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(Hisar) vapuru Karadenizde battı, 
bir kişi kurtuldu, 24 Olii var 

Sağ kalan tek gemici ve faciaya şahid olan tahlisigeciler 
"Son Posta,, ya gördüklerini anlatıyorlar 

"HiSAR,, 10 DAKİKADA 
SULARA GÖMÜLDÜ 

Gemi kayalara çarpmadan çok 
evvel makineleri durmuş, dümeni 

de artık işlemez olmuştu 
Faciadan evvel bütün mürettebat denize atılmış
lardı, iki tanesi bir kayanın üstüne çıkabildiler, fakat 
bir dalga onlan tekrar ölüme sürükledi, yalnız 

bir ateşci dalğalarla çarpışmıya devam edebildi 

Batan Bu cır vcıpımı 

Sağ kalan gemici 
Son Posta'ya anlahyor: 

"G3miden denize -en sonra ben 
atladım. Fakat işin garibine 
bakm ki ya:nız ben sağ kaldım.,, 
Zaman zaman kasırga halini alan 

dünkü fırtına Karadeniz boğazı açıkla-
nnda büyük ve tüyler ürpertici bir fa
ciaya sebeb olmuş, KalkavanoğuUarının 
Hisar vapuru batmış, yirmi beş müret· 
tebatından yalnız biri kurtulabilmiş, 
yirmi dört kişi dalgalar arasında can 
vermişlerdir. 

Facia nasıl haber alındı? 
Kalkavanoğlu idaresinin (Hisar) ve 

(Mete) vapurları kömür almak üzere 
dört beş gün evvel Zonguldağa gitmiş-
lerdir. Oradan hareketlerine dair haber 
alınmışken vapurların gelmesi gecik-
miştir. Dünkü kasırga üzerine Kalka- -
vanoğullan telaşa düşmüşler, Deniz Ti- l'acia kurbanwrında.n (Hiıaf') ın birinci 

(Devamı 10 uncu sayfada) kaptanı İbrahim kaptan 

6<abahatli otobüsleri işlemekten menetmek doğru değil midir?""' 
-----

Vali "Bu ceza değil, emniyet tedbiridir!" diyor 
<'Şunu iyi biliniz ki, bu emniyet tedbirini tatb~k edemediğim ~n 

1ıtanbulda otobüs iılemeıine kat'iyen izin vermem!» J 
(Yazısını 3 iincü sayfada bu&acakıını.z) 

\. 1 

Dünkü kasırga Istanbulda 
bir felaket halini aldı 

Yüzlerce kaza oldu, birçok mavna, 
kayık battı, karada, denizde münakalat 

durdu, telgraf muhaberatı kesildi 

Kiiptü tiıeriude h:aınvay teli koptu \'e 
mitn;llcal6t sa:tilctt!e in.lutoa uğradı 

Dünkü fırtına emcısında ıehtrde ve Umanda alıNlft dört f'uim (Yazısı 10 unea sayf.anmda) 

Atatürk, Suriyeyi müstakil görmekle 
bahtiyar olacaklarını söylediler 
Ata türkün 

Suriye halkına 
selamları 

Ankara 22 (A.A.) - Atatürk An
karada Şehir lokanta~ında davetlile
rıle bulunurken, cbuncla:ı malfunattar 
olan Hariciye Vekili, Dahiliye Vekili 
arkadaşile birlikl<'rinde. misafirleri 
bulunan.Suriye Başvekili Cemil Mar
darrı Beyi Reisicumhura müsaadele
rile takdim ctm·şlcı·dir. Atatürk, Su
riye Başvekihni ve seyahat arkadaşı 
Adil Aslan Beyi nezdlerindc alıkoy
muşlardır. Cereyan C;deır mükaleme 
esnasında Atatürk, Suriye halkını 
muhabbetle selamladıklarını ve Tür
kıyenin Suriyeyi müstakil ve mes'ud 
g;"irmekle bahtiyar olacrığını beyan 
buyurmuşlardır. 

