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adridin iç ·· .. . 

yan birçok k. • ı· ı· ,A,. · 
~ askerleri ~~... 1.·. 
aat 20,45 te biraenoıre top ' • .. 

S eW • 
Ieri işitilmeğe başlanmıştır.·:· • . . • d 
rin merkezinden gelmektf9• l.Z e 
kaç dakika sonra sükunet av -
Asileri teslim olınağa dav- · 
işitilmiştir. ;r ,1 a " ..... ---.- --

c~~: s~~.~A:.~n şa::~:ı:r .0ımiz merasimle 
te huktinıet merkeZl!1e gırmı 

ünistlerden 14,000 kışi cüm· . acaklar ve 
arına iltihak etmiştir. · 

Kartacada isyır-n bastınl 
adrid 10 (A.A.) - MurciyedeD • d ki 
erlere göre, Kartajendeki isyan C?ayre ece er 

mile bastırılmıştır. İsyan ıefleri ~ 
ftur. ----

rt'c iltica eden gcmilcır Franko'akkaleye ufradı, Maretaf 
teslim ediliyor .... adanı Milli Şefi ziyaret ettiler 

nus 10 (A.A.) - U r 

onne, Bizert limanın'ne 
ıp nezaret altında bulut b 
iyetçi İspanyanın on b 

in cGeneral Frankoya 
an etmiştir. 
ali bu gemilerde bulunan 
a avdette veya .ırzu etfiJtle 

nusta kalmakta serbest bulund 
ve etmiştir. da 

Bir İngiliz gem isi abluka 
ndra 10 (A.A.) - tsoanyays yard 
•t . d dd 1 1 nakletmekte 
esı, gı a rna e er 

St t d d k. rr.gı'lız v.:ıpurunun anga e a ın a ı · 
1 h.11 . d ki ablukayı zorla - v anyo sa ı erm e ff 

ğa ve Valansiyaya geırnde rnuva ak tiı 
uğ> .. • ~ld 0rmeictedir. şe 
• 2:.f "rı bl dcaya knt'Şl tedbirleri 

•L.• C n n ı B.. ..k 
ebelüttarık 10 (A.AJ - uyu Ok-

1us manevralarına iştirak etmi~ olan 
opshire, tvanhoe, tıex v~ tı:no~r 
!erindeki İngiliz harb gemılerı 

am ansızın Cebelüttarığa gelmiş 
. Bu gemilerin pek yakınd'l şark ist111U-.ntı;v~ill4m:m 

etinde hareket edecekleri öğrenilmit-

Bu 

meclls uaıauın anauaıana illihaBına dair 
muftaueıeui iltilaBıa ıasdiB elli 

Haricige Vekilinin mülıim beyanatı 
Hatay balkının askerlik iılerine dair hazırlanan layiha esaslanaa ıöre Hatayda 

332 teYellüdlülere kadar olan vatandaılanmız ihtiyata 
kaydedilecekler ye 332 illerden ib1>aren esnan erbabı askere almacaldarclır 

s m V! Tayfur S6kın n A ıfcıkJJ ıla ı arannda Halkeı'ine ..;.ıerzerkeft 
ümhuriyetÇi İspanya sah1llerinin ab- B , ;;- Ankara il""" 

a edilmesine dair Franko .tarafından yl)r). ılJI bugnn Bazbar Osman Meclisi b 30 ~uauat) - Büyük Millet tana ltihakını temin eden mukavele ve 
ilen karar üzerine bu gemılere hare. Şeh · • . • . ~ iki. celse ~kdetmiştir. Mec. merbutatının müstacalen müzakeresini 

d ~u iy' h b ı• 'in • •• bil lliin ikinc.ı cehesınde soz alan Haric· · t · b " emri verilmiş ol Uf, ı a er alan PrAg men . JU e Vekil· Ş"krü s ğ ıye IS emış :ve u munasebetle mühim bir nU-
hfellerde söylenmektedir. sbi büyü . r..!T. 1 u araco lu Hatayın ana va.. (Devamı 11 inci sayfada) 

kü salabiyetıerl dahilınde de~ildir. !1~kl~r~1~ O dÜD J'&pıldı D • d 
ifeleri hududu haricinde plJr. Onla- k .. • / Türk Nöro - Psihiatri, yani asabiye ve anzıg e Almanlar işçileri istismar edip •tınedikleri bi -

1l, teKrLnizde fevkalade merasimle akliye cemiyeti. dün müessisi, ordinar • 1 n 
emektedir. tlulanmaktadır. BugUn bütün tehir ,O. profeı6o Mazhar Osttıanın 25 inci h 

iman işçiler lebMde yapılnu~ olan ye-. aştanba.şa SÜS}enmfş Ve. .bayraklarla ii ll ... '.!!?_f~-- azı rl 1 kla rı a rtb 
e iyi icraat fUdur: donap!mı.ştır. Gece de eleldiikle ten - · 
cnebl gemileri birçok Türk tayfala lvtr olunacaktır .. Devcım& 2 md ıa1/fada.) 1 unn ===~ 
:a~,:a:~-aı:~ag::~::~;: ia"lara göre y'aGni ru 1 d k Polonga lıer lıangi /Jir emrivaki 
:~:.ı.;:::~ı:'! :::~!. . 1 1 ---~ .. a 1 karşısında derlıal /ıarekele geçecek 
~::=·m~:~.~:.ı:.~:!":.'°~~Jr0gramınuz n· ,., I eBı· 1 os VistUI nehri Uzerinde Sllezya ile Danzig 
arında I J ılJ kalır. sürünürmÜj d J. dı arasındaki köprOler muhafaza altına ahndı r ft.; ~sı de burada r uuumaz a . . 

., -nuş. Şim" . Londra 30 (Hususi) - Hitlerin. Tem -ı mahfelleri tarafından tekzib edilmut. . b lı Yazan muzun sonlanna doğru Danzigi ziyarete_ dir • . ıT Majino attı Bllrflan Cahid decejine dair çıkan riv:':·~~:...~:ı -~ (~ 3 Oma_.....) 

Urk dİ>nanihasının uç saffi harb gemisi, 30 Kıymetli fomancımızın .A /manganın Danzia 
destroyer ve· 60 denizaltıdan mUrekkeb en yeni, en güzel eseri ~ 

oıacaoı bildirllfyor Çapkıı lıir itaba. acnalıi lıir İçin gaptığı p/Qn 
1111, fımarık ~ir kız ve züp-
pe w ofilandaı nttlrekkelt Göring fazla .ihtiyatkarlığı yüzünden gözden düştü, 

al.enin romanı Rıbentrop ise bilakis Hitleri 
Buıüa 7 nci sayfada 

ikinci bir ••k 
..__ve macera romanı ... __. 

Emin enin 
Sevgilisi 

Yazan: Hatice Hatib 

Zengin ve şımarık akrabası 
yamnda yaşıyan fakir 

bir kızm gönül macerası 
12 nd sayfaü okuyunuz! 

2 1 

davamn cebir yolu ile halline teşvik ediyor 
[Son P,.lertle Lehistan oe Almanyayı siyaret etlenme·"-- b" I a· 

h • . • . ..._,__ r•ur ır ng g 
ma arnrunn ıntıvcı&CD'ı] 

Hitler, Göring ve Ribbentrop 

(Y- 7 Dei .. yfaın 1, 2 ve 3 ilncii ........_..) 



ı Sayfa 

Hergün 

Y .. Çoi OIJuta 
...... llMaarnatlı 

Ecnebi kaynakları 
gire yeni silahlanma 

programımız 
(BGfÜl"Gf\ J mci sayfada} 

iine dair son zamanlarda dol~an ha -
~rler, bugün gazıeteler tarafından te
yid edilmektedir. 

Bundan başta, Mannara denizinin şi
mal kıyılarından itıbaren, Edirne de 
dahil olmak üııere, Karadenize kadar u 
zanan yeni bir Türk müstahkem hattı 
vücude getirilecektir. Bu müstahkem 
hat, FransızJann cMajino> hattının 
tam benzeri olacaktır. 

lfranlız askeri mütehassıslarm neza
reti altında inşa edilecek olan bu yeni 
müstahkem hattın masraflan, İngilte
renln Türkiyeye açmış olduğu kredi 
ile ödenecektir. 
Diğer taraftan Türkiyenin hava ve 

deniz kuvvetleri de takviye edilecek -
tir. Yeni bir teslihat programı vücude 
getirilecek ve bu program mucibince 
Türk donanması üç aaffıharb gemisin
den. 30 destroyer ve 60 tahtelbahirden 
mürekeıb olacaktır. 

SON POSTA 

KAYESi Besimlt Balrale : • Bir lıarekıtien çıkan 1#/cdit-rine a4 netiuler = 

ISTı!R 1 NAN, iSTER 1 NAN M Al 



9 Türk - Fra1tsı~ 
ıcaret anlaşması 

~ral Zogu bu geee 
hrimizdan ayrıhyor 

1 Ordu 
Btıremi 
Mecliste ordu bareminin 

ilk müzakeresi dün 
ikmal edildi 

e lngiliç 8ultlotu w 
Seriinin Moslcovaga 
gaptıtı lcredi teklifi 
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SON POSTA 

Tramvay ve elektrik işletmesi bugünden De.nizyolla~ı ve limanlar 
itibaren belediyeye geçti ıda_relerı bu sabah 

Devr muamelesi henüz iikmal edilmemiş olmakla 
beraber işletme hasılatı bu sabahtan itibaren 

belediye hesabına toplanacak 

ışe başladllar 
Denizbank dün akşam tarihe karış -

mıştır. Denizbankın yerine teşekkül e
den Devlet Denizyolları ve Devlet Li -
manları Umum Müdürlükleri bu sabah 
resmen faaliyete geçmiş bulunmakta -

Tramvay, Tünel ve Elektrik İşletmesi ı Kadroda şimdilik değişiklik yapılmı • dırlar. 
Umum Mudurlüğü bu sabahtan itibaren yacaktır. Belediye işletmenin mesai tar • Yeni idarelerin kadroları dün bütün 
İstanbul belediyesinin olmuştur. Devir zını, muamelatı, malzemenin miktarını memurlara tebliğ olunmuştur. Kadro • 
münasebetile bugün merasim yapılacak tetkik ve işe ne derece yaradıklarını tet. lara göre evvelce de yazdığımız gibi 
değildir. Umum m:idürlük hizmetinde bu kik edecektir. şimdilik (50) kadar memur açıkta kal
lunan Münakalat Vekaleti memurları iş. İşletmenin kadrosunda değişiklik bila. mıştır. Bu memurlardan bir kısmı tas
letmedeki vazifelerinden ayrılmışla:-dır. hare yapılacaktır. fiye heyetine almmıştır. Diğerleri de 

Umum mudürlüğü Mustafa Hulki Belediyenin Avrupaya sipariş edeceği peyderpey yerlestiriieceklerdir. Açık -
deruhde etmiştir. otobüslerin sartnamesi bugünlerde mü _ ta kalan memurlara knnun hilkümleri-

Devir muamelesi henüz ikmal edilme- . .~ . ne göre bir senelik hizmetlerine muka-
miştir. Bu muameleve devam olunmak • nakasa ıle ıhale edılecektir. Şehir oto • bil birer aylık tazminat verilecektir. 
la beraber bu sabahtan itibaren işletme - büslcri tramvay işletmesi hesabına hu • Denizbank memurlarından yeni ida -
nin hasılatı İstanbul belediyesi hesabına susi artırma ve eksiltme usulil ile satın relere geçen şd ve memurlardan ba -
toplanacaktır. alınncaktır. zılarının maaşlar na zam yapılmış. ba

Yalova kaphcaları 
Sıhhat Vekaletine geçti 

Kız muallim mektebinde 
dünku musamere 

zılarının da maaşları tenzil olunmuş -
tur. 

Ali Çetinkaya 
Meclisten çıkan kanun mucibince bu. Dun Çapadaki İstanbul Kız Muallim A k d •• d Ü 

günden itibaren, Yalova kaplıcalan fıi - mektebinde 1939 mezunlarının diploma n ar aya on 
len Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vt!kuleti almaları mtlna ebetile bir müsamere te!"- Birkaç gündenberi şehrimizde bu • 
-emrine geçmi buulnmaktadır. tib edilmiştir. lunmakta olan Münakalat Vekili Ali 

K plıcalar müdürlüğü, mütehas ıs A~'Tli zamanda üç mes'ud ha~iseyi bir. Cetinkaya dün ö ·leden e\\el ve öğle _ 
kuruculuğu ve başdoktorluğu vazifesini den. ·~.ak ede~ 7apa Kız Muallı~ ~ek . - den sonra mıntaka liman reishğmde 
yapın kt ol n profesör Nihad Reşnd Bel. t~.bı dun neşeli, heyecanlı, samımı bır meşgul olmuş ve muhte if işler hak _ 
ger uhd "nde ipka edilmiş ve kendisine guMn yaşam~tır. . . .. kında alfıkadarlardan izahat alarak ye-
yeni idari salahiyetler verilnti tir. ekteb 107 mezun vermı~. aynı gun. ni direktifler vermiştir. 

Yalova kaplıcaları, on senelik bir d~ 6.9 uncu yılını doldurmus, mezunlar Vekil, ak arnüzeri saat 18 de mo • 
program 1atbikatı ile ve sarfedilecek o. gunu dola)ısile de eski ve yeni bütün törle Haydarpa aya geçmiş ve Birinci 
lan 2,000,000 lira ile tamamen modern mezunlarını kucağında toplamıştır. Bun- İşletm Müdürlüğünde bir saat kadar 
tedavi vasıtalarını ve ayni zamanda eğ • lara bir de mektebin emektar katibesi tetkik~rde bulunduktan onra saat 
lence yerlerini cami bir etablisman termal Bayan Zehranm 44 üncü vazife yılını dol. 19 da Ankara ekspresine baalanan hu _ 
haline .getirilecektir. durması il'iive olununca Kız Muallim susi vagonla Ankaraya har;ket etmiş-

Halen restiirasyonu yaptırılan ve ta • mektebi ailesinin sevinmekte ne kadar t• ' 
ır. 

miri bitmiş olan Valide hamamı da O'!l haklı olduğu anlaşılır. u A • • 

beş gilne kadar açılacaktır. Valide hama. Mektebin büyük salonu davetliler, es. MundakaVlat1 .VekıBlı Hl ad~darpRa~a. distkas-
ki yeni mezunlar ile a1hz a1hz" dolmuştu. yonun a. a ı ve e e ıye eısı o -mında banyo ücreti, diğer yerlerden, ya. 5 • 5• ... J\. T 1 f T Saat tam 16 d k t f k ı· d tor Lutfı Kırdar, Posta, e gra ve e-

nl gerek otel Termalde ve gerek Kur _ a or es ranın ren a ın e 1 f U M .. d"' .. K d . M 1 w 

tunlu hamamda alınan antrelerden çok talebe korosunun İstiklal marşile müsa - le onD ~umll uUuru aM~~a·· ~~ u
1
.bog • 

daha ucuz olacaktır. mereye başlandı. İstiklfil marşından son. ~, enızyo arı mum. u uru ra-
ra mektebin orta kı m ·· ·· .. f hım Kemal Baybora, I...ımanlar Umum 

Yalovanın on senelik imar plftnına na- 81 uçuncu sım ta. u··a·· ·· n. fi l\" tak ı· lebesinden Ahter b·rk .. 1 d. ıvıu uru nau ınnyas, mm a ıman 
zaran, yapılacak başlıca işler şunlardır: Mekteb müdürü Hü~nüa~i:::~a~;;1 ~~ reisi Refik Ayantur, Denizyolları, li -

Avrupa kaplıcalnında tatbik edilen nutukla eski mezunları elıı. 1 d Y . rnanlar, Posta, Telgraf, Telefon ve De-
bot" t d · 11 5 um a ı. enı • · 11 İd 1 · kA un e avı usu erinin tamamen mo • . . mıryo arı are erı er anı ve dostları 

lere muvaffakıyet temennı etti. Ve birer ta f d w 1 t Al. ç ı· dern. smht cihazlar ile noksansız bı·r su. ra ın an ugur anmış ır ı e ın -birer ça~ırarak yeni mezunlara karnele · -
rette tatbiki. . . 5

• • kaya Temmuz ~onlarına dogru tekrar 
nnı verdı. . 

Sinema salonunu da ihtiva eden 800 şehrimize gelecektır. 
Mezunlardan Fikriyenin heyecanlı bir 

yataklı yeni bir otelin insası. e 1e irad ettiği hitabe:>i renkli ziyalar 
Bir eğlence parkı vücude getirilmesi. altında ve orijinal kıyafetlerle oynanan 
Yalova iskelesinde büyük bir gazino Gagavuz dansı, Zeybek ve Kandere milli 

fnfası. Kanolar ile denizde tenezzühler O) unu takib etti. 
tertibi. 

MOteferrllt: 
Belediye eıkl muh••ebe madara 

cevazı latlhdam kararı aldı 
İstanbul belediyesi eski muhasebe mü

dürü Kemal Devlet ŞQrasından cevazı Is.. 
tftıda.m kararı almıftır. Kemal Ankara 

Milli danslardan sonra genç kızlar 
cFatma. isimli üç perdelik bir komedi 
mızıkalı, muva:ffakiyetli bir şekilde tem. 
sil ettiler. Uzwı uzun alkışlandılar. Mü. 
samere geç vakit samimi bir hava içinde 
nihayete erdi. 

Ş~lılr IBlerl: 
belediyesi zat ifleri müd:lrlüğüne tayin Belediye mafettitlerl eınanfı 
edilmiştir. Belediye teftiş heyeti reisliği tefflt edecek 
de uhdesinde bulunacaktır. ö ·· ·· dek. h ft d it'b numuz ı a a an ı aren Bey-
Bir ~lebe keflleal Avru~,. gidlyo~ oğlunda dört, Eminönünde üç belediye 

Yüksek 1ktısad mektebı mezunlanle müfettişi esnafı sık sık tefti d k 
IOll sınıf t"1ebelerinden 40 .kişilik bir belediye zabıtası talimatnanıe!i:e e~; : 
ll'UP yakında Avrupa seyahatine çıka • kırı hareket edenleri cezalandU'acak -
caktır. tır. 

Talebelerimiz muhtelif memleketlerde Vali Çemlıça yolu lntaetını tetkik etti 
ve bilhassa iktısad! merkezlerde tetkikat 
yapacaklardır. İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lut-

fi Kırdar, dün yanında fen ve imar iş-
Polla le • leri müdürleri olduğu halde Çamlıcaya 
______ • gitmiş, yol inşaatını tetkik etmiştir. 

Bir oocuk aokekta oynarken Fırınlar etlketalz ekmek çıkarıyor 
dD,Op feralandı Ekmeklerde fırınların etiketlerinin 

Usk<ldarda Toptaşı caddesinde oturan bulunmadığı görülmüştür. Etiketsiz ek 
11 ylflarmda Süleyman adında bir ço • mek çıkaran fırınlar cezalandırılacak
cuk aoka1ata oynarken düşüp yaralanmış. tır. 
tır. 

Bir huıut otomobil bir kadına çarı:tı Rilltilr işleri: 

Kuyuıncıyanın idaresindeki hususi o - Oniverıiteye alınacak talebe miktarı 
tomobtl Tarlabaıı. caddesinden geçerken Üniversiteye fazla talebe tehacümü 
Afrodlta adında bll' kadına çarparak ya.. yüzünden tedrisatta intizamsızlık gö -
ralaınıştır. rülmemesi için, bilhassa Tıb Fakültcsi-

Yaralının müdavatı yapılDUf. suçlu ne alınacak talebe adedinin tahdidi dii· 
yakalanın~ır. şünülmektedir. 

Bir oocuk erik •Gacından da,ta Mesele tetkik edilmektedir. Bu hu • 
Feıikıöyünde oturan Repd adında bir susta verilecek karar neticesind'e, ':Bıb 

fOCUk erik aJacmdan dü,erek yaralan .. Fakültesine alınacak talebenin miktarı 
mJttır. Yaralı tedavi altına a}ınmıftır. tayin edilmiş bulunacaktır. ) 

Kızllay haftası bugun 
başladı 

Bugünden itibaren Kızılay haftası baş. 
lamaktadır. Kızılay binaları bayraklar ve 
çiçeklerle süslenmiş, sokaklara Kızılay 

için yardımı mutazarnmın vecize levha -
ları asılmıştır. Geceleri Kızılay binalan 
tenvir edilecektir. Bugün, hoparlörlü oto. 
mobil Kadıköy semtinde dolaşacak ve 

propaganda neşriyatı yapılacaktır. Şeb. 

rimizin ·bütün sinemalarında projeksiyon
la Kızılaya aza olunm mı teşvik edici 
yazılar gösterilecektir. Gece de Fatih, E. 
minönü, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar kL 
za merkezlerinde muhtelif temsiller ve _ 
rilecektir. 
.............................. Ta~·i;·i;;a···~;;,.-;.1ı 

Buaktuın Beıılrtq aile 
parkında 1aat 9.80 da 

Efenin Aşkı 
Yasao, lıe.tela1ea .,. 

bizzat orkestrayı 
idare eden 

- ..... - Mahlıı Sebalıettfa. 
bil1iik Orketıtra Bale Görlui ye Bo,ı 

8. Attil•nın ldarealnde 

EOE TiYATROSU 
NurJ Genç Dur 
ve ukadaşları 

1 Temmuı Cumarteıl ek1amı 
Beylerbeyi iık,.le tiyatro1tıada 

iki Sungu arasında 
Murad Şam11 varyeteıi 

Na,ıt Ozcan - ErtuOrul Sadi Tek 
birlikte 

Tabim Altıntepede 

Bu gece 

BALAYI 
Vodvil 8 perde 

•kuyucu A1MA 

Av hayvanı ser~~ti~OI 
günden güne ~ uu... ı&8V8 

İhraç mallar arasında yer alan ve her hine olan' benimle gelir qüdr ~ 
sene memleketimize bir mily.:ıın liraya mek zaru : 1 oynanıyor· \( 
yakın döviz getiren av derileri bu sene Bu m~. mı .,. 
büyük rağbet görmüş ve çakal derileri iskonto b:dd dedi. Bugun 
müstesna olmak üzere diğerlerinin üç parasız~e(çıler izinli, ben 
senedenberi biriken stokları tamamen sa. dikkat alnız bıt"akınm. 
tılınıştır. Şa.a larında kadar, çıllı 

Memleketimizin hemen her tarafında · 'fi ş .. " ım ık bır z, yu , r 
mebzulen av hayvanat. vardır. Her sene denir kuzguna y vru-
800 bin tav§an, 80 bin tilki, 13 bin sansar, Al 
18 bin porsuk, 18 bin çakal, 6 bin y3ban yen~ d ll d. K 1• ~ . . . . 6unun " sı ı ı. 1) :ıs · 
kedısı, 2 bın zerdeva, 2 bın kunduz, 1000 dır. 

1 
dk 

kurd, 500 korkal'ca, 500 varşak avlan. mar1aha ısmar 1ğ yavruın 
makta ve bunların derileri tamamen ih. ].ıarladık kocacı ım 
raç edilmektedir. ~ıl ).. 

