergüzeşte ~evkeden!-:!r, milliyeti olmıyan 
Osmanlılarla milslümanlardı. Atatürkün 
ayaklarile Samsuna donen Türk. aadece 
Türk oldu! 

yabrfnc1 mısurlan ve kuvvetleri için - İşte Atatürk, bir gün, istiklfil ve mü ı 
den atarak memleketin ve milletin şe- dafaa kuvvetimizi müdafaa mecburi · 
ref, istiklill ve hürriyetini kurtaracak yetine düşersek vazifeye atılmak i~ 
bir mevcudiyet gösteremezdi. Onun i- bize, içinde bulunacağımız vaziyetlıt 
çin, üçüncü ordu müfettişi Mirliva imkan ve şeraitini d~ünmeınekliği:miı 
Mustafa Kemal Paşanın İstanbuldan zi emrediyor ve bize: 

Daha birçok şeyler saymak ve misaller 
vermek kabildir. Fakat. bunu burada 
yapmak imkAnsn; olduğu için kısaca hü
lasa edelim: Osmanlı tarihinin b2reket 
noktası Gelibolu idi; Türk tarihinin hare
ket noktası da Samsun oldu 1 

Ah, Atatürk! sen ne Mustafa. ne Ke
mal, ne M. Kemaı, ne Gazi. ne de Alay
dın; sen sndece Türksiln! Türk kütlesinin 
içinden çıkmış ve Türk kütıesinln i~-irıe 
girmiş bir Türk! O Türk, ki Osmanlı esa
reti altında altı asır sergüzeştten sergü-

Anadoluya gelirken tas~rladığı iş pek cBu imkan ve şerait çok daha müsa • 
zordu; çünkü o buradan yalnız üçün - id bir mahiyette teza<hür edebilir. İs • 
eü ordu müfettiş1iğinin iki hazeri ko - tik:tal ve Cümhuriyete kasdedecek düş. 
runun .alim ve terbiyesine bakmağa nıanlar bütün dünyada emsali görül • 
gelmemişti. Onun önünde büyük bir memiş bir galibiyetin m~ssili ola .. 
istiklal ve hürriyet savaşı, ulu bir ö - bilirler. Cebir ve hile ile aziz vatanın. 
lüm ve dirim harb: vardı. bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün ter. 
Şüphe yok ki o buraya hedefini bile-

sanelerine girilmiş, bütün orduları da· 
rek g~lmişti; çiinkü Samsunaı ayak bas-
tığı andan itibaren biri diğerini takib ğıtılmış ve memlek~tin her köşesi bil • 

fiil işgal edilmiş ola(bilir. 
eden ve daima birb~rini tamamlayan 
tedbir ve hareketlerini görürüz. Bütün,, bu şeraitten daha elim ve da· 

O <:'V\'ela öış düşmanlarla değil, mü- ha vahim olmak üzere memleketin da
t~reddi Jstanbu11&: ve bu kendini ~a _ hilin~ iktidara sahib olanlar gaflet ve 
ret, cehaııet ve hiyanete kaptırmış dı~ dalalet ve hatta hıyanet içinde buluna-
ızehrin ve ona ha1'im dış düşmanların bilirler. Hcttta bu iktidar suhibleri şah._ 
Anadoluda peyda ettikleri veya oraya si menfaatlerini müstevlilerin siyasi 
saldıkları bilir bilmez hainlerle uğra - emelleri ile tevhid edebilirler. Millet 
şacak ve cahilleri yola getirecekti; on- fakr ve zaruret içinde harab ve bitab 
dun sonra da dış düşmanların silahlı düşmü~ olabilir. Ey Türk istikbalinin 
kuvvetlerini topraklarımızdan çıkara - evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde 
caktı. Fakat hunlar için ortada ne gü - ddhi vazifen Türk istiklal ve Cümhu -

(Aatıla.y) kızakta 

' 

zeşte se-vkedildikten sonra nihayeı, ken
di Türk vatanınl.!l harab olusun:ı taham
mül edemiyerek. TlJrk kılıcım çekti ve 
Osmanlıya da, dünyaya da meydan llku-

yarak. kendi yurdunu kendi elleri.e yeni
den kurmaya azmetti ve bu maksadla, 
bundan yirmi sene evvel lstanbulu terke. 
dip Anadoluya dl'.nmek üzere Samsuna 
ayak. bastı. 

Muhittın fürgen venilir bir hükfum~t, ne ordu ve ne de riyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 
para vl'rdı. İste bütün bu eksiklikleri kudret damarlarmdaki asil kanda mev
tamamlayan Mustafa Kemal Paşan'ın cuddur.» diyor. 

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

Şilede fidanhk kuru!uyor büyük mesaisi, büyük azim ve iradesi 
Şile (Hususf) - Köylerimizde mek- ve nihavet büyük dehası olmuştu. 

teb, yol, ziraat gibi işlerden başka köy- Bütün bunlar bir araıya toplanarak 
lüyü salma yükünden kurtarmak ve i- onda, Türkiyenin kurtulması ve yük • 
!erde köyde bir gelir kaynağı olacak e- selmec;i için hiç sönrniyen bir h1rs, mu
serlerin de meydan&' getirfünekte ol - kaddec:; bir alev yaratmıştı. Vakıa bir 
duğu anlaşılmaktadır. Bu meyanda Ağ kurtarıcı için, her şeyden evvel bu üç 
va köyünde bır armut ve elma fidan - yüksek hassa lazımdı; ve bunlar Mus
lığı, T~ke köyünde bademlik, Yaylalı- Wa Kemal Pasada ziyadesile vardı. 

(Aaıılay) m uzaktan ,-e arkadan gönın~ da bademlik ve cevizlik, Ahmedli kö- Ondan sonra mııı; bir hüklı:met ister 
, BUft<ı J • yünde kavaklık ve cevizlik. Gökmaslı- istemez kurulur, ordu canlanır, para 

tninı Unut . ru L l inci sayfada) dir etmişti. Boyl-e bir esas ile donanmanın ve her c:ey az veya çok bulunurdu. 
Ga.rıö b~erm12lerdi. temelini atan hükt\ınet 15 sene gibi lma dıı elmalık, Değirmençayırında ve Şu- Mustafa Kemal Paşa bir sihirbaz de-

•on c~ıuı~: ~ad.üftür; bu zalim ailenin bir zamanda 1'lrk milletine iunlnrı ka- nyipU köylerinde birer cevizlik, Kaba- ğil, bir cahi idi; onun için Türk mille _ 
kendisini g" arnıd, donanmanın, değil zandırm~br: kozda bir fidanlık tesis edilmiştir. Bu tinin ölmıyerek 2Jlcak muvakkat bir 
tniyordu ~tınek, ismini bile işitmek iste- 1 - Yavuz yepyeni bir hale getirilmiş. fidanlıklar köyde köy şahsiyeti mane - mağlubiyet buhranı gEçirdiğini~ damar 
cihaz P;r nun zamanında genç kı:?lnr 2 - Dört muhrib. viye~i halinde idare edilecektir. larında Türk kan;nın henüz kuvvetle 
:ğdan, h:~~:~aihtiyarlar tütün para- S - Altı denizcltl ················································--··-·-- döndüi1ünü ve Ti.irk kalbinin heyecan-

runaa '\>az 1 ç parasınd::ı.n donamra 4 - Muavin g "Tliler inşa olunmu_ştur. B A N K A la çarptığmı herkesten iyi duymuş, 

lllak arzusun~~~~ler ve donanm3 yap- 5 - Dört I!' tthrib. I{ Q ER Ç •YA LA görmüş ve anlarnıstı. Gerçi Anadoluda 
iU "eya b 0:ı•ermişlerdi. Avrupanm 6 - Beş deı:ıiıah. 1 milli anlayışlı bir hükfunet birliği yok-
geınnerden ub;1ernıckct1erinQ ısmarlanan 7 - Muavin gemil~r henüz inşa h:ılin- I T A L Y A N A tu; fa!kat Vali. mutasarrıf, kaymakam 
genı,ıerinin yaşkaptır Kl asımpaşad:ı da hr.rb dedir. ve dii!t"r hükumet memurlarının çoğu 
O , ması d .... 

zaman da Tü k" uşunülm~ştü. Senelerden scnra denizlerde şanlı sa.1- Tamarnen tediye edllmll sermaye.si: milli bir önderin göstereceği yolda müt 
Yordu. Nih r •Yede denizaıt. yapılı- cağımızı göster n bu ufak fakat kuvv~tli 700.000.000 lta,·yan Lireti tehiden hareket edebilecek hamiyetli 
o ta"'iht ıdayet. halk, bugu ...... oldu~· g'h' 1 b k l 1 d l d Ortad hak"ki ·• e e gözlP . ·• ı:;u ı ı, filo. istikbale ~min nazarlara a ·mamızı ve an ayış.ı a am ar ı. a ı 

Yaşları içinde -:ınden akan meserret temin ediyor. OM b kan her göz. az za- MİLAN bir ordu yoktu; fakat o baslan eyik, 
!irnini se denızaltının tenıil mE'!'a- manda başan,:mla-a nazaran yakın bir euınn ıt:i;:!'a~İs~nbul, ~. Londra somurtmuş ve dii~ünceli Türlt sübay 
bu sevin~u!:!tu~ Fakat zavallı milletin atide Türkiyc-i'1, kendisine kem gÖ21e ve New-York'ta Şubeleri vardır. ve erleıinin kcflbleri, za'va11ı vatan için 
alan b surmcdi. Ram'd · · · bakanlar knrl"r dl)nanma yapabileceğini şiddet}(> çarpıyor, ve dimağları :rn<mı -u gemi d.. ı ısmı~ı 
lerken .. d ' UŞmanını dışarclan bek- anlatıyor. Tü ... ır.illf"ti ve hilklımeti şa"llı Rariçtckl Harıkalarımız: leketin hürriyet ve istiklal aşkile ya -
k d ' •Çın en vuruldu t ordustınun Y" .... ınd", Rarbarosun cvHirlı BANCA COMMERCİALE İTALİANA nıyordu. en i Yedi: ; a acağı torpili ., " 

olmağa lôyyk bir rlel"İ" kuvvetini görmek- CFr:ınce> Po.rls, Ma.rsellle, Touıouse, Nice, Memlekete pe1ince o çok kanamış ve 
b Padişnhunu efena· Me."lton. Monnco, Montecarlo, Cannes, Juan-
'1ıır...:..ı ırnız h tl le iftihar ediyor ve edPcektir. O donan- !es _ Pir.", vınetranche _ sur _ Mer, Cunb- fazla vıpramıştı. fakat vatanın kur -
~·uu tahtelbah"ırı' . azre eri C) , ~ 

