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Marmara Faciasının Dehşeti ı 

...... ., . ................ kurlllrll•• tellketzedeler, .............. k•Jll• red .. lnde getiren H Alltllp ,, moterı 

Otuz· iki Vatandaşın Ölümü 
Ki ••• Öyle Acıklı Oldu 

Biribirlerine Sarılarak Boğuldular 
F eliketz ler Denize Dökülürkea " imdat ,, V • "Allah 
Allahn F eryatluı Koyu Ka~anlıkta Yürekler Parçalıyordu 

Sold• .. Flrun11" •puru11u• bptm•ı Hasna .......... •P•nlll 98v.,...llltlea ltlr k••• 
Enelld ıea. lttubul Umu 

. tulldnde, bir ................. 
Sevinç •apurlannın çarpıtmuıa
clan bqka taıadtlf edllmiyen ttıy• 
ler lrpertlci bir facia eldu •• 32 
fakir ......... elg ... parua ... 
.. nele kotarkea ilim cll7mm 
Loylaclı. Fırtınasız, aldn bir 
denizde, bir deniz muhare
besinde bile kola7 kolay 
Yer&lemiyen ba inıu zayiatı kar
fıııncla nekadar teeulr duyaak 
azdır. 

* 
F acianaa içler ıızlataa ta&illb 

fUdur: Enelld sec• .. at iç b~· 
çuğa doğru Kartala çimento 
•l•ya tiden Ttırk Vapurculuk 
Şirketillia « Firuıaa • vapuru 
Heybeli inlerinde, Afitap motlrl 
tarafıadan çekilen ve 53 y aio•ah 
k6ylllytl lal.mil buluaan bir 
kayığa çarp-.. devinalt. için
dekiler denize dlkalmı., (32) ıl 
bofulmut. ( 20 ) al kmubnuı 
lmrtulanlann da ikW lıafif, but 
ajır olmak llzere 3 tl yaralanmıftır. 

V ak'ayı mllteakıp kaza ma
hallinden bir miktar kazazed~ 
toplayarak ıaYqan Firuzan Ya• 

pana da ortadan kaybolmuttur. 
O auntıe ki Adalar Kaymakamlıtı 
Yaparu bulundurmak için birçok 

• 

Ôll•tln lrıırflıl•• ilr iu9%elf••lıl 
~ıplek vicrul• 

Umanlara telıraf çektirmiftir •• Orta
da lae, Heybeli lakeleaine yanq-., 
lteıl~ berill kınk bir motlr Yar
da. Vapat bulunmadaa kuanm 
kat't 6il-oıunu tubit etmek 
mil 4 eli. Bu iti• m•ıKDl 
ol miz, cltln aabah do-

ıeminia nende ol-
•wı...t mekamlarla bera

eclamemifti. Aacak 

11 ....... (8). 1 fOCllk .... 
bakl•I erkektir. Arrıc• (9) 
hatif, (1) l•ne de p•r••I• 
kOplllUf •lırc• J•relı 
vard1r. 

aaat dokudu ıonrachr ki ilk 
tahillt meydana çıkmıya bqladı. 
Şimdi 111, bu tahilltı tophyaa 
mulsarririmbbıclir: 

Herbellnln Manzara• 
« - Vapara•uz Heybellada 

iakeluin• yanqayor. Rıhbm bo
yunda boJUalan birer tarafa eiU
•lt lhek lbek hareketm laaaa 
ldlmalul ,aıe çarpıyor. Bitin 
yolcular aıalda. duclaldarcla fD 
latlfha•h •• ucll..U lkler dola· 

"'°' 1 - itte.. kazaya ujnyu mo-
t&r ora ela ıaliba 1 0.tlbade tiri-• 
lealer ele bojulanların c ... t1.ı.. 

l.kel•J• çakbm, etrafta bir 
aıı eYi HMizllii ..... Dotna ka
labahta yla'llcl8m, lialrlwlm , .. 
rllmiftL Heyecanla kalabalatm 

C O.um ' .... •rfa• ) 

Oa iki Adada ltalyanlar Bir Tayyare 
Karargahı Y aptıJar 

Atlaa, 1 ( Huıuat ) - Son ıtıalerde On Od adalarclaa buraya 
ıelen yolcular tarafından Jtalya bllkimeti tarafuaclaa Leroe 
ada11Ddakl Lakl Umamacla blylk bir ta11ar• karartlhı Ylcucla 
ı•tlrillllif olduiu haber Yeriliyor. Yolcular, ba adada •• diier 
adalarda aıkerl hazırlıklar yapılmakta oldupndan bahaedlyorlar. 
Lald limaaıacla tanarelerbı muhafuaıı için bllyllk binalar yapıldıjı 
•• tlmcliden 45 tayyareden mlnkkep bir ha•• ftloaunaa ba limana 
ıeldltl ılylenmaktedir. Aynca adanın tepelariade mllltabkem mey. 
kiler ve top menileri vlcucla ptirilcllil •• 150 bla nefer ala· 
bilecek bllytıkllkte kıtlaya benzer bir bina da İDfa eclildiji bllcllril· 
mektedir. - A. V. 

ınt•kasın a 
Almanlar, Mahalli ida

reden Şikayetçi 
C.nene, 6 (A. A.) - Sar laanua 

•lldmet komiteai, .., poli•ID slr• 
1apmakta oldup nl•u protelto 
makudlle .. Al•aa eeplaeli. tuafi .. 
clu auaulaa beılacl amahall M. A..,.. 
nol'a slndermiftlr. 

Bltifik bw .. •ktupta, M. Kaok" 
ita analaalia JaDlıt •• 1r .. t1a eaulara 
.. ,........ ...... eblekte.tw. 

6tatt ,,,,, 
.. tnmniuonası 
~ 11.i& .... ,...,,, ... 

........... .,.., ,,.,. pa •'•• p,...,. u,.,,.._,,tl• ..,,.ıflı. Blal• 
~ı· ... ,,.,,, ..,..,,,,.,.,.,., .. ,. 
luınlı arlcflflc,l.,.,.. ~ .-ee fle 
••n•r•lt ,.•pl,.11l•la MJı i•.s••• 
tlıl,,,.. Ke11tlllerlnl t.lrllı .,,.,, 
Balb11lı erbtl.,ı,,,.,.. q ••6'· 
lerl•l.sl ... ,,,.ı.s. T_,.tl•t 11 lacl 
••l••ı.s4atlır. 

Kurtuluş Günümüzü Kutluladık 

DQakl kmtulut .. •l•lda lnatlulıa.... tesalalratla._ Ud ..... 
plalf (Tafaillb lld• Udael •rfed• okapau) 



2 Sa)ra SON POSTA 

(Halkın Sesi) i 
DABiLI BABBBLBB Hegbelı 

Faciası 
Ve Halk 

Mumarada evvelki geoe Yulcua 
selen facıanın efkinu:numiye
deki aki~lerini dün töyle teabit 
edehildik: 

Nureddin Bey ( Kocamuıtafapaşa 
malıallebici çıkrnıızı 11) - Bizde deaiı 
kn. l rına kartı ne Liman idareai, 
ne ·ırapur ıirketleri, ne de eaH itibarile 
kaptanı r baımanmıt detilJerdir. 
Dünldl facia, ba mlfterek ihmaldea 
dofmuıtur. Liman idareainin Hri H

yirli en aı 1arım düılne motörleri 
o·malı. Bun'ar bilhaua recelerl Li
manlarda Ye Adelar lnl•de bitin 
deniz nakil •••atalar nı kontrol etme
Jidlr'er. Eter dlnkl kasada kayıkta 
ye •aparda men'i mla<tdeme nizam
aamaaiain emrettiji tedbirler alınmıı 
e:aaydı bu facia dotmazdı. 

* Ahmet !Wmzi B. ( Heybeliada •a-
puru) - itte kau malaal inden reçi
yoru. Heybeliada barau ile Maltepe 
lJniınde fener aruındaki •eaafe çok 
seniıfa. Burada baıka bir reaai da 
demirlemlt deti'. o .. b. önde, adanın 
tam tima!inde b"rçok ••miler demlr
lemlt bu'aaa1or. KazaJI yapan Yapu
run kaptanının uyumuı olduj'unu 
kabul edemeyiL ÇGnkl uyur .. adanın 
lJnDndekl IS- 20 ~•miden biriaine bln
dirmeei melhuzdur. Bence blltlln kaba
luıt mot8rde •e nparda çarp t•ayı 
menedecek tedbirlerin alınmaauı ol
maaadll'. Ha1d Hpur motörll ıörme
m"ttir. Fakat motörcl koca vapuna 
sarmOyor mu idi acaba. TedYln ediJ
mif lim, n n aeyri.efer talimatname
leri Yardır. Nal&ll Ya•talmrımız bu 
tali•atnamelere ria1at ebeler bu ka
ulu ualu umrı-. -

* Ratit bey (Heybeliada iakeleai) -
Geçen rBn Son Poatada dania kaıala· 
rına karıı ka1itaızlıfımızdan babı

ediUyordu. Aradan bir hafta 
s•ç•e4ea ifte ••tlüt bir facia ol 
du. 33 kiti boj'uldu. Saat 3,S ol-
dup halde iıte kurulaalan Heybeli 
ada yolcu mevldinln ininde hili a~, 
llAçaıı H balumaıa leldiyorlar, tlui
yorlar. lıte zaYallıaın blriai mide 
ajnmnclan luYraaıyor. H1lA bir yar
cb• aaüeueaeai Yeyahat Tc blielye 
mleueaeai l'ellp hat rlaraaı aormadı. 
TabJiaiyemizi, Jiuaan ldaremiain kont
rol YH talarını kuvntlendirmek •• 
deniz naıtaaını ukı bir mlrakabede 
bulundurmak icap ediyor. Y olua 
hayat aramızı Allaha aiy.ınete han
leden batka bir. yapacat m z 1oktur. 

Yeni Bir llkmaktep 
Maarif idareai Kız:ıltoprakta 

yeni bir ilkmektep açmış ve bu 
mektebe ( 49 ) uncu numarayı 
vermiftir. Diğer birçok ilkmek
tep!erde yeniden ( 30) ıube açıl
m11br. 
.... rlfte Yeni Teılnler 
Maarif Vek&'eü Yabek TMriAt 

Umumi MildGrii Hlmit Bey Galata
aaray L

0

M8İ tarilı muallimlif :ne t Jİa 
edl'mift"r, Hl•lt Beya yerine Ylk
aelt tedriaat Mldlrllflne s~lila Zeki 
Bey l'etirilmiftir. Orta Tedriaat Umu
mi Jlld6r6 Huan Ali Bey de dla 
Ankrradaa ••'•ittir· 

Otobüsçüler Anlaşamadılar 
Halkın Lehine Çalışalım Derken Bir 
Kısmı Kendi Kazançlarını Düşündüler 

Şehrimizdeki otob&içlJerla aralanoda anlqarak 1 
bir fİrket kurduldan"m haber vermiıtik. Otobla 
seferlerim halkın lehine olarak bazı kayıtlar albna 
aldıfım möyllyen bu kurulut bir netice alınamadan 
tekrar bozulmutlur. 

Buna 1ebep, bir imam otoblU sabiplerloln oto
bDa aenialerinde uluorta ıelir temin edebilmek 
mabadile konulan kayıtlara riayet etmek meme-

yltfericlir. Bununla beraber otobhçtlleria keneli ara
lannda herhangi bir pkllde olursa olaua anlqma· 
maı faydalı ı&renler bu firketln yeniden dirlltilmul 
için tetebbDalerine devam etmektedirler. Buna 
6nayak olanlar, belediye ile mDfterek temallar 
yapmayı ve otob&a itinde kendilerini zarara utrataa 
huualar etrafında tedbirler alınmasını temin etmeji 
tasarlamaktadırlar. 

Ticaret Odasında Haydarpaşa 
Meclis Azalığı için Yeni Lisesinde 

Seçim Yapılacak 
Ticaret Odam Medttıi, yann 

ayhk toplanb!llDJ yapacaktu. Bu 
içtimada Oda muame1i tına alt 
birçok meaele:er ıörü.tülecek ve 
yenilenecek olan Oda aıecliai 
azalığı ıeçiml ha11rlıklarile mefgul 
olmak lzere bir komisyon ıeçi
lecektfr. 

Oda meclisi azalığı için yapı· 
lacak aeçimlıı ielecek ay içeri
ainde bitirilmeal icap etmektedir. 
Yarın ki içtimada ayrılacak ko
miayon, huırhklann gecikmemeal 
için derhal çalıımıya batlıyacak
br. Seçime, Ticaret Odaamda 
kayıtla bGtOa tacirler, ihracatçı!ar 
ve mleuueler İftİl'ak edecek
lerdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

V uil adında biri.r. Araant
köyilnde madam Erkup isminde 
bir kadını ölUmle tehdit etmif, 
fak at 8UÇ ortağı HO.eyin ile bir
likte yakalanmafbr. 

lf Galatada Olemo apartıma
nının kapacua RızP: aparbmaa 
.. kinlerinden Safomo Ef end;yi geç 
ie1dij'i için sopa ile dövmilflllr. 

lf Evvelki gün Umanda lzmir 
wapwunun dalgaa:na tutulan bir 
kayık batmıı, lıayıkçı Mehmet 
kurtanlmııtır. 

1f. Sabıkala Muammer Kantar
cılardaıı geçmekte oJaa lbrabim 
Efendi Almiode birinin elindeki 
çantaaım kapıp kaçarken yaka
lanmııbr. 

• Üniversite bahç•indeki 
rekUSr Cemli Beyin oturduğu 
k6tkten dün yanp ÇIDHf ile de 
ılrayetine meydan verilmeden 
ı6ndürülmfiftür. 

lf Kadri İ8aliade bir slltçü, 
Beyoilunda •&tlerilere 8lt daiıt
makta ilan beypden dftferek 
muhtelif 1erlerinden ajır aurette 
yaralanlDJf, haatahaaeye kaldırıle 
aufbr. 

Bunlardan bqb dlhl pbirde 
iki tram•ay ve otomobil kuaaı 
da olmuıtar. 

Leyli Talebe Sayısı Şim
dilik Çok Eksiktir 

Yeni açılan Haydarpqa Ji...ı 
kurulurken buraya bin leyli, bin 
de nehari talebe alınma11 tekar
rlr etmif latanbul ve Kabataı 
liaeleriaio leyli kuımlan lağvedi
lerek, leyli talebeler buraya nak
lolunmuıtu. Bu iki liıen n leyli 
talebe mecmuu bine yaklatıyordu 
Fakat Haydarpap liıesinde leyli 
talebe milrtan timdiye kadar 
ancak (250) yi bulmuştur. A"leleri 
Anadoluda olan blrkısım talebe
ler de aralumda birleıerek, ha
riçte panaayonlar tutmutlar, yine 
eski mekteplerine nehari olarak 
yuılmıtlardu. Bu vaziyette Hay
darpap li•eainin bUyUk bir le} li 
ilse olarak tesiıl fesavvuru tatbi· 
katta bagiln için mtlmknn olama
mııtır. Ta'ebeler lstanbul ve Ka· 
bataı Jiaelerini bırakmayarak, bu 
mektepte nehari olarak devamı 
tereila et:.iflerda 
Diğer taraftan Haydarpaıa 

mektebinin hazırlıkları, muallim 
kadroau veufr noksanları henliz 
tamamlanmadıtı için tedrisata 
birkaç "8 sonra baflaaacakbr. 

Bir Kızcağız Pencereden 
• OUşbp OldU 

Fenerde Tahta minare maballe
linde Yıldırım caddeainde 8 ya• 
••da Sultana iımlnde bir kaz ço
cuk lçtlnctl kat penceresinden 
aokağa dliferek muhtelif yerlerin
den ağır aurette yaralanD11f, tedavi 
için kaldmldığı hastanede 6lm6tt6r. 

• ••• • •• • 1 . ... .. 1 . .. ..... . .................. . 

r ""\ 
Türk Dili Cemiyeti 
Tetekkür Ediyor 
Türk DJi 'l'etl.:ik Cemiyeti Umumi 

Kitiplıği Matbuat Umam l\llldürlü· 
ğüae şu mektulıu göndermiştir: 

"Dıl bayraPll ıünii matbı,ıat, ajans 
ve radyolar tarafındın gösterilen bü
yüle ve içten çalışmadan dolayı bu iıi 
benim111yerek candan uğraf&n yUbe~ 
makamıaızla biıtüo gazetelere, Ana
dolu ajanerna Ankara ve lstaııbul rad
yolarına kar~ı duyduğumuz te9ek· 
kürlerin iblağım diler ıaygtlanmı 
auoarım efendım.,, 

Eski Hesaplar 
Mülga Seyrisefainin He
saplarına Tekrar Bekıhyor 

MIUga Seyrlaefala idarealne 
ait hesapların tasfiyetl için tqkll 
edilen ikinci taaflye komiıyonunun 
mesaiai bir baylı ilerlemiftir. Fakat 
mülga idarenin beaaplannda yapı
lan temizlik bu komiıyonan faa
liyeti için tahıia edilen altı ayhk 
milddet lçeriaine aığdırılamıya
caktır. 

ikinci defa t8fkil edilen ba 
taafiye heyeti iki aydanberl çalıt
maktadır. LAkio, alikadarların 
verdikleri malumata ım, ıerl 
kalan dısrt ay zarfında heaaplann 
tetkiki iti bitirilemiyecektir. Bu 
itibarla, Seyriıefaiae mt borçlarm 
Maliyeye devriaden evvel, tasfiye 
müddetinin JeDidea uzablmua 
zaruri görülmektedir. 