Zerdevalann çifti 40.50, sansarlar 25- tOI1'en biraz sonra 1 pısı 
40, varşak 17 .18, kunduz 14.15, tilki 4.10, bir ceylan gib ı bıt 
kokarca 3.4 lira, yaban kedisi 100-150, :Jı.pıya gitti. Evv., n büyı.i 
tavşan beheri 17.18 kuruş!! satılmaktadır. ~ÇÜ.~ .• delikten d~te öldUf hokkaba 

Ayni cins derilerin fiatlarında goru. ı gorunce kaptJJ. f e\enl!k uği e 
len farklar soğuk mıntakalar derilerinin r sesle: ... ne ıc racagını 
evsafının yüksekliği dolayısile daha faz.. ı Latour ded~ N,. arısı Beh "l etmiş. 
la rağbette olmasından ileri gelmektedir. orsunuz bugür ~~ıfatın rouha :uksek m 

Dünyanın her tarafında av hayvanatı adamları a.' dün de devam eduz sebeb 
tüfek, tuzak ve zehırlenm~ suretile av. dakikf eme son s fbaya varınn tatbikı 
!anmakta olup, hemen her memlckett(\iş ola ~ v k bir 
av hayvanlarının zehirlenme suretıle eJcı kar 1 ede roütale ını ser Ektır: Vak 
geçirılmeleri menecülmiş bulunmaktadm J.:...ı ce 

5 
i Feridun Bagana, ak v~rme 

Memleketimizde de bir kanunla av- _.eıumuı;;it olan Rifatın ceı anya bu 
lanma mevsimleri tahdid ve zeh\rlenrr ıllerle ~49 uncu maddesine te'sonra ııe 
suretile hayvanlnrın avlanmas. n cned~unun. ·ni istemiş, dava m :z Nazi 11 . ~u~ı 
mış olduğu halde, koy ve k sabalarda t etmeye 
Iakadarların kanun hukumleriru tat ş ır· =ten ilan• 
ve takibde gösterd kleri alakasızlık ( na; hayadan resimhı de Al 
tabii servetin gunden gtin:? mahvolmaıım Fak~nm Danzig 
nı intaç etmektedir. hafif, pa'h· ~hnaca 

Fazla olarak zehirlenerek ele geç " 
len hayvanların tüyleri döküldülün~ gangster Freidy'in yazı ocfası 
bu mallarımızın daimi müşterilen c1 y h nenin rekmecelen kap . F 1 er. azı a :v 
Amerıka, ransa, Ingiltere, Almany8<:>nu açmağa beyhude yere çabalıy _ 
Kanadada emsali arasında daha az 1 T bu sır da odanın kapısı a • .. ı. am • • 
bet gormekte ve daha az fıatla almr:çocuğun yüzü müthiş can sılüşımı 
tadır. de ediyordu: 

Diğer taraftan zehirlenen hayvan 0 h 11 1 Latour' .. Babamın , 
bir çoğu sık ormanlann kuytu köşer a o.t.. ıuyorsun., 
d "ld"kl · d lrı , asasını mı op · 11° na e o u enn en, smı azamı 1 (D ı3 ·· u·· s . . . evanıı unc 
rılememektc ve mtlaf cdrlen n k r. -. 
ancak bir kısmı bulunarak de.. Genç kız da hıç düşünme\ien .. 

1 tifade edilmektedir ki; bu da 1 verdi: 11 
lerinin azalmasına sebeb o _ Hayır, kat'ı) en o hususta ~a i~e • 
hem de istifade mahdud kaln. roile cahıl olmakla beraber ku . • ki 
etmektedir. kRdar gelen dedikodulardan ve oı f 

Bunda av barutu fiatlannın yu&.n şeylerden bu hayatın pek arzı.;. ~ 
oluşunun ve memlekette avcılığın lay ek bir hayat olmadığını anlıya -
olduğu surette teşvik edilmeyişinin dt. n rahat bir ömUr siinnek ~ 
tesirlerıi vardır. şeylerle uğraşmaktan zevk dU 

Avcılığın memlekette taammümü içjn 
barut fintlarının mühim bir nisbette u. nd goz ucile ona baktı. İnce çi.z ı 
cuzlatılması Iazımdır. ·zel yüzü, sade bir kilde en 

Avcılık bedeni kabiliyeti inkişaf etti. pladığı ve kış gi.ıneşt aıt~a 
ren mühim bir spor olmakla kalmayıp lgalarla parlayan saçları ıle ge 
genç1<4rin cesaretini, atıcılığını, meşa~idden nefıs hır tablo it v rt1 
ve mezahime alışmalarını da temin eyL Hakkınız var efendlml · ·~ sözle • 
yen bir spor olduğundan, Halkevlerin ·- 0 kad .. ize lı.-w • 
. . -1 "d Jt - Yon ,.. ···-:s-:1' z.ın spor kollarında buna genış O ÇU e yer na d.SM • 

ayrılması faydalıdır. ln 6.6621i 6 s 
o 28.5826 28 

Fazla olarak avcılar memleketin iktı- ı7 .2'2& 
sadiyatında av derileri müstahsili olmak llo.825 
gibi bir rol oynamakla beraber yaban do.. 21 -6225 
muzu ve karga gibi ziraate de muzır olan ~::s 
hayvanları itlaf eden yegane unsurdur 4.827& 
ve bu bakımdan da avcıların himayes! _ 1".0IH~ 
zarureti vardır. 28.8721i 

~1eket' - ·st·h -' ü.842S Muuu ın butün ı ı salltını •• an. 0.906 
darize ederek dış piyasalarda belenilme- 2~ 
si ve değer fiatına satılmasile yalandan 84.62 

alikadar olan ve bunun için genif teık.L 80.&35 
latlar kurarak halkın menfaatini koru. 15

·9025 

yan hükfunetiınizin rnühim bir döviZ kay.. t 8 T t K • A z L A B 
nağı olan av derileri meselesile de al.lka.. L->-----r-:---~~~ 
dar olacağın1 Qmld ederiz. A11lı1 

Av derileri işinde bu rnetaın alınıp sa.. 
tılma usullerinde de nıüstab.sili hiç te 
memnun bırakmIY&n \'e aded~rl bir q_ 
ça inhisar eden büyük ıhracatçıların le-

~ bOrcu ı peflO 
' • ti • 
• • 1 .,.d 

Her j\kşaın 

Harbiyede B E L. V O b 
Alaturka kısmınd-

M 11 ALLA 
Kemani SADi, Piyanist ŞEFiK ve arkadaşları~ 

Mısır ylldızı il 1 il 1 
ve S E MI R A M lJ H A M M E T 

Ayrıca muazzam Su heyeti. Telefon : 49711 ti C 



~Olu ve yağmur bazı 
".-a valide tahribat yaptı 

SON POSTA • 

1 Akşehirde geniş bir 
imar f aaliyeline 

başlanıyor 

köprüyü yıkb, 
harab oldu 

Akşehirden yazılıyor: Akşehrin ima
Geredede in ve kalkınması için kazamızda yeni 

bir faaliyet başlamış bulunmaktadır. 

Belediye reisimiz Mustafa Şarlık, Be -
led.iyeler Bankasından yapılacak alt. 
mış bin liralık istikraz için Ankaraya 
gitmiştir. Kendisine Akşehir C. H. P. 
reisi Mustafa Şeker de refakat etmek -

en 

1li 
ir 
u-

tedir. 
Şehrimizde yeni yapılacak binalar a

rasında Halk Partisi binasile, bütün ih
tiyaç'ları karşJJltyacak bir memlekette 
olacak olan Halkevi binası vardır. Bun
dan başka asri bir sebze ve meyva ha-

Sayfa 5 

C Yurddan resimli haberler :J 
Lüleburgaz bol suya kavuştu 

li de inşa olunacakların başında gel - Lüleburıgaz, (Hususi) - Kuruluş gü-ı manasile haiz oimakla beraber bira aya.. 
mektedir. nündenberi su derdile mücadele eden nnda mildrirdir. Fakat ne yazık ki sa.. 

. . An.karada aldkadar vilayetlerle te - Lüleburgaz nihayet uzun zamandanberi atte 1000.1500 litre su fışkırtan bu kuyu. 
ıt ~·\~şürunez. Halk, binbir çeş maslar yapmakta olan Belediye ve Par hasret kaldığı bol suya kavuştu. nun Wlür suları Cılız derenin bulanık 
ı~~1:.dn büyüsüne tutuJmuŞ,j;; biJl\'t ~ ~islerimi~ önümüzdeki günlerde şeb · Askeri mahfelin arkasında açılan ar. sularına karışmaktadır. 
f :lrhok.kabaz{n ne y~ip ~: tavlftr • \\\ nmıze ~elmı.ş ~~ac~klardır.. . . teziyen bir çeşme yapılarak muhafaza al. . Yaptıkları eserlerle memleket işlerin.. 
9Rf1kluğile şapkasu?.n alt~ıtere p\\\\f. .. . Belediye reıs~z Akşehırde bır fı - tına alınmıştır. Bu su oldukça kalabalık de oldukça varlı.k..lı ve faydalı neticeler 

.,..tracağını biliyor. Buna 1"' K.adıkoy • _ danlık yapılması ıçin Ankarada te~eb- bir göçmen mahallesinin su ihtiyacını elde ettiklerini gördüğümüz idareciler 
hı"'t etmiş. .Nıltluğwklan.ca 1~e~ büsler yapmıştır ve bu hususta mus - karşılamaktadır. tabiatin bu zengin kuvvetinin derenin 
a~üksek mehafil; bu el f."'"'~ıyoıes\.ne aı1ı:c . mesafede bulunan köyle- bet neticeler elde etmiştir. Dereye yakın ve eski Bur~ll% m.ahalle. bul~nık. suların.~ .. kanşmasına ~ani olup 
e tız sebeb buluşturmakl \\~, rnu'ha ın tarlaları harab olmuş an- •k• sinin bir yerinde açılan artezıyeıı ıse çok yenı tesısatla butun mahallelen bol suya 

rınn tatbikına da hazırı;r.r·şb, :\•"-"\!· .• anlarının yiyeceğini zarzor te- Bir çayır yuzunden 1 1 mebzul miktarda su vermektedir. Re. garketme işini de başarırlarsa memleket 
üyük bir ihtimalle, ~u }f~an Uünkedecek bir şekilde kal - simde görüldüğü gibi bir teneke yarım hesabına olan borçlarını ödemiş olu::-Iar. 

rd~tır: Vakti gelince (ki ~histan -~ü<lt\( Bazı yerlere d~n do - köy halkı birb.irine girdi dakikada dolmaktadır. 115 metre derin- Esasen belediye bu yolda teşebbüsatta 
~a ·ak vermeye hazır ~uraf ç hadise-,nef .. 25'0 gr~m k~~ar ~e~. - A • • _ likten f~kıran bu su içme ~vs:fını tam bulunmuşt~r •• 
t ıanya bududundaki ~e doksanıı-sf soy~nmektedir. Bu yuzden butun Arapkir (Hususi) - Arapkinn Apa- Kırklarehnın su ve yol ıhtıyaçları 
:~sonra ~klemeliyiz). Jleich'e ilti- sabanın şimale bakan evlerinin cam- ıı ve Gökağaç köylüleri b~r çayır ~e. -

z Nazi 1la:rı Volks~ıd «kendili _ n kırılmıştır. Ve hatta açıkta bul~ : s7Iesmd~n ~ırbı." 
etme!e karar verd!Vju nümayiş l)'l kimselerin de başlarını yarma gıbı n.n~ .. ~.rmış, bU: 

ilan:. edecektU'~.wıtarını! ser- Zi alara sebeb olmuştur. kişı olmuş, altı ki 
mlh de ~m<n harb 87.;ları nazika- :} bir zaman yüksek yardımları~ı şi yar~l~ıştır. 

Danz:g .şeırine yıP sııyacaktır. :;yen Kızılaya müracaat edilmiş Bu ıki koy ara -
ir ... ·:";.art: glnQne !:arı dikkate a- na un yapılacağı da haber alın - ı!nnda Kuzuluk e. bu ha~etf JJ JcBrşıltyacaktır. mevkiinde bir ça-
~ '"',"" memnurıyetle a otorit~.Yjtiijı · - yırlık vardır ve 

ye"'- ~· kume1.·""~--..l eburgaz villyeti Kırklareline bu çayırhğa Apa-
lmdudun ' ~(Mil~ jt• k 'd 1 sı, Gökağaç ve 

"~ _ a~ iri mıyor Gürge köyleri hal imi tı l\> A Lü Sorgu hdkimi 
~ K1areli (Hususi) - Vilayetin - kı mülkiyet iddia 

ça Kazım Günay etmektedirler. 

