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Yaşar dünya birincisi 
olmakla suç mu işledi? 



2 Sayfa SON POSTA Eylcil l ; 

r 
Her •• un "Resimli Makale a Baba ve hoca daima elele a ,-

•• 

Bir Türk opera$ına 
Muhtacız ..• . ı 

- -Yazan: l\tuhittin Bir~~ __ .. 

B undan altı sene evveldi. Europa va 

puronun ikinci mevki büyük sa
lonunda aslen Litvanyali. olup Almaıı
yada musiki tahsil etmi~. uzun müddet 
Amerikada çalışmış bir opera artisti, bir 
primadonna ile beraber çay içiyorduk. 
Sofra komşuluğu bizi yol ahbabı etmiş
ti. Şuradan, buradan bahsederken söz 
Tiirkiyeye geldi Hiç güzel olmıyan, 

fakat, zek<isının inceliği ve hislerinin 
zerafeti ile göze çarpan bu artist, me
ğerse Türk inkılabına biraz alakadar 
olmuş. İngiliz ve Alman dillerinde bize 
dair yapılmış neşriyatı, bazı Türk mü
cllülerinin bu dillere tercüme edilmiş 
eserlerini okumuş. cOkyanos uz.erinde 
nadir göıiilen bir kuş> diye tavsif ettiği 
bir Türk ile tanışmış olmaktan çok 
memnun gorünüyordu. 

Türkiyeye karşı uzaktan duyduğu 
sempatiden uzun uzun ve hararetle 
bahsettikten sonra, kendisini bilhassa 
ıllakadar eden bir bahse dönerek: 

- Nasıl, dedi, operalannızda güzel 
artistler var mı? 

* 
t)peralanmız? Güzel artistlerimiz? 

F"ena bir sual Eğer ben bu suale, mese
la, istanbulda maruz kalnuş olsaydım, 
belki daha kolay, daha az sıktlarak ce
vap verebilirdim. İkinci mevkimde bile 
bize Avrupe.rıın en büyük otellerinde 
dahi güç bulunan bir konför veren, o 
zamanki dünyanın en bü~k, en güzel 
ve en hızlı bir vapurunun, duvarları 
Yunan san'atinin timsallerile süslen-
miş büyük salonunda bizzat büyük bir 
opera artisti tarafından böyle bir sual 
karşısında kalınca sıkıldım ve hatta 
şaşırdım. Bil'az gayretle kendimi top-

ladıktan sonra, henüz bizim operaya 
geçmediğimizden, operet devrinde bu
lunduğumuzdan ve sairooen ve bütün 
bunların esbabı mucibesinden bahseden 
bir uzun tekerleme yaptım. 

Yolculukta insanlar gay~t nnik ve 
cemilekar olurlar. 

Bu Litvanyalı Primadonn:ı da öyle 
oldu ve beni daha fazla sıkmayarak bu 
defa da Türk kadınlarının mesleki ha
yatları hakkında bazı suallere geçti. 

* Türkiyenin, zannedersem: en belli-
1:. aşlı eksiği bu noksandır; memleketi 
dtğiştirmek, medenileştirme..~ sahasın

da yapılmış olan büyük şeyler arasında 
eksikliği en çok göze çarpan şey budur. 
Bir Avrupalı kafası için. bir milletin 

zun ıs 

Okuyucularımla 
H as bihal 

l 

a. Ta lu 
il 36 

S izinle bugünlerde pek gayr i mun
tazam karşılaşıyorum; özür dile • 

rim. 

Sonbahar geldi, mektep
ler açılmak üzere, çocuğu

nuz yarın tekrar bilgi ya
tağının yolunu tutacak. .. 

Babanın vazifesi her Bazan fena not alan, sı
nıfta kalan bir çocuk, ken
disini mazur göstermek için 
hocasınd'an şikayet edebilir, 
:yumuşak bulunmayınız. 

Baba ve hoca çocuğa 

karşı daima elele vermesi, 
birlikte yürümesi lazımge
Jen ilti unsurdur. ikisi de 
ayni derecede ehemmiyet
lidir. 

Yoru1an dimağımı, gerilen sinirle • 
rimi dinlendirmek ve karşınıza biraJ 
daha ceyyid bir kafa ile çıka 'ıilmck 
için dost Yugoslavyada uzunca bir se
yahat yapıyorum. Bizi oraya da,·et et
mek nezaketinde bulunan meslckdaşla• 
rımız çok zengin bir gezinti programı 
hazırlamışlar. Garp lehçesinde son za
manlarda dillerde sık sık dolaşan bir ta .. 
birle: dinamik bir sey:ı.hat yaptırıyor

lar. Durup dinlendiğimiz yok, sabali 
başka, akşam gene ekseriya baıjka bir 
yerdeyiz. Medeniyetin en mütekamil 
ve mütenevvi nakil vasıtaları emıimiz
de. Binbir gece masallarınd..ı:t olduğu 
gibi bir cennetten ötekine koşuyoruz. 

günlük hayatmt yakından 

kontrol etmek. dersleıini 
hazırlayıp hazırlamadığına 
bakmaktır ... 

( S Ö-.--:---Z_A _____ R~A~S __ l_N,;;;...=D~A=----) 
Farelerin yigia ... _. __________ ., Kuluçkaga gatan 

Bitirdikleri ~lkGüH BİR FIKRA 1 Adam diri diri 
Servetler Yakılarak öldürüldü 

Son defa 

Suriyede hayatını aşcılıkla kazanan 
bir adam biriktirdiği dört bin lirayı 
bankalara emanet edemiyerek. yatağı
na dikmiş. işini gücünü bırakıp da 
meslekten ayrılacağı zaman bir de ne 
baksın bankaya koymadığı banknot -
ları sıçanlar kemirmİf. 

• 
72 yaşında Jun Kerk'li bir adam 

harpte malul kaldığı ıçın devletten 
para alıyormuş, diğer taraftan da, ha.
yır cemiyetlerine baf vurarak onlar -
dan da yardım görüyormuş. Bu zat 
paralarım bir küpe koymuş küpte tam 
71.300 frank varmış, adamcağız bu 
işi yaparken yağmurun yağacağını he
sap etmemiş, küp gömülü kaldığı yer
de su almış ve bütün paralar bozulmuş 
adamcağız da kalp sektesinden ölmüş. 

* Mualkl da9 .... nı Bernar .. v 

İngiliz edibi Bern.ar Şav bilhassa ye
mek yediği esnada musikiden hiç hoş
lanmazmış onun için Londrada çalgısı 
olmıyan bir lokantad~ yemek yeımiş. 
Bir kaç ay o lokantaya uğramadıktan 
sonra üç beş arkada~iyle yemek yimek . . . . 
ıçm gırmıf. 

Meğer lokanta idetini değiştirmiş 
ve çalgı koymuş, Bcrnar Şav bu vazi
yete fena halde sinirlenmiş, o sırada 

orkestra ,efi kendisine sokulmuş~ 

- Hangi parçayı çalmamı istiyorsu
nuz demif. 

Veliefendi·de bü)·ük bi.r at yarışı 
yapılıyordu. Tabanca patlayınca bi· 
nicilcr ileri atıldılar. Bunlarm için
de bir iki acemi de vard1. 

Bir tanesi hirdenbire hayvanın 
iistiinden beyinüstii yuvarlandı ve 
gözlerin.in öııfüıde §İm~ekler çak
mağa başladı. 

Düştüğü ~·er bir ağa<; cinii idi. A-

Size ben bunlaı·ı bir bir anlatacağım; 
fakat dönüşte. Zira, yorgun argın, otel 
odasında ve yahut ki bir gazinonun 
masası üzerinde, alelacele çırpı .tınla~ 
cak bir mektubun, gördüğüm ve duy• 
duğum şeyleri Jayıkile üade ederniye ~ 
ceğine kaniirn. 

ğacın altında bir adam ofunıyordu. 1724 senesi Temmuzunda Thom 

Çünkü bu gördüğüm ve duycluğuııl 
şeyler gerçekten güzel şeylerdir. Ki • 
mini hayranlıkla, kimini de içimi bur • 
kulıyan derin bir gıpta ile müşahede et• 
mekteyim. Öyle bir gıpta ki, tahakku• 
kunu göremiyeceğim emellere tallrui, 
ettiği için beni muazzep, muztar!p edi4 
~~ . 

Adam bön bön sordu: vilayeti civarında bir köylü diri diri 
- İlk defa mı ata biniyorsunuz:- yakılmıştır. 
Süvari homurdananık: Kendisine bu cezanın verilmesinin 

- Hayır, son d~fa!. <ledi. 
.ıt--------------lf- sebebi de şudur: 

Öyle mamur, temiz, süslü, rahat şe ~ 
hirler görüyorum ki, bizde hala neden 
eşine rastlıyamadığırnızı kendi ken .. 

Eski Bokş 
Şampiyonu ve 
Zencilerin muvaf fakiyeti 

Zencilerin spor 
11ahalarında bü -
yük muvaffaki -
yetler kazanmala
rı üzerine eski 
dünya boks ~am
piyonu Tüney 
gazetecilere be ~ 
yanatta buluna .. 
rak: 

- Zenci hak
sör Joe Louisin 
eski ~öhretini el -
de edeceğine ina
nıyorum. Ve öy
le sanıyorum ki. pek yakında lngiliz 
boksörleri biz Amerikalıları pclt ya.

kında ringten eilip aüpürecektirler. 
demiştiı. 

* . Ma•lkl ln••n• ... ,., r•ptır1r? 

F ranaa krallarından 3 üncü Hanri 
musikiden heyecanlanırmış. Bir gün 
bir düğüne gitmiş tçeri girerken, ask.e
ri havalar çalmışlar, Kral o kadar he-

yecanlanmış ki, nihayet dayanamamıs 
silahına sarılarak: ' 

Köylü, yavru yapmak için, kaz ve 
ördek yumurtalarının üzerinde bir ay 
oturmuştur. * dirne acı acı sormaktayım . 

iki gUnde bir roman yaz•n O bize arzedilen harikaJann tama .. 
••llarrlr men harpten sonra, tıpkı bizim gibi 

İngiliz romancısı h Ed vahdetini, istikfülıni sonradan elde et .. 
meş ur . gar miş aziınkar bir milletin eseri ohtra~ 

V allasıRn ybaKı;ın~ ou acnhe dakLtıloluk vücuda geldiğini diişündükçe, muha ..; 
yapan o urtıs geçen afta ondra- keınemde beliren istifham işareti birı 
da vefat ct~iştir. Vallasın ölümünden işkence aleti gibi dimağımı parçalıyor. 
sonra Kurtıs bu meşhur romancıya Size, müşahedelerimi uzun uzun an~ 
ait bazı hatıralarını neşretmiştir. latacağım. Yazacağım ve resimle. le, is• 

tatistiklerle tevsik edeceğim o yazıla • 
Aşağıdaki satırlar da bunlardan çı- nrndan, sizinle baş~ verip ibretıeıı 

karrlmıştır.: çıkarmağa çalışacağız. 

uBir Cumartesi ak~ı idi roman 
tahilerindcn birisi Vallaaa Pazarteai -
ye kadar bir roman yazmMını söyle -
m~ti. iki defa daktilo müsabakasın ~ 
da kazanını~ olduğum için mevcutla- - --------------

Bili11oı- Mız$ıznaz 7 rın arasında en. seri yazan ben idim. 
Hemen hana haber aönderdi. Gidip 
kendisini buldum. O •kfi'm V allaa 
yatağına uzanıp romanı bana söyle -
miye başlaaı. O kadar çabuk söylüyor 
dı ki yetiştirmekte müşkülat çekiyor

dum. 

Ertesi Pazar günü ve gecesinde de 
ayni şekilde söyleyip yazdırmıya de
vam etti. Ve Pazartesi günü tibie re> 

manı teslim etti. 

1 - Karakas hangi hükiımetin mer
kezidir? 

- Kap nerededir, '!dm.in müstemle ,. 
k:esidir, nüfusu bizim nüfusumuza~ 
ne kadar azdır, neler yetiştirir? 

3 - Sibirya ile Türkistan hududun
da bulunan Balkaç gölünün derinliği 
ne kadardır? 

( Ce'Vapl•n Yarın) .. 

• 

bir \ek olsun operaya sal1iµ olamayışı, 
hiç bir suretle ne anlaşılır, ne de izah 
edilir bir şey değildir. Bunun için yu
karıda bahsettiğim hikayeyi ne vakıt 
hatırlasam, mutlaka içimde bir sızı du
yarım ve bilirim ki bize karşı nedense Şav hiç bozmamı' ve fU cevabı ver
iyi hisler taşıyan opera artisti, benim mı~: 

- Karşıma çıkacak adam yok mu~ 
diye ortalığa meydan okumıya başla-

Va1la.sın ölümünden tonra Kurtla 
de maruf bir polis romancısı olmUflu. 

* 
Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Eskülap eski Yunan ilahların "" 
dan biridir. Eczacıların tanrısı olaratc: bir uzun tekerleme ile verdiğim ce - _ Sükut parçasını ( mış. lsk~lı11111 has lalllt 

vaptan sonra hislerinin lizerinden so - * Bakmışlar ki iş sarpa saracak derhal lskoçyalılar çok hasis olmakla maruf
yolu 

tanınmıştır. T\pollonun oğludur. HarJY 
le yaralılara ve ölülere yardım eder-ı ğuk bir duş geçmiş olduğwıu duymuş- Ea klrh ticaret muzikaya hüzünlü havalar çaldırmış- turlaJ, Bunlardan bir tanesi Amerika-

tur. 

* Medeniyetle musikinin, Şenmiş 
kültür musikisinin ne kadar büyük ve 
derin bir alakası varoır! insanların 
kalblerine incelik duyguları akıtanı bi-
zi alelade canlı - ve ekseriya yırtıcı. -
bir mahlıik olmaktan k"llrtanp insan 
yapan bu sesi, musikinin göklerden ge
len sesini, daha ne zamana kadar rad -
yo makinelerinin öksürüklü 'e hırıltılı 
göğüslerinden dinliyeceğiz? 

Bilmem kaç metre ve kaç santim at
Jrunak için senelerce uğra.şan Türk de-
likanlıları arasında nerede o dclikan -
lı ki bize kendi sesinden medeni) etin 
derin ahengini içirmek için gönlünde 
yüksek bir aşkm eriticı ateşini duy -

muş olsun? Nerede o Türk kız.ı ki. se
sinin dcrınden gelen hislı dalgaları için-
de bütün Ttirkiyenin kalbini h."'ndisme 
doğru çekmc>k aşkını q~tün a~kların 
üstundc tutsun? 

Amcrikada garip ticaret usulleri lar Bu set.er de Kral bı"r kolt - ·· da bulunuyormu~ ve bir işten dolayı 
vardır. Havadan para kazanmak isti - · • uga go- T 

k 
mi.ilerek. hu .. ngu··r hun·· gu-r 8 -J evine bir hafta gidemiyecekmis,, tel -

yenler pe açıkgöz şeyler olduğu gibi • g aımya 
halk da hayli saftır. Geçenlerde iş a- h~lamış. Ve böylece bi.iyuk bir k.a _ grafhaneye gitmiş, Amerikada imza -
damlarından biri gazetelere fU ilanı zanın önüne geçilmiş. lardan telgraf parası alınmadığını öğ-
vermiştir: , .. ·-·----·---··-···········--····--·- renince telgrafı fÖyleyazmış: 

( ..... ) Müessesine bir dolar gönde- iştirak ettiği için müteşebbis 159.546 «Cumaya kadar evine gidemiyecek 
ren kur'aya dahil olacak ve 15!l346 dolan bir kişiye vermiş ve bakiye ka- adam» 
dolar kazanabilecektir. lan milyonlarıda cebine indirerek işin T clgrafçı dü~ünmüş taşınmış ve ni-

Bir şairin şiirlerinde mevzuu bahse " 
dilmiştil'. 

2 - Dalila Samsunun sevgilisidir. Fi
listinde dünyanın en kuvvetli insanı o
larak saçlarının sihiri ile yaşıyan Saııl'" 
sun, Dalila ile sevişmiş, fakat bu ka " 
dm kendisine ihanet ederek saçlannJ 
kesmiş, onu bu suretle kuvvetteO 
düşürerek öldürtmüştifr. 

Bu müsabakaya tam 4 milyon insan içinden çıknuşbr. hayet para almamıya karar vermİf··· 

r 
İS TER İNA N İST ER İNANMA! 

3 - Fransızların meshur kadın kabl raınaru Jan Dark 14il de Rouendll 
Vieux Marchc denilen yerde yakılmıf' 
br? Fransızlar onun için mayıs aı,nıJI 
ikinci pazannda bayram yaparlar. 

Dün :uk:ıdaşlanmımı topladıkları haberler arasında 
şu ~tırlara da tesadüf ettik: 

•lktısad Vekaleti namına meyva tetkikatında bulunan 
hey·cı dört E)lialda 8 kavun ambalaj yaptınn~tı. Eıı am
balaj dün ~çılnuş ve on günlük tecriibcde.n sonra k:ıvuıı
lann çürüıncc!i,;; ıriirüicrck tecrübenin muvaffak uetke 

verdiği anla~-ılmıştır .- ı ---· _ . . . . ~~~·~ ... ~ 
Bizim b11d.iğiınlıe göre ambalija konmayan kavnnlar 423 doktorun ted•vl ettill h••" 

bile bir aydan fazla bir müddet çürümeden kalırlar. Şu 
'-nziyete nazaran kavunların fenni ambalajdan dolayı, 1894 senesinde Japonya lmpara -
~üri.imediklerin~ ve ambalajların iyi netice verdiklerine torunun kaynanası hastalanmış ve k#' 
lıiz iııaıımıyonız fakat ey okuyucu sen dının tedavisiyle tam ·123 doktor ge " 

i~ lER iNA N iSTE R iNAN .\1 Al 
celi gündüzlü meşgul olmuştur. Ka ' 
dının hastalığı imtidadınca biitün J<'' 
ponya matem tutmuştur. 



Eylw 

Bergamada 
Dört canavar 

Egede tütün ıslah 
istasyonları kuruluyor 

Fransada 
Grev siyasi 
Bir mahiyet aldı 

E 
Suya düşen Lokarno 

A )manyanın iştira.kile yeni bir Lo

karno konferansının akti ihti-

Bergama (Hususi) - Kumluca 
mevkiindeki bağlarda kız kaçırma 
maksadiyle feci bir cinayet işlenmiş -
tir. Bergamanın en şöhretli tütün yetiş
tiricilerinden Ramazanın Arnavut Ali 
adlı işçisiyle üç arkadaşının işlediği 
bu cinayette Alinin anası da yardımcı malleri suya düşüyor. Malum olduğu 

l'ütünlerimizi almak için Yugoslav, Çekoslovak ve 
Avusturya rejileri müracaat ettiler 

Kabine arasında hakemlik 
yüzünden ihtilaf çıkb 

üzere Lokarno konferansı. Alman -vaziyette rol oynamıştır. 
Fransız hududunun iki taraftan biri-

Ali Ramazanın genç ve güzel kızına . ta - a · · b h .. . nın arruza ugramam sı ıçın, u u-

lzmir, 15 (Hususi) - Muhtelif 
lbıntakalarda tütün cinslerini ıs· 
~ah için tütün nümune çiftlikleri 
'adasına karar verilmiş, derhal 
ftaliyete geçilmiştir. 

Tütün lslah istasyonları adını 
~ııyacak olan bu çiftliklerden 
Uk ikisi Akhisarla İzmirin Gavur 
~Öyünde kurulacaktır. 

Ege mıntakasında ı 
da soğuklar başladı 
lıınir ve diğer şehirlerde 
kışlık paltolar giyildi 

İzmir, 15 (Hususi) - Ege mın
takasının her yerinde şiddetli 
denecek derecede soğuklar baş· 
lanııştır. Soğuklar bilhassa Akhi
tar, Manisa, Milas ve Muğlada 
hissolunur derecededir. Buralarda 
herkes kışlık paltolarını giymişler
dir. 

Bugün lzmirde palto giyenle
rin sayısı göze çarpacak derece
de çoktu. 

Soğukların mahsulata zarar 
termesinden endişe edilmektedir. 

İskenderiye 
seferleri 

Bu sene tütünlerimize talip 
çoktur. Alıcılar arasında Yugos
lavya, Çekoslovakya ve Avustur
ya rejileri vardır. Müracaatlar 
tetkik edilmektedir, 

Amerika tütün firmaları na
mına hareket eden şirket İzmir
den mühim . miktarda tütün mü
bayaa edecektir. 

Filistin de 
idamlar başladı 

g~z koymuş, bu kızla evlen~ek ıste- dudu müşterek emniyet altına almak 
Paris, 15 (Hususi) - Lil'deki men- mış, fakat Ramazan kızı Alıye ver - için toplanmış, bu hususta bir vesika 

sucat işçilerinin grevinde Başvekil M. memiştir . .Bunun üezrine Ali de Ra - tanzim etmiş, fakat muhtelif dilekle
Blumun hakem olarak hareket etmesi- mazanın yanından çıkmış, başka yerde rinin ma'kes bulamadığını gören Al
nin kabine azası arasında ihtilafı mu- ça}ışmıya b~lamıştır. Fakat AJinin manya tarafından parçalanmıştı. Ayni 
cip olduğunu Figaro gazetesi yazıyor. anası gene Ramazanın yanında kal - karşılıklı emniyetin tekrar ihyası için 

Patis, 15 (A.A.) _ Dün akşamdan- mıstır bu vesikanın yenilenmesi, bir müddet 
beri Remiremont mensucat fabrikala- Ar~dn bir kaç gün geçmiş, kızın evvel kararlaştırıldı. Alakadarların bu 
rının 3700 işçisi de grev halindedir. hasretiyle yanıp tutuşan Arnavut Ali toplantıya iş_lir~ etmeleri te_min, olun
Grevciler bir çok imalathaneyi isgal anasının geceleyin bağ kulesinin ka - du. Fakat ITT,tgıde Almanya ıle Sovyet 
et · ı di M afi Lill taka~ k d' . 1 Rusyanın öyle arası açıldı ki şimdi Al-mış er r. aam e mm sın- pısını açık bırakmasını ve en ı ış e- . . A ' ~. 
daki grev umumi endişenin merkezi . . . "d h"l . . t . tt'k manya, Rusyanın ıştırak edecegı her-

rını ıçerı e tes ı etmesını emın e ı - h · b. · A 1 d b l sikletini t~ımaktadır. . .. angı ır sıyası top antı a u unmıya-
ten sonra hır gece yanına uç arkadaş cağını ilan ediyor. Ayni ?amanda Sov-

Vaziyette gerginliğin hafifieyece- alarak Ramazanla karısının ve kızının yet Rusya ile sıkı dostluk münasebeti 
.ğine dair hiç bir alamet yoktur. Grev- yattığı bağ kulesine gitmiştir. Anası güden devletlere de şüpheli bir gözle 

İngilizlere taarruz eden iki c.iler ~~mitesi bu sa~ah patronların tek- kapıyı açık bıraktığı, içeride tertibat bak_acağını söylüyor. Şu halile Alman-

A hk
A ld liflerını redde~ ~e. bu. k~rannı iç aldığı için sessizce kuleye girmiş, kı - Rus münasebatı en had devresine da-

rap ma um O U bakanı Salengro ya bildirmiştır. zın yattığı odaya gitmiş, kızı kucak - hil olmuş demektir. 