Yumurta 
Nizamnamesi 

Vekillar heyetince tuclik olu
aaa yumurta ihraca laaklancla'ld 
nizamname, Klnunuenelden iti• 
baren taçbik aaba11na konulacaktır. 

YumurtacıbiımWD iaki .. & için 
ahnmaaı zarurJ görtUen tedbirler 
bu nizamname Be teablt edilmif
tir. Bundan b6yle, yumurtalar 
yalnız: muayyen ilkelelerden ihraç 
edilecek ve teıldl olunacak komla
yonlarca kontrollar yapılacaktır. 
Bu kontrollar sıraıında ihracatçı
larla kontrol memurlara aruıada 
çıkacak ihtilaflar Türk oflai •e 
mahalli ticaret odalarmca aeçll .. 
cck murahhu heyetler tarahndan 
halledilecektir. 

Muallim Vekilleri 
Orta tedrisat bdroauada ,.. 

çen ıene kullanılan muallim ve
killer:nin vazifeıine ıeçenlerde 
nihayet verilmiftL Bu vekillerin, 
bu sene yeniden derabaaeler 
açdmaaı lzeriae, tekrar kullamJ. 
malarma mecburiyet lıud ol-
muıtur. 

Birinct teırin 7 

~ Glniin Tarihi 

Kurtuluş Günüm·· 
Kutlulandı 

Mübarek Şehitlerimizin 
Aziz Ha tar alan Anıldı 
lataahulua kurtuluıu dla biti 

hal••• candan copunlutu ile l>oyl 
teaaburat araaında kutlulaacb. Reaml 
huaual bOtln mOeaaeaeler ba1raklarla 
donanmıf, caddeler ,.nala erken 
tinden itibaren kalabahklqmaya bar 
•ııtı. 

Kabruaaa ordunu• lataabula 1111 
sirifi, aaat tam ••da dldlklv çalı .. 
•ua Ye toplar ablmaaı ıuretile ku 
landa. Bunu mlteak"p Ul1lk Gaziyi 
tad• hialerl izhar edildL Mlbank 
•• aziı ıebitleri•iıin hataruı • naldı 
H Sultaaahmat me1daamda ıeıit 
nemi bqladı. Meraaime, bitin aaked 
mektepler, aakerf kıtaat, polia •• 
itfaiye mlfrezelarile mektepliler itti• 
rak ettiler. Ala1 balkın cofkun teıa
lalratı araaında Takaime Yardıtı ... 
maa, Beledi7e, Halk Fırka11 n Halk 
Hİ tarafıadan abideye iç çelul& 
koadu. Abide 6alnde .. arlaaaa 
diret• meraai•le .. nla ba1ratımıa 
çekildi, 

Haıırlanan trJbOnde fatanbul ku• 
m .. danı Halli., Merkeı kumandanı 
Fehmi Paıalar, Vail Muhittin, fırka 
idare laeyeti Reiıl Cemal Beylerle 
dfter unt yar almıtlardı, Ş.lair 
mecliai namına Refik Ahmet Bey bir 
nutuk aöyledi H geçit yapılarak me
raalm ıaat yarımda aihaJet buldu. 

Kurtaluı bayramı mlnaaebetile 
din ıehrln birçok yerlerinde mlaamee 
reler, •tlenceler tertip edilmitlir. 
Ôtleden aonra muhtelif teıekOllere 
menaup birer he1•t latanbul kumaa• 
daahtana ılderek halkıa orduya olaa 
tllkraa bialerinl blldir•irttir. 

Rahmi Berin Cenazesi 
Merasimi• Defnedlldl 
Enelki a-Ga BOylkadada vefat 

edea Sına mebuau Ralaml Beyla 
cenazeai dl• Adadan kaldınlmıı •• 
meraaimle Eyllp te aile kabr:atanıaa 
defaedlbaitf r. 

Belediye 
Dün De Devam Etti Ve 
• Çok Rey Atıldı 

Belediye latilaabab IMr tarafta iri 
bir tekilde dnam etmektedir. Dla, 
ayai zamanda Kurtulq bayramı oı.. 
dutundaa aandık baflan ~ok kalaba• 
hkb. l>Ga bilhaua Balatta intihabat 
çok caab l'•Çmİf, buradaki Mu .. YI 

. yataadaılanmız alqama kadar 9 bla 
kadar rey kullanmıflar Ye laep C. tL 
fırkuı aaaazetlerina •ermitlerdir. 
Sandık batl•n fada kalabalık olda
fundaa akıamlan uat 6 da detp, 
9 da Aadıldaran kapatalmaaı tekarrlı 
etmıttir. 

DGa Beyoj'lu aaadıtı Takaimde 
duruyordu. BW'ada intihap yeri bir 
mahter manzaraaı arıcdiyordu. 

Don rey atanlar1n ekaari7etial 
kad1alar t .. kil etmittir. Birçok ntau
daflar, Hl•iae latibaba ittirak lçla 
aıra numaraaı bıralulmadıtıadan tikl-
J•t atmltler.:lr. Bu fibi ntandqlana 
defterlerde lalaleri araamalda, l:.u'ua
dutu takdirde re1lerini atabilmektedir 

latibalt.tt ônilmlzdeki Cu•a a-Gal 
ak .. mı aaat (21) e kadar dnam ede
cektir. BltOn reyler o l'l•ln akıamı 
aayılmata baılaaacak ve aabaha kadd 
bitirilecektir. CumartHi ıünO aabahı 
netice ras•telerle ilin edilmit ola• 
C" ktır, 

l,_&.-.:..~_•n_R_o_s_ta___.:..'n:..:..ın:.:.....;;:.R.:..e_s_i_m_l_i _Hı_l_lc_ti=:=:.y_es_ı_· : _________ R_a_za_r_O_la_H._a_sa._n_B_. _D ___ iy __ o_r_IG_i_:_I 

Haaan B. - Dll:ı ıece ikinci 

.. kaai snr..--. buluaclam.. peblivaalanm. • 

\ 

••• Bfttln Balkanlann a lalll ••• Bizİlll aa!anlar birkaç el 
_.. ile altedip, cetlerine J&r&fll' 
hir ıalihiyet kuanc:lalar. 1 

Y almz dikkat ettim: Bizim 
çocuklana ka....ıarma çıkaalv 
miader dqan1111a kaçıyorlarda. 

- Neden acaba Haaa Bey 7 
Huaa B. - Neden ol'lcak. 

Sel&meti minder cbtancla WufOP 
iri ela •daa. 
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7 Birinci tetrin 

Sporu 
Millileştirmek 
Lazımdır. 

n 

SON POSTA 

Resimli Makale a "Kabahat,, Kimin? il 
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4 Sayfa 

:t M-1.Uf Mazaron~ 
Toprak Cuma 
Pazarı 

Zafranbolo (Huıuıi) - Top
rak Cuma, Zafranboluya bağlı, 
eski Ye taribt bir pazar yeridir. 
Pazarın etrafında AkYiran, Davut 
Obası, Sarı Ahmetler Karacedit 
ve Memüklü köyleri vardır. Bu 
köyler Zafranbolunun merkez 
köylerindendir. Bu civarda hu
dutların birleşmeıJ ve k6yJerin 
hudutta kurulınuf olması itibarile 
Araç ve Çerks köylerinin Zaf· 
ranbolu köylerine karııtığı bile 
görUlllr. Bu defa yapılmıya bat· 
}anan Araç - Zafranbolu ıosesi 
Toprakcumadan geçmektedir. Araç 
kazası kendi kıımına isabet eden 

~ şoseyi Zafranbolu hududuna kadar 
J getirmiı ve tesviyei tUrabiyeaini 

yapıp taı dökerek yolu ikmal 
etmiıtir. Maalesef Zafranbolu 
kısmı henüz yapılamamıttır. 

T oprakcuma pazarında dört 
han Uç ylb dnkklo vardır. Yine 
merkezde gfizel ve Maarif plan
ları dahilinde inşa olunmuı bir 
Ukmektep vardır. Bu mektebe 
civar köylerden çocuklar gelir. 
Toprakcuma' dl\ pek çok ıular 
Yardır ve hemen hemen dört tarafı 
au Ue muhattır. 

Araçta, alınıp - satılması ve 
içilmesi yasak olmayan Samsun 
köylll algaralarını ZafranLoluda 
abp - utmak ve içmek lrnt'iyen 
memnudur. Akli gibi bani «iıı ~r n 
mennedildiği ,eyi haria olurmut" 
derler.Zafranbulu k&ylOleride Sam· 
ıun tltOnl\ne dOtkllndOr. Cibali 
alıaralarmı hiç tutmazlar. Halkın 
bu inhlmakinden memnuiyetinde fU 
teklinde istifade etmek iıteyen 
baZJ açak ıözler Toprakcuma 
yolu ile Araçtan Zafranboluya 
Samsun tlHllnll geçirmektedirler 
ye aeçlrdikleri ligaraları da ylh 
para ve iki kuruı fazla1ına Zaf· 
ranbolu köylerine satarlar. Bu 
yüzden bir hayli para kazanan 
aigara kaçakçıları hazan da 
jandarmanın iÖzUne çarpmakta 
ve kaçırdıkları ııgaralar mfisade· 
edilmektedir. - Mehmet Enver 

Samsunda imar Faaliyeti 
Samsun, (Hususi) - Samaunda 

yavsı yavaş kadınlar çarşafı bı· 
rakmıya ve manto aiymiye baş• 
lamıtlardır. Belediye ıehrln için
deki yollann ıen;tletilmeıine Ye 
tamirine de baılamıf, battı bir 
çok yolların tamirleri ikmal edil
miştir. 

Şehrin elyevm içmede kullan• 
dığı su fazla miktarda kireçli ol
duğundan ıehre içilecek iyi ıu 
tedariki de dOtünlUmektedir. 

Bir de nbtım yapılırsa Sam
sunun ticari ehemmiyeti bir kat 
daha artacaktır. Bu rıhtım hıtaaa 
Samsunun mevlı.ii itibarile imkln
ıız görülmekte, 1500 metro uzun
luğunda bir dalgakıran inıaaı da 
on milyon lira aarfına )Ozum gö .. 
termektedir. 

Osmancı~ta Yol Faaliyeti 
Oımancık (Hu!lual) - Çorum· 

Onımancık araımdakl fO&e ile 
Osmancık - T oıya Ye Osmancık -
lıkilip - Osmancık-KaprO kazalan 
arasındaki yolların fOH halinde 
inşasına başlanılmııtır. 

Yol üzerinde bulunan lbrlkdar 
camii de yıkılarak çarıı yolununda 
yeniden inşa!lana baılandmııtır. 
Kaymakam Niyazi Bey bilhaaa 
yoJ intaatına çok ehemmiyet 
yermektedir. 

SON POSTA 

-E 
Havza Hamamlarının Efsanesi 

Yıkanırken Taarruza Uğrıyan Padişahın iki Kızından 
Uçmuş, Diğeri De Taş Olmuş Kalmış Biri Kuş Olmuş 

H•vzodan bir görüniı v• 6ifgiik hama .. ı• m•t1tall 
Havza ( Husuıi ) Havza etmiı ve bilabara çekilerek buaUoldl Eaki hOkUmdarlardan birinin 

havaıı Ye madeni sularile meıhur halini almıtbr. Bu belki uydurma lkl kızı bu hamamda yıkanırken 
olan tirin kaza merkezlerimizden bir masaldır. Havza zannedildiğinden dOşman &1kerlerlnln htlcumuna 
biridir. daha ziyade eskidir. Çnnkn bunu ve dofayııile taarruzuna maruz 

Hananın kuruluı tarihi malüm teyit edecek vesikalara her an kalıyorlar... O zaman mermer 
olmadığı ıribi iaminde de ihtilaf te9adüf edilmektedir. Havzanın taşlar üzerine yine mermer aibf 
mevcutturr. Mftracaat edilen eaer- tlç kaplıcası vardır. Bu kaplıca· beyaz yUcotlarını yaymıı olan bu 
lerde kadlmen '' Hançere ,, yahut lardan birisine: Küçük hamam iki dilber kaba eller araaında 
" Gtnçere 11 namile maruf olduğu iklnciıine: Büyük hamam, tlçUn· hırpalanmayı iatemiyerek Allaha 
bilahare " Havza ,. ,eklinde telif· cilsüne: Pata yahut Maarif hamamı yalvarıyorlar Ye: 
fuz edildiii kaydedilmektedir. namı verilir. Küçük hamam - Yarabbi bizi ya kut yapl 

Bittabi he11eyimizde olduğu Yörgüç paıazade Mustafa Bey Yahut ta taı!.. diyorlar. Tanrı bu 
gibi bunda da bir değitiklik tarafından yaptınlmıı ve 840 da iki maaum kızın duasını kabul 
olmuş ve halk arasında galat eYlıafı tanzim edilmlftir. Bftyük ederek birini kuı ve birini de taı 
olarak 11 Havza • Kavza ,, ıek- hamamı kimin yaptırdığı kat'iyetle yapıyor. 
linde söylenmeye başlamııbr. malum değilıe de.. Amasyada Tat olan hamamın loı bir 
" Hançere ,, yahut " Gançere ,, hftkümet ı6ren .. Sadgeldl ,, pa· lköıeslnde o ilinden buıüne kadar 
ka1abası ıimdilik Havzanın biraz ditah evladından "Sadi ,. veya gaz yaşı dökerek makadderabnm 
daha garbinde olup takriben " Şadi ,, pqanın yapbrdıtı zanne- bu garip ve acı tecelliıloe ağla-
ııcak au membaı11111 yerinde lmif dilmektedir. makta imiı (!). 
ve eakl bir tarihi maRla g6re: Bftyttk h11mam diğer hamam· Hakikaten ftattıvanl bir ıtltun 
443 Ağuatoıunuo 8 inci pazartesi lat"a niıbeten daha eaki ve tarihi üzerinde bata mUtabih bir kısımla 
geceti mütbit bir zelzele olup bir ebemmiy~tf haizdir. Altı öoftnde hafif bir çukurluk var •. 
iki glln devam etmiı. Bu mlHhlt köıeli bir btıynk ve dört k6- ve iki fenlz gözden bu çukurluğa 

nereden aızdığı belli olmayan bir zelzele neticesinde birçok binalar ıeli bir kDçBk havuzla bir 
harap olmuş, bUyUk kiliH de yere banyo dairesi ve altı kurnası ıu ~;:~~haf ciheti bu suyun bp-
geçmittir. vardır. "Aalanağzı,, ve ·'KızglSzü,, kı göz yatı terkibinde tuzlu ve 

Binaamdan zerre kadar 91er bu hamamdadır·" KızgözU,, şüp- ılık olmasıdır. Giiya kız:"Göz yq-
kalmıyan bu kUiaenin yerinden ılz eaki ve tarihi bir efsanenin larım dökUnene tifa, f,&ene zehir 
gayet ııcak bir au fışkırmaya olsun,, dediği için kimse ağzına 
bqlamıı ve blrço~mo da 616- tesirini ta11r ve ziyaretçilerine almağa cesaret edemiyormuf. Ta· 
müne; bir kıımının da dağ bq- hayret v~rir. Yıllardanberi ağız- bü timdi bu efsanelere inanan 
larına çekilmeaine sebep ol· dan ağıza dolqarak hamama yok. Fakat masal meraklıları bu 
muıtur. bir baıkalık veren bu garip yaveleri dinlemekten zevk alıyor· 

Sıcak ıu dokuz aün devam efsaneyi de kaydetmek lazımdır: lar. Nurettin Ruhi 

Uşak Memleket Kutuphanesi 
Utak, (Huıuıi) - Spor kultıp

lerimizde bulunan kütüphaneler 
C. 1-İ. F. tarafından birleştirilmiı 
Te Memleket ktttUphanesi adı 
altında ve toplu bir halde lıti• 
fadeye konması karara alınmıfh. 

Halkta okuma ihtiyacının te
min edileceii ıevinci uyanırken 
bu it için ıeçilen ve kulüpler 
tarafından gönderilen murahhaa
lar istifa ederek bu mtihim it 
yUzUıtU kalmııtu. 

Halk yine fırkanın yUkıek 

Resimli 

Elbistanda 
Yeni Binalar 

Elbistan, ( Husuıl ) - Aart 
mezbaha intuı bitmif, ıtmdl de 
yeni bir belediye inıaaına baılan• 
mııtır. Yeni binanın temeli kay· 
makam lımail Bey tarafından 

mera1imle ablmıfbr. 

yardımlle bu itin hemen hallini 
•e klltüpbanenfn açılma11m dört 
gözle beklemektedir. 