seçmişti. Bu heyet yan 
~~~ ... ~ıılayetin kaldırılmaması 

.,... ........ _..tisbet netice elde etmiş -

Ellerinde tapu senedi bulunan Apası 
köylüleri otlan biçmeğe gitmişler v~ 

kır bekçisi İbrahim de köylülere refa-

kat etmiştir. 

Gökağaç1ılardan 15-20 kişi de Kuzu
hrlt mevkiine gelerek İsmail ve Topçu 

. Kırklareli (Hususi) - Belediye Rei- olan bu şirket bütün tesisatını getir -
Yusuf adında iki kişi bir bahane ıle . . H . p k .. · k . · t ıt d b. tarlaya • • 1 sımız aşım e soı, rıyaset ma amı - mış ve ıs asyonun a ın a ır 

bekçinin elınden sılfilu aldıktan sonr:ı na geçtiği gündenberi memleketin ,en resimde görüldüğü şekilde kurmuştur. 
· "'\ tepenin arkasına gizlenen arkadaşları- mühim ve yakın derdleri olan su ve yol Bir haftadanberi faaliyete geçen şirket 

,...~, ....... iler bayramı J na işaret e~lerdi~. Bu suretle iki ta- işi üzerin~e .. büyük bi.r .hassasiyetle dur 30 santimden sonra sert bir taş tabaka
ral arasında bir bog~a başlamış ve m~. ve ~u;un ~a:~·T~tmı .bu Y?1a. sarfet- sına rastlam~tır. Bugün bu taş tabaka· 

. Apasılılardan Afi Ekber adında 25 ya. mıştır. Vılayetın ıkı yerınde ıptıdaf te- b" t k t 6 t d . ., · 1 1 k 1 t . 1 .. sı ır me re u ur ve me re erınhK-. .. sısat a açı ma ta o an ar eziyen er mus . . 
şında lbır genç bıçakla yaralanarak ol- bet b" ı· . t- B . . . te hır kuyu şeklmde açılmıştır. 

ır ne ıce vermemış ır. u su ışını 
müştür. Bu esnada diğer altı kişi de biran evvel halletmek ve halkı su sı _ Yol derdi de ayni ihtiyaç ayarında -
yaralanmıştır. kıntısından kurtarmak maksadile be!e- dır. Bozuk olan Belediye caddesi ta -

Hadiseye el koyan sorgu hakımi Ka- diyemiz yeni bir teşebbüsatta bulun - mamen tamir edilmiştir. Mevcud pla -
zım Günay 6 kişiyi tevkif etmiştir. muştur. • na göre vilayetin bütün yolları tamir 

Çekoslovakyaya ceviz ağacı 
ihraç ediyoruz 

İzmit (Hususi) - Son zamanlarda 
vilayet dahfündeld ceviz ağaçlarının 

Modern ve fennı tesisatla çalışmak - edilecektir. 
ta olan bir arteziyen şirketi ile anlaş - Resim bir arteziyeı: kuyusunun a • 
mıştır. 13 bin liraya arteziyen açacak cılma ameliyesini gösteriyor. 

Bir çocuk salmcaktan dereye 
duştu 

Denizli Hidroe'ektrik tesisatı 
ihale edildi 

fazla kesilmesi ve hatta tahribe mey - Lüleburgaz (Hususi) - Lüleburgaz- Denizli (Hususi) _ (127.849) lira 
yal bir şekil alması şayiası üzerine ala- la Turgudbey köyü arasında Karaağaç k ·r bed 

deresi. mevkiinde öliimle netı'celenen eşı elli cebri boru, makineler, yi.ik kadarlardan tahkikat yaptık, Meselede 
bir hadise olmuştur sek tevettür havai hat ve ~.ehir dahili hayret edici bir mahiyet olmadığını, 
Mısır tarlasında çalışmakta olan Sü- şebekesi işi İstanbullu mühendis Ab _ 

leymanla karısı, üç ayiık çocukları Ka- durrahman Agvaorrluna ·· . . 
k d ·1 · 200 t f tl - h yuzde on ıkı zımı en ı erme •me re mesa e e- tenzirtl "h 1 ed. . . 

JO . • • k- . . . ki bir tarafında söğüd ağaçları, diğer a a ı a e ıımıştır. 
neş'elı hır şekilde kutlanma line çelenk koymaıarından bır ıntıbaı rının nezareti altında bazı ceviz ağaç - tarafında bir yar bulunan mevkide sö· Membada yapılacak tünel ve santra! 

~u sene de deniz işlerile meşgul .. nnektedir. !arının kat'edilmekte olduğu söylendi. ğüd ağaçlarının dallarına kurduklar! kısmı da evvelce başka bir müteahhi-
ill!a~r ~h:a~r!a~re~t~le!:::~h!az~ı~rl~a~nn:~ıak~ta~-~go~s~te~===:~:=:::~:=~;:::=:=~;;:~:=::=:=;:~~=======~=::::::= b" l v t k d" d 'h ı ,.. = ır sa mcaga ya ırıp en ısine bakmak e ı a e edilmiş ve inşaata baslanmıs-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: için yanında gene 5 yaşındaki çocuk - tır. Şartnamesine göre bu işle~ Marta 

--=========;-;:====:;;r===i::==lir=========;r=====-:S~-~-~~~~ larını bırakıp çaltşmağa başlamışlar - kadar sona ermiş olacaktır. 
;::: -~-~ dır. 

fi Hasan Bey hizim 
tnun imtihanları bit. 

... Bütün imtihanları at.. 

latmı§ amına ••• 

. . . Yalnız fransızcadan 

ikmale kalmış.. Acaba bu 
yaz bir hoca mı tutsam?. 

Hasan Bey - Yok ca _ 
mm, Büyükadaya, yahud 
da Beyoğluna taşınmak 
kafi! 

' 

lzmirde bik adam komşularım 
yaraladı 

Aradan bir müddet geçince yanların
da bulunan diğer çocuklarını kardeş -
!erinin ne yaptığım bildirmesi için sa
lıncağın bulunduğu yere gönderen Sü- İzmir, (Hususi) - Kemerde Sürmelı 
leyman, az bir zaman sonra çocuğu11 sokakta bir duvar meselesinden müna
koşarak geldiğim ve salmcakta Kazı - kaşa eden Sabit, komşusu Hasana kızı~ 
mın bulunmadığını söylemesi üzerine nın yolsuz bir hareketinden bahsetmis
karısile beraber o ray ci koşmuş ve Ka - tir. Bundan kızan Hasan, ihtilaf mev • _ 

z:r:ı.~n .~ar:,n altından geçen dereye düş zuu olan duvardan tabancasını uzata
tugunu gormüştür. Derhal minimini rak a~ etmiş, Sabiti ve karısı Zehra
~a;;~:tu dereden çıkarmış, fakat bir yı ağır surette yaralam~tır. Yaralılar 



1 Hıdiaeler Kal'flllllda 1 

Nerede bulabilirler? 
B ir müessesenin antresinde o c 100 gram kqar peyniri» 

turuyorum. Karşıma gelen du- c2 kilo 7SO gram ıspanak• 
varda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- 2 kilo patates» 
kileünin sağlık propagandası neşriyat c400 gram ekmek» 
servisi tarafından yaptırılmış bir lev. Yanımda tanımadığım ?iri var.~ da 
ha asılı. İşim olmadığı için levhayı oku- bunları Olrumllf olacak ki, bana donil • 
yorum. yor ve: .. .. 

cSüt, gıdaların en sıhhi ve en değer- - Bır litre saf süt butun bunlara mu 
ilisidir.ı. adil ha! 

-Olabilir! Diyor, cevab veriyorum: 
Diyorum, alt satıra ge~iyorum. - Evet! 
cBir litre saf süt her bir tabaktaki - Doğrusu bu izahatı çok beğen • 

yiyeceğe muadildir.> dlın. 
- Acaba hangi yiyecekler? - Ben pek beğenmedim. 
Yiyeceklerin tabak tabak resimleri - Neye? 

yapılmış ve altlarında ne oldukları ya- - Faydası yok. 
zıh: - Faydası yok mu? 

c300 gram sığır eti• - Yok ya, ibu levhayı okuduktan son 
c350 gram dana eti• ra bir litre saf süt almak hevesine ka -
c6 yumurta• pılacak olanların bu saf sütü nerede 
c 1 kilo 500 gram elma> bulacakları bildirilmemiş! 
c2 kilo 500 gram karnabahar• /"'"J J ı 
c250 gram koyun eti> • J f.f>net ~ularl 

C Bun lan biliyor mu idiniz ? ~ 
Dunyamn en çetin geçidi Acı nedir bilmiyen kadm 

Efganistanda bulunan bu geçide cCaın. 
baz geçidi> derler. Aşılması o kadar güç.. 
tür ki tırmanabilmek için insanın bir cam 
baz gı"bi maharetli olınası icab eder. Bu 
yüzden de bu dağa tırmanmak istiyenler, 
Dk önce usta cambazlardan ders alır, on.. , : 
dan sonra bu ıtehlikeli spora girişler. '~ * Kalküta ciı(annda Hovrada bu[unan 

Biribirine aypışan toplar bu ağ~ dünyanın en büyük ağacıdır. aoo 

'A v u s t r a 1 • .;a_ metredir. Bir keresinde gölgesinde 10 bin 
yada 1935 Tem -~ 
muzunda yapılan ~ asker aaklanmışm. Dall~ tekrar top .. 
bir golf maçında / ~- ~ rağa girerek yeni kökler vücude getir .. 

iki golf topu havada birbirine yapışmış • miştir. Bu köklerin adedi 3000 dir ve ana 
!ardır. kökün kutru da 4 buçuk metredir. -· ... --------·······························------------··--······· . 

L SLER 
·Kendinizi ye'se 
Kaptırm1tgınız 
Sıvasta oturan Bay dl. G-•: 

· - Mali vaziyetim yolunda değil 
ki, evleneyim. diyor. Bu cümle bana 
masal haline gelmiş olan meşhur fık

rayı hatırlattı, tabii siz de bilirsi • 
niz: 

Zamanın padişahı bir şehre girin
ee topla selAmlanmadığını görmüş, 

kumandanı çağırarak sebebini sor -

n.ıut: 

- 'Oç sebebi var, birincisi barut 
,oktu, cevabını alınca: 

- Geri kalan sebeb!eri saymaya 
ltium yok, demiş. Bay M. G. ben ., 
den mutlaka bir tavsiye bekliyorsa 
16;yllyebilirim: 

- 30 yaşında olduğunu söylüyor .. 
r : Evlenme çağı ~çmeden evvel 
maU vaziyetini düzeltmek şöyle 

dursun zengin olacak kadar da vak
tin vardır. Yalnız iki şart var: Çok 

pJıpcabm. Hem de vaktile tamş.. 

ğın 3 çocuklu kadının hayalini unu
tacaksın. 

* Basit bir mesele 
Mektubunun imza yerine cÇ. N.ı 

harflerini atan genç kız hakikatte 
çak basit bir meselenin karşısında -
dır. 

Bayan cÇ. N .• y~ ay evvel bir 
gençle tanışmış. Ona karşı içinde de
rin bir sevgi duymuş. Fakat delikan
b muhterizdir. Gözleri aşk dolu. Fa 
kat dudakları kilidli gibi... Maaına· 
fih nihayet sıra ona da geliyor ve 
genç kız bir gün 7 aydanberi sabır -
lllZlıkla beklediği ciimleleri işitiyor~ 
Fakat bahis evlenme mevzuuna in -
tikal edince delikanlının söylediği 
şudur: 

. - Şimdilik evlenmeyi düşünmü • 
yorum. 

-Sebeb? 
- EyvelA yüksek tahsilim bitme. 

di. Sonra gelirim az, bir evi idare e
demez.• 

Okuyucum benden soruyor: 
- Bu vaziyette bu gençle konuş • 

maya nihayet vermek mi lizun? 
- Gayet ta bil dejil mi? diyece • 

lim. 'IEYZE 

SON POSTA 

~ 
ôrgü tayyör 

iki rüşvet suçlusu dün 
adliyeye vetıldiler .. 

Suçlulardan biri rüşvet almak~n, diğeri im.Pvralr 
geciktirmek suçundan mahkemeye sevfoynartlil• 

Bacaksızın maskaralıkları: Kelebek 
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KAHKAHA 
lllUlllllllHUH•ı• .. -•-1111111• .. •lllllllllllU 

Goneş gOzlOğO takanlar 
Giinqten ne 

kadar yanmıpınız? 
- Ben mi? 
- Siz ya.. iimsi.. 

yah olmuşsunuz, han 
gi plaja gidiyorsunuz. 

- Plaja gittiğim 

yok amma.. siyah ol. 
duğu mu da.. 

- Anladım. Mu
hakkak Xul'UÇefllle
:ieki kömür depola. 
rının yanından geç.. 
tiniz.. üstünüz bqı. 
nız da öyle! 

- Geçmedim ca. 
nım •• 

- Herhalde bir 
sebeb alınalı.. acele 
bir işim var, sonra 
konuşuruz. Allaha 
ısmarladık. 

O yanımdan ay. 
rıldı. Ben merak et. 
tim, bir mahallebiciye ~· Maksadım - Amma iııadcı insanmn, benim g 
mahallebi yemek değil, mahallehicideki züın kör mü?- Ben de gQıilyormn. Yeş 
aynada kendimi görmekti. Baktım, ben hem de filizi yepıi! 
gene bendim. Yüzüm hiç te kara de~ldi. Bu ikinci deliydi. Elinden Jrurtutm 
Hele elbisem •• kara olmak şöyle dursun, istediğim için acele bir işimi bahane edi 
bembeyazdı. Henüz o gtin giydiğim için yürüyüıverdi.m. 

daha bir yerinde bir tek leke yoktu .. 
Maıhallebiciden çıktım, biraz yürüdüm. 
- Vay beyim, yeşil kostümler de sa

na çok yakışmış.. esasen gözü yeşillere 

yeşll giymek yakışır •• 
~ Bana mı söylüyor.sun. 

- Affedersiniz bay! 
Tanımadığım bir kadın bana hitab 

diyordu. Acaba birine mi benzetmişti. 
- Affedersiniz bay, gerçi sizi tanı 

yorum amma, birdenbire cazibesine k 
pıldım. Sormaya karar verdim. 

- Tabii sana söylüyorum. Baştan a- - Cazibesine mi kapıldınız! 
şağı yeşil giydiğin için kibirlendin galiba! 

_ Yeşil giyen kim? - Evet bayım •• ben sarı gandi 
- Sen yahu, ben olacak değilim ya! mıştım. 
Bir deliye daha çatmıştım. O'stüme, - Vallahi bayan Gandiyi görmüş!" 

başıma baktım. Yeşil değildi. ğüm pek yok amma Hindli olduğuna g· 
- Nasıl da modaya uyarsın? re.·· 
_ Ben mi? - Hayır o Gandi değil. 
- Sen ya! - Siz Gandi dediniz. 

- Hiç farkında değilim! - Sizin Gandi! 
- Nasıl da farkında olmazsın, §U kar- - Gandi, Gandi. Arkadaşlar arası 

şıdan gelen kadına baksana, y pudra da çok zayıf biri var amma. biz ona Ga 
sürmüş. saçlarını da yqile boya mış. O di demeyiz.. çöp deriz. 
da senin gibi modaya göre süslenenler- - O değil efendim, sırtınızdaki 

den. Gandi kumaş. 
- Onun saçları kanarya sarısı. (Devamı 13 üncü sayfada) 

- İstanbuldan mı geliyorsunuz? kikalrk işti ve fakat benim arabayı ke- - Osı;ıı.an bey. 
Başımı eğdim: nara çekmem ve kollanmı sıVfYIP re- - Kı.ş yaz çiftlikte mi oturur? 
- İstan:buldan geliyorum. Şoseden zerve lastiği çıkanp, otomobilin altına Çavuş başını eğdi ve ben sormada 

ayrıldım. Önüme bir araba yolu çıktı da kriko koymam sanki görülmemiş anlattı: 
Ge'le gele burayı bulduk. Çiftlik mi bu- bir hareketmiş gibi bir anda ~trafuru. se - Şehre hiç gitmez. Delikanlı bir oıi 
rası? yirciler kaplayıverdi. Ben daha kriko - lu bir de evli kızı var. Onlar yılda b 

- Jlıommdere çiftliği .. Siz beyi ta - yu çevirmed~dört yanım kara bulut gelir, bir kaç gün kalır giderler. = ~Ul!kan Cafıid = nımaz mısınız? gibi insan kesildi. Önce sertleştim, ka - Çavuşun sesi gittikçe yavaşladı. Os 
- Ne beyi! labahğa doğru~ man bey yaklaşmıştı. Kıranta, sevim 

... ~ lbk' hendekten geçmek lazım. Otomobi- - Bizim çiftliğin nhibinl. - Ne var, ne bakıyorsunuz? der gi- yüzlü bir adam. Elini şapkasının kcna 
d ,~ na ~~yolda, güneş altında bırakmak iste - _Adı ne? bi dik dik baktım. Hiç biri aldırmadı. rına doğru kaldırıp selAınladı: 

e ~ ~~ ~lmedim. Hlafif bir direksiyon manevra- _Osman bey. Arkadakiler öndekilere: -Geçmis olsun efendim. Mühim bi 
e :-h:.·. l·h kikıır':'ye - sile şöyle yanlama saja aldım. Ön iki İstanbul etrafında epey gezintilerim - Ne ol.mu,. kaza mı? Adam mı çiğ- şey değil y~? 
-~~P' • uzun beyaz bir bi- tekerlek hendeğe girip çıktılar: ~akat var amma buraya ilk defa geliyordum. nerniş. Ne yumuşak sesi var. Gözleri menek 

ıuu.ı..ı çatısı göründü. Yeni bir arkalar sert yold~. kurtulup ıçı ~ Bu da bir tesadüf. Niyetim Şamlar gö- Diye soruyor. Öndekı1er sanki Nev - Ş'e gibi. Çok neş'eli ve sevimli bir a 
eıtı:le gaza bastını. Yol herhalde bu ot dolu hendeğe-~~ hemen patinaj lüne yol aramaktı. Şoseden ayrılın~ yorktaki meşhur makineden adamı gör dam. 
j~ benzer ağaçlığa gidiyordu. başladı. Vitesi küçu!ttüm. İmkAnı yok. buraya geldim. Şimdi daha ileri gidip rnüş gibi leu.etle, keyifle. hayretle be- - Teşekkür ederim, dedim. Şu ağaç 

tit1l volun iki yanını kaplayan sap- Arkalar. boşlukta donüp ~lılnlyor. Bu aksiliklere rastlamadan dönmenin ça - ni seyrediyorlardı. ların altında yemek yiyecektim. Oto 
a uvğday tar lalan arasında karşıına hal~. d~.li kırmak tebllkesı ~- Oto : resine bakmalıydmı. o hale geldim ki bir an~~ otomo?il~ mobili de ~neşte bırakmak istemedim 

elftüz arabası çıkmasından korka - mobılı guneş altında lnrakmaga kıya Lakırdı e~~~ hoşlandığını sez - orada bırakıp kaçmamak ıçın kendımı Fakat hendek ı9lakm1ş. Patinaj yaptı,; 
·ıt- ıra kl k çalıyordum· Ya - mamanın cezası. diğim çakır goz'ltlye sordum: güç tutuyordmn. Ben!ket kalabalık a - Bereket adamlarınız yetiştiler. 

\~t~r git~: halde boşlu~a Böyle ne ileri, ne gıerl -·gidemiyecek - Buradan İstanbul pesine çıkar rasında kasketııt bir~ atladı: Bazı insanlar vardır. İlk görüşte ha_ 
-'\i uçuşan tarla kuşlarından, bir bir halde bet yukan girdi~ çukurdan başka yol yQk mu? - Beyağabey, istenen ben yapıve - yata yakın ottiukl.arı anlaşılır. Emir ve
l'fl üzerine çıkmış kocaman bir kab- makfneyi mrlayıp çıkmaya. ımkln yok. Sağ elini Nazi urulü dimdik kaldınp reyim. Sen kirletme ellerini. ren, işci azarlamağa alışmış bir çiftlilt 
ıoığadan başka canlı mahlftk gör - Bereket dai başında ~llm. uzattı: Bu ya bir şoför ya şoft>r muavini ola- beyine benzemiyen bu sakin ve nazi 
•~. Böy1e yerlerde bir IAs~t Ben yere •U.:~ blıi gören işciler . -__Te ~rşıdm pe geçiyor. Oraya oaktı. adama karşı yabancılık hissetmedim. 

aJl'lası felalret. İhtiyat ıastiklerım de bahçenin çitini atlayıp yanıma gel- çıftliğin içinden gtdersin. Kirikoyu derhal bıraktım. Tatlı, mavi bakışlannı gözlerime dike-
~ğil i:ki, depodan başka bir teneke diler. Kır bıyıklı, çalar g6zlil biri: Bu haber ho§uma gitti. Şimdi rahat- Kalabalık benim rahat rahat sigara rek beni dinliyordu. Sözümü bitirince 
!\zinim var amma yol böyle bo - _ Geçmiş olsun, decll. Makine işle - ca Yemetfmi yiyecek bir ,_., bJr göl • tellendirip yerime oturduğumu gö _ t~klüsizce kolumdan tuttu: 

lraf de tenha olursa hayra all - rmy« mu? gelik aı:0rom: "k !undaki 
8 

• rünce keyifli bir temaşadan mahrum - Kır yemeği istiyorsanız biraz da 
....-ıı~" ·ı.ı. _ Makine ftllyor amma tekerlekler .. ~~tan b~ıra ~. yo kalmış gibi dudak bükilp mırıldana mı- gidelim efendim, dedi. Çiftlik hududla-

lnen ağaçlığa yaklaştıkça ekil - boşta çallflyor• Hendekte hız alamıyor. ga~·Ah ~r ses ge mi~affr mi? nldana dağıldı. n içinde her yolcu misafirimdir. 
lalar sıklaştı. Küçük bir dete - Dayanalım mı! Çakır ~özlii';!,. eski btr çavuş gibi Burası dıağıbaşı sayılırdı. Fakat ben Ve benim cevabımı beklertrecien HA-

" cfaki sebze bahçesinde birk.~Ç a- - Allah razı olsuD. dikildi ve kışl~da zabitine tekmil habe- gene birkaç kişinin benimle meşgul ol- ve etti: 
~ışıyor. Dereyi seyr:k ~e ı~ Çakır glSz111 üç arkadaşına işaret etti: ri verir gibi sert aeıe be~ masından sıloldım. - Be~i d_e otomobile alırsanız köşke 

'{rdan yapılmış bir k~pru~ 
1 

_ - Haydi! . _ Yok beyim. Bir yolcu, otomobilt Uzaktaki sese cevab veren çakır göz- kadar gidem. 
.r geçerken onlar da ışlenm b Ben de dlrebiyo~ atladım. Otomo- hende"'e gı'nli. Onu ...ar..rdıt. m çavuş: O kadar candan konlffltlyord t-: -

b"l baktıl k a1maktan ı-..ı.... ı:; ,.....,.... • u ~' şoy-
' ı>tomo 1 

e ar. .. .. bil tekrar yo ~ çare İki ses ara.smda!d btı konuşma sini· - Bey geliyor, dedi. Ve ötekilere dö- le yanm ağızla olsun bir özür dilemek 
~kocaman bir çark donuyor· ,ottu· rime dokundu. Ne diye yolumu değiş- nüp ilave etti: aklıma bile gelmedi. Yanıma oturdu ve 
stem bir bahÇe dolabı, dönerkell _ Önden dayanın arkadaşlar. tirip bu kervan R8ÇJlleZ yerlere geldim. - Haydi sis bakın bjlnlze. ben gaza bastım. 
ğı gıcırtılar bana Yedikule boS- frl yan dlSrt klSylOniln dayanmasile Ehemmiyetsiz de o1sa bir inza geçir - Biraz evvel sesin ge'ldiği tarafa bak_ Düz yolda sık b" .. 

1 
k .. d 

h h h l ttı Sula k ski öğle 1.-ı-1 rt h------ kurtardım. dı uh ır agaç ı ıçm en ge•ı'l a~,r a . r . e n • arka teker aıue cuuc1uen mek, başkalarının yar mma m taç tını. Golf kıyafetinde panama şapkah çer geçmez önürnüı.e zümrüd "bi .... 
a.~t~~da pınl pırtl ~sler yapa_ Arlık tehJiW ~ Anba kendi kuv- olmak insanın sJnirine dokunuyor. Za- bir adam elinch!ki kırbaca sallaya sal _ bahçe çıkıverdi. gı .. 

. kuluyor. Şurada bır ağaç altın -vetSe yola çıktı. ten etrafımda böy)ıe decft1mdu edilme - laya geliyordu... 
0 

. . . . 
:Up ellini yüzümü yıkamak, hem Köy'lülere nasıl t.eşekkilr edeceifmi sinden biç hoşJaJ>DMUD,. Bir bre Beya - - Bu bey çiftliğin sahibi 3. ça ' s~n bey soldaki yem bınayı ışa • 
lek sepetini yoklamak hiç de fe- bJ.Imıiyordum. zıddım Aksaraya lneıtc.en llstik patla - - Evet beyim. vuş. ret etti: 
yacak. Çabr ge2.11 dedi tir b. Yedek iAatfii allp t.bıair on aa- _Adi. net, - Şu çamlı kapıda durabiliriz. 
· ağaçlığa sapmak için küçfS.c (Arkası var) 
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ya 
de 

urı 

.... 
bU 

.... .111. -1r-1unu bitirenin 
Malkan - .,.. ... 

kurnazlığı 

.eni hemen oraya götür! 
l' otomobili hareket ettirdi. Bay 

- Hızlı daha hızlı! 
Diyordu. Şoför de onun sözünü dinli. 

yor, otomobili son süratle ilerletiyordu. 
Bay Tekin arkad~ının evinin önünde 

otomobilden indi. Arkada,.ŞI onun bu ani 
ziyaretini merak etmişti. Bay Tekin da. 
ha ıe!Am vermeden söze başladı: 

- Senin bir kafes içinde beslediğin 
farelerin var ya! 

- Evet var. 
- Onlardan bir iki tanesini küçük bir 

kafese koyup verirsen bana çok büyük 
bir hizmet yapmış olacaksın. 

Arkadaşı, bay Tekinin arzusunu ye. 
rine getirdi. Bir küçük kafese beş altı 

tane fare koyup ona verdi. 
Bay Tekin kafesi elinde tekrar oto .. 

mabile bindi ve yanş yerine gitti. Yarışın 
ba§lamasına ancak iki üç dakika kalmış. 
tı. Bay Tekin kafesle birlikte biraz ev. 
vel, kendine yer vermelerini rica ettiği 

kadınların durdukları tarafa koştu: 
- Bayanlar; bayanlar! 
Diye bağırdı. Kadınlar ondan tarafa 

bakmışlardı: 

- Bakın kafesimde ne güzel fareler 
var! 

Dedi. Kadınlar birer çığlık kopardı • 
lar. Bay Tekin: 

- Belki daha yakından görmek ister. 
siniz insana çok alışıktırlar. Onları sa. 
lıvereyim de gör"jn! 

Diyerek kafesin kapısını açtı. Fareler 
ka1esten fırlamışlardı. Kadınlar Avaz 
avaz bağırarak kaçışmışlar orada bir ta. 
nesi bile kalmamıştı. Bay Tekinin iste. 
diği de buydu. En öne geçti. Ve yarışlar 
başladığı zaman ralhat rahat seyretti . .................................•............................ 

OYUN: 

iğne suya batmaz 
Bu oyun çok kolaydır. Bir bardak su • 

yun yüzüne bir sigara ldğıdı koyun ve 
iğneyi sigara klğıdının üzerine bırakın. 

Sonra iki parmağınızla sigara kağıdını su
yun dibine batırın, iğnenin suyun yüzün
de kaldığını, dibine batmadığını görür -
sün üz. 

HA.TAY :1: c :1:. 
' 

Yıllarca üvey kaldın Hatay, lıalbleri yalıtın. 
Yıllarca ıehametli h:lalinden u.zalıtın. 

Gel nazlı Hatay olma cüda, mütlilı anandan. 
Ağyar eli, ağiİfU /ıqin, çok aalıın andan. 

Kudıi vatanın; Jeyzini alakana aaçtı 
Haıretle öz evladına ağuıuna açtı. 

Gel koynuna gir bunca .zaman hicrine yandı. 
Yıllarca, tahaıriirle yanan; müılik anandı. 

Maıum elini; saygı, muhabbetle u.zattın. 
En tatlı, hararetli, derin vuılatı tattın. 

Vuılal ile kam aldın H.atay fOnlı dii;ündür. 
En fQlllı, telaretli Jüiiin; İfl• bagündiir. 

Kartaldan Hatay, öz Atanın rrılıana mii}de, 
ŞaJeyliyelim raltrına ma'aJ 6'iniimiide. 

NEVZAD AKLEMAN 

.................................................... -............... ·-·---·· .. ······ .-. 

:t'nbzoa Kız Eutitüsü talebeleri dildtdeninde 

C Tilki mi, Tavşan mı?,---.. 

Yıldızın bab~m ça~tığı daire.. 
deki şefin bayanı o gün Yıldızlara mi
.safir gelecekti. Yıldızın annesi Yıldıza 
tefin bayanmı iyi karşılamumı, bir. 
likte otururlarken çok nazik olmasını 
tembih etti. 

Şefin bayanım evin bahçesine aL 
mışlardı. Yıldızın annesi: 

- Siz burada üşümiyesinizl 
Dedi. Şefin bayanı cevab verdi: 

- Hayır üşümiyorum. Hem boy .. 
nuında kürküm de var: Tam bin lira. 
lık bir tilkidir. 

Şefin bayanı, Yıldızın yanındaki kö .. 
peğini görmüştü: 

- Aman ne güzel köpek! 
Dedi, Yıldız köpeğini methettJ: 
- Ayni zamanda da çok zekidir. Me .. 

ıela şimdi bir kere kürkünüzü kokla. 
tın. Kürkü götürüp saklıyayım, o bu.. 
lur getirir. 

Şefin bayanı gelmişti. Bu bayan 
pey yaılı olmasına rağmen çok süsl 
giyinmijti. Arkasındaki manto son m 
daya uygun olarak dikilmişti. Boynu 
da Ulr tane tilki kürkü vardı. 

Yıldız bu sırada köpeğile oynuyO: 
du. Köpeğine: 

- Şefin bayanı geldi. Haydi berab 
gidelim de safa geldiniz! diyelim. 

Dedikten sonra bayanın oturdu 
tarafa dotru yürüdü. 

Şefin bayanı buna razı olmuşt 
Yıldız ~Jrkü köpeğine koklattı. Eli 
de kürk ağaçlar arasında kaybold 
Biraz sonra tekrar geldi ve kürkü sa 
ladığım, fiındi köpeği salıverince kü 
kü bulup getireceğini haber verdi. 

Köpeği salıverdiler ve 
ıgeri dönmesini bekledi.. 
ler. Yıldız: 

Göreceksiniz. lizin 
kürkünüzü nasıl bulup 
ıetirecek diyordu. 

Köpek biru sonra alım.. 
da bir ıeyı. göründü. Fa. 
kat bu tilki kiirkü delfi, 
kümeılte.ki tl:Vfandı. Hep 
birden P§U"Inıftılar. 

Çanları ilk okul talebesinin konseri 
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Bir H.ttalık -----RADYO PROGRAMI 
13.30: Pıopam. 13.35: TDıt mtslll: l - beJ - .... eua: B1r dame 4lllnll bmt • 

CJmUBTllSI ını• 1 Ankara Radyosu prb: 8eD1a eetın1• ta old1lllL ı - Pat 

Bankalar ve devlet 
müesseseleri baremi 

......... - aut peşrevi. 2 - llurl beJ • R&a DALGA tJZUNLVOO t - ..... __ • Kanun Wbtm1• 1 - L6Ul bel .. 
prkı: BaDlm blr nulı 7are. 1 - 8&dl Hol- RWı*\r tam: Bana noldu &6D .. 1 - Adf 
"8s - Ruıt ,.nı: m Psltiın. ' - ......... - ım .. ıa ıc-. m xw. be.J - mc•..,. eam: AGl1 fl1 &oncel u.ctbd. 
itaat şartı: Çalmıa bat efede. 1 - Klmn r.&.ca. lt,Tt a lll• .._ • ır:w. 7 - Arif be;J - mcazklr tartı: Otlldtl açıldı 
IJs _ Ba,.Uaraban şarkı: Ayrılık ne tadar T.4.P. Sl,'ll m. Mel Kal. IO Kw. ytne gil1 )'Dzltı 7Ar. H: Memleket saat Ayan, 

Önümüzdeki güalerde ikinci mizakeıeai yapılacak 
olan projenin son ıelrlini nepecliyoruz 

•m. 6 - Hüaeyin Fahri - Tabir tartı: oat- aJam ve met.eorolojl haberleri. ıuo - 15.30: 