Londra, 15 (Hususi) _ Filis- Grev sosyal sahadan yavaş yavaş layıp kaçırmak istemiştir. Fakat kız * 
ayrılarak siyaset sahasına intikal et- gece yarısı uğradığı bu tecavüz karşı- Geçen hafta içinde İngiliz ame-

tindeki İngı0liz kıtaabnın yeni ku- I t ed" ı 
mektedir. sında feryadı basmış. babası Ramazan e r unyon arı-

mandanı General Dillin vazifeye ld 
1 

lnglllz nın altmış seki-
başladığı gündenberi Kudüs ve Bu sabah bahriye için aletler yapan uyanmış.' ne 0 uğunu an ~ıya ve •meleslnln linci. kongresi Pli-
Hayfada nisbi bir sükiın hükiim bir müessese amelesi de grev ilan et- kızının ımdadına koşmıya ugraşırken kon greal mut şehrinde top-
sürmektedir. miştir. Diğer taraftan hali inşada bu- üzerine havale edilen bıçak darbeleri landı. Bu kongre, 

Geçenlerde İngiliz askerlerine lunan Dunkerk zırhlısının krottilerinde altında ve kanlar içinde cansız mer· İngiliz Tredünyonlarının ~ski usul kor
taarruz eden araplardan ikisinin çalışan 30 resim amelesi de grev yap- divenlerden yuvarlanmıştır. porasyonculuktan külliyen uzakl~mak-
muhakemeleri bugün bitmiştir. İki mışlardır. Arnavut Ali ile arkadaları da kızı ta olduğunu göstermiştir. Çünkü, kon-
arap ta idama mahkum edilmiş- L kaçırmışlar ve hayvani hırslarını tat- grenin müzakeresine hakiın olan mev-
lerdir. okarno mine muvaffak olmuşlardır. zu, daha ziyade harici siyaset mesele-

Bu, Filistinde kargaşalıklann Vak'a bittabi duyulmuş, jandarma- leri olmuştur. Bunun başlıra sebebi, 
başladığı gündenberi verilen ilk Kon "er ansı ıar derhaı takibata başlamışlar, ertesi iktısadi kayguıarm siyası vaziyet üze-
idam kararıdır. J • d · lm b 

İngiltere - Çin 
arasında bir hadise 
Bir lngiliz vapurunu Çinliler 

bombardıman ettiler 

S D •• günü de bu şehvet korsanlarını yaka- rin .e ı:ı~essır o ası,_ . ~dar: başka uya UŞÜgor lamıya muvaffak olmuşlardır. Failler da Ingıli.z ame~e pa~tısının, azalarını, 
dl. ı· edilmislerdir. Öksüz bu yola ımaleyı tercih etmekte ~ulun-

Londra, 15 (A.A.) ~ iyi malumat a ıyeye tes ım · as dır B d "t·· "d" ki I rt>H ... . · · ı d'l k ı m ı . un an o uru ur n6 ............ 
almakta olan mahafil, Lokarnocular kalan ve ısmetı payıma e ı en {~ a efkarıumumiyesinin büyük bir kısmı 
konferansının önümüzdekı T eşriniev· dul kalan anası başlarına gelC:~ fe ~ - İspanya işlerine müdahale taraftarı 
vel ayının üçüncü kaftasında burada ketin büyüklüğü ve tahammul edıl • olmamakla beraber bu taraftarlık a
toplanmasına .ihtimal vermemektedir. mez ıstırbı altında inlemktedirler. şağı, yukarı eflatuni bir mahiyette kal

mıştır. 
Öğrenildiğine göre İtalya. Habe - Kr 1 f 1 

Hongkong, 15 (A.A.) - Tailee Romanya a 1 ta yaya Bu hadiseler gösteriyor ki, dünya 

lzmirli ihracat firmaları 
seferlerin başlaması için 

llliiracaatlarda bulundular şistan meselesi kat'i surette halledil • • • ahvalinin aldığı son şekil karşısında 
adındaki İngiliz vapurunun dün West- medikçe ve İspanya'nın vaziyetindeki gıdıyor herkes bir parça daha kendi kabuğu i· 

, İzmir, t 5 (Hususi) _ Türkiye _ Mı- ~ive( d: bom~ard.ıma~ ~di~esi ü~e- kararsızlık devam ettikçe konferans Paris, ıs (Radyo) - Romanya kralı çine çekilmektedir. 
it ticari münasebetlerine yeni bir se- rıne ngılterenın Çın hukumetı nezdın- ruznamesinin tanzimine jmkan hasıl Karol'un sene sonlarına doğru Romaya * 
~il verileceği Ankaradan ~kseden ha- de ciddi teşbbüslerde bulunacağı zan· olamıyacağı mütaleasındadır. giderek İtalya Kralı Emanoel'i ziyaret cMes'ut insanların maceraları ol .. 
b~l'lerden anlaşılmaktadır. İlk iş ola- nedilmektedir. Gemi mürettebatından Almanyaya gelince 

0 
da konferan- edeceği söylenmektedir. Bu haber si- maz» diye eski 

~k İskenderiye vapur seferlerinin ye- biri telef olmuş ve kaptanı yaralan - yasi mahafilde ehemmiyetle karşılan- Me•'ut bir frenk darbı 
tı.icle f l" t . k 1 t 1 t sın daha ziyade Ren meselesi ile meş- kt d memleket meseli vardır. ~~ n aa ıye e geçmesı yarRr aş ır1 - mış ır. l 

1 
. k d' I .

1 
.
1 

ma a ır. 
'"1Ştır. Cicala adındaki lngiliz gambotun • gu 0 masını ısteme te ır. ngı. tere 1 e Bazı mahafil bu seyah~tin küçük an- Ferdler için böyle 
~ İ7..rnirin tanınmış ihracat firı;ıaları dan bir müfreze asker, tahltikat yap • Fransa Almanyanın bu noktaı ~azarı tant devletlerine karşı ltalyanın öte- olduğu gibi milletler için de bu, böyle-
~ tı.sad Vekaletine başvurarak lsken- mak üzere karaya çıkarılmıştır. ile onun Londra konferansındakı tek- denberi takip etmekte olduğu siyasetin dir. 
~tıye seferlerinin derhal başlaı:ıasım lifleri arasında bir tenakus görmek • bir neticesi olduğu kanaatini izhar et- Şu hale göre İsviçrelileri dünyanın 
~ ~enni etmişlerdir. Geçen yıl Isken- Eden Cenevreye gidiyor tedirler. Almanya, bu konferansta dev- mektedirler. en mes'ut insanları saymak lazımge-

' 1~ı·ıyeyc kendi vapurlarımızla yapılan Londra, 15 (A.A) _ B. Edenin (etlere Hitlerin sulh planının tetkiki - Seyahat haberi, bilhassa, Yugoslav- liyor. Çünkü bu insanlar geçmişde en 
,~ mey\'a ve sebze ihracatı bu yılma- hafta sonuna kadar tamamen iyi- ni teklif eylemişti. yada büyük bir alaka uyandırmıştır. az macera yaşamış bir kavm teşkil et-

" ~sef durmuştur. Bilhassa kavunları- leşerek Cenevrede Asamblenin Ziyaretin Titüleskonun kabineden u- mektedirler. 
~ bundan müteessir olmuştur. açılışı celsesine iştirak edebilece- M BI zaklaştırıldıktan sonra yapılmasına ka- Nitekim İsviçre toprağına ayak ba-

L Dost Mısır hükfuneti de İstanbul - ği resmen bildirilmektedir. • Um yarın rar verilmesi manidar telakki edilmek- sıldığı zaman memleketin sükunu der-
('1ir - İskenderiye seferlerile yakın- - Ak • " b• tedir. hal insanın üzerinde tesirini gösterir, 

a11 alakadar olmuşlardır. ltalyan sefirinin tekzibi Şam Sly&SI lr Söylendiğine göre Yugoslavya Baş- Bunun sebebi, İsviçrenin diğer ınem· 
~Bu seferler ayni zam~da Mısır - Ankara, 15 ( A. A) - İtalya Nutuk söyliyecek vekili Stoyadinoviç'in Bükreşi ziyareti leketlerden bambaşka şartlara tabi ol· 
k"rk kültürel münasebetlerinin de in- büyük elçiliği İtalyada bir komü- bile bu seyahatin önüne geçmemiştir. duğundan değildir, oradakiler de dün· 
~afına hizmet edeceklerdir. Şehrimi- nist teşkilab keşfedildiği ve bu Paris, 15 (Hususi) _ Kabine bu- Haberin bu ziyaret akebinde çıkarıl- yanın diğer kısımlarında olan bitenlı 
ı.1 g~len Mısır hükfuneti propaganda te•kilita Faşist partisi azasından .. t 16 d M Bl . t. ması hayret uyandırmıştır. alakadardırlar. 
1 er ··d·· ·· T" ki M Y gun saa a · umun rıyase ın- Maamafi sev. aha tin kat'i surette ya- İsviçrenin süklınunu temin eden qı ~ mu uru ur ye - ısır turizm bazılarının ~a dahil bulunduğu 1 ?O k 
~.erıle spor faaliyetlerinin inkişafı hakkında Ünited Pres ajansı ta- de t~p .anmıştır. Saat '-: ye ~~ar sii - pılacağı henüz alakadarlar tarafından şey, kurulmaya muvaffak olunmuş ni-

.. 1111 azami derecede çalışılacağını vaa- rafından verilen haberin asıl ve ren ıçtımada beynelmılel vazıyet etra- teyid edilmiş değildir. zamdır. Hiç bir yabancı, İsviçrede gü-
' ~trniştir. esası olmadığını bildirmektedir. fında müzakereler cereyan etmiş ve ------ rültü yapamaz. Derhal hudut haricine a 

~ ~ l\Iısır - Türk spor teşkilatının yılda M. Blumun Perşembe akşamı radyoda Avusturya nazırı Musolini tılır. Bu esase hassasiyetle riayetkar o-

... ~~z dört temas yapmaları. Mısır ta- Dün geceki zelzele harici siyaset hakkında bir nutuk ver- ile görüştü dil~~ İsvıkı"çrmle, şimdiyeddi~adaıkr dünyanın 
~ arının Türkiyede, Türk takımları- mesi tekarrür etmiştir. ger sı arını ci ı-> mtılara so-
~· Mısırda maç yapmaları için ciddi r R h . 1 1 d Roma, 1 5 ( A.A.) - Musolini Rocca kan vaziyetlerin hiç birine düşmem iş-

i.. ~~: ... ~eşe?,b~ .. vardır. Mı:;ır propaga~da l asat ~.nen1n Z~ ze e en Della Camminate'de Avusturya Dış İş- tir. Çünkü hayal ile meşgul olmamış-
~lt ·ı muduru ~akında Istanbula gıde- henuz haberı yok 250 FransızA ~ski muharibi leri Bakanı Schmidt'i kabul etmiştir. tır_. _-_s_el_iın_R_a_gı_p _____ _ 

.. ~ spor ve turızm makamlarımızla te- Selamkte İtalyan Dış İşleri Bakanı Ciano'nun da 
~~r . .Yapacaktır. Dün gece saat 9,55 de şehrimizde çok Atina 15 (Hususi) _ Selanik _ hazır bulunduğu bu mülakat uzun ve Küçük Antant 

Devletleri arasında ~a Utun .hu işlerin kuvveden fi'le çık- kısa, fakat en derin uykuda olanlan bile gisini zi;aret maksadile gel.en Fra:ıer samimi olmuştur . 
~sı~d~ Isken~~r~!e .. vap_ur seferler!- uyandırac~~ şiddette b~ zelzele olmuş- eski muhariplerinden 250 kişi Ma~~~ 
~ti . olu çok buyüktur. I~tısad Veka- tur. Kandılli r~satha~esı zel7:ele~de~ ha- donya cephesinde maktul düşen Fran- Fransız Ticaret Nazırmm 
~tı~ ~u h~susta acele hır karar ala- berdar olmadıgını, sısmograt aletı bu z askerlerinin mezarlarına çclenl 1• d k. I 

Bükreş, 15 (A.A.) - Bütün gazete
ler küçük antant konferansının tebli
ğine ve üç devlet füş bakanlarının be
yanatına uzun sütunlar tahsis etmekte.. l Umıt edilmektedir. zelzeleyi kaydetti ise öğleden sonra ~ovmuşlardır. { Berım e 1 temas arı 

belli olabileceğini bildirmiştir. · ;oo Alman genci 
tQ/gaga gitti 

t lvtünih, 15 (A.A.) - «Hitlerci 
t~llçler» şefi Balder Von Schirach bu
ı,tı.lll b~raberinde dört yüz genç olduğu 
<\ de ltalya'ya hareket etmiştir. Genç 

~ 1tnanlar, Padoue, Venedik, Floransa 
~ ~orna'yı ziyaret edeceklerdir. 
~~ençler, Almanya'ya ayın yirmi se-

1nde döneceklerdir, 

Romanya Fransodan 
Taggare a/zgo;-

Paris, 15 (A.A) - Figaro ga
zetesi, Romanya hükumetinin 
F ransadan tayyare ve tayyare 
seyrisef erine aid malzeme satın 
alınması için 150 milyon franklık 
kredi açtığını ve 75 milyon fran
gın derhal tesviye edileceğini 
yazıyor. 

Mısır Kredi Fon siye 
Tahvilleri çekildi 

Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde üç fa. 
izli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 
tahvillerinin bugünkü çekilışinde: 

1903 senesi tahvillerinden 45!i051 
numaraya 50 bin, 1911 senesi tahvil
lerinden 310.585 numaPO.ya 5-0 bin 
frank ikramiye kazanmışlardır. 

Berlin, 13 (A.A.) - Schacht, dirl~r. 
f ransız ticaret nazırı Paul Bastid'i Universal gazetesi, konforans mesa
Adlon otelinde öğle yemeğine davet isinin büyü.k ehe~miyetini kaydettik-

. . ten sonra dıyor kı: 
etmıstır. G.. .. b"'t"" 1 l . h 1-ı d 

ı • .. .. unun u un mese e en a u{ın a 
ki devlet adamı arasında gorusme .. d 1 t d t b" kt · 

h 
, P . · . uç ev e arasın a am ır no aı na-

mevzuunu, Schac t. 1~. arıs seyaha~ı zar birliği mevcuttur. Küçük antant 
ve geçen hafta Bastıd ın Varşovayı zı- devletleri münasebatım daima daha 
yereti dolayısiyle Fransız - Alman ti- fazla sıkıştırmak kararı da bu devlet
caret münasebetlerinin teşkil etmiş ler arasında anlaşamamazhk bulundu
olduğu zannedilmektedir. Basdit, bu-ığu hakkındaki telmihleri kafi surette 
gece Paris'e gideceklir. tekzip eder. 
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Yeni adliye sarayı 
Adliye Vekili sarayın inşa edileceği sahada tetkikat 

yapdı lstanbul hapishanesinin de tamiri ve 
genişletilmesi kararlaştırıldı 

İktisat ve Maliye 
Vekilleri 

Dün Şark vilayetlerine bir 
tetkik seyahatine çıkblar 

Adliye sarayı yapılacak saha dahi • nin ayrı dairesi bulunacak, bu daire - Dün şehrimize gelen lktısat Vekili 
!indeki bina ve arsaların istimlakine ferde mahkeme saf onu, kalem odası, Celal BayBl'la Maliye Vekili Fuat Ağ
belediye tarafından devam edilmek - müzakere odası, suçlu bekleme, şahit ralı bir müddet istirahatten sonra ca -
tedir. Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu bekleme odaları ve lüzumu olan diğer at 15 de Karadenize kalkan Tarı va -

bu sahada bizzat tetkikat yapmış iza- odalar bulunacaktır. Mahkeme salon- puriyle tetkik seyahatine . çıkmışlar • 
hat almış ve iatimlak işinin ağır git - Iarı da Avrupada olduğu gibi aamiin dır. 
mesi sebeplerini öğrenmiştir. Adliye- yerinden başka avukatlar ve gazeteci- İran aefiri ve Sefaret müstesarı da 
nin bugün bulunduğu bina, ihtiyace ler localrını ihtiva edecektir. Hakimle- Vekillere refakat etmişlerdir. ' 
kaii g~mediğinden hemen yenisinin rin gireceği kapı, mübaşirlerin işliye- Va:Ji ve Belediye Reisi Muhidd.iıı 
yapılmasına zaruret hasıl olmaktadır. ceği, davacıların, suçluların ve °'ahit- Üstündağ, General Halis, Amiral Şük
Onun için Adliye Vekili alakadarlar· lerin mahkemeye giri' kapıları ayn rü, Denizyolları işletmesi ve TürkoE.is 
dan izahat a8dıktan •onra istimlakin ayrı olacak, salonda :tahitler için de mensupları dün Vekilleri nhtımda u-
bir an evvel ikmaline çalışılmasını söy- bir kürsü bulunacaktır. ğurlamışladır. 
lemi~r. Alakadarların verdiği malu - lstanbul Hapishanesinin tamirine Vekiller evvela Zonguldaja çıka -
mata göre Adliye aarayının başlanma - ve yeniden bazı ilaveler y~pılmasına caklar ve burada tetkiklerde bulun -
aına ait her türlü noksanlar ikmal edil- lüzum görülmektedir. Adliye Vekili duktan sonra Trabzona gideceklerdir. 
miş vaziyettedir. Ancak o civarda bu- Şükrü Saracoğlu bir keç gün evvel İran Sefiri de T rabzonda bir kaç gün 
lunan ev ve dükkanların yıktırılması- hapishaneyi ziyaret etmiş, vaziyeti incelemeler yapacaktır. Karadenizde 
na önümüzdeki Mayıs ayı içinde baş- -tekrar gözden geçirmiştir. Yalnız bu liman işlerini tetkik ve teftiş edecek 
lanabilecektir. Yıktırılma işi bitirilir sene bütçe buna müsait olmadığından olan Vekiller İran transit yolu için de 
bitirilmez hemen in~ata geçilecektir. tamir ve yeniden ilaveler yapılmaaı etüdler yapacaklardır. Bunun isin lğ
Y eni Adliye sarayında her mahkeme- işi gelecek sene başarılacaktır. 

----------Hayvan sergisi 
dün açıldı 

Havalar ve yakacak 
fiatlan 

_ı __ s_i _N_E M_A __ j 
Düztabanla Bastıbacağın yeni 
yaptıkları filim: "Kız hırsızları,, 

Ktz nıl'SlZlanndan Dir sahne 
Düztaban'la Bastibacak gene film leştirdi ve yeniden filin çevirmeğe bat' 

çevirmeğe başladılar ... Halkı en çok a- !adılar. · 
la.kadar eden filmlerin muvaffak ol- cPat ve Pataşon• bu sene iki film İ"' 
muş komik filmler olduğu lr..alümdur. çin bir Alman kwnpanyasile konturat 
Sinema perdesinde en çok yer verilen yaptılar. cKız hırsızları> adlı ve Al" 
komikler de hiç şüphesiz isimlerinin manca sözlü ilk yeni filmleri hazırdır• 
bizde karŞılığı Düztaban ve Bastıbacak Bu film bütün dünyada muvaffaki• 
diye bulunan: (Pat ve Pataşon) dur. yetler kazandı ... Pek yakında İstanbul 

Hayvanlar arasında müsa
baka yapıldı ve mükafatlar 

verildi 

Kömür ve odun fiatlan 
yükseldi, fakat havalar 

düzelince düşecek 
fatanbul Vilayeti Baytar Müdürlü

ğü tarafında Edimekapı ahırlarında Havalar bir kış gününü andıracak 
vücuda getirilen ehli hayvan sergisi kadar serinlemiştir. Gençler ve soğu
dün açılmıştır. ğa tahammülü olanlar bile pardesü 

ı 
Yıllardanberi sinema meraklılarını 

kahkahalara boğan bu iki ayrılınaz san-
at arkadaşını cPata§On• un feci bir ra-
hatsızlığa tutulması ayırnuştı. Üç dört 
aylık bir tedaviden sonra (,Pataşon) un 

sinemalarında gösterilmesine başlana" 

caktır. Sevimli san'atkılrlar gene Al" 
manyada şimdi yeni bir film daha çe-o 
viriyorlar... Adını (Anaforcu seyyah" 
lar ... ) ismile tercüme edebileceğim il 
bu filmin de büyük bir alUka ile karşı· 
lanacağı muhakkak görülüyor. 

Sergide kaffesi yerli ve burada ye • ve kalın elbise giymek. vaziyetinde kal
tiftirilmiş olmak üzere 19 tay, 18 kıs- mışlardır. Soğukla hiç arası olmıyanlar 
rak, 5 dana ve inek ile 3 huğa teşhir yün fanile ve palto bile giymişlerdir. 
edilmektedir Hararet 10 dereceye düşmüş bulun -

Bu hayvanlar arasında gürbüzlük maktadır. Cel!l Bayar ile Fuat Ağralı vapura 
müsabakası yapılmış ve neticede tay- Soğuk yalnız İatanbulda değil, ci - binerlerken 
lar arasında Çatalcada Kişli çiftliği sa- varda da hüküm sürmektedir. Kızıl • dır mıntakası gezilecektir. Dönüşte 
hibi Şevkinin tayı birinciliği kazan • cahamam ve İzmit muhabirlerimiz de Vana da uğranacak ve buradaki gölde 
mıf ve 70 lira mükafat almıştır. Ka • soğukların vakitsiz bafladığını, hatta yeni yapılan tesisat gözden geçirile -
dıköyünden Galibin Safra köyünden bir çok evlerde soba yakmak vaziye • cektir. İktısat Vekili Van gölünde ku-1 
Ha.sanın tayları da ikinciliği kazanarak ti hasıl olduğunu bildirmektedir. rulan itletme tesisatının eksiklerini 
55 ter lira mükafat almışlardır. Havaların soğuması dün de yazdı- bizzat tespit edecektir. 

18 taydan da Nihal isminde bir ka- ğımız vcçhile oduncularla kömürcüle- Mali ve iktısadi bakımdan çok e -
danın atı birinciliği kazanmış ve 60 rin işine yaramıştır. iki gün evvel bir hemmiyet verilen bu seyahat Karsa 
lira mükafat almıştır. ikinciliği Kişli senelik kuru meşe odununun çekisi kadar sürecektir. 

iyileşmesi bu iki san'atkan gene bir-

• 
Yalnız en kjba.r balkın sineması 
Yalnız en gllzel filmler gösteren sinema 
ismi ile şöhret kazanan 

MELEK 
Sineması 

YARIN AKSAM YENi SiNEMA MEVSiMiNE BASLIYOR. 
' ' 

B.ADINLABDAN 
BIBTIM 

Fransızca sözlü Metro - Goldwyn - .Mayer filmi 

Ayrıca: JOAN CRAWFORD 
Paramount dUnya haberlert ı ROBERT MONTGOMERY 

FRANCHOT TONE çiftliği sahibi Şevki ile Selimiyeden 240 kuru~ satılırken dün 2GO kuruşa İktısat Vekaleti ihracatı teşkilatlan-
Hüseyinin barakları kazanmış ve 4~ satılmıya ~~amı~u. En iyi Bul~ dı~a müdürü Servet, Jş Ban~fil U - ~~----~~~~~~•••~••••••••~••••-~~ 
fCr lira mükAfat almışlardır. ya tipi meşe kömürünün kilosu da 110 mumi Müfettişi Sami ve llhami Na-I ~--•••••••••••••••• 

f . d T "} h t · t" "k Bugnn MA'flNELERIJ EN 1T1BAHEN Dana ve inekler arasında <la Şehre- paradan 3,5 kuruı:ıa fırlamı~tır. Maa - ız e arı vapurı e seya a e ış ıra 
"' -r • 1 d" Boton 1STANBUL balkı 

mininden Asiye isminde bir kadının mafih bu fiyatların devam etmiyeceği etmış er ır. A L K A z A R 
ineği ile Silivriden Asımın ineği birin· bir iki haftaya kadar eski dereceye dü-
ciliği kazanmıtlar ve otuzar lira müka- şeceği söylenmektedir. Nöbef çi 
fat almışlardır. 

Buğalar arasında da Üsküdarda Yol ortasından gidenlere Eczaneler 
Çeşme köyünden Cemalin hayvanı Ceza flerilecelc. Bu ıece nöbetçi ecumeler funlardır: 

İstanbal cihetlndekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda 

birinciliği Kalitarya köyünden Musta· 
fanın hayvanı da ikinciliği almıştır. 

Birinciye 40. ikinciye de ao lira müka
fat verilmiştir. 

Emniyet Müdürü Salih Kılıç dün 
gazetemize şu mektubu göndermiştir. 