Memleket 

Malatyada Tapu Sicil Muha
hzhgı TeşkilAtı 

Malatya, ( Husuıi ) - VHA· 
yetlmlzdeld tapu mOdftrltlğO tetkl· 
latı kal darılarak " Tapu aicilli 
muhafaza teıkiliti ,, kurulmuıtur. 
Vilayet Tapu sicilli muhafızhğına 
Tapu mUdUrii Ziya Bey ve mua
vinliğine de lımlrden Y uauf Ke
nan Bey tayin edilmiıtir. Kadro 
diğer tapu mUdilrlüğU kadroaun
dao bir kAtip nok1&ndır. Bu va
ziyete göre eski tapu teşldlAbna 
nazaran bir tapu katibi açıkta 
kalmıttır. 

Haberleri 

1 - Bergamad• 3 aylık bir meaaiden .onra l>ir 
dikit ve nakıı aersrlai açılmııtır. Realm aergidtn bir 
kGıeyi göıtermektedir. 

2 - Armutludakl tq ocakları itletllme1• baıla
aıJmııtır. Graaıt tqluuaı parcala-..1& lçla .. 11• ... ıu 

ı•tirllmit •• faaliyete r•çmiılerdir. Bir slade iki binden 
fazla granit taıı imal edilmektedir. 

3 - Htr yerde olduju gibi Ballkealrde de. Dil 
ba)'I'••• bGylk teıahlratla kutlulaamııtır. Reaımde 

Halkewl Re&.i Eaat Acili Bey Dutuk ıöylulHD ıörlllmektedlr. 

Birinci tepin 7 

1 Armutlu Mektubu 
1 

Armutlu En ~wif a 

Kaplıcalara 

Maliktir 
Armutlu, lıtanbula vapurla Df ·~ 

buçuk saat mesafededir. Mudar ~ 
yaya giden vapurlar haftada ild al 
defa 'Armutluya uğrar. Aynca, M. 
yazın Armutluya mahıuı tenezzDla Jl 
postası da vardır. lıtanbuldall 
Bur1aya ve Armutluya gitmek 
Uzere, vapura binen yol .. 
cular iki buçuk saat ıonra Der• 
ağıı denilen yere yanaıırlarkeD Q 

Armutlunun bir kıaım yeni mektep VQ 
ve binalarını görürler. •• 

On dakika aonra vapur iskele 
önünde demir atar. Sandallarla 
lakeleye yolcu ve eıyalar nakl&4 

1 
dillr. Suyun derinliği dört buçuk 
metredir. Bazan icabederN, vapur 

yanatır. Her zaman yaoaımamaaınlf 
aebebl, Bor1a yolcularının vakit 'ti,; 
kaybetmemeleridir. lıkeleden Ar- fı 
mutluya giden yo', bir kilometre eı 
tultindedir ve on iki dakika sftrer. Q 

Zeytin, meyva ve dut ağaçlara 
Ö .tıı 

aruından ( zbek koyu ) denile11 
yere gidilir. Burada beı servi, e 

birkaç çınar, Ye bir kuyu vardır. 
Her gelen yolcu, burada mubak• 
kak biraz istirahat eder. Yine ti 
ağaçların arasında uzayan yoldaa 
biraz gidildiği zaman ( Mezarlık u 

çetme) denilen yere gelinir. iM 
çeşme yaz, kıt durmadan akar. 
Mezarlık çeımeden bet dakika bi. 
ıonra Armutluya girilir. Ka1aba• " 1 

nın ortasında cami, k8prt1 Ye dut Q 

aiaçlan mevcuttur. Yazın ea 
81cak plerhade, k6prlllln y .. 
nındıld (dut ağaçlannıo g&lg 
ılnde oturulduiu ıaman, Ça19 
boğazından eaen tath bir rUzgAr, 
lnıana Otlltecek derecede çarpar. • 
Armutlunun haricinde birçok 
lezilecek, eğlenecek yerler daha 
vardı , kaplıcaya giderken, kaıa• 
banın kenarında ceYizllk denilen h« 
gftzel bir yer vardır ki etrafı eı 
yemyeşil ve akaçlarla muhattır. 
Büttın bunlara kaplıcalarını• 
em1alıiz ıif a haasaları da ilave 
edilince Armutlu berkeain ziyaret 
et meal icap eden en f aydah ıa 
tehri vasfını almaktadır. 

Kaf Belediyesinde Çahşma 
Kaı (Huıusi) - Belediyenin 

aarfettiğl mesai neticealnde kaza 
merkezi Andiflide imar bakımın
dan btlylk bir inkitaf vardır. Ka• 
•abanın bet aene evvelki çehreal 
tamamen değişmlf, belediye k .. 
za merkezindeki pansiyonlu mek• 
tepte okuyan 10 fakir kaylll ço
cuğun bakımını tahalllerlnln to

nuna kadar üzerine almııbr. 

Belediye k&1aba dahilinde hay• 
van ıezdirilmeaini ve otlatdma111• 
nı, yiyecek ve içecek şeylerin 
açıkta ıatılmasını mennetmiı, te-
mizlik, aydınlatma ve su işlerini 

teıkilitlaodırmıştır. Sokaklar mu~ 
tazamen temizlettirilmektedir. 

Ağm - Arapgir Yolu 
Malatya (Huıuıi) - VllAyd 

~ dahilinde köy yollarmın inıasına 
çafıtılmaktadır. Hemen her köye 
otomobil gidiyor. Yalnız Ağın• 
Arapkir yolu hali keçi yolu ha• 
Undedlr. Bu yol sarp, taf, •• 
dardır. Bu yUzden her aene bir 
çok kazalara ıahne oluyor. Halk 
yol mükellefiyetini burada Ç«lıt• 
mak auretiyle ifa etmiye can at• 
maktadır. 
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nua ba lalanlua biribirine brcl.. tı. So.ra ı.. allika dllltll 
-- " pllleriDI bir dayp •• - Ne ,.,.,... llllık .... . 
Wr ua U. ba;la1an laava1ma ne •- Le,ıa,I lllklr ... ... 
adar allfmafb. Gideceif yerde D... ....... 
flPlıelil apl hialeri cLa,.cak, daha mlthlil-• 
a:ral heıecaala çal11aa arkadqlar 
bulacaktı. Fakat onun burada 
bıraktıp hatıralar içiad• mektep
Hllk devruine kadar uzayan çok 
11cak parçalar v•cb. 

O akpm ..,a... rltlrmell 
için uürberi ppdıp saman 
ulcer aorclaa 

- Nereye ıtdecek el.-ıdim. 
Modaya•, Albplajzına mı? 

Retit olıaclar daleıacla 1d uk• 
rlD l»u auaD ile birdenbire afallada. 

Evet bu etJ• aereye sicekti. 
içinde Leyllma aldıiı birçok 

f9J1er olan ba çaof8Dlll aa..-.. 
al ..... ,... Wr ........ 11.-.. 
cal* Hul... eti a 
...... r11111 ....... ı-•· ... 



6 Sayfa 

( Baştarafı 1 inci yi.izde ) 
arasına · sokuldum ve motöre 
baktım. 

- Oh... Motörde ceset san· 
dığımlz şeyler f aaulyo çuvalları 
imiş. Geniş bir nefes aldım. 

Motörün batında " Afitap • 
Ylova. No. 55,, Y aıılıydı. Ü.ıtiin· 
de yedi tavuk kafesi, (31) fasul· 
ye çuvalı, ( 15) tabut yumurta 
var. 

içinde, tayfasından Mehmet 
ve Raşit Ağalar ayakta, deniı:e 
bakme\rak dalgm bir halde dü· 
şünilyorlar. Belki gözlerinin önün· 
de geceki faciaya geçit resmi 
yaptırıyorlar. Motörün kaptanile 
dümencisi Mustafa onbaşı bolie 
karakoluna alınmışlar. 

Vapur Geliyor 
Bütün başlar Maltepe açıkla• 

rına döndü. İşte gece faci: , 
aya sebep olan ve ıonr~ k~çan 
vopur geliyor. On dakika sonra 
V_apurculuk Şirketinin ( Firuzan ) . 
vapuru Heybeli limanına demir· 
ledi. iki jandarmanın araaında 
duran Hüsnü Kaptan kayıkla 
sahile çıkarıldı ye doğruca polis 
karakoluna götUrüldU. Bu sırada 
facianm tahkikine el koyan Müd· 
deiumumi muavinlerinden Nuret· 
tin Bey Komiserle birlikte vap!Jra 
gittiler. 

Kaptanla batb••• 
Ben kaptanla başbaıa kalmıı· 

tam. Hüsnü kaptan heyecanlı ldf, 
elleri titriyordu. 

ilk aualime: 
- Oldu bir tey. Vicdanen 

pek muazzebim, diyerek anlat· 
mıya başladı: 

Elli iki yaşındayım. Tam otuz 
ıenelik kaptanım. Şimdiye kadar 
aiciline bir kaza kaydedilmedi. 
Dün gece saat iki buçukta Be· 
şiktaı önünden kalktım. Kartal
daki çimento fabrikasından Mer· 
aine çimento yllkleyecektlm, 
Heybeliadamn Değirmen bumu 
açıklarında, Maltepe cihetindeki 
fenere yakın bir noktada idik. 

Yammda ikinci kaptan Mu.-
tafa Beyle aerdl\men Ahmet Ef. 
vardı. Alb dikkatli göz denizi 
tetkik ediyorduk. 20 • 25 metre 
kadar önUmlizde bir fener gör· 
düm. Hemen torniıtan iıaretini 
vurdum. Mesafe pek yakındı. 
Motör llıtümüze geliyordu. Buna 
rağmen motöriln arkasma yatir-
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• 
cıasının a ehşeti ı 

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

• •• 
Otuz iki VaJandaşın Olümü 

Öy e Acıklı Oldu Ki ... 
Biribirlerine Sarılarak Boğuldular 

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

32 yurtta,ın boğulmasın11 sebep olan çarpmayı yapan Flruzan vapuru 
dığı ıeren direğine hafif temaı l çok ml\teeHir görüntiyordu. Sor· 
etmek ıuretile motörü solumuza doğum suallere aert bir J11anla 
ald ım. Artık büyük bir kazayı wöylo cevaplar "eriyordu: 
atlattığım için seviniyordum. Fa· - MotörUmllzde fenerler fa• 
kat motörUn arkasında uzun bir lan tamamdı. Kaptan UıtUmUze 
halatla bağlı bir piyade kayığı doğru geliyordu. Biz ve arkamız· 
varmıf, içinde de 55 yolcu bulu· dakl kayıktakiler boyuna bağır· 
nuyormuı, bundan haberim yoktu. dık. Tehlike lıaroti verdik. Fakat 

Tornistan iıaretl vermiş ol• kaptan görmedi. Nihayet ben sola 
mama rağmen vapurumuz t&bii kırmak 11uretile motörU kurtardım 
yolile ve ilk hızile biraz· i\erlemlt ve kayığın ipini de çözerek denize 
idi. attım. Vapur, kayığın soluna çar· 

Firuzan 11 mIIJ sUratlidlr. Biz parak yualadı ve kayık ıu alarak 
~ekiz mille ı;idiyorduk. Liman battı.. Ben motördeki küfeleri 
ıdaresi gecelerı motörlerle yolcu l d ' 

kıl l k tt." · l i b ı tab.ta parça arım enize atarak 
na n yasa e ıgı ç n un ar L l ı k k · · 
Y alovanın Dereağzından kayığa :1atan yo cu an urtarn;ıa _ ııtedım. 
binmiılor ve kaçak olarak yola Kapta11 Hii•nü Beg jandarma r•f•· lGkebce Amehtkapsızk' vekl ziıfiirı k katran· 

' . d le tl d .. , .. ..1.: 1 • nca se ız ı y ur ara· 
çıkmıılar. Men l müıa eme nl· a ,. • sorguga. go unı ugor bildim. 
zam namesi ne göre arkasına kayık gittikten sonra aldığ1 ilk luzla vapura 
takan motörlerin tiıtüıte ve amudi çarpmaya baıladı. Bu sırada yara 
iki beyaz ziya takma111 icap eder. almıı olacak. Fakat biz biraz 
Halbuki ortada böyle bir işaret daha ilerledik. Motör de açılmııtı, 
yoktu. ıonra feryatlar baıladı. Evveli 

Kazanın fekll motör dönüp hadise yerine geldi. 
Vapurumuz motörle kayık ara· Sonra da beİı geldim, iki filikamı 

smdaki ip üzerine binince ip denize indirdim. Kazazedelerin (15) 
koptu ve kayık aborde olarak ileri ini toplattım. Motör de sekiz ta· 

Sonra Heybeliye yanaştım. 
Poliıe giderek bidiıeyi haber 
verdim. BUtiln kabahat vapurun 
kaptanındadır. 

Kazazedeler Vapurda 
Ben, Son Poıta muharriri, 

bundan ıonra bir aandalla Firu• 
zan vapuruna geçiyordum. ihtiyar 

bir zat mendilini ylizüne tutmufı 
hüngür hUngUr ağhyor ve: 

" Kuzum oğlum, beni de aL 
Oğlum bntan kayıktaydı. Acabı 
kurtuldu mu öğreneyim.,. Diyor
du. ihtiyarı aandala aldım da• 
ha evvvel kurtulanların isimlerini 
tesbit etmiştim. 

- Oğlunun adı ne babacı• 
ğım? 

- Ah ah.. Hüseyin evladıdlı 
Hüseyin .. 

- Senin adın Muatafa mı, 
Yalova Çınarcık köyUnden misin? 

Müjde .• Oğlun kurtulmuı. 
İhtiyar ayağa kalktı. Alnımı 

yanaklarımı öperek ıılath. lhtiya· 
rın Ahır ömründe aklını oynata" 
cağından korktum. Cotkun bir 
sevinç içinde vapura çıktık. 
Kazazedeler güvertede ıalanaıı 
elblaelerlni kurulu} orlardı. 

ihtiyar baba oğlu Htiaeyinl 
buldu, füribirine sarıldılar. Öpüt• 
tUler, ağlaştılar .. 

Müddeiumumi! vapurun ıalonun• 
da kurtulanları birer birer çağıra" 
rak ölenlerin isimlerini ve adet• 
lerfnl teabit ediyordu. Bu, çok 
uzun ıiirdU ve müşkül oldu. Mo· 
töre 53 yolcu binmlı, iki de 
tayfası varmıı. Şu halde denize 
döklilenlerln adedi tam elli beı• 
tir. Bunlardan ( 23 ) kiıl kurtul• 
duğuna göre, ölenlerin adedi 
tam (32) dfr. 

Ben, muhakkak bir ölümden 
kurtulanların, arasındayım. Bu 
halka içinde gözlerinden sevinç 
ışığı tafan ( 13 ) yaşında 
bir yavru nazarı dikkatiır.i celbet· 
ti. Bu, Tevfik çavuıun oğlu 
Hüıeylndi. 

- Sen naııl kurtuldun Hü• 
aeyln? 

- Yüzmek biliyordum da 
ondan .. 

Diğer kurtulanlar bir ağı:ıdan 
aöze karıttılar. 

- Hem hepimizden evvel kur 
tuldu vts ilk defa motöre çakb. 
HUaeyin ıevinçle anlatıyordu: 

- Ben uyuyurdum. Kayıkta 
bir feryat koptu: " Allah Allah .. 
kaptan batıyoruz!,, Diye bağırİ• 
yorlardı. 

Göziimll açarken kayığa va• 
pur ıiddetll bia surette çarptı. 
Biz hepimiz ayağa kalktık. Ka• 
danlar, çocuklar birlbirimize sa• 

( Devamı 8 inci yilzde ) 

nesini kurtarmıştı. 
------~~----~~~- . __,.,, 

' 

Onları da aldım ve doğru 
Kartala giderek jandarmll ku· 
mandanına hadiseyi anlattım, 
beraber zab?t varakası tuttuk. 

Burada kaptana bir sual daha 
sordum: 

- Efendim.. Siz o Yakit im· 
dat dtıdüğli çaldınız mı ? Yakını· 
nızda 15 • 20 parça irlli ufaklı 
gemiler vardı. Belki onlardan 
yardım gelirdi. 

Kaptan kısa bir tereddütten 
sonra: 

- LUzum görmedim. Çünkü 
gelıelerdi de bir faydaları ol· 
mazdı. 

- Niçin Heybelladaya demir· 
lemedlnlz? 

- Kartalı daha yakın gör· 
dUm oraya gittim. 

- Kazadan evvel birçok Fer· 
yatlar olmuı. Duymadınız mı? 

- Hayır duymadım. Duyaam 
da fayda11 olmazdı. 
Motör Kaptanı Ne Diyor? 

Motör Faik Ef. nin malıdır. 

.. 

"'-· .. 
/';. 

~ . 

Üstte: Müdd .Jiumumi muııvıni Narettln Beyl• Ht1gbeli Polü komiseri ue 
ta Mel blıı memur tlli•r zeoat, altla: ''Af it•p,, motllrii HeyieU rıhtımıntl• 

Fakat kendiıinin ehliyetnamesi 
yoktur. Yanında Mustafa Onbaıı 
denilen bir adamı varmış. Kaza 
zamamnda dümeni bu Mustafa ' 
tutuyormuı. Muıtafanın da ehli
yetnamaai yoktur. Faik Kaptan 

Üstt•: ''Ajito.p,, motörihün ilci t•g/Hı, altta: Motöriin, jelaic•t iz' ,.r: 
laııga-ıt iki go.'cıısa 
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Şimali Afrika da Göi-ülen iç· n için 
Kaynamanın Sebebi Ne? 