tu baktı geçti. 14: Memleket™' lJan, ı- <SQmanowstl • Va?JUJODIU Tema - PL> MOzlk (Dana mUzliU - Pl.) 18.30: Program. [Biiyülk MiBst Meclisinde bankalar dar m.ilddet o derece maaamı fillen almıf ot-
ians ve meteoroloji haberleri. 14.10 - ıuo: 1u 5: Tllrk mtızlll <Ka.rıtık program.> 1U6: 18.85: Mtızlk (Bousa'nın marşlan - PL> 18.46: ve devlet müesseseleri memurlan ay • mal: :~Öç Yl.bek met&M mezunlan için 
Mimk <Dana müzi~ - PI.> 18.30: Program. Tllrt mü.zill (Halk ttırldileri ve oyun hava - Mtlzlk CK1lçilk Orkestra - Şef: Necib A~lon.) lı.klannın tevhid ve teadülü h~ b-cl -edlr. 
18.35: Milzlk <Küçük orkestra - Şef: Mecib lan.) 20: Memleket saat t.yan, ajans ve me- ı - Llemann - Vala Bostan. 1 - Wllbellll ki kanun llylımnın birinci müzakere • 

1111 
~ 

ı.,tın.> ı - Emmerioh Kalman - Holandalı teoroıojl ha.berlerl 20 15: Ttirk müziği (KlA.- Wacek - Marf. 1 - carıo Tbom.m - Dana. • G 1 k h f · • t1e 
bdın operet.inden (potpuri.) ı - J. 1tra - ilk program) Ankar~ Radyosu küme Hey - 4 - OustaT Llndner - Şara.p UAhı Bakfts ıe- 81 tamamlanmıfbr. e ece . at• ıçm ~ daMl) t . 
us - Şark blklyeleri (Vals.> 19.15: Ttirt mfl eti. 20.55: Konutma (TtlrttU1Unun 4000 ki- reflne da.n& 5 _ J. strauas _ Yarasa opere- !Ayihanın ikinci müzakeresi de yapılacak uzere bum 
slli (İncesu faalı.l 20: Memlei:eı saat t.ya - ıometreıik memleket turneslne çıkan tayya - tinden (potpuri.> 19.15: Ttlrlt mblll <İnee - ve l&yiha kanun halini alacaktır. İkinci telfl ._Dl 
11. ajana .,. meteoroloji haberleri. 20.10: rectlerimlzln lhtAııulan.> U.26: Neş'ell plAk- su faslı.) IO: Memlek8* aaaı ban. ajans ve müzakerede euslı bir tadil melhuz bu • de mu~r x 

Jıteş'ell plAt1ar - R. 20.15: Ttlrk mbttı: 1 - ıar _ a. 21.30: Orkestra programının takdi - eteorolojl baberlerL 20.10: Net'ell pJAklar-R. lunmadJlından ltyibanm birinci müu. _ te mOtıeseb 
..... .... - Blcu peşrevi. 2 - Refik Fenan - d!. 11.a: Müzik (Radyo onestraaı - Şef: Ha 20.15: Türt müziRi: 1 - ......... - Puaellk peş k . d 1 tadil ilA lerden Bir t.erft d 
lllcu prla: Mahmur ufuklarda "Ja,an gfln. aa.n ftrSd Alnar.> Mozart: Senfoni sol minör. revt 1 - rtr! - Pusellk beste: Her gördQtl ereSJn e !apı an . ve ve . me aluı m e 
ı - Melet Hiç - mcaz şartı: Çılqnadm bir ı:>eballJ: Küçük aülti. 22.30: Müzlk (Opera periye ıanw. s _Şakir ata _ Po.9ellk şartı: sonra aldıgı ıon ,eklin bir kısmını diln mat üzere r! .. 
11.bze kalbimden. 4 - Lemi - Hicu tartı: u,a1an _ Pl.> ıs: eon ajana haberleri, zira- Silnböliataıı eime etrafı. 4 - İ.sbabn - Bu- neşretmi§tı"k. Boglin de mütebaki kısmı =ablllr. ocuğunun deltsı idi. Kocr 
8effrlm her gtı?.ell senden eserdir. 5 - Şem- at. eebam, tahvillt, kambiyo - nukut borsa- sellk farkı: Gönül verme blTef&J'&. 1 - 111. neşrediyoruz:] fstlbd 8$• e Allaha ısmarlad!J( .... ~ 
leddin ZlJa - B1cu şarkı: Me babtımdır ne 81 (ı!at.) 23.20: Mllzlt (Cazband - Pi.) 8ellın - Buselik tarkı: Bir pilrcefa hoş dll- . '- "'U ıc. 
prl bi amandır. 20.35: Türk mr.ıı~ (Halit 23.il • 24: Yannltl program. berdir. 8 - ......... - Buselik Yürük semaı. Madde 1 - B1rtncf ma.ddede Y'B:mı te§et- Maclcİe 9 _ mnarl ~ ala • 
Hrkillerl.) 20.50: Konutma. (DIŞ poUtlka h!- * 7 - ......... - Busell!t saz semai.si. 8 - Rahmi jdll ve müesseselertn umum müdür ve u - mevkileri oldu · '-l 
d1selerl.) 21.05: Temall. 22: Haftalık posta ç•uş ...... A 1 ,.,139 bey - KilrdfilhlcazkA.r şarkı: Bana ey canı - mum mtklilr muıntnıerine ?t idare meclllleri ce +-kil edile~ mn q ·~ "4~· 
bt ( ehi d~ d > 2210 . M- zik (Ope- ,.,.. 41

uu '• 1 Osm Nihad reLs ve azaıanna ?t muraktblere ve 8460 sa- ""9 .. ~>tli <~_: .. l'ı 
• W!seıe"'U ~~nl Pir ,e·-· Bo. . aJ:n.a haber- 12.SO: Program. 12.35: Ttlrk milzW - Pl. ~ .~. n ... _ ~n ... 10 • ~~~~!:U-Pı yılı lwıaııla tunıı111 umumi murakabe he- miitaıeaaı alınd~D _fjı ~ ""lq" • 

re.. ~v an - · - · n 13· Memleket saat lyan, ajans ve meteoro - ~,..AA.~ gun_. - .._........•wı• tlllerl Heyetince ~'. '~ ı,, 'il :\ yerle-
lerl, ziraat, esham, taıhvlllt, kambiyo - nukut loJi haberleri. ts.15 - 14: Mftzik ıKanşık Jrog nar - KiirdllihicazkA.r p.rkı: Aftmla yanan ~~~~°z.~ ve .:.:;~:-a T::e:ı::: re bu müesseseler ti. ~ ~~~ha • 
borsaaı Cflat.) 23.20: Müzik (Camand • PU Pi > 1 ... -..ram 19 05• Ma..... <Btra· gönlilme. 11 - Sadettin Kaynak - Muhayyer ri,.ten bu ka.nwıun fıl*'l · ı · nıa tlbl _ ,_, ram • · •· ..-Ava • • • u....... ve ikinci maddede de te8blt edilen aza- " • 
- 55 - 24: Yarın- program. uss'an lkl val8l - PI.> 19.11: Türk müziği <Fa- fal'kı: Ne zaman görsem onu. 2fUO: Konut- mi a t derecesini memek şartile mft - olmabızın. lklncl madae aJf "88blt edilen de-* • taımatilll md md m.d md md md md ma <Dit poUtita hldbeleri.) 2l.05: Te~. ,.ıı g~ ?lıl'a hem receler dahilinde ayiıtlı ,eınur tQlnt cals-

PAZAB ,,.,,'19 sıl heyeti.> 20: Memleket saat A.yan, ajana ve 22: Haftalık posta tutusu <Bcnelıi dDJerde.) -: ww ~nln tc!. '"v~..; dlr. la tadat tl bll ~ ... ~ttehaw ola• 
12.30: Program. 12.35: Türk milzlll <KIA - meteoroloji haberlerL 20.15: KontlftDa. 20.so: 22.so: Miblk (Bale müzlli - Pi.) D: Sona - :!':unce tayin olanur ':o aaıııı Uııun ra.k latlhdam uytJyetl </ thttsa.s meftll ha .. 

ilk program.> Ankara Radyo.'!a Küme srs vt> Tilrt mOzltı: ı _ Osman beyin _ saba peş- Jana haberlerl.. ziraat. eaham, tah~t. Um- hJiiınleri ahfuld • ricl.nde mütteseb bir blt tettıı etmes. 
az Heyeti. 13: Memleket sut Ayan, ajana rm. 1 _Dede_ Baba farkı: Ot\ş e:vıe gel bill blyo - nukut borsaaı Cfta.t.) 23.20: Müzik ıcaa m ar. . 
w meteoroloji haberleri. 13.15: Müzik CKtı - billled. 3 _ Attt Mustafa _ Saba fl.l'kı: Bir band - Pi.) 23.55 - 2.f: Yarınki program. Madde • - Mesleki tahsil görerek tnellek· Bu mlleueselerln IPldrolan dışında mu • 
""""'Orkestra_ ı:ı..ı: N~lb Aşkın.) 1 - Hanns .. ül dlm "_ K -------·-........ - lerlne ald miiesseaelere inti.aab edenlerle bu vatkat blzmetlerin Jt&sı için mata't'elelt mi-
,,_ -r- eımıeıe gun wır . .. .. ....... - eman ( t.eh•....ıa• ls\IM ,nna llnm hMll old--
Llbr - Tempo Tempo (Oalopp.) 2 - Fritz t.abfml, s - K1a:n Uı - Hilzzam. şartı: Ben Yeni neşriyat ) kanummun 3 ~maddesinde yazılı vazı- • Ü İ -1& 
·- _ Yaz akşamı süiti. 3 - w. Gang!ber- _ __._ ... , __ e .. _ Hal'"' t•·ttı _ feleme lmlunaeatıar mitıstemıa olm&lr tize- takdirde bwılann. cretıerl cra VekUlerl 
...... -uı •~.ı • u - ......... • .u Heyeti e tesblt ..>lonur 

ltr - Afk çanları. 4 - Ziehrer - Der Bchatz- al: bıdım dağdan ovaya. 'I _ .......... Halk Basanın Yuuklusa. _ Köylilntın kalkın _ re bida,eten memıırtyeıe abaaeaklann mft- ~:it '7ablbler. anbttar ald t 
melst.er operetinin valslan. ı - M. BruMel- titrt8a1l: Damından görllntır ba~ar. 8 _ Ra- maaı için neşredilen bu eser, balkm anlıya • aabaka imtihanına, birden fazla tallıb bu - ~darlar ~ • a ft-

mam _ Felemenk ültJnden fAlt glSltU ı - lf beJ. Kilrdillhkaztlr f&l'la· Rengi ruhsa- cağı bir sadelikle yazılmq ve halt tflrtülerl Iunmadıtı takdirde ehl11eı lmWıa.run& el· bya lcretJl la d ktll'l - ... ~urları. &m-
-..... ... ..._ Bir t bir Ci dı · ..ı .. kazanmalan -•tır ar mernur "" a o ar, ...... nolar meta -.-...u cou•et - zaman u · gan nr nnL ı - Osman NtW • Kilrdlllblcasklr ve manilerlle süslenm.lştir. ...., ..-.. · nwafl&r e,.'at mınenu bet~ t ' 
(Çigan entermezzo.su.> 7 - Tlehaikowaty - şartı: a&ıümden gltıDeJW. ıo _ ......... - Çocuk _ Çocuk Emgeme Kurumu tara _ Madde 5 - Bu mtieaseselere llk defa lire.: riferd. 'ıc:. odaln ve h~demel~ olca. :ıa:: 
Melodi (Opus 42 No. 3> 8 - Rans Malnzer - Muhayyer trilrttı: Bugün ayın on d6rdü. 21.10: tından yepyeni bir tarzda, çok orijinal re • cekler menşelerine ve tahsil derecelerine go- ~lt her mfle.sse.senm ~bil e-
llerenad. 9 - CMrnlt - Raltseden kalbler. &:a.ftal!t posta tutusu. 21.25: Nee'ell plaklar- slınler, ~. tablolar, çocut ~ğleneele- re aşatıda J'anlı derecelere ta.bul ed!lebmr.. .slmı c& istihdama ıtııu -t'll el! D.Jt 
1U5 - 141.SO: Müzik (Melodl!er - Pl.) 18.30: R. 21.SO: Milzlt (Bayan Ferhunde Erkin ta- rlle çıkarılmab başlanan bu mecmuanın ler. ..-ı wn"matertrrQ mas:M=.. m::~ 
Program. 18.85: Miislt ~Şen Oda m~ll - İb- rafmdan p1ano 10lolan.> n: Müzik (Küçük 144 üncü sayıaı renkll bir ka.~k içinde, dol- A> Orta mekteb m.ennlanndan '8llb Q .. ~ ı,ı!J usta ve uatabafılat hu ~.,. hfl. 
rahim ÖZgtlr ve Ate.,boceklerU 19. Qocuk Orkestra - Şef: Necib Aftın.) 1 - Bchu - gun münderecatJa lntl§ar etmiştir. luıımadıtı takdirde almacatı ftZlfenln .ehil lııihftu.tne tA.bl detllc:Ur ,,. 
R&tl 19.25: Türk milzltl lP'aall heyeti.) 20: mann - Dörd1incll aenJonlnln romablı. 2 - ·-...--· .. -·--...... _.. ·- oll.uğunu bllimWıan l.!ıbe.t edenler H tl ~ · " • 
Memleket saat Ayan, ajans Ye meteoroloji R1o Gebhardt - Maskarade konser valsi. 3 - Satılık Marangoz deree~. e 'ıı - Devlet b!zmetlertne!e maq 
baıberlerl. 20.10: Neş'elt plt.klar - R. I0.15: BlllJ' Oolwyn - Cambazlar Cl"okstrot.) 4 - Bl Orta meldeb mezunu olanlar 13 1liıetl fMıretıe Çallf&n memurlardan bu m8 ~f 
'l'tkt mtlzlll: - Ballm be)' - mcu pt11revl. Ham Zander - Polka. 5 - Karı Komzak - F b •k dereceye, e geçeeu olaııtf'i .. !MMll. l'Pl"'tapa 
1 - Faik bey - Hicaz p.rtı: Atetl ailzam flr- V1J&nada gece. 1 - Oluaeppe Becce - Amal- a rı ası C) Lise yeya muadili ~lcteblerden Tef& n~dWert .-ı;eyhude yere çabalıyc;-
tat. 3 - Rlfat bey - Hicaz tartı: 81slendl ha- fi .serenadı. 23: Son aJam haberlerl, slraat, orta tahsil ue &JDI zamanda tnMlek tab8ı1J1 licret Tam bu sırada odanın kapısı aeıi: 
ıva. 4 - Şevki bey - Hicaz farkı: Ben bu yer- esham, tahvllA.~, kambiyo - nukut borsası Taksimde komple bir marangoz atelye ma.- veren en az beş yıllık veya orta mekteb ta.~ Dl cutun ~ m1Itlilş can sııtışimi 
den gideli. 5 - ... ..... - Tanbur taksimi. 8 - (flat.) 23.20: Müzik tCazband - Pl.> 23.55-24: klneler, prea ve bütün teferrilatlle satılıktır 8illD1 ikmalden soma en az lti yıllık meslek ediyord • 
Sadettin Kaynak - BuseUk şarJ~ı: Saçlanma Yarm.ld. program. İ.stb'mı ~il Aamahmeeotd, IJehbend~ mekteblerlnden mesun olanlar 12 net derece- ,u. 
tık düşttl. 'I - ..... ... - K'>şma . Bbrulannı~ .., sokak 5 No. Babiktan a~. kat 3 No. 8 e mü- ye, - O hallo ... Latour! •.. Babamın. J-' 
sahıqı. 8 - Mustafa Nafiz - Suzinl.k prtı. PERŞEMBE 6/"l/ l9 racaat. D> Lise derecesinde bir tahsil üzer!,!l.e masasını mı topluyorsun? k tıa l?e 
Sens.lz bu sa.hah. 9 -- .. ..... .. - Mustafa Na - 12.30• Program 12 35· Türk mftzltı· 1 fY( ldı (De 13 .. " 
f.11 _ Suzmlt şarkı. Ümidslı blr le'Y1fle. · N · · _:. 

1 
Sad ttin. u .. :- az bir yıllık me.sleld tahsil yapmış v ::;ı • vaını uncu ı 

. .. ....... - eveser peşren. - e -- görmüş veyahud beş J1)lık meslek • - k 
ti - Lemi - Btlseyni ıartı: O gfu.el ıösıeırle: na.t - Nneser şarkı: Hicranla harap oldu tahsUl illerine en u Ud yülıt d:.b(.eıı O-., ~z da hiç düşib>1u.4ren8!a :1' ... 
l>almıa.sını bll. 11 - ........ . - 8-: ~- .atmla. S - Bali.hattın Pınar· NUıa.-end tar- bir meslek tahslllnf ' itlrmlf veya or4 ı. verdi· ... l 
Ylril dilber dllber. ~-~ftzl~ ( yuetlc - tı: Hl1J. J&flJO?. • - ......... - Kemençe tak- slllnl bl.tlrdikten sonra en az dört l o - Hayır, kat'it.._ o huswıta tama -
hm Bandosu - Şef· .ınaan Kunçer.l 1 - Do- 8lm1. .. - ......... - Nihavend şarkı: Körfez - lek mekteblertnden mı>zun olanlar ıdnu J ·rtesine: 
ntzettı - Raux - Marş. J - Waldteufel - Her deki dalgın SQYa. 6 _ Ne§etkar _ ~ahur şar- tine aid memuriyetlerde 11 nci dere :e. mite cahil olmakla beraber kul •• 'ld 
teYl hoş ~ cvaı.s.> 3 - ~endelssohn • Ray ıo: Otıoendim ben sana. '1 - ... ... .. . - Mahur E> Altı yıldan u tahallll Ji).ksek ri_ kadar gelen dedikodulardan ve otdır 
Blas uvertürü. 4 - J,uigin. - Çanların sesi. su aemaisi. 13: Memleltet saat lyarı, ajans mezun.lan ıo unca dereceye, i\rını şeylerden bu •yatın pek &'l'd!~ 
ı - Balnt - Baeııs - Dejanir operasından teo 1 jl h b 1 rl. 13 15 14. M··zı1c: _..~~ :r.-, _ _. v , . ve me ro o a ere · - · u 1 _ Bunlardan askerlik hlmıel'.lni ifım ai(" Wııı ha vat O~tttlnı anlıyo " 
fantezi. 21.50: Anadolu ajansı t8por aentsU CKanflk program Pi ) 19· P~am 11 05 · -~ ..,.._ • Af>" 
n· Müzik (Cazbarıd P1 > 22 45 23 · son a- - · ft,_'ın· 1 d. '"" · 1i:·i meden memuriyete intisab edecekler altı ayı. ~oen rahat bir ömllır sürmek . - •· · - · MüzMt (Tenor Mceormaw.. .,., e &&A .. ddetl 11 i de a11nır · a ... 
Jans haberleri ve yarınki program. melodi Pi> 1915· Türk müziği \Fasıl h ey- mu e ne rece~ ld · k lk lı şeylerle ugraşmaktan ~ 

* 
- · · · . 2 - Tahsil müddetinin iıç yı an e s Tey~ 1 eti.) 20: Memleket saat lyar1, aı ans ve me - fazla olrna.aı halinde etslil ilk terfi mlidde - ıı ; . . . 

PAZARTESİ 3'7/39 teoroloji haberleri. 20.15: Konuşma <Ziraat tine eklenir ve fazlası Uk terfi müddetinden ve n1a Rd göt"~e ona baktı. ince çız 
12.30: Program. 12.35: Türk miızl~ - Pl. saati.> 20.SO: 'OOrk milzlll: 1 - ...... ... - Fe- lndlrlllr. verllebıni~1 yüzü, sade ~şekilde 

ıs: Memleket saM Ayan, aJana ve met.eoro - rabteza peşnm. 1 - isman Hakin bey - Fe- 3 _ Yıilksek blr mekteb tah8ilin!. ikmal ve İhtisas m~He kış ~......._ 
loJi haıberlerl. 13.15 - 14· Müzik <~anşıt prog ~ahfeza be.ite - ÇaQtlayan cuyi .ııirlşkle. 3 - diploma istihsal e71edikten 1011ra yurdda ve- olduklar:. ücret djlltlayan saçları ile g 
ram _ pi.) 19: Program 19.05: Muzik (Rossi- Isınan Ha.kkı bey - Ferahfeza şarkı: Ateşi aş • ya yurd haricinde ayrıca doktora ta.hslllni muml hükümle~ .. 
nl Bevll~a ber?.er~ opernsının uvertür~ - PI.> km. f - ishak Varan - ll'erahfeza şarkı: Sey 17 DCl saytSl yaparak muayyen tezini kabul ettirmiş ve dlnceye tada~ lr ~~ .. 
19.15: Turk muzlği <incesaz faslı.) 20. Mem- ret.met iç.1.n. 5 - İsmall Hakkı bey - Ferah- buna ald veslka)'l da Maarif Vekaletine tas- B) Devletin maaş. m~m. ~ şözle 
leket saat Ayarı, ajana ve meteoroloji haber- feza. p.rkı. Mehtapda ıınzeı olur. 6 - ......... - BUgiİD l!JktL dlk ettirmiş olanlar glrebllecekleri derece - edilen esas ve nlsbetleri g~;;iu ~!t ·---....--
lerl. 20.15: Konuşma (Doktorun saati.) 20.30: Ferahfeza saz semaisi. 'I - Mehmed Nasib - T nin bir derece yukarısına abnabllirler. usulen mesun olanlara veya kısa ~rıiıc 
--km"-'"'· 1- - u--t ,_revt. ı - HWaztlr şarkı: Görmezsem eğer sevdiceğim. OOnden güne f ı lld o ı .a.w. ıuı5.. .. ....... '"- -~ evı.a • g ze • Altı :rıll k tiksek ekteb mezunları hlzmettnt yapma,t veya tallın ve manevra l• 
Arif bey - Uwak prkı: Bir melet alma peri 8 - Reflt Feraan • Rast şarkı: Yaktı cihanı le9en bu aalcn mecmua•ne her F) d 

1 1 :n çin vazifeden ayrılanlara aylıklan verile .. 
gördüm. S - Şevki beJ - Upk şarla: Duçan ateşin. 9 - ......... - Halt türküsü: Karf]da hatta ihmal etmeyiniz. OkuyMuz. 9 uncu ereceye, bll~eğl gibi hasta 01 ~ <! tedavi • 
lıicriyD.r olalı. 4 - ...... ... - Ud takslınl. 5 - kara :vonca. 10 - ......... - Oyun havası. Bu sayıd11ki imza ve mevzular: m Lise tah.sllinl yurdda ltmal edenlerden ranarı verilebilir a a mas 
Mahmud 0emettlu paşa _ UM&k şartı: Na- 21.10: Konqma. 21.25: Net'eli pl~klar - R. Fransız Edehiyatnda Antakya yüksek ta.hslllnl ıerek memleketlerinde ve · 
rı firtat. 8 _Mustafa ı;avut • Ufl&)c prkı: 21.30: Mtlzlk (Opera aryaları - Pi.> 22: Mil - I I gerek J&bancı bir memlekette bitirdikten C> Her sene 3480 sayılı kananun 42 incl 
Canını tezdir sa.bredemem . ., _ ~ki beJ _ zlk <Kfic;ük Orkestra - Şef: Necib Afkm.> Fılozofun ~~fır~sıH~~fN DEMiR soma meslekin muayyen bir f11beslnde ay - maddesi hükümleri dahtllnde temetttı kay -
Bcaz f&l'tı: 1W.nıijorum bana noldu. a _ 1 - 1. B~uer - İtalyan şari:l8l. 2 - ;r, Btra- Tatil gQnQnQ nasıl ge~irmeli ? rıca ihtisas yaparak fhtlsaslannı hususi ka- dlle ınutayyed olmak ve bir ay!lk 18tlhkakl 
8el1lt Fenan _ Hicaz arkı: Cihanda biricik U88 - Bı.cte (Vals.> 3 - Leopold - Qlgau bay- EYÜB ZADEv nunlarmda :vazılı tekilde tudlk ettirenler reçmemet p.rtlle ltramtye verUebllecetl gl· 
aevcllğlm lemin. 9 _ Refik tl'ersan _ Hicaz ramı. 4 - Kari Blume - Göl kıyılarında. 5 - 8 nel cıerece,e. bl fevkallde faaliyet ve gayretleri 16rtllen -
tımı:ı= Galrimden kaçıp gittin. ıo - eŞm - Wlrecl Kjaer - Berenad. 8 - w. Czernlk - Bizim olan bizimdir. H> Y'1ltanki fıla'alara IDre 14, ıs, 12, ıı. lere temettil kaydtle mutaned obnaawn 
eettin Ziya - Şehnaz şarttı: Denlzln dalgası- Gibel nn'atlar töreni (Uvertür.> 'I - Framı NIZAMETTIN NAzlF 10 ve 9 uneu dereceye girecekler arasında aJnea bir aJllt tutarına tadar tdan ntecll• 
nı dlnllyorum. 21.10: Konuşma. 21.25: Nq'ell Doello - Parlsln Madlen aotalında. 8 - Mu Tiyatro hatırahın me&leklere göre icra Vekilleri Heyetince tes- 11 brarile fevlmll.de 1krUl1re dalı1 ~ • 
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ı Temm• SON POS'l~ .. Sayfa 1 

Meclis Halayın anavatana iltihakına 
dair mukaveleyi ittifakla tasdik etti 

Mazhar Osman için jübile dün yapıldı 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 1 dı. Nasıl başladı, neler anlattı, bunlan 

ta afı 1 i1ıci sayfada) j ~ 1 Hariciye Vekilinin beyanatını mütea-
~ . e:!';ıe:ştir ki: Milli Şefin kıb birçok hatibler söz a,lnıışlardır. Bu 

tuk soyli~ . V k"h Şükrü Saracoğlu (İz meyanda Kars meb'usu Muhiddin Ba 

başhekiinlik yılını tes'id etti. Saat 18 de kayde lüzum yok. Çunkü bu teşekkür 
Cağaloğlundaki Etıbba Odasının geniş sa. nutkunu öyle mistik bir hava içinde ni • 
fonunu şehrimizin tanınmış doktorları. hayetlendirdi ki, yalnız son cilmleler he .. 
profesörler ve davetliler doldurmuş bu. yeti umumiyesi hakkında bir fikir ver .. 

Hancıye e 
1 

• T / fl h K li b' I
0

b h" n· l .- dalar, Hatayı Türkiyeye ıa - 1. e gro QTl a~ ocacı me usu . ra ım ıy an, 
lunuyordu. meğe kafidir. 

mır) arka ; kanunla huzurunuza çıkan Ni de mc-b'usu Cavıd Ural, İstanbul Hayatının 35 senesini delileri tedavi, cArkadaşlar, müsaade ediniz, bu mes'-

de ~den v; : nedir. Bunlardan bırincisi, İstanbul 30 (A.A.) - Hatay Meclisi - meb'usu ve müstakil Parti grupu re -
vesıkal:~ır, i~ncisi zabıtnam~dir, u~un. : nin kapatılması münasebetile B. Tayfur is vekili Ali Rana Tarhan ve Rasih Kap 
anlaşm k !dur dörduncı.i ve beşıncısı Sökmen tarafından Re.is;cümhur İsmet ·an heyecanlı beyanatta bulunmuşlar
cüsu P~~t~ 0 alt;ncı ve yedir,cisi cev~b.. İnönünc çekilen telgrafa Milli Şefimiz dır. 

yirmi beş senesini de hem akıllıları, hem ud günümde mistik vazifemi yapayım .•• 
delileri idare etmek için vakfetmiş olan 1 Dindarane bir huşu ile mazinin önünde 
beynelmilel şöhretli ilim adamımızın jü. eğileyim. Bir kere beni bu kadar mes'ud 
bilesi başlayınca ilk söz Oniversite rek _ bir talihe sahih eden Rabbı flılkate ham. 

l
ikani .;:~e;a~:~ iki m ktu"Dd~r •. · . şu suretle mukabelede bulunmuştur: Hazin biT tnb1o 

törü Cemil Bilsele verildi. dü minnetlerimi sunayım. Beni sağlam 

ıaşına 1 n bu yedı vcsıkas1 e. B. Tayfur Sökmen (Antalya mebusu) Bu hatiblerden sonra söz alan Yoz • 
Rektör, nutkuna şoyle başladı: bir manevi)etle hayat sahnesine getiren 

Hata~ a; n te-t'k k edilecek o!ursa gö. Antakya ga1 meb'usu Sırrı İçnur: cKifayeti mü· 
ğe~iı;aki n H:tayı 'Til.j(iyey~ ~c ~e) fi - Hatay m~ isinin kararı, Hataylıların zakere aleyhinde söyliyece~in~• diye-
ru T k' •- l'le s ıve· ar~SHlQRkı hı,ı - yirini sene süren kahramr.nca mücadele- rek kürsüve gelmiş ve bu kanunun 

t. ur ıyv v • • • • 
ye 1

' h"h etır ~1o i!~~lnlıiştur. ınin erefli neticesidir. Büyük Türk mlL hf>rhangi bir kanun müzakeresi olma -
d~dları t~c 1surJ)~lnsl uaki: füıdudlar leti i inde, H ta lılar kendi itibarlı mev. dı mı ve bir vatan meselesi telakki erlil. 
Türkıy~ onra S • ·in e ~ay ~r.asm - kl n stihkdk ile al mı lardır. Milleti - P'?E-Si lazım geldiğini tebarüz ettirerek 
bundnn j 'dktr oJ,ıü ı>F'~ Hudud. yolu ile miz Hntavlı evJadlan i)ı'3 iftihar edecek. j müzakerelerinin devamını istemiş, 1921 
daki bı.ı.!T~t~ıye '&aa ı.t'"ciheti bizzat bi. tir. Milletin bu sevinçli gününde sizin va. de Birinci Büyük Millet Meclisinde 

c- Değerli profesörümüz Mazhar Os. anacağımı ve babacığımı rahmetle ana -
man Uzman başhekimliğinin 2a inci yı. ) ım ... Bana ilk irfan feyzini veren Kırk.. 
lını doldurmuş bulunuyor. Memleket lareli iptidai ve rüşdiyesine, Üsküdar i _ 
içinde, dunyanın herhangi bir memle - dadisine, şerefü askeri Tıbbiyeye ve Gül. 
keti içinde 25 yıl bir hastanenin başhe - hane seririyatına minnettarlıklarımı söy. 
kimliğinde bulunmuş olmak, üzerinde du liyeyim. Bu şubenin Türkiyede bihakkin 
rulacak önemli bir hadisedir.. piri olan hocam Raşid Tahsin merhumun 

Hal!,
1 

hu ettı ~l!Ö~~ ıl,ret ol}tl.uştur. tanpC'rver adınızı ve Mil i Mücadeledc.>ki Ankara itilfıfnamesi müzakere edilir-
zir ı teı:cı :ıg •• #o • • 1 • d d 

C 
\niyeti [)1\ssen .l«}al~alel&rt d erli hizmetlerinizi takdir e ya e e - hn henüz hattTasını muhafaza ettiği 
e ıfilen:WICU~ . rim. hazin bir tabloyu çizerek ilave etmiş -

, unku 9 mektecli;f_,efesini "Fra!)sızlarla ismet f nörıü tir: 

Rektör, bundan sonra idarecıliğin güç. m sum ruhundan istiane edeyim. 
lüğünden, Mazhar Osmanın idarecHik Bizi böyle insanca yaşıyabilccek bir is
'kabiliyetinden bahsederek, onun diğer tikiale sahih eden, bize medeni ufuklar 
vasıfları arasında idarecilik vasfını te _ açan Türkün en büyük evladı Atattlrkün 
barüz ettirdi. hatırasına riyasız saygılarımı arzeyliye _ 

Ç ştık bll'""ne butt1 ~yi· de Fr.::ı.nsızlar. Büyük Reisicümhur savın İsmet _ Samiin locasında bir Hatay he -
yapmı ' • F . 
la yapıyoruz. v <ısında _e hukukan ran: Inönü, yüksek katma veti göze çarpıyordu: 

1 Yapmış ;;....,~11muz ınukavelelcn Yalova Heyet azalannıo renkleri sapsan i-

Rektbrün aç~ nutkunu Nazım Şakirhı yim. Şanlı hükumetimizin başında bulu.. 
çok güzel yazılmış, fakat çok hızlı söy _ nan Reisicümhur Hazretlerine tazimleri.. 
lenmiş söylevi takib etti. mi, Başvekil doktor Refik Saydamın 

lUtüf ve himayelerine şükranlarımı arze
deyim. VekB.lete geçtiği gündenberi pa _ 
yansız takdirlerini her vesile ile esirge _ 
miyen Sıhhiye Vekili doktor Hulfısi Ala. 
taşa hürmetlerimi sunayım. Hepinize, ey 
s~gili misafirlerim, hepinize şükran 

borçlarımı takdim ediyor. afiyet ve saa. 
detinizi diJiyorum. Biz fani cvladlannı si. 
nesinde yetiştiren, büyüten ve bütün var 
lığımızı borçlu olduğumuz vatanımız, bü 
yük milletimiz daima şan ve şerefle yaşa. 
sın! .. ,. 

~tlu a ~·· ki . 
h"h etmekten ibaret bir huku vazı- Coşkun tezahürat içerisinde bugün di. Arkadaşlarımızdan Urfa meb'usu 

tas ~asıl oluyor ki, böylece Hatay huku. Hatay meclisinin kapanmasile 20 sene- Hayali söz alarak kürsüye geldi: •Ar
i:~ ara yerde geçmiş Cemiyeti Akvam 1 { milli mücadele tar~hi şerefle, saa - !Jradaşlar, nasıl oluyor da beni kolum
ınuahedeleri vesairelcn tamamen berta • detle, sevinçle hitama ermiş bulunu - dan tutup Fransızlara atıyorsunuz• de-
af edilmiş oluyor. Y' r. Büyük bir lfıtüf ve buyurulan mu- nıişti. 

r Türk kö)'llülerinin fedakar~ığı ' :ıkkat memutiyetimde sona ermiş ol- Şimdi ben H1')'ıııli Efen:Hnin ruhuna 
Hatay için yapmış olduğumuz anlaş - makla mübarek ellerinizden öper, ta - hitab ediyorum: 

1 rın ikinci hükmü Hatayın hududu - z:rnıerim,i arzederim Büvük İnönü. Yir- cMüjde sana, arzu ve emelin işte bu. 
ına atesbiti olmuştur. Daha Cemiyeti Ak- mi senelik mirıt''ideali tahakkuk ettir- gün yerine geldi. Sen Büyük Atanın ma. 
~~~da mesele mevzuu bahsolduğu za - mek suretile Türk dünvasına b\r vatan nevi huzuruna git, teşekküdnü ifa et di-