Şehrin büyük ve küçük caddeleri (E.5at), Bakırköyunde <Merkez), Beya-
ve bu caddelerin birleştiği meydanla- zltte <Del.kıs), Eminönünde CA. Min.ı.s-

Mektep kütüphaneleri rı.n ortası ~ünhasıran vesa~ti nakliye- yan1, Fenerde (Emllyad1
1

, Karagümrük
nın geçmesıne mahsus oldugundan ya- ıe <Suat), Küçükpazarda masan HulUsl) 

Mektep kütüphanelerinin zenginleş- yaların vesaitin geçtiği yola inmiyerek 
tirilmesi kararlaştmlmı~tır. Kitap mev- yaya kaldınmlanndan yürümeleri ve 
cudu fazlalatbnlacaktır. Bunun jçin yürüdüğü yaya kaldırımın da sağ tara
.ki bin lira tahsisat konulmuştur. fını takip etmeleri seyrisefcr kaidesi-

Samatya Kocamustafapaşada (RKh•an), 

Şehremininde (A. Hamdı>. Şchzadebafm 

da <Hamdi). 

~·-,~--- nin en esaslısını teşkil etmektedir. 

V ı R K y l l Hal böyle iken ve herkes bu kaide-A yi bilirken maalesef yaya kaldırımları 
müsait olan caddelerde bile buna ria

Üstad Halid ?iga 
Uıaklıgilin lıatıraları 

yet edilmiyerek halkın yolun ortasın
dan pervasızca yürüdükleri görülmek
tedir. Bu vaziyet İstanbulda tramvay 
ve otomobil kazalarının en birinci se-

Beyotlu cihetindekileı·: 

Galatada (Hidayet), Haskoyde (Bar-

but), Kasımpaşadıı. 1 Vası!J, Merk~ na
hiyede <Galatasaray) 1 m:mh). Şişiı.ie 

(M~çka>, Taksimde ~Kemal Rebul, 
lKurtulUf). 

, 

Üsküdar Kadı.kÖ.1 •e Adalud:.ıkiler: 
Büyüka.dada <Şinasi>. Heybelide C'l'a

na.ş ), Kadıköy Pazar yulunda ( RiW.t 

,bebini teşkil ediyor. Kazaların önünü Muhtar), Modada (Alaeddln), Üsküdar 

almak için polis bu hususu tanzinıe ~a- iskele başında < Merlc1?z>. 

sinemıısına koşacak ve Feniınore Cooper'in 
akıllımı durgunluk veren hllyllk sergOzeşt 
romanından alınmış ve ( Trader Horn ) 

artistleri tarafındarı temsil edilen ve 
milyonlara mal olan 

MOHiKANLARIN 
SONU 

Macera ve heyecan filmini görecek 
ve candan alkışlayacaktır. 

Tepebaşı Tiyatrosunda 
Drem Kısmı 

Agasofganın 
Tamirine 
Başlandı 

1 Birinci Teşrin Pertcmbe aktamı aaat 20 O. 

Ayasofya müzesinin dünden itiba
ren tamirine baflanmıştır. Kubbe kur
şunlarının dcği,tirilmesi, minare kü -
!ahlarının yeniden yapılması bir müte
ahhide 5 bin liraya ihale cdilmİftİr. 
Yarın da müzenin harici kısmı ihale 
edilecektir. Bu kısım için de 10 bin li

llAKBET 
Yazan : W. Shakespeare 

Türkçeye çeviren : M. Şn.krn Erde.-

f ransız Tiyatrosunda 
Operet Kısmı 

DUDAKLAAIN 
Yazan: Yvesmirande Mtı.zik: cMauric' 
Yvain• 'J'Orkçeye çeviren: Ekrem Refi' 

Çocuk kısmı 
FATMACIK 

DBrdUnca clldl çıkll. FJab 
50 kuruttur. ae,ıncl ,,. 
eon••c• clld baadmaktad1r. lışırken bir taraftan halkın da kendini 

tehlikeden koruması lazımdır. 
------ ralık keşif yapılmıştır. Yazan: Am obay. Müzik: Febmi f4!, 

Bu eser memleket.in siyasi, içtimai, 
:tlkrl hayatının 40 yıllık canlı bir 
levhasıdır. Ba.ştanba.şa cazlb bir ha-

Bu meyanda karşıdan kansıya geç- za görecekleri tebliğ olunur. 

k t . h ı· d h k · t f Şehrin sevrisefer intjzamım Hgilen-me zarure ı a ın e er esın e ra ı - . ~ . . . . 
k 11 k kı ıd .. dıren ve tramvay, otomobıl gıbı nakıl 

nı o avara en sa yo an ve mum- . . ~ . 
kiki roman hükmünde olan bu kl- k - ~rt b t 1 k" ~ 1 . ı· vasıtalarının sebebıyet verdıgı kazala-

.. kil b" un mc e e op uca ımı:;e enn geç ı- .. .. k 1 b t hl"-· .. 
tabın birçok parçaları musta ı- • . k d d 1 . • rın onune geçece o an u e ıgın, ~o-

gı no ta an amu en geçme erı ıcap e- .. .. 1 b "l k b" ·· d · · ı 
rer hlldye gibidir. der. Bundan sonra bu kaidelere aykırı ze g?~u ~ ı ece . ır sutuna ercı 1 e 

OKUYUNUZ 1 hareket edenlerle bu işte ihmal göste- neşrını rıca ederım. 

-

renlerin umuru belediyeye miiteallik Emniyet Miidiirü 
ahkamı cezaiye kanununa tevfikan ce- Salih Kılıç !'J.-.-. • .. · 

Ruam ·mücadelesi hı şllyor 

• 

_ _.._...........,,...,....._ Beşiktaş Suat P~ 
Halk Opereti 

Bu akşam 2t.45 4' 

Sevda Oteli 
Yarw akşun 

1 Kızkulesl Parı-ırıd 

Şirin Te~z• 
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MEMLEKET HABERLER/ 

Yeniçağa genişliyor 
Anadolunun en güzel yerinde yeni kurulmuş olan bu 
kasabada bir çok yeni binalar ve dükkanlar yapbnlıyor 

Siz 11• derainlz? 
Tersust. bu ilet ıUkselmesl 

bize ıeratz gibi gellıorl 
Tarsuslu bir okuyucumuz anlattı: 

Fabrikalar pamuğu çırçırdan ge
çirerek temizlemek için evvelce 
beher kilosundan 2. kuruş alırlar
dı. Bu sene birleşerek fiatı 3 ku -
nışa çıkardılar, fazla olarak cigit 
denilen pamuk çekirdeğini, pa -
mukla birlikte iade ederlerken 
yüzde 7, yahut 8 fire payı kesmi
ye başladılar. 

Hakikatte bu fire meselesi evvelce 
de vardı, fakat yüzde bir iki ola
rak hesap edilirdi. Yalnız bu yıl 
hükfunet pamuk cinsini ıslah et -
mek azmile cigitin iade edilme -. 
mesini emretti, fabrikaların fireyi 
yüzde birden yediye çıkarmalan 
da bu sıraya rastgeldi. 

Bunun içindir ki pamuğun temiz -
Y•lpia nahiye mtldtirtl ve idare arkadaflan lenmesi fiatındaki yükseliş çift -

Yeniçağa (Hususi) - Yeniçağa Bo- köknar, ve kayın ağaçlan vardır. Ka- çiyi alikadar ettiği gibi, fire mik-
lu - Gerede şosesi üzerinde, Boluya 3S, sabada 10 tane kereste hezan vardır. tarının artması da hükumete do -

Sayfa 5 

• 
ismini tarihi bir aşk 
macerasından alan güzel 

kasaba: Mudurnu 
Kasabaya elektrik de yapılması kararlaşbrıldı , 
projeleri hazırlandı, yakında tesisata başlanacak 

Geredeye 1 S kilometre mesafede 150 Arazisi çok münbit olduğundan bubu- kunur. Mwlurnanan göribıiif8 
evli 1200 nüfuslu, 17 köylü bir nahi- bat ihraç edilmektedir. Dağlannda pek Bir çiftçi geçen gün vaziyeti kay - Mudurnu (Hususi) - Mudwnu elli müteaddit JmphcaJar mevcuttur. 
ye merkezidir. İki mektebi vardır. çok ıhlamur, yabani çay, sablep yetiş- makama arilatmıştı. Kaymakam iki senelik bir kaza merkezidir, hiç na- Merkezde iki mektep vardır. Bu ınek-
Bunlar yıktırılmış, yeniden mükem - mekte ve mebzulen istihsal edilmekte- derhal alikadar oldu. Fakat bir biyesi yoktur. Umumi nüfusu 24,000 tepler kasabaya kifi gelmekte ise de 
mel pansiyonlu bir mektep yaptınl - dir. Kasaba bir tepeciğin eteğinde ve kaç gün sonra vilayete vali ve - küsurdur. Merkez kasabada 3500 kŞ köylerdeki aeJr.:iz mektebin kAfi gelme-
mış, bazı civar köylerin çocukları da bu bir gölün kenanndadır. Dağlardan killiğine gidince mesele yüzüstü vardıl'. 79 tane köyü vardır, bütün eliği görülmektedir. Çalışkan bir bele-
mektebe gelmeğe başlamıştır. Her sene inen memba sulan vardır. Gölün etrafı kaldı.• köyler dağlık ve ormanlık arazide bu- diye reisi vardır. Her gün kasabanın 
eylO.lde burada bir panayır kurulmak- visi ve geniş çayırlarla çevrilidir. Bu Biz okuyucumuzun söylediklerini lunduğu için ziraat pek azdır. Halk ti- biraz daha güzelleşmesine uğraşmakta· 
tadır. Perşembe günleri de pazar ku - çayırlarda sürülerle kazlar beslenir. U- mühim buluyor, fakat endişeye caret ve ormancılıkla geçinir. Kardız, dır. Belediye elektrik işini. ele almış, 
rulur. Zonguldak - Devrek şosesi bura- zaktan adeta papatya tarlası gibi gö - mahal görmüyortlZ'. Abat, Delikli, Sarçalı, İmik onnanlann- projeleri hazırlanmış, yakında işe baş-
dan aynlmaktadır. Ormanlarında çam, rünür, bu derece kaz çoktur. İlkba - Mademki kaymakam işin ehemmi - da çam, güknar, meşe, kayın ağaçlan !anacaktır. 

harda bütün kazlar yavrularile göle u- yetini görmüş, takibe başlamıştır. ve ıhlamur pek çoktur. Bitinyalılann Kasabanın on beş kilometre şima -
Muşta tuz buhranı çarlar ve bütün ~~~. göld~ büyüd.ük - Gittiği daha yüksek makamdan Tekfuru yazın burada otururmuş. Şiın- tinde Abant dağlarının tepesinde en 

ten sonra kışın suru halinde gelirler. işe daha büyük ehemmiyet vere- diki kasabanın üst tarafında bu Tek - sıkışık ormanlan arasında bir göl var-
8 hr akl• Haki Bu sürüler hiç şaşırmadan kendi kü - bilecek, kaymakam vekiline yol fura ait muazzam bir şato harabesi dır bu göle Abant gölü derler. Bir çok 
• U • amn n ıya. • meslerine dağılırlar. gösterecek değildir, yeter ki ha- vardır. Burada ikamet eden Tekfur - memba sulannın kaynağından husu-
ıntizamsızhktan ılen İki sene evvelisine gelinciye kadar dise meşguliyeti esnasında kendi- !ardan birinin güzel kızı Mederni bir le gelen bu koca gölün suyu tahlil etti-
geldiği söyleniyor burası Reşadiye isminde bir köydü. A- sine unutturulmasın. köy delikanlısına 3şık olmuş, bir çok rilmiş, mikyasıma derecesi sıfır oldu-

Muş (Hususi) _ Burada tuz buh _ tatürk buradan geçerlerken doyulmaz Siz ne deralnz? maceralardan sonra evlenmişler, bu ğu anlaşılmıştır. Abant dağlarının sılr 
ranı vardır. Halk bilhas&ı köylü bir manzaraya sahip olan bu köyün du- maceranın hatırası olmak üzere de bu ve asırdide çamları bu gölün etrafım 
tuz ihtiyacını müşkÜıatıa karşılıyabil- rumunu pek beğenmişler ve gölün kar- kasabaya Mudurnu denilmiştir. Dikiş süsler. Yazın bülbüllerin şakırdısı dağ-
lrlektedir. Tuz buhranının nakliyat iş- şı yakasındaki Eskiçağa köyünün ben- Boluda kıskançlık JUZUnden iğnesi fabrikalan kurulmadan evvel ları inletir. Av hayvanatının her cinsi 
leırt müteahhitlerinin taahhütlerini zeri olmak üzere buraya da Yeniçağa bir Jaralama burada dikiş iğneleri imal edilir, İs - burada mebzulen bulunur. Gölün bu· • 
hakkue ifa etmedikleri için mukavele- i~i v:~le~~· Pek sevdikleri bu tatıbula ve uzak vilayetlere gönderilir- lunduğu mahallin rakımı 13SO dir. 
lerinin feshediJmif ve yeni ihale ya _ şırın köyun nüfusunun ka.labaJ.ıb ve Bolu (Hususi) - Büyük cami ma- miş. Bu tezgihlardan köşede bucakta Her sene yazın civarlardan spor 
pılıncıya kadar zaman geçmiş oldu _ ~ev~~ ş?~ üzerinde. olması ~~a. - hallesinde Kibar oğuUarmdan Hultlsi bili mevcuttur. Vaktile Bağda~a gi- k~~P~.eri, öğretmenl~, kibar aileler, 
iundan ileri geldiği söylenmektedir. n ve iktisadi cihetten de ilerlemesı ıçın ile Mehmet arasında bir kız almak me- den kervanlar buradan geçermış. O koyluler buraya gelirler, kamp kurar-
şimdiye kadar Muş tuz ihtiyacı Ma- buranın nahiye merkezi olmasını da 1 . d b' ed be . d d zaman kasaba Hisar denilen mahalde lar. Civarda yılan, akrep gibi bir takım 

afık .. .. 1 rdir +u ae esın en ır sen en rı evam e en . . 4000 h li . . kaza dahi h af dan 1 k"' ıın· ti 
lazgirtdeki Ak memlehadan temin e _ muv gormuş e . ııo senedir bir h saik .1 b" k k ımış ve ane ımış, - aşere tar ın ısın an oy er 
Ctilirken şimdi Siirtteki Çay memleha- çok yeni binalar ve dükkinlar yapıl - Muehmsumet H I~~ ~ ırl lravlgaw çı mıt lve linde iki tane büyük kereste fabrikası uzaklardan buraya gelirler, bol bol bu 

dd .. . • 1ar dikm k et u usıyı ao o togunun a - d dan · ı Kanaatl · ·· b ıından temin edilmeğe başlanmıştır. mış, ca e uzenne agaç e su- . var ır. su ıçer er. erme gore u su 
Bu da nakliyatı güçleştirmiştir. Çün _ retil~. süslenmiş, ~ten eşi bul~yan tından yar~ı!~r. Yaralı tedavı al- Kasaba ~a~ ekserisi san'~tkirdır. zehire pa~z~ir o~urmuş. Zayıf. olanlaı 
lcü Çay memlehası ile Muş arasındaki bu guzel kasaba hır kat daha güzelleş- tına alınmıf fırlı ıtleyen Mehmet ya- Avrupa luks lambalarını takhden her bu sudan ıçınce hır ayda beş kilo far -
bıesafe 180 kilometredir. Ak memleha- tirilmişür. kalanarak adliyeye teslim edilmittir. türlü lüks limbaları Avrupa mallann- kederlermiş. 
dan Muş ambarına tuzun kilosu 17 pa- A dan daha üstün çakı ve bıçaklar, fıatti ,----------~ 
raya nakledilirken şimdi tuzun kilosu ntepte fıstık enstitu··80··- ~~ları,h~rnevisutuıum~ Hadiseler 
il kuruşa fırlamış bulunmaktadır. imal edilmekte, cıvar kazalara da gon- R ,..,....,...:,.4 

Muş jandarma kumandanbiı derilrnektedir. :Eski eserlerden Hisarda 1 
Muş jandarma kumandanı binbaşı •• •n b J Tekfurun şato ~~i :ııdı~ Be .. - 8felSI 

Ziya tekaüde sevkedilmiş, yerine Ço - nun 1 şasına. aş anıyor ya_zı~ ~kubbeli buyük bır camıı, Zurafanın düşkünü 
2'mı jandarma kumandanı binbaşı Ce- eşı hiç hır yerde bulunmıyan muhte -

B 1 fı kla d .. .. • • b• b k şem bir hamam, Kanuni Süleymanın 
Şeni bir tecavUz u yı sb r ~ go~ mem.lf ır ere et var, yaptırdığı bir cami vardır. Civarda 

Geyve (Hususi) - Bürhaniye kö- rekolte uç mılyon kılodan fazla • Mu•• ddeı· 
Yüne yeni yerlcttirilcn muhacirlerden r __ ~ t (H ") B --· fı_.._,_ t T k d la ile b 1 H" d' Samsunda 
18 da Hab wl Ali Sar lar ~an ep ususı - uyu IJUA. mıf ır. a u o yıa u yı ın ıa-

YBfın Uf og u aç k 1 . '- ·.~· So d'" da .. h. _ _J_• im " • • 1t·· .. d kil . Al" . 8 d L· re o tesı ÇO&. ı,..uır. n ort sene zar. tana mu ım leV&.tyat yapı lflll'. umumı muavını 
oyun en ecı ının Yatın a&.ı f da b L_.J__ •• , ___ L _L l eld ec1· J t b 1 M · 1 · ·· d ·ı 

L berbat . t' Al" . _ı_ _ m u IUlalll' yu~ re&.o te e ı- s an u , eraın ve zmıre gun erı en 
&:ızını etnııf ır. ı ıanaanna l . . h ı · 
tarafından yaka1anmıf, Adliyeye veril- eSomemıfti. 1 d f ki • md a 'hsu orad~lan A ~pa memleketlerıne 

. t' n zaman ar a ıstı aramıza arız o- e ı raç e ı mektedır. 
Bir an sokması neticesinde 

vefat etti 
llUf ar. • • lan zenk hanalığı rekolte üzerinde tek Mühim bir servet membaı olan fıa-

Boluda flpheh bır adam müessir olmuf ise de geriye kalan üç tığa hükumetimiz layik olduğu ehem- Samsun (Hususi) - Müddeiumu-
rakalandı milyon kilodan aşağı değildir. 936 re- miyeti vermiftir. Hastalıkların önüne mi muavini Hüsnü ubahieyin vu:i • 

~u (Huauai) - Burada füpheli koltesi iki milyondu. Bunun bir milyon geçmek ve her yıl mahsul alınabilmek fesi batına gitmiye hazırlanırken ken
'bir adam ya~mıfttr. Geyveli ol - iki yüz bin kiloau Suriye yolile fİmali için iki mütehassıs göndererek tetkikat disini bir ..arı aokmUf, Hümü zehirlen
iunu söyleyen ve hüviyetini ispat ede- Ameribya aevkolunmUf ve yalnız bu- yaptırmıt ve bu yıl Antepte bir fıstık eliğine hükmederek heyecana kapıl • 
lhiyen Hasan oğlu Ali ismindeki bu radan memlekete 433 bin lira sirmit- enstitüsü açılmasına karar vermiftir. mıttır. Bu heyecanın tesirile kendisi • 
tdam hakkında tahkikat yapılmakta - tir. Enatitü inf88tına bu ay sonlarında bat- ne bir baygınlık gelmit ve bu baygın
dır. Stok fıstık hemen hemen hiç kalma- lanacaktır. lık akabinde yere dü,erek. hayata aöz·· 

Pazar Ola Ha .. n a. oıvor Klı 

Havadise bak Hasan Bey, - Bani tu cenaze peşinde ... Belediye dilenci diye Henn Bey - İyi amma -
aükemmel deiil mi? dolafıp ıskat toplaJBD •- hanlann hepsini toparlayıp dostum, ıünde kırk defa 

katçılar yok muT götlreeekmif.. kapıya gelen dilencilerden 
korunmak için evimi sırtı
ma yüklenip Edirnekapıya 
...... ptleJhn! 

lerini kapamıfbr. Bilahara yapılan mu
ayene neticeainc:le mumaileyhin eektei 
kalpten vefat ettiği tespit olunmuttur. 

Kendisini halka ve arkadBflanna 
aevdinnİf olan merhumun cenazesi 
ihtifalle kaldırılmıtbr. 

Yozgat yolunda bir kaza 
Amasya (Hususi) - Y ozgada 

meyva götüren kamyonların birile 
Çorum Mecitözü posta otobüsü Çar
curum mevkiinde harap, dar, sarp bir 
yolda çarpıştılar. 

Nufusça zayiat yoktur. Çarpıtma 
esnasında iki 'ki,i hafifçe yara)anmış
br. Meyva kamyonu kısmen hasara 
uğramıttır. otobüsün çamurluktan e
zilmiftir. 

Hava adamakıllı soğu.Ttıuş .• pis bir 
yağmur çiseliyor, ve ben caddede 
yürüyorum. Karşıdan bir genç er
kek geliyor. Arkasında apaçık renk 
bir kostüm var. Bir hafta evvel gör· 
&eydim. 

- Şık bir erkek! 
Derdim, fakat şimdi böyle demi-

yorum: 
- Zürefanın düşkünü beyaz gi

yer kış günü! 
Diyorum. Gene yürüyorum bu 

sefer bir genç kadın gözüme ilişi
yor... Arkasında ince bir rop, başın
da beyaz hasır bir şapka var. 

Bu kadını; ince ropu, hasır şapka· 
sile bir hafta evvel görseydim. 

- En güzel giyinen kadm! 
Derdim, fakat şimdi böyle demi-

yorum: 
- Zürefanın düşkünii beyaz giyer 

kış günü diyorum. 
Gene yürüyorum, yürüdükçe, 

rastladığım zürefa düşkünlerinin sa
yısı artıyor . 

* Ben, herkesin giyinişini tenkit ~ 
den, herkese kulp takan bir adam 
değilim; hatta insanların giyinişleri
le bu yaşıma kadar bir defa bile ala
kadar olmadım. 

- Böyledir de, bütün bunların na
sıl farkına vardın? 

Diyeceksiniz. Sebebi var: Çünkii 
onların hepsinden evvel kendimi 

. gördüm. Arkamda beyaz keten bir 
kostüm, ayağımda beyaz podüsüet 
iskarpinler var 

IMSET 
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Fenni Bahisler: 

50,000 Sene evvel Avrupa 
ne -halde idi ? 

A rnerikalı bir doktor beşeriyet namına dört ayaklı 
Q}mamızı temenni eci ıor, güneş ziyasından daha 

süratli şualar bulundu 
gibı geniş fakat ayni zamanda çok so
ğuk bir çöl bulunuyordu. 

Bugün medeniyetin en ziyade mü
terakki bulunduğu bu yerlerde yaşa
yanlar yalnız vahşi hayvanlardı. 