Suriye Başvekili yakında tekrar gelmek ilı~.re 
Ankaradan iyi inhbalarla BY.rıldı 

c..- L. Aro \\. ~ 

SvıiyP Başvekili1.in Ankara garında Heri ellf"! Vekfümi.de Mrlikte cılınmıı bif' tt..,.. 
Ankara, 22 (Hususi) - Suriye Baıve-ı ıt0nra Toros <'kspresine bağlanan huswıl 

kili bu akşam §erefine Irak sefaretinde bir vagonla saat 21,!8 de Ankaraclan u-
:verllen bir kokte1l partide bulunduktan (Devamı JJ inciZ ıa11fcıdaıj 
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Her gün 

Fransa, Avrupadaki 
igasetine başka bir 

istikamet vermete çalışıgo 
Yazın: Muhittin Birım 

F :ı:ansız hariciye nazırının yap

tığı seyahate lid son ifşaattan, 

S(.n matbuat tefsirlerinden ve bizzat Bay 
Delbos'un Pragdaki temaslarına aid neş
ri) at ıle orada soyledıği sözlerden bug?n 1 
daha iyi ve hatta vazıh bir surette anı~
şılıyor ki, Fransada bugüne kadar takib 
edılcn sıyascte yeni hır ı:-Ukamet verme 
gayretı vardır. Lehistanın, Romanyanın 

ve Yugoslavyanın artık Fransa için kuv
vetle da) anılabılır hircr müttefik olmak
tan çıkmış bulundukları ve Çekoslovak
) aıun da, yavaş yavaş Almanya ile dost
luk yapn· .ya meyletmiş 01duğu görüldiık
tcn sonra Fransada Almnnyaya karşı bir 
yaklaşma 'ıkrı uyaıım ştır. Delbos, Prag
dcan ayrılmazdan c vvel gazetecilere şu 

sozleri söylemıştir: 
c- Bız herkesle dost olmak istiyoruz. 

Her memleketin d::ıh.li ıe.ıımi ve içtımai 
akıdcsı k<-'ndisine ... :d bir n.eseledir. Re
Jım ve akıde mcs leleri bizi onunla dost 
olmaktan menedemez.> 
Şimdı daha ·yi anlaşılıyor kı, Fransayı 

bu tarzda sözler scylemef:e sevkeden se
beb, Merkezi A vrupada J<"ransanın son 
nıüsl'lhkem politika mevzii olan Çekos
lovakyanın, Alman nüfuzuna doğru kay
masının artık bir emri vaki olmuş bu
lunmasıdır. Bu < mri vaki, Fıansayı baş
Jra bır sıyasete se,ked 'yor ve gerek Al
manya, gerek 1tal) a :le dostluk yapmıya 
meyil gösteriyor. 

* Son günlerde cijinya malbuatı, eski 
başvekil Flandın'm mühim bir makale
sinı neşretti. Bu maka!cnın bazı kısım
larını okuyucularımız diğı:r tarafta gö
receklerdir. }'landin. halk cebhesi hari
cinde bulunan bugünkü Fransız siyaseti 
ekipinın halk cebhesile h1'trici siyaset 
bahsinde olsun, en kolay anlaşabilecek 

yegane unsur olarak ka:imıstır. Bundan 
dolayıdır ki, kendisi son günlerde Al
manya~ a yan resmi bir seyahat te yaptı. 
Seyahate çıkmazdan evvel ve İtalyanın 
Mılletler Cemıyetinden çekilmesi kararı 

üzerine yazılmış oian bu makalede, eski 
başvekil, Fransa siyasetinin değişmesi 

hadisesinı bir emri vaki o1&rak göster
mektedir. Londra - Paris - Moskova mih
verinin Romll - Tokyo - Bcrlin mihveri
ne kar~ı mağlüb olduğunu açıkça itiraf 
eden Flandin Fransa ıçin - onun cideah 
dediği - hayali s1yasette idameye imkan 
kalmadığını ve hakikatlere dönmek la
zım Jeldığinı açıkça söyluyor. Bu haki
katler - Flandin söylemiyor ama biz söy
lıyebilıriz - Fransanın bugune kadar ta
kib ettıği Avrupaya tahakküm siyaseti
nın iflas etmiş_ oimasHhr. Bu iflas o ka
dar açıktır ki bu tar"hten fü; hafta evvel 
bunu bu sütunlarda biz de yazmıştık. 