eski İskenderun Sancağının hudud. n~rçası kazandıran büyük varlığınız yorum. (Bravo sesleri). 
~an esas olarak alınmış ve böylece Ha - lıer Türkün kalbinde bir iman gibi ya - Hatayda Fransızlar ayn bir idare teş.. 
~; devletinin bud.udla~ ~a~t~ ü~ı:_rin - şıyacaktır. Var ol, yaşa S3Vtn bilvüğüm. kil edeceklerdi • 20 sene zarfında edilme. 
d ve yazı ile tesbıt edılmış ıdı. Bılahare Tayfur Sökmen di. Çünkü onlar da haklı idiler. Biliyor -
;. taratın askeri l)eyetleri rnarifetile ~~~ lardı ki Hatay Türktür. Ve bir gün gene 
~ buçuk sene &adar süren sıkı bir me. taydaki Fransızlarla ecnebileri dö\•iz va. Türkün olacaktır. 
lai ne~m~e bu hudud ~ağı~lar üze - ziyetlerile Hatay dahilinde bulunan Hatiblerin izahatını müteakib muahede. 
ı:utcieıı alınarak toprakla:." uzerıne nakle. Fransız eşhası hususiye ve h5kmiyes!nin lerin tasdikine aid kanun rey·~ konu!a -