Dördüncü yüz devresinde yani elli 
" bin sene evvel buzlar ta Cenuba ka-
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Sporcu baylar, biraz insaf! 
·Yaşar dünya birincisi 
olmakla suç mu işledi? . ı dar inmişlerdi. Bu devirlerde Avrupa 

.. çöllerinde insana benzeyen bazı göçe-
Bol ve iyi bir yemekten sonra, vu- be kümeleri peyda olmağu ba~lamıştı. 

cudunuza bir rehavet gelir. Dlişünce Bunlar taş ve ağaçlardan aletler yaı>
kabiliyetiniz azalır. Tenbel tenbel bir mışlar ve kencjilerini soğuktan muha- • 
müddet olduğunuz yerde kalırsınız. faza için mağaralara sığınmayı ve ateş- ...... :.«··'''"''· 
İşte bu hali nazarı dikkate alan Amcri- ten istifadeyi akıl etrneğe başlaınışlnr-

Yazan : Ömer •••im 
Bizde artık adet hükmüne girdi. Bir . Spor işlerinin bütün cilvelerini bi

)taç aylık sükunet devresinden sonra )enlerin böyle bir mevzuu ele aiaralı 
.birden spor işlerimize lJir hücumdur ortalığı karıştırmaları insafsızlığın en 
,başlıyor. Bazan teşkilata, bazan spor- büyüğüdür. 

kalı Doktor Donald Laircl diyor ki: dı . 
- Yemekten sonra, kan kafaı~l~.dan Ayni devrelerde yaşayan hayvan-

midemize indiği için rahatça duşu~e- lar da soğuktan kaçıyor, ve aslanlar, 
meyiz, okuduğumuz şey akbmıza gır- ayılar vesaire de mağaralarda yaşıyor
mez. lardı. İnsanlar evvela bu hayvanlnn 
Dimağdaki mesaiyi körletmemek için inlerinden çıkarıp kendileri orada o

vücudumuza kanın midemize inmeme- turmağa başladılar, ve bunun için ate
ıini temin edecek bir şekil vermeliyiz. şin yardımından medet umdular. 

Malfun ya kan biraz da cazibeiarz Tahmin edildiğine göre, insanlar 
kanununa tabi olarak hareket eder. mağaraların derinliklerine gidemiyor-

Amerikalıların yemekten sonra a- }ardı. Soğuktan rüzgardan kerıdisini 
yaklarını kafalarının hizrunndan yUk- muhafaza edebilecek bir yer bulan ve 
aek bir yere çıkarmaları bu sebepten- biraz da yiyecek tedarik eden insan 
dir.• hayatından memnundu. 

Profesör bundan sonra beşeriyet o günkü devrelerdenberi daima iyi
namına kaydile daha ileri giderek de- yi arayan insan 50 bin sene içinde bu 
mektedir ki: günkü medeniyet seviyesini. buldu. 

.tnsanıar, insanlaşmak isterler de, 
dimağlarının bütün randmanını orta- Güneş ziyasmdan daha 
ya koymak arzusunda bulunurlarsa, suratli şualar 
dört ayaklı olmaktan başka çareleri 
yoktur.• 

50,000 sene evvelki Avrupa 
İnsaniyet tarihi küremizin tarihi 

karşısında pek ehemmiyetsiz kalır. 
Şimdi okuyucularımızla beraber 50 · 

• bin sene evf'elki Avrupaya bir baka- Fizikçiler, şimdiye kadar ~ziyadan» 
hm ve Avrupa kıt'asının o zamanlar .daha sür'atli seyreden herhangi -.bir 
ne şekilde olduğunu gözden geçirelim. şeyin dünya yüzünde mevcut olmadı

Salihiyetli ilim adamlarının iddia- ğını iddia ederlerdi. Bu iddia bugün 
lanna göre, bu kıt'anın o vakitki man- tamaınile çürümüştür. Zira yeni keşfe
zarası şöyle idi: dilen Cosmique şualar saniyede 300,000 

Bugün Atlantik denizinin Cenubu kilometreden daha sür'atlı gitmekte
Garbi ve Cenup tarafları kara idi. Şi- dirler. Cosmique ziyalar yıld1zlann 

mal ve İrlanda denizleri, ovalardan ve neşrettiği ziyalardır. 
derelerden mürekkepti. . Aınerikada Ohio eyaletinde, rasat 

Daha Şimal taraflarını şapka biçi- işlerile meşgul olan Leslie C. Peltier, 
minde müthiş ve muazzam buz taba- ,göklerde bir kuyruklu yıldız ararken, 
kalan örtmüştü. gözüne yeni bir yıldız çarpmı~ ve is-

Bazan küçülen ve bazan da büyü- mini de Nova - Lacertoe koymuş. Bun
yen bu buz tabakaları denizleri kaplı- dan sonra tetkiklerini yürütmüş ve an
yor, büyüdükleri zaman deniz sulan Iamış ki, yıldız zannettiği şey, başka 
azalıyor ve küçüldükleri vakit te artı- bir semavi cismin infilakından ileri ge
yordu. liyormU§. Yapılan tetkiklerde bu ziya-

Akdeniz iki büyük göl bulunan bil- !arın 2000 senede güneş ziyasını dört 
yük bir ova idi. İklimi soğuktu. Sah- hafta geçtikleri tesbit edilmiştir. 
rayıkebfre gelince o da bugt1nkü gibi Güneş ziyasının en seri ziya oldu
bir çöl olmayıp münbit topraklı mute- ğunu söyliyenler bunu kabnl etnıemek
dil İklimli, bol nehirli bir yerdi. te ve 2000 senede dört haftalık bir 

Alpler ile deniz arasındaki büyük fazla sür'atin hesap yanlışlığından da 
bir mıntakada, şimdiki Sahrayıkebir doğabileceğini ileri sürmektedirler. 

fki erkek 
Arasında kalmış 
Bir kadın .. 
Edinıeclen bir mektup altlım, sa • 

hibi isminin saklanmasını istiyen 
bir renç kadın. Diyor ki: 

- cİstanbullu bir genç ile nişan
landım, bu kış başında evlenecektik. 
Fakat hayatını kazanabilmesi ıçın 

Tekirdağına gitti, evlenmemiz de ge
lecek bahara kaldı. Yalnız bu arada 
ben yeni tanıdığım bir erkeği sev -
miye başladım ve bir dalgınlık da -
kikasında kendimi onun kollan ara
mıda buldum. Şimdi düşünüyorum, 
ne yapmalı? Bu erkeğin metresi mi 
olayım? Yoksa hiç bir şeyden habe
ri olmıyan nişanlıma mı döneyim? 
J<'akat bu takdirde vicdan azabı için
de kalacağım.• 

Ben bu okuyucuma sormak iste -
rim: 

Yeni tanqtıimız ve bir clakika 
kendinizi kollan anasında unutmut 
olduğunuz erkek sizinle evlenmiye 
talip midir? Bu takdirde filiyata der-
hal r~ mittir? Eier vaziyet böy
le ise DİpmlllZI hemen bozunuz, hiç 
vakit ıeçirmeden evleniniz. Eski ni
pıılmız bir müddet belki ıztırap çe· 
ker, fakat IODra unutur, ne de olsa 
erkektir, bir batk•sile avunur. Fa
kat siz hayatuma yapmıı olursunuz. 

Yok, eter aclamm maksadı elliıe 
ıeçirdiii bJr av ile eilemnek ise der· 
hal mtbuıseheti kesiniz, icabında 

bllup Teldrdajma ridiniz ve onun-
la evleniniz. Vicdan azabına relin • 
ee, haklısınız. Amma heniiz evli ol
maclığuuzı diiJiinmek ve unutmak, 
bir rüya farzetmek lazım. Eğer evli 
bir kadın olsaydınız, bazı ahvalde 
başka türlü düşünürdüm. Fakat bu 
vaziyette iki zarardan birini ter .. 
cih etmek izım. 

UYZB 

l 

1culara yersiz ve haksız yüklenip duru- Ömer Besim 
Hearst yoruz. Ekseriya tepeden tırnağa kadar Atletler 1 k h ft 

Amerikalı gazeteciler kralı William amatör olarak çalışanları nahak yere ge ece. a a 
Randolph Hearst bugünlerde Alman - ,hırpalıyoruz. Ankaraya gidıyorlar 
yada bulunmakta~r .. Hearst .d~nyanın Bugünlerde sıra, on birinci Berlin o- Yedinci Balkan oyunlarına iştiralc 
en meşhur gazetecılerınden bırı ohnak- limpiyadında karşısına çıkan rakipleri- ,edecek olan milli atlet takımı önümÜZ" 
l~ ~.raber, en maruf adam1anndan da ,ni sıra ile yenmek suretile bulunduğu peki hafta Yunanistana hareket ede-
bırıdır. · .siklette dünya birinciliğim ka1..anmış cektir. 
. Hearst umumi _har~ arifesiııde Ame - olan gtireşçi Yaşarda... Geçen hafta yapılan müsabakalara 
rık?nın ~vrupa ışl~rıne k~.rışma~ası - Güreş işlerini toplu bir şeki.lde ya- pazaran milli atlet takımı seçilmiş "' 
nı. ıs~emış, fak~t _ Vılsona so7. geç!.rcm~- pan bir klübün bir kaç sporcusu birleş- ,bugiin kampta çalışan atletlere seya· 
mıştı. H~rp bıttıktcn sonra . ~uttefık mişler, Berlin olimpiyadları güreş mü- hat için hazırlanmaları bildiıilmiştir. 
d~vle~le:ın. Versay .mua~1edesını fazla sabakalarında büyük bir zafer kazan- Yedinci Balkan oyunlanna liimdl 
hır kin ıle ımza ettırmeg~ ka.lkı~maları mış olan Yaşara meydan okuyorlar. ,Berlinde bulunan gülle atıcı İrfan v• 
esnasında, muhalefet etmış, Ingıltere - ~endilerine önayak olan gazetecilerle ,Londrada bulunan sırık atlayıcı Fethi 
ye, Fransa ya karşı şiddetli makaleler beraber spor işlerimizde ilk defa tesa- ,ile İstanbuldan 19 atlet iştirak edecek· 
yazmıştır. Hearst Alman dostudur ve düf edilen tuhaf bir çığır acmıs bulu- tir. 
~nenin bir kaç ayını Almanyada geçi- nuyorlar. ~ . Atletizm kafilesine Federasyon Re• 
rır. A • • • Dünyanın hiç bir yerinde olimpi- isi Vildan Aşir riyaset edecektir. 

Hearst hadıselerı ıcat ederek gaze - yad birincisi olmuş bir sporcuya ne G ) AJ• Hik 
tesine. su:uı:ı temin. etmiş, ha~be bir yabancı memleketlerden ve ne de doğ- enera 1 .. m~t 
zırhlı. ~l~ ı~tırak etmış ve ~erikan ga- ,duğu yerin bir köşesinden esen birinci Almanyadan dondu 
zetecılıgını kurmuş olan bıt' adamdır. oldun amma gel bir de bizimle boy öl- o b. . . Be r r . dl .. ................................................. ·-········· , , n ınncı r ın o ımpıya arın 

~
'/ I .çüş bakalım! .. » gibi bir teklif yapmaz- ,dan sonra berayı tedavi Karlsbad'a gi• 
'~fi; lar. Böyl~ bir ~Y görülmemiştir: den Türk Spor Kurumu Genel Başka• 
~ Şampıyon hır sporcu bu kabıl te- nı General Ali Hikmet Ayerdem dün ·•============== ,şebbüslerle hergün herkes tarafından Jstanbula dönmüştür . 

boy ölçiışmeğe davet edildiği takdirde General Ali Hikmet İstanbula gelir 
Bir sokak kıga/eti ,artık güreş majorunu sırtından çıka- gelmez Federasyonlar bürosunda uztın 

Resmini gör - ramıyacağı gibi kendini minderden ,müddet meşgul olmuş ve Türk Spor 
düğünüz model " kurtaramaz. .Kurumu işlerine yeniden bakmnğa baş-
gayet pratik ve .: Olimpiyat müsabakalan için bir a- ,lamıştır. 

on altı yaşmd~m .... raya toplanan. sporcular içinde birb~i Rusyadaki gürec ma lannı 
elli yaşına kadar ayarında, aynı kuvvet ve kıymette bır • " Y Ç • 
herkesin yapabi _ ,ok sporcular bullınur. Çok defa bun- Mıllı takım kaptanı Nun 
Ieceği bir sokak )arın arasında kazanma şansı en az o- yazacak 
kiyafetidir. Yal - lan; dünya birinciliğini kazanıvermiş- M 
nız bir şartla : za- ,tir. illi gU:eş takımı kaptanı Galata-
yıf olmak 1azım - Her olimpiyatlda bu kabil şampiyon- .saraylı NW: 8?.vyet ı:usytıda yapıla-
dır. Bu elbise pi _ }ara rastlanır. ,cak muhtelif gureş musabaaklan bak• 
lili olduğu Jçin Olimpiyadda birinci çıkmanın kud- kındaki ?ö~lerini gazetemize yazmağı 
şişmanlara hiç ıl'et ve kıymetle beraber ~.ansa da bağlı ,vaa~e~tır. . . .. . 
gitmez. olduğu muhakkak bulunmakla beraber iki defa o~pıyada ve ınu~addi• 

Elbise resim - bu şansın kaybetmede de rol oynadığı- ,defa Rusyaya gıderı:~ pa:lak ı_n~saba• 
de de gördüğü - gözden malt tutulmamalıdlr.. kalar yap~ o~an gureşçı Nurmın ya-
nüz gibi etek ay - . Berlin olimpiyadlarında yapılan gü- .zılanru ılk musabakada? sonra nıun· 
n, bluz ayrı ola - ~ş müsabakalannın bir kaçı müstesna tazaman neşre başlayacagız. 
rak biçilmiş ve hemen hepsinde bulundum. lstanbul atletizm 
sonra bir dikişle , .. Yaşann yaptığı bütün ~a~ları g~r: birincilikleri 
birbirine rapte - .dilin. Onun teker teker maglup ettiği 
dilmiştir. Ufak, rakipler arasında ayağı kaydığı için İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafın'" 
kısa kolları var _ ı yer gelen, hakemin haksızlığına dan hazırlan:ın atletizm .. biri~cilikteı:l 
dır. Yalnız elbi • veya dikkatsizliğine kurban giderek bu cumartesi ve p~zar gunlerı Fener"' 
seyi yupmak için mağlup olan bir tek güreşçiye rastgel- bahçe stadyomunda yapılacaktır. . 
yüz kırk santim medim. • Balkan oyunlarına iştirak etmek il· 
enindeki kumaş _ İstanbulda büyük bir cesaretle ve zere hazırlık kampında çalışan atıet• 
tan üç metre l~ _ çok defa biraz da hırçın hareketlerle .lerimiz antrenörün tesbit ettiği müsa· 

dır ,güreş yapan Yaşar, Berlindeki müsa- ~ara iştirak edeceklerdir. 
~ek~t ebisenin ,bakalarında her zamanki gibi çalışmak Istanbul ~tl~tizm şam~!yonası Bal· 
bedeninin bo _ ,suretile bu zaferi elde etmiştir. ,kan oyunları ıçın de son bır deneme o-
yundadır. Omuzlara doğru genişlemiş Hul~ l ~ ~6 ~rlin olimpiyadları~- .Iacakt __ ır_. _____ __; ___ _ 
ve köşeli birer parça halinde kollara .da 6 l kilo bınncısı olmaktan başka bır 
doğru inmiştir. Kolların da dirsekten ,kabahati bulunınıyan Yaşarı parmajı-

Hukuk dört sene 
aşağısı vardır. Ceket için bir metre ,mıza dolamağa hiç bir suretle hakkı- Hukukun 4 aeneye çıkarılması içİP 
kırk santim enindeki kumaştan bir .mız yoktur. yapılan tetkikler nihayete ermiş ve hr 
,metre kırk santim 18.zımdır. Üç kişiyi birbirine tutuşturmakla zırlanan program Vekiller Heyetin• 

pıeydan alacak henglmeden spor na- arzedilmek üzere Maarif Vekaletine 
lnlılaar m•marl•rı için mına fayda umulamaz. Bn olsa olsa gönderilmittir. 
Yeni lıazU'la '- ı profesyonel teşebbüşlerde para topla- Adliye Vekaletine bağlı Ankara hıı-nan ~•nanıar mağa yarar ~ 
1 h" ] ""d" ı·•w .. ak . · . kuku da ayni programı kabul edece -
~ !18~ ar umum mu ur'lt~gu ~· .•Ü~ ~~a unı::ıt;;ıY.~ .. ~ ~u ?1e~le tir. Hukukun 4 yıla çıkarılması bütiİll 

aaadn ~gı . anunib~nun mbuva l ~th' ırınlarcı y nih~ en t sırtısoz u soy emıtirilm~ o an hukuk profesörleri tarafından mütte .. 
m ueaı muc ınce u yı ın ıaar aşar, aye yere ge ez, fik kab l ed"l . . 
umum müdürlüğü memurlan ve mü1- · eden bir insan değildir. Ve elbet- 811 u ı mıştır. 
tahdemlerinin aylıkları ve taadül dere- te ki el elden üstündür. Fakat Yap- Konservatuvar binası 
celerini gösteren bir kanun çıkacaktır. nn §U vey.a bu sebeple .. ma~l~p ~lması Şehzadebatında yapılması tekarriit 
Umum müdürlükte te,kil edilen bir on~ Berlküin.d~ kazanb' nakisedı~ bınndahi~ilik .te- eden yeni Konservatuvar binasının 
L • • d' b' d k'I~ L_ e en çük ır getıre- . 1 . b .. .. ..k k Ja -s:omııyon şım ı ır e tef ı at aanunu proıe erı ugun gumru ten çı arı 

hazıriamaktadır. Bu kanun meclise me~elerce· Uçan adam ismini taş_ caktır. 
ıevkedilir edilmez inhisar memurları DUf olan Fınbmwyalı koşucu Pavo NU:- Planların izahatı bir hafta zarfın~~ 
için bir de yardım kanunu hazırlanacak ,mi kazandığı bütün IJ8ll ve şöhrete Almancadan Türkçeye tercüme ecb _ 
mecliee aevkedilecekt!r. 937 yıbntlan rağmen müteaddit defalaı· llJrada bu- cek ve derhal ihalesi yapılacaktır. K~n 
itibaren inhisar memurları.bareme t&bi rada majlQp olmaktan kurlulmuş bir ıervatuvann intaıı için 500 bin Jır• 
tutulmUf olacaklardır. · atlet dejildir. aynlmıttır. 
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San'atkar Safiyenin Evinde Bir Saat 
"En büyük arzum radyoda 
kendi sesimi dinlemek!,, 

... ... * ----------
Benim .aaJ dinleyicilerim beyaz 6rtlilü mualarda oturanlar değil, 1 
sahneoın arka tarafına diifen, etrafı tel örpleriyle çevrilmiş 
arsada beklqenl erdir. Ben sahneye g-elirken onlar sıra aıra 
dizilirler, "Amu Safiye abla, Yanık Ömeri s6yle, birazda fazla 

bağır 1 ,, diye yalvanrlar 
______________________ .;.;.......;. __ .;.... ____________________ ~ 

Yazan: Kemal Tahir 
Arkasını piyanoya verip otur

du. 
Ben kocaman salon ararno -

fonunun yanını tercih ettim. 
ilk söze: 

Günde 200 defa öpülen 20 çocuklu 
bir ana ile görüştüm 

)telin geniş ye
\}lek salonuna giren
ler, Tarnaranın etli, 
boyasız dudaklarını 
Öpmeden sofradaki 
\>erlerine oturmu
}'orlar. 

Yazan: Naci Scıd•llah 
Kocas1, yaradana 

11ğmıp gene söze 
brıştı: 

- Zevci olmanın 
patronu olmaktan 
daha ucuza çıkaca

ğını anladım, ve ev
lendik. 

Tamara Bek gül
dü: 

Bu buselerle, 00. 
l'anmamıt dudakla· 
tı iri bir kan damla· 
tı gibi kıpkızıl k• 
&ilen Tamara Bek, - Amma, ben seni 
ağzı boş kaldıkça, sevmedim, sen ba-
}'erlerine yerleşeıt na flşık oldun. 
tal.ebelerini tanıtı· - Fakat sen de 
}'ar: beni seviyordun. 

- Buna cMaka~ Tamara Bek, ağır 
lli:ıı deriz. Çünkü ya- bir ithama maruz 
tııma geldiği zaman, kalmış gibi kaşları-
hacaklan, İtalyan Tamara Bek'in ço{·ukları Islanbnlda yaptıkları 1:>ir kır gezintisi esnasınmı nı çattı: 
makarnası gibi incecikti! umumileşmesini istemiş. Ve Aristok- - Hayır ... Yalan söyleme ... Kolis a-

- Buna cBüyük anne• deriz... Ar- rat ailelerin rağbetini de temin etmek- rasında ağlaya ağlaya yalvaran sen de
itadaşlanrun en küçüğüdür de ondan ... için. bale dansözleri arasına prensesler ğil miydin? 

- Şunuiı lakabı cYılan• dır. E'akat de katmış. Bir de leyli bale mektebi Tamara Bek'in on beş yıllık kocası, 
tabiabrun soğukluğundan değil, vücu- açmış. Ve ondan sonra, en Aristokrat bir suçu yüzüne vurulmu~ gibi kızar-
dunun kıvraklığından kinaye... aileler, kızlarını prenseslerle yanyana dı. 

Hocalannın dudağını, istavroza yi.iz oynatmak şerefini kazanmak için, bu Tamara Bek, gfıya onun gönlünü al-
~Uren birer Protestan hürmetilc öpen mektebe ko~muşlar. Neticede de, bale, inak istedi: _ 
Jirmi talebeye bakıyorum: En yaşlıla- bir Aristokratlar dansı olmuş, ve bu se- - Fakat bu haline bakmayın siz ... 
l'ı on sekiz, en küçükleri on ya~ında ya fer, biçare esireler açıkta kalmışlar. Aslan gibi bir gençti o zamanlar! 
\>ar ya yok. Fakat, propagar,ıda roaksadılc paleye . Ve soğumaya başlayan çorbasına 

Eğer gözlerinize; en küçük dan:,;özle, sokulan göstermelik prensesl~ı· ortadan ilki kaşık attıktan sonra devam etti: 
~n yaşlı arkadaşı arasındakı yiizlcrdcr çekilince, Aristokratlar da dersleri ser- - Evlendik.ten sonra, tiyatroyu bir 
bir seyahat yaptırırsanıı:, küçük dnn- meğe basladılar. Ve mcvdan bitl~·e 1 

rpektebe çevirdim. Ve nz zamanda, 
!!Özün birer, ikişer sene arayla çekil- kaldı. ' " yüzden fazla talebe buldum. İlk <lcrs 
ltıiş canlı birer portresini gbrmüş gibi Ben, Rusyadaki bu ilk bale mckte- ~c?.esinin :sonunda da, tiyatroda bir 
Oluyorsunuz. binin ilk mezunlarındanım. musamere verdim. 

Çünkü bilaistisna hepsinin sa~ları Mektebi bitirdikten sonra, Revale Bu müsamerede gördüğüm rağbeti 
kumral, ve gözleri mavi. Ve ilk bakı:ı- gittim. tasvir edemem. O gün. sc;·irciler ara-
~ hepsinin öz kardeş olmadıklarına Tamara Bek, büyük bir i~tahla ta- ısında, Gomon kumpnnyasıırn serma
lnanmak çok güç. Tamara Bek'in du- bağındaki balığı haklamaya çalışan y~arlatından bil' zat ta bulunmuştu. 
~ buseden ~ kalmışken sor- kocasını gösterdi: Musamcrcden son~a b~nn: 
dUJn: - Bu, orada, bir tiyatro mü<lii.rü idi. - .M~dam, de<lı, mil~.o~!ar k_aza~-

- Bu buselerin hikmetini öğrenebi- Benimle bir konturat yaptı. Ve sabah ~a~~~tıy~rsanı·~' .. b~ ~~":uyu oldugu gı-
lir miydinl Madam? aksam da, peş-imi kollamaua basladı. bı 1 

upaya goturunuz .. 