•ı d hum mava mren he .. bir '~eni gemı, mem.Pke- 1 lnl'ca <Mııroc>. tularaffına bir kere <'~klı kesse son kan evletlerine kn.. . ayunundan ph- ,.,. .ı 
trıişler ... şı hır tehlike vehmet- tin istiklal abidrsi"le kuvvetli bir taş i'a- Bı\NC.A" <'OMMERCİALE iTALİANA 'E RO· ve malını vermeğe hazırdı. İşte Mus -

ve ge-:nı·n b' d . • . . ı MENA· BuCl':es~. Arad, Bralla, BrasoT. cıuJ. t"fa Kemalin gu··,rendı'm ve gu-venmek 
rneınek .. ••u ) I!' ah:ı faalivete gnç- ve etmektc>dı". 1\.rMlc-ketırnızde yapı.an CostanzP., Cnlu. Slblu, Tlmlohoara. ... .,. -
d buY\l~mzeu~şı' Hdalice bağlannuı::;ını ;a- P:emiler ise bu t mel taşlarının en cı;as- BANCA COMMERCİALE İTALlANA E le aldanmadı~ milli kuvvet w hare -

'rü ar ı. lılandır. BtJT..,OARA, Softa. Burgas, Plovd!T, vama. ket hazinelerimiz bunlardı. Onun için-
rk milletin· b * • BANCA COMMERCİALE İT.ALİ.ANA PER dir ki. bir yerde bir tek hain veya gafil 

obnıyan b" d ın aŞlna gccme"'e lfıyık ı ır evlet reisi i ., L'EGITro. /Jexandrle d'F.gypte. Eltahlre, türemi~se onu tepeliyecek veya yola ge 
an bu darbe . arafından vuru- Haliçteki tas kıZ'ık tersanemi·,,jp Al- Port • Snld. tirerek bin kisi cıkmıs ve dış düşman-
ı.arnandnn bııg·~ıllete pek ağır geldı. O manlar trırafınd'm in~r. edilen Aatılav de- E.-\NCıı CO'MMERCİALE İT.ALİ.ANA E lnr 1opraklanmı1da il~rledikçe karşı -
dığınııı bu k bune kadar 3o s~nedır *l5ı- nizaltı nr.rnimizin denize indirme mer,, .. i- GRF.rA. At na, Pire, Selfınlk. 1 1 h 1 edl ,,. a, sıı\Sın k """' 'BANC.\ OOMMERCIA. LE tT·w+ ..... A arına a~ı amaz cep e er ve s er çe -
·•1Zaltı g . . . 1 anc~ Aatılay de- JU,ı.lAl'I le emı<ilnıa de . . mi buı?iin saat on ik:de vapılacak'l!'. Mı:>. TRUST CO?ı.IPANY. Pihil:ı.delphla. kilmisti. 

:nutabiliyoruz. nıze ınmesini göımek- rasime İstnrbul Valisi. İstanhul Komut:ı- P.ANCA COMMERCİALE İTALİANA Ha'kikatte Türk istik1tıl ~aVC!-'il Mus-
llUgün nı. Deniz Komutanı, Parti, VilAyet, De- TnUST 0011,IPANY New-York t f K ~ p S k 

dan ""kıllllernleket haini bir bao:: tarafın - · a a em aşa!'lın .. amsuna cı ma -
~· an b" ~ • ledive erkanı davPt ediımi~lerdir. Müşterek Bankalar sile başlar.· Ve Gazi Mustafa Kernaliq 

~endi içinden ~!~na:~n?ımızın, milletin Davetlileri merasim mahalline gôtfır- Bnnque Frnnçalse et İtallenne pour l'amtı Haricivc Vekili İsmet Paşanın, H Tem 
~ş tarafında ış uyuk ve yapıcı "oir mek üzere sa3t on birden itibaren bşaat rtque dı; ~ud, Para. - 1923 Lo f ·1 b"te B 'ki 

l'ii:toru .. .A. n tekrar ihya edildiğini nö- Ar!antJnde: Buenoıs-Alrea, ROBaırio d~ muz • zan 7.a en e 1 r. u ı 
lil ... tılay d t; müesse!;esinin motorbcthn Köprünün münteha arasında geçen .f yıl ve iki ay 
Y0ruı A 

1 
sa ece bi:- der.izaltı o1a- Haliç vapurları iskelesi yanında hazır bu- Santa 1~ .iL 

deııİtlerdek~W~~ı. ~a~ece bir denizaltı ola- lundurulacaktır. :BRESJLY/.,cia: Bao-Paulo'" ba.tllO& fehlr içinde olup biten1eri gene o y<wancı -
~ htt• .. ı dizıltşının abidesi olarak dai- lerlnde tubeler. lar cTHrk mucizesi> adi1e &narlar. 

... ıyacağız. Merasimi müteakib davetlilPr otnmo- CHİLİ'de: Santıago, Valparal.!O. Filhakika Mustafa Kemalin 20 sene 

T arihl Tetkikler 
(Baştarafı 7 inci sayfada) 

zan muhtelif odalardan yirmi otuz gil· 
man birden saraydan çıkarılırdı. Çı • 

kanlann yerine de Galatasaratyı acemi 
oğlanlar mektebi ile Sultannhmedde
İbrahimpaşa aıremi oğlanlar mektebin, 

deki oğlanlardan münasib miktarda ça 
cuk giyilip alınırdı. cMurade ayırma• 
nın devlet 1stılahındaki karşılığı cçık .. 
ma> idi. Bir zülüflü içoğlanı 5M-ayd4 
en az 7, en çok 8 yıl kalırdı. 

Müverrih Mehmed Halifenin kendisi 
S€ferli kovuşundan idi. Seferli kovuşu 

hakkmda bilhassa tafsilat verirkenı 
«Güzel sesli meyzinler ve güzide peh1 
livanlar ve kemankeşler ve sazendeleı' 
cümlesi bizim odada mevcuddur• di J 
yor. 

Bir gün Mehmed Halifeye, Birinci
1 

Ahmed umıanındr.ı içoğlanlığı etmiş m 
ta Cafer adında bir ihtiyar anlatrnış: 

- Bizim zamanımızda in'am ~e ih -1 
san çok idi. Okur yazar ve maanf ehlll 
az idi, zam<II'lımızda bir hafız vardı. o-, 
nu da parmakla gösterirlerdi!, 

Demişti. 

Mehmed Halife: cElharnduliUah bf..: 
zim zamanımızda yüz hafız yetişmiş .. 
tir!» diyor ve ilave ediyor: 

cİçoğlanları arasında kötülükler o!~ 
matlığı zrtnnedilmesin. Gül ve reyhan 
ve karanfil ve sümbül ve fesleğen htlın! 
olan bostanda çerçöp ve diken de olın. 
Nerede kaldı ki dört beş bin ad~ 
cümlesi iyi oia!• 

Reşad Ekrem 

Serbest sütun 
(Başta rafı 8 inci sayfada> 

lece kontrol imkanlnn kolaylaşır, fabn "' 
kalar da hükumetten kolaylık görmüş o-
lurlar. 

Ancak bugün için, bir andl bir fahri ~ 
ka yapmak imkan haricindedir. Firma .a 
ların uzun müddet bu işle meşgul alına
sı, nihayet bütün meseleyi tam ve mor: 
bet bir şekilde kavraması lAzımdır . 

* C billerle Perapalas oteline götürül~ce1~, COLOMBİA'da: Boıota.. Barranqllllla, Me · Omhu · dellln. evvel bir 19 Mayıs gününde Samsuna 
rn·ııı t rı~et hUkOmetlerinin blaurrdaıdr.a hazırlanan büfede ağırlanac:ık- URUOUAY'da: Monte"fideo. çıkmasile başlayan ve Türk 1stik1fıl Bütün bu fikirlerden sonra bir de in~ 

8 8 hed ~C-' DELLA SVIZZERA İTALİAM.t.· M" d 1 b" ··k çilerin vaziyetini gözden geçirelim· " IY6 0ltİkler"t donanma B • uca elesi adı veri en uzun ve uyu 
q ·- Luıcano. Belllnrona, ChlBMO, Locarno. ·· 1 t N t•--..J M"11f h fstanbula süt veren inekler sahibi içbl 

d 
atıla"'n .

1 
• • A savaş guç o muş u. e ll .. '-"'-!e c ı a-

o J• ç~rısınl:! k t ld • k .,_grıda "ımar faaf"vef" :r.urtch, Mendrl~o.. çok masraflıdır. Otun kilosu 3 kuruş, inei 
llarun a 1 ıgı ahraman 11 1 ıu.NCA lJNGARO - trALtANA s . .&. yatı hitam bulmuş farzedilen• Büyük 

~tinden a~·hınillete, Cümhı.riyetin birbir- Ağrı (Hususi) _ Haber aldığıma gö- Pette u bıı.tlıca Şehirlerde Şubeler: Türk wJlJeti istiklalini kazandıysa bu ununun çuvalı 300 kuruş olduğuna gm :i hedıyeaet~~~~reDtli ve faal hükumet- re bu sene şehrimizde birçok yeni bi- ım.VA'TSKA BANK D. D. da ancak milletin evvelA Mustafa Ke- masraf kendiliğinden meydana çıkar. S. 
tltı 'l'llnıiyern· ı:-1kır. enizi tanımak, onun nalar yaptmlacaktır. Bu cfunleden o - Zagreb~k.. ma~ inanması, onun etrıifında toplan- zı inekçiler vardır ki geçen yıl aldık lan 

. l'ıtptı~ 
1
• 

1 
ta dir etmek Cümhuriye. larak hudutta Gu··rcu-bulak•- modern B.,NCA tr 0 

• UMA ması ve kayıd ve aartsız onun kuman- otların parasını hala verememişlerdiıı. 
bıı-:.1 6' ınktlabl b w. Llma cPerou> da bq1.Jca fehlrierdıe """" " 
~l\lir. Zira b ~nn en üyüklerinden bir polis karakolu inşası için tahsisat ıer: daaı altına girmesile müyesser olmuş- Sütün kilosu hiç bir zaman 8-10 kuruştu. 
hd:ra Yükselmueğmıhllet, aenizi tamdıkt;ın gelmiştir. Karakol bu sene i"'lnde biti- lf..\KCA İTALIAlfO - GU.t.YAQ1lm tur. yukarı çıkmamıştır. 200 lira değerinde 
" ılh~ e ak kesbetmio:: ve va- 1 k ':r' b lıu ~ .. nıı rn6reffeh sen , . ..~ _ ·- ri ece tir. Aynca olar<!'k Emnivet Mil- ouayaqull. i Türk mi.~ti, u bilyük mücadele - olan bir ineğin bazı günler çok az süt ver-

1\lr .... tle ,..,.1 "ıen gormuc:tiır. a·· t. • 1 .. btanbal Merkedı ..ıı_ d l dikk t 4..... k li "" uull :-1 ur ve amır eri için de birer ev w bir '"-•-ta. Vo--4• C&ddat, •·-~ Palu. nin tarihin'-"= a ma c a ve ıx:ya - diği de göz önilnde tutulacak olursa.c 
İltl&Iind et, donanma yaptıkca ~- de merkez karakolu yaptınlacaktır. ~ ~·...... _ _, ku d "'t e"decek n<>ktalat bulacak k k lfı ~lk en ve ist"ltba]' Tel•fon 4'SD. ZU> av~ - inek~Jere ha verme zım gelir. 

ha!incıe 1 ındıM emin olacak, Ağrının her bak1mdan imarı ve yük- istubu Bar..: tır. cVasıl olunan neti~ asırlardan - Hülasa bütün bu saydıklnnmızdan bat 
~~· Cü~:~~t ~~~~ça ~a b:i~üye- selmesi için Valimiz Bllrhanettin Te _ Ala.lemd&~ Han. Telefon moo /1/U/U/l& beri çekilen milli musıbetlerln intiba- k sütlere nark konacak olursa 1stan • 