Şimdi Fransa hunu, Delbos'un kapalı ve 
Flandınin de açık ağzı le ıtiı af etmekten 
başka çare bulamıyor. 

1918 de yanlış ve müfrit esaslar üzeri
ne oturtulmuş bir ~ulhun ııetıcesi işte bu 
oldu. 

* Fransa siyasetini değiştirebilecek mi? 
Ne muahede çerçevesi içinde. ne de dip
lomatik emniyet kombinezonları arasın
da zapted~mediği Almanya iJe şimdi cid
di bir dostluk yapıp onu kendisine çek
meğ muvaffak olabilecek mi? 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Almanların meşhur büyük Freciriğ'i: 
- İyi ve çabuk düşün, verdığ;n karan <'abuk tatbik et, bir 

muvaffakiyet kazandın •nı yarım netice ile iktıfa etme. So
nur.a kadar yi.ırü, derdi. Biitiın hcıyatmda bu prensipe sadık 
kaidı. 

X Üç prensip X 

Unutmıyalım ki fena düşünen mchı kemesız, verdiği ka
rarı tatbik etmekte geciken tembel, elde ettiği muvafiakiyeti 
yarıda bırakan gevşek bir adamdır \"e hıç .d~~~mi.!en ile 
geç düşünen arasında hiçbir fark yoktur, bı.rıncısı surçerek 
düşer, ikincisi kaçan fırsatın arkasınaan b&.ıca kalır. 

BirinclkAnun 23 

'r-
Sözün Kısası 

Kendi elimle kes;p, 
Yare tıerdigim kalem .. 

E. T:ılu __ _. 

S abahları, işimin başına gitme

den evvel bir fincan çay içmek 

için mola verdiğim kıraathanede iki ki
şi, iki arkadaş, İstanbul gazetelerinden 
birini önlerindeki masanın üstüne yay· 
nuş, konuşuyorlar: 

1 
- Japonlar.n Çnde-~! i'edeyL~lerir.e 

ne d~rs.r. ... 
1 

- Ne diyeceğım? Böyle giderse, he-
rifler akşama sabaha, kocaman Çim 
yutuverecekler .. 

- O kadar kolay değil! 
- Neden? 

- Öteki devletler yulturmazlar da 
ondan. 

- Sen öyle sanırsın. Bak, Habeşis· 
1.an ne oldu? 

- O başka mesele. Çin öyle değij. 
Çinde, bütün Avrupanın, Amerikanı.r. 
ayrı ayn menfaatleri var. 

- Var ama, kımıldanmıyorlar, işte; 
- Sırası gelecek!. 

r A ) Muhavereye burada kısa bir fasıla 
I S fOJ ~ A fi5) A S O N D verdiler. Garson, ısmarladıklan nargi-

~ ~ leleri getirmişti. -

~~----------·------------------------------,------~---:-~_, 1 * A ,a1 kayakrılar BirA iki tokurtudan sonra, biri, yeni-ngillerede Japon •ı- R J vrupaua v den lafı açtı: 
Aleghdarlıiiı HERGü_N _Bll!_FIK A Dağlara hücum ettiler - Japonların bu zorlu vaziyetıen 

-- ,Avrupalılan da, Amerikalılan da ~a 

Hamam mı, bedestan mı? 

-
Son zamanlarda İngilterede Japon a

leyhdarlığı çok ilerlemiştir. Bu hususta 
birçok gazete ve mecmualarda yazılar in
tişar etmekte olduğu gibi resimde görül
dü{;ü veçhile sokaklarda c.lapon malı al
mayınız> levhası taşıyarak nümayiş ya
pan kimselere de tesadüf edilmektedir. 