T 
- " .. . . "' . ~ , Aramızda çıkan uzun bir münaka-

aınara Bek; dudagına bula~~m bo- Her tenha koşede, karşıma çıkar, ) ılı- . da be . bö le t · k k"' 1 ~alan, ~}emeli peçeteyle temizlerr:eğe şır dururdu. · f1 ~ ntı Y u?1enın ço ar 
1 0

-
""l. .. ~-ak cevaba gı'ri.c:ıtı". K - d k' k 1 k 1 acagına ndırdı. Fakat. talebelcriın-lQ~ --v ocası, agzm a ı oca o mayı o - d w • • 

B b 1 
· b' k b . . duguw r'b' lt Ve .• en çogunun aılelcn, ~'Ocuklanndan 

- u use erın, ır aş usesmın gı ı yu ~· : . ayrılmağa razı olamıyorlardı. Yalnız 
~~anı kadar uzun ve enteresan bir - Yahu, dcdı,. en buselerı anlat. Be- b .. d"g·.. .. k 1 .1 1 . b q1ı..~ . k ? • u gor u unuz ız ann a1 e erı, ana 
ıutyesi vardır. nı ne arıştırNorsun. • b' ··t· d ·· d'l 

F 
"' ,. sonsuz ır ı ıma goster ı er, ve: 

akat bu hikayenin zevkine vara- Tamara Bek ın, kocasını da, tnlebe- _ Başlannda sen bulunduktan . _ 
biiın "' ' · "b' · 1 d • b ı· I :,;on eniz için, size evvela: bu kızlarla "erı gı ı ıtaate a ıştır ıgı el ı. Tat ı ra, dünyanın öbür ucuna kadar gidebi-
tıasıı bir araya geldiğimizi anlatayım: sert bir bakış, kocasının dilini yutma- lirler! dediler. · 

Ben Çerkezim. Ve göbek adını Fat- sına kafi geleli. Ve o hikayesine de\·am İşte, senelerdenberi benimle bera-
~?dır. Fakat Rusyada doğup büyü- etti: ber hemen bütün dünyayı dolaşan bu 
~uın. Rusyaya, baleti ilk defa sokan, - Meğer bu açıkgöz: «Dansi)z değil çocuklar, üzer1erine titizcesine titredi-

ar Aleksandr'dır. mi, nasıl olsa kandırııım!ı> dermiş. Fa- ğim emanetıerimdirler. Ve beni ana-
İtalyadan bir bale hocası gP.tirtmiş, kat o yılıştıkc_;a ben kaçtım. Ye hr:mtı !arından, babalarından ço'k severler. 

~~-sarayındaki esireJwi çah~tırtmaya ganimet sayarak, ücretimi her gece bi~ Tamara Bek'in, ıslanmış birer an· 
:""§lamış. Bu Çar balesine. o zaman- raz daha arttırdım. Bu da. kendisine trasit p.:ırçası gibi parlayan siyah gl'.iz
~, iyi aile kızlan girmiyorlardı. Fa- hergiin biraz daha pahalıya otu~·duğu- leriı;dc, tatlı. b~r .gUlüş genişledi; 

t, Çar, çok hoşlanchğı bu dansların mu görünce... • ! .... . ! · (Deva.., 9 uncu şar(ada), 

- Radyo ..• Diye batlayacalc 
oldum. 

Sözümü kesti: 
- Radyo deyince derdimi ta• 

zelediniz. Bilir misiniz. dünyada 
en büyük emelim nedir) .... Rad 
yoda kendimi dinlemek. 

- Plaklarınız bu işi göremi • 
yor mu? 

- Ben plakları kendim için 
değil, fa'brikalar için dolduru • 
yorum. Bana plaklardaki sesim 
kat kat büyütülmüs, kat kat 
sertleşmiş, adeta m~kanikleşmit 
geliyor. 

- Şu halde Bayan Safiyenin 
antenlerden gelen şarkılarını 
dinlemenize imkan olmadığına 
göre son bir çare kalıyor. arka
daşlarınızın se9iyle kendinizin • 
ki arasında bir mukayese yapıp 
aşağı yukarı bit neticeye var • 
mak. 

.. 
- - -

(Yanık Ömer) in sevimli ar
tisti gülüyor= 

San'atkAr Safiyenin cSon t'osta» ya 
verdiği bir resim 

- Haklısınız diyor. Maamafih rad· 
yoda kendime dehşetli itimadım var. 
Bana öyle geliyor ki sesim oldukça fo. 
nojenik. Hoş bu herkese böyle gelir 
ya! 

başarılacağına emin olduğum, knrak
teristik, orijinal bir Türk musikisini 
hudutlarımızdan daha ötelere kadar 
işittirmektir. 

Popülerliği sesının gözeUiği kadar 
sevimliliğinden gelen Bayan Safiyenin Temin ettim ve hemen sordum: 

- Kaç senedir radyoda okuyorsu 
nuz? 

• bu samimi emeline kim (in~allah) de 
mez. 

- Dört sene oluyor, aşağı yukarı. - Radyo mikrofonu karşısında 
- Mikrofona söylemek mi yoksa hıçkırık, öksürük, şarkıyı unutmak 

plak doldurmak mı daha güç? gibi bir felaket geldi mi başınıza? de· 
- Ne bileyim bu bir parça da alış· dim. 

mak meselesi. Fakat bence radyoda - Aman dağlara taşlara. R ldyoda 
okumak, dinleyiciler karşısında söy - ba"ıma gelmedi amma lzmirde böyle 
lemkten de plak doldurmaktan da da· bir rezalet oldu. lzruirlilerin pek sev -
ha zevkli. O an, kendimi, sayısı meç· diği bestekar Bay Şükrünün gayet gü· 
hul insanların önünde ölçülemiyecek zel bir şarkısını okumamı istediler. 
kadar büyük bir genişliğe hitap edi - Şarkıyı arkada,lanmla beraber iiç dört 
yor, sanıyorum. Bunun zevkli heye - kere geçtik, fakat kendime tamamile 
canını tarif edemiyeceğim. Bunun için güvenemediğim için notaya bakarak 
radyoda kendi sesimi dinlemek arzum okuyayım dedim. Ben herhangi bir 
gibi oldukça gülünç bir isteği bir tara- şarkıyı tamamen içime sindirmeden 
fa bırakıuak bütün emelim, yakında (Devamı 9 uncu sayfadı.) 

n=-
1 

VAPURDA 
BiLET ALMANIN 
DOGURDUCU BiR NETiCE 

ZoftCllldak&a oturan okuyucumuz Sabri 

Özer bir yolcunun uzun sefer yapan va· 

purlarcla, biletini vapu~'Un içinde atması

nın bazan rarip netit'der doturabileceiini 

~UL Diyor ki: 

• Bir çok yerlerde t>lduğu gibi Zongul
dakta da yolcu bllet1nı vapurlarda almak 

adettir. Ben de vapurda blleUmı l\lırıtn 

diye efyalarımıa '1/91936 · pa'Zartesi · günii 

Denlıyolları ldaresl.nln Çannkknle vapu

runa bindim. Benim gföi bir kaç arkadaş 
vapurda bilet almaya başıacııar. Ve aldı

lar. Bu sırada ben de bll~t. almak için gi
şeye yirmi beş kadar arkad:ı~la müracaat 
ettim. Vapurun süvart<ı\ yolcu tamam ol
muştur başka kimse alam'\;:,ız diye bize 

bUet vermedi. Vapurd~n ~eri dönmcğe 

mecbur kaldık. Vapura gello gitme sandal 

ve hamal parası olarak 115llı kuru:ı nıns

raf yaptım. Ayni zamanda ı;~e de otel ve 
sair mecburi masraOE\r yapt.ım. İşin aksi 

tarafı havanın muhal••fctı yüı.unden iki 

gun vesait Le buJunm:ı.dL 

İşin acıklı tarafı: Vapurdaıı doneııler 

içerisinde acentadan bUet!.nı alım.; sandal
cıya sandal ücreti veretek parası olmıyan

lar da vardı. Tabil bunlarda bu lkı gün 
içinde sem ve perl.§an bir vaziyette gece 

gündüz sokaklarda dolaş::naya mecbur 

kaldılar. 

* 
Burada biraz durakll\yalım : Caı akknle 

Vapuru gibi küçülı: blr yoıcu v.lpunmda 

yirmi sekiz kadar tayfa v1r. Bu bulmm 
sırasında bu tayfalar imkfuu varım lüzu
mu kadar tenzil edll$e de bunların yefü:ıe 
yolcu alınsa daha mu,ahk olur k .. naatln

deylm. Bu hususun da nazan dıkltat.c alın
masını Denlzyolları genel mi.ıduı llığunclen 

dilerim. 

* 
Bir vapurun yükü nek:ıdar tamam olsa 

yine bu geri çevrilen yolcuları alabUır<il. 

Sozli geçen vapur süv:ırl.sln•n blzı geri 
çe,1nnesinden bir şey nnlaynınndım. 

Denizyolları idaresind'!n rica crtcrlm. İs
tanbul - Bartın yolcu \'apurl:ırı ınltdarı 

kafi değilse buna ilave ynpı.'ln. Bu rrrck 
Denizyolları için '\"e f,Cl'ckse esh:ıbm\i:'~allh 

idn çok faydalı olur. 
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--1 Yazan: Orhan Selim 1--------- İspanyol 
Asileri Kralı ~ 
Getirecekler! KONUŞMAZ! 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 87 Londra, 15 - Morning Post gaze-
- Teyze, dedi. Siz Ömerin anasısı- Bermutat bir akşam Ömer Sühey- tesi yazıyor: cclspanyada cereyan e -

Hitlerin ,. n tukl 
sonra Sovyel er·n 

Londraya tavsiyeler· • • 
nız değil mi} layı gördüğü vakıt genç kızın yüzü den kıtalin orta çağ kıtaller inden hiç 

- Evet kızım.. sapsarıydı. farkı olmadığını ispat eden cerhi im· Londra, 15 (Hususi) - Nasyona] ! ler askerin manevi S<.!Vİyesini ve cesıı· 
Gülizarın halinde göze batar bir te- - Ömer, dedi. Biz lzmire gidiyo • kansız deliller vardır. Kiliseler yakı • Sosyalist kongresi münasebetiyle Nü-I saretini ispat eder. Şurası kafiyetle 

laş yoktu. Süheyla bunun farkına var· ruz. lıyor. papaslar ve rahibeler katledili- renbergde söylenen nutukları tahlil iddia olunabilir ki: 
dı ve hemen sevindi. - İzmire mi gidiyorsunuz~ Ne mü- yor, erkek, kadın ve çocuklar toptan eden Sovyet gazeteleri Hitlere şiddetle Bugün tayyarelerden geniş mikyast11 

- Buyur yukarı çıkalım kızım.. nasebetL idam diliyor ve, dahası var, bütün hücum etmektedirler. inişlere müracaat ederek askeri ha · 
- Zahmet etmeyin, teyze, bir şey - Babam orada bir ecnebi şirke • bu vahşeti yapanlar hüriyet için muha- İzveatiya gazetesi Hitlerin son nu- rekat yapmıya muktedir yegane ordıı 

soracaktım.. ... tinin hukuk mü,avirliğini alıyor. Bu- rebe etiklrini ilan diyorlar. tuklarından bahsederken şunları yaz- Kızıl ordudur. Çok şayanı dikkat şeY' 
Gülizar gülmeğe çalıprak:· radaki evi satıyorlar. Ben de oradaki ispanya hadiseleri, Avrupa mede • maktadır: ler gördük. Bunları bizim ordumuz.da 
- İyi ya kızım, dedi, soracağını Y.U· koleji bitireceğim artık. niyet ve kültürünün ne derece teh • «Almanya, Şarka doğru genişlemek da tatbik etmiye çalışacağız. 

kanda sorarsın.. Beşiktaştan Kabataşa doğru yürü- rebe ettiklerini ilan ediyorlar. gayesini tahakkuk ettirdikten sonra, Alman Ordusunun Tezahüratı 
Yukarı çıktılar. Süheyla etrafına miye başladılar. Ömer uzun uzun dü- Son Vaziyet müstemleke meselesini kat'i olarak Londra, 15 (A.A.) - Daily Tele-

bakınıyor. Kendi evile Ömerin evini şündü. Sonra birdenbire sordu: Paris, 15 (Hususi) - İspanyol asi- ele alacaktır. Almanyanın yapacağı ilk graph, dün Nürnberg'de yapılan sfiel 
mukayese ediyor. Eyüpte bir ihtiyar - Sen gitmezsen olmaz mı? !eri şimdi Bilbaoya doğru ilerlemekte- iş İngiltereye bir nota vererek müs • tezahürat hakkında yazdığı yazıda, btl 
dadısı vardı. Ömerin evi onun evi gibi _ Nasıl olur) dirler. Yolda hiç bir mukavemet gör- temlekc istemek olacaktır.» tezahüratın Almanyada şimdiye ka~t 
tahtalar temiz, amma halı yok. Camlar B d k ab fil" k ' miyen kıt'alar, şehrin ancak 40 kilo- Makale J:ıöylc nihayet bulmaktadır: görülmemiş bir büyüklükte olduğunll 

- ura a a r an an yo mur v b k d 1 1 T ve Hitler önünde yapılan geçit resıni· 
silinmiı:ı amma. perde yok. Yalnız kaO.ıt O 1 d k ı B metre uzagında ulunma ta ır ar. « ngiltere gözünü armalıdır.n 

T • n arın yanın a a amaz mısın? a- B"lb ı..:ı.:.. tif al b 1 t :r·· r.in Alman ordusunun bugün 1914 de-. l b . .. . . ı ao wı o s gını aş amış ır. So .L __ 
sıtör er var. a~a <eburadakı kole1ı bıtırmem daha Diğer taraftan, asi tayyareler bugün vyet Ol'UlDUDUD manevralan ki kadar kuvvetli olduğuna, şüphe bı· 

Söze başlıyan Gülizar oldu. dogru» desen.. Madrid üzerinde uçuşlar yapmışlar, Moskava, 15 (A.A.) Beyaz ralanadığını bildirmektedir. 
- Ömeri sormağa geldin değil mi - Beni burada bırakmazlar Ömer.. harbiye ve dahiliye nezaretlerini bom- Rusya askeri mıntakasındaki manev· Times gazetesi ise, bu tezahüratıl'I 

kızım, dedi. Ömer omuzlarını ailkti: bardırnan etmişlerdir. ralara i'tirak eden ecnebi askeri he - ve 400 tayyare taliminin geçen seneid 
Süheyla önüne bakarak cevap ver· - Eh, öyleyse ne yapalım, dedi, Lizbon'dan verilen haberlere göre, yetleri reisleri gazetecilere ihtisasları- talimlere faile olduğu intıbaını ver-

di: güle güle... Madrid hükfımeti Valens'a nakletmeğe nı nlatmışlardır. Çek heyeti reisi Ge- mediğini yazıyor. 
- Evet teyze, merak ettim de.. Süheyla çekti Ömerin kolundan: karar vermiştir. neral Luza demiştir ki: Daily Meil gazetesi, ctayyarecilerit. 

M k ıki ·· ·· B As-• G 1ın N tku mahareti Alman tayyarecilerinin bi· - era etme.. uç gun sonra - ana ne kızıyorsun?. . ı enera u Manevralara iştirak eden kıtaatın 
gelir. _ Yoo, sana kızdıg'"'ım fı"la'"n yok... .. Burgos, 15.(A.A.) -.Ge. nera. l Mola, h rinci sınıf meziyetlerini gösterdiği• ,,e 

d kş b tuk 1 azırlanışı «Mükemmeh> tabiriyle tav- mukabil hava bataryalarının atıştal4 
Süheylanın gözleri dolu, dolu p]du. Gideceksin.. ne yapalım.. ~ a .~m ır ı:u . soy emış ve ez- sif edilebilir. Bütün sunufu askeriye ... _1'!. 

Gülizar sevgiyle Süheylaya baktı. Üç Ömerin sesi acı. Aksı'lı'g ... ı" u""stu··nde. ·• cumM1e şoffyle.dem. ış_tıdr: ı· sür'atlerini yabancı süel ateşelerin UU"" 

U• er yet mı so ra spanya büyük bir hareket ve manevra kabili- dir ve hayranlıklarını çektigw i kanaati11· 
gündür o da 'deh"etli üzlüyordu. Nuri su··heyla cevap vermedı'. Kabata a za 1 ı.. z en . n · . -"' ş A d ks k b ki lma yeti göstermis.tir. Bilhassa piyadenin dedir k ·· ··td .. v •• •• bT d F 1 k nın vrupa a yu e ır mev a • . 
ustanın ço uzu ugunu ı ıyor u. a- geldiler. skeleye çı tılar Dört beş ço· · f B lmil ı ah d ·· tabiye terbiyesini ve büyük tank kıt'a· Daily Ekspress, bu teuıhiiratın Al· 
k ·k· · d k k ld'kl · k b 1 k Ö sıru ıs ıyoruz. eyne e s a a mun-
~t ~. ı~ı : ~r~ı . . ar~ıya .ge 1 e~ı va- cu oltayla a ı tutuyor. mer on • ferid vaziyette kalmak ~stemediğimiz larını burada ehemmiyetle kaydetmek manyanın şimdiye kadar görmediği en 

kı~ uzuntulerını bır~ırlerıne .bellı. et - lara baktı. Kendi çocukluğunu hatır- gibi, ecnebi müdahalesi de istemiyoruz. isterim. kuvvetli modern techizat tezahürü oJ 
mıyorlar, bunu bellı etmek ıstemıyor- ladı. An'anevi krallık, muhtariyet meselesi- Tankları fevkalade mühim miktar- duğunu bildirmektedir. 
lardı. Halbuki Süheyla şimdi dokun • Süheyla sokuldu Ömere: ni halledebilecek yegane rejimdir. Ga- da kullanmak hususunda yeni bir u • Fransız Kabinesinin Toplantısı 
san ağlıyacak gibi. Gülizarın böyle - iz.mir ne kadar yer ki, dedi, sana yemiz, Katolik, müttehit ve kuvvetli Paris, 15 (Hususi) - Nürnberg korı sul tatbik ettiğiniz görülüyor. Kızıl b ·4 

«Dokunsan ağlıyacağınm belli eden muntazaman mektup yazarım. Sen de bir İspanya vücud_a getirmektir. . . . gresi münase etile Hitlerin söylenıı, 
ki 

ordu bu usul ıle bu çok çetın meseleyı olduguv nutuklarda müstemleke talebine 
bir insana öyle ihtiyacı var ·... cevap verirsin .. Hem orda bildiklerin 52 Kişi idam Edildi halJetmı'• bulunmaLtadır. 'T' ö d Ar t 15 (AA) 19 t "" x: ıank ve ait kısımlar İngilterede olduğu kad91 

- Yarın meri görmeğe gi ece - filan varsa .. Sonra ben iki üç ayda bir ıcan e, . - emmuz- hl t b·ı k.ıtaaının tabiyesine Fransada da büyük' bir tesir bıraknll~ 
ğim Senin geldiğini söylerim f t b 1 J bT · E "pd d d da şehri zaptebneğe kıyam etmiş ol- zır 1 0 omo ı 

•• • • • • •• 6 an u a ge e 1 ırım.. yu a a ım- dukl d d 1 h Ik hk · _ gelince, yeni bir yol açtınız. Kuman- ve heyecanı mucip olınuştur. 
- Ben de gelebıhr mıyım teyze d k l B'I 1 ·· ··ı·· arın an o ayı a ma emesın H k He domu ~İ Aa a ırı~.. .'sen nasık uzd~ uyoruB~· ce idama mahkfun edilmiş olan elli iki danlarınız yüksek bir tabiye ve teknik Başvekil Blum, bu sabah Lil'den a~· 
- ayır ızım... m o· • mma guvenıyorum .. en ıme.. ır Faşist idam edilmiştir. ve çok büyük manevi ve maddi taham- ~et eder e!:111ez ha~ciye, harbiye, dahı· 

maz... sene sonra mektep bıtıyor.. mül göstermişlerdir. liye ve müstemlekat Nazırlarını nez· 
Süheyla Gülüzara bakıyor. Onun _ Eh. mektep bitince.. "Her şey çuvalın içinde!,, M-" :ı_ b' b··t·· dd 1 dine davet etmiştir . 
. E .. t k" d d . be . 1 b 1 1 b" oaem nar ın u un mua c me- ""' 1 tıda bilhassa M .. temlek . evı yup e ı a ısının evıne nzıyor - stan u a ge ip ır iş arayacağım I I . . .. • ti h il tın kt_.ı· l ıop an US e ;.ş· 

amma kendisi hiç benzemiyor ona.. k d' (Baştarafı 1 inci sayfada) se e ennı sur a e a e e ecıır er. !eri gözden gı>ririlmi be ıınuel 
en ıme.. t d" d ·ıdiv. · ı b bakım K l d od k 'k tal -~ şve yne 

Gülüzar Süheylanın anasına da benze- ö · · · belli ... e ır• enı gını ve mese e u • ızı or u m em te nı vası ara vaziyet etrafında müzakereler olrnuŞ-

lı ara
mke·r sevmcını etmemege ça- da .. n huk·uku· umumiye_yi alakadar ettiği mebzul mikyasta malik bulunuyor. Bu tur. 

miyor. Konuşuşunda, duruşunda belki 
Zehraya benzeyen bir tarafı var. ş . kas ) 1..çın tacırın defte:ı~nne .. e~. k~nu!du - hususta bence Kızıl ordu dünyanın en Bu toplantıya husus! bir ehemmiyei 

.. (Ar 1 var gunu ve defterlerının muhurlu hır çu- ileri gitmiş ordusudur. Paraşütle init- atfedilmektedir. 
- Omer benden bahsetti mi size) .......................... - ... --.. -................ val içinde berayi tahkilc polis müdü-

- Etti kızım.. Ermeni Katolik kiliseleri riyetine götürüldüğünü yazmıştık. K ı E d d At t •• k •• 
Süheyla, Ömerin anasına kendisin- Evkafa geçti Mevzuu bahsolan t:cir Alyanak d~~ ra var ın a ur u 

den nasıl bahsettiğini anlamak mera- yaaında avukatı oldugu halde kendili-
kına düştü. Kurnazlığa başvurdu: (Ba.ttarafı 1 inci sayfada) ğinden polis müdüriyetine giderek çu- • t• • • 1 • 

_ Beni pek beğenmez amma o.. ne~:. bağlı valcıf_l_:u hakkında_ ittihaz valın a?ı!ması~u. :re d~ft~rlerin ~~z - zıyare JD}fl ne tı ce erı 
- Neye beğenmesin.. ettıgı kararı teblıg ve Patrıkhaneye den geçırilmesını ıstemıştır. Kendısı bu 
_ Bilmem, hala küçük borjuvalık- bağlı bütün vakıflarla bu vakıfların sırada: Londrada çıkan Niyuz Kro- dört uzun saat konUfması, bugün~~ 

tan kurtulamadan, nefi]e senin adam irad, emlak ve akarına vaz·ı yed etmiş- - Her şey çuv~lın içinde, diyor?. bir nikl gaU:tesi Kral Edvard'~ İngiliz politikaaının .. güvenilir bir politi~ 
olacağın yok deyip durnyor. tir. Bunu icap ettiren sebep bu va • ~af~ ~zgın, bır taraftan da mustc- son seyahati: bu .meyan~ merı:leketi- ka olduğunu Türk zimamdarlanna jr 

- Sen bakma ona kızım. Neye a- kıflarm hali hazır durumuna göre ka- rihM~orunt .uhy?ıu~. k··. mizi ziyaretı miınasebetılahe blır :'::1 pat etmiftir. Türk.iye ~vekili f_,et 
ı dk • l b" .. 11. . us erı tı, çun u. yazmıştır. Bu yazıdan sey ate i:Uö- 1 ..... 1 H . . V-'-"l' R "',,., 

dam olmıyacakmışsın.. nsan iste i - nunen mes u ır muteve ısı mevcut Al h" d . a· kad b" k ka 1 ha 1~~ımları v nakl nonu ı e, arıcıye ca.ı ı ü'tü .l"'I>'-- ey un e şun ıye ar ır aç sı o an zı ~ aşagıya e-
ten, yerine düştükten sonra .. hem be- olmamasıdır. defa çalışıldı bir kaç defa ihbar yapıl- di oruz: sın hazır bulunduktan konu~alar, Y': 
nim oğlan yeni yeni okuyor .. Mektep Beyoğlu. Va~ıflar Direktörü tara • dı, fakat bütÜn bu ihbarların içinde en y cKral Edvard'ın seyahatleri esna- k~n~a anlatılan kanaati kuvvctlendit' 
de bozdu biraz onu .. Bır parça ukala.. fından t~yın edılen ~e~et . Başpapas küçük bir hakikat hissesi dahi yoktur, smda yabancı devlet adam.larile konu- mışt~:· 
değil mi? Bogos Kıreçyanın da ıştırakıle Patrik- çuval açılınca görülecektir. diyordu. şuşu, yeni yeni şayialara yol açtı. Ve Dıger taraftan Tevfik Rüştü A~ 