Y'ln<!tli d" u urnetıru on uç se- kerin se~iz sada91z ve fakat varlruv _ Bforotııa Büronı hı ve bu adz vatanın ~r köşesini 8U- a ' 
>illt b ırcktifler·ıe 'd d b 1 1 ~ ......... o .. ..._.. - 0 2~1 ,.._, ...... _. ......... buldaki süt mese~csi kendiliğinden halle-. aş ist 1 1 are e en ü- veti e ça ışın ;:ıı muhitimizde iyi bir in- UW&ıaA s ............ · '" · .. .,.e.uu ..... ,,_. tayan kanların bedelidir.• 
titıdeıı_ a:rrı~Al ~le donanmayı birbirle- tıba bırakmıs ve sev.ili. i&..YRl hisleri tıop "X:tıcı"":~au "a ~~~ Atatürk'lln Türk gençliğine emanet dilir ve halk temiz süte kavuşmuş olur. 

az ıkI mefhum olarak tak. lamatır. LllR'S oetı.erL ettiği Türk istiklali w Türk Cihnbu - S. Yonca 
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KAYNAN Yülü 
n11111nıımnııı .. nnn11n11 .. 1H1U11U1 ım~ Yazan • • ismet Hiılusı 

Arkadaşım Ner..miyi evlendiğinden üç - Evet .. o olmasa karımın çok iyi ge -

ay sonra gördüm: çineceğiz. Karım, kaynanam yüzünden 
_ Vay Necmi; gorüşmiyeli epey oldu. ikide bir benimle kavga ediyor. 

çıldı. Fevkalade güz!l, fevkalade güzel 
giyinmiş, yaşı yirmi beşten fazla görün
miycn biri girdi. 

istanbul Valiliğinden: 
I - 19 Mayıs Ge~çlik ve Spor bayramı, Fenerbahçe stadyomunda ok~IW'J{~ 

spor klüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Eminbnü, Fatin, Şehreınıni, 
1

,. 
dıköy, Üsküdar, Eyüb, Şiıede HalkevJeri, Adalar, Beykoz, Sarıyer, Sili\rri. pi" 
!ova, ve Çatalcada kaymakamlar tarafın.dan hazırlanan programlara göre r-
lacak müsamere ve spor harekctlerile kutlulanacaktır. fft 

2 - Fenerbahçe stadyomundak.i merasim damgalı davetiyelilere mahsustur• 
nuilidud olduğundan elinde davetiyesi bulunmıyan hiç kimse .ılınmıyacaktır . 

Davetiyesiz olanların stadyorna ka~ar zah~et _et~emeleti la~ı~dır illt• 
3 - Diğer yerle:.-de yapılacak. merasımdavetıyesızdır. Herkes .ştırak edeb 

c3414' 

Nasıl.sın, ne yapıyorsun, evlilik hayatın- - Bari sen de kaynananı pek ihmal et· 
dan memnun musun, gerçi yengemizle me, ona da iyi muamele et, hatırım al: 

Necm~in karIBı bir koc~n~ b~ ona ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
baktı. 

henüz tanışmadım amma, onu da sora • - Asıl kavga bu yüzd 0 n çıkıyor. Ya, 
N Sıl? kaynanama biraz dikkatli baksam, onunla yım. a . 

1 Necmi düşünceli idi. Yüzü pek gü~:i- biraz fazla konuşsam; karım küp1ere bi -
'yordu. Suallerime cevab vermek ona bıraz niyor. 
güç gelmişti: - Kim bilir, sen de kaynananla nasıl 

- Ne diyeyim? 
- Daha alışamadın galiba?.. Sen de 

alışırsın .. Bizim gibi bekar kalacaktın da 
ne olacaktı? .. Ev yok, bark yok .. Nereye 
~tsem, ne yapsam: diye düşünmek, bir 
alay para sarfetmek .. Bunlar sanki iyi 
ıeyler mi? 

- Evliliğin de baıı güç tarafları var .. 
- Canım daha evleneli üç ay oldu. 
- Gerçi üç ay oldu amma .. Hani kay -

'nana belası; derler. Bunu diyenler haklı 
imişler ... 

konuc:uvorsundur'! 
- Vallahi bir !ıac,ık-1 türlü ko:l"u~u~m 

yok .. Gayet tabii konucıuyorum. Fakat ka
rım alınıyor. Hele kaynanamn ufak bir 
hedive alsam karım küplere biniyor. 

-Tuhaf şey .. 
- Kaynanamı bir evlendirebilscm, ra • 

hat edeceğim amma. 
Arkadaşım kırklıktı. Karısının da ken

disile avni yaşta olduğunu biliyorum. 
- Senin kaynananı da kim alır? 
- Belli olmaz, onu da bir alacak hu -

- Kaynananla geçinemiyorsun de • lunur. 
mek?.. Biralanmızı içtikten sonra ayrıldık. 

- Keşki öyle olsaydı, keşki geçineme- Necmi evine qitti. Beni ertesi akşam için 
seydıK.. ısrarla çağırdı: 

- Ya nedir? - Kaynanam. karım hep birlikte ye -
- Bizim knyınpecler sizlere ömür, ka· mek yeriz. 

yınvalide yanımızda.. - Kaynanan da yemekte beraber mi 
- Xnıaşıldı, sana yük oluyor. bulunacak? 
- Ben pek yük telukki etmiyorum, am- - Ne yapayım atamam ya' .. 

ma idare etmek güç! Ertesi aksam yemek vaktim• ynkın 
- Zamanın hali malum. Ne yapmalı, Net'minin kaoısını c:alıvordu"Tl. Kapıvı a

idare etmiye çalışmalısın .. 
geliri yok mu? 

Kaynananın çan hizmetci benim geleceğimi her halde 

- Var .. Kaynanamın geliri kendisini 
fenn fahur yaşatmıya yetişir Amma kim
sesi yok. 

- Daha iyi ya, sana da paraca yar • 
dımı olur. 

- Olacak amma ... Nasıl sny1iycyim .. 
Ayaküstü laf uzuyordu. 

- Hele, dedim, şurada, bir birahaneye 
gidip birkaç düble içsek. 

- Fena olmaz, fakat karımdan çekini· 
yorum.. Hele kaynanam da bugiln bu 
saatte evde değilse. olur olmaz şUphelere 
düşecektir. Ah bu kadın kısmı. 

- Haydi haydi .. gidelim, içelim. 
Onu zorla bir birahaneye soktum: 
- Demek kaynanan saadetine engel o

luyor. 
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biliyordu ki; güler yüz!e karsılad,, S-ılo -
na adı. Biraz cıonra Necmi göründü: vn • 
zünüTJ rN111irıoPn keyfinin pek yerinde 
om~dıltı belli idi 

Ben bir ~ev sövlPmeden: 
- Gene o me~ele, dedi. kavnana yüzün

den kavga ettik. Ben mutfakt:ı kayna -
namla beraberkn l!Ülfö;üyormuşuz. 

- Bundan ne cıkar? 
- Ne bileyi:n, hiç bir şey çıkmaz. fa -

kat; sen gel de karıya laf anlat, k.ıs:lcanç
lığın bu derecesi11i görmedim. 

- Krskançlık mı? .. 
- Necmi elini ağzına götürdü: 
- Sus karım ~eliyor. 
Biraz sonra kansı geldi. Kırklık bir'ka

dındı. Çirkin sayılmazdı amma, pek te 
güzel değildi. Salonun kapısı bir daha a· 

Yazan: GÜZİN DALME.~ 

Ncrime gediği zmnan Zerrinle Fah - susuyorum. Gel şuraya otur! İzmirden 
riyeye bahçede çiçekler arasında do - nefis pastalar getiröun. -senin sevdik
laşı vorlardı. Onu l:tüyük bir sevinçle lerinden- halam da bize çay hazırlıyor, 
karsıladılar ve üç genç kız gülüşerek, kendimize bir ziyafet çekelim ... 
konuc;arak içeriye girdiler. Sarışın, kısa boylu, ince, zarif ve bir 

Aylardanberi İzmir~n uzaklarda erkekten ziyade bir kadına benziyen 
olan ve bir gere evvel, birkaç gün Nejad, her zaman neş'eli ve müşfik bir 
için aile~inin yanma gelmiş olan Ne- tavırla konuşur ve giyinmesine fazla 
jad bir kanape üzerine uzanmış uyu- itina ederdi. AhlAk cihetinden, temiz 
yordu. Fahrive, her zaman yaptığı şa- kalbli fakat hoppa mizactı. Nerimeye 
ka mı tekrarladı, a~abeyisinin kulağını karşı olan heyranlığını hiç gizlemiyor, 
gıdıklıyarak genç admnı uyandırdı. bilakis her fırsatta bunu tekrarlamak -

- Ne oluyor? Ne var tan büyük bir zevk duyuyordu, fakat 
- Bak kim geldi ağabey. genç kız onun bu sözlerini ciddiye al -
Delikanlı yarı uyku yarı uyanık göz- mıyor, anlamamazlıktan geliyor, ayni 

Uerlle etrafma bakmca Nerimenin iki zamanda da aralarındaki milna ebeti 
kardeş araı;ında'ki bu sözlere gülmek- bir arkadaşlıktan ileriye götürmemiye 
te olduğunu gördü ve hemen yerinden büyük bir maharetle muvaffak oluyor
fırladı. du. Esasen Nejad da Nerimeye karşı 

- Ne? Altın saçlı güzel mi gelmiş? büyük bir hürmet göstermekten bir an 
elini uzattı. Nej.-ıd bu eli hararetle sı- hali kalmıyor, yalnız gözleri ve sözleri
karken gözlerini de karşısındaki oltın le ona ya'kınlaşmak, onun kalbine so -
saçlı güzeiden ayırmıyordu. kulmak istiyordu. 

- Geçen seneden daha güzel olmuş- Fahriye elindeki notalan piyanonun 
sun Nerimc! üstüne fırlatarak Nejada yaklaştı. 

- Bana artık kompliman yaıpmıya - - Nerimenin bize verdiği haberi 
ca- na söz vermiştin Nejad! bilsen ağabey! 

Bunu sövlerken yüzü kızarıyor fa - Zerrin nefretle tekrarladı: 
kat a • zında V<> gözlerinde ciddi bir ifa- - Ya! Zavallı Nerimecik! ' 
de o}nınuvordu. - Ne olmuş? Ne olmuş? Söylesentoo. 

- H kk ıı var: fakat bu sözler bila - a canım! 
fh._ rnr p-zımdan · dökülüyor. Ne ya - . - Zavallı Nerimenin başına ne gel 
'Pa 11" k h lı t sende! Böyle gözleri, miş? 
b .. 1 s 'arı ncr rkn bulmuc:sun? Bu son sözler, elinde çay tep.!isile gi-

v rı al·a yarı ciddi bir ta • ren Meliha hanım tarafından söylen -
v1r1a ~rk n· döndü: mtşti. 

- A laha ısmaırlndık.. sen gittik - Fahriye meyus bir sesl s6y1edt! 
ten sonra gelirim artık! - Fabrikaya. muhasebe memuru o-

- Ne cabuk kızıyorsun canımJ İste larak etri.Y<>r.. 