50 gıldanheri çorap 
gigmigen adam 

Bigadan bıldirıldjğine göre orada 75 

yaşında olduğu halde ayağına yaz kış ço

rap giymiyen çok sağlam vucudlü bir 

yurddaş vardır. Kalaycı Ahmed ismin -

de o]an bu gürbüz adam, gençliğinde bir 

kaç sene çorap giydiğini ve fakat 50 yıl -
danberi bir gün olsun ayağınrı çorap ge -
çırmediğini söylemektedir. 

Ayakkabılarını daiına çorapsız giymek
te oları bu dinç adam, başkalarının ayak

ları yün çoraplar içinde nasıl sıcak du

rursa kendi ayaklan da çıplak olduğu 

halde öylece sıcak durduğunu ifade et _ 

rnektedir. 

Dundan başka eli ~ilah tutalıberi av 

K.ö11lur.ıin lıirı, 1r anbula gidip ge -
lenlcrden Jstm!bu n hamamlarile 
bed tanla mn c ok guzel olduklarını 
dHuarm.::. Günün lı nnde o da 1stan
b1. la gelnıış. Şehirde biT akrabası var
~ıtt§. Unun eı• .11e misafir otmu.ş. Ak-

' am yemea nıle önürı.e nıahallebi koy
rnw;lo1. Köylti , maluıllebiden iki ka. -
şık almış, 1ıo~'Una gitm1ş, ev sahibine 
döf!müş: 

- Söyleyin, derr.iş, 011 yediğimizin 
ismi hamam mı, yokı;a bedestan mı? 

•~----------------------~· 
Josephine Baker 
Bir turneye çıkıyor 
Çok zengın bıf Fransız fabnkatörü ile 

evlenen meşhur zenci arUst Josephine 1 
Baker nikah merasimi )apılır yapılmaz 
kocasile uirlikte Londraya gıtmiştir. Ba
ker, bütün Avrupa aevletleri payitaht
larında oynamak tlzere rlr çok mukave
lnıameler imza etmiş bu~unuyor. Bu tur
ne ikt sene sürecek ve Avrupada yapa -
cağı bu yolculukta kocası zengin fabri -
katur Leon da vanından ııyrılmıyacaktır. 
Londradan son;a berline geçecektir. Ba
ker bir Fransız gazetcsıne kanunen ta -
biiyctıni ke1.andığı F ran~ad&n ayrıld1ğ1-
tıa çok müteessir olduğunu söylemiştir. 

Fransız p.azelelerine göre zenci dansöz 
bugün eskisınden caha güzel ve daha 
ca1ib bulunmakta imiş. 

Erzurumda kızdan fazla 
erkek dogugor 

Erzurum belediye kabile~ı Bayan Ay
şe Melek, on senedenberi Y.;rzurumda çok 
~ayanı dikkat bir istatistik tutmuştur. 

Beled ye kabilesinin şahsi tecrübelerine 
de istinad eden bu istatistik çok alaka ve-

sporu yapmakta ~Jduğunu söyliyen bu rıci neticeleri ihtiva etmektedir. 
müstesna vücudlü adam, kardan kıştan ı _ Erzurumda umı..1miyetle erkek ço
kat'ıyyen ~·ılmadığını, soğıı'lt günlerde av- cuklar, kızlardan <iaha çok oluyor. 
lannıanın 7ev1Yne payan olmadığını ve 2 - Şubat ayında oojan çocukların ek-
avcılık ınenkabelerinin cildler doldura - serısi kız oluyor. 

11 ğ 1.. 3 - Mrırt &yında doğan çocukların ek-
c:ık kadar çok o c u unu ..... ~an etmek - . . 

1 

1 

ser!sı e• kek o uyor. 
tcd!r·__ _ _ 4 - En çok doğum kanunuevvel, ka -
bir nünıunesi c-1arak, Ha• ay meselesini nunusani, şubat, mart, n:sar. aylarında 

şırttı, biliyor musun?. 