Süheyla güldü. hanede vakıfların vaziyetini tespit ve Diğer taraftan ayni derece kızgındı: bu seyahate siyasi manalar verildi. sın Metaksas ile görüşmek üzere (~1 
Gülizar Süheylaya yavaş yavac his- hazırlanan devir ve teslim mazbata • - Azledilmiş bir memurun bir şir- İngiltereden çıktığından itibaren sı- Eylulde) Ankaradan hareket ettiği bil' 

settirmeksizin sorguya çekti. Neler o- ları imzalamıştır. ketin hayatı ile oynamasına müsaade e- rasile Yunan Kralı Corç, Metaksas, dirilmektedir. 
kuduğunu, neler düşündüğünü anla- Bu suretle vaz'ı yed edilen sekiz ki- dil.memelidir, diyordu. Kemal Atatürk, Bulgar Kralı Boris, Bu seyahat, fngilterenin Akdenizd' 
mak istiyor. Kızı beğeniyor. Güzel bu- lise şunlardır: Hakikat şu ki, mesele şimdi karşı - Yugoslavya Kral naibi Prens Pol, A- kaybo'lmuş olan prestijisinin yeni.del' 
ıluyor. Akıllı buluyor. Fakat «daha çok 1 - Beyoğlun'4_ Sakız ağacında lıklı bir dava safhasına girmiştir. vusturya Cumhurreisi Miklas ile gö- canlandığına alamet telakki edilebillı' 

P t 'kh b" .. d s·· A Bir tarafta bu şirketin sabık memu - rüşen ve ayrıca, gittiği yerlerde, bir B t" . d Kr l Ed d . -t· ham» diye düşünüyor. a rı ane ınaıı ıçın e urp svas- . u ne ıceyı e a var ın zıyaı-

• k·ı· . ru olup bu ihbarı yapmış olan Bay çok devlet adamlarile de temas eden I . fedeb·ı· . 
yan ı ısesı. H.. .. d D tahrik. . 1 ~ • d d' b h t· b erme at ı ırız. ·· b 1 • '> Be 1 d K usnu var ır. avayı ıçın evvell:1 Ma3este E var ın u seya a ı aca a y L el' 

Omer bir hafta sonra geldi. Ba asi e - - yoğ un a arlman civarında şirketteki eski sıfatını kullanmak iste- . · b"r mana ifade eder mi? unan .Başvekili Metaksas ÇO"-

k 1 Sai d Y T L"li • sıyası ı k'd be . M l' . . .L tB~· 
uzun uzun onuştu ar. t amca a 0.ro, ot:a1.1: .ın seaı. .. y • miş, sonra bu sıfatın kifayet etmedi - Bilindiği gibi, Kral bu uzun gezinti- ~ e? rı uao ınının nayranı ve 
oradaydı. ikisi de Ömere bir hayli çı· 3 - Buyukderede Surp Bogos kı • ğini görünce hukuku ammeyi alakadar sinde daima mütenekkiren seyahat et- dırkarıdır. Maamafih Kral Ed~ 
kıştılar. Sa it: lisesi. etmek için cmuhbir» sıfatını kuJıian - miştir. son ziyaretinden sonra Yunan polit• : 

_ Malumya oğlum, dedi, hareket 4 - Y eniköyde Sürp Ohannea ki- mıştır. Hakim olan kanaat şudur: kasının da, lngilterenin arzularına 'il</ 
eden adam hata eder. Hata etmeyen lisesi. Karşılıklı davanın ikinci tarafında Sekizinci Edvard'ın seyahati son gun bir cereyan alması ihtimali var~ıf• 
de yalnız budalalardır. iş hatayı anla- 5 - Tarabyada Sürp Andon kili - ise şirketi temsil eden ve aleyhinde ih- zamanlarda bozulmuş olan Akdeniz Kral Edvardın Türkiyeyi ziyaretıll" 
mak ve bir daha tekrarlamamaktadır. sesi ~r ~apılan Bay Aly~~k .:Va.~dır. Ve ınisakına dahil devletlerin İngiltereye den sonra meydan alan belli baflı ~· 

Gülizar o gece Ömerin şerefine tel 6 - Kadıköyünde Altıyol ağzında şımdı ~abık memuru Husnunun ~esap- karşı takındıkları çekingen tavrı sil- dise Türkiye Başvekili İsmet fnöıt~ 
.f. . . d. E . hah Öm I s·· L Iannı ıncelemekte, yapılan tahkikatın . . b" . t h t · .. k k d L d ah&tY kadayı ı pışır ı. rtesı sa ere urp eon t· . . bekl ktecr la _ mış, yerme ır emnıye avası emın nun pe ya ın a on raya sey 

Süheyla buluştular. Gülizar sokak or· 7 - Kandillide Ermeni Katolik ki- nt.e ıces~.ı b" ~ft': daır ve a cagkıtane- etmiştir. nin kararlastınlmasıdır. t 
. ıceye gore ır ı ıra vası açma - · . . t r 

tasında Ömerin boynuna atılmamak lisesi. savvurundadır. . Kralın bu seyahat esnası~da .H~r- Gelecek heyetın başında b~ oı-
için kendini güç t.uttu. Arkası arkasına 8 - Büyükadada Meryemana kili- * bıye Nazırı M. J?~ C~op:r .. ıle b~~- ~et ... lnönü buluna~~ktır. H~~etın sııt 
aorduru şeylere Ömer kısaca: sesı. Vak'anın seyrine gelince: Defterle _ te :ugoslav ~ahilındeki. butun mühim ger azasını da Harıcıye Vekılı, lktJ </ 

- Cıınım geç şimdi bunlan, dedi. Bugünden itibaren bu kiliselerin rin tetkiki uzun zamana tevakkuf e- den.ı~ ve d:.nı: ta~yar~ı mıntakalarını Vekili Celal Bayar, Genel KurtJ'IB _ 

G ı . l S d k f . tl d B v l E k f d k .. .. ektedir B b.. 1 1 gezışı de buyük bır alaka uyandırmış- B k d . ı__ h .,ekB ün ge ır an atırım.. en e ne var ne va ı ve ıra arı a eyog u v a ece gorunm . u, oy e o du- tır aş anı, enız, ~ra ve ava • ~ 
yok bakalım? Müdürlüğü idaresine geçmiş bulun • ğu ve meydanda da Bay Alyanağı suç- ·B h t" k b- d Bah . N Jetlerinin müsteşarlariyle, bütün ı .. ti 

1 ·· t ek b" bul • . . u seya a m a e ın e rıye a- . . b zı-
- Cevat nasıl.. maktadır. Bu vaz'ı yedi icap ettiren se- ~ gos erce; . ır şey unmadıgı ıçm zırı Sir Samuel Hoare'nin de Akdeniz- kaletlerın yüksek şeflerındn a 

1 · D"' ak · b d y ıldık b Er · K t l'k p t "kh · · şırket faalıyetıne devam etmektedir. . . . ~-t.·ı ed kti - yı, un şam ur ~ a r .. ep menı a o ı arı anesının .............................................................. dekı dolaşması bu alakayı bır kat daha 41'Aı ec r. ğU ,ı· 

Zehra ne alemde~ Tevliyet vazifesini hakkiyle ifa ve ki· zangoçlarının sair müstahdimleriyle arttırmıştır. Bu hey'etin Londrada bulund~ :tıJı' 
e liseleri idareye kanuni salahiyeti ol - kili9elerin idameleri masrafını evk-;f İyi ve mevsuk maHlmat alan maha· ralarda maU yardım, Çanakkale~eııdi-

A YRIUK mamasıdır. idaresi verecek, akarlarını da yin-; ev· filin inanışlarına göre, Kralın Ata ·- ~i ':8 Türk filosunun kuv~ 
B t t ·· l t. 1 B d b k·ı· 1 · 1 k f "d · · 1 • · ·· k ·ı · A b' h · · d nlmesı mevzulanna temas ermu a gun er geç ı. a ema u ı ıse erın papas arının, a ı aresı ış etecektır. tur ı e gayet samımı ır ava ıçın e muhtemeldir. 
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K ahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KO SANIN KIZI 
r Hikô.g• 1 Altın ararken • • • J L_____.. ___ _ 

Yazan ı Kadlrcan Kafh 
Son Posta'nın tarı'hi tefrikası 

Jlyas ona döndü ~·e kaşlarını çata
rak sordu: 

yık Ömerin biricik kızının da bulun -
duğunu ve kendisi için çarpan, onu 
özliyen ve düşünen bir kalb taşıdığını 
bilseydi acaba daha coşkun olmaz 
mıydı? Acaba kanatlanmak ıçın çır • 
pınmaz mıydı? .• 

Numara: 13 
Çünkü yol uzasaydı kırk beş saat -

tenberi kovaladıkları düşmanı bir kaç 
saat sonra yakalıyacaklardı. 

Laster, Sydney şehrinde bir sigorta 
cıjanıydı. Bir kaç sene evvel paranın 

<:demi istikrarı ve altın :Hatlarının yuk
selmesi üzerine şehrin tanınmış zengin
lerinden olan bir sarrafın yanma gi -
derek şunu arzetti. 

- Neden~ .. 
- Ben de Barselonaya gitmek is • 

tiyordum. 
- Sebep? ... 
- Kardinal Merkandoyu dünya gö-

zile görmezsem gözlerim açık kala -
cak. 

- Onu ne yapacaksın? 
- Hesaplaşmak istiyorum. 
İlyas Reis ona hak veriyordu. Doğ

rusu kendisi onun yerinde olaydı bu 
lcadar da sabredemezdi. 

Fakat onların Barselonanın içine de 
girmeleri nasıl kabil olurdu. Bu aşağı 
yukarı, bile bile kendisini düşmanın 

kolları arasına atmak olurdu. 
llyas Reis bir kaç dakika düşün -

dükten sonra dedi ki: 
- Umarım ki düşmanı oraya kadar 

~açırmayız ve daha önce yakalarız. 
- Ben de böyle olmasını dilerim. 

Lakin işin böyle olması benim kara • 
rımdan vazgeçmemi icap ettirmez. 

- Ne demek istiyorsun. Barselona
ya hücum mu edeceğiz} 

- Hayır... Bu deliliğ;, sen istesen 
de ben yaptırmam. 

-Öy]e ise} ... 
- Ben yalnız olarak giderim. Al -

rneriyeye gittiğim gibi ... Ne dersin} 
- Hakkın var ... Bu olur işte ..• 
- Beni Bars~lonaya yakın bir yer-

de karaya çıkarır mısın} 
- Korkarım ki ele geçersin. Bu, 

'lor bir işdir. 
- Olsun •.• 
- Çok sürer mi, dersin} 
- Bilmem ... Siz beni bekliyecek 

değilsiniz ya ... Gidersiniz ... Ben işimi 

* -34-
KORKULU BİR PLAN .. 

Cumartesi günü, akşamın sisleri a
rasında büyük çan kuleleri ve yük • 
sek kale duvarları, heybetle yükselen 
kulelertle Barselona göründü. 

Fakat görünmez olaydı. 

llyas Reis başkasaranın önünde ve 
korkuluğa dayanarak ayakta duruyor
du. Ellerile kalın korkulukları sımsıkı 
ve kıracak gibi tutuyor, dişlerini sıkı -
yordu. 

Forsalar, kürekçiler, hatta levent~er 
ter içinde kalmışlardı. Hepsi de he -
men hemen hiç uyku uyumadan, din
lenmeden kürek çekmişler. bitkin bir 
hole gelmişlerdi. 

- Garbi Avustralyanm altın ma 
denlerini istihraç etmek üzere yapılan 
akın devrinde yani otuz iki sene önce 
ben de hükfunetin bir mühendisile git
miştim. Orada fevkalade zengin bir 
maden keşfetmiştim. Fakat o vakit bu 
madeni işletmek için lazııngelen ve -
saiti elde edememiştLlc. Madenin bu -
lunduğu yerle sahil arasında yüksek 
ve sarp dağlar, susuz çöller var.. Ve -
sait çok güçlükle işliyebilirdi.. Fakat 
şimdi öyle mi ya? Otomobil ve tay -

(Arkns1 var) yarelerle bütün bu zorlukları yenmek 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vemadeniclde ~mekimkinımevcu~ 

Tamara Bek'in dans mektebinde tur .. 
Sarraf omuzlarını silkti. Fakat Las-

(Baş Larafı 7 nci sayfada) l Ve ben, sözumü dinletebili~imi, bu ba- ter bundan müteessir olmadı ve yıl -
_ Görseydiniz bunları siz ... Gece sit sırrı anlayışıma borçluyumdur. madı. Eskıden Canbarroda maden arar-

demezler, gündüz demezler, sokak de- - Siz, kızlarınızın bütün sırlarım ken ona refakat etmiş olan mühendisle 
mezler, yatak demezler, ve her içlerin- bilir misiniz? beraber araştırmalara ait yaptıkları 
den geldikçe, boynuma sarılırlar, yü- - Tabii! Benden gizli iş gördükleri- müsbet raporları buldu, getirdi. Bu -
.zümü gözümü şapur şupur öperlerdi. ni anladıklarımı, derhal vapura, trene nun üzerine sarraf evvelki fikrini de -
Dudaklarındaki körolası boya da, bir bindirmiş, ve götürüp elimle, ailelerine ğiştirerek bir şirket tesis etıneğe ve işe 
netameli şey ki sonnayın. Ben, öpücük iade etmişimdir. başlamağa karar verdi. Derhal altın a-
boyası yıkamaktan, iş göremez oldum. Paristeyken, 1uzlarımdan birisi, ramak için lazım olan alet ve edevatı 
Üstelik te, sabit boyayı çıkannak için meteliksiz bir serseriyi sevmişti Oğla- muhtevi altı tekerlekli bir kamyon yo-
parmaklarımı bastıra ba~t.ıra sürtmek- nı çağırttım. Ve sordum: la çıktı. Bağajlar arasın:ı ufak bir tay-
ten cildim bozuldu. Ve baktım ki, böy- - Sen de bu kızı seviyor musun? yare de konmuştu. 
le devam ederse bir senede on bes va<: - Seviyorum! Kafile, Laster, bir mühendis, bir kaç 

' 'ıı • '1 

birden ihtiyarlıyacağım; derhal bir - Evlenecek misin? mekan is~ en, bir tayyareci v~ bu seya-
tedbir düsündüm. Ve bu buseleri inti- - Evet! hati Afrikadaki aslan ve kaplan a\•ın-
zama so~aya karar verdim. İşte 0 - Ne zaman? dan daha enteresan ve eğlenceli bu -
karardan sonradır ki, talebelerim beni, Serseri, yılışık yılışık güldü, ve: lan, bir lorddan ibaretti. 
kahvaltılardan, yemeklerden evvel ve - Bu ayın otuz sekizinde! dedi. İlk zamanlar her şey iyi gidiyordu. 
sonra, ve birer defa da yatağa gireı ken Ben de: Fakat sonraları yavaş ya\•aş yollar1 
öperler. - O halde sen de kızı bir daha o gün kazmalarla açmak mecburiyeti hasıl 

Hesap ettim: Sabah kahvaltısından görürsün! dedim, ve kapı dışarı ettim. oldu. Ve bir çok defalar, yuvarlanan ka-
evvel yirmi, sabah kahvaltısından son- - Ya burada? yalar arasında kamyonun muattal ve 
ra yirmi, eder kırk buse. Kırk da öğ- - Burada, zengin bir Rum deJikan- ilerliyemi) ecck bir hale gelmesi uzun 
le yemeğinde, 80. Kırk buse de akşam, lısı, bizim Makaroni'ye vurgun. Anne- zaman beklemeyi intaç etti. 
eder yüz yirmi. Yatak buselerini, ve sile birlikte gelip, kızı benden istedi. Bu vaziyette nihayet düz bir saha -
arayerdeki kaçamakları da hesaba kat- Ben: ya ulaşabilmişlerdi. Orada, artık tay-
tınız mıydı, yüz sekseni buluyor. - Bir defa da kıza soralım! dedim. yareden istifade edilecekti. 

Bu hesabı yuvarlaklaştırıp iki yüze Kız, görüşüp anlaşmadan evlenemi- Hemen kamp 

Nakili: Faik Bercıncn 
düzlükler onları şaşırtıyor ve ) olu u1 
zatı yordu .. 
Kızgın güneşin altında yürüyorlardı, 

Nihayet susuzluk başladı. 
Bir akşam uzaktan, k:ımyonun yanan 

lambalarını görünce kampa yaklaştık~ 
larmı anladılar .. 
Dağlar arasında bıraktıkları tayya • 

reyi alıp tamir etmek üzere kar 1ptakf 
arkadaşlarile beraber e ey uğrnşt1ktan 
ve bir hayli yol yürüdükten sonra tay• 
yareyi buldular. Onu kam) ona ) ukle-ı 
terek tekrar yola koyuldular. :F'akat fır• 
tınalı bir gecede esen müthiş ruzgarlaıı 
kamyonun üstünde yerleştirilnıiş bu· 
lunan tayyareyi sürükliyerek bu se .. 
fer tamir edilemiyecek bir 'aziyete 
soktu. 

Sydney'e derhal telgrafla haber ve~ 
riJdi. Şirket müdürü, madem ko;;;şfe gf .. 
dc-n kafilenin erzaksız ve yardımsız biıl 
halde Spring Filds'de bulunduğunu öğ• 
rendikten sonra ikinci bir taY) are gön' 
derıneğe karar verdi. 

Tayyare yola çıktı. Fakat istenilen 
yere bir türlü gidemedi . Bu hal kar • 
şısında şirket ~i terketti. Ve kafile ta .. 
rafından bırakılmış olan Lasteri ara , 
mak üzere meşhur iz anyan Bob-ı 
Buck'u yola çikardı. 

Bob, Lasterin izini bulmakta geci.J<• 
medi. ZavalJı arayıcının son gezdi~ 
yerlere yaklaştı. Öyle bir yere geldi kl 
altüst olan toprak, orada amansız blJJ 
mücadelenin geçrn~ bulunduğunu an• 
}atıyordu. 

Bob-Buck tıraştırmalarını arttırınca. 
sönmüş bir ateşin yambaşında, bir ta~ 
altına sıkıştırılmış bir kağıt gördü., 
Kağıtta Laster şunları yaz1yo1 du: 

cıMadcni buldum. Fakat bir gürültü• 
den ürken de\'em sırtındaki yemekle • 
rimle ve eşyalarımla beraber kaçtı.. 
Ben yakınlardaki bir kabileye barm • 
dım. Beni kurtaracak oJanlann geJişint 
kadar oradayım.» 

Bunları okuyunca, Bob vak-it kay • 
betmeden onu aramağa başladı. Bir kag 
gün sonra yerli bir kabile) e rastladı, 

Bu kabilenin ba .. 
bitirdikten sonra elbet kolayını bulu
rurn ve size gelirim. Bu arada Uzun 
Veli ile arkadaşlarını da belki kurta • 
ruım. 

çıkarmaya da cevaz var: Çiınkü talebe- yeceğini söyledi. Şimdi delikanlı bura-J kurdular. Tay ~ 
ler arasında, kaçakçılık edenler de var. ya gelip gidiyor. Ve herkesin içinde, yarenin parçaları Varmki nushamızda : 

21 kadınları altın 
madeni kaşifini.Q 

t!Şyalanna benzer 
şeyler taşı) orlar.,. 
dı. Onlara yakla • 
~ınca saçlarına 
taktıkları san 

Ben yekunu bulunca, gayriihtiyari: bir köşeye çekilip konuşuyorlar. Eğer takıldıktan sonra 
- Çok! demişim. Makaroni razı olursa, anasına telgraf- pilotla birlikte Kar buz kabuğu İlyas Reisi bir düşünce almıştı. 

lspanyol gemisi onun elinden kaç
sa bile, niçin Uzun Veli ile arkadaşları· 
nı kurtarmaktan vazgeçecekti?. 

Sofradaki talebeler, nafakalarının la soracağım, ve muvafakatini alınca, Laster de bindi. 
kesilmesi istenmiş fukaralar gibi isyan gitmeden önce nikahlarını kıydıraca- Madenin bulun -
ettiler: ğım! duğu istikamete Yazan: 1 H. lmset 

Manımrun cesaret ve azim ile par
lıyan gözlerine baktı. Elini onun o • 
rnuzuna koydu, avuçladı ve sert bir 
sesle şunları söyledi: 

- Şu tabansızı yakalasak ta yaka
lamasak ta beraberiz, Mansur ... Senin 
Öcün benim öcüm demektir. Beraber 
olursak bu işi elbet daha çabuk biti • 
ririz. 

- Ona şüphe yok ... Lakin .•• 
- Hiç itiraz etme. Kararımı ver -

dim. 
lıeriye baktı. Pupayelken ve çala 

kürek kaçan İspanyol gemisine baka
rak dişlerini sıktı ve hınçla gülümse
di: 

- Karaya çıksan ve dağları aşsan 
aene senin ardındayım!.. 

Diye mırıldandı. 
Mansur onun elini luttu: 
- Senin gelmene lüzum yok.. Hem 

doğru değil... Gemiyi bırakmak doğru 
olmaz ... Ben yalnız da giderim ve her 

- Az bile... Güldüm, ve: doğru ilerlediler. 
İçlerinden birisi güldü: - Demek, dedim, «Makarna» nın Bir çok saatler geçtiği halde Laster ma-

- Siz onu gidin de, İtalyadaki ban- pilav zerdesini yiyeceğiz! denin bulunduğu yeri bir türlü tesbit 
kere sorun. Bir yemek başlangıcında, Tamara Bek: edemedi. Neticede nerede bulunduk -
Tamara B~k'in yerine oturmak için - Demin, dedi, size söylemiştim: Ben Jarmı tayin edemez oldular. Şaşıran 
tam 1000 Ingiliz teklif etmişti. Şarklıyım. Hele izdivaç münasebetle- pilot benzinin bitmek üzere bulundu-

Dikkat ediyorum; etrafına virmi rinde, dansözlerimi görücü usulile ev- ğunu ve dönmekten ba~k::ı çare kalma-
genç kızın toplandığı koca sofrad~, ta- lendirmeğe taraftarım. dığını söylediği sırada Laster bir se -
bak, çatal şıkırtısmdan başka çıt çık- Bunun içindir ki, yalnız bir yere çı- vinç sayhası kopararak: 
mıyor. kartmam: Plaja, sinemaya, çarş1ya, her, - Ha .. İşte, şu mahrut şeklindeki ka-

Tamara Bek: her yere beraber gideriz. ya olacak .. dedi. 
- Sebebi gayet basit diyor. Ben, Vakıa diyeceksiniz ki, cŞarkm geıi Pilot gösterilen istikamete doğru 

Şarklı gibi düşünen bir kadınım: Sofra- tarafları var!:. Olabilir. Fakat Garbın ilerledi. Fakat oraya yaklaşınca daha 
da gevezeliğe aleyhtarım. Kızlarım da bazı ilerilikleri, Şarkın geriliklerinden bir çok mahrut şeklinde kayalar gör
benim hiç bir sözümden çıkmazlar. On- tehlikeli. diller. Artık bu vaziyet karşısında ara-
lara söz geçirmek için sert davrandığı- Bu itibarla, bazı cihetlerde Şarklı- maktan vaz geçmek icap ediyordu. 
mı samrsanız yan1lırsınız. Bence, bir lar Garplılara, bazı cihetlerde de, Garp- Tayyare dönrneğe uğraşırken motör 
genç kızn güler yüzle ve yumuşak ses- lılar Şarklılara benzemelidirler. hırlamağa başladı. Pilot içilebilecek su-
le en ağır sözü söyleyin: Hoş görür. Bence, içtimai müvazeneyi temin et- yu bulunan yakın bir yere inmeğe ka-

Fakat çatık kaşla, ve sert sesle ya- menin yolu budur! rar verdi. Fakat toprağa varır varmaz 
pılan en ince komplimana bile kızar. Naci Sadullah motörde bir arıza oldu ye pervane kı -_________ ..... 1'.Ildı. 