Necmi bizi tanıştırdı.: 
- Kayınvalidem. 

- Efendim? ... 
- Kayınvalide:n. 

Şaşırmıştım. Bu kadın, Necminin kırk -
Tık karısının annesi olabilir miydi? 

Bir ara salonda Necmi ile yalnız kaldı -
ğımız zaman sordum: 

- Bu nasıl kaynana? 
- Basbayağı kaynana. Karımın üvey 

annesi. Kaırımın b::tblsı. ~c.n az evvel 
onunla evlenmiş. 

- Şimdi anladım. 

- Neyi anladın? 
- Kannla. kay~anan ~zünden Rav -

galarınızın sebebi basit; karın senden o
nu kıskanıvor. Onun yerinde ben ele ol -
sam kıskanırım ya! 
Yemeği çok neş'eli yedik, ben kayın -

vaJide ile karşı karşıya oturuyordum. 
Ne güzel kadındı, ne gfizel konuşuvor • 
du. Hep onun yüzüne bakmak, hep onun 
la konuşmak istivordum. 

Gece çok gec ''akit Necminin evinden 
çıktım Evi.,.,., dön·~rken hep kaynanayı 
düsünüyordum. 

* l\ecmivi zivaretimden ı:ız zaman sonra 
her şey halledilmiş; ~ecmi ile karısı ~ok 
iyi geçinmiye başlamışlardı. Çünkü kay. 
nana, artı1c onların yanlarında dcğilcli. 

Benim karım olmuştu. Ve benim evimde 
oturuyordu. . ............................................................ . 
Satıhk Ev ve Ankaz 

Kadıköy 'Mühürdn" Caferağa. mahallesi 
Rız:ıpaşa sok:ı. 'c 32-34 numaralı yirmi oda.lı 

evin enkazı satılıktır. Talib olanlar deru -
nundn bayan İskolye müracaatları. 

istıınbul üçüncü ir.ra memurlulundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

verilen blr nded Jeneraaı elektrik marka beş 
ldmbalı radyo ve bir aded sahibinin sesi 
marka .sandıklı gramofon birinci açık arttır
ması 22/5/59 Pazartesi günli saat 14 den iti
baren Sandal Bedesteninde yapılacağı Uft.n 
olunur. 220S/38 

Nejad yerinden sıçradı. 
- Aman Allah;m!. Sen fabrikada mı 

çalışacaksın yavrum? Doğrudan doğ -
ruyn Feridun beyin demirden pençe -
leri arasına• mı girl'reksin? 

Nerime meyus bir tavırla başını sal
ladı. Dudaklarından acı bir tebessüm 
uçtu: 

- Onun penÇ<?si belki de annesinin
kindcn daha sert ve hain olmaz. 

- Sana bunu o mu teklif etti? Seni 
yanında çalışmıva o mu mecbur etti? 

- Hayır, mecbur etmedi. . . Hatta di
yebilirim ki bunu kendisinden ben is
tedim. 

Bunu müteakıb, Feridun beyin ken
di vasisi olduğunu Uk def:l! hatırhyarak 
kendisile alakadnr olduğu o rneshur 
güne aid bütün tafsilatı, ilk dakikadan 
sonuna kadar uzun uzun ve hiç bir nok
tayı unutmadan anlattı. 

- Hülfisa, benim gibi ismi ve cismi 
k~le alınmıya layık olmıyan bir insanla 
ne kadar aliikadar olmak kabilse o ka
dar alakadar oldıı. 

Nejad itiraz etti: 
- Hiç de mü~külpesend değilsin Ne

rime! Bu ne sabır. bu ne inkıyad ya -
rabbi! Senin gibi aikrabasından olan bir 
kadını kendi· maiyettnd~ çalıştırmasını 
bu kadar tabii görmek nasıl kabil olur? 

- Beni yabancı bir yazıhanede çalış
tırmaktansa kendi fa\ırikasına almağı 
ve yanında çalıştırmağı daha milnasib 
görüyor. 

- Senin talebini kabul etmemesi ve 
sarıa:: cHayır, hayatını kazanmak için 
çalısmana hiç lüzum yoktur. Mademki 
ben senin akrabamın ve mademki sen 
benim evimde bulunuyorsun ...• demesi 
lfızım gelirdi. Halbuki o, böyle yapa -
cnk yerde, senin teklifini hemen k~bul 
etti; hr.ttfı bunu çok muvafık buldu. O· 
na veni bir esir rn.zımdı; senden iyisini 
mi ·bulacaktı Biz Ferldun beyin mai
yetinde çalışmanın miınnsını anlıyoruz. 
Vah zavallı Nerimedk vah! Sana öyle 
acı_yorum ki... Ab.. dl.cak adaml Onun, 
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Yemeklerinize Lezzet; 
N~fııset verir. Ve 
Sıhh11tiııizi korur. 

Her yerde 15 gramlık 
paketleri 

5 Kuruştur 

lstanbul 

~' ~. 

Be.edivesi İıanıarı J 
Karaağaç müessesesine su isalesi için lüzumu olan ve hepsine 789 lira 45 ~; 

ruş bedel tahmin edilen elektrik motörü santrifüj tulumb:ı, şnmandra ve b~ .. 
müteferri sair malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levanın tJ 

1 dürlüğünde görülebilir. istekliler 24PO sa yılı kanunda yazılı vesika ve 59 .ur~.:a 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 22/5/939 Pazartesı gu 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3108) 

Yolların tamiratında kullanılmak uzere lüzumu olan ve bcherine 10,5 ~! 
bedel tahmin edilen 85 bin tane parke taşı kapalı zarf~ eksiltmeye konuırnuf t• 
tur. Eksiltme 31/5/939 Çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende yapıla~eti 
tır. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için Fen lı ı 
Müdürlüğünden musaddak ehliyet vesik asile 669 lira 38 kuruşluk illt temi;: .. 
makbuz veya mekt•1bile beraber teklif mektublannı hsvi kapalı zarflarını yu teıt 
nda yazılı günde saat 14 de kadar :iaimi Encümene vermelidirler. Bu sa~) 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3 ~ 

eski bir miras meselesinden dolayı gözleri~ Onunla Feridun beyin ~~ 
hatta sana borcu bile olduğunu hatır- !anmaları henüz tekerrür etmedi~-
ladıkça... - Böyle bir şey mevzuubabs ersi• 

- Cesaretimi kırma Nejad! dir. Acaba bu izdivac olur mu d 
Genç kızın sesi o kadar titreyordu ki ııiz? ıı•· 

Fahriye ağabeyisine çıkışmıya mecbur - Bilmiyorum. Lakin parasının estfJI 
kaldı: rice çıkmama'Sı ve torunlarının, :Nt d•' 

- Ne tuhaf adamsın ağabey! Zavallı hanımın getireceği para ile bir k8bt1ı~ 
kızın korku ve helecan içinde çırpın - ha zenginleşmesini istiyen sn ıU .,, 
ma'Sı evleniyormuş gibi sen de bu ha· hanımın bu emeli kalbinin en gildtl~ 
ince sözlerinle ona daha çok dehşet ve- derin bir kö~esinde saklamakta 0 ,,,. 

riyor, kızgın de.miri ~rasının içinde muhakkaktır. Ancak, Feridun be1 ııJ1 
çeviriyorsun. nesinin bu arzuS1..ına· itaat edeCcl' 

Nejad Nerimenin elini tuttu: İşte bu henüz belli değil. ~ 
- Affet beni yavrum! Hakkın vaır; ötede Kemanını akord etmekle 

abdalın biriyim ben ... Zaten bu söyle- gul olan Fahriye atıldı: 
1 

e~· 
diklerimden na~ı1 emin olabilirim - Feridun beyin Nesrin hanım ~9ğı• 
Bildiğim bir ~ey yok ki. .. Mutlaka Fe- lenPC€~ini hiç zı:ınnetmem. '!{!: ~, 
ridun bey de sana karşı müsamahakar pek çirkin, pek sevimsiz bir şe1· lf ti 
davranacak, seni himaye edecek, sana dan maada. ondan çok daha .se\f{ı!lbt'fl' 
ağır muamele etmiyecektlr. Bir ;nsan güzel kadınl:trın bile. FendUJl tftl' 
taştan bir heykel bile olsa senin güzel evlenmek için ona Nesrininkinde~r o~ 
gözlerinin ve tatlı gülüşilnün karş1sın- ha büyük bir servet getirmiye hsr. 
da kalbi harekete gelir ve içinde sıcak duklar1 söyleniy• r. gıı1 fJ' 

bir duygu doğar. Fincanlara çay koymakla ın~ 
- Nejad, srJçma sözler sl:Sylüyor • lan Mei.iha hamın cevab ''.erdi: .~ 

sun. - Ben de seninle aynı ftki bf1\ıer 
Genç adam müteessir bir tavır takın- Fahrive. Feridun bev vfizlerce, ..t gl' 

~ . ~'" dı; fakat Nerimenin yüzünün kızardı- ce klz 2rasırıfa.n kendisine btr gifl dl' 
ğını w utandığını gören Meliha hanı· ~bilir; çünkü kendisi yalnız ze.n ~ı'f:'' 
mm dudaklarında müstehzi bir tebes- ğil. ayni zamanda malftmatlı ~ ~ -ti 
süm belirmişti. şıklı bir adamdır. Hele yüzürı~t{if ' 

Fahriyeye gelince, ağabeyimnin o - tavırlarındaki kibnrlık htç söZ . 
muzlarından yakalıyarak ~arsnuya ve rnez! di1t et~ 
onunla alay etrneğe başlamıştı: Nejarl halasının sözlerini ts5 rne~, 

- Sen ne söz anlam.az adnmrnış~111 - Hakikaten Dcıil bir aileye bt1 ~ 
Nejad; Nerimeye tekrar kompliman olduğu besbelli. Yalnız saçJannJ te'# 
yaparsan seni büyük bir cezaya çar - dar kıcıa kesivermcc;e ve alelflde 
pacağız anladm mı? MeselA, g1dfp Nes- elinden çıkan e~bi C'1er giymes~i,i (ıf' 
rin hanıma 11fuıı aşk etmiye seni mec- - Fcriciun bev htr ısınan , 
bur edececriz. nir. 