- Ne gibi?. 
- Ne gibi olacak? Japonlara ilk önce 

top, tüfek, zırhlı, tayyare satan, bunla· 
nn nasıl kullanılacağını öğreten, mo
dern harb ilmini talim eden, istilalarda 
örnek olan hep on1ar değil mi? Şimdi 
'· tiklerini biçiyorlar. Fakat ne de olsa 
u netice onların hayretini rnucib olu-

yor. Hem, bana kalırsa bu gidiş fena:
Çin denizi kıyılarında hız alan Japon 

ordusu caddeyi tuttu. İstikamet İngil
terenin Hindistan, Fransanın da Hindi-

çini hududlan. Bir defa oralara dayan
dı mı, işin rengi büsbütün değişecek. 

Bunu onlar da takdir ettikleri halde, 
baksana, genebir aksülamel gösterdik
leri yok. Görülüyor ·ki, daha geçen gü-

l' 1 - bet'l ıat·ı A ne kadar, hodkamane düşüncelerle, '"e m:.ınase ı e ı 't .. .-n vru- . . . . . . . 
· d' h k ka · • teşvık ve teşcı eyledıklen bır mılletın pada şun ı er es yma :" .- .. . . . . 

nıak üzere dağlara hücum etmiştir. Yu- bu beklenilm.iyen hamlesı kendılennı 
kat ıdaki "esimde kış sporcularını, kafile bayağı sersemletti.. 
halinde bir dağa gitmek i:zere hareket Muhaverenin alt tarafını takib ede• 
ederken görüyorsunuz. medim. Zihnim dalmıştı. Eski Osmanlı 

lngiliz donanmasında 
istihdam edilen kedi 

İngiliz donanmasına on iki seneden -

berı hizmet eden bır kedi olmuştur. Bu 

hayvan hizmeti bulunduğu geminin ku
mandanı tarafından resmen takdir edil

miş yegane kedi bulunuyordu. Bunun 
için kediye bahriye nezareti tarafından 
bir de tahsisat verilmi§ti. 

Peter isminde bulunan bu kedi, hem

cinsleri arasında bir dev gibi büyük idi. 

Çalıştığı blr çok zırhlılarda yiyecek am
barlarını berbad eden farelerden bir te-
kini hile sal bırakmıyor, imha ediyordu. 

Bahriye nezaretınin l:ir em.imame.sile 

Peter son çalıştığı Perzidant kruvazö -

ründe yevmiye bir şilin ücrete nail ol -

muştu. Hc?r gün bu ~linle kediye süt ve 

kaymak satın alınırdı. Peter sütle kay -

maktan başka bir feY yemiyordu. 

§Birinin meşhur beyti bir tokmak gibi 
şakaklanmı döğüyordu: 

.Kendi elimle kesip, yare verdiğim 
kalem,• 

cFetvai h•!nu nihalwm yazdı ipti
da!1o 

lıkmektep programlanna modelcilik 
deni de idhal ediliyor 

Türk Hava Kurumu geçen sene SUl· 
tanahmed San'atlar mektebinde bir mo
delcilik kursu açmıştı. Kursa muhtelif 
vilayetlerden gelen yirmi dokuz ilk ted
risat müfettiş ve muallimi devam et
mişti. Maarif müdürlükleri yakında İs
tanbula gönderdikleri bu muallimler
den istüade ederek vilayet merkezle
rinde modelcilik kurslin açacaklardır. 