San' atkaA r Safivenı· n evı·nde bı·r saat Böylece her ikisi uzakta bulunan ka
fileye iltihak etmek üzere yayan git -

iki iti beceririm. (Battarafı 7 İnci aayfada) 
- Gemide benim yerimi tutacak a- ruhuna ve zevkine varmadan okuya

dam mı yok} işte Koca Ali, !şte Dur- marn. Şarkılarım için de notaya bak • 

mi? Benim asıl dinleyicilerim okudu
ğum bahçenin beyaz örtülÜ ma • 
salarında oturanlar değildir. Be • 

rnek mecburiyetinde kaldılar. Kalan 
yol yemeklerile matralarını bellerine 
bağlıyarak, yola koyuldular .. Önlerin -
de, arkalarında ve her taraf ta bulu -
nan ayni şekildeki bitmez, tükenmez ~ 1 t K l H K ve mak lüzumunu hissetmem. 1 ~t· ara -•••Uş... ş e ır ı asan... arar - a...a 

rildi. Bu, değişmez artık... mızda ekleme, yarım yamalak işleri 
nım asıl sevgililerim sahnenin 

. 

kordelaJarın kul ... 
lanılmamış filim şeritleri olduğunu allıo! 
ladı. Yeı lileri isticvap edince şun lan 
öğrendi: 

«Beş on gün evvel onların yanına 

beyaz bir adam gelmiş; ve ... demırde11 
büyük bir kuşun gelip kendisini ala • 
cağını söylemiş .. Fakat kuşun gelme • 
yişi onları sabırsızlandırmış.. Zaten 
kendi adamlarını besliyecek erzakları 

bile olmadığı için böyle bir yabancıya 
yemek verememişler; neticede adam 
açlıktan ölmüş .. > 

Kabile reısi Bobu bir ağacın yanına 
götürerek orada bulunan, zavallı Las' 
terin ce edini gösterdi. 

İşte altın madeni kaşifinin fık1betl 
bö) le olmuş .. Fakat bu madenin hik§ .. 
yesi Avustralya muhitinde çalkalan ... 
maktan geri kalmamı~tır. Bir çoklan 
bu vak'adan sonra ayni madeni arama• 
ğa çıktıkları halde hiç biri geri dön .. 
memiştir. 

Avustralyanın zavallı hayalpeıcst 
ihtiyarı!. Zavallı altın arayıcıları!. Keşi 
ve istihraç aletlerimize o kadar güven• 
meyiniz!. 

Lasterin altın madenini aramak 7.a • 
manı henüz daha gelmemiştir. 

Mansuru dinlemeden güverteye do~- beceremem vesselam. Fakat İzmirde 
ru yürüdü. Herkes canla başla çalışı • ç~resiz öyle oldu. Dedim ya, arkadaş
Yordu. Üç dört basamak merdiveni in- lar da ke:ndilerine pek güv~nemiyor• 
di. O da •leventlerin ve forsaların ara- lardı. Şarkıya başlar başlamaz karga
larına girdi. cık, burgacık, notalar, kalbim, şakakla-

arka tarafına düşen, ve et • 
raf~ tel örgüyle çevrilmiş olan arsaya 
gelırler, taşların üzerinde oturur]ar. 

rın masaları arasında gezip her birine du. Haftada iki gece Radyoda m~çhut 

Yorgun bir forsayı değiştirtti.Bir a - rım hep beraber zonklamıya başladı • 
ralık yaşlıca bir forsanın yanına otur- lar. Güzelim şarkıyı, bestekarı kar -
.du ve kendisi de küt ek çekmiye baş • şımda otururken harap ettim. Hem de 
ladı. Ayni zamanda o zaman pek meş- öylesine ki, muhakkak, ne lzmirliler, 
hur olan bir şarkıyı mırıldanıyordu: ne de hatta bizzat yazıp besteliyen 

Deniz üstünde yürürüz. Bay Şükrü şarkı:3ını tanıyamamıştır. 
Düşmanı arar buluruz. ilk kupleden sonra kendimi toparla -
Öcümüz komaz aluruz, dım amma, iş işten geçmişti. Bu ha -
Bize Hayreddinli derler... tırayı ne zaman ansam o gecenin fe-

Şimdi leventler de hep bir ağızdan laketini yaşıyor gibi olurum. 
bunu söyli.iyorlardı. Başkasara dibin- - Dinleyicilerinizden memnun mu-
deki bir levent, saı:ını almış, çalıyordu. sunuz? 

lıyaa Reis rlerideki gemide Palabı -ı - Çok ..• Size Lir ~ey aöyliyeyim 

Ben sahneye çıkarken onlar ııra sıra 
dizilirler, bana: 

- Yaşa Safiye abla. 
- Nur ol Safiye abla. 

- Aman Yanık Ömeri söyle. Si -
raz da fazla bağır. Derler. Ben aşağı 
yukarı ilk şarkılarımı onlara okurum. 

Sevimli halk san• atkarı pencereden 
dışarıya bakarak omuzlarını oynattı. 

- Havalar bozdu yazık, dedi. Dün 
akşam baktım. Azalmışlar benimkiler. 

Sonra devam ettim: 

- Bizim sahne şekli çok kötü. Öy
le istiyorum ki, dinleyicilerimle aram
da hiç bir mesafe olmasın. Ben onla-

ayrı ayrı fBrkılar aöy)iyeyim. Bana dinleyicilerimle karşı karşıya, çok aeY. 
öyle geliyor ki, o zaman daha çok se- diğim halk havalarını okuyorum. 
vişeceğiz biribirimizle. BiJseniz halk havalarım ne kadal 

Bir an durdu: severim. içlerinde öyleleri var ki .•• 
- Fakat iki sartım var, dedi, bir Şeye b~ziyor ... Ş~ye. 

defa dinleyicilerim, içkilerinin müte • - Süleymaniye camiine mi) De 
nevvi, yağlı, ağdalı mezelerinden vaz- dim. 
geçmeliler, İçkiyi sade meyva ile, ku- - Evet Süleymaniye camiine. Onun 
ru yemişlerle İçmiye alışmalılar. Bir kadar derin, güzel, büyük .. Türkün b\.\ 
de asıl san' at karı, ve asıl san· ati sah- isimsiz san' atkarlarının taheserlerine 
tesinden ayırt etmeliler. Öyle nazik tapıyorum adeta. 
öyle merhametli, öyle sevimli bir hal- Ah bir de herkesin birer radyosu 
kımız var ki ... Ben daha bizim halkın olsa. 
ıslık çaldığını görmedim. Fakat bu ga- Safiyenin fikirleri ve temennileri 
yet centilmen hareket asıl san'ati bi- de şarkıları kadar iyi, şarkıları kadar 
raz gölgede bırakmıyor mu? Amma içli. Alkışlamamak elde değil. 
· d" k d h ' l 1 1 

-v T Şlm ı ço a a mesut zaman arım oı; 1 • 
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Gavur 
A-.ehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALI ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

rv'IUHALEFET Or ~ 1 ··ıd··? Son Posta'mn zabıta romana: 71 Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nası o u . 
Gavur Mehmet, birdenbire prense

sin sözünü kesti: 
- Yeter, madam ... Zaten, ne za -

mandanberi ıztırap içindesiniz. Daha 
fazla üzüntüye tahammül edemezsi -
niz... Esasen artık bu teessürlere lü • 
zum kalmadı. Dediğim gibi; kendini • 
zi, tamamile kurtulmuş addedebilirsi
nız. 

- Lakin, benim kurtulmamla iş bit
miş olmıyacak ki. .. Z"vallı prensin na-
musu ... Sonra, o alça!c adamdan inti-
iam .. . 

- Madam!.. Şimdi bunları düşün
meyiniz. Her şey sıraya girecektir. 
Ben, burada daha fazla kalmamalıyım. 
Bu, hem benim ve hem de sizin için 
bir tehlike teşkil edebilir? .. 

Prenses, birdenbire yerinden fırla

dı: 
- Nasıl?.:. Demek ki, beni burada 

bırakıp gideceksiniz? .. 
- Çok kısa bir zaman için, ma • 

dam... Lakin, gitmeden evvel, sizin 
hayatınızı teh1ikeden kurtarmak için 
lazım gelen şeyleri yapacağım, ma -
ô.am ... Yalnız, neticede muvaffak ol • 
mak için, siz de benim dediklerimi ya
pınız. 

- Size; her suretle emniyet ve itaat 
göstereceğim. Söyleyiniz. Ne yapmam 
lazım? .. 

- O kağıdı imza ettirmek için, da
ha hala ısrar ediyorlar, değil mi ma -
dam? 

- Şüphesiz ... Belki; biraz sonra, 
~ekrar geleceklerdir. 

- Hah ... Bu ala ... Şimdi onlar ge
lip te size ısrara başlar başlamaz; bu 
}cağıdı imza edeceksiniz? .. 

- Ah .. Buna nasıl muktedir olabi-
i . . ) . ırım ... 

- Bu .. lazım, madam.v. Yalnız, im
zanızı koyarken, bunun altına küçük 
bir haç resmi yapmayı da unutmayı -
nız. 

- Unutmam. 
- Sonra... Silah kullanmayı bilir-

ıiniz, değtl mi? .. 
- Çok iyi ata binerim. Ve çok iyi 

ıilah atarım. 
- Bu da ala ... Şimdi, ben size altı 

a(e.,li bir rüvelver bırakacağım. Bunu, 
Claima elinize en yakın bir yerde bu -
lunduracaksınız ... Şayet kat'i olarak 
bir ölüm t~hlikesi karşısında bulunur • 
sa,nız, derhal kullanacaksınız. 

- Fakat .. Onlara karşı kendimi 
müdafaa edebileceğimi, hiç zannetmi
yorum. 

-Niçin? .. 
- Çünkü.. F ernandez, hiç bir za-

man buraya yalnız geimez ki ... 
- Kaç kişi ile gelir. 
- Hemen her gelişinde, Kaptan Mi-

haloviç bulunur. Bazan da, daima de
ğişen adamlar bulunuyor. 

- Demek ki, hazan iki kişi .. Bazan 
C:la, üç kişi geliyorlar; öyle mi? .. 

- Evet. 

- Haaaa, bakınız madam .. Evvela, 
şunu aklınıza koyunu"l: ki .. Bu eı.dam
lar, uzun müddet sizi öldürmek iste -
mezler ... Çünkü, sizi ellerinde vasıta 

yaparak, zevcinizden para çekmek is
terler ... Buna binaen, şimdilik ölümü 
aklınızdan geçirmeyin ... Benim size 
tabancayı vermekten maksadım; an -
cak, fevkalade bir h5dise karşısında 
kalırsanız, kendinizi müdafaa etmek 
içindir... Eğer başınız sıkılırsa, bunu 
Cla pek mükemmel yapacağınıza e -
mjnim ... Şunu unutmayınız ki, bun -
lar sizde srlah olduğunu bilmej ikleri 
için, hiç şüphesiz buraya silahsız geli
yorlar .. . Böyle bir hal karşısında ka • 
lırsanız, .evvela derhal kendinizi şu 

köşeye atarsınız. Arkanızı duvara da
yarsınız. ilk ateşi, en geridekine açar
sınız. Tabiidir ki onlar şaşıracaklar. 
Dönüp arkalarına bakacaklardır. O fır

satı da kaçırmazsınız. Ötekilerin üze
rine de, kurşunu basarsınız. 

Prenses, ellerini semaya kaldırdı: 
- Ah ... Ne kadar kolay söylüyor

aunuz... Fakat, bir kadın için bunları 

yapabilmenin ne kadar ıüç olduğunu 
biliyor musunuz? .. 

- Madam 1.. Bildiğim bir fey varsa, 
iş bu dereceye gelmiyecektir. Sizin, o 
kağıdı imza etmeniz, kafidir ... Siz, be
ni dinleyir.!z. Söylediklerimi, aynen 
tatbik ediniz. Neticenin, benim dedi-

Son Postanın siyut tefrikası : Yazan: Zi,a ŞMir "' - 56-
Ayasofya meydanının iki tarafındaki sıra kahvelerle Beyazıt 

Direkler meydanındaki, Fatih camisi avlusundaki kahveler 
arasındaki çayhaneler birer siyasi klüp haline 

ve 
gelmişti 

ğim gibi çıktığını göreceksiniz. Kamil Paşaya gelince; bütün ha -
- Pekala .. Buna gayret edeceğim. yatında açık, dürüst, ıiya ve pervadan 
- Şu halde, şimdi tekrar sizin elle- azade bir şiar göstermişti. 

rinizi, ayakfarmızı bağlıyacağım. Sizi İşte; bu sebepledir ki, sadaret mev
burada nasıl buldumsa, gene öyle bı • kiine bazı k'ayıt ve şartlarla geldikten 
rakacağım ... Maamafih, merak etme- sonra, ittihatçılara zerre kadar ehem • 
yiniz. Ellerinizi, çok hafif bağlıyaca • miyet vermemişti. Hatta; sadaret teb
ğırn. Öyle ki; istediğiniz zaman, der- riğine gelen cemiyet muraj-lhaslarmı, 
hal çekip çıkarabilirsiniz. Yalnız, la - bitişik salonda uzunca zaman beklet -
zım olan bir şey varsa o da, buraya bir mek ve sonra da ayakta kabul ederek 
yabancının geldiğini ve sizinle gö • bir kaç sözle savıvermek suretile vezi-
rüştüğün ü onların bilmemesidir. ıane bir celadet ğöstermiş ise de, itti-* hatçıların da fena halde kin ve iğbirar-

Gavur Mehmet, şüpheyi celbedecek !arını celbeylemişti. 
hiç bir iz bırakmadan yukarı çıkmış.. İttihatçılar, Kamil Paşayı da bir 
Mermer kapağı deliğin ağzına kapa • hamlede ~ırtüstü devirmek istemiş -
dıktan sonra, üzerine gene taşları Y.ığ- lerdi. Fakat Sait Paşa vak'asından son
mıştı. ra - ortada henüz ciddi bir sebep yok-

F akat bu işleri bitirmek, o kadar ça- ken - bir de Kamil Paşaya hücum et -
buk olmamıştı. Sabah olmıya başla - meyi gÖl!lerine kestirememişlerdi. 
mıştı. Nerede ise, ortalık ağaracaktı. Çünkü ,efkarı umumiye tarafından 
Ve ortalık ağarırsa, her taraftan gö - kendilerine fena bir not verileceğini 
rünen kale duvarlarının üzerinden geç- tahmin eylemişlerdi. Onun için Kamil 
mek, çok rehlikeli bir şey olacaktı. Paşanın • kendi hoşlarına gitmiyen ha-

Onun için Gavur Mehmet, sıkıntılı reketlerini birer birer tesbite - ve bir 
dakikalar geçirmekte idi. Surların ü - müddet daha sarbetmiye karar ver -

için terki vazife ederiz, demişler. 
-Derler a. 
- Sırtını {cemiyeti muhtereme) ye 

dayıyan evkaf müdürü ne cevap ver
miş, bilir misin? .. 

- Ne cevap vermiş? .. 
- Çok ala edersiniz, müezzin efen-

diler .. Eğer siz terki vazife eder gider· 
seniz, biz de minare1ere çan asarız .. 
Hiç olmazsa, her ay size etek doluıJarı 
para vermekten kurtuluruz; demiş. 

Etraftan; bu muhavereye kulak ka
bartanlar, bu mühim havadisi derhal 
kendi1erinden daha uzaktakilere du -
yurmakta kusur etmiyorlardı: 

-Ne olmuş, yahu;> .. 

- Ne olacak? .. Camilerde müezzin-
leri kaldıracaklarmıs Minarelere çan 
asacaklarmış. '. 

- Deme, hocam. 

- Demesi, memesi; yok. Evkaf 
müdürü, resmen söyl~miş. 

- Doğru .. Doğru. Hükumet tara -
fından .iki yüz adet çan ısmarlanmış. 

- Üstü örtülü arabalarla, evkaf 

zerinde görünerek herkesin nazarı dik- mişlerdi. 

katini celbetmektense, her tehlikeyi gö- Kamil Pa,cıa, ittihatçıların tavır ve [ yeni Neşriyat ' 
ze a:larak bulunduğu kulenin kapısı ö- hareketlerini beğenmemişti. Ordu sa- .. _______________ _ 

nünden aşağı inmiye karar vermişti. yesinde vaziyete hakim olan bu inkı - Balkanlar ve Türklük - Genç yazıcıları • 
Bunun için de gene o ipin yardımına lapçıların, günün birinde nasıl olsa mızdıın Yaşar Nabi Balkanlarda yaptığı kı-
müracaat edecekti. kendi başına da bir çorap öreceklerini 

Gavur Mehmet, bu kararla kulenin hissetmişti. Fakat, korkaklık göstere
kapısından çıktı. Etrafına göz gez • rek, mevkiinden çekilmemişti. Hatta; 

sa bir seyahatin intibalarını ~l bir clld 
içinde toplıyarak kitap halinde neşretti. Hiç 
bir edebi ve ilmi iddiası olmıyan bu eserde 

dairesine götürülürken gözlerlle gö • 
renler var. 

- Eh ... Benzedik öyle ise ••• 
- Zaten, benzemiyecek neremiz 

kaldı? .. Mübarek ramazanı ferifte, so
kaklar ortasında, güpegündüz, fosur 
fosur sigara içenleri görmedin mi) .. 

- Ya, o kadınlarm kıyafeti. 

- Kışlalarda hamam bürosunu kal-
dırmışlar. · 

işte, buna benziyen muhavereler; 
böylece bir takım yaıanlara, bühtan .. 
lara dayanarak sürüklenip gidiyor; a
sırlardanberi cehil ve taassupla te • 

reddi etmiş olan idraks!z bir zümre • 
nin dimağlarına, çıldırtıcı bir fesat ze
hiri akıtıyordu. 

Artık, her taraf ta bir volkan kaynı· 
yordu. Kahvelerin pis ve boiucu ha • 
vası içinde haşhaşa verenler, birbirle • 
rini daha ziyade ifsat ve izlal edebil • 
mek için, bütün belağatlerini Arfedi· 
yorlar .. Ve nihayet, bir tek nokta üze· 
rinde ittifak ediyorlardı: - Din, elden 
gidiyor. (Ark.asa ftl') 

• Boa Poıta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
t5 • 9 • 1931 

Türk Devlet Borçlan dirdi. Derhal büyük bir sevinç hisset- icap ederse, sonuna kadar mevkiini Balkanlarda y:ışıyan milyonlarca Türkün ha
yatı hakkında derin ve etraflı malümat ve-

ti. Kulenin biraz ilerisindeki harap bir muhafaza ederek {muahlefet) e karar Llra Ura 
rilmektedir. Eserde Balkan Türklerinin adet- ,,,_ • T B I 45 il"'- 5 H&stn B -46 00 evin damı, surların üzerine dog~ ru yük- vermişti. Ancak şu var ki, zamanın 70 

7•" · · 23· -ıo 1 
· ' leri, tahnssürleri, şiir hayatları ince bır li- o/o 7,11 T. B. II 21,95 Dablll latlkru9S,7S 

selmekte idi. Ve, bu dam ile surların nezaketini ehemmiyetle nazarı dikka - sanla anlatılmakta, ve içtimaı yaşayışları % u T. B. m22,20 

hizası da, yedi sekiz kulaçtan fazla de- te alan Kamil Paşa da ittihatçılar gibi ta.hm edilmektedir. Güzel bir kapak i'.:lnde o .... ı.t Dem.iryollan Bcqlan 
ğildi. ihtiyatlı davranmış; kopacak fırtına - temiz bir baskı ile intişar eden bu eser, oku- Lira Ura 

Gavur Mehmet, hiç tereddüt etme - da kendisi amil olmak istememişti. nııcak değerdedir. .ırıani 97,75\\ Anadolu ITtD45,15 

den oraya doğru ilerledi. Beline sardığı * Köy kalkınma progranıı - Trakya umu - 8h'u Erzuruml00,001 Ana.dolu 11 46 ••• -

ipi çözerek mazgal delikierinden biri • fttihatçıfar; gafletle harekette de - mi müfettişliği Trakyada köy kalkınma. ha - Soıreteler Eshama 
ne geçirdi. Tam ortasını deliğin bulun- vam etmektelerdi. Böyle de ~ahıslar reketlnin beş yıllık programını güzel bir ka- Ura Un 
dnğu yere getirerek iki ucunu aşağıya üzerinde durarak, şaluslarla uğraşa - pakla ve bir çok enteres~n köy TO köylü re- İf. B. MQ. 85.00 tat. Trt.mra7 22.SO 

doğru attı. ipi, kuvvetli pençelerile rak kendilerine karşı (muhalif unsur- slmlerlle beraber neşretmiştir. Bu broşurün ı • Hl. 10,00 BumonU 9,25 

kavradı. Bir iki saniye içinde damın lar) yaratırken; asıl büyük tehlikeyi içinde Türk inkılfıbmın en ı:U.Zel görünüş - ~e;k.e~~~~. ~'.~ ~~=•nto ~:~ 
lerine ait resimlerle yazılar bllhassa şayanı ıı-----------------ı 

üstüne ayak bastı. görememektelerdi. ÇEKLER 
dikkıı ttir. 

ipin bir ucundan çekerek öteki u - Şahıslara karşı giri~ilen açık ve ka- Jtrt. L T. L. toln 
Trakyada. köy çocukları azat obaları - •- 638 25 \\ Llr .. 10 cunu mazgaldan çıkardı. Bu sefer de, pcllı mücadeleler, asıl halk kitlesi üze- uterln · ev ,ONS 

Trakya U. M. köy bürosunun yayın sertsin- r. rranıı 12,06 Dolar 0,7941 
evin bacasının dibine geçirdi. Gene ipe rinde menfi tesirler husule getirmek - den biri olarak çıkarılan bu broşür yalnıı li----------------11 
sarılarak kolaylıkla bahçeye indi. Göğ- te idi ... İkdam, Sabah, Mizan gazete - resimlerden ibarettir. 
sünü kabartarak derin bir sevinçle: lerile, her gün isimleri çıkan ve batan Edirne _ Edirne Turlng ve otomobli klü· 

- Ooh 1.. Kazasız, belasız hele şu bir çok ( verakpareler), memlekette 
yer yüzüne inebildim. adeta yeni bir unsur türetmişlerdi. Bu 

Diye söylendi. unsurun makam ve mahafili de, {kah-
Tekrar ipin ucunu çekti. A~ağıya ve) ler ve (kıraathaneler) di. 

indirecek .. beline saracak .. artık çıkıp Ayasofya meydanının iki tarafın -
başka işlerine gidecekti. Fakat tam ipi daki at kestanelerinin altında sıra kah
çekerken başının üstünden gözlerine velerle Beyazıt meydanının, Fatih ca -
doğru simsiyah bir cisim indi. Dört beş misi avlusunun kahveleri, ve Direk • 
el birden kollarına kenetlendi. Bacak- lerarasındaki (çayhaneler) birer (siya
larına vurulan kuvveti~ bir çelme ile, si klüp) haline gelmişti. Ve kamilen 
arka üstü yere yuvarlanıverdi. yarım mü~vverlerle avam yatağı o -

(Arkası var) lan bu kahve ve çayhanelerin hemen -----------...·--··· .... ......... ·-·. 

bü neşriyatının ilk sayısı olarak çıkarılmış 

bir broşördfır. İçinde bir ç~k güzel resim -
lerden başka Edirneye alt faydalı mal\tmat 
vardır. 