11 
,fi' 

Bu sözleri umumt bir kahkaha kar- - Evet, fal{at modava uy«'1 
şıladı. giymive pek eheınm!vet verıtl6 ıtıfl~ 

- Ç'Ok keyifli bir şey olur duğrusu... - Bu kıvafetfl de cidden ~ ~ 
Yemin ederim ki o mağrur kız berum ve biçimli bir adamdır. rnrd~1, tA' 
lrendtsile alay ettiğimi anlamadan gü- lislerd~ herkesin onu hayran! 
zelllğine inanacak ... Ah ne şirin şey • rettieinı RÖrQyonun. .,o'J 
dfr ol Ne boy, ne pos! Heı. yilz(1, hele <Arkd' 
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Battal İstanbuldan çıkıyor! 
llaktkaten öl- . 1 .. deki b' 1 u~ gelıyordu. Ve ora- yapılacak işimiz kalmadı. Buraya na- muhakkak olan bir şey varsa, bütun 

w- ın erce Bızans k · · ·· f lik ·ı geç •qıden ka . ati erının uze - sıl girdikse. gene öyle çıkacağız .. hadi, hcıyatı merdlik, vazi eperver ı e -
'Batt 1 nh ~ır kasırga geçiyordu. bakalım .. ileri!. miş olan bu Türk kahramanı, Emir 

kisile ad Ga~ yalnız silabile değil, ze- Diye, hağırdı. Müslimenin maiyetindeki zayif ruhlu, 
~e onıa~ Bı~nslılara galebe etmişti. Koca kahraman, Devzade A~karı iradesiz, tembel ve vazife hislerinden 
~ Ölüm gafil avlıya:a'k. etrafını çevi- ımıhmuzladı. ~ saat evvel, büyük bir çok uzak olan adamlardan o kadar nef
"~tı. çemberim hır anda kırıp zafer neş'esilt: geçtiği yol1arda, şimdi ret etrr.iş .. ve bunlardan o derecede ü-

Onun bu k h muv<' ffakiyetsizlik hislerinin acılarile midini kesmişti ki; a-rtık onların hesa-
korkunç bir a ~amanca cilr'eti, o kadar kalbi burula burula, ileri atıldı. Avrat bına fedakarlık etmiye lüzum görme
l'afı ?ırhıı tesır husule getirdi ki: et- paz~rı formünü, vıldırım süratile geçti. mişti. 
Olan iıııp muhafaza askerlerile muha't Mervem Ana ki llsesinin küçük mevda-

' 8~~r L b'l · J 
- At.. b eon ı e: mnda. daha hala kanlar ,içinde yatan da qf},, en söyl d' '? ın, ~llrn eme ıın mı·· Bu a - cesedler üzerinden Aşkarı atlattı. Bel-
Diye, atınıol~~ mu, hiç.·· grad kapısının iç tarafına dayandı. 

bu kan]ı sah ş . ~tle rnahmuzlıyarak, Bu kapının muhafızı olan Got asker-
lnaliye na nenın yakuiında' bulunan leri dağıldığı için, şimdi bunların yer-
d h zınnın kona~- 'lt' · er al ka ıla 5uıa ı ıca etmış .. !erinde Bi1..anslılar vardı. 
'le:ziyetine PR n kapattırarak müdafaa Bizanslılar, hiç ümid etmedikleri bu 

b. lialbuk:i B~1FG baskın karşısında .o kadar şaşırmışlar -
ır rnuhar be azi, artık burada dı ki· silahlanmıva bile vakit bulama -

tu · e Ye gi · k · · • · dı. Buna b. rışme fıkrınde de- mışlardı ... Onun için Battal Gaziye çar 
)arıp g""tikt ınaen oradaki askerlerini çabuk kapıyı açtırdı. Kendisi bir kena-
1\lrı. -') en son~ Div l k u bir hamı d ' anyo u yo u- ra çekilerek aTkadaşlarım kamilen dışa 
taş meydanını : ~ tırmalndı. Çemberli- rı çıkardı. Ve sonra, korkudan birer kö
~ ?neydanında: ~ında bır~~tı. Beya- şeye sinmiş olan Bizans askerlerine: 
b.laya gelir gelmez saDray indışıne saptı. - Kalın sağlıkla, patriyotlar ... Eğer 
cısını ç ..... 1. evza e Aşkarın k t 1 t k ·· .. " ·· 

~· ~e~k yol ÜStünd ısme o ursa, e rar goruşuruz. 1 
ızanslıl da ' e bulunan . _ 

kaıad ar n birini omuzl d Dıye, bagırdı. Devzade Aşk~trı meh -
ı:! arın an ya- muzlıyarak - Bizanslıların henüz boz-

'Yo- Rey, Patiryot!. Eğ . . mıya vakit bulamadıkları- o mahud 
!'san, ~ sor er yaşamak ıstı- dolma yoldan hendeğin öte tarafına 

. Diye bağırd ar~rn doğru söyle... sıçradı ' 
tıttiyen B' ı. orkusundan tiril tiril · 
d · ızansıı il k 1• e onuşmıya başla-

Bizanslı d 
ran ·· - ' erhaı ... , d' .. onunde .J ~ ız çokerek az-
ıesle can 'Verir "b' b' k' b' ce\'ab ve..._:Hl gı ı, ıt ın ır 

- }3:\ .. lll'l~l· 
riın "tün. Az· l • 

· Ne sora~ı er naınına yemin ede-
i - Bizim ask:n, doğru söy liyeceğim. 
şgaı etu. r, §ehrin hangi kısmını 
-s·. 

"it 
B.tttal Gazi, kapıdaki vaziyete hakim 

olduktan .. ve kapıyı da açtırdıktan sor
na, orada, niçin bek1emecli.. nicin der
hal Emir Müslimeye haber gö~d~rerek 
tekrar asker istemedi?. 

Bunun sebebini, bilmiyoruz .. . A'11cak 

İstanbul İkinci 
dan: 

İflas Memurluğun-

- ,_;zın asker, şehre ginnecı· .,. 
'"asıl?. Şeh . ı. . _ 1i re gırmedi ın.? - . Istnnbuld:ı evvele{! Sirkecide Sanasaryan 

a'I.' • ı. ha d . ,,ır .. ışitu·· .. nında 6 numarada oturmakta olan Harn-
:ı düşnıan 0 rıne gore, karşımız - lambos Andoııyadls!n ımısı 27-12-938 tarı
~ ~. t, kapıya r hı:sundan küçük bir h1 c-.•rrnış 'Dl ucum etm· . . nde açılıp ~ftyeniı adi şekilde yapılma-
da ··· rakat · ış .. ıçen sına kaıar verilmiş olduğundan: 
t d gönderın· ınıparator 0 kapıya im- ı - Müfllste alacağı olanların ve lstih -
ek hile dü~ş.. ondan sonra, şehre bir kak lddhsmda bulunanların alacaklarını ve 

13 -r···an asken. . 
attal Gazi . gt1"€memiş... istihkaklarını lllından bir ay içinde İstanbul 

~n doğruluğ~n~ı:;:n~ının bu sözleri- İkinci infis dairesine gelerek kaydettirme -
· ·· Çünk-. r al kanaat getir- teri ve delillerini (defter hülasaları ve sened dan ta u, şehr,. gi~ k 

1 i kviy, kıt'ala r e~: arkasın - vesaire) asli veya musaddak suretlerini tev-
~ n l:ıntr Müsl' rının gonderilmesi dl eylemeleri. 
\1 lde, Bu kıt' ·dlI'neye haber yolladığı 2 - HllMına hareket cezai mes'ullyetl 

e, o kadar ~ .. an eser görünmemişti. müstelzim olmak üzere mümsın bor~lulan
~fya rneydanı:;;:eleden sonra, Aya- nın ayni müddet 1ç1nde hndllerlnl ve oorç
~~ar da, bir tek ~uraya gelinceye ıannı bUdlrmelert. 
.. rnernişti ş h b askerine rast - 3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olur .. 
~Yliiyordu: .. Deu alde, Bizanslı doğru sa olsun ellerinde bulunduranların o mallar 
t1:erı · -mek ki M .. 1. 
~ erı, kena· 1 • us ımenin as- üzerindeki haklan, . mahfuz kalmak şartlle 

bunları Pyni müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul maze -

* 
FECİ B1R AKİlsE'l' 

Battal Gazi; Emir Müslimenin çadı
rının önünde Aşkardan indi. Büyük bir 
öfke ile çadıra girdi. Hiç bir selam; teş
rifat ve başlangıca lüzum görmeden; 
sert bir sesle: 

- Ya, Emir!. Yaptığınızı beğendiniz 
mi?. Hareketi_niz, affolunmaz bir çina'
yettir. 

Dedi. 

Halbuki. zavallı Emir Müslime, oka
dar büyük bir teessür içinde idi ki, bu 
acı sözleri hiç işitmemiş ve anlamamış 
gibi, Battalın yüzüne dikkatle baktıi 

- Acaba rüya mı görüyorum?. 

Diye, mırıldandı. Sonra, kendisine 
hitab eden şahsın hakikaten Battal Ga
zi olduğuna hükmeder etmez, derhal 
yerinden fırladı. 

- Ya, Battal!. Seni tekrar görmek, 
hiç şüphesiz ki bir mucizedir ... Alla'hü 
ekber ... 

Diye, bağırarak, Battal Gazinin boy
nuna sarıldı. 

İlan Tarifemiz 
Tek ıtıtıın nntıını 

Birind aahile 
/irinci aahile 
Oçiincii aahile 
Dördüncü ıahile 
J, 1ahileler 
Son 1ahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

• 
• 
• 

Muayyen bir milddeı zarfında 

fazlaca mlkdarda illn yaptıracak• 
Jar ayrıca tenzilAtlJ tatifemizdea 
fltif ade edeceklerdir. Tarr., yarım 

" çeyrek sayfa il!nlat için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Pocta'nlll tfcart :llnlarua 
ald itler için fU adrea müracaa• 
edilmelidir: 

fliaeıhk KolJellUf llr'UM 
1 

Sayf• 13 

Son Pc•h'nın tefrikası: 115 - · 

Gemicilerin minneti 
Gemiciler biraz sonra yanıma geldiler. Kaptan: " işte 
kurtardı~ınız zavallı.'ar, dedi. Allah s ·z ·n yaptığınız 

igiligi tesirsiz bırakmadı ,, 

Tercüme eden: HUs11i .1 Cahid Yalçı:ı 
Bir gün, dökümhaneden dönerken, Ka

radenizde bir Türk gemisinin Tarabya 
karşısında muhalif rüzgArlar dolayısile 
liman medhalinde karaya oturduğunu ha· 
ber aldım. Hava o kadar sak~n. rüzgir o 
kadar latif idi ki bu kazaya akıl erdirmek 
kabil olmuyordu. Sebehini anlamağı me
rak ederek o tarafa doğru ilerledim. Gö
züme ilk • çarpan Şi?Y geminin karinesi 
idi. :ijurası sudan harice çıkmıştı. Kaptan 
ile tayfayı teşkil eden beş altı gemici 
yüze yüze çıktıkları sahilde oturmuşlar, 
bu .kazayı mahzun mahzun seyrediyorlar
dı. Ayni gemide yolcu bulunan bir genç 
kız ile anasının kendilerine hiç bir yar -
d1m imk:Anı olmadan öldüklerini duy -
dum. Fakat bu taf.silAt bu kadar fevka -
19.de bir vukuatın sebebini izah etmiş ol· 
muyorlardı. 

Ancak birçok suall~r sorduktan sonra
dır ki. ta direğin yansına kadar tahta 
yüklü olan bu geminin Sinobdan hiç saf
rasız yola çıktığını öğrendim . Bu zaval -
lıların geçirmiş oldukları tehlikeyi dü -
şününce titredim. Rfizgar azıcık değişse 

bu tehlikeden kurtulamazlardı. Rüzgarın 
hep arkadan esmesi sayesinde açık deniz
de gemileri devrilmemiştir. Çünkü bu 
rüzgarla Boğaz medhaline kadar gele -
bildiler. Orada hafif bir cenub rüzgarı 
kendilerini zorlayınca cehaletlerinin ce • 
zasını çekmişlerdi. 