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

Genç Bir Afrikalı Gördüğü Ve Bildiği Şeyleri Bir Fransız Gazeteciıine Anlatıyor 

Fransız Mareşalı 
Birkaç hafta evvel Tunuı'ta 

Araplarla Yahudiler arasında 
bir çarpııma olmuıtu. Bu hAdl· 
aeyl baıka bir karıtıkhk takip 
etti. K11men örfi idare ilanına 
IDecburiyet görüldü. Derken Şimali 
Afrikanın baıka yerlerinde de, 
için için kaynamalar alduğundan 
bahsedildi ve sebebi arattırıldı: 

Fransız hUkümeti b, •. komiayon, 
Franaız gazeteleri de birer mu· 
habir gönderdiler. ilk adımda 
memnuniyetsizliğe iktısadi buhran 
ıebep olarak gösterildi. Sonrıı 
oimali Afrika Araplarının yüksek 
tahsil gören kııımları arasında 
milli vicdanın uyanmaya baıladığı 
ıöylendi. 

Bu dakikada hakiki vaziyet 
belli değildir, fakat biz bir 
Fransız gazetesinde bir hasbıhal 
gördük ki, gözUmUze çarptı. Bu 
hasbıhalde denlllyor ki: 

- Afrika fatihi 1ayılan 
Mareşal Lyautey öldüğü zaman 
cenaze meraaiminde Fransada 
yafayan Arapların ileri gelenleri 
de hazır bulundular. Müt~veffanın 
lehinde, sitayiıle dolu nutuklar 
ıöylediler. 

Geçen gün bir ıofrada lyl 
tahsil gUrmUt bir Afrikalı arapla 
konuşuyordum. Söz arasında 
Lyauteyin adı geçti: 

- Sizin memleketinizde de 
sahiden · nutuklarda ıöylendlği 
kadar ıevllmiı mi idi? Diye ıor· 
dum. Sofra komşum gillümı .. 
yince, sualimi: 

- Ha, anladım, diye ikmal 
ettim. Fakat o: 

- Hayır, anlayamadınız, ke
limelerile zahabımı düzeltti. Ve 
ilave etti: 

-:- Mareıal, nüfuz ıahibi bir 
akalhyet tarafından seviliyordu. 
0

1 

zaman, yani Fransızların hulu-
Unden evvel Afrikada, bilhassa 

F asta bir derebeylik idaresi vardı. 
F ranaa bu derebeylik idareıini 
takviye etti. Paıalar mareıala 
dayandılar, Mareıal da paıalara 
dayandı, mütekabil anlatmalar 
sistemi başladı ve goygoyculuk 
o derece iyl tanzim edildi ki, 
Fransaya en küçük bir ıikayet 
bile aksetmedi. 

- Mütekabil anlaımalardan 
bahsediyordunuz, bir miıal zikre• 
debilir misiniz? 

- Farzedelim: Fransada otur· 
maları gayri caiz görülen Fransız• 
lardan mürekkep bir kafilt!. Afrl .. 
kada lakin edilmek tizere mem• 
leketimize gönderilmiştir. Bu ka• 
filenin içinde bulunan herkese, 
mllnbit bir toprak vermeye çalı
ıılıyordu. Bu mUnbit toprağa 

ıahip olan Araba da: 
- Sana bir baıka yer vere• 

ceğiz, deniliyordu, yahut ta : 
- T azmlnat olarak eline 

2~00 frank geçecektir, teklinde 
bır valtte bulunuluyordu. Halbuki 
alınan toprağın kıymeti on 
defa faıla idi, para yerine 
baıka bir toprak verildiği tak· 
dirde ise bu toprak Allahın 
çölünde bulunuyordu. Farzediniz ki 
Arap memnun olmamııtır, hapse 
tıkılıyordu. 

ile Arap Paşası Nasıl Anlaşırlar? 
lnglllzlerda Çocuk Muhabbetinin Derecesi •• 

Bu reaim İngiliz Parliimentoımnun önünde çekilmiştir. Dünyanın en büyük 
hürriyet mabedini zihinlerine nakşetmek maksadile t! Lanleşayr'dan kalkıp, 
hocaları refakatinde L ondraya gelen mektep çocuklarını gösterir. Bu çocukların 
hem6n lı•pıi lugilterenin buhrandan en fazla muztarip bir kıımında oturan iıeiı 
amelenin çucuklarıdır. Fakat dikkat ediniz, yüzleri mütebessim, sıhhatta, giyinip 
~uşanmalan yerindedir. Çünkü Lıgiliz darbımeaelidlr: Evin bütçesinden ayrılan 
ılk para çocuğun hieıeıidir. 

lngilterenin En 
F azilefli Çocuk 
IJakıcısı 

Alman Casusunu 
Öldüren Alman 

JCasusudur 
Harp içinde Franıada tutula

rak kurıuna dizilen Alman caausu 
Matmazel Matha Hri'nin Fransız 
zabıtası tarafından bir ihbar 
üzerine tutulduğu ötedenberl 
malumdu. Bu ihbarı "Matmazel 
Doktor,, gibi garip bir lakap 
taııyan bir kadınm yaptığı da 
biliniyordu. Fakat bu tutulmanın 
hangi şerait altında olduğu, hele 
" Matmazel Doktor ,, un hakikJ 
heviyetl meçhuldü. 

Halbuki, Zürih şerinde kAin 
umumi bir ıanatoryom müdürü 
sayesinde bu nokta da anlatıl· 
mııtır. Bu zat diyor ki: 

- "Bir gece 16 numaralı 
odada yatan kadın hasta 9iddetli 
bir buhrana tutuldu: 

lnglltere kıralı son ıene için· "Doktor beni çabuk iyi ediniz. 
de vatan hizmetlerinde yarar- Mata Harinin mezarına iidece-
lıkları görülen kadın erkek bir ğim,, diye ağlamaya haşladı. 

" Neden " diye sordum, 
çok tebaaaına mutat veçbile nişan, _ " ÇünkU Matmazel doktor 
madalya veya asalet unvanı da· diye anılan ve onu Fransızlara 
ğıtH. iltifat görenlerin arasında ihbar eden benim. O zaman ben 
kara ve deniz sanayileri, dlplo· de Alman teıkilatında çalışı· 
matlar ve fen adamları vardı. yordum. Bir gün Mata Hari 
Fakat göze en fa:z.la çarpan Miı bana, caaus teşkilatından çekil· 
Ethel Ro11 Kollins isminde bir mek istediğini söyledi. Bu 
kadın oldu. Bu kadın hiç evlen• yasaktı, nasihat. ettim, dinlemedi, 
memiş ve bugün hayatını çocuk mecburen hAdıseyi Amirlerime 
bakımına haaretmi9tir. lngilterenin bildirdim ve onlardan aldığım 

emir üzerine Mata Hariyi mahve· 
en faziletli çocuk bakıcılarından decek olan evrakı hazırlıya-
sayılmaktadır. rak Faransızlara verdim. Fa· 

Bu resimde kendisini (Bokin• kat fimdi vicdanen muazzebim. 
gam) sarayında nişanını kıralın Gidip mezarında ağlamak isti· 
elinden aldıktan sonra sokağa yorum.,, 
çıktığı sırada iörÜyorıunuz. GörUIUyor kl Fransızlar Alman 

u casusuıunu yine Alman casusu 
ıehirlerin civarında İfe yarar sayesinde tutmuşlardır. 

Apartıman Kiraları Düştü: Fakat Pariste 

Kaloriferli Bir Dairenin 
Kirası 20 Liradır 

P-ranıızlar, bllyllk muha· 
rebeyi mUteakip Pariı 
ıehrinin nllfuıu çoğalınca, 
mesken buhranını karııla· f 
mak llzere, hUkQmetlo de r 
yardımı ile yeni yeni apar• 
tmanlar yapmıya koyuldu· 
lar. Bu apartmanlar, bebe· 
rl birkaç yUz daireyi ih· 
tlva eden btıyUk binalar· 
dı. r Aı1m ekseriyeti mu
vaffak olmadı, havasız, ka· 
ranlık ·n ııkıntılı bulun· 
duğu için kısmen boı kal
dı, dyanla neticelendi. 

F ranaızlar bu ilk tecril· 
benin verdiği neticeden 
ye'ıe dUımediler, ikinci 
bir tecrübeye giriıtiler 
ve bu defa tam bir mu
yaffakJyet elde ettiler. 

Gaıetelerinin verdik· 
lerl tafsilita nazaran tim· 
di yapılan yeni bina da 

' evvelkiler gibi (600) dai· 
relidir. Fakat bu dalrele• 
rin hepsi de geniı, rahat 
aydınlık ve ilineılidlr. 
Bunun iki aebebl var• 
dır. Birincisi bu 600 
dairenin tek bir binaya ıokuıtu• 
rulması değil, yekdigerlne bitiıik 
bir ııra binanın içine ıerpiıtfril· 
mesidir. ikinci sebebi de iki ta• 
rafm bot bırakılmıt olmasıdır. 
Filhakika bu binaları yapmak 
için alınan toprağın aeniıliğl 
25,000 metre murabbaıdır. Bina• 
ların umumunun sathı fıe ancak 
8000 metredir. Yani bir metrelik 
binaya 2 metrelik boı toprak bı· 
rakılmıı, Ye bu toprak mevzii 
bir bahçe haline getlrllmiıtir. 

Aparhmanlann dahili takılma• 
tına gelince; bu 600 daireden: 

Yüzde 20 sl 2 odalı 

" 65 1 3 " 

" 
10 u 4 ., 

il 05 1 5 ,, dır. 

• 

Eğer bu nisbet, umum içinde 
makbul Hyılıraa görülüyor ki 
halkan azim ekıeriyetl Ur odalı 
apartımanı tercih etmektedir. Beı 
odalıyı isteyen yilzde ( 5) dfr. 
Daha fazlasını isteyenin ise he• 

1apta hiç yeri yoktur. Bu apartı0 

manların kirası, kaloliferli olduğu 
halde ayda ancak 20 Türk lfra
ıından ibaret olacaktır. Bunun 

haricinde nazarı dikkati celbeden 
baıka bir nokta daha vardır ki, 
o da bu yirmi Ura üzerinden ço· 
cuklu ailelere ayrıca tenzilat ya
pılacak olmaaıdır. 

Otomobil Kelimesinden 
Evvel Otomobil Yarışı •• 

ilk otomobil yarııı bundan üç kiıiden ibaret kalmııtı. O 
tam 40 sene evvel, yani 1894 zaman (otomobil) kelimesi henüz 
seneıi Temmuzunun 23 UncU gU· icat edilmemişti. Petit • journal 
nü Petlt Journal ismindeki Fran· açtığı müaabakada: 
ıız gazeteıinin teıviki ile (Paris) «Beygirsiz, makine vasıtaıilc' 
ve (Rouen) tehirleri arasında ya· itleyen arabalar» cümlesini kul-
pılmıftı. Müsabakaya girmek için lanmıştı. Gördüğünüz resim ( 
102 kiti isimlerini yazdırmışlardı. zamanki mtiıabakaya iıtirak edeı 
Fakat fiilen iştirak eden ancak üç otomobilden biridir. 

ita/yada Telefon Ücretleri indirildi 
İtalyada telefon ücretleri indi- değildir. Bunun haricinde her 

rilmiı ve indirilen Ucret te yeni telefon abonesi iıtedlği takdirde 
bir esasa göre tesbit edilmiştir. sabahları muayyen saatte çıngı· 

- Fakat sözlerinizde hep 
mazi ııgaıı kullanıyorsunuz, şimdi 
bu muamele ıekli nihayet bul• 
Dıuı mudur? 

bot toprak kalmamıştır. Fra?sız 
ldareai bu ıahada elınin 
serbest kalmasına rpukabil arap 
Paıalarını memnun ediyordu • ., 
Arap Paıalarının arzularına tab'an 

.............................................................. Bu yeni esasın göze çarpan hu· rak ile uyandırılacaktır. Fazla 

Genç Afrikalı gUIUmıiyerek: 
- Evet, dedi. ÇUnkll btıyllk ienç arapların tahıil için Fran· 

saya gitmelerine mani oluyordu.,. 
Genç Afrikalı ile hır fran· 

aız gazetecisi arasında yapılan 
bu heıııbihale ilave edilecek mil• 
talea yoktur. 

susiyeti şudur: Her telefon abo- olarak akşamları bir istihbarat 
nesi senelik ücretini verdikten bürosundan spor ve borsa haber· 
sonra istediği kadar muhavere lerini sormak hakkına maliktir. Bu 
yapmakta serbeetir. iki hizmet te umumi abone ücreti• 

Muhavereal ıayı hesabına tabi ne dahildi. 
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Reslmll BUyUk 
Mlllf Roman .. __________ , 

TOMBUL 1 SYE 1 
.l\"'o: 53 

Kazasker Ef. 
Perver Hanımla Mahmure Ha· 

nım, ikisi birden atılıyorlar: 
- Aman su& birader bey, 

biJHlhi yüreğimize iner. Lişe mi 
dedin, ne dedin? Allasen çabuk 
ıöyle ... 

Melek Hanım da karışıyor ı 
- Allah aıkına saklama us

tacığım!. Peygamber aşlana, Tom• 
bulumun baıı için wyle, yoka• 
ihtiyara bir hnl mi oldu ? Ölil mD, 
can mı çekişiyor?.. Vallahi ço
cuklar saklıyor, söylemiye dili 
varmıyor. 

Kambur, yutkunuyor; keke
liyor: 

- Kasemi billah ederim ki 
gözlim, öyle bir ıey olmadığı gibi 
aliimi de met'cut değil. Rabbi· 
miıe bin ınlçur, pek Asude ve 
müsterih yahyorlar .• 

Hatunlar, karıılarındakfnin ha· 
llnden, ıaıkınlığından, •eziyetin 
vahametini anlıyorlar. 

Nabi Efendi, tıt daha fazla 
ıaklamayı, örtbu etmeyi muvafık 
bulmuyor. Diyor ki; 

- Hutalık, aağlık insan f Pıı 
değil mi abatunlanm? 

Velinimetin de izaçlarma bir 
az halel gelmiş olabilmesi umuru 
tabiiyedendir. Zahire ve aliinıe 
nazaran ıayana ehemmiyet ve 
endişe bir inhiraf nfimayan de
ilL.. Hazretin ıinnen epeyce 
mllterakki bolundoklarım da. 
unutmıyahm... Şimdl bizlerce ya• 
pılacak bir teY Yana o da te
dabiri ıafiaya bir an evvel t~ 
vessllldür. Ledelhacce bir tabibi 
hazikada mUracaat eyleriz. •• 

Hep birden gayrete geliniyor. 
Herşeydeo evYel, müslllmanı 

kendine i•tİrmek laz.ım. Olur a, 
belki bir haf akan geldi de bayı· 

lıverdl. Baygını ayıltmak lçln ça· 
re mi yok? Hepsi bire bir olmak 
ıartile kaç tanesi var. 

Kura soğanı ikiye balüp kc&· 
labyorlar. Avuçlarını açıp !iğoeli
llyorlar. Ellerinin sW.ııU çlmdik
llyorlar. Tepesindeki .aa,ı kalma· 
dığı için yanlardakile

0

ri çekiyorlar. 
Yanaklarını tamarlıyorlar. 

Hepsi faydasız, beyhude. A
damcağız yiue kahp, 'İ e killçe.. 

Şakaklarını, bi kler l gill 
ıirke1ile ovuyorlar, w-Ucudllnün her 
tarnfını sıkı sıkı ovuşturuyorlar. 

Dudaklannı ArBlaJIP r onlar 
kıyarlar, nane ruhtan damlatıyor• 
lsr, KAforuyu on1ay.ıp burun 
deliklerine .ackuyorlar.. 8aJ 
da glinlllk yakıp dumanını •anı
ruyorlar. SnpUrgeyl ıllabp Jlizline 
doiru sallıyorlar. 

Adamcaiızm birinden haberi 
yok. Yine tld gözU kapalı, aizı 
kilitli. 