Bu kurslara, devam eden muallimler, 
1939-1940 ders senesinden itibaren 11111 
mekteblerin programlarına idhal edi-

Bütün mesele buraaı:ıdır. Fransada 
parti ka\ gaları •;e ıntihuh t demagojileri 
olmasa b lki de buna imkan bulunabil r . 
Fakat, bu kavgalar ve d mc.go3iler var
ken böyle ciddi bir harekE te imkan ha ıl 
olacağını zannedemcyız. Nıhayet, bu iş 
diplomatik bir manevradan ve vakit ka
zanmaktan başka bir c:.ey değıldir. Ber
lın - Roma - Tokyo lT'.ır.v rı bugtinku va
zıy tten ve ş"mdiye kadu elde ettiği fiili 

de hatırlıyabiliriz. ı oluyor. 
Mu' "ttın Bırgen 5 - En az doğum hazıran, temmuz ay-

Jarında oluyor. lecek mcıdelcilik derslerini okutacak• 
6 - Kanunlarda doğan çocuklarda ö - lardır. 

lüm daha az oluyor. 

"ticelerden mem u.1dur. Bundan böyle 
ue Almanya i1e ftaj a da a guç tatmın 
eclilır memleketler olac klardır. Fransa 

tatlı k nuşacakl r, fakat ondan ve ge-
1 k İngiltereden çok • r·· ceklerdir; si
lahlanma yarışı durmıyacaklır. 

Fransa siyasetini değ · tır.meğe çalışı
yor ve belki de değiştirıyor. Fakat, ka
naatimizce çok geç kalmıştır; Milletler 

Cemiyeti lenılen ır.üess seye, Berlin -
Hcma - Tokyo yeni hiicum!aı yapacaklar 
ve b·r taraftan dostluk cı 'relerini gcnış
jetip öte taraftan metalib lıstelerini şişi
receklerdır. 

. , . , 
Ar.kara ıle ~~s.!.r~n~ı ı • jy~a! ~i7oıan !_ S b!!: ~ağı de~~ı.~ ~~g~~ 40 liral~ ki-1 

kılıdan hır okuyucumuz bıze şu a ıb r adı~eyi ) azıyor: ğıd paraları da yemeğe baş'amıştır. 
c- Avanus'un Çalış köyundeıı $u'ak ı)glu Memiş celeb- İrek pıy-aları hıtirince =.~eriye _M:mışin ge!ini girmiş, ineği 

ı .rd n b rınden taksıt ıl b·r okuz .. hm tır. 'J'aksıtin ikinci kovduktan sonra odayı duzeltınıılir. 

kısmı olan 40 lırayı aylarca bır:kı.rmiş ve bırkaç gun sonra 

ce.ebc vermek üzere yatagının altını• koymuştur. 
Memişin ve aılesinin yattıkları eda, ah:r edası olduğu_için 

bir tarahnda hayvanlar da gecelemektectir. 

Bu hayvanlardan bir inek evveıki gün ıçeride hiç kimse

nin bulunmadığı bir sırada ndaya g'rmiş, h!r sedir üzerinde 

Akşam üstü Memış evine fı!E'lip :.e ~O liranın yerinde yeller 
estiğini görmüş ve derhal {?eJinin bir lAtife 3'&ptığına zahib 
olmuştur. Gelin ise gündüzün- ir.eğin içeriye girdiğin, ağzın
da bir şeyler çiğnediğini söylemiş, gelinin sözlerine itimad 
eden Memiş te derhal ıneği J atırarak kesmiştir. 

Ve nihayet ineğin karnı açıldığı zaman parça parça olarak 
40 lira meydana çıkmıştır! 

1 STER l NAN, 1 STER l NAN M A! 
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23 Birincik.inun 

Kabahatli otobüsleri işlemekten 

menetmek doğru mudur, değil midir? 

Dünya karşısında İngiltere Vali. "Bu, ce~~ ~~ğil,_ biri 
B Edı İl ·z· ·zı . . . _, emnıyet tedbırıdır .,, dıyor ay en, ngı ız mı etının ınaucı .. Şunu iyi biliniz ki, bu emniyet tedbirini tatbik 

ruhunun Je~n,·şmed ~;;. . .. ı ·· edemediğim gün lstanbulda otobüs işlemesine 
uj lj 10 ını sog ugor Du"n bır' r-.:ı..:. kat'iyen İzin vermem!" 