tel •i miştir. emval, menafi ve hukukunun satın alın- rak 334 rey ve mevcudun ittifakile tasvib 
liyor ·yevm topra fr1:erine nakledilmiş o. masına dair mukaveledeki hükümler hak edilmiştir. 
klımet ududun :ııf>) ı. tasında uf..k kında rakamlara istinad eden izahat ver. Askeri ve adli işlere dair layiha 

Doktor Mazhar Osmanı, profesör Maz. 
har Osmanı, idareci Mazhar Osrnanı. a. 
lim Mazhar Osmanı ve nihayet insan Maz 
har Osrnanı tahlil eden bu nutuktan ıon. 
ra, Şişli emrazı akliye hastanesi doktor • 
larından Kenan Tunakan konuştu. Üsta. 
dm başardığı muvaffakiyetleri ,yarattığı 
eserleri anlattı. 

Doktor İhsan Şükrü Akselin, Mazhar 
Osmanla nasıl çalıştığm1 ve Mazhar Os. 
manın nasıl çalıştığını anlatan, eserle. 
rjni sayan üstadın yirmi beş yılının bir 
bilançosunu yapan nutkile sözler bitmiş 
oluyordu. 

!Bütün gözler Mazhar Osmana çevril. 
mişti. O, yerinde mütevazı, kızararak, bo 
zararak, ezilip, büzülerek hakkında söy_ 
lenilenleri dinliyordu. Nazım Şakir sözü 
ke.ndisino verince çekingen adımlarla, 
mahcub kürsüye ilerledi. Çok heyecanlı 
olduğu görülüyordu. Konuşmağa başla • 

Değerli doktorumuz nutkunu söyler _ 
ken sesi titriyor, zaman zaman gbzleri ya. 
şanyordu. Bazı yerlerinde yanak] rın _ 
dan yuvarlanan yaşlar elindeki kağıda 
damlıyordu. 

Dakikalarca alkışlanan bu nutuktan 
sonra arkadaşları kendi ini tebrik etti _ 
ler, talebeleri elinı öptü. Büyük a imimL. 
zi biz de burada tebrik temeği bir borç 
savarız. 

d bıt ' h dud miş ve şunları söylemiştir: Ankara 30 (Hususi) - Hatay vilayeti 
u;jt~ - apısındaı 

9 ua "k" odalı bı!cş - Gene mukavelede yer bulmamakla be teşkiline dair kanun layihası ile Hatayı 
~ hülf ~ \ 1

ufak, sönük r ber bu münasebetle gecikmiş olan res.. alakadar eden askeri ve adli işlere dair 
Almanyanın Danzig için yaptığı plan 

ça :;::,. seslendi: il bir vesikadan da burada iki kelime ile hükumetçe hazırlanan layihaları tetkik (Bnştarafı 7 ncl sayfada) 
ü ük) avrat\ .Naz etm~yi fa~dalı görüyor~rr': ~~?°s~ ve müzakere eylemek üzere teşkil edi _ nı ve kalmıyacaklarını bı i)or. Gerçi 

ç oğlum, eblın gel- ..:. Surıyeye herhangı bır uçuncu len muvakkat encümen önümüzdeki Pa. mareşalın bugünlerde vaziyeti iyi de -
~._..n '7asıca \u:.ncı'.k _Jne terketrniyeceğini beyan et. zartesi günü birinci toplantısını yapa - ğil. (Birdenbire on kilodan fazla ek -

~~ .... ~~.._..J;'ma,, .z de bu beyanatı bir sened itti.. ckatır. Meclis encümenleri bugün tcpla. silmiş.) Fazla ihtiyatkarlı~ı yüzünden 
a boylu, başı be. u :da narak muvakkat encümene iftirsk ede - Hitler'in gözünden düşmüş amma ge -

kıs ktı !\laca ka- d daşlar, birkaç kelime içinde cek, azalarını seçmişlerdir. Muvakkat en. nel kurmayın kendisine gösterdiği iti -
adın çı ' • - k 1 H d . d" h k baktı sonra -ya- ~ ızaha çalı§tıJım vesi a ar a. cümenin 36 azası bulunacaktır. ma şım ı er zaman inden kuvvet _ 
ere ' t't ve mutlak olaak anavatana Hatay halkının askerlik .işlerine dair lı. .. İngiltereyi ve fn~ilizlerin çoğunu 

öp~Ü~ dedi. öme- funu tesbit eden senetler. olan layiha esaslanna göre Hataydaki sevmiyen Ribbentrop ise garb devlet -
~U.!?lllf,F" oglan, ıterem Hariciye Vekili sık sık al - 332 tevellüdlülere kadar olan vatandaş • lerinin doğrudan do~ruya taarruza uğ 

netmişti· . kışlanan mühim nutkuna fU cümlelerle ıarmuz ihtiyata kaydedilecekler ve 332 ramadıkça harekete geçrniyeceklerini, 
• Ateşi gu nihayet vermiştir: lilerden itibaren esnan erbabı askere a- Polonya ile cufak bir harW. in Alman 

f*a.llllkocasının ay -qundan sonra sulhün samimi yolcu- lınncaklardır. ordusunun siJahını bileyeceğini ve Füh 
·-w~<ı-~=-=·)§_ını çıkarJvo ları olan Türkiye ve Fransa tarihin Hatay Vilayeti rerin nüfuzlarını artıracağını söylüyor. 

tan 'uc;tün- ve asırların derinliklerinde olan Türk- Antakya 30 (A.A.) - Anad1Jlu ajan - Acaba karar zamanı gelip çatınca 
~TürJr _ Fransız dostluğunun sulh içinde vere- sının hususi muhabiri bildiriyor: Hitıer birbirini tutmıyan bu fikirler -
opa te &'nı ceği yeni meyval.arı toplamak için ha • Dörtyol ve Payasın Hatay viliyetine den ne gibi bir netice çıkaracak? Bunu 

.. fürk köyünü ıırlanıyor. Türk - Fransız dostluğun • bağlanacağı \re Hatay vilayeti merkezi • şimdiden kimse tahmin. edemez. Bence 
T~ .. emm·-'!ll-.Uat:7..p,~raıııR:;;_:~ı:ına bııakacak dan şüphe edenlere tek tavsiyem var: nin Antakya olacağı muhtemel görülmek bu karar daha ziyade cçember propa _ 

erasimlcn edilmiştir. (Alkışlar) Kendi şüphelerini bizim dostluğu - tedir. gandası> nın kuvvetine dayanacak _ 
· · · d h"l" d muzu mehenk taşına vurmaya kalkış - tır. 
Diy bir tashih Hatay a ı m e uzun M"llJ ş f h • • d ge~eler üstünde güzel bir yol vardır masınlar. Çünkü bu takdirde kendile - J e şe rımız 8 Un\ıtmamalı ki: Tekmil Almanlar bü-
~esbau yol hududun tcsbiti esnasında kıs rini bekliyen yalnız hezimettir. (Sü - yük harbin •Almanlara güneş altında 
kı, Suriye topraklarında kalmış bulu- rekli alkışlar). (Baştarafı 1 inei sayfada) bir karış yer bırakmak istiycn» bi .. 
men du Fransızlar bu yolun tama - Arkadaşlar tasvibinize arzolunan e - ~aralı V:puru, Deniz klübünün verece cçember siyaseti» nden doğduğu ka -
nuyo~;;Jdyeye ve Türk toprakları da- ser Şefimiz İnönilnün sıkı emir ve ta- f.İ mera ib liman reishği öntinde rıh - naatile yetişmişlernir. İçlerinden bazı
n:e? le"' kalacağı bir surette hududun tas ıtmatlarile işlenmiştir. Ve kanaatime tımş~ :a~şmı~ olacaklardır. ları bu çemberi Belçikayı çi~eyip geç-
h:h? ınuvafakat etmi~lerdir. Arzet - göre Cümhuriyetimize yaraşan bır eser ır et aynye ve Akay vapurların - mek suretile kırmaya kalklşmanm 
~ı~ıne "bi hudud üç nokta üzerinde olmuştur. (Var olsunlar sesleri). de Üniversiteliler, Parti, Vilayet ve saçmalığını kabul etse de, kırk beş ya-
tığı~ tgıyapıldıktan sonra yeni Türkiye Bunun tasvibini sizlerden rica eder- belediye erkanı bulunacaklardır. 
tadıl~..ı.ı bu tadilatı ihtiva eden Hatay ken derhal ilive etmeliyim 'ki, hüku - Hareket emri verildiği esnad;a vapur tın etrafını saran binleree halk, Milli 
hudd~ olacaktır. metiniz yirmi senedir ana vatandan u - lar Ahırkapı açıklannda Savarona ya - Şefi coşkun tezahürat ve cYaşa!> sesle-
hudU 23 Temmuz zak yaşıyan Hataylıların acılarını unut- tını istikbal~. ~deceklerdir. Yat alaya rile selamlamıştır. Cümhurrcisi yatın 

1
, mukavele hükümleri hakkın- turmak kararındadır. yaklaşınca butun vapurlar yarım da - gü~rtesinden halkın tezahüratına 

':~at ver?i~ten sonra sözlerine şöy İstiyoruz ki, mektebleri, yolları. ka- kika fasıla ile birer dakika imtidad e- mendil sallamak suretile mukabele et-
da 1JP"" J1l etmıştır: nallan, Jimanlan, ticareti ve ziraatile den üç selam düdüğü çalacaklardır. mişlerdir. Milli Şefin geleceğini haber 
le de~8yet mu.kavelenamenin ihtiva et Hatay Türkün hudud üzerinde dikil - Karşılama merasimin~n sonra yat alan civar kazalardan birçok halk da 

- etli hükümlerden birisi de, mu. mis ~ılmaz ve erişilmez bir kalesi oı - yavaş yavaş İstanbula doğru yoluna şehrimize akm etmiştir. 
tiği ~ pıer'iyete gireceği tarihi tesbit c;un. (Bravo sesleri, alkışlar). Övle bir dev~m ~k ve alay yatı takib ede - Şehrimizde misafir bulunan Genel 
kavel~ddedir. Mukavele, mer'iyetin iki ka!e ki o kalenin her taşında Tiirkün cektır. Boylece yarış sahasına gelmecek Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
edeıı ıasdik emuamelesinin vukuun - kuvveti, Türkün kültürü ve Türkün ve demir atılacaktır. mak ve Donanma kumandam Amiral 
tar~8 hazırlanacak tasdiknamelerin medeniyeti okunur. Milli Şefimiz buradan deniz yarışla - Şükrü Okan, askeri yüksek kumanda 
dan • tarfhidir· Ancak bu tarihte mu - Arkadaşlar daha diin vatanımızın ha- rını seyredeceklerdlr. heyeti, Vali ve belediye reisı kılavuz 
teati" -~ul ve muteber olacaktır. rici emniyetini takvive eden kararlar Cümhur:reisinin bu akşam veya Pa- motörile yata giderek Cümhurreisimiz 
kavı1' JllıÇ bir vakit teati keyfiyeti 22 almıştınız. Bugün ise Hatayı Türk top. zar günü Ankaraya avdet etmeleri muh tarafından kabul edilmişlerdir. Göriış-
Fakat ~«dan j]erlye gidemiyecektir. Şa _ raklarına bağlıyan bir karan almak Ü· temeldir. meler bir saat devam etmiş, Cümhurre-
Te~rse 23 Temmuzdan sonra yap - zeresiniz. Sizler bu kararı alırken ben Çanakkalede isi ha ka selamlarının ibla~ına Valiyi 
yed ~uıuınuz mukaveleler kat'i olarak de Cümhuriyetimizin altıncı ve çok u- Çanakkale 30 (Hususi) - Bugün sa- memur etmişlerdir. Milli Şefin selam • 
mış o;!te girtnİ§ olacaktır. (Bravo ses - ~rlu Meclisinin önünde hürmetle cği- at 12 de Savarona yatile limanımızı .şe- )arı halka hoparlörlerle bidirilmiştir. 
mer'ir lerek ve bu vesile ne Bii.yük Atatür - reflendiren Cümhurreisi İsmet İnönü Savarona yatı saat 15 te limanımız • 
lerf). ,et ınukav?le 22,_Temmuzdan çok kün büyük namını sevgiler ve saygı - sahil bataryaları tarafından top atışile dan ayrılmıştır. 
BM~el ınevkh mer ı~ete girmiş bu - larla anarak sözlerime nihayet veriyo - se!Amlandılar. Yat, ağır yolla limana Yat, limanımıza gelmeden evvel Bo-

daha ıd· (Bravo ~es~en). rum. (Bravo sesleri, eiddetli ve sürekli girdi. ğazda bir cevelan yapmış, dı arı çıka-
lunac•lttd n sonra Şukru Saracoğlu Ha - alkışlar). Sahilde toplanan ve sandallarla ya- rak Bozcaada açıklarından geçmiştir. 

Bo!l a 

şından yukarıların ylizde birin·, dah:ı 
gençleı in yüz binde birini Alın m an n 
1914 te çember içinde olmadı· na i -
nandıramazsınız. 

Bunun içind"r ki 1939 Nazisi: - Pe
kala, d"yor, (Fransız - Rus), (Fransız -
İngiliz) anlaşmasından ibaret 1914 va
ziyeti bir cçember• olduktan sonra 
bugünkü üçüzlü (Fransa - Ru va - İn
giltere). İngiltere - Polonya, İngiltere -
Türki) e ittifaklarının tam manasıle bir 
«çember> olmadığını kim iddia edebi -
lir? 

Sulbü seven Alman halkı, sırf senin 
saadetin için yaşıyaıı Führerinin Çeko
Slovakyayı neden parçaladığını ve ica
bında yine senin istiklalinin uğrunda 
harbi nasıl zorla kabul edeceğini anlı
yor, hak veriyor musun? 