Bu hareket kaptan ile tayfaların ilk de
fa olarak denize çıktıklarını gösteriyor • 
du. Bu kazazedelere acıdım. Gemilerini 
düzeltmek için yardımda bulundum. Ken
disini bahriye işlerinde mütehaSSJs diye 
gösteren bir Türkün onlardan avans ola
rak bu iş için yüz cseguin~ almış olduğu
nu duyunca merhametim arttı. Kazadan 

Bunun üzerine hiç bir şey kabul ede • 
miyeceğimi kat'iyetle söyledim. Mukave-. 
metimden tahmın edemiyeceğim derec84 
de müteessir olan Türk kızardı: 

- Şüphesiz ki bizim sözümüzü redded~ 
bilirsiniz. dedi. Fakat emin olunuz ki b~ 
red cevabınızı aldıktan sonra gidip ge-. 
mimizi bizi kurtarmış olduğunuz mevkie 
ayni vaziyette bırakacağız. 1 

Bu sözler o tarzda söylenmişti ki üze• 
rimde tesir yaptılar. Bu zavallıları nevmi .. 
dane bir harekette bulunmağa sevket • 
mekten korkarak hediyelerini kabul et 1 • 

tim. Fakat bunun tekrar etmemesini kat'J 
surette söyledim. (2) 1 

Vezirilzam çoktanberi yeni dökümha ' 
neyi ziyaret etmek istiyordu. Ordudaıı 
muttasıl taleb edilmekte olan yeni sah4 
ra toplarile meşgul olduğum biı sırad~ 
sadrazamın geldiğini haber verdiler. Q 
zaman bütün atelyelerde hüküm .süreıı 
faaliyet bu işin teferrüatın: ona göster!< 
bilmek irn.k~nını temin etti. Demirhaney' 
geldiğimiz vakit, bir örsün üzerine oturd~ 
En mühim mevzular hakkında büyük bi\ 
alaka ile konuşuyorduk. 

Fakat, vezirin bir çuhadarı muttasıl sö' 
zürnü keserek bahşiş istiyordu. Onun bil. 
tacizlerine kızdığım gibi, efendisinin se• 
çıkarmamasına da siniriendiğim için hit 
olmazsa muhaverenin bitmesini bekleme' 
sini şiddetli surette söyledim. 

- Peki amma, dedi, o zaman kalkıp gi, 
decek, ben sizi beklemeğe vakit bula "' 
mıyacağım. ~ 

Bu cevabın küstahhğını yaln,z ben far, 
kettim. İki cseguin> verdim. Benimle çolf 
kişi olduğunu söylediler. Dörı: cseguina 
verdim. Susmuş olan vezir, biraz evvelki 
gibi, tekrar bana sualler sormağa başladı. 

yegane kurtarabilmiş oldukları bu para - Sonra hazinedarı vasıtasile ameleler~ 

nın onlar için hakiki bir ziyan teşkil et• bir miktar cseguin> dağıttıktau ve bil rı 
tiğini düşündüm ve bu tahminimde aldan- hassa ·benim adarnlanma para verdirdiltl 
madım. ten sonra kayığına gitti. Kayığa kadal\ 

Filhakika İstanbuld:ın bir düzüne ka • kendisini taşyi etmiştim. Veziriazam ka ı 
dar cLevend• (1) ierle birlikte bir san - yığa oturmuştu. Hamlacılar harekete gelJ 
dal içinde getirilen birkaç halat, gemiyi mişlerdi. Tam bu sırada, her tarafta bana 
sahile yaklaştırmakla onu kayaların üze. refakat eden ve kayığın arkasını gôzeten1 

rine çıkarmaktan başka bir işe yarama - topçu zabiti kayığı durdurdu ve almadığı1 

mıştı. Denizin uf acık bir çırpıntısı orada bahşişin verilmesini istediler. Gene be •\ 
gemiyi par.çalıyabilirdi. Bu sırada, bu nim muhafazama memur olan bir topçu 
nim resmi gemiciler yeniden para isteme- zabiti de ayni talebde bulundu. Sadra .. 
ğe kalktılar. Ve aldıkları red cevabı üze- zam bu iki adamın tevziattan niçin hisse 
rine bırakıp gittiler. Kazazedelerin yeis ve almadıklarını hazinedarına sordu. Bu za. 
ıztırabı son dereceyi bulmuştu. Lazim o- bitler önden yürüdüklerini söyliycrek ıs. 
lan aletlerin gönderilmesi için derhal ka- rar ettiler. / 
lelere haber yolladım. Bunlarla birkaç (Arkası var) '. 
saat içinde gemiyi İstanbula girebilecek 

~l attaı Gazi~~nntf. takib etmemişlerdi. 
hu; aıı, Üllll<isizİiğen: halde canı sıkıldı. 

bir ku e apıldı. Sanki rnec-
gfbi ~tten lınd d be . ~ ' gö:zI,nn· a klıyormuş 
h laştırd1• O· 

1 hşaşkın ~kın etrafında 
llnairnarn ' &yatında hiç bu kadar 

ltıevklde k~hn bu derecede rnüşküı bir 

retleri bulunmadıkça cezayi mes'ullyete uğ
rıyacakları ve rüçhan haklarından mahrum 
kalacakları. 

4 - 27-5-939 tarihine müsadlf Cumartesi 
g~ saat 10 da alacaklıların ilk lçtimaa gel-

bir hale getirdiıp. Bu zavallıların hali , (2) Minnettarlık hLsslnl pek kuvvetli su~ 
memnuniyeti hakikaten görülecek bir rette tasvir eden bu vak'a Türk mlllet~ 

tavsif edecek bir misal diye kabul edilme 
manzara teşkil ediyordu. Bana hediye melidir. Nasıl ki tek bir nankörlük vak' 
vermek için çırpınıp durdular. Ben bun- da aleyhte bir delll teşkil edemez. insanı 

meleri ve münıs Ue müşterek borçlu olanlar dan sonra safrasız olarak denize çıkma· hakkında umumt renklerine göre hillc~ 
ve keflllcrlnln ve borcunu tekeffül eden sair malanndan başka bir hediye istemediği- vermelfıdir. Bu da kendilerini terkib edie~ 
klmselerln toplanmada bulunma~a ıhnkları mi söyledim. müteaddld renkleri bir araya geUrmekle kaj 

şiındt an11ştı. 
~k , ne Yapa kt "'u Patt bir kü ca ı?. Arka•ında, 
"- ç ~l'anıa tle halinde duran bu bir 

\1n'3ıl lneyd nla, ytlz binlerce düşma
ta aıiytt b an okuyacaktı?. 

?la kaıesııı~ ~er•zde iken, aırtık Bi
~ll'tr~ b'l n ıçlnde bir dakika vakit 
,... ~leli. b.._ ı e, dellllkten başka bir ~y 
.. lll,.~..1_ uurada he h . "'-
,~leye r angı bir kuvvetle 
'tıı~ atılınaf ~şrn,k, beyhude yere ö
~111ktt ~rnektt. Eğer bu ölüme 
ll Qf Olsa~ küçilk bir müvaffakiyet 
~ ddtıd ebnı erhal buna girişmiye te -
tı~_\>&.ffaktyeJeceku. Fakat böyle bir 
"'ll@ttt. aklldan geçirmek te bir 
!!atı. 

>'ıld l Gali b 
lotı:rıl"rı Bilratn iltün bu düşünceleri 

a, şu kara e zihnJn~n geçirdikten 
~ Jta~ rı Verdi: 
ıt di de ~;1:sıl cebren girdik ise, 
~ de bu . . cebren çıkmalıyız ... 
~ ' ıınşten daha kolay ola -

~ ·· · '\Te bu 
' ~ ijıetinde nu nıüteakıb üzengileri-

~el'tk· ayağa kalktı. Başını geri-

.\r~ 
1bı dfiam6:ı ininde, 

olduğu ilün olunur. (17890> Kaptan: bil olur. Bu renülor karıştırıldıktan sonra 

._,. h b •• k l f Felaket insana derstir, dedi. Bana ~er - ?.!~.~.~~~~~1 .. 1;~~.~-~:.~~~~ .. ~!~.~: ............ "'"'i 
n,u a ere ve muna a e vekaleti stanbul elektrik diğiniz dersten istifade ederek size min - ~ 1 

işleri Umum Müdürlüğünden nettarhğımı göstereceğim. Bu minnettar-

1 - C. 1. F. İ;~nbul teslim şartile muhammen bedeli (7173) yedi bin yüz yet- lık eseri yaptığını?. !hizmete daha layık 
. bir şekilde olacaktır. 

ıruş üç lira tutan kurşun mahfazalı lastik İzöleli 2 ve 4 nakilli kablolar kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Filhakika, birkaç ay sonra, bu adamın 

yanında ayni tayfalarla geldiğini. kuru 
2 - Eksiltme 9,'6/939 Cuma günü saat 15 de İdarenin Tünelbaşınd:ı Metro Han üzüm, tereyağı, sair Karadeniz rnah.rulAtı 

binasının 5 inci katında topianacak komisyonda yapılacaktır. ile müteaddid koyunlar getirdiğini haber 
3. - Eksiltmeye iştirak için isteklilerin (537.98) beş yüz otuz yedi lira doksan verdiler. Hiç bir şey kabul etmemeğe 

sekız kuruşluk muvakka.t temimı.: vP.rmeleri lazımdır. kendimce karar vererek onları yanıma 
4 - Bu işe aid şartname ve mukavele proJ'eleri idarenin levazım mu"dı""ırıu-.x.u"n· k b J tt' B · x " o a u e ım. enı gurunce: 

de parasız olarak dağıtılmaktad!r. - ~şte, kurtardığımz zavallılar, dt'di. 
5 - Teklif mektublarım.1 2490 savılı kanun ahkamına uygun ohrak eksiltme- Allah sizin yaptığınız iyiliği tesirsiz bı -

den en az bir saat evv-?1 sıra numaralı makbuz mukabilinde komisyon reisli • rakmadı. MuvaffakiyetH bir seyahat yap
ğine verilmiş olması lazımdır. (3275) tık. Elimizde ne varsa hepsini size borç· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : 

l - Deniz vasıtalan için 66 kalem bakım ve tutum levazımının 22/5/939 Pa-
zartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktı:-. 

2 - Tahmini tutan 4989 lira ilk teminatı da 375 !iradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklil~rin o. gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçıhile hazırlıyacakları teklif mektublannı Galatatb eski İth • 
lat gümrük binuındaki komi.iyona vermeleri c30M. a 

luyuz. Size minnettarlığımızın bir nişa -
nesini getiriyoruz. 

- Sizi tekrar gördüğüme pek memnu
num. Fakat yaptığım iyiliğe mukabil bir 
mükafat alarak onun kıymetini düşürmek 
istemem. 

- Hiç korkmayınız. dedi. Biz Allah bi
, zim ticaretimizi yolunda devam ettirsin 

diye her sene böyle bir hediye vermeği 
kararla§tırdık. 

(1) Bunlar harb remııerının hlmnet.tne .,._ 
rDmil b&bJVe ~ ~ 

a.,. ağrıdan 
çatlayacak gibi 

~UtA :t•>D:J 
En tiddetli Baı ve Dit 

Ağrılannı Dindirir. 