- VerUmiı sadakası l\'armıı iki 
ıelamün kavlen değil. Ta1 6lçtiim, 
rüıgaıı bile olsa ya sağı, ra da 
11olu kauk kesilirdi; yerind~n 
kıpıdamazdı. Bak kolu da, bacağı 
da, kaldırınca ıkalkıyor, i dirince 
lnlyorl Oiye biraz fer.ablandılrtan 

sonra derdi tqhise -ça ışıyorlar. 
EvvetA, Pervin 'Hanım, reyfoi 

söylUyor: 
- Alimallah mi~; mideden 

değilse şu iki bileğimi de kescırjm. 
Bu ağırlık, dalgmUk, midenin 
fazt dolmasından ileri gelir... Ne 
zamandır sofraya inmezken, perhiz 
yerneği yerken dün akşam bizlerle 
beraber siniye oturdu; pek dikkat 
etmedim amma biraz da fazlaca 
kaçırdı galiba? .. 

r 
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ili Kendine Gelmemişti 
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Nabi E.f. şkınJ er.ir.hnı •• 
yiyordu ki ıb ada oldu, ka ınatilıyor; ·~ine .an aonla 
kıtlıktan çıktı, .cliy.e l:>ı e r: y.e e ika'tl ıyor. llslUma 
bakakaldı . Gö · iz i ayol, r.ar ca ıp oturiuluyor; 
enelki gü de ıkala hku;, kaşık ağzına akıtılıyor. 
taı gibi &ığu • köftelerlııe bit._ ş ekika geçmeden : 
miz el s edik, sini ek lba- - Ayol 'Verdikledm1z be· 
ı Da o bUirdi. şikteld subyanlarıtlıt parmak kaaar 

Melek Hanım da uay.a çocukların ilacı. Sa,Çlı sakallı 
riyor : adama 'faydası olur mu? ·de io 

- GUn aşın iki parmak suyu baş ilacı varken başka ne arı· 
gftç içen adam, ört rda mı yoruı ? Sözünü .mlltea'Kip gelsıu 
difun beş bar.dak mı .devirdi de pelin. 
hô.li kanmadım .da'.ba getirin Arkasından.: 

diy«du. Pi "v 8 arını bu kadar doldurun• 
çe~}rai ıt... ca hütta gibi ı:ıirinc• elbette 

Nabi Efen i, irc!en o. nca barsaklar da duvar gibi örülmüş· 
avaı:.ile ayk'It'ıy-0rı: tlir; 'tnş kesilip biribirine kenet· 

- Ob t Oh t. G6ı:1er Ayclın1. 
Da~ ne kurcalayıp <duruyor. r.? lenmıştir.. "Yumuşatmak, açmak 
fa1ilaca eklil fürpten müt aa· 8 gerek! ôeyip en battal çay lbr\gi 
bir ha1 desenıze; mevlayı m'üteala do1usu sinameki. 
.şükreylesenıze .. 

Rabatsıı.lığm m· de-ilen .m'Ute· 
velllt olduğu a ittifakı ara ile 
karar veriliyor. 

Derhal na e ile i n kabuğu 

tl Te 

.Etraftan day.anıp .hastayı rJne 
oturtarak, ağn ı açım diye bur· 
nunu 'ki parmakla mkarak, bm· 
gm ucunu dudakların arasına 
•okup, l~ndekinin hepsini tboca. 

San'tler geçtiği halde ıiname· 
kinin de teairi yok. 

Zinnun endi ayni halde; 
ufak bir salah 'eseri ne arama. 

f.ertter Hanım: 
(Arkası ar) 

.. -'1 Şehzadehaıı 

H i L AL Sineması 
Bliylik muYaH~kiyeUerle devam 
etmekte ve pek :çok rağhete mazhar 
olarak yüzlerce mü terilerinin bilet 
alamıtksızıo dönmelerıni mucip olan 

ASBi ROBENSOtıl 
" . GENÇL1K - AŞK· GOW :ı 1K DOUGLAS FAIRBAN«S 

RAM ON 
NOVA'RRO'nun 

Mi ilsiz .bir surette temsil 4"ttjği 

ASRi 
TALEBE 

Fransızca özlü ıf.ilminde !toplanmıştır. 

ve 

KiBAR HIRS1Z 
RONA~D ıCOL!MANN 

tılmlerl iki gün aaha güsterılecektir. 
Gelecek program ı 

Mevsimin barikuJndeıilti ffılaii birden: 

BiR GONOL BOYlE 'A VlA"DI 
.KAHRAMAN KA1NI 

BUCK gONES ıtarafmdan 
----··~-·~-----------------------

KADIKÖY • SÜREYYA • SiNEMASI 4m 

YıENl .M.EVSlME DAŞLAMIŞ'llR. 
llaltada iki de!o, PAZA :ve ÇA A BA .günleri program değişir. 

Gllndlb .matlne'er 2,93 ve ~,30 g~clcr 9 da. Pertcmbe, Cuma ve :Pazar ;2 • ı4- ve 6 da 
HER SALI ve ÇARŞAMBA tenzılatlı HALK GÜNLERi 

Her Cumıa .abab 1aat 11 de tenzilith matine 

Bugün, Pazartesi Ye Sah: BUYUK KATıERiN Fr:~:;~H 

Marmara Faciasının 
Dehşeti! 

Otuz 1ki Vatandaşın öı··mü Öyle 
Acıklı Oldu ki ... 

( Baştarafı 6 ıncı yüzde ) 
rıldık. Kayığm sağı par~alan· 
mııtı. içine su dolmıya ba,ıladı. 
Ayaklarımız ıslanıyordu. Bu sıra· 
da yanımızdan vapur ve motör 
uzaklaıtı. Su dizime, ıonı:a 9"' 

Jimize kadar çıktı. 
Motörün sağ tarafından yanı· 

mıı;a ıy.aklaştığım g8rdllk. ffç.i· 
ımiz can korkusile ımotöre ~oğlu 
çev.rildik. 

En Acıkh Sahne 
u rada amk ayık u ile 

duluyordu ;Ezan okuy.anların, "A:l :ah 
Allah,, diyen e.rin feryadı gölde.re 
çı ıyordu. otör bize yaklaşır e 
htUJimiz otor:den 'tarafa yüklen
dık. Derken ;altımızdaki kayık 
op diy ~ hır gürliltn ile suyun 
altına idiverdi. Biz 55 iki ~ 

yun yüzünde aldık. Dörder 
ecer k şi ibir·l> r.lmize ısan 

Ben· m de bir dam boğazı 
s nlôı. ir kadın ayağımı ıtuttu. 

"bine n~or:duk. lElledn
rtu dum. Bu ırada & 

ai:ltnın ir adama ıarılaı\darım 
gördüm. adam ôa endisi 
or kurtardı. en yüze :f\i:ıe 
otör.e adar ıgittim. Onca 

sonra motfüden fklifelerl, 'uvalları 
:e ahtalan tınıya ba ladık. On 

d kika adar sonı-:a da a,Pur geldi, 
sanda lan ı ndirdJ ;o öb'llı'ler.iDl 
topladı. 

o.tör ıKaptanı Uf mu, •• 
Kurtulanlardan ilznikU ıHaaan 

E.f. dlJ'or ki: 
Motörün ikaptana Eaik Ef. 

yuyor u. ilmenl Mustafa On-
uUamyor u. 

Y olcular(lan Ismail oğlu Necıbl, 
'kucağlnBalö yorgam, "bir yolcuyu 
kürkU, dört yolcuyu a patlican 
küfeleri kurtar.ınııtıı-. 

n r 1 1 
Kurtulan 23 yolcunun fıimleri 

şunlardır: 
Y alovanın Akköytınden Ahmet 

oğlu mail, Is ail oğlu Rait 
Yn: Joyanın aaıköylinden !Salih 
oğlu Harun, if.el"Iik faYUı ~lu 
Hüseyin, Hliseyin ojlu usuf, A 
oglu Hü&eyin, ıElmas pğlu Mehm 
Hüsey'ln ~lu ~hmet, JMeYlüt oğlu 
Ihsa~ :'K:Utah_yıdı Menmet 10ğ ıı 
Ali, <Çınar.cıktan Mustafa 'Oğ 
Hüseyin, Muatafa oğlu KfuırU, 
Safran köyfinôen !Mustafa oğlu 
lilasan, Koyunhisarilan lımail ~ğ
lu Ahmet, Xalo anın acı Me'h· 
met köyünöen asan oğlu Mu .. 
tafa, Kurt \kôyünden usta'f.a ~;
lu Safer, atan kayığın kapta 

Geml"k Kararacaali köyünden r.fa 
K: rt köyünden san oğlu a
dir, :Sıdran öy.6nClen uan oğlu 
SBlih, Niğde Semendire öyll • 
den ane'fı oğlu a'hmut, ~eniıe
hir toprakocak ik'öyünôen smail 
oğlu Necip, Kabaçmar köyünden 
Mus'taf oğlu 4Sa ih 'Ve llstanbul 
Y. miŞten Hüseyin -oğlu esfi. 

·· ıenıer. t1 Us 
Ölenler.den .. baba e h

çocuğun Jsmi ~:e bir yolcunun 
hü:viyeti ~e$ Yakte kadar teabit 
edilememi_ştl. 

Kurtulanlardan KadıköyUnden 
Hasan oğlu A1ımedin baş parmağı 
vapurla sandal 1lraımda kalarak 
kopmaf, kardeıl :Ali de oğul
mu§tur. Diğer ğulanlar.ın s_im· 
leri e ounlardır: Y.aloYanın Kadı 
köyünden Hüıeylo ojlu Ali, Besim 
oğlu Mümin, Şaban oğlu Çolak 
Ali, 'Hüseyin oğlu Ali, Hasan oğ· 

~•tttıtr:c:ıııııııııı • ,...,.., ' 

Şarkı Krala 't. 
ERBERif ERNST GRO.H 

ek yakınCla 

SU ER 
1 Eiki A1'füıtik ) "Sinemasında 
Her halde iki ü9 defa göreceğiniz 

AŞKIN SESİ 
lilminde taganni edecektir. 

l 
lu lımail, Hacı Ömer oğl Stlleyman, 
Süleyman oğlu Hüse yin, Halil 
~ğlu .Salih, SaUb oğlu Mehmet 
Hasan, Hasan oğlu Ahmet, Ke-
feH Hasan, Hasan oğlu Ahmet, 
lmik'.li Arap Mehmet, Hllaeyin 
oğlu Hasan, Hacıköyünden Tahir 
10jlu Naci, Musa oğlu ~olalı 
Hüseyin, Hüseyin oğlu Ömer, 

an oğlu Ah et, Mümin oğlu 
Ali, Yenişehir l' oprakoc k kö
yü den Hediye, Şerife, Y eoiıe
hirıin Menteşe köyünden Kabak 
Ali baldızı Hay~iye hanımlar 
Bursa Y eniJehirden Ali Köse oğlu 
'Mehmet. Bursa Karakôyünden 
Rıza Çavuş, Çoban Mustafa 
oğlu HUseyin, Bursa Y "'niıehir 
Babasultan nıabaUesinden lızet 
<>i1u Mustafa, Yalova Safran kö

'nde Tevfik Ef. , Molla Paıa· 
ı Ha.an, Y eniıehir Koyunbisar 

köyü a n Me et oğlu Ailz, 
Ser en köyilu e ium. 

Saki saz Kaldılar 
w:tarıla ar dun .aaat üçe 

kadar a~ ~e Jliçsız vapurda kaJ.. 
mışlar, sonra poliı karakoluna 
getirilmişler.dlr.. Eaefle kaydede· 
Um ki ıbJı zavallılaruı hi,birisinin 
cc:'biode beı paralan yoktu. Eia· 
ıeıı birçokları vapur vo 
otobns paraları olmadığı 
içio köylerinden yttrtıyerek Yalo· 
vaya gelmiıier ve Ol) dörder 
ık Uf verere'k bu kayığa binmiı· 
lerdw. Bunlar Heybelide geç 
l"akte bdar komi rllğin bahçe• 

açıkta ç kaidllar hiçbir 
dilerios bir dilim 

ekmek ve bir kaıık çorba lt'er
ınek sureille .alaka göatel'.medf. 
Ö~r~n Şerife hanım lstan
bul.da asker olan oj'lunu, Hayrjye 
hanım 'Bakırköyllnde BaamaJaaııecL 

çalıJan kızını görmiye gellyorlarmıı 
C setler Çıkmadı 

Dllo •eç v.akte kadar ceıet· 
lerd~.n ısbirlal ,pkma.uuıtı. Ce
setlerin deniz altında .tlştikten 
aonra aoc iki gün .sonra gka
cakları tahmin ediliy.01. Y .alnız 
bir kUfe dil.o .Sarayburnu açık· 
lenna kadar gelmlştir. Bir .aralık 
boğulan zavallılardan bir baba 
ile pğlunun ıbiribirine •arılmış 
cesetleri .Maltepe açıklarında gö· 
rUldüğU .,tayjaaı ~tı. Fakat bili· 
hara 1b.unun doğı:u olmad•ğı an· 
aşlldı.MUddeiumumiiJllUBvinlerindeo 
Nurettin B~ 6q vakte kadar 
ts..hkikaUa meıgul olmuı ve vapu· 
r,wı kaptam Hüsnü Beyle motörün 
k~tanı .aik ıEfendi ve dümenci· 
al Musiaf.a .,onbajllo .kayığın dü
mendai 1rfa.o .r~s nezaret Albna 
alınm şlar.dır. T. hkikata bugün de 
devam edilecek ve facia yerinde 
bir ıke 'f fıllp.ılacaktır. Öle olerln 
i~ sekiz ya mda b.ir de çocuk 
vardır.Çok feci bir tedadü.f neticesi 

dir ki b.oj lu r..avallılardan ha· 
ha, a, '9ğ~d ve akrab,fl 
gibi ~lanlar ep ıb.iıi ikto bopl
mu ardır. Yahuz kayıkta iki ıke.r-
.d · · bpgllimut. ıdiierl 
kur uşt r. 

H ulba, .ıneaulll .arauıa.k .-. 
mutlaka buluwuk laum gelen e 
son olması temenni edile,n mllthit 
bir Jacia kar,1uunda buluooyoruz. 
Otuz ikl günahsız. .ııu,ç.suz yurtta· 
tın bu feli1cetinaeo elbett• ki 'bir 
m.esu1 varaır. 

~·•••••••••••••lll9••-•••n•••••••••• ... •••••••••••••• .. •••• .. 
-....ı il'8f n Babam aytar 

nürala} ı.Fıust Be~· l'5 •nedeaberi 
çe.kfti ıatU'.abuı, Ankara Aakert .ha.... 
laneti ahiliy,e ıaı11tehnHı.aı Z.ki 
Hakkı Bey tarafından konulan ka~i 
tt;tliiıiinde eaoaaıer kamas ndan m'D· 
tevolllt olduğu anlatdmıt ıve meilrur 
hHt ne öperatörü ŞevH:et Beyte 
yaptıklara ve dört buçuk saatlik U• 

vaffakiyetll bir "8mellyatt,a.a ıonra 
mef'um 'tehlike tamamen 'bertaraf 
eClilm" tlr. 

abmure Hanım sözü keıiyor: 
- Maşallah öyle bir "İştahla ,~--• DOUGLAS FAİRBANKS Jr. n ELİSABET BERGNER ..--..ıll' ,,_._ __________ r 

.Bundan dolayı kıymetli .doktor
larımız 'Zeki Hakkı ve Şevket Bey
lere ve hastane heyeti '8 hbiye vi 
idnt.Jyeıtrıe ıa ene.a te,ek'küdi ..borç 
bilirim. (126) 

Hukuk muunl ar ladan oiluı Kadri 
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kendi lehine bir eenyan WJ•nduw 
mamau için de S.bahattin Bey 
ebedlyea ıuıturulmak lıtenilmiftl. 

lf. 
331 Maeaiaba baflan11cı olan 

Mut a11 (1) kar futmalarlle ıir
mlttL Ceplaelerclea ıelen baber
lw, inç te ylz tlldlncek ma
hl,ette cletildL Kafku cephe
ainde (lıflıl fellketl tlddetle hlk· 
m6nll icra ediycır; bir tarafta 
ıoğuk, diier taraftan tlfla, ordu
da herglin genifliyen rahneler 
açıyordu. latanbul •• Anadolu
nun hayab sattlkçe daralayor; 
her ııftn biraz daha ,eçıe,.n 
maİfel derdi kaıı111nda, halk bu· 
naldıkça baaah1•cla. Slyui ••zi
yet bakkıacla gelea haberi• de 
endifeleri arhnJorda. Ym.u.ta-
cla kıral aleyhinde yapılan alma
yiılerden aonra kabine telaecWll 
etmit; iktidar ....... , M. (Go· 
naria) gelmiftl. Goaariı kabinell 
Almanya Te ATuahıry•J• tnecdda 
ediyordu. B•a makaMI Franm 
Te lnailizler de, ltalyanlarla UJUr 
.. ,. ~cwlarcL... ltal7uıo, 
Franaa ve lnsiJtere ile mottefilwa 
.............. ..., hiç flplaelizkl 

fena halde ...-calr.. 
ha-. ltalya ftloıunun ela ç.. 
nakkaJW.1d dlfman d0Danma1111a 
(;bakı, '- cephetle yui bir fela
ket yaratac.kta. 

Martın S 11.a ..... 18 ZU'bla 
ft mlteaddlt laıw... •• torpl
clolanlu mlrekkep p.._ •• 
lnaiiiz donanmı11 Çaaakk.ı.,. 
tiddetle teanuı etmltlerdi. Harp 
&ileye doina bqlalDlf.. Ôlledea 
dd -t ...... Yuipt Bota 
aldafileri ip. Wtranla bir w 
ah ıh. { Kllidllb.W..) kari,..U. 

[1] O euaada •ne"-- lluttaa il-'-Mili,.... .... 