Alman halkı buna cevab verh or: 
- Evet, hak veriyorum. Yaşasın Hit 

ler.• 

* Has lı, Polonya ile Alman avı ziya-
retimden edindiğim kanaatlerin k saca
sı şu: 

Beklenmedik ve geniş ölçüde arıza
lar hfıdı rın sevrini hızland rmazsa, 
Ağustos sonundan veya Eylfılden ev -
vel yeni bir buhran çıkmıvacaktır. Şa
yed u iki ay içinde çember propagan
dasına sonsuz bir gavretle karş koy -
mazsak bu müddet sonunda çıkacak 
buhran çok tehlikeli olacaktır. Elimiz 
den gelen en müe~sir çare, İtalyanlarla 
Almanlar ~tirak etsin etmesin, derhal 
bir •sulh konferansı• toplamaktır. Bu 
konferansla Avrupanın istikbali hak -
kında ne gibi bi.r plan kurduğumuzu i
liin etmeliyiz. 

Ve p!anın (a) Alman, İtalyan hakla
rını gözönünde tuttuğunu, (b) hod -
gam bir gaye gütmediğini, ( c) herkes 
tarafından anlaşıla bileceğini, ( d) har
be mani olacak bir tertibden baRka şey 
olmadığını, (d) kuruluşundan \'e temin 
edeceği favdalardan Alman, İtalyan hal 
kının haberdar edildiğini temin eyle
meliyiz. 
Eğer E) lUle kadar geçecek zamanı, 

«Büyük a1yan;,> ı hareket noktası ya
parak, böyle vapıcı ve yaratıcı bır gay
ret sarfına hasretmezsek sulhün devam 
edeceğine inanmamalıyız. 



"Son Posta,, nın Hiklyesi 

HüSEYiN OGLANIN 
Yontuk Ömer kasabadan eptğine ate. 

beri [kendi ağızlarile hıngıl çıngıl] yük.. 
]emiş, köy köy dolaprak satıyor, hafta 
aonu iki gece evinde kalıp gene bu akzatA 
"JOlculuğuna devam ediyordu. 

O gün, üzerinde bir hımbıllık vardı. 
Gri kordelllar gı"bi tozlu yollar tüken. 
mek bilmiyordu. Kel bir bayın, bur. 
nundan soluyarak aştı. Ilgınlann kollan 
Ye baoaklarile 'karıştırıp bulandırdıklan 
tirli dere, biraz terini kurutmuştu. Me, 
nevişli kuyuya varınca birdenbire ayak. 
ları duraladı, göz kapakları ağırlaştı. 
Yeğenine döndü: 

-- Eınınoğlu sen yavaş yavaı dah de 
de Bozovaya eri.ş. Yükü indir, bekle. Ben 
fU gölgede biraz kestirivereyin gayri .•. 

Ercep (Recep) çocuk, eşeği mıdıllıya

rak yokuşu tutarken menevişin loı göl. 
ıesinden ırahat, muntazam hırıltılar ge. 
Jiyordu. 

Ömer sıçrayatak uyandı. Kanşık düt
ler görmüştü, onu kovalıyorlar ve ar. 
dından boyuna onun adını ünliyorlardı 
(bağırıyorlardı] helecanla gözlerini açtı. 

Lakin sesler kesilmemişti. Hayret içinde 
etrafına bakındı. ~ğıda, derenin üst 
başında ilıtiyar bir köylü hlll seslen.. 
mekteydi: 

-- Beni bak bizim oğlan! Delikanlı! 
Hey çocuk! Aççık boriy gel! (Azıcık b\l. 
raya gel.) 

Genç köylü homurdanarak yerinden 
kalktı: 

-- Hay gahba analı gocaman hay! dt.. 
yordu, beni dingidek (hoplayarak) uy. 
kumdan uyardı. Netcek bizi aceb? 

İhtiyarın dört gaz teneke pekmezi var. 
dı, dinlenmek için mer'kebinden indir. 
mişti amma şimdi hayvana saramıyordu. 
Yontuk Ömer tenekenin ikisini kaldırıp 
semerin bir tarafına denkledi, lakin ih. 
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1 Temmuz SON POSTA 

.Son Postan mu tefrikası: 15 

Kanlı tasavvurlar 
-

Eminenin sevgili 
(Baştarafı 12 nci sayfada) 

meği kendisine bir vazife biliyordu. Bu. 
nu yapmadığı için müthiş bir mahcubiyet 
hissetti: 

- Ah madam dedi, bugün on unla meş. 
gul olmağa vaktim olmadı. Fakat yarın •• 
vadediyorum. 

İngiliz kadını bir küçük kız gibi §una.. 
rıyordu: 

- Kıyamet kopsa baba, sen bugünkü 
hayata uyamıyacaksın dedi. 

Bu sırada otelin tarasaya açılan kcıpısı 
önünde bir müteahhidin karısı olan Ba. 
yan Şaziye doktor Oğuzla konuşuyordu. 

- Oh Mey Dear •• siz daima beni ihmal 
--- W•ı riyet, daha hala (kcızıl taassub)~n tesiri d .. 

Büyük babası İsmail efendi ve baba-jk~h~~anlık eserleri göriilroüyo: .. ~e~ıa~ altında bulunuyordu. ve bu zalım ku~- e ersınız... * 
11 Mehmed Şerif efendi, senelerce dı. .a at (Osmanlı ordusunun u u vetin mekanizmasını da (ulema) dem- Otelin salonu pek kalabalıktı. Henüz 

Bayan Şaziye kısa boylu balık etinde 
fazla şık, fazla süslü bir kadındı. Doktor 
Oğuza gelince o da hostalarından daha 
fazla kendi şahsı ve kendi güzelliğile 
meşgul olan bir genç adamdı: 

- Büyükada bilirsiniz kibar yatağıdır 
dedi. Burada dispanserde büyük bir iş o
lacağını zannetmiyorum. Fakat madem.. 
ki Büyükada hastalara yardım cemiyeti 
bunu böyle tensib ederek açmış ... Yarın 
biz de resmi J...-üşadda bulunacağız. Her 
halde dispanser değil mi? ... Nerede açıl. 
sa hayırlı bir iş ... 

(şeyhiSlfunlık) etmişlerdi. Onun için devrı)ne nazaran bunlar, (devede ku- len 
0 

haris ve menfaatperest güruh ida- kimse deniz banyolarına gitmemişti. Ata Molla, o makama, adeta tabii bir lCık)lın ibaretti. 
. . . .. osın 1 d . . "nhiza- re ediyordu. . . Belkis yerinden kalktı: varıs gıbı goz dikmişti. Ve bu arzusu - ~ 1 evletının, zeval ,.e 1 

._ KANLI BİR HAİLENiN, iLK _Ben hamam takımlarımı almağa o. 
nun husulü için de, muhtelif vasıtalar- rna d~gru yürüdüğü, tevil kab~l et7~ AKTÖRLERİ dama çıkıyorum. Beni seven ardımdan 
la, padişah üçüncü seHme ıniiracaatler yoı hır hakikat haline geJrııiılı· Ar. 1 At• Molla bu güruhun en nafiz er • gelsin. 

etm~şti. ::. •. :. m:nıleket~e tek tük yetişrniye .başlı)':~ kanı:dan sa~ılabiiirdi. Çünkü, baba5ı - Diye salonun kapısına doğru yürfüTil. 
Halbuki üçüncü &ilim, ( halen nı.ıtefekkirler de, bu hakikatı ~c~ d n v büyük babasının (Şeyhislam) Babası, Bay Ertekin bütün bu halleri 

!<:Yhüislam) olan (Rsap efendilyi de -~ idra:. etrnişı:.rdi:. Bunlardan bırı e, ~;mas~ dolayısile, (ulema zadegan) sı - de casrilik> olarak kabul ediyor ... Ken. 
gıştirmiye lüzum görmemişti. Çünku (Pa ışah Üçuncu S.eli:rn)di· k . ·n nıfı arasında teınavüz etmişti. disini eski kafalı mürteci zannetmesinler 

Onlara yakl~mış olan Osman Tez an: 
- Büyü.kadada dispanser açmak ka. 

dar büyük bir münasebetsizlik olmaz dt. 
ye güldü ... b r· . d" ]3una bin . . tarma ıçı c w l 

u .ıat, ıkren ve.blssen münevver ı. . aen vazıyetı kur a Avni zamanda zeki ve yüksek ana - diye ödü koptuğu için kızlarının bu §1-

0 devrin bij•;~.f\ ılema)sı gibi med- bır (ıs.lah~t) fikri uyanmıştı. Av;up k kudretine malikti. Bir hayli oku - marıklık ve taşkınlığına fazla mani ola. 
reseden yetiş\İrmekt€.<ı-!~ beraber, ay- medcnıyetınden ders ve örnek a ıı:a yış t B 0,·umaı;ı yalnız medrese ki-

Bu dispansere doktor tayin edilmiş o.. 
lan genç adam paralıyacakmış gibi bakan 
gözlerle Osmanı süzda. Şimdi Kadriye de 
onlara sokulmuştu: 

~;,- · ~ b urer · ctmıye mus u. u '.l\ ~ • rıca hususi teıxnine bytetebbülerde u zar ını kabul denler zuhur d"şah tab'İarına munhasır kalmamıştı. Muh -
lurunuş, eınsa:li aras;;da tekemmül e- ba~la~ıştı. .. Bunlar arasında, pa ı t lif c·1·m ,. fen) lerde de oldukça yük 
d k ·· ı ·· uncu s ı · d e ı ı e e:e. YUksek bir mümtaziyet kes bey e- uç5 r e. ım . e vardı. .. mundan .sek bir behre kazanmıştı. 
nu~tı:. .. . 1: ı~~ ?ıç bır :n:se1ede, ]uz~stermi - Sonra .. babası gibi şairdi. Tertib et -·~~çuncu Selimin bu zata karşı hıss~t- faz d n~ ~e. ahl~~ı taassub g rine bir tiği (divan), 

0 
tarihte kendisine ayrıca tıgı muhabbet ve hümıetin en mühım yer. u. Bılakıs, fıkır hareketle i~n bir söhret temin etmişti. 

, S:?ebi ise, o (kızıl taassub) devrinde inkı!af veı:n~ istiyorcTU· o~unolmal~ Ata Molla, bu meziyetlerine mağ'rµr 
gosterdiği (teceddüd ve inkılab) taraf- başt heınşıresı (Hatice sulta ) 1 .. .. .. rdu Onun İ"in Padişah ü -t ı ~ · .. ere b k" 1 upa eser e- gorunuyo · " , 
ar ıgı ıdi. uz ' azı ımse erin p..vr t _ .. .. Se1imin kendisini (şeyhisHim) • M"t d ·ne karş .. te-..J·kı <lbet ve e çuncu h 