NEVROZiN 
Bütün ağn, sızı ve 

ıancıları keser. 

NEVROZiN 
Nezle, Grip ve Romatizmaya 

k... çok mtleuirdir. 

• 
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Şlayher ağaçtan atladıktan sonra 
bıçağını çekti ve üzerime saldırdı 
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[Q_RK TiCARET BANKASI A. Ş. 
'""~~~---..----. -- - ....... 4'n.w.sw.~ -~ 

HER NEVİ BANKA MUAMELELERİ Yalova Kaplıcaları 
Mayıs yirmisinde açılıyor 

Merkezi: ANKARA 
Yalova kaynaklarının cHypertAermale> cradio - active:ı> ve müsekkin devai 

suları, romatizma ağrılan, siyatik, her türlü asabi elemler ve nevriteler ile 
nikriz, §işmanlık ve şeker hastalığı gibi tegaddi arızaları ve hazmı yoll.arı 

bilhassa em·a ile safra kesesi hastalıklarının ağrılı şekilleri (kolit. müzmin ve 
muannit isAl, Spasmodique inkıbaz, iltisfıkfıt elemleri) müzmin sancılı rahim 

Adapazan 

l:. ?rfın 

holu 

ŞUBELER 

Bursa 

Eski~ehir 

İstanbul 

iz mit 
Safranbolu 

Teki1dağ 

ve tenasül guddeleri emrazı gibi mütenevvi hastalıkların tedavisinde çok 

mües._rir ve asırlardanberi mücerrebdir. 
Tcrmfıl kür ve rejim yemekleri mü tehnssıs doktalarm daimi nezareti altın

dnır. 

Kaplıcada su altında veyahud kuru masajlar. fizyoterapi ve elektrikle te

davi dahi tatbık edilir; her türlü tıbbi tahliller yapılır. 

Fiatlar : 
TermAl otelde (panslyonla beraber) bir kişi içtn 

650 kuruştan 770 kuruşa kadar. 

Dahilde ve h~riçte muhabirleri vardır. 
~ 

İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kadar 

Hususi ba11yolu oda~ve salo,fu hu~si daireler fiatları 
1210 Kr. la 1750 kuruş arasındadır. 

T e ~ graf adresi: 

'Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Haziran 15 şine kadar otel ücretlerinde % 20 tenzilat vardır. Mü
fassal malihnat için müracaat mahalli Denizbankda Yalova kaplıca· 
sı bürosu. Telefon : 4467t:s dahili 83 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
Bankamızın lstanbul tubeslnde tesis edllen 20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir ilana kadar Cumar

tesi, Fazartesi, Çarşamba günleri köprüden saat 11.30 da Moda-
12.JO de bir vapur kal acak tekmil Adal.ıra gidecektir. Göç 

1 

"GECE KA seferile naklolunnn eşya <J.o 50 tenzilata tabidir. 

harici 
l,, 

1 Askeri kıtaatı İlanları 1 
Çok ınüsaı·d tı ı ·ı · · · far ar a ıayın ml:şterı erımuın emrine amade bulund~rulmaktadır. Çorluya yakın b:r mesafede dört ad<:d evleri binalarının clektri~ cereyanlarını 

ı cephanelik kapalı zufoı eksiltmeye ko • temin için bir kuvvet merkczı bınası ile 
-'~ ı nulmuştur. İhale.sı 24/5/939 Çarşamba mütemmim tes;satı inşa~tı 26/5/939 Cum~ ize. hat alınmak üıere 

- art lı1e name ven"" 

11
' eks ltınrye kon umunesı mucibince 120 ton siklop çemb~ri ckıpalı zarf usu-
-~ h rnuştur 

rnuv k u ammen bedel b h 
a kat teminatı 

1107 1
•. e er tonu s:f İstanbul 123 lira hesabile 14760 lira, 

lII ıra dır 
Müd .. ~ Eks·ltme 29/V /939 . 

1 
urıyetindeki Alım K . Pazartesi gi.i nü saat 15 de Kaba taşta Levazım Şubesi 

V - Şartn omısyonunda yapılacaktır. 
V ame ve ·· 

Par - İstekliler müh ~u~unc ?ergün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
ih tsı makbuzu vey ~rlu teklıf mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme 
b!· e saatinden bir a anka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların 

<Jtnde !.aat evvel· k d Vermeleri 1• ıne a ar Komisyon Başkanlığına makbuz muka-
azımdır. c3166. 

ı _ Şa 
lire eks rtnaınesi mucibi... ~ 

11 
ıltmeye konın .. ce 250.000 metre düz beyaz kanaviçe kapalı zarf usu-

- °Muh uştur. 
llI ammen lx-dE: l' 3 

du
11 

- Eksiltme 30/V 
9
/ 8750 ~~-vakkat teminatı 2906.25 liradır. 

1 
Yetındeki Alun K 1. 9 Salı gunu saat 15 de Kabat.ışta Levazım Şubesi Mü-

L V - Şart om syonunda yapılacaktır. 
~rnıd nameler her .. ~ .. 

V en 1~4 kuruş heci 
1 
gt;rı soz~. geçen şube ile İzmir ve Ankara Başmüdür1ük-

bıq - 1fühürlu ~klif e mukabılmde alınabileceği g:bi nümune de görülebilir. 
lçın ut Veya banka te . mektubunu kanuni vesaikle c.;, 7,5 güvenme parası mak
l:rıis" ayın edilen g·· mdmat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme 

.10n b un e f'.ltsiltm · d · aşkanlığı e saatın en hır saat evveline kadar mezkur ko-
na makbuz mukabılinde verilmesi lazımdır. c3240> 

Cinsi ~ 
~ Miktarı Muha~men % 7,5 te- Eksiltme Eksiltme 
~ 0tor Olo b bedelı minatı şekli saati 

Otör { eygirlik) 1 Ad d 
l .... l) 70 beygirlik) 

1 
e 6950 521.25 Kapalı Z. 10.30 

ıaıarı oç :marka biri 70 d·- > • 4500 . 337.50 Açık Eks. 11 
ll l'lda g~erilen ıgerı 110 beygır kuvvetinde iki aded motör yukarıda hi-

leli• .... 1iuh11 ,...,_ usullerle satın alınacaktır 
Qtıi r -· .. ııen heder kk · · lll ır. 1

' muva at temınatı, eksiltme saırtleri hizalannda gös~ 
\> .... ~ks 
e l.tub iltıne 31/V 
l\1 .... a'laat şubesind 19.39 tarihine raslıyan Çarşamba günü KabataJta Levazım 
'l Şartna ..... 

1 
ekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

.... t '"e er hergü ·· ·· tııııırn 'Steklilerin k .
1 

n.s~zu geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
k tı\Uı e tnUrncaatl c Sı tme ~ın tayin edilen gün ve saatlerde '% 7.5 güvenme pa
tiiıqe ~ "esaikle b"a~k ve kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar 

Si l lıtndır ır 1
( te mezkur komi;;yon başkanlığına makbuz mukabilinde ve 

. 3~~ -

l..._ ~ 
e ·ı Şartname i . . . 

İl 1lh Ye konm mucıbınce 'h aded sigara paket makinesi kapalı zarf usulile 
lt -11ııh u~tur. 

lt.ı l .... t~~ı:ıen b rl l sif cl0.000>, muvakkat teminatı c7~0> liradır. 
l'• Yaaı Şuh e. 3/VII/939 Pazartesi ünü saat 10,30 da Kabataşta Leva un 

v e ı M .. a·· . . , z ve 'l -... Şart u urıyetındeki A ım Komisvonunda yapılacaktır. 
lr, -... '~ nameler h ·· ·· " '<l.Sad ·v1Unak:ı. . ~r gun sozu geç n ub den parasız olarak alınabilir. 
ti ,,Q an •lS, .. aya ıştırak etmek i.,tiven firmalar fiatsız fenni tekliflerini m:.ına-

\tı teltlineri:~ evve.~ ~~tkik edilmek üzere tütün fabrikalar şubesine verınelc
~ -11Ühü .. abulunu mutazammın vesika almaları lfwmdır. 

u Ve rıu 'ekrf k Iİilıti Ya banka • '. me tubunu kanuni vesaik ile % 7,6 giivenmo parası mak-
ltı.~ı..~~le saatin~:ının~t mektubunu ih,tiva edecek kapalı zarfJan münakasa 
~~ \'er'bn ~ bır saat evveline kadar komisyon bafkanlığına makbuz 

1 elıdtr. c3475• 

günü saat 16 da Çorluda Kor. Sa. Al. Ko. glinü saat 11 de Çorluaa Kor. satınalma 
&~~ır::;:::;;:;JliSlil~m;,mımımm•m~ da y.ıpılacaktır. İlk pey parası 1710 lira ı Ko. da kupalı zarfla eksiltmesi yapıla 1 

z' ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şirketinden: 
Yeni tesısntln fnaliyde geçen 

Aduna fnhri amızın silindirli 75 ve 
9() sı.ıııtinı B. ( ı ip 2 çıfçı) kaput 
bezi, 4, 6, ıo, 12 ı umara vater ip· 
lıkJeri lnıalah pıyasaya arzedıl • 
m.:;.t.r. S parişler bir harta içinde 
gö.ıderilir. 

Siparış için Adana fabrikamıza 
veya Ankar At tUrk bulvarı And 
apndımnn No. 4 daireye müracaat 
edılmesı. 

Telgraf adresi: Çeşid • Ankara 

25 kuruştur. ŞarhJme, ke~i.f ve proje-le·! caktır. İlk pey parası 4574 liradır. Şart • 
r n gc1rm k ıstiyenıer her gün Çorluda name keşif ve proje!eri 3 lira 24 kuruı 
Ko. nı müracaath görebilirler. İstekli · mukabilinde Çorlud"l Kor satınalma Ko. 
ler k nunun 2, 3 cü maddelerindeki b:>l· dan alınabilir. fst kl.ler kanunun 2, 3 eli 
g le ıle b.rlikte hell: gün ve saatten b r maddelerindeki belgelerle birlikte belll 
saat evvel teklif nıektublarını Çorluda gün ve saatten b:r saat evveline kadar 
Ko. n.:ı vDrmlı: bulunmaları. teklif mektublannı Çorluda Ko. na ver • 

c98!'>. c3193:ıt meleri. (984) (3192) 

* 
Yüz ton sade yağ kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. Tahmin bedeli \YÜZ bin 
lira olup Hk teminatı 6250 liradır. Eksilt-

mesi 25/Mayıs/939 Perşembe günü saat 

1
15 tedir. Kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
d~ icrtenilen belgeleriıe beraber ihale gün 

* 

._ _ __._ ___________ .J9 ve saatinden bir saat evvel teminat ve 

Keşif bedeli 27265 lira 53 kuruş olan 
Ankarada bir aded hangar inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltmest 
25/5/939 Perşembe günü saat 11 dedir.1114 
teminatı 2045 lira olup şartnamesi 136 
kuruş mukabilinde kom;syondan alınır, 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kn. 
nunun 2. 3 m:ıddelerincle yazılı belge1eı 

ve bu gibi işlerle ışhgaı ettiklerine dai? 
Ticaret Odasınd:ın a!araklan ves·kalarla 
birlikte kapalı zarflarını ihale saatinde~ 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. satm 