"T .. k• d b -=------------------ ~ Otobüs mühimce bir sermayeyi ifade 
.. ,.,ur ıye e?. aşlayıp Çekoslovakyaya kadar giderek Küçük İtilaf ve Balkan mız otobüs işle- eder, üzerµıde çalışıp geç;ü1en1er var, bir 

ı.ı afını da Zlfiretmek lazımdır. Bu teşekküllerin bütün azalarile sıkı dostluk rincien bahseder- · , §Oförün hatası yüzünden bu sermayeyi .. b ken hatalı bir va· niçin muattal bırakmalı, neden üç beş 

munase etleri idame etmekteyiz " ziyette görülen biı 'kişinin geçim vasıtalarını söndürmeli? 

Londra, .. 22 .<.Hususi) - Av am K ama· ne olursa olsun büyük ve gayn· kabı'lı' F k h kiki b otobüsten llıi.Jı .. Belediye reisi Muhittin Üstündağı gö-a at a ir görüş birligıv · vardır. &lm k · b tti -" ak dik. '*" rasının .dunku toplantısında Uzakışark ictinab bir fakirlik dogvuracaktır·. a ıca e .wı rup sorm iste . Muhittir. ustündağ Hulasatan diyebilirim ki müşkülatın B 1 eli · t gul meselesı hakkında Eden şunlan söyle- U ,,., k . di . w. e e yenın I> o gene meş , kendisini görmek değil, ka· 
miştir: 

1 
r· za~ar .. ~ım ~~~ttıgı vaziyet- büyük olması.n~ rağmen bozguncu bir büs şoförünü de pının önüne Clkilen nöbetç1yi aşarak gör-

Muhalı·f fırkalar M·ıı tl c · t' e ın en mu ve 1 de en şayanı ruh taşımak ıçın ortada hiçbir sebeb ğil, bizzat otobüsü mek istedigımızıw· · · haber vermek te im-
ı c er emıye ı- . t 1 Am 'k h" ~ d d v.Id' nin zecri tedbirler tatbik etmesini isti- mem~unıye o ~nı erı a. ukumeti- mevcu egı ı.r . Silahlanmızdan çok nıuhatab sayması- kansız .. 

yorlar. Açıkca söyliyevim ki hiç kimse- le daı:na sıkı bır temas halınde bulun-, bahsedildiğini işitiyoru:ı:. Fakat silahla- nı garib bulmuştu. Karşımıza gazetecı a.rkadaşımız Selanu 
nin Uzakşarkta bu şe.kilde hareket et- m~klı~ımızdır. .. .. rımızdan ~~ha mühim bir şey vardır. Hakikaten öyle: İzzet Sedes çıktı. Selami Izzet Sedes Be-
mesi tasvib edilemez. Bu siyaseti yürü- ~. I~gıltere b.ugu~ dun yada dos~suz de· ' O da bu sılahlann arkasındaki milleti· Farzediniz n bir lediyenin Daimi Encümeni azasındandır 
tebilmek için ezici bir kuvvete malik g~_ldı~. Amerıka ıle Fransayı zıkrett:k. mizin ruhudur. Bu hususta hiç kimse- otobüs nizamna- Seliimi izzet Sedes fakat gazeteciliği de bırakmamıştır. ' 
o]mak ıa·zımdır. 'l urkıyeden başlayıp Çekoslovakya'.'a nin İngiliz milletı'nı'n ı'nadcı ruhunun Kendisine rica ettik. Muhittin Üstün-- . rr.cnin müsaade ettfl!i sür'ati aşmıştır, 