u ere di Osmanlı hanedanının için- rı ,.. ~ 1 gos ı'UJ eri ra·..,·ordu. lık makamına getirmemesini şa sına 
de, az ÇQk hayır ve iyilik gösterebilenler nıa~ ~latı, adeta teşvik cd:\ . k bul c- hakaret telakki ediyor .. ona karşı kal -
ar~sında sayılınıya layık olan bu hü - Fa at; m~lekette bu f1kr;5~~lf' bir binde, hergün biraz daha artan bir kin 
k~mdar, devlet ve memleketin <lerin denler, hen uz . ( derya,•a n bir ekse· besliyordu. ( Arkas• vcır) 
hır uçuruma sürüklendiğini görüyor .. zt>rr!.) mesabesınde idi. J{oc;:a~~~~. ::::;;;;;~============= 
~~~~baş1ıcasebeb1erınidetakairedi- .ç:::::; H'k A ~H"Seyin Oğlanın dÖUÜŞÜ 

Bu sebeblerin en başında (kızıl ta - ay e 1 u 
assu~) geli!ordu ... O devirdeki (Os - . fnda) gelirse kaldırma da yarın sabah göreyim m~n ı) camıası, kabuğunun içine Ct>kil- (Baştarafı 12 ııc1 saY ·r· ğl 

1 
. 

mış ol 1t·-1.. 11 a· d k bcrı ın o u gayrı, •. 
an. a~.ıııumbağaya benziyordu. -: ay. 

1 
ora an avarıa rneczubdun), - Helbet oğlum, helbet, kaldırır mı. te~~r~pe mılletleri hergün terakki ve ~lci~en b>eaz murabıJ;tı!l :em! Yürü c- yım h;ç! D;nlen sen. Yarın sabah gör'.i. 

c1:'Udud sahasında dev adımlarile iler- c:ırodı daha sapıtmıŞsın elle 1 . k k d' ıı. rl c ~ .. a· b 1 sonra e e ge. versın oca ur . yo ar y rü~ ·· ııay ı en · . yı kfunetı.. er Yj c-'it;); ~ycu~ olan hu- v~ b~ k scnı dortb'r daha hiç?... Ömer yongunluk, şaşkınlık, korku yü. 
, ~la!'; "- d.,. ~~ c; anma llll açın. 1 ab.ır ~ıyıın 1 

ndan geçerek\ kü altında büsbütün ezilmişti. Yatağına 
\" ,1u4t. '"-Yit .., :rme fac] l ır agıl kapısı . k d lb' 

Z ~~ ~ • ' - Yo. ı B · . odalı bir kulü. uzanı:rıken Nazlı da bır enar a e ıse. tı a.. ..) , "fhl""' ar. urası ilt• 
!t. 

1 
i. Ocakta .göz .gibi ufak, ~önük bir lerini çıkarıyordu. 
~anıyordu. Kadın 5eslendı: * 

) t ' N lı' Sahte Hu··seyı"n og-ul, şafaktan çok ev. T y güccük (k''çilk avra . az . 
ıt lf k Ii~ u oğlum, ehlin gel. vel uyanmıştı. Nazlıyı dürttü: 

useyıjıı k ık - Kız babam geldi mi? ları kopınayasıca ~ne 
_...,.,.,._.~"""-'·,-., .... -·- - Geldi ya? 

e ı~~~ JtıSa boylu, başı be. - E, ne yaptı? Benim geldiğimi sor. 

bl'r kadın çıktı. Alaca ka. du mu? 
1 

S 
- Sordu. Anan hepsini an attı. eni dik Ömcre baktı, sonra ya. 

· çeşme başında nasıl bulduğunu, nasıl 
:;arak Qlini öptiı: · Ö hemen tanıdığını, sonra eve gelişini, bir. 

':I lcii oğlan, dedı. me. 
""""'"""~· c,e n biziJJl . . birimize kavuşmamızı, hepsini he:psini 

ua tlüseyin zanrıet:rnıştı. .. . bir bir söyledi: Baban cöyleyse kaldır da Jenci içer· 1 .Ateşi gurlettıler. 
r 

1 
a dılaJ'· kk b l bir .aöreyim ke.ratay1> dedi. Anan razı .itld •t slı bu bul casının aya a ı a. b 

• ; .. ':i .l:\<i1'!i!.~ ')• ~ ıçınot!, ıı 1 çözer t ~ntu J."O ı çıkarırken ihtiyar olmadı. c Y.or,gun çocuk, hem daha demin 
nı,~, t "' '---:1 a v-:1!ldın da 'b.oz4~klarırı vemek hazırlıyor, yattı, Nazlı ile gücüle (güç hal) kavuş.. 

.ıı 'lr lııı. t Ba •a rı lal ır l-<lraftan J tular. Uyusun oğlan da yarın görürsün. 
At' -<• il o --. bir taraftan gen.... bitrniyen sual.le: soru . 

il ' ve te- ordu: cN d --: . ,, Nereye gıttın? Ne diye kandırdı. 
AA ~ Y c en €ıUıll· ld ? Ömer bir dakika düşünceye daldı. Ar. rmiyor· . ıer tuttun? '11.t bu kadar ka ın. 

, ~ l T ,n..,.... k 
0 

• kıvmeti- ~:r evini ~ • .ı..,dede11 bizi göreceğin gel. tık mesele çatallaşıyordu. Ne idip te bu 
.vun, emmuı a a . · . P''.r • ,, ... r unıı, berzahtan sıyrılmalıydı? Ağır · ağır: 

jJcH~ merasimk • . 'verılmıyor- rnedi nıi?ı> k - Nazlı, dedi, benim gurbetteyken bir 
,.t~~~--; ~J"~' .,rd ~ ağlUbıyet) sadece .Mtık Ömer işi 01uruna hıra mış. yor adagım, ahdim vardı. Köye kavuşursam 

r.nııyo u. guıı Yorgun.· . l" · ·· d 1 d O d 
d b babamın e ını opme en evvc çeşme en r u~ herhangı· bir barbde muzaffer - s0 ........ a ıdu bir kere, ıye aş. 

l · ... ana o " ·· " •• bir abdest alıp camide jkj rekôt namaz 0 
ursa; /(a\mil inayeti BArt)ye atfedili - ııyor, Yotıgunu' çok, yarın ıgoc:.ışuruz kılmak ... Şimdi erken erken. gideyim de 

yordu. bunları ga,,..,.· :rn .J:.re 5avsaklıyord~. 
y ,,.ı ... , l.l'J B" alık Ömer kimse yokken adağımı yerine getireyim, H~ rnağlllbiyet vulruunda da: emeğe oturdıı1ıı.f• ır ar ne dersin? 

- Mintarafülah, orduyu hümayun sordu: _ İyi olur bizim oğlan ... 
ll'lakhur ve münhezim oldu. - l>eki 8balll nereye gitti? Ömer elbiselerini giymeğe hazırlanır. n . . ~ ana, Ilı . w ı pekmez alma. enılıyordu. - ~asabaya gittı ogu ' . ken Nazlı atıldı: 

lstanbuldan kalkar kalkmaz, bir ya··: Şimdiye aı;rıcrdi emmelık neye ge. - Bırak onları •• yeni elbiselerin öyle 
haınıooe (Viyana) surlarına kadar da- cil\tı biiıne:rn .. 

1 
.. duruyor. Onları giysene? 

Yanan yeniçeriler.. Ranın sahillerinde, :J{asaba, ~~knlez, ?:cikme tt~ozaedreıtn~ Elbiselerle beraber Hüseyin oğlanın Çek du,,•uıı µ._ _ ··rem «CIZ• e 1
' " b ·· " ~-öst kl" t" • ·· ve Cermen ülkelerinde at oynatan J ca vıneriıı yu 0 • 

1 
kınası bo ta ancasını, gumuş A e ı saa ıru. tu. 

sipahiler, artık tarihe karşnıştı. (Hacı kafasından bir 10ııga koptu,l ~ .. d"" - tün kesesne güveylik sırma çevresini de 
~ktaşi Veli)nin mübarek ocağı, ne ğazına torktu 13ııbas1 ~uta ktgu~ ~z vereli. 
fdükleıi belirsiz bir sürü haşerat ile do- rasladığı ihtiy~r peıunezcı olacat t ~g- Yontuk Ömer bunları tereddüdle, fa. 
lu bir (eclaf yatağı) halini almıştı. rnurdan kaçarıceıı doluya tu u mkuş u. kat itiraz etmeden aldı. Nazlı gene sordu: 

Av aündu·· kortulduğu pe mez. p ··st" d ? ta ~pa ordulan baştanbaşa kuyruk- 2; elinden zor . d r·· terk belk" - aran var mı u un e. 
n Iar toplar, bin adımdan fazla me- ci gece gelir d 0nu evın e us 1 1 - Nereden olsun bizim kız? Kazan. 

safeye !kadar kur~n " k.. "'f k de gelin· . (] unda!] bulursa sağlam dığımı yolda yedim ... 
ler ve karabinalar bı"rpusd uren tu ~ff~ - terni~ı .. ~aı~ın ko~rtl trnemegv e çalıştı. Yut.. 
k" t f . • or uya nıuva a- ~· ı. B }li e h Genç kadın san<fığını açtı.e rki ıaltın ıye ve za ere ısaı ede~k t l" ]tuna , ... tk e rneğini bitirdi. Ka ve. çıkarıp delikanlının cebine yerlect'ırdı". n 1 1 .. d .. a ım ve ma- . . ,, u un re v 

1 
~ 

evra ara gun en f1une vnrlıklarmı sin• 1Çerk a gunluktan daha ngır aş. - Haydi, dedi, gecikme gayri. Baban 
kuvvetlendirirken, Osman ordusunun rnıŞ, han:n yor bir tavır takındı. neredeyse kalkar, seni arar •• 
belli başlı uzuvunu teşkil ed~n eski İhtiy alJaşroıŞ Ve yılışara'k ilave etti: 

(yeniçeri mukallidleri); - Oa: kaaırı: ll" çok yorgunsun. Kaç - Sonra ben .geciktirdim sanırlar dn B. J. kıl 1 T t• guı b sbe 1 
• b l - ız, l\eçeye ıç ça arız. es ıye gündür d ' e teperek geldın. Erkence kabahali bende u urlar! .. 

kurşun atanz ... Bize talim gerekmez. ynt ta y ere 'feP ıcalkarsın, gündüz gözile Gün doğarken Yontuk Ömer, üç saat 
Diye, böbürleniyor'lardı. görüŞüt ahrın cı: ·ı ileride, koşa koşa yol alıyor, köyde pC"k. 
H lb·~1•• ' al] (,rı . b ğı b ğ 

a W\ı, ne k~ye kılıç çalıyorla,r.. BitiŞik E:\:N'szbnındı. Hemen koştu. mezcinin karısı a ra a ıra dövünü. 
ve ne d~, testiye kurşun atıyorlar ı. kocasının Oda .. nı hazırladı. Ömer zar yordu: 
~~rşılarında zorlu bir kuvvet görür zor gidi Yat• gı ktı çaresiz. Kalkmağa - Gene aldırdım elimden Hüseyin oğ. 
germez, derhal kaçıyorlardı. davraıı1r~ Yata.es ıcurnaz1ık düşündü: lumu n müslümanlar! Gurbet oğ'lanın 
Vakıa hu arada saf kanlı Türk ev _ - Örn e.~ bı~erdket ana, dedi, çok, kanına girmiş, gene uçtu gitti evladım n 

15.dlarının fedakarlıklan sayesinde bazı pek ~o'lt ~~~ııum· Eğer gece babam kardeşler! .•. 

mıyordu. 

Çüukü mazide bir kurusu vardı: Ken. 
clisi İstikla.I harbi sıralarında Fcrıd Pa. 
şanın sadaretinde Dahiliye Vekaletinde 
yüksek bir hizmette bulunmuş olan bir 
insandı. 

0 senelerde İstanbulda kalJp Ankara. 
ya geçmeyişi, kendi hakkında fena bir 
fikir uyandırmış olması ihtimalilc sene~ 

lerdenberi azab çekmekte ve hakkındaki 
bu zannı yani mazile olan alakasını recL 
detmek için ve kendisi hakkında eğer 

mürtecidir diye bir fikir varsa bunu hu. 
susi hayatile tekzib etmek için kızlarının 
modernlik zannettiği tavır ve hareketle. 
rine mani olmamakta idi. 

Fakat Belkisin son sözü onun gayri 
ihtiyari bir isyanına sebeb oldu ve: 

- Allah.. Allah Belkis dedi. Bunlar 
da ne biçim sözler ... 

Aysel dudaklarını bükerek babasına 

merhamet ve ademi tenezzülle baktı ve 
ona doğru eğilerek: 

- Sizin yanınızda fahri hastabakıcılı. 
ğı yapacağımdan dolayı ne memnu. 
num... (Arkası var) 

Hatay röportajları 
(Bm;tarafı 8 inci snyfada) 

koru ile bir Mısır yaratmak, Cümhuri~ 
yetin azim sahası jçindedi::-. 

Hatay bütün imkan ve vasıto.larile 

büyük bir istikbale namzeddir. Bu büyük 
i$tikbalini dı.azırlıyacak elemanların ba.. 
şında ise, onun turizme olan kabı i~ eti 
gelmektedir. 

Bu.gün artık birçok milletlerin bir ti. 
caret metaı şekline soktukları iklim yu. 
muşaklığı, tabiat güzelliği ve eski mede. 
n'iyetlcrin hahTdan, Hatayın en bariz 
karakteristikleridir ve bunlar Hatayda 
çağlar bir halde bulunmaktadır. 

Tanginer 

Kahkaha: güneş gözlüğü takanlar 
mmHarnfı '7 ncl sayfada) - Kara babam .geliyor! 

- Sırtımdaki kumaş mı, elbisemin ku: Diye bağırdı. Hastalık benim çocuk. 
maşını soruyorsunuz galiba.. ona Gandı Iara da siNlyet etmişti. Korku içinde eve 
mi diyorlar. koştum. Kanm karşıladı: 

- Evet Gandi. Sizin giydiğiniz gibi _ Benim mor kocacığım sen mi geL 
san Gandi çok aradım. Hiçbir yerde bu. din? 

lamadım. Nereden aldınız? Hastalık benim karıda da vardı: 
- Yanlışlık olmasın bayan, benim giy. _ Ben geldim amma, neye mor olu. 

digwim elbisenin kumaşı Gandi olabilir 
yorum. amma, sarı değil, beyaz. 

- Gözümdeki mor camlı giineş gözlü-
- Şaka mı ediyorsunuz bay, nasıl sa. ğile seni mor görüyorum da.. çocuklara 

rı olmaz .. hem öyle tatlı bir sarı ki .. tam da aldım, sana da aldım, al seninkini de 
benim aradığım o idi. tak. 

- Yanılıyorsunuz .• 
Yüzünü buruşturdu: 

- Teessüf ederim bay, bir kadınla 

ve bilhassa sizden ufak blr şey rica eden 
tanımadığınız bir kadınla alay etmek •• 
bu çok ayıb değil mi? 

- Eh artık kafi! 

Karımın verdiği gözlüğü taktım. Et 
rafımı masmavi gördüm ve her şeyi an. 
ladım. O gün rasladığım, renkleri şaşır. 
mış olanların hepsinin gözlerinde reng4-
renk camlı güneş gözlükleri vardı. 

f msct 

Biraz fazla~a bağırmış olacağım Jd, " 
kadın iki adım geri sıçradı ve: Son Posta ,, nın tarih 

müsabakası 
- Teessüf ederim! 

Dedikten sonra uzaklaştı. Arkasından 
bağırdım: 

- Ben size teessüf ederim. 

Bu delilere de nereden çatıyordum. 

Timarhane mi boşanmıştı. Yoksa sıcak 

herkesin beynine mi vurmuştu. Hem bu 
ayn bir biçim delilikti, renkleri ters gör. 
mek deliliği. 

Birkaç adım attım, atmadım, yanım. 
dan geçen biri sanşın1 öteki, esmer<:e 
genç kızlar, beni birbirlerine gösterdiler: 

- Araba bak, Araba! 

- Sakın, Kara Ali ile güreşen Habe
şistanlı pehlivan olmasın! 

- Bu o kadar iri değil, belki eski ha. 
remağalarından biridir. 

Bunlar da ayni cinnetle malfıldüler. 

* Allah kimin varsa bağışlasın .• benim 
dört çocuğum var .. dördü de küçüktür. 
İkisi kız, ikisi erkek, ben sokağın köşesi. 
ni döndüm, eve doğru yaklaşıyordum, 
çocUkları.mın dördü birden pencerede 
göründüler; en küçükleri: 

- Mavi babam geliyor. 
Daha büyüğü: 
Ondan daha büyüğü: 

- San babam geliyor. 
En büyükleri de: 

(Bnstarafı 8 inci sayfada) 
lardı. Os.rnanı padişah olarak istemi • 
yorlar, lakin öldürülmesine de razı ol • 
muyorlardı. 

Kara Davud Paşanın sadaretinin yir .. 
mi altıncı günü, Yeniçeriler cSultan OS
manın katillerini isteriz!> diye tekrar a.. 
yaklandılar. Birinci Mustafa namına dev. 
leti idare etmeğe başlamış olan anası Jle 
diğer saray erk~nı, Davud Paşayı feda 
etmekte tereddüd etmediler. Davud Paşa 
Yedikuleye götürüldü ve idam edildi. 
(1622). 

Şahsi llıtirası uğuruna, memleket için 
hayati lbir ihtiyac olan ilk askeri ıslahat 
düşüncelerini boğan bu vezir, devlete o. 
lan ihanetinin <:ezasını pek çabuk gör .. 
müştü. 

• 

Yeni Radyo mevsiminin yaklaş
ması hasebile Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazaları müdüriyeti, bütün 

1939 senesi 

Zenith Radyoları 
stoku üzerinde tenzilat icrasına 
karar vermiştir. Stokun tüken
mesinden evvel isttfade ediniz . 
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Yazan: 8aan AdllıBD GB 

Dimyat faciasının müsebbibleri 

Futbol maçlarını radyod 
nasıl dinliyoruz? 

Her şeyin olduQu gibi futbolun da 
başka, teknilji başkadır 

Yazan: Tarık Ozerengin 

mizahı 

- Bu her zaman aklımda ya Mansur! 1 Şair Haldun bu fi.kri d·aha müessir rem sultanın bu işe ne kadar ehemmi
Fakat o kadınla şimdiden çarpışmak bir şekilde ifade ederken, Turanşahın yet verdiğini bildiğimden vak'ayı gayet 
istemiyorum. yirmi beş nedimi bir ağızdan feryade mevsuk kaynaklardan tahkik ederek, 

- Koca bir haçlı ordusunu mağlub başiadı. facianın müsebbiblerini birer birer şu 
eden Mansure galibi için doğrusu pek - Bizi öldürecekler sultanım. cedvellere geçirdim. Birinci cedvel ka-
garib bir düşünce! Niçin bu kadından - Bizi bu adamların elinden kurta - lenin düşmesine doğrudan doğruya se-
bu kadar çekiniyorsunuz? rın, günahtır. teb olanlar, ikinci cedvel bu ihanetin 
t- Beni kızdırma ya Mansur! Çekin- Hem müteessir olan hem hiddetlenen ikinci derecede mes'ulleri .. 

mek ne demek; istersem onu bir ltıhze- Turanşah arkadaşlarını susturmıya ça- Turanşah, dikkatle cedvelleri göz • 
de mahvederim. Fakat dedim ya bunla!"ı lışan Mansuru kolundan tutarak sars- den geçirdikten sonra. 

dü~ünccek vakit olmadı. tı: _ Bu kırk kişi asılacak -dedi- diğer-
- Hakkınız var sultanım. - Söyle ya Mansur seni tahkir eden lerini de azlediyorum. 
- Maamafih senin de hakk•n var. bu alçağın adı ne? Artık kararım vermişti. 

Yarından tezi yok gider babamın mira- - Adını bilmiyorum. İhtiyar bir ku- _ Onları gün doğmadan asmalı! Tez 
sını isterim. rr.andandı sultanım. bana Muhsini çağırın! 

- Peki bana bahsettiğin ikinci servet - Sen söyle ya Sabih! Muhsin çok uzakta değildi. Mutedil 
membaı ~angisi? - Adı Aiaeddin! Dimyat faciasının h d - ld ı 

- Fransa kralı! müsebbiblerinden. dUşünceli. idareci b_i.r ·~- -~m~gası o ~-1 
- Anlamıvorum. . . 
- Basit! Bu binlerce esiri yıllarca 

besliyecek değiliz ya! Öldürmek te sizin 
şanınıza yakışmaz. Bunları olgun fiatıa 
memleketlerine satarız. 

- Güzel fikir ya Mansur! Fakat iste
diğimiz parayı verirler mi? 

- Niçin vermesinler sultanım! Esir -
lermiz memleketlerinin en değerli en 
zengin adamları. içlerinde krallar, 
prensler, derebeyleri var. Bu iş bize 
çok para getirir. 

- Güzel düşündün ya Mansur! Ya
rın emredelim esirlerle müzakereye 
baş!anılsın. 

- Eğer bu işler iyi netice verirse 
sultanım hazinenize yüz kere yüz bin 
altın girecek demektir. Büyük bir ser-
vet. 

- Ya Mansur sen cidden zeki bir 
gençsin hakikaten bu servete malik o
lursak her arzumuzu yerine getiririz. 

- Ne diyorsunuz sultanım? Bu ka -
dar para ile neler olmaz. Harunürreşi -
din zevk alemlerini göl.gede bırakırız. 

Öteden Sabih içini çekti: 
- Hayalata pek çabuk kapılıyorsun 

ya Mansur, heyhat ki etrafımızda bizi 
tehdid eden çok büyük tehlikeler var. 
Dün gece yediğin tokatın acısını unut
tun mu yoksa? 

Tam manasile sarhoş olan Turanşah 
hiddetle yerinden fırladı. 

- Size bu akşam ne oldu, garib garib 
sözler işitiyorum. Bizi hangi tehlike 
tehdid edebilir, Mansuru hangi alçak 
tokatladı? O alçağın kanını bir kupa 
şarap gibi içerim. 

Mansur arkadaşına çıkıştı: 
- Çok saygısızsın ya Sabih! Şimdi 

böyle değersiz sözlerle niçin sevgili sul
tanın neş'csini kaçırıyorsun. Onun bir 
tebessümüne Mansur gibi bin köle feda 
olsun . 
Turanşahın kan baŞ"Ina çıkmıştı. 
- Her şeyi öğrenmek istiyorum. Gö

rüyorum ki benden gizli hadiseler geç
miş. Bu memleketin en büyük kadısı 
benim, her mücrimin cezasını ben ver
meliyim. Hakikati söyle ya Sabih sana 
emrediyorum. 

- Başüstüne sultanım. meseleyi ol
duğu gibi anlatayım. Dün gece istirahat 
ederken kapıya gelen alaya yorgunlu
ğunuzu bildirmek için beni gönderdiği
nizi elbette hatırlarsınız. Ben de emri
nize uyarak gittim münasib bir lisanla 
çekilmelerini rica ettim. Her nedense 
bu hareketim onların hoşuna gitmedi. 
Ba~ta Aktay olmak üzere birçok Köle
menlerin hakaretine maruz kaldım; fa
kat ses çıkarmadım. Bu sırada Mansur 
gelip emrinizi tekrar ed'ince zaten çıban 
başı arıyan Kölemenler köpürdüler ve 
zavallı arkadaşımızı bir temiz dövdü -
ler. Ellerinden güçlükle kurtuldu. Eğer 
tetik davranmasaydı zavallı Mansur 
şimdi çoktan ahireti boylamış olacaktı. 

Bu adanılan muhakkak ki bizi çekemi
yen üvey anneniz kışkırtıyor. Gayesi 
bizi temizlemek, sonra da; 

Sa·bihin sözü bir hıçkırıkla yarı yerde 
kaldı. Şeytan genç hüngür hüngür ağlı
yordu, şimdi. 

- Haı,atımız tehlikededir sultanım! 
Bu ac!amlar asıl sizin dıipnanınız. işte 
beni "latan 

ğunu evvelce de gordugumuz Muhsın 
Genç prens dişlerini gıcırdattı. yen; sultanın böyle gece yarısı kendini 
- Di,m.yat faciasının müsebbibleri hatırlamasından büyük bir sevinç du • 

ha! Az daha cülusumun neşvesi ile bu ldi 
yarak nefes nefese ge . 

büyük facianın intikamım unutuyor - _ Gel bakalım koca Enük. 
dum. s ı ? - Emriniz u tanım. - O intikamı almakla hem bizim ha- Büyük bh' maç eınasında Ankara 19 Mayıı stadının buaoaııgı 

- Al bakalım şu kağıdları gözden , 
yatımızı kurtarınız, hem de bu, üvey D' Tmııdıklardan biri futbola çok merak.. göndermek için çabalıyor. 

· b" "k b' d b l . ı;ı:eçir. Burada ismi yazılı olanlar ım • 
annenıze uyu ır ar e o uı. ? lıdır. Evinde müıkeınmel bir de radyosu Futbolcu -Allah!!. Allah!!. 
Turanşah artık mütemadiyen içiyor- yatta bulundular mı. Mı olduğundan Ankarada.ki maçlan o gün s. Çelebi - Aman Allahı.m o ne 

du.. ııı:uhsin sarardı ... Turanşah d~~e~ ~ misafir gelen dostlarlle beraber nıunta.. rat •• topu gözle takib ede~yorum. 
- İntikam -dive gürledi- onların ce- ısır Incisinin köşkunde bahsettıg~ ıntı : zaman takib eder. Fenerbahçenin Pu.ar Natıkın vurduğu top açık tribün tara 

sedleri yarın kal~ burcundan sallana - karodan ha.la vaz~eçme~işti: Lıst~lerı günü Ankara-giicile yaptığı maçı da rad.. dan dışarı çıkmağa çabalıyor. Muv 
cak k~ ya Harun Türe Hüsameddine söyle bir okudu . . !~~e ham hır el Dım - yonun emektar spor spikeri Said Çelebi.. olamadı. 
söyle Dimyatta bulunan bütün ku!"nan- yatta bulunan butun kumandanları bu nin ağzından dinlemiş. Dün kendisini M'ısafir - Hakilgaten ~libuk oynuy 
darıların bir listesini göndersin. cedvelde toplamıştı. . 1 gördüğüm vakit elime bir kağıd tutuştur. lar. Baksana top bile ayaklandı. 

İbni Harun giderken, Mansur cebin- - Evet Sultanım -dedı- Bu beyle - du. Futbolcu - (Asabi) yahu futbol 
den bir kağıd çıkararak: rin hepsi Dimyatta mevcuddu. - Nedir? diye sordum. mı? Hikaye müsabakası mı? •• Topla 

- Dur beyhude gitme -dedi- nıuhte- (Arkası var) _ Aman birader! •• dedi. Said c;:ıebi. raber yp.y .. ~ ~ .. ~ ~1im de aklım ha: 
nin anlattığı An'karagücll - Fener. rou s,ı Ia.o..adanın kapısı ac 1-

Bii doktorun günlük 
notlarından 

, Pazar günü iki ahbabla beraber 11 yüzü mUthiş can s1kış\mi 
dan dinledik. Ahbablardan birisi öıbu: 
de hiç futbol oynamamış, hattA ~o! .. Latour! ... Babamın ,. 
seyretmemiş bir zattı. Ötekini /mı topluyorsun? lc11'...ana a.;e ' 
Eski ve meşhur rutbol""1 (Devamı 13 üncü s 
.. . dir. Said Çelebi öyle . .. ~ - ana kar... -

1 2 3 4 f> 6 7 8 9 10 

1 
2 

3 

-
-

-
-

- - -• ı- - -
- - -
- - -• 

- -
- -

Kalb hastalıklarına 
Mübtelii olanlarda 
Gıdai tetblrler 

. . . anlıyan, anlamıyan ti~ kız da hıç duşünm en .... ,. , 

1 iltihak edince bizim salo.l"dı: ~ı 
oynanan yerlere döndü - Hayır, kat'iyen o hususta tarpa. -e- ~· - -t-- - - ,_ -

4 

5 

6 

• 
"' 

-• • 
be be ku 1 ·r ı.esın 

muhaverelerden zapted~.ile cahil olmakla ra r di- ki 
tim. AI bir de sen oku... 'ar gelen dedikodulardan ve o.r n~ 

• - - ,_ 

7 
8 

9 

-
-

-

-

- -

• • • • • 

,_ -• • • 
• 

-

ı-

,_ 

Kalb hastalıtı müzmin bir seyir taldb 
edeceğinden gıdai ve ekli teda.birl de pek 
uzun olması tabitdlr. Bundan başka yaş 
ilerledikçe toplamağa, ve §işm.anlamağa 
istidad artacağından Ye bu da içtimaı ve 
iktısadl vaziyetlerde kalbi yoracağından 
kalb hastaları dalma zayıfca olmalıdır. 

Ben de hayli enteresan rJl şeylerden bu hayatı~ pek ar~ ?~ 
aynen buraya nakletmekteıf.ek bir hayat ohnadıgını anlıyo ı. 
1 d ~,.. .... rahat bir ömür sürmek ~ 
ama ım: • k d. ~ * ~rle ugraşma tan ze-vk u q 

- '-- - -
10 • - - - - Radyo spikeri Said Çelebi - AIJ • . 

A1lo. Burası Aınkara 19 Mayıs stady~cile ona baktı .. ince çız 
mu ... Şimdi size Fener _ Beşiktaş ... Par- sade h~.r şekilde ens 

:::::::::. Bir sureti umumlyede denilebilir kl 
ka.lb hastalarının gıdaları gayri semml 

SOLDAN SAÖA: tuzu az kilsl milhlerlnl de az havı ol -
ı - Her şeyi iyi karşılayan insan - Baba. malı ve hazım zorluğu hallerlle asla kar- d F A k - .. 1 1 ·~ guneşt altında on... ener • nı aragucu maçını an a. uyo . 

tacağım. Takımlar... Takımlardan evvel F'l..i{l saçlaın ıle ge~ 
etrafa bir göz gezdirelim. . . tık da1~~ ~~. ö 

1 
• .~a ~ 

b l · f' ş· . '!'-'!P· .~ s z e 
Fut oldan an amı:an mısa ır - ım..d n

1 
ıyorç. 

1
..1.d _.ak-': ·:se n\V.,.ŞeKÜ 

3 - Ateşten çıkan - Boyunun arka tarafı. şılaşmamalıdır. 
3 - Tavuk yavrusu - Yemek. Yemek miktarı çok olmamalı ve esa -
4 - Dil - Bir nota. sen çok çalışmıyacağından zayıf yemek-

diye kadar hiç maç gormedim amına ra - ar. ı ırm ışt.c _ .~ ıa\-

yodan dinlemesi çok ho' olacak galiba... ğil, orta oyunu sanki, ........ ıaua ~ı:uı 1 

5 - Bir nota - Tat. ıerıe iktifa etmelldlr. Hazmı zor veya 
& - Meb'us. miktarca çok yemek mide vazifesini ve 
7 - Öbür taraf - Bir erkek ismL binnetice kal!b ve damar milvazeneainl 
8 _ Sonunda blr tMıı olsa atların ağızla - bozar. Böbreklerde bozukluk, vazifevı 

rına konulan - Sulh zamanı. noksanlık tevettilrde fazlalık . olmadığı 
Baksana spiker ne tatlı başladı. dık, ben gidiyorum. , D 

Eski futbolcu - ]!}vet •• acaba takımlar Ev s~ibi - Canım ne oluyorsun· 
9 - Ummak - Bir nota. zaman tuzu tamamlle mt?netmemell yat- nasıl? •• 

10 - İlçebay. nız fazla tuzlu yemekleri vermemelidir. Radyoda Said Çelebi dakikalarca etra. 
YUKARDAN AŞA(il! Kalb hastaları yağlıları ve yağlı gıdaları ı d b · k 
1 - Ocakların dumanı "ık arı ı..~ru _ su ke- hl fa göz gezdirip, stada gelen er en ırço 

.. 'UV az yemeli hele yanmış yağları ç yeme- t 
narında yeti.şen ağaç. melidir. N~astalı şekerU gıdalar en iyl isim saydıktan S-Onra ltihaye takımları 

2 - Yüksek - Yaa. gıdadır. Gıdat kuvvetleri fazla olmakla söyler ve maç başlar. 
S - İdrar yolu hastalıkları - Sonunda bir beraber kalbin vazife nok:sanlarında fay- Said Çelebi - Fenerbahçeliler ateşli 

«İ• olsa çift. dalıdır. hücumlarla Ankaraıgileü kalesine iniyor-
4 - Av meraklısı - Vermek. L--------- -----, t b ı f ka o - Umba şişelerinde hasıl olan siyah - oevab ısttyen okuyucuıa.runın posta lar. şte Fikret bom a adı. a t tuttu. 

ilk - Llhza pulu yollamalannı rica ederim. Akil tak· ramadı. 
8 - Merhamet nldasL dlr«H tatelder1 mukabeleal.I Jr.alablllr. Misafir - Yahu, bunlar top oyunu de. 
7 - İstifham nlduı - Nane'nln yarısı • '"= 1 ğil, harb oyunu oynuyorlar galiba ... 

Fiyaka. ····-··-······ ···················· ... ····-········ ········· Futbolcu - Canım •.. Topu kaleye attı 
1 - İşaret. d k · t' 
ı - Esirlik - GO:ıı rengi. eme ıs ıyor. 

10 - İnsan - Bir erkek isml. N"betçı· eczaneler s. Çelebi - Rebii e.ruen avuta gitmek 
Geçen bulma.canın halledilmiş şekli• U üzere olan t opu, avutun tam göbeğine 
SOLDAN SAÖA: - ·· ·- yollıyarak işi tamamlıyor. 
1 _ Kara Fa.tına. Bu ıece nöbetçi olan ecsaneler f1lll • Futbolcu. - Tabirler ltıüthiş ... Atacak 
ı - Azamet - Ali.. la.rdır: ba~a yer bulamadı. 

R hats Y İstanbul cihetindekiler: Öy V• 
3 - a ız - · Misafir - le ya... Herifin göbegıne 

Amil. T kın Şehzadebaşında: <İ. Halll), Emlnöntın-
4 - - a.ş • atacak ne vardır. o _ Fettan - tı. de: <Hlkmet>. Aksarayda: <Pertev), A • ed.. 
8 _ At sınett _ Rıh lemdarda: CEtref Nes'et), Beyazıdda: S. Çelebi - Ankaralı Fikret Hüsam 
7 - T _ iş - Atla. (Haydar), Fatihte: <Hilsamettın), Ba - dine eşapelik bir pas verdi ve Hüsamed.. 
8 - Mazkirt - Y. kırköyünde: CHllil>, ~: <Arif Be • din bu pası iyi kullanarak yakaladı ve 
9 - Al - Dıt - Ya. fir> · Ankara kalesine yolladı. 

10 Ayn myar Beyotıu cibetindekiler: 
- - · Mı'saf: ... - O da ne dernek'··· 

lsTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan Gtı.ler ve 
arkadaıları 

Bu aqam Ortalı:ö1 Emelr 
uemuırada 

EKMEKÇi KADIN 

İstlklAJ caddesinde: (Dellasuda), Bos - ... 
tan.başında: cttımad), Tataııme: (Ll • Futbolcu - (Yavaş yavaş sinirlenerek) 
monc.tyan>, Pangaltıda: <Nargllectyan>. ben de anlamadım. 
Kara.ltöyde: <Hüseyin Hüsntl), Beflktaf - S. Çelebi - İsimlerini söyleıniyece. 
ta: CNall Halid). ka.. 

Botazlçi, Kadıköy ve Aclala.rclakber: ğim, para kaybedenler ve 100 liraya 
Kadıtöytlnde: <Kadıköy), ttsküdarda: dar bahse tutuşanlar çok! ... 

d:mrahor>. Banyerdı: (Olman), Adalar- M"ısafir - Stadda 8't koşusu da mı var? 
da: Cllal't>. Futbolcu - !!!. .. 

ha maç bitmedi. 
Misafir - Ömrümde bu kacar eğl 

diğimi hatırlamıyorum. Böyie zevkli 
bırakılıp gidilir mi? 

Radyoda S. Çelebi - Top oynanıyo 
Kafa pası topu kolaylıkla avuta gönd 
riyor. 

Futbolcu - (Kulaklarını tıkayar 

kapıdan çıkar.) Top ta selamete ... 
de ... 

* Dostuınun yazısını yukanda ayn 
nak.lettiın. Bana kalırsa hakikaten ta 
dilli spor spikerimiz Said Çelebi oynan 
maçtan ziyade işin mizahile meşgul ol 
yor. Bu her ne kadar futboldan ani 
yanlar ıçin zevkli bir dinle111e oluyor 
da maçı takib etmek için radyoya baş 
ranlara hiçbir şey ifade etmemekted· 
Futboldan an:lıyan, klübünün maçı 

dinlemek için radyoyu açan bir · · 
maçtan ziyade teferrüatı dinlemiş ol 
yor. Halbuki spikerin esas meşgalesi ın 
çı dikkat.le tak.ib etmek, gol vaziyetle 
takımların oyun tarzları hakkında 

lOmat vermek olmalıdır. Bütün dün 
radyolarının spor spikerleri maçları 
şekilde takib ederler. Emektar Said C
leb.inin yakında Amerikaya gideceğini 1 
şittik. Radyoculukta en ileri memlekefı 
!erden biri olan Amerikada spor spiker1' 
li hakkında etüdler yapmuı herh.., 



1 Temmuz SON POSTA 

Spor: Futbol maçlarını radyoda 
nasıl dinliyoruz? 

(Baştarafı 14 üncü sayfada) ı Vefalılar üç baftadtt ~aç. yapmamıt
çok faydalı olacaktır. Her şeyin olduğu lardır. Oldukça ~tecanıs bır takını 0 -

gibi futbolun da mizahı backa, tekniği lan Vefanın bu muddet zarfında nefes 
,. • · edi etmediır.ini bil -baflta şeylerdir. kudretini muhafaza P . & • 

Tank Özerengin miyonız. G. S~y takımı JSe so~ !zınır 

G b . maçlarında sür antrene olmuş bır man. alatasaray ugiJn zara arzetmekte idi. Eğer Vefaya karşı 
V f .1 k 1 da ayni yorgun ve bezgin oyunu oynar. e a 1 8 arşı aşıyor lana maçı kazanmakta hayli mi1~llt 

çekeceklerdir. Rakiblerini ihmal etmez -
ler ve seri bir oyun tutturabilirlerse bu 
maçı kazanmamalanna hiç bir sebeb yok.. 
tur. Eğer Vefayı yenerlerse Beşiktaşla 
oynıyamıyacaklarına göre milli kümede 
son maçlarını ya~ G. Saraylılar pm -
piyon olabilmek için Demirsporun İstan.. 
bul maçlarının neticesini bekliyecekler -

Bugün G. Sarayla Vefa Taksim sta -
dmda aralarındaki son mil i küme ma • 
çmı yapacaklardır. Genel J)irekt<lrlük 
Galatasarayın Beşiktaşa karşı hükmen 
mallub ... duğunu, maçı tekrar ettirece -
ğ!lli vadetmişti. Bun l rnğmen Ankaradan 
son gelen haberler federasyonun bunu 
kalMıl etmediğini ve maçın tekrar edile -
ınt,eceğini bildirmekted~. 

Bu vaziyet üzerine bugunkü Galatasa
r•7 ~Vefa maçı ehemmiyet kesbetmiş bu. 
lumnaktcıdır. G. Sarav milli küme şam. 
PiYonlutuıidaki !im.idini kaybetmemek 
için Vefa maçını mut, ka kazanmak mec. 
buriyetmdediT. 

dir. T. Ô. 

Bu hafta ıapılacak 
rnaçlar 

Beden Terbiye.si İatan bul Rlgesi Fut
bol Ajanlığından: 

Bursa Ziraat mektebine 
kayit ve kabul şartları 
1 - Türkiye tebaaamdan olmak. 
2 - Orta mektebi bitirmiı çiftçi·yeya arazi sahibi evlidı olmak. 
3 - Yatı 19 dan JUkan olmamak. 
4 - T ahail eınaamda mektebi mazereti olmadan bırakmamak. 

Ve bırakbiı takdirde kendiaine yapılmıı olaq bütün maınfları öde
yeceiini bildirir Noterden musaddak (nümuneei mektebden almacağı 
veçh:le) bir ~me vermek. 

5 - latefdiref. nilfm tezkeresi, mekteb ıeJıadetnamesi, hiç bir haı
talığı olma .... 1 've ziraat itlerine mukavim bünyede bulunduğunu 
bildirir ııhhi .; raporu, aıı k&.iıdı, hüıniihal va~kaıı, • çift.çi 

""'Gıı~•v uğunu lıildirir vaikanm dalekçe ıle bır
r111eleri. 

n en büyük mülkiye memuru 

alınacaklarından 
~:~""":l~'°"~!Jalrıa"..• ~ediği takdirde iyiler, 

/ifi!l~~~i" aeçilecektir. Şehadet· 
iyaziye denlerinden 

• • Bunun için vesika· 
cak ve bu dersler de-

tileria m son Aiuıtoaun 

l) ta ikmale kalanlann da dilek
ncak ilmıalıiz pek iyi ve iyi ele

. sayıyı doldurmadıklan takdirde 
erip pekiyi '" iyi derecede mezun 

tamamlanacaktır. ( 4754) 

eri Tesisat ilanı 
u , ı Temmuı4ka · Vekaletinden : 

tJcit~ merasimk , Ge ıııc kı-
...ımi-:-'"'5• . ır·~·v konulan iş: Ankarada yaptırıl.ınaKta !>ulunan nç par 

rıa Fdıtre lstasyonundan su ~alesi tesisatıdır. 
Keşif bj!deli 65.952 lira 50 kuruştur. 
2 - ksiltme 14/7/939 Cuma günü saat 15 de Nafıa Vek!leti yapı ve imar i§

·~i eksiltme komis)onU odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
- Ebıltme ~artnamesi ve buna mü teferri evrak 330 üç JÜZ otm lturul be

l mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. • 
4 - Eksiltmey~ girebilmek için isteklilerin 4547 dört bin bet yüz kırk. ydedi 

lira 63 altmış üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vek.lletin en 
bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri ~Az1:mdıb~· 
B w .. d k. ..n evvel isteklilenn ır u vesika eksıJtmenin yapılacagı gun en en az se ız gu . emde 

50000 istida ile Nafıa Vekaletine .müracaatları ve dilekçelerine en az bır kal d 
elli 'bin liralık bu işe benzer bir iş yaptıklanna dair işi yaptır~ klar~l~~n 
almDUf vesika raptetmeleri muktezidir. Bu müddet zarfında vesika ta e e 
l>aıwımayanlar c'k.siltmeye giremiyeceklerdir. _ .. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 1417/1939 C~ gunu :;at 
1~ e kadar eksiltme ıko~onu reisliğine makbuz mukabilinde teslim edece er. 
~r. Postada 1)}an geeı1tmeler kabul edilmez. c2488• c4533• 

E~k~•ehir vilayetinden . 
F.skişehtt" - Sivrihisar yolunun 3 + 080 _ 13 + 000 ncl tilometrelen aras~

d~ 2'l262,75 lira k~f ~l' saalı tamiri 1/7/939 tarihinden 24/1/939 tari
hıne .ınüsadif Pazartesi gu"n~ ıoset ~5 30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konubnnd .. - saa , 

-r'\44• Eksı1tme vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1669 71 ,. d 
13 . . , ura ır. . h 

susi u ı e. aıd evrak, grafik, tafsilat ve hülisa keşifleri silm1ei fiat OO:drosu, u.. 
h fennı §artname eksiltme şartnamesi ve mukavele projesinden ıbaret olup 

er zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gtin evvel villyete müracaatla ala.. 

cakları ehliyetname senesi içinde Ticaret Odası vesikasını teklif mektublarına 
~k~emeleri şarttır. Mektub1ar ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Da-
ımı Encü ·· d . men riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Posta üe gon e-
rılecek ıne-ktublar iadeli tsahhiidlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecıbneler kabul edilmez. (4'73e) 

1/7 /1939 Cumırt- .,nııü yapılacak 
maçlar. 

Taksim stacb: 
Beylerbeyi • Demirçor, saat 16, hL 

kem Nuri iBosut, yan hakemleri Halid 
Uzer ve Necdet Gezen. 

Galatasaray _ Vefa, saat 18, hakem 
Feridun Kılıç, yan hakemleri Sami A
çıköney ve Rıfkı Aksay. 

2/7 /1939 Pazar günü yapılacak maç. 
lar. 

Fenel'hahçe stadı: 
Galatagençler _ Kadıköyspor, !aat 

14, hakem Baıhaettin Uluöz, yan hakem. 
leri Fikret Kayral ve A:bdullah Ereın. 

Hilal, Kurtulut • Kasımpaşa. Galata. 
spor. saat 16, hakem Nuri Bosut, yan ha. 
kemleri Şevki Çan.ga ve Sıtkı Eryar. 

Fenerba'hçe _ Beşiktaş, ıaat 18, hakem 
Ahmed Adem Gögdün, yan hakemleri 
Şazi Tezcan ve Adnan Akın. 

Kara Ali meşhur 
Bulgar pehlivanı ile 

yarın goreşiyor 
!stanbula geldiği gündenberi, güreş L 

leminde ismi büyük dedikodulara ııebe -
biyet veren meŞhur Bul.gar ~livanı 
Feriştanof, nihayet maruf pehlıvanıınız 
Kara Ali ile güreşmeğe razı oldu. 
Meşhur Bulgar pehlivanı Dankolof ile 

iki saat süren maç sonunda berabere ka. 
lan bu pehlivanın. Bul.garistanda cidden 
büyük bir narıu ve şöhreti vardır. 

Yüz on beş kilo ağırlığında olan Bul. 
gar pehlivanının kuvvet ve oyun üzerin -
deki Dilgisinden ziyadesile bahsedildiğine 
göre yarın Kara Ali ile yapılacak maç, 
tahmin ettiğimiz ,gibi çıkarsa ikinci bir 
Kara Ali, Jak Cheriz maçı heyecanı ya. 
şamış olacağız, demektir. 

Son yaptığı müsabakalarda çok iyi bir 
formda olduğunu isbat eden Kara Ali 
için bu maçta zafere ulapnı' olmak, belki 
de güreş hayatının en büyük bir eseri o
lacaktır. 

Günün ikinci mühim müsabakası Di • 
narlı Mehmed ile Habe§ pehlivanı Kasım 
Tafari maçıdır. 

Bu mevsim Alınanyada ve Polonyada 
müteaddid maçlar yapDllf olan Dinarlı • 
nın tam idman üzerinde olınası bu mü • 
sabakaya bususf bir ehemmiyt verdir • 
mektedir. 

Günün, iyi mfisabakalanndan biri de 
Millayim ne Babaeskili İbrahim arasında 
yapılacak karpl8f1Da olacaktır. 

Taksim stadında saat dörtte baılıya • 
cak olan bu müsabakalar, belki de sene. 
nin en mühim serbest güreş maçlan 9la. 
caktır! .. 

Ömer Besim 

lstanbula yeni gUreş antrennru 
gelecek 

ista.nbUI mıntalkası, güreş faaliyetini 
da:ha iyi or.ganize 2tmek rnaksadile ta • 
nınmış Macar şampiyonlarından Karpa. 
tipi antrenör olarak an,gaje etmek tasav. 
vurunda dır. 

Macar F. T. C. takımı 
lstanbula geliyor 

Meşhur Macar takmu F. •r. C. dört 
maç yapmak üzere memleketimize gele. 
cektir. 

Macar takımı 11 ve 13 Temmuzda İs. 
tanbu1da, 15, 18 Temmuzda Ankarada 
oynıyacaktır. 

fstanbuldaki müsabakalar Taksim 
stadında yapıla~ır. 

Meşhur lngiliz atleti 
Wooderıon'un son mUsabakası 

Amerikada ,apılan büyük atletizm 
müsabakalarında bir millik yarl§ta mağ. 
Idb olan mqhur İngiliz atleti Wooder. 
son Londraya dönmüştür. Bir mil dzerin. 
de yapılan yanşta birinci olan Amen1can 
atleti Fenzke yedi Aj\1$losta Londranın 
White City stadında yapılacak beynelml. 
tel atletizm müsabakasında Wooderson 
ile karşılaşmak üzere İngiltereye davet 
edilmi§tir. 

Londrada yapılacak müsabaka, Ame. 
rikadaki yanşın revanşı olacaktır. 

I Sa)·ia ll 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai miktarı muh. B. % 7,5 teminatı ekllltmenio 

Ura kr. lira kr. tekil saati 
Sömikok 60 ton U37 50 8.5 81 puarbk 14 
Maden kGmQrtl .., • 840 68 • 15 

I - 18/Vl/939 tarihinde ta1ib zuhur etmediğinden şartnameleri mucibince yu.. 
tanda yazılı 2 cins kömür yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
ll - Muhanuneıı bedeli muvakkat teminatlan eksiltme şekil ve saatleri hiza. 

larında yazılıdır. 

Ill - Pazarlık 7 /Vll/939 Cuma güntı saat Kabataşta levazım •ıe mübayaat 
fll'besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartr..amelcr her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İstekliler pazarlık için tayin ediıen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen 

komisyona gelmeleri. (4472) 

Maarif Vekilliğinden 
1 - FauBt piyesinin birinci kwnı ile JiU Sezar piyesinin en iyi bir §ekilde dl. 

ilinize çevrüebilıneleri için bu iki eserin tercümesi işi 15.VJ.939 ıtarihinden itiba.. 
ren iki sene müddetle müsabakaya konmuştur. 

2 - Yapılacak tercümeler Maarlf Vekilliğince tetkik edildikten sonra Faust'u 
tercüme edenler arasında birinclHği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı tercüme edenler 
arasında birinciliği kazanana 500 lira mükafat verilecektir. 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya yazılmış oldulk!arı dilden dilimize- çevrile • 
cektir. 

6 - Tercümelerin kolayca tetkik edilebilmelerini temin maksadile Vekalete 
gönderilecek n~anın makine ile yazılması ve türkçeye tercüme metninin oriji. 
nal 111etnin beher ısayf.Ue karıılıklı tanzim edilmea prttır. 

5 - Hazırlanacak tercümeler en .geç müsabdtanın hitam tarihi olan 15.VI. 
1941 tan'hine kadar Maarif Vekaleti ar genel direktörlüğüne teslim edilmiş ola • 
caktır. 

. 6 - Bu mllsabakaya iştirak etmek ts1iyen1erin adlarile sarih adn!slerini Maa.. 
rif Vekaleti AI genel Direktörlüğüne YHı ile bildirmeleri il3n olunur. 

c2160• c~l4» 

Kayseri Belediyesinden 
1 - Belediyemizin hali hazırasını gösterir mevcud 1/2000 mikyasındaki ha. 

rita yapı ve yollar kanunu mucibince 1/1000 mikyasının yapılacağı gibi yine bu 
harita halen mevcud 1/500 ve 1/2000 mikyasmdaki şehrin hali hazırasmı g~e. 
rir haritalar üzerine işlenmesi bir ay müddetle Na:fıa Vekfiletinden gösterilen 
ıartname ve mukavelename projesine tevfikan açık olarak münakasaya çıkanı. 
mıştır. 

2 - Yukarıda yapılması icab eden ha t'Jtaların muhammen bedeli talihlerin 
Belediye Enciimenince teklif edecekleri fiatlar tetkik olunarak Belediyenin nefL 
ne olan teklif kabul edilecektir. 

3 - İmar heyetinden musaddak ehliyet vesikası olan yüksek mühendis ve bu 
gibi şehir planlarını yaptığına ve muvaffak olduğuna dair Nafıa Vekileti şehir. 
cilik mütehassısları girebilirler. 

4 - Bu işin yapılması Belediye Encümenince kendisine tevdi ve ihale olunan 
mühendis veya müt~hassıs!ann yapacakları bu haritaları yapı ve yollar kan'Jnu 
mucıbince Belediy~ Meclisine ve vilAyet makamına ve Na!i:ı Vekileti İmar reis
liğine tasdik ett.irmeğe mecburdur. 

5 - Talibler teklif edecekleri fiat üzerinden arttırma ve eks!ltme kanununun 
bu babdaki hfikümleri mucibince yüzde yedi buçuk teminatı muvallate olarak 
belediye veznesine yatırılması prthr. 

6 - Talihler ellerindeki vesikayı en az ihale gününden ıekiz gün evvel Kay. 
seri Nafıa Müdürlüğüne ibrazile tasdik ttttirilmesi ve 19/7/939 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 15 Belediye Encümenine ve lazla izahat almak istıyenler 
Belediye mühendishğine müracaatları nAn olunur. (45201 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme komisyonundan : 

Leyli Tıb Talebe Yurdunun 249000 parça çam&fl.r ~attırılman ve ü,tülen.. 
mesi işi tanzim kılınan ıartnamesi muci hince bpaiı zıarfla eksiltmeye konul-
muştur. • 

ı - Eksiltme 7 /7 /939 Cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve içti.. 
mat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mulhammen fiat: 8095 lira 74 kuruştur • 
3 - Muvakkat garanti 607 lira 18 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi hergün Fuadpaşa tünbesi karşısında Leyli Tıb TL 
lebe Yurdu merkezinden alabilirler. 

5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası veslka:sile 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalar ve ıartnamesinin F fıkrasında yazılı vesaiki ve bu i§e yeter muvak. 
kat garanti makbuz veya banka mektubu havi teklif z rflarını ihale saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. c4457> 

Eskişehir vilayetinden 
Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4 + 400 - 13 + 293 ncü kilometreleri ara. 

smda 11708,27 lira keşif bedelli yeni ıose inşası 1 /7 /939 tarihinden 24/7 /939 tart. 
hine müsaclif Pazartesi günü saat 15 ıe kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Eksiltme villyet Daimi Encil meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 878,12 liradır. 

!Bu işe aid evrak, grafik, tafsilat ve hülasa keşifleri silsilei fiat bordrosu, hu. 
swıi fenni şartname eksiltme §artnamesi ve mukavele projesinden ibaret olup 
her zaman Nafıa Müdürlüğünde görüle bilir. 

İsteklilerin lıale tarihinden en az sek iz gün evvel vilayete müracaatla ala. 
cakları ehliyetname senesi içinde Ticaret Odası vesikasını teklü mektublarına 
eklemeleri şarttır. 

Mektublar Dıale saatinden en az bir saat evveline kadar Daimi Encümen 
riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Pista ile gönderilecek mektub.. 
lar iadeli taahhüdlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4730) 

Türl(kuşu lstanbul lspekterliğinden: 
Türlcltuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası içinde kampa gönderileceklerinde"l 

ıon muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak üzere bütün üyelerin 
1 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye kadar müracaatları. 

Pazartesi güntı müracaat etmiyenlerin kampa gidemiyece'klerdir. c4745t 
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Muhterem· Halkımızın Nazarı Dikkatine: 

BiBi 
~ 

Her Hangi Bir Eenebl Malından Ayırd Edilemez. 

Yüksek Fiath Kumaşlara Aldan~ayınız. 

su·mer Bank _ Yerli Mallar Pazarları 
Mleaeıeıl labelerlade ı Bereke Bama....._. 

En iyilerini ve Zengin Çeşitlerinin 
Metresini 4. • 4.50 • 5. • 5,50 Liraya Bulacaksınız. 
Şubeler: lstanbul,--Beyoğlu, Ankara, izmir, Adana 

YAZ Say1S1nı Hazırladı 
36 uyfa ve 8qtanbqa Renkli olan ba 

aefia ueri bayiinb• fimc:liden siparif 
ediniz. ve ba Puarteli ıtmı bttln 

mheuilerclea Ut.,miL 

vlet •ı111iryollın ıı li•ılan iflıt1111si U11111m idaresi ill:ılar ı 

• Muhammen bedeli 1481 lira 28 kurut olan muhtelif cins ve eb'adda 27 kaleni 
eğe, 12.7.1939 Çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binuı 
dahilindeki kıomisyon tarafından açık eklliMıme usuüle satın ehna.caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 111 lira 10 lrurufluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiti vesaik.le birlikte eksiltme ıünü saatine kadar komisyona müracaat.. 
lan Jazımôır. 

Bu işe aid prt.nameler komisyondan parasız olara dağıtılmaktadır. (4382) 

Terin 1slattığı elbise kısa bir za
manda harab olmaya mahkumdur. 
Terkibindeki tuzlu maddelerden 
dolayı ter bi.lhassa kum.asların ren
gini boyar. 

UDOBONO 
PERTEV 

elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı.. te
re karşı korur. Teri kesmez, sade
ce mecrasını değiştirir. Her ecza -

ne ve itriyat mağazalarında ' 
bulunur. 

ilan Tarifemiz 
Tek ıntun a.ntımı .......................... 

sa/aile 400 lııınıt 
llıinci ealaile 250 » 
Opı.ei eahil• 200 • 
Dör4Bnd sa/aile 100 ,, 
lr salailel• 60 • 
Son ealail• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilAıı yaptırac.-k
lar aynca tenztllth tarifemizden 
tltlfade edeceklerdir. Tam, 18nJ11 

ve çeyTek sayfa illıılar için ayn 
bir tarife clerpif edllm1fttr. 

Son Posta'nm ticarl ilAnlanna 
aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

bbabk Kollektll lbbU 
~ ... 

Aabra ....... 

Son Posta Matbaua 

Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp &tMf 
SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. ft1-em UŞAKLIGlL 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 
VEN US ÇAM Kolonyası -
Ciprleri zayıf ve tıinirleri bomk olanlann kalbine ferahlık Yenr Ye 
pnlünll açar. VENÜS ÇAM KOLONY ASiNiN formnln bir nrdır. 

T aklitlerl oa1111 yerini tutamaz, 

Umumi depoau: Nureddin Evlipude, Allt, Ecza ve ltrlyat depoaa. 1.tanbul 

L.A. 
HOkQmetin lştiraklla llo! .. Latour!.. Babamın. J 

EM N 1 YET 
mı mı topluyorsun? ıa na lye 

- (Devan11 13 üncü ı 
Dnnyanın f k 

ISTANBUL-~ ~kız da hiç düş«>nm6ien ~a ar ...... 
verdı: ı~ 

l•tanbuldan : PazartP'f - Hayır kat'iyen o huauata tama - • 
harek•ti• 1, mile cahil 'olmakla beraber kul r~esine 

Ayni mahallere aym g • ~ . ·r 1d 
Belgrad, Zagteb, Venedlk;ect.r gelen dedıkodulardan ve ol' nm 
rise, hartıket eden tayyar'1:1m şeylerden bu bayatın pek arn; .J!f 
Biletler: VAOONLI, NAni..1-ek bi.- hayat ohhadığuıı anlıyo .. 

MARITIM RUM-EN ~n rahat bir ömnl" aürmek _.._.., 

·-----------ıtı' lP.rle uğraşmaktan znk ... -r'!'Jıır_ .. 

Piyasa kağıt tüccarlanna: 
Sllmsr Banlı •ellOlo~ 

Sanagll Ml•••e•e•lnden : 
canı, evsaf ve eb'ad tefrik edilmeksizin bir defada teslim ılınmak 

ozere slpartı verilecek kırk ton ve daha falla miktar pt1asa malı muh
telif ambalaj kağıdı ve kartonlar için evvelce on ton uam tllerble Un 
olunan toptan ftattan yftzd~ iki tenztıat yapllma11 tatarrtır etmlfllr. Bil 
tenzilat 1/7/939 tarlhtn"en itibaren muteberdir. 

Siirt Vilayeti Encümen Kaleminden ı 
1 - Siird me:-kezinde ye-:ıifclı.irde idarei hususiye tarafın-im yaptırıı.cak tek 

katlı mülasik ikişer evden ibaret iki bina inşaatı yirmi gün milddetle açık •bilL 
meye konulmu~ur. 

2 _ Her binanın muhammen bedeli 4800 liradır. Müteahhidin yapacalı ifin 
nevine göre metre mikab veya met:'e murabba üzerinden kendisine tediyaı yapı. 
}acağından teklif edeceği fiatlar da bu esaslar üzerinden. olacaktır. . 

3 _ İnşaat, bayındırlık işleri umumi ve husus!, fennı şartnameleruıe uygun 
olacaktır. Proje, keşif ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Nafta Dairesin
de bedelsiz olarak görülebilir. 

4 - Her binanın muvakkat teminatı 360 liradır. 
5 - Bu iş için vilayetten verilmiş ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. 
6 - İhale 6/7 / 939 Ferp!Jllbe gilnü saat 10 da villyet dalın! encilmenince ya • 

pılacaktır. 
'1 - Taliblerir. mezkdr encilmcne müracaatlan ilin olunur. •"4'1• 