Trakya Broşürü - İzmir fuarında açılan 

Trak.ya paviyonu münasebetlle çıkarılan bu 
broşür Trakyanın bugüne kadar geçen bü
tün tarihi hareketleri kısıı. bir yazı ile tes -
bit edilmiş, müteakiben bir çok r&lmler ve 
yazılarla Trakyadakl ziraat, lktlsadiyat, sa
nayi ve eski eserler naklcclllm.lştir. Çok güzel 
bir kapak içinde çıkarılan bu broşür Trak
ya hakkında tam ve umuml _bir maUimatı 
ihtiva etmektedir. S LON DED.KODUSU hepsi de yukarıda i<Jmini saydığımız 

A · I gazetelerin tesirleri altına girmi~ler -Y Çaka - Ecllrnenin eski eserleri sevenler 

Salonların ba:ılıca dedikodusunu tu• 
valet eşyası teşkil eder. Üç Bayan, bir 
arD1Ya gel~'!!, hemen, kullandıklan 

krem ve pudrayı birbirlerine IJledhet
meğe başlarlar. İçlerinde, pudrasını, 
kremini, rujunu, losyonu aılt sık değiı· 

tiren Bayanlar pek çoktur. 
Yalnız VENÜS KREMİNİ ve VENÜS 

PUDRASINI kullanmağa alışmış olan-
lar, ömürlerinin sonuna kadar, onun aa• 

dık bir müıterisi kalırlar. 
VENÜS MARKASI, ba~ka bir mar-

kayı aratmıyııcak hususi meziyetlere 

malik eşsiz markadır. 
Deposu: Nureddij Evliya Zade Tica• 

rethaneai İstanbul 

di. kurumu tarafından bu isimde küçük bir e-
Sabah leyin gözlerini bu kahvede a -

çanlar; ellerine bu gazetelerden birini 
alır almaz, hemen başmakaleye göz 
gezdirmekte, ve derhal ahbaplarile sö
ze girişmektelerdi: 

- Gördünüz mü, Ali Kemali?. Ge
ne ittihatçılara öyle bir girişmiş ki ... 

-Ya Murat Bey .. Amma da sıyır -
ma kantar gidiyor ha. Alimallah, he -
riflere duman attırmış. 

- Adam, sen de ... Attırıyor da, ne 
yapıyor L Her şey, eski hamam.. Es
ki tas ... Evvelce bir tek padişaha ta • 
pıyorduk. Şimdi, elli kişiye tapıyoruz. 
Üç aydanberi (hademei evkaf) ın ma
aşları verilmemiş. Dün, Hacı Hafız 
Efendi söylüyordu; bir kaç müezzin 
birleşmişler .. Evkaf müdürüne gitmiş

ler. 
Eğer maaşlarımızı vermezseniz, biz 

de nafakamızı başka işlerde aramak 

ser çıkarılmıştır. Eserde, .'.>rta zamanda İz
mir ve yakınındaki adalarda ııörülen Türk. 
hakimiyeti izah edilmektedir. 

Üryani Eriği - Kastamonu ziraat memu
ru Mahir Öğütçü tarafından bu isimde kıy
metli bir kitap çıkarılmıştır. Eserde bu meş
hur Türk meyvasının yetlştlrllmeslne dair 
faydalı ve resimli bir maltımıı.t vardır. 

Balkanlar ve Türklük - Oenv yazıcıları -
mızdan Yaşar Nabi Balkanlarda yaptığı klsa 

bir seyahatin intlbalarmt guzel bir cilt için
de toplıyarak kltap halinde neşretti. Hiç bir 
edebi ve ilmi iddiası olmıy:ın bu eserde B:ıl
kanlıı.rda yaşıyan milyonlarca Türkün ha -
yatı hakkında derin ve etranı malfimat ve
rilmektedir. Eserde Balkan Türklerinin ~ -
detıerl ve tahassürler ince blr lisanla anla
tılmakta ve içtimai yaşayışları tablll edil -
mektedir. Güzel bir kapak lçlnde temiz blr 
baskı ile intişar eden bu eser, okunacak de
ğerdedir. 

Yeni Türk - Eminönü Halkevi tara-

NAKİT 
~ 

Krf. Kıt-
10 F. Franıı 166,00 1 1 Marlı 30,00 
ı Dolar 124.50 20 Drabml 2.S,00 
ı iaterlln 632.00 20 LıTa 25,00 

ıo Liret 166,00 ır 20 ı..1 16,00 

Borıa Dııında 
L.K. t. iL 

Kredl ıronslyı ıı MübadU Bon. 00,00 
188l senesi 00,00 oayrl • • 00,00 
1901 • ıoı.soıJ Altın t52 

\, 
1811 IJ 96,50, Mecldi1• Ol 

TAKViM 
EYLÜL 

Runıt sene 
1852 16 

Arabt 1ene 
1865 -Eylül . 

3 
Resmi sene 

1113ö 

ÇARŞAMBA 

Hızır 
184 

SABAI 1 iMSAK ----.,.---· Cem. ahar ı-s.-,.--;:,. u. D. 
11 21 28 9 89 
5 41 3 69 

E. 
z. 

lkindi 

;:,, D, :::ı. u. 
5 49 9 21 
1:.! 08 ı5 40 

Akşam Yatsı 

.:>. U . .::>., D. 
u - 1 32 
18 19 19 35 ---._. ......... -. . ....... ·~ . ,,.. ... ···-· . 

fından her ay çıkarılmakta olan (Ye.P' 
Tiirk) ün 45 inci sayısı çıkmıştır. J3U 
sayıda : 

Agah Sırrı Le\·ent, Pr. Dr. Ra~P 
Özdem, Pr. M .. Şekip Tunç, Klzırn N:: 
mi Duru, Sabrı Esad Ander, R ça 
darlı gibi tanınmı~ imzaların yazılaI'l 
vardır. 



16 Eyliıl SON POSTA' 

Bolu ili Orman Direktörlüğünden: 1 B A D Y o J 
Bolu Dinin Gerede ılçesinde hudutları şartnamede yazılı Geyik gölü ,_B_u __ A_k_ş_a_m_k_i_P_r_o_g_r .... a_._m~ 

Devlet ormanından " sekiz ay içinde imal ve ihraç olunmak üzere ,, 
lluoıaralanmış ve ölçülmüş gayri mamfıl 3684 metre mik'ah ve 139 
desimetre mik'aba denk 2387 adet devrik köknar ve 359 metre 
tnik'ab ve 967 desimetre mik'aba denk 183 adet devrik. çam ağacı 
hir ay müddetle kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Orman 
Müdürlüğünde yapılacaktır. . 

3 - Beher gayri mamul metre mik'ab köknarın muhammen bedeli 
2a2 kuruş ve çamın 282 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 718 liradır 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek isteyenler bu müd

det içinde her gün Boluda ve İstanbulda Orman Müdürlüklerine ve 
Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (971) 

DevlE. t Demlryolları Adana işletmesinden: 
ltletmemiz mıntakasında aı;ağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve 

lealim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı üç mahalde Balast ihzar ve 
teslimi kapalı zarf usulile ve ayrı ayrı olmak üzere eksiltmeye konmuı;tur. 

Eksiltme 25 Eyliıl 93G Cuma günü saat 10 da Adanada ltletme Müdür
liiğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi parasız olarak Ankara, Haydarpa-
9.a ve Adanada İşletme Müd\iı-lükleri yol başmüfettişliklerinden Konyada 
Şube tefliğinden alınabilir. 

İsteklilerin 2490 No. lu A. eksiltme ve ihale kanunu mudbince ve 
fartnamede yazılı vesaik ve idaremiz veznelerine yatınlllllf m~vakkat te
l'rıinat makbuzu veya örneği sartnamelerde ilisik formülde Banka teminat 
ınektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını ü;erlerinde hangi mahaldeki 
balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel 
btakbuz mukabilinde Adanada İ\>Ietme Müdürlüğüne vermif olmaları ve 
ınektup sahiplerinin de eksiltme saatinde hazır bulunmaları. «976» 
Mevkii K. M. Beher M.3 Müddet Mıktar Muvakkat 

Sarayköy 
liacıkırı 
Ceyhan 

Muhammen bedel Teminat 
350-359 B. 83 K. 4 Ay 5000 318.75 
307-311 B. 95 ,, 5 ,, 6000 431.25 
412 120 " 6 " 8000 '120.00 

Devlet Demiryorları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanlan -------------------.. Eskişehir Atelyesi için aşağıda san'at derece ve ücretleri yazılı 

~I ioçi müsabaka ile alınacakbr. İmtihan Eskişehirde yapılacağından 
isteklilerin yol masraflan kendilerine aid olmak üzere hüsnühal kağıdı, 
•skerlik ve nüfus hüviyet cüz:lanlarile Millet mektebi şehadetnamele
rini ve son çahşbklan yerlere aid bonservislerini alarak Eskişehir 
•telyesi Müclürlüğne müracaatları. (767) ( 1053) 

Adet Derecesi San'atı Ücreti 
1 İkinci sınıf usta Kazancı 9() lira 
1 Birinci sınıf işçi ,, 77 ,, 
2 ,, ,, ,, Tesviyeci 77 ,, 
8 ikinci ,, ,, ,, 59 ,, 
4 Birinci ,, ,, Tornacı 77 ,, 
5 ikinci ,, ,, ,, 59 ,, 

KUM.BARA 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 12,30: Plakla Türk musi -

kisi, 12,50 Havadis, !3.30: Plikla hafit mu

zik, 13,25: Muhtelit plak neşri.yatı. 
Akşam neşriyatı: 18,30: Cay saati - Dans 

musikisi, 19,30: Spor mü:mhabeleri: Sait Çe-

lebi tarafından, 20: Türk musikisi heyeti ta-

rafından klasik eserler, :!0,30: Müzeyyenin 
l.ştirakile Türk musikisi Vf' halk ~rkılan, 21: 

Plakla sololar, 21,30: Stüdyo orkestrası· 1 -

Ouverture zur opar: Maninarella Fucik, 
2 - Jon. Strauss Kaiserwalzer, 3 - T~hal-

kowski Romanze in Fmoll, -t - Zeller Der 
Vogelhandler operette Par:elar. 5 - Ch. 

Gounod La Colomba, İntermedi, 6 - Ch. 

Gounod Souveniz dun Bal. Air de Ballet, 
7 - İvanof, Suite Causasıanne., 22,30: Ana

dolu ajansı haberleri. 

BÜ KREŞ 
6,30: Sabah neşriyatı, ı~.30: Haberlerle 

plfı.k konseri, 19: Radyo orke">trası, l!J,55: 

Aktüalite, 20: Konserin devamı, 20,20: Kon-
ferans, 20,40: Plak konseri ı -i "\) 

BUDAPEŞTE 

18,30: Piyano - keman, 19: Konuşmalar, 

19,30: Cazbant, 20,10: Konferans, 2C,40: Ma

car şarkıları, 21,40: Haberler, 22: Opera or
kestrası (Dohnanyi'nin idaresinde>, 23,20: 

Salon orkestrası, 24: Dans plakları. 
VARŞOVA 

18: Küçük orkestra, 19: Ko:ıuşmalar, 21,10: 

Piyano - keman konseri, 20.30. Şubertin e -
serlerinden koro konseri, 21: Lirik mw.1k1 

piaklan, 21,30: Konuşmalar, 22: Şopenin e
serlerinden konser, 22,30: Piyano - şarkı, 23: 

Spor, 23,15: Musiki enstantaneleri, 2f: Dans 

plakları. 

,.İYANA 

(49,4 m kısa dalga>, 18.tO: Avusturya mu
sikisi, 19: Konuşmalar, 20: Haberler, 20,20: 

(1919 - 1925 senesi caz re.,.iisül, 21,30: Max 

Regerin varya~yonlarından, 22: Kuartet. 23: 

Akşam musikisi. 23,10: Yeni opera 'yıldızları, 
24,15: Hafif musiki. 

PRAG 

18,4.0: Muhtelif, 19,45: AlınanC'a haberler, 
20: Konuşmalar, 20,20: Emmerich Kalmann 
operetlerinden, 21: Konuşmalar, 21,15. Halk 

musikisi, 22: Orkestra konseri, 23: Haberler, 
23,15: Plak, 23,45: Fransı~C'a. haberler. 

BET,GRAD 

20,50: Radyo orkestrası, 21,25: Plak, 21,:10: 

Mizahi neşriyat, 22,30: Dımı plakları, 23: 

Haberler, 23,40: Trio kon.st>ri. 

MOSKOVA 
19,4.5: Plak, 20: Edebiyat, 21: Dinleyicilerin 

ısmarladıkları parçalardan, 22: Yabancı 

d.lllerle neşriyat. 

o 

BIRE, 
ıooo· 

TARLADIR 

., .. --
. ,,,._ 

- .rİ/ '""'~- .. ~A. - " 

• 
- ,,,,. .. ~ "" - - . l .f .t I 
't" - • ~E•,,~ "'-

~ ·"--' -· • J',., ,. -

' Sayfa 11 
= 

1 lstanbuJ Be.ediyesi İlanları 1 -------
Kilo -800 
300 
200 

Sabunlu kösele 
Şaplı ,, 
Vaketa 

" 
Temizlik işleri hayvan koşumları için yukarda miktar ve cinsi 

yazılı olan malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlann h sine 
2150 lira fiat tahmin olunm~tur. Şartnamesi Levazım Müdür} ... ınde 
görülür istekli olanlar kanunc;la ya:zı~ı vesika ve 161 lira 25 ku 1 şluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektuhile beraber 17/9/936 Peı~embe 
günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdır.. (8.) (~36) 

* * 
Keşif bedeli 631 lira 48 kuru~ olan İstanbul 25 inci me ·tebin 

tamiri açık eksıltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Le zım 
Müdürlliğünc'e görülür. İstekli olanlar eksiltme gününden en _on 8 
gün twvel Bayı 1dırlık Direktörlüğünden vesika almak ve 48 t ·alık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22/9/936 Sah güı.. .saat 
14 de Daimi encümende bulunmalıdır. "l,, ( l 2) 

* * Aygır depos•J için liZl n ola ı 5) JJ Jkil :>karagöz yulaf paZlrlığa ko ılmuş 

tur. Bir kilo yuhfa 4 kuruş 25 sa!lh n fiat tahmin olu.ıınuştur. Ş utna .. 
mesi Levazım Mü~ürlüğünde görülür istekli olanlar kanunun tayin dtiği 
vesika ve 160 liralık ilk teminat inak buz veya mektubile bı: t"aber 
28/9/936 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmai·c!ır. 

(İ) (1184) 

l1_I_n_h-is--a-rl_a __ r_u:- Müdürl~ünden: 
1 

1. - Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kuruş mu
hammen keşif bedelli Paşabahçe Fabirkasında yapılacak beton arme 
iskele ve nhbm inşaah kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Eksiltme ~6/IX/ 1936 tarihine rasthyan Cumartesi günü saat 
1 1 de Kabataşta LevanD! ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3. - M•ıvakkat teminat (3437) Liradır. 
4. - İstekliJerin, eksiltmeye girebilmeleri ıçm ihale gününden en 

az iki gün evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabıikalar 
şubesine müracaat edip bu gibi nhhm ve köprü işlerini muvaffakıyetle 

yaptıklarına dair vesikalarım ibraz ederek ayrıca vesika almaları laz•mdır. 
5. - Bu işe ait şartname ve projeler 229 kuruş mukalilinde 

Kabataşla Levazım ve mübayaat şubesinden hergün alınabilir. 
6. - Teklife ait kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam ona 

kadar adı geçen Komisyon Reisliğinde makbuz mukabilinde verılmiş 
olmalıdır. ( 1149) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan ığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza kıtaatı için 662 tane 'aplı köseleden yular bağ ı 
lığı, 662 tane zincir yular sapı ile 576 kilo eğer sabununun 17 /9/19~G per1 
\>embe günü saat on dörtte ayn ayrı pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarları: Yular ba~lığı ile zincir yular sapının 1636 lir-, 
ve eğer sabununun da 404 liradU'. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - İstekliler yula.r sapı ile yular ba11lığı için 123 lira ve eğer sabun~ 

için de 31 liralık ilk teminatlarile komisyona gelmeleri (1243) . 

1LAN 
!stanbulda Rıza Paşa yokuşunda 

Camişerif sokağında No. 11 fabrikada 
a.laminyom °''e madeni eşya imal ve 
salışile mUştegil S. Arhanyanın ala
eakltlarma teklir eylediği konkordato 
proıesını müzakere etmek üzere 
19/81936 tarihli celsede hasıl olan mtı
tabakate binaen mnnkerata devam 
etmek üzere alacaklılann 19/9~36 
tarihine müs,1dif Cumartesi gnnn saat 
onbir buçukta Bahçekapısmda 1 inci 
Vakıf Hanında No. 50 mukim Komi
ser ve Avukat Mehmed Fahreddinin 
yazıhanesinde toplanmaları ilan olunur. 
S. Arhanyamn Konkordato Komiseri 

Avukat M. Fahreddin (2:>652) -
İstanbul İkinci tnas Memurluğun

dan: 
Müflis Y orgi Efremidi Masasına 

gelen Alyans Sigorta Şirketinin iste
diği' 347 lira 51 kuruştan 270 liranın 
sigortalı maldun imtiyaz hakkı olmak 
uzere mümtazen ve mütebakinin adi

yen kabulüne ve bu suretle sıra de:·
terinin dtızeltilınesine karar verilmiş 

olduğu ua.n olunur. (25627) 

BiÇKi ve DIKiŞ 
Esaslı surette öğretip musuddak 

diploma veren 

NEKTAR K. ZARUKVAN 
talebe kaydına başlanmıştır. Pa
zardan maada hergUn 9-12 ve 
14 - 18 e kadar mnracaat kabul 
olunur. 
Adres : BeyoQlu Albn Bakkal 

Babll caddesi sııvı 63 

SIHHI KANZUK BAL
KREMLERi SAMiN 

\ 

Esmer, sarı:;.111, kumraı, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir . 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ye bozmaz. Çil, leke, SıYilce 
ve buruşuklukları kılmilen giderir. 

4 Şek ilde takdim edUlr ı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gün
düz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadeın 
gece için 

4 - Krem Balsaınin ac1badem 
gündnz için 

Kibar mahf ellerin takdir ile kullan
dıkları yegane sıhhi kremlerdır. 

1NG1Llz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - lstanbul 
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AMERİKA, 
1 

İNGİLİZ, FRANSIZLAR 
bile taklid edememişlerdir. Kat'iyyen paslanmaz, yüz defa tıraş eder. Alameti farika 
ve ihtira beratı vardır. Paslanmaz HASAN tıraş makinesi ile HASAN tıraş fırçası, 
HASAN tıraş pudra, kolonyaları HASAN tıraş sabunu, kremi tıraşın bir dakikada 

• 
ve zevk içinde yapılmasını temin eder. Mutlaka HASAN markasını israr ile arayınız. 

• 
HASAN Deposu: Ankara, Istanbul, Beyoğlu 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LiKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

ikramiyeli 

· Yenice . 
Ayrıca: Hediyelerle 1>eraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜYÜK YENf .. 
CE PIY ANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun yerine 
bir Ford kamyonu veya Ford traktörO, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT· 

LERİ, iÇKi SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v. s .•• 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. 

Niıantqında - Tramvay ve Şakayık caddesinde ~ 

lvAT•I Şişli Terakki Lisesi! ---a-oN-oo-z 1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana •e geniı bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI 
tvardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILlzCE kuralanna dokuz yaşından itibaren her 

alelehe iştirak eder. Mektep hergün saat 10-17 aruında açıkbr. Kayıt iılerine CUMA, PAZAR· 

TESI, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Teletoa : 42617 

Gecel .. Günsel .. Kız - Erkek (Eski : İnkılap) 

VUCA 0LK0 LiSELERi 
Kuranı ve Direktörn: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

Kayıd muamelesine başlanmışhr. Cumartesi ve pazardan 
bıtşka bergnn 10 · 17 arasında okula mllracaat edilebilir. 

İsteyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanıksaraylar - 'reıeron: 20019 

Uzunköpr~ Türk Hava Kurumu 
Şubesi Reisliğinden: 

BEŞiR t<EMA.L 

Uzunköprüde yeniden yaptırılacak olan çalıtma yeri binası 7 /9/936 ta
rihinden itibaren on bet gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
keşif 3023 lira 26 kurut olup muvakkat teminat 227 liradır. İhalesi 
22/9/936 salı günü saat 14 de Uzunköprü Hava Kurumu Şubesinde ya • 
pılacaktır. istekliler bu ite ait keşif evrakın İstanbul ve Edirne Hava ku -
rumu şubelerinde de görebilirler. «1190» , 

BEŞiR KEMAL- MAHMUT CEVAT -
KARYOLALAR~ 

Fabrika fiatına satılıyor 

Asri Mobilya Mağazası '}~~r 
lstanbul : Rızapaşa yokuıu No. 66 Tel; ~3407 

. ECZANESİ 
SİAKECi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi r A. Ekrem UŞAKLIGlL 1 S. Ragıp EMEÇ 

Biçki ve Dikiş YurdıJ 
Müdürü: Anna Peçaropulo 

Seıçuk Biçki Okulundan diplomalı ve Lise memnu 

Maarifçe musaddak diploma vertllt• 
Mektebe Pazardan başka her gün saat 9 dan 17 J8 tadat 

knyıt muamelesi yapılır. 

Adres: BeyoQlu Boatanba,ı No. 23 MUnlpbey apart. daire S. 

Türk Hava kurumu 

ÜK 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. cı Ketlde 11 I Birinci Tetrln I 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradlr. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri• 

(50.000) liralık iki adet mükAfat vardır ... 

Ankara Nümune Hastanesi Baş
tabipliğinden: · 

Hastanenin ihtiyacı olup miktar, cinsi ve tahmin fiatlarile ebilt" 
menin şekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve ımtkeD 
filimi 13/Eylül/936 tarihinden 28/EylüU936 Pazartesi tarihine bdal' 
on beş gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve listelerini görmek isteyenler Ankarada Nlm1111• 
Hastanesi Baştabipliğine ve .Istanbulda Sıhhat ve içtimai Maayeaet 
Müdürlüğüne müracaat etsinler. 

Eksiltme 28/EylüU936 Pazartesi günü saat Onda Ankarada Nl
mune Hastanesinde tqekkül eden komisyon huzurunda yapılaeaktıt• 

Dikkat : Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para YenD~ 
isteyenler bir gün evvel Hastaneye miracaat ederek paralanm Mr 
liye Veznesine yatırmalan lizımdır. ..856,, "1198,, 
Lira Kr. Miktarı Muvakkat Cinsi Eksiltmenin teldi 

Teminat 
Lira Ku. 

3462 00 14 Kalem 259,65 14 kalem Rontkm fiblıİ 
ve malzemeai aç1k ek" 
ıiltme ile 

200 00 24 Kalem 15 Hayatı Kimya laboratuvan 

425 00 51 Kalem 
eczası 

Bakteriyoloji • 
eczası 

300 00 12 Kalem 22,50 Marazi teşribi 
" eczası Puarbki' 

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

.... --... ISTANBULUN SESi ÇIKTI ) 
<-------~ Müvezzilerden arayımz ~------~.,. ... - .....--.... .... ~----

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu KTem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarından başka 

bir şey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisaf) .hiçbir 

madde ~iremez. 

Operatör • Urolog ~ 

Dr. Mehmet Ali 

--
Son Posta 

iLAN FIA TLARI 

1 - Gazetenin esas yazııile bir ıii• 
tunun iki satırı bir (santim> 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir aantim Ui11 

fiatı ıunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kurut 

• : 2 - 250 • 

• :3 - 200 il 

» : 4 - ıoe 11 

Diğer yerler : - 6t 11 

Son sahife : - 30 11 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 

idrar yolları me vardır. 
hastalıkları mlltehassısı. Köprllbaşı 4 - ince ve kalın yazılar tutaeakl•• 

___ EminönQ han Tel: 21916 __ L.---,;.;,rı~y.;;er;;.e.:s;,;ör~e..;;;•;;•n;.;;ti;;;m;;le..;oiıli·1ç._il_~_. _.. 