-~•ÇOCUK HEKIMl4m~ 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 

teklif mektublarını Ankarada Levazım 
fımırl:~i satınalma komisyonıın:ı verme
leri. c989> c3197> 

Taksım • Tali1ı1hane Palas No. 4 
Pnzardan mıı1tda bargün snat 15 ten 

sonrıı Telef->n No. 40127 
* Çorlu insan hastanesi civarında, hasta- alma komisyonuna vermeleri. 

ne, kor karnrgahı orduev>, ve komutanlık c988> ,31 !llh 

.............................................................. 
lstan bul Askeri " ilanları 1 Levazım Amirliği 

... 
2000 aded battanıye müteahhid nam ve lacnktır. Tahmin bedeli 20,000 lira. ilk te .. on Posta- hesabına alına.caktır. Açık eksiltmesi 1=====-=============:==--====1 

minatı 1500 liradır. Şartnamesi ve nü .,' 
munesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka ... 
nuni vesikalarile beraber be>lli saatte Ko. 1:tfml. Slyui, Havadiıı n Halit ıue• 

Ynebatan, Çatqtçeıme ıokak. U 
tS'l'ANBUL 

25/5/939 Perşembe günü saat 15 de Top· 

hanede İs. Lv. Am. Sa. Al. K-o. da yapı - na gelmeleri. c654:> c3087> 

İstanbul İkinci 
dan: 

İflas Memurlu~-1 KELEPiR SAl'ILIK ARSA 

Kndıköyünde Caferağn mahallesinde otur
maktn ve zahire ticnretlle iştigal etmekte o
lan Mazhar Cemaıtn itlftsı 25-2-939 tnrlhin

ıııı-=-=:ıı::::;=ı===-=-ıı==-::ıı=I de açılıp tasfiyenin adt şekilde yapılmnsına 

Gazetemizde t;)lr:liln yuı ve 
resimlerin biltiln hakları 

mahfuz ve gazetemize ı.lddır. 

ABONE FıATLARI 

1 6 a 1 

Ycşilköyde, istasyon caddesinde 
Bosketto Oteli bahçesi namlle ma
ruf ve maabahçe Uç ev yapılabilir 
ve Uç sokağa nazır arsa ge,.ok top-
tan ve gerekse kısmen gayet ehven 
riatla satılacaktır. Gnlntllda, Asl~m 

~ene Ay 
Kr. Kr. ---rtraKtY.Z liüü ., üu 

YUNANİSTAN 23~ 12.lu 

ECNEBİ 271.> H 

Ay Ay 
Kr. Kr. 

(00 ıw 

710 27ıJ 

800 300 

karar verilmiş oldu~undan: 
ı - Mtifü!'Jte alat'a~ı olanların ve lstlh -

kak iddh ında bulunnnların alacaklarını ve 
Hnn 5 inci kat 1·3 No. larn 

mu raca at. .. 
tstrhkaklarını tlA"ldan blr ay içinde İstcınbul 
ikinci İfH\s dairesine gelerek kaydettirme - İstanbul İkinci İflfis l\Icmurluğun 
tcrl vP d llllerlni (drfter hül~alan ve sened dan: 
vesaire> asıl veya mu'":ıddak surctıerlnl tev- Müflis Mehm tl Emi in t" Iiy cdi' .. 
d1 eylemPlerl. cek malı ve E'-'1 hı ır tl l d ıtıl cak 

2 - H • fınıı harelret ce .. al mcs'uUyetl parası olmadı~ nd n i~ı.fı n kapanması a 
Gelen evralı geri "•rilmn. müstelzlm olmak üzere münısın borçluları- mahkemece 12/ u39 t rihi ' karar vc1 
llanlaTdan me•'uliyet aluun~ nın ayn! müddet içimle kendllerlnl ve borç- rildi~i ilan oıur. r. (17907) 

Abone bedeli pqindir. Adret 
detıfiirmek 25 kuruıtur. 

--···-
lannı blldlrmelerl. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
Pul illvui lAzım;iır. 3 - Müfilsln mnllal:ını her ne sıfatla olur- kııl:ıcnklnrı. 

lr·--~ .. c~l.·g·t:.T·C&·~f· ... :'"'"S"._

0 

•• _n··.:p•'l•oata:•l•·~:·.·n••b""uJ••••,

1 
sa olsun ellerinde bulunduranların O mnll:ır 4 - 25-5-93!! t rlhinc mfu: dif Perşembe 

.,.. .. "'"'"lY11 .. .un; \ tızerlndPkl hakları mahfuz kalmak şartilc günü saat 14 te nlncrklıların ilk içtlman gel--. 
bunları ayni müddet içinde daire emrine meler! ve müflis ile müşterek borçlu olanlar 

1 Telefon : J020I tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mnze - ve kefillerinin ve borcunu tekef!ul eden satı 
\.................................. ı retleri bulunmadıkça cezayi me.s'ullyete uğ· kimselerin toplanınada bulunmn~n hakları ... . .. -...... .,, 

'llllııııı-------------.J· rıyacaklan n rilohan ha.klar.ndan mahrum olduğu 1U'ı.n olunur <17889) 



.• SON POSTA 

Bar .. 

sakları· 
mızda kan· 

larımızı eme· 
rek üreyen ve 

bizleri gayri tabii 
bir çok şekillerde ra· 

hatsız eden solucanlardan 

SMETSOLUCA 

ıs ü 
sayes:nde tamamen kurtulduk. Gayet 
neş'eli bir sıhhata kavuştuk. Hakikaten 

her çocuk senede iki üç kutu 1 S M E T 

.S O L U CAN B 1 S K Ü V 1 T 1 behe· 
mehal almalıdır. Tesiri kat'idir. Her Eczanede 
20 kuruştur. 

Toptan ~alış deposu: İstanbul it Bankası arkası Rehvancıbr 1akak Can LAboratuvarı. Telefon: 21939 

PASTiL KATRAN HAKKI öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

Türkiye ıenel 
Mümessilliği 

Kı.raC'iğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan mütevt!llid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık tikftyetlerl -
nizi U B t N A L ile a;e~iriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid firik ve ok· 
salat gibi maddeleri erıtir, kE\llı te· 
rnizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dir. Y t!meklerden sonra yarım bar· 
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ ~ANZUK 
ECZ NE 1 

BEYoGLU - İSTANBUL 

• . I 

~KLETLBRİ 
/ .• +-~ı~.-ı,,'1:11 

,/ ~ 

J. N i K i Ti T S E R B E N 

iŞ ADAMLARININ 
% 80 i 

SiN iRLiDiRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

Sinir ağrıları, ııs.ıbt öksnrnkler 
Baş dönmesı, Bııygıulık, Çırpın· 

b, ve S 1N1 R DEN ileri gelen 
bOtnn rahatsızlıkları lYl EDEH 

Gazoz ve Memba Suları 

im llthanelerine Müjde : 

Şişelerin ağızl mnı kn· 
patmak için en son 
sistem maki neler ile 
imal edilen kııpslUler 

SEVKO mUessesE>si ta
rafıııdan ihzar edılir 

Gıızoz fa brik ası tes;s 
ec1ecekler için en son 
sistem Ortman ve Her· 
bst fııbrıkalıırı nrnınOIA

tı makinasarla her nevi 
mal~enıe SEVKO mn

essesesinden tedarik edılebu.ir. MU· 
racaat: lstanbuJ Çakmakçılıır yokuşu 
Sandalyacılar sokak 1/14 numaralı 

Kumru:u handa SEVKO Tel: 23207 

1 

iiio>L.-.. ...,,~..ı:· . . . ~ . ·~· ~,., t,I; 
~·-·~ ........... - ..... -· . ·. .. .,, . -14_..c • :~ " • • • ,,,..,,,,,. "lı..'.' • 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 

kallanan mesud 2fizeller 

RADYOLiN 
Kullandıklannı ıo;öyledlkten sonra, dit- şeydir. R A OY O L 1 N'le fıt~ 
lerin niçin bu kııdar beyaz ve gnzel dişlerin ebedt bir bayata, ,. 
olduğuna şaşmak hakikaten şaşılacak ve cazibeye malik oıurlflf· 

Sabah, öğle va akşam her yemekten safir' 
günde 3 defa 

Radyolin diş macunile fırçalayınız. 
ı. :,. . • • . 
f ~ ~ . 

l t.ptan ve per2'kende satış yeri : idanbul Sultanhamartl 

Han di IJey '18Çidi No. 48 - 56 Tel: 21295 ___../ 

Muhabere ve mt:n kale vekaleti İstanbul elektril' 
işleri Umum lVıüdürlüğünden 'I 

1 - Muhammen bedeli (3544.75) üç Nn be§ yüz kırk dört lira yetmiş bet 
ruş tutan lastik Izöleli tel ve kordonla-:- açık eksiltme ile satın alınacaktıt'j.tl 

2 - Eksiltme 31/5/939 Çarşamba günü saat 15 de idarenin Tünebaşında 1' 
Han binasının 5 inci katında toplanacak arttırma eksiltme komisyonurıd' 
pılacaktır. · ıs 'I 

3 - Muvakkat teminat miktarı (2ô5.86) iki yüz altmış beş lira seksen şl 
~~ ~' 

4 - Bu işe aid şartnameıer idarenin levazım dairesinde parasız ola!' 
ğıtılmnktadır. c3274> 

Giizelliklet-' 
Dünyada mevcud b~~ 

şeylerden üstündiif• 

onu Koruyu,,&11-

K ff EM PERTEV 
Sizin bu yo 1 daki fl1~ı'tr 

d. ·ııe 
delenizde ken ısı 1'"'° 

~-----• l.tanbul - Emi önü, Tel: 2: 876 

Muhabere Memuru Aranıyor 
MObim bir Muessesenin Ş ırkt Anadoluda Şimendifer GOzergAhında 

bulunan işletme idaresi için Fra ısızcaya mUkemmelen vakıf bir muhil here 
memuruna ihtiyaç vardır. 

mad edilebilen eP 

f11eniıs'rçların eıcay~ it~) L-.-..--..---~---d~r C1
4 

!it' .... ve;Ii vasıta 1 
• 

• ••ç •uyudur. Deniz Harp Okulu Ve Lisesi Komu· anlığı11~~~ 
Talip olanlar muhtasar tercnmei hallerini ve istedikleri aylık ücret 

mıktnrmı gösterir bir mektupla (Ankara • Posta kutusu 498) adresine mU-
rncnat etmelidir. • 

.... ~~~·;:·;~ .. ;~·~·~·~·.::~:............................ ı - Deniz lisesi 9 ve 10 un::u sınıflarına okur kayıd ve kabuhi m~~/'j.P 
1/Haziran/939 tarihinclcıı itibaren başlanacaktır. İsteklilerin en geç / 

.Nejr,yat Mucfürü: Selim P..a.gıp Emeı; 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A . EkTem UŞAKUGlJ.. 

tos/939 tarihine kadar okul.ı m:irncarıtları. ;~e 
2 - Kayıd ve kabul şartlarını öğrenmek istiyenlcrin bizzut veya yaZl 

müracaatları. (3350) 