SON POSTA 

ve 

Naıl Doltl• ? .. 
Na•ıl Y llflliı 1 .. 

Naaı Ôldl1 

1 

1 
Biraz Da Başkalarına 

Bakalım: 
Fransa Modacıları "Annamn lıların 

Şapkalannı Taklit Ettiler 

F ranaada her 1e11e J••I model 
bir ppka icat etmek içi• kafa 
yoran modacılar, bu •n• yellll ... 
tlrilecek eıkl bir model balama
chklan için mi, yokaa ıarabet 
olaun diye mi biUnemu. Alya 
kaYimlerinin Hrputlanm taklide 

bqlacLlar. Bu tabada dcude ae
tlrdllderl Dk uer, Aanam Oe ffba. 
dlçlnlden ahnmqbr. 

Avrupa ze•ldnl olqayan, bU. 
dljlmls .. klllerdea biri De bu 
1enlnl yaayana ko7uyoru. Ma
byue edeblllnialz. 

Taşra gazete bayllerine~--~ 
- - - - - ~ - -- ----

to• Peata; ıimdiye kadar l•taabulda 
gazete bayiliti yapmakta olan ArllD 
Ef. ve ortaldan ile 7 AIUt• 134 
tarihinden itibaren münaaebetfni 
keamiıtlr. 

Tqra t.ıllyileri : llu huauu uz•rı dlkkaUnlzl celbeclerlz. 

-Kitlp An1nıror~· 
Şartlar ıunlardm 

HeulM a,ıı dllktllo bl• 
Ur; eakl harllerl okur, 
r•zar; dlkkeU ıokı çe· ....... 
....,..._ ...tılcl lntl• 
a1111 HV•l'I te1111ft8b 

1 
kavi; ••zıaı 9Uzel. 

Lil&ll bilen teroih edilir. 
•1r ,.,.,,.., • iri• fer..... ,,,., ..... , ..... 
..... il• 

lala6ıil • PNI• lıatu• 141 e 
...,.•c••t. 

Yeni icat 111 
M aYİ çelikten 

NAVY 
Tırq bıçajı 

Bir tecrübe kilidir. (2) 

Sultanah111et UçUnca -ıh 
hukuk 111ahke111ealnde111 Mlddei 
Eml&k •• Eytam halcuı •eldll 
ankat T&llaa beJ tarafmcln Sirke. 
cide Meymenet hanında aralık maa... 
Uade mukim Ahmet uata a&e,blae ika• 
m• ettiti alacak da•aaaıa J811il•m• 
alae Y••ml muhakemeai olaa vıo "' 
tarihinde middei aleyhe pdern.a 
daYetiye blll tebliı lade edft ... 
olap ..... ilcametrlhı meçW olda .. 
ıerhdea aalatılmıt oldutaadaa illa• 
teblirata karar Yerilmif oldutuaclaa 
iliaea tebllrata karar nrilmlt oldu .. 
taadaa J••aril bulaakemecle 6111193' 
urllabae talik ve malakim•J• pim .. 
eliti takt.irde sı1ablada ma .. keme7e 
deyam Hlleeetl tebliı makamq1a 
kaim olmak az.... il&aea tebllt .... 
••• C3S2') 
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Korkusuz Adam!.. 
lbrahlm Paşa, Şövalyenin Sözlerine...Kar11: "Bu Adam 

Eceline Susamış Bir Mecnu•dur" Diyordu .. 

lbrahlm Pqa, yerjnden 11ç
radı: 

- Efendi! ••• 
Diye batardı. $1Yaly.e, •i 

elini uzath. Adeti, talaakkDm 
eder tlbl bir taYar aldı: 

- Y oooek.. Ben aizl dial .. 
cllm. Şimdi de ıdz benim ceYabım 
clinlemeliıiaiz. Madem ki, blylk· 
ilkten dem vuruyor1unuı.. Blytlk 
adamlara yalupa en dojru ha
reket, llylenen ılzleri diale••k. 
ona ılre hlklm Yermektir .•• 
Gelelim, o iki zayaJhya kur
tarmak meaelealne.. Şu tlı•I 
memleketi zeYkl• temqa etmek 
için bir kayıta bbunif, ı•ımeye 
pkmaftım. Beni o hldiıeye Hvke
den, ancak bir teudDf ol•uttur. 
Saray 6nlerinde 16ıteri1 yaparak 
klllb kap•ak iıteyecek kadar idi 
bir ruha malik olmadıjıma anhya
madmıua ıqanm, ılıin b&ytlklll• 
tftntlze. •• Silin bu huRıtakl terede 
d&dtbıtııtl izale etmek için ıize 
bir teklifte bulunuyorum. itte, 
s&rDyoraunoz ki, ıllihaızam... Şu
rada, urayınızda, bittin o iddia 
ettltfnlz kudret Ye azamet maka
mında ılze perva11zca ı&yltlyorum. 
Bir ıarlatan olup olmadığımı imti
han etmek iller miliniı? •• 

lbrabim Pata, f&llr•ııb. Kar-
111mdaki Ş6valyealn dikkatle yl
alne bakıyor: 

- Bu adam, eceline auıamif. 
Mutlaka bir mecnundur. 

Diye dGftla&yordu. Bu ıoa 
llzler &zerine hayret ve taaccDple 
aordu: 

- Na..ı? 
- laterHniı ıurada, kapınızın 

aaonde beldiyen yllzlerce kıhçb, 
mızrakla adamlar1D1Z1 çağınnlZ, 
onların 6n8nde ıize ,Ozel bir 
den ••reyim.. Hatta lateraenlz, 
kim oldupmu onların hmurunda 
ı6yHyeyim.. Eğer bunlar1 iıteme
Jip te mutlaka benden intikam 
almak fikrinde IHblz, beni teY. 
ldf ettirmeye tepbbllı ediniz. .. 
Efendi!,. Yalnız Yicdanımdan ilham 
alarak kurtardıiım o iki zavalh 
için efendinizia vermek iıtecl\il 
lhaam, reddediyorum ve.. tehli
kede olan iuanlarl kurtarmak 
,kin de her nerede olur1a olıun 
ayni feclaklrlai_I alltermlJ• laUll' 
oldujuma liie bir dalla llpat 
eclecejimi zaDDeyllyorum. Şimdilik 
ita kadar g6rllftlk ya, bu klfl •• 
Omit ederim ki tekrar 16rllflrllz. 

Ş6valy", Hrt bir hareketle 
topaldannın llzeriade dindi. Ka
pıya dojru bir adım atb. O za
•an lbralıim Pqa yerinden 
flrladıı 

-Kim Yar, orada? •• Tez plia.. 
Diye bajlrda. O aacla, o kl

clk oclanm içinde kıhçlar ve mız· 
raldar parladı.· Korkunç bir kala
balak, flYalyenia etrafıaa urda. 

M•t'um bir h•ber 
Madrit ıehrl, (S.njan) yortuau

aun ıeulilderile m .. ıuJdl. Ôtl• 
yaJdine kadar klllaelerl dolduran 
halk; alqama dojru bol bol ıarap 
içiyor; .. brin meydanlannda top
lanarak rakıılarla vakit ı•çirl
JOrda. 

Bindiif at, kan terlere batmaı 
olan bir allvari yıldırım gibi ıelerek 
uray kapıaımn 6ntlnde yere atla
dı. Bitap ve mecalaiz kalan abm 
bağlamıya bile vakti olmachjı 
IPa. batıbot luakti. Oda. ... 

kan albetçllerl birer dirHk dar
buile ıa;a ıola fırlatarak aaray 
avJuaunda koımıya bqladı. im
parator Şarlkeala dalreline çı• 
kan •erdiyealeri, içer beter br
mandı. Batmabeyinciain odamıa 
perek koynundan bir mektup 
çıkardı. Bqmabeyinclye uzattı: 

- Pariat.rn.. fevkalade mlla
taceL •• lmperator Hazretlerine ••• 

Diye mınldaacla. V • 10nra, 
yorpaluktan bitkin bir halde 
oradaki bir koltuğun O.tine yu
varlandı. 

Baımabeaci, elindeki mektu
ba baktı. Klçlk bir bohça ıibl 
kat kat btlkGlmlf olan bu ince 
ve bembeyaz clerlnln Gzeria~e, 
bGytlk kırmazı balmumu llzerine 
balllm11 bir mlhlr •ard1.- Bu 
mllhrll tamda. Derhal yerladen 
kalkb. lmperatorun buluaduj'U 
ıalona ıiderek hörmetle Şarlke
ne uzattı. 

Şarlken, dua odaıından henllz 
gelmİftİ. Hazreti laamn gerilmif 
olduğu çarmılam ağacından yapıl
mıı tesbibini çekmekle mqgul 
oluyor; dudaklarının ara81ndaa da 
hafif bir dua okumakla meırul 
bulunuyordu. Baımabey:nci, mek
tubu uzabrken : 

- Haımetmeapl.. Parlıten .. 
Gayet mlatacelmiı .•• 

Demeli lzerine teabibl maıa· 
aan üatOne b1raktL Kırmw bal
mumuyu kopararak mektuba açb. 
Fakat daha Dk nbrlar1 okur 
okumaz, reDIİ ıarardı. Mektupta 
ıu ıatırlar varda: 

Haımetpenabıml .• 
Bu arlzamla tize m8f'a• bir 

haber ver•cetfm. 
Valde kıraliçe tarafından 

Lıtanbula r6nderllen aefaret hey• 
etini, malam olan akıbete ujrat
bktan ıonra, arbk böyle bir 
tqebbOılla tekrar edilecetfne hiç 
ihtimal Yermiyordum. Nitekim, o 
hidlaeden ıonra Macar aıılzade
lerinden Ye kıraliçenln 16zdelerin
den Kontjan Frank Pani'nln pek 
sizli bir ıurette ve ayni vazife 
ile latanbula giSnderildijial haber 
aldıi&m zaman buna inanmak 
utememittim. Fakat fimdl Luvr 
urayından aldaj1m malimat, 
inanmak latemediilm bu haberia 
maal ... f dojru oldajmıu aapat 
etti. Meıele bundaa ibaret kala 
idi, belki o derecede ehemmiyeti 
haiz detfldi. Dalaa blylk bir 
eaefle anederim ki, inin• ıeçe
medliüniz bu lklacl t•bb ... 
aleyhimize olarak pek cllkkaı. 
pyan bir netice verdL 

Şu anda; Oımanla lmparaton 
Sultan SGleymama, ordu•'MI 
hazırlamakla •8fıul oldapaa 
zati bqmetinlze anetmelde ml
t.euirim... Bu ordua• hedefi, 
nereıl olacaktır?.. Bunu dlfla
miye blle ilzam yoktur. Çtbıkl 
lltanbuldan avdet edea Kont 
Fank Paal'ain, Luvr ıara11na 
ayak baıbğı dakikadan itibaren 
bu koca aaray, blyDk bir meaer
r.ste garkolmuıtur. 

Baıta, ihtiyar Kıraliçe olduja 
halde blltlln ıaray balkı, aaray 
kilinainde toplanmıtlar ve (t&kran 
dua11 ) okumuılardır. 

Zati haımetinize blylk l»ir 
eaefle takdim ettijlm ıu arlzayı 
yazarken, Lun araymda yalmz 
fU ı6zler lfitiliyor: 

,Arkuı Yar t 

izdivacın 
Beı Faslında •• 

1 

Karı koca biribil'ler1oe nuıl hıtap 

ederler. 
1 - Bealm melejim, benim 

toıunum. 2 - Sev,W kane1jam, 
HY,W kocaopm. 3 - azizim, 
azizem. 4 - Zevcim, zeYCem. 
5 - Be1ef•di, laammefendl. 

-·---··-······ 1 1 1 '" ···-···-·---

Brezilyanın 
Pa1nuk llıracatı 
Çok Fazla 

Brezilya hllkiimeti fatatiıtik 

y edl aıtla daireli tarafından 

4
,
0 6

• yapılan birlatati .. 
0 ın ton tike gire 1934 ydı 

ilk yedi a)'I içinde Brezilyadan 
muhtelif ecnebi memleketlere 
48,3b8 ton pamuk ihraç edilmir 
tir. Bu miktar ı•çea 1933 )'lh 
ihracatilfl layaı kabul etmeyecek 
kadar fazladır. Bir yıl enel ayal 
aylar &at fanda Breslly••JD J>llnndr 
ibracab yalnız 884 tondu. Böyle
likle pamuk. Brezilyamn harici 
tlcantlade, kalı~eden IOlll'a • 
mtlhia ihracat maddeli balbal 
almıt oluyor. .. 

Belçika iatatiatlklerlne 16re 
Belçllttı bu memlekette 

.. .. 1934 yılı Hkiz ayı 
lcomur lçlade 17.531.680 

lstllıs11ltltı ton maden k&-
mtlrll çıkanlmıtbr. Bir yıl evvelld 
lltibaallt 16. 726. 630 toa idi. 
Bu iki rakam mukayeı• ediline 
bu ..... Belçika maden klmlrtl 
ocaldannm daha verimli bir ça
hfmada bulundaldan anlaplır. 

* · 
v..,..c1aa 7uayorlan Lehil-
1Alıida11, tan hDktmetl lkb-

1acll anlatmalara 
tlcanl an• yarmak tlzere ha-
l•ı••l•ı ıtlter• ye Alman-
••P••or ya ile konuıma-

lard• bulnuyor. Haber verilcllii
•• tir• Poloaya hlkbıetl ayal 
mak•tla Awltarya, llpanya •• 
ltalya Ue de yakanda mllzakerata 
ıirifecektlr. Biıkaç ,On içinde 
lktıaadl bir heyetin Vlyaaaya 
hareket etmui beldeamektedlr. 

• 
MoakoYadan 7azıhyon Yu 

~0.,1., Ru- aylannda Alman-

',, 
yaya kDIH1etil mlk-

ıa 0 11 tarda altm 1ön-
.a11tlerl••r deren SoYyet Ru .. 

ya hnkameti, poliçelerinin adea
melİ için yeniden albn ,andv
mek &zere haa1rlaamaktadar. 

T8frlniaani lçlade · Almanyaya 
vadeıi ı•lmlt poliçelerin karphp 
olarak bir buçuk ton albn 16n
derileceldli. Ayni tarihte dlier 
Avrupa memleketleria• de alba 
•vkedllecell 1111.-eldecllr. 

BIBAYI 
•• lltw•ta ...... 

----------ltalyancadaa Nakledea: H. /la•/----

8 U ADAM KiM? 
GllndDzlerl yorulmuyorum da 

onun için midir; hiç bir pc• fa ... 
laıız bir uyku uyudupmu bilmem. 
Oıece yine uat 8ç• çeyrek kala 
16zleriml açbm ve mutat ıulatt
mi yapmak için ıokaja çıkbm. 
Etrafta ldmaeler yoktu, yalnız 
ara 11ra iıitilen bekçi dldltl. ta 
derialerden ıelen ve ıeceaia 
muazzam ... aidi;iai bozan teker
lek slrtlltlleriaden batka lılç bir 
ıu duyulmuyordu. Her ıeceld 
ıibl zihnimi kurcalı7an Hbepaiz 
dllftlncelerle caddealn lld tarafını 
takip eden hava pzı feaerlerl-
nl ıayarak, buaa HUlz ve ba· 
zan da yllbek aelle kendi kencff. 
me konuprak kaqaclald feaen 
kadar ylrDdBm. Karulak bir 
vitrinin 6alnde durdum. Uykumua 
buclardatuu lıiaederek •• 
yolunu tuttum. H .. en ,..._ metre 
kadar &nlmde, bumunu ıörmiyecek 
derecede urlaot ltir adam, eWe 
birtalwa ifaretler yaparak ,aite 
ıek aeıle koauıuyordu. Havaıuı 
direklerinden biriDe dayumıf ba
tını hayaya kaldırmıt ya yıldız· 
lara, ya aya, yahut ta kendi kea-
dlne batnyordu: 

-
11Ben dllayamn •• bUylk 

kunduracıııyım.. Ben bir bey ola• 
bilirim., Fakat mlıteriler.. Ah o 
borçlanaı 6deHler •• Fakat ben 
her zaman içia bir beyim .• Gerek 
tavur, ve gerekıe para clhelln-
dea... Ben ••• (Aya bakarak) leD 

beni bir ahmak u-edi7oraan 
yuıhyoraual.. Ben içiyorum ken-
eli paramla içiyorum •• 

Direktn aynlmak için daY. 
randa. Kendini zaptedemecll, ca .. 
111 bir vGcut ıibl kaldırımın ke· 
....... 111akh. H ..... yüclamaaa 
koıtum. Kilçlükle yerden kaldır· 
dam. Kırk yaılarında kadar bir 
adamdı. Haliaden ber •• kaclar 
ifçl oldutu anlaplıyoraa da giyi· 
nJı tarzı muntazamdı. Sarhoılara 
mahlUI aptal bir balatla beni 
tepeden bmaia kadar ılsdl. 
Atzınıa içinde bir .. yler mınl
dandı. Belld bua tqekklr ettL 
koluna perek aerede oturdutuna 
ıordum. S.rbut kalan bir kilola 
havada bir m11f daire çlzerekı 

- Caddealn nibayetladeld 
ıokajuı içinde 10ldaki ev ••• 

G&aterdltf tarafa dojru yBrll
dlk. ArU.1Zdan wran ayın ıp
iile &nimiz• &beden g&lpleri
mlzln hareketlerine bakarak içim
den ıtllilyordum. Ne ile. Ga.ter
dlti IOkata 1apblr. Maipllk olama 
diye kaç numarada oturdujıınu 
aordum. 

- Ben numara11aa ne bileyim? 
Amma kapıyı bWy.,...... Bea 
hepmnl •• herkul bilirllli •• !çenem 
de keacll paramla içerim. C.va
mnı yerdi. 

- Anladım. Biraz hızla ylrl. •• 
Vakit çok ıeç.. Kim bilir kana. •• 

O zaman yabancı adam içlDI 
çekerek: 

- Ah o evliya ıibl kadml 
Dedi ve bitin kunetlle bir clire-
ie yallanda. Serbut bıraktım 
aonra yine kolaaa penk yolu
muza deYam ettik, bir aralık du
rarakJ 

- lfte evim, dedi, adzim yirmi 
Hnedlr bu eYde otururum kiraum 
her zaman Yerlrim. Biliyor muma? 
Her zaman ••• 

- TabH inamyorum. Zili çal
dım. Biraz aonra pencerelerden 
biri aydınlandL Sahanlıkta kana 
vabfl bir hayvan aibi ıtırlemei• 
baıladı. S6ylecliklerinl tekrar et
mei• biç ltlzum yok. Çlakll bu 
tlbi ubnelere talılt olan berke
ıia ltlttiil Ye bUeceji beylik lif. 
lardalar •• Ne iH içeri girdik. Mer
divealeri çkkmak için yalmz yanm 
A&t çabaladık. Yakan çıkbjlm'a 

zaman ıavalh kadın herhalde 
buden utammfb ld ...ı.ı kuerek 
bizi bir odaya 10ktu. Sarhoı adam 
rutıelditf bir uaclalyeye )'ljlldı 
dudaklmnın aramada bir .. yler 
fıaıldadı 10nra karwaa dinerek 
bul takdim etti. 

- Ben nuıl dtınyaDJD en eJI 
kunduracı.. laem ifte bu ,ardll
j1\D efendi de dllayama ea auik 
adamlanadandır. Ahk alık ,Ol
mey• bqladı. Zavalh kadıa ko
ca11ma bu ıtllm•li tlzerlae çileden 
çıktı. Aaabt nazarlarla koca11nı 
ılzerek: 

- Hınzır herif, dedi ve ıoara 
bm dlaerek: 

- Affedenlnl& .,...._fakat 
bllaeniz. .• 

Adam kan1111111 Japmıf oldu
tu Utifata llyık oldupaa llbat 
etmek later ıibi eliacle tattap 
tifeyl ıt'lenk aimaa ,atlrdL •• 
YlzOnll elqittl. Biru ıonra kol-
lanm mua1a uatllllf b.. lala• 
dllfmlı bir halde laorla•ya .,.._ 
lada. Zavalh kadaa lallA ltua 
l8fekkDr etm•kten keadlai aluu
yordu. Kalave pltlrdi beraberce 
içtik. Öteden beridu lıoallfQl'kea 
plak llktL Herif hlli horul 
horul uyuyordu. Kadın baaa. 
her zaman içen ve dellptll ıu.. 
kanç olan bu adamla ıtırdap 
hayaba glnd• sine talaammlll 
edil•• bir .. idi alcbinu alata
rak dert yuıyordu: 

- Ah efe11dim iki çocujumuz 
var. Çok tik• ltlmk de iyi.. 
rahat yapyabillriz. Fakat blyle 
bir haJVanla mevcacliyetimlz 
hergtbı daha feci bir ıekll ahyor. 
Aileye .1archa için bu de bua 

,..,.,...... ~JıllllllllWilllı&:· -.ıı~:Jllll 

lira kazanına on liralık içiyor. 
- Ne yaparıımz laaaımefenclll 

CeuntlaW lanaayum ubarb 
olunuz. Her ailealn keadlae tir• 
bir derdi vardır. Dertllz bir 
Allah derler ••• Kalkma için huar-
laamlfbm. O 81rada kuadaracı 
lamddach emedl gerindi IODra 
bqım kaldırarak etrafına balaadı. 
Beni g&rthace hayret ve merakla 
kan11k bir nuarla tuhaf tuhaf 
yllzlm• bakb. Sarhotluiu let
mifti. Yumruta ile mUaJ• wrdu 
Ye beal ıa.tererek karuma 
bapdaı 

- Bu adaa ima? Benim 
evimde ne iti YU, nı lıtlyw? 
ı6ylıl 

- C.aı• efendim bea.. .. 
- Fakat ba beJ wal ıettr-. 
- Ne? S.. IUI.. HD. •• Şimdi 

abyorum. Şimdi laeqeJi açaksa 
,eriyorum. Bua clotra ylrlJ .. 
mil ..... kaı'lll uablyetle ..... 
maıa ıtrclL 

Komik oldujıı kadar ela telall
kell ola• bu aahaede ne yapmala 
idi? Y abaaca bir adamla •Tin
de mkadele1e mi plpaellydl? 
Y alıut ta vak'aJI anlab_p flplıe
llni mi zail etmeliydi? Fakat ba
na ldm iaamrdı? Hiçbir tahldlm 
)'Oldu ki. •• 

Sabahın aaat befiade yabaca 
bir adamın hiçbiqeJ babrlamıyaa 
arbk urbot olmayan, duılaeml-
1ea ye alkolize bir adamın evinde 
•• yapabilirdim? Kan De koca 
araıına ılrlP bitin kaneti.ı. 
herifi dlvmell miydim ? Nihayeti 
n• olurdu 1 Şllplıuia bir facia ... 
Haıtane, l.tıatak kadmm H•ıilW 
olmuı... O zaman? 7Jlmlm bu 
ıibi dlfDncelerle alttllt olmuf, 
beynim upldarkea 16zlerim bir
denbire ardaaa kadar açık daran 
kapıya Wtti ve yayından çıkaa 
bir ok bızil• yerimden &rlayarak 
anki bir cDrllm iflemltim ıibi 
kaçbm. •• Kaçbm.. Geride barak
bp• ubneden bittabi o ... 
bap laaberdar dejlll& 
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İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde Öz Türkçeyle 
• •• 
iki Suçlu Olüm Cezasına 

Deneme 

Sayımızın 
Artması Mahkiim Oldu 

1zmlr (Huıuıi) - Şehrimiz 
Ağır ceza mahkemesi, 930 ıcne• 
ılndenberl baılayıp gelen ve mem· 
Jeketln muhtelif köıelerinde fıle• 
nen takavet, ıoy2unculuk ve bir 
cinayet seriıl hakkında kararını 
Terdi. Bu hadlaeyi anlatmıı ol
mak için ıreri senelerin bazı va
kalarmı burada hulasa etmek 
IAzımdır: 

930 senesinin ilk aylarında 
Cumaovaaı civarında bir derede 
Hım hım Hüıeyin lıminde bir 
köy)ll, vlicüdu tabanca kurıunla
rile delik detik bir halde, ölll 
olarak bulunmu9; keyfiyet derhal 
zabıta ve Adliyeye haber veril· 
miıti. HA.diıe esraren2iz bir ma· 
hiyet taııyordu. Hım hım Hüseyin 
6ldUrlildUkten ıonra yUzU ve ku
lakları bıçakla delik deşik edil· 
ınlıti. 

Cnmburiyet zabıtası bu hAdise 
ile alikadar olurken Dinarın Kı· 
rıklar karyesinde meıhur eıkiya 
Jardan Ömer iıminde biri, bir 
başka ıakinln kurıunları altında 
can veriyor, bu iki hidiıe ara
sında bir yalcınhk göze çapıyordu. 

Zabıta ve adliyenin elele ve· 
rerek yaptıkhırı tahkikattan ah· 
Dan netice ıu olmuştu. 

Cumaovaıı civarında işle-
nen cinayet Kurt Osman ve 
Yusuf oğlu Ahmedin eseri ola· 
rak teabit edilmiştir. Dinarda 
ıaki Ômerl öldüren adam Batal 
lıminde tanınmış bir ıeşkiya idi. 
Batal ve eiklya Ömer bir za
manlar beraber ıerirlik yaptıkluı 
halde, bilahare aralarına giren 
çekememezlikten biri ttk:nl öldU
rUyordu. ilk hadisenin maznunları 
ikinci hadisede yardımcı vaziyette 
görilnilyorlardı. 

Bu hadiselerin tahkikatları 
devam ederken Çeşme civarında 
( Kaıankaya) mevkiinde üçüncü 
~ir hadise daha oluyor. Şaki 
Ömerl l>ldiiren Batal, pehlivan 
Osmanla bir olarak Çeıme yo
lundan geçen kamyonların yolcu
larmı &oyuyorlardı. 

Bu UçUncll hadiıeden sonra 
İzmir jandarma kumandanı bizzat 
takip milfreze'erini:ı başına geçe
ı-ek bir hafta içinde Batalla 
Osman pehlivanı yakalamıı ye 

lzmire getirmişti. 
Artık hadiselerin arkası alın

mıştı. Oıman pehlivan vo Batal 
Çeşme aoygunundan dolayı Ağır· 
~ezada muhakeme edi,irlerken 
Batalın Din:u cinayeti meydana 
çıkanlıyc r; öte taraftan Cuma
ovası ci.ıayeti katilleri de lzmir 
Ağırcezasına ıevkediliyorlardı. 

Bir tesadüf eseri olan bu iki 
~inayet da\·ası ayni gilne isabet 
etmiıU. Adliye dalreıindeki mah· 
kumlar mahzeninde birleşen bu 
dlrüm ortakları görüşürlerken 
Çeıme yo:u soygunu davası için 
Batal ve Oıman pehlivan mUba
ıir tarafından çağmlıyordu. 

iki maznun ağır ceza mah
k~~eai kapısına kadar arkadaşça 
gırıyorlar ; fakat orada Osman 
Pehlivan bütün cUrmUn Batalda 
olduğunu ; kendisinin kandırıldı
iını ifşa ediyordu. Mahkeme-
de cereyan eden bu hadise 
tekrar Adliye mahzenbde birleıe~ 
bu iki cUrüm ortağının arasını 
açıyor; Batal Adliye mahzeninde 
•rkadaıı Ha:ilden bir bıçak temin 
ederek pehlivan Oımana çatıyor. 
Aleyhinde neden ifade verdiğ:ni 
aoruyor. Pehlivan Oıman daha 1 

Sdğda ölUm cezaeı mahkumu Bata), 
ıold" Batalın öldürdllğii suçlu Oeman 

cevap vermeye ııra bulmadan 
Batal bıçağl:e pehliYan Osmanı 
öldürüyordu. 

Yukarıda te1hit ettiğim nok• 
talar, tahkikatm aydınlattığı hadi· 
ıelerin hulasasıdır. Ağır ceza mah
kemesi oldukça uzun ıUren bir 
tahkikat safhaıından sonra bu· 
gün şu kararı vermiştir: 

Dinarda cUrUm ortağı eıkiya 
Ômeri ve Adliye mahzeninde 
Çeıme hidiıesindeki cfirllm orta
ğı pehlivan Osmanı öldilren Ba
tal idama, Cumaovaaı cinayetin• 
de Hımhım HUaeyini öldürenler
den KUrt Oıman idama, Ahmet 
te idama bedel 29 ıene ağır 
hapse, Batala bıçak temin eden 
Halil 10 ıene ağır hapse mahkum 
edilmişlerdir. - A. Adnan ... 

fstanbul BORSASI 
6. 10. 1934 
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Neye Yarar? 
Dotumlarm ıltgide a:ıalaıtından 

ı~S& açarlar. Dotumların çotalmaıı, 
çocuk ölümilnOn önOne geçilmesi için 
çalıtılmak ıerek oldutunu ıöylerler. 

Bu dilek görünilıte çok dotrudur. 
Şu var ki buılln yaıayan çocukların, 
naaıl yaıadıklarını, ne yaptıklarını 
ara4tıracak olur.ak bu dotru dilet• 
bile boyun etmemek iıtetini duyarız. 

Çocuklara bakılam•yor, çocuklar 
yetlıtirilem iyor. Yurdumuzda crkuma 
çağında olan çocukların epeyce.i bir 
okunak (1) bulup giremiyorlar. 

Bir çocuk okumazaa otacatı nedir? 
Kuruma ( 2 ) onayı :z ( 3 ) bir adam 
değil mi? Böyle adamların çotalma• 
ıından azalmaıı daha iyidir. 

Biz çocuk dakumunu çoğaltırken 
!:;ınu da dOıünmeye borçluyuz. 

Dotumun çotalmaaına çalıtırken 
dotmuf olanları da yetittirmeye 
bakmamııı gerektir. 

Okun:ık'ar, okuma çafında olan 
b6tlln çocuklara yetitecek detin çok 
olmalı ki ondan •onra çocuk dotu
munun çotalmuı yollar nı arayalım! 

ismet HaUbl 
1 - Okunak - mektep 
2 - Kurum - cemiyet 
5 - Onay11a - muaır. 

······························································ 
Çorlu Mahkemesi salt' me· 

murluğundan: Açık arttırma aure
ti 'e paraya çevrilen ıayrl menkulün 
ne olduııu : Çorlunun Ereyli köyünde 
kiin bir bap hane ve bir bap •amanlık 

Gayri menku'iln bulundutu mev• 
kli: Çorlu Ereyll köytı 

Ma mGttemilAt umumuna takdir 
olunan kıymet: Eve ( 350) n aa•an• 
lıta (250) Liradır. 

Arttırmanın yapılac•§'l yer rDa T• 

nal: 7 /11/934 Çartamba ıaat 14 ten 
16 ya kadardır. 

1 - f4bu gayri menkuHln arttırma 
tartnameai 1 Tetrinievvel 93-1 tarihin
den itibaren Çorlu •ul~ mahkemeal 
•atıf memurlufunua muttyyen aurnara
•ında herkuin gfüebilmeai için vık-
tır. ltAnda yazılı olanlardan faı:!a iza
hat alm~k iateyenler memuriyetimiu 
müracaat e deb~lirlcr. 

2 - Artt rmııya İftİrak için yuka
rıda yazılı muhammen kıymetin 'o 7 
buçuğu niıbetinde pey akçesi veya 
mil j bir bankan n teminat mektubu 
tevdi edilmeıi tarttır. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların n irtifak hakkı 
ıah" pler :nin ı yri menkul üzerindeki 
haklarını huıuıil6 faiı ve murafa 
dair olan iddialarını ltbu ilin tarihin
den ltibaren (:!O) ıün içinde evrakı 
mü pitelcrile birlikte memuriyetimlu 
bildirmeleri ı kıi takdirde hakları 
Tapu 1 ici:l1e ubit o'madıkça aalıt 
bedelinin paylatmı:ıından hariç kalırlar. 

4 - Göıterllen gilnde arttırmaya 

iıtirak edenler arttırma tartnameıini 
okumuf, icap eden malumatı almıf 
v• bunları l"nıamcn kabul etmiı ad 
ye itibar olunur. 

5 _ Tayin edilen muayyen günde 
ve saatte gayri menkul en çok arttı
ranın ü:r.er:n e bırakılır. Ancak artt r
ma bede'i muhammen kıymetin °o 75 ti
ni bulmaz veya ut t iıleyenin ruchanı 
olan diicr alacaklılar bu unup ta bun-
ların 0 ıayri menkul i~e temin edimi4 
alacaklarının mecmuundan fa:ı1ayla 
çıkmana en çok arttıranıa teahhQdil 
baki ka'mak Ozere arttırma (15) ıün 
daha temdit ve (15) inci gQoQ ayni 
ratta yakılacak arttırmada ballda 
teraiti dairHiade en fazla arttırana 
ihale olunur. 

6 - Gayri menkul kandiıine ihale 
olunan kimH derhal Yeya verilen 
mOddet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak k.endiıinden eYvel 
en yOkıek teklifte bulunan arulmit r 

==TAKViM := 
4\ oldutu bedel ile almata razı oluna 

ona, razı olmaua hemen IS gün 
mllddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. Şu kadar ki iki 

Ola 
31 

PAZAR 
7 1 ncl TEŞRiN 934 

Hııır 
J55 

Arabl Rumi 
26 C•m.ahar IUJ 24 • Eyl41 • IJU 

Vakit Eza 11 Vu"'tl Vıı'<lt llıı:aal y Hl 
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lı.taııll 9 32 15 16 ~ lmıale ıo 39 4 25 

ihale araaındaki fark Ye ıreçen gOnler 
içln % 5 ten heaap olanacak faial ve 
diğer zararı ayrıca hOkme hacet kal-
makımn alıcıdan tahı: l olunur. Mez
kür gayrimenkul yukarıda ırösterilen 

7 /11/934 tarihinde Çorlu mahkc!me1I 
utıf memurlutu oda1ında ltbu ilin 
Ye tartnaıne dairHinde 1&blac:atı illn 
olunur. 

S1yfa n 

Varol 
- ----

Bütün Güreşleri kazanarak Balkan 
Şal}lpiyonluğunu Muhafaza Ettik 

Balkan güre4 ıampiyonaaının -
UçUncUail dün geceki güreşlerle 
bltmit oldu. Türk ırUreşçilerl dün 
gece de arslanlar gibi çarpııarak 

Bu gUreşten ıonra HUıeyiıı ile 
bir Bulgar güreıecekti. 

Bulgarın sikleti fazla olduğun• 
dan milıabaka harici addedildi 
Ye maç yapılmadı. Uç senedir muhafaza ettikleri şam

piyonluğu bu sene de rakiplerine 
kaptırmadılar. 

Hem bu seneki galibiyetleri· 
miz geçen senekilerden daha 
kat'i oldu. Pehlivanlarımız tutu~
tukları yirmi güreıin bir tanesini 
bile kaybetmeden yirmi galibiyetle 

Balkanlarda en üstlin şampiyon
lar olduklarını ispat ettiler. 

MUsabakalar1n Tafalllta 
ilk güreıte HUseyin - Yugoslav 

Selenderisi hükmen yendi. 
ikinci güreşte Yugoslavyalı Tot 

Yunanlı Salbf yendi. 

Üçllncil rUreşte 66 kiloya Sa
imle Yugoılav Diloka çıktılar. 
Saim rakibini 7 dakika 5 saniyede 
ıırhnı yere getirerek mağlup etti. 

Burdurda Park 
Burdur, (Huıuıi) - Antalya 

ve Afyon yollarında ıehre girer· 
ken methal üzerinde bulnan me
zarlığın kaldırılması ve bir başka 
yere nakli ·takarrür etmiftir. Me-
zarhk yeri park yapılacaktır. Par· 
ka Gazi Hz. nin heykelleri de 
rekzedilecektir. Bu park tahminen 
iki kilometre olacaktır. 

Orta siklette Nuri ile Yun anlı 
Ramotun müaabakasını Nuri ka· 
zandı. 

Mustafa Yl'gosJav hasmmı pek 
fazla ezerek 20 dakika çarpıştı. 
Fakat Yugoslavın mütemadi ka• 
çak gllreşmesi sırtını yere gle.:.. 
mekten kurtnrmıı oldu. 

Mustafa hakem heyetinin n Ut• 
tefik kararile galip filin edilel i. 

Son güreşte Çoban Mehmet 
Yugoslavyalı (Najı) yı hayli h ı rpa• 
ladıktan sonra hükmen galip ilan 
edildi 

Bu auretle dUnkU hUtlln gU
reılerde bir tek mağlubiyet acw 
tatmadan tampiyonluğumuıu mu· 
hafaza etmit olduk. 

Gerede Panayırları 
Gerede, ( Hususi ) - Birinci 

Gerede panayıra çok kalabalık 
olmuı Ye pek hararetli ahtveriı 
yapılmıştır. İkinci Gerede panayırı 
da 12 Te.şı inievvelde açılacaktır. 
Belediye hariçten gelecek esnaf, 
ve seyyahların istirahatini temin 
için icap eden hazırlıkları yap
mıştır. 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Belediye intihabı dolayıılle bugUnkU Paıar gU.nl\ öğleden ıonra 

dairel resmiyenin tatil bulunmaıı mUnaıebetlle vakti meıkurde ilan 
edilmit olan emvalin mUzayedeleri 10/10/934 Çarşamba glinU aaat 
on dörtte yapılmak üzere talik edilmiftir. ilan olunur. "f,, (6465) 

Beyoğlu Altıncı Noterliği Vekilliğine 
Temyiz. mahkemesi ikinci Ce:r.a Rei•liğinden milteka"t Fahrettin Hey ta

yin olundutu n 4/10/934 tarihli Perşembe gilnünden itibaren G-latada Tun~I 
cınrında Billur ıokatında Taptaı hanındaki da irei mahııuıuında yazifeye 
ba,ladığı ilan olunur (3332) 

--~~~~-~--~~~~--~~--------~~ --, 
BANl<A KONıERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermnycıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare: Mi LAN O 
ltalyıınıu başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, ls vkre, A vu<ıturya, Maca· 
risuın, Çekoslovakya, Yugo lnvya, 
1 ,ehistan, Homanyn, Bulgari tan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, E kvatör Ye Kolumbıyada 
Afilyasyonlar 

IST AN BUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda cnddesi Karaköy 

l'alas ( Telef. 2641 /2/3/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İstanbulda: Alalemcivan Jınnında 
Telef. 2821. Beyoğluiırla: İstik ifil 
cad<leııı 'l'ı•lef. 1046.Kampiyo dairesi 
Bor nda Telef. 1718. 

İZMİRDE ŞUBE 
~ ..................... rır 
,.. Dr. ibrahim Zati• 

l
Cağaloilu : Mahmudiye caddeıi 

Çatalçe4me ıoka~ı No S 
Herıün öğleden ıonra haıtalarırıı 
kabul eder. 

lstanbul 1 inci Ht,1kuk mah
kemesinden: Müddei: Veznecilerde 
6 numaralı eyde Madam Antuvanet 
Faika kanımla Beyotlunda Şitlide 

Bomonti Efe ıokak 36 numarala 
evde oturan Nazmi bey aruında 

açılan ye 36 No. lu ıayrlmen 

kule mevzu haczin fekki talebine 
milted ir olan davadan dolayı teblitl 
muktezi dava arzuhali ıuretinln mu
maileyh Naz.mi .Beyin lkametglhı 

hnırının meçhuliyetl huebile Hukuk 
u•ul muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddeai mucibince onbeı gOn müd
detle ilanen tebli~ine karar verilmit 
oldutundan mumaileyh Nazmi Bey 
lıbu ilanın ferdaıından itibaren onbe4 
ıiln sarfında ceYap ita etmediti tak
tirde hakkında muamelei milteakibei 
kanuni yenin ifa edilec:eti ilin olu-

1( Her akşam 
1 NOVOTNi'de 

Necip ve 
Zir kin 

ORKESTRAS' KONSERi 

.. ....... _ ... lllltlaHlll ......... -..-••••••••••ıı ,,._. 

Son Posta 
Yevmi, •lyall, H ..... di• va Halk gautol 

Eeki Zabtiye, Çatalçeşme eokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde (ıkan yazt 
ve resimlt:rin bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

SeDe Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKfVE 1400 750 400"" lSO 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşiodir. Ad reı 
desigtirmek 26 L:uru;tur. -

Gelen eur•lt 6t!ri flttrifme~ 
Ulnl•rdan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruoııluk 

pul ilavesi lnzımdır. , 

r 
Poate kutusu ı 'i4l utanbuJ ~ 
Telgraf : Son posta 

..._ Telefon : 20203 

nur· (3339) l 



• •• • • 
Karı J•Jlalaruwa ltlaltlr çlçelderlle ltuleaea laelderlll ıltldlr. Boa llıte• malr•aelerde el delmedea 

llmrla••••tır· llat'lnea eqlmez, bozalmaz. la aeUı içme ıltl mallallebl aıoaç gibi taOdar 
il A B 1 ı 'O T 'O N D ı N yapdır. K A B 1 S 'O T C ellDlzla 6atblde ber dallllıa bazır 181 IDell ıltldlr. 

Bakkallardan isteyiniz! 
KARS Süt Fabrikası umumi satış yerleri: 

iıtanbul, Tafçtlar 17. Telefon 23771. 
Ankarada Hacı Etem zade ibrahi11 ve mahtumu. 
izmir, Şekerci AH Galip ticarethanesi. 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkilAta maliktir. Ana, ilk, Orta, Liıo ıınıflanna leyli, nehari 

talebe kaydına baılanmıthr. 
2 - Kayıt için her.ııbn mektebe veya Yeni poıtane arkuında Basiret hanında Ôzyol idaresine 

mllracaat ediltbilir. 
s - lıtiyenlere mektep tarifnamesi rısnderilir. 
Aroavutköyllode tramvay cadde11nrle - Çiftenraylıırıla Mektebin telefonu: 36 • 210 - Ör.yolun telefonu: 24115 

1 

Çocuk di~er; 
qibi SCftjlam 
DAN TOL ; (Su, paeta, toz ve aaburı) 

t'ıallrıde ırayet a"tı"ptlk ve IAtlf ko

kulu bir diş macunudur. 

Paator tetebbuatı uauıu uz re 

thzar edllmlt olup, dit etlerlnl kuvvet 

ıarıdlrlr ve bir kaç cun zarfında dlf
ıere fevkalAde bir beyazlık verir." 

Nefnl taatlye ettlfl clhetıe bılhaaa 

tutun kullananlara ••yanı tavalyecllr. 

Allzda IAtlf va devamlı bir aerln· 
ilk verir. 

DANTOL ; B&flıOa parfUmerllerde 

ve bUtU" eczanelerde aatılır. 

TURKIYE ıçııt umumr 

dıpoıu 

lZNAVUR MAHTUMLARt 
eencibara Han 

fSTANBUL 

Devlet Demiryolları ilanları 
4 

• 

Havaleli Eşya Naklinde Tenzilat 
1 

Havaleli oldukları için seyriseri ücrete tabi tutul
a.akta olan mobilya pamuk, banyo, fidan gibi 
maddelerden, seyri hafifle nakledilmek ıartile, seyri 
hafif birinci sınıf ücretleri alınacaktır. Bu suretle 
ücretlerde yapılan tenzilat nlıbeti % 65 tir. 

Bu tenzilat; mobilye nev'ine dahil eıya için 10 ve 
diğer havaleli eşya için 20 Birinci Teırin 34 tari .. 
hinden itibaren tatbik edilecektir. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Nllmnne ve ıartnamaai mucibince ratip mahallerde kullanılmağa 

mabıua 240,000 metre çift kordelah fitil pazarlıkla aahn ahnaca
tından vermek lıteyenlerin 10110/934 tarihine mOaadif Çarıamba 
günll saat 15 te %7,5 teminatlarile birlikte Ciballde Alım, Satım 
Komiıyonuna mllracaatları. (5985) -

M. M. V.Harita Umum Müdürlüğünden: 
ı - Harita Umum MüdUrlfiğft kıt'aıı için inta edilecek pavyon 

kapalı zarfla milnakaıaya konnmuıtur. ihalesi 15/10/934 Pa· 
zarteıi aaat 1 l dedir. 

Denizyol ları 
~Ş LE TM R si· 

Aceateleri ı Kara '61 K~hrııı,ıı 
Tel. 4U62 - Slrk~o l Milhürdarude 

Haa Tel. 22740 

.. ---· IZMİR SÜR'AT 
İskenderiye V olu 
·zM·R Yapuru 9 1 ıl Birinci Teırin 
Sah 11 .&e Galata rahtımıa

dan kalkacak. Doiru Iz
nW • Pire, İıkenderiye'ye ve 

Portsaide aidecek •e 

dönecekt;r. "6439,, 

RiZE - PORTSAiT 
9 Birinci Teırin Salı gilniln· 

den itibaren lıkenderiye posta-

larımız Portsaide de 
uğrayacaklar ve dönitfte ayni 
vapurlu Karadenize aeçerek 

Rize' ye kadar gidecekler· 

dlr. Karatleniz iskelelerinden 

İzmir, Pire İsken
deriye •e Portsait 
için Ye bu iskelelerden Kara-

deniz iakeleleri için doğru 

Konşimento ile 
Aktarmasız ynk alı
nacaktır. (6474) 

Bartın Yolu 
BURSA yapuru 8 

Birinci T •ırln 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
nbtımından kalkacak mutat 
iıkelelere uğrayarak Clde'ye 
kadar gidip dönecektir. "6476,, 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 9 

Birinci T eırin 
Sah 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zonıul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatıa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. D&nUıt• bun
lara lllYeten Sörmene, Ordu'ya 
utrayacakbr. "6475,, 

Trabzon, iıtanbul Bakkaliyesi. 

Ayni bıçakla 40 • SO defa 
t1r•t olablllrelnla. 

Hem ikbıadi hem de zeyk ve nq'e Ue brq 
olmak lıtenenlz cibanıGmul bir ı&hretl hak 
olan bir " Y A L E T ,, Autoatrop braf 
maklneal alımı. Bıçaiı kendi kendine bilenir, 
1 O ıaniyede, temizlenir •• hiçbir tarafı 
söklllmeğe 16zum hlıaetmez, her bıçak mU. 
kemmelen sizi 40 - 50 defa braı eder. 

"VALET .. • 

•-• Karaciğer - Mide - Banak - T q, Kum baatabklanna '411m-ll 

TUZLA içmeleri ve 
OT Eli 

15 Teşrlnlevvele kadar klSprilden 6,30 • 7,35- 8,05- 9,60- 11 • 13,15 • 
15,10 - 16,45 te Haydarpafaya fiden npurların trenleri içmelere 1rlderler. 

Maden Kömürü Sobası 
EJaziz Vilayetinden: 
VilAyet Daire ve mftesseaeleri için Elli ili Yllz tane mu~ 

telif boyda maden k&mlrtl ıoba11 aaba abnacakbr. Sobaların, 
Ereğli maden kömilrll yakılma11na mU.alt olma11 lwmdar. Y erU 
malı olmak şartile tip ve fJatlarının 1 l Teırlnlevvele kadar Vlllyet 
makamına bildirilmeal ilin olunur. 

T •k• s nay• Hanımlar Biçki eş VI 1 a 1 Dikit Mektebi 

Talebe kaydine başlanmıştır. 
Sergimiz umuma açıktlr. Duhullye yoktur. 

Adrea: Çarşıkapı'dı:ı tramvay durak yeri karıııında yanan Feyzilti lia11i 
arsaeı üzerinde yeniden inıa olunan mektep bina11nda. Telefon : 22994 

lstanbul Orman Baı Müdürlügünden: 
Haliç iıkelelerinde mazbut ve elli kental dif budak odun 230 

kilo meıe kömürü 235 adet köknar yumurtalık tabta11 ve 20 kental 
• mablüt odun ve bir adet aeren 1050 adet keatane ve 800 adet aapbk 
kızılcık çubuğu ve 984 kilo iç mahlep ile 40 adet kayın kereateal. 
Y enikapıda mazbut 95 kental meıe ve 25 kental mahlut odun ve 500 
kilo meıe kömllril ki cem'an 11 kalem ormu emwali 10/10/934 Çar
ıamba gllnll saat Uçt• ihale edilmek Uzere müzayedeye çıkarılmııhr. 
izahat almak isteyen taliplerin Haliç ve Y enikapı orman idarelerine 
ve ihale gUnll ~aat iki buçukta da Orman MUdUriyeU Kalemine 
müracaat eylemeleri. (5893) 

DABCOVICH YI . şureklıı 
Telı 44 708 • 7 • 41220 

AnuPa Ye Şark limanlan aruında 

muntuam poı'8. 

Annra, Rotterdam, Hamburı Tt 

llkandinaYJa limanlan lolo yakında 
hareket edeoek npurları ve dUn1anın 
baıhoa limanlannda tranıbor demen 

Yakında gelıoek npurlar 

Norburg vap. 8 T. evvele doğru. 
Hanaburg Y&puru T. nvel ıonuna 
doğru. 

Yakında hareket edeoek vapurlar 

Norburg vap. 14 T. evvele doğru. 

Hanaburg vapuru 8-5 T. ıaniye 
doğru. 

Faıla tafıll&t lgln Galata, Frenkyan 
han umumi aoentelifint müraoaat 
Tel. "707/8 • •ttiO 

latanbul Tapu MUdUrlUIUn" 
denı Fatihte Dibat Yuauf maballrt 
ainln Çeçme arkaaı aokafında eakl 
1 Ye 2 No. lu hane analarının Ahm 
ve Abdullah beyl•rle Fatma Said 
Hanımdan uhtelerine intikali huaud 
Nuriy•, Naciye, CemHe, Memduhlf 
Emine Meliha Hanımlar tarafındd 
talep edilmlttir. MeırkGr mahallef 
nrıi idaresinde hernekadar muma-. 
ileyha namlarına muharrir lae d• 
taaarruf kayıtları bulunamamaaındaıi 
dolayı aenetall tuarruf muamaleaia• 
tab'an tahkikatı mahalliye icra,. 
auretlle tuarruf tuplt edllecetind•• 
meıkilr yerler• batkaca tuarrJ 
iddia edenler vana on riln zarfınd• 
naalkl ta1arrufiyelerile birlikte l"" 
tanbul Tapu idaresine binat n'f': 
vekillerinin nıGracaatlan illa olaJA 

::.~~ . . . . ...!~~~ 
•o• Poam Matb••• 2 - Taliplerin keılf, ıartname Ye krokisini görmek Uzere herglln 

ye milnakaaaya lıtirak edeceklerin de teklif mektuplarını 
Yaktinde Ankarada Cebecide Harita Umum Mndllrl8iü 

Sabnalma Komiıyonuna ıetirmelerL "5948,, ' ., ı~----· (3046) 

lalalbiı Ali ••• 
Neerl1at lılldlrlı Tabir 