Muhalif fırkalar Milletler Cemiye- ~~~ar gidere~ küçük i:ilaf ve Balkan son senelerde değiştiğini düşünmek durak yerinin haricinde durmuştur veya dağ ile konuşmuş, konuştuklarını yaz
tinde şimdi biz ve Fransa olmak üzere ıtılafını da zıkretmek lazımdır. Bu te- gafletine kapılmaması lazurıdır. Biz bir yere çarpmıştır. İşin icabına göre şo- rnış. Yukarıda mevzuu bahsolan sualle
yaln:z iki büyük deniz devleti mevcud şekkül~erin bütü~ a~alarile sıkı dost-ı' bozgunc~luk göstermeden sabırlı, fa- för heı.kkında kanuni muamele yapılmak- rin cevablarını aşağıda Selami İzzet Se
oldugunu unutuyorlar mı? Bu ezici luk munasebetlerı ıdame etmekteyiz. kat c· ddı ve uzlaşmıya meyyal olmağa la iktifa edilmez, otobüs te seferden alı- desin kaleminden okuyacaksınız: 
k~vvet. in m. e\.•cud olmadığını herkes i · B.u. d~stluk münasebetleri arasında İn-l ve silfıhlanmıya devam etmel:yiz. Çün- konuiur. * 

b] l d g 
J t J - Am 'k Muhıttin Üslün<lağın neşesi ar yı~e. ı ~c. ı ır. 1 ız ımpara or ugunun erı ·a ile o,. kü siJBhlar hakkında yalnız bu suretle Bu hareket tarzının esbabı mucibesi- v -lkıncı bır nokta da şudur: lan dostluğunu ehemmiyetle kaydet- ! bir itilaf temin etmeğe muvaffak olu· ni nasıl izah e:tmeli? dı. Birkaç p:ilndür Vilayet ve Belediye 

Halihazırdaki ihtilaf Uzakşarktaki mek lazımdır. Arada bir muahede imza- 1 ıuz Takib edilec k . t b d 'b (Devamı 
13 

iincü sayfada) 
·u tl · · · d'k' k A k 

1 
j • e sıyase un an ı a- Müstemleke Fransız Hariciye 

Nazırı Berline 
Gidiyormuş 

mı e er ıçın, şım ı ı as en azanç arı sı rnevcud veya mevzuubahs değildir. rettir. ............................................................... ....~.-.-. ........................................ ...... 

Çinin cenubu~da da ....... BaiSB"iöiidi"····· 
• 

memurlarının 
faaliyetleri 

harekat başlıyor şenlik yapıldı Ha tayda Gar o bir itt · fakı 
Salamanka hükumetçilerin anasır cemiyeti kurdu, Röyter ajansı Japonların yeniden iki yerde Amerikan 

bayrağ na hakaret ettiklerini bildiriyor 
.Ş::ınghay 22 (A.A.) - En.in bir mem- ı ,- \ 

hadan .hildirıldiğine göre p~zar günün- J 8 nonyada muh l ~., 
ccnbcm Şanghaydan otuz bın J apon as- .I:' • ... a lı 
keri hareket etmiştir. Bu haber Japonla- Pdrlıler dagılıldı 
rın ce:nubi Çine asker gonderdikleri hak- Londra 22 (Husus;) - Tokyodan 
kmdaki ~ay!aları teyid eylemektedir. bildirildiğ~ne göre J apon dahiliye na-

Woosungda 70-SO nakliyt: gemisi asker zm bünln muhalefet partilerini da-
ve erzak yüklemek üzere beklemektedir. ğıtmıştır. ... 

Amerika bayrağına hakaret Başda, işçi partisi sayılan cSosyal 
Şanghay 22 (A.A) - Röyter ajansının Kütleler~ partisi olmak üzere dağıtıl-

rnuhabirindE:!n: İtimada ~yan ecnebi rr;ış olan bu sıyasi teşeaüller, hüku-
membalardan gelen bazı mektublarda mete karşı bir hareket hazırlamakla 
Wuhu'da :'eniden fki kf're Amerikan bay- itham edilm:şlerdir. 

10 bin maktul kendi de reis oldu 
verdiklerini ilan ediyor Antakya, 22 (Hususi) - Yüksek mahkeme 
Barselon, 22 (A.A.) - Hükumetin azalarının tahlifi icra edilmiştir. Bu mahke

daveti üzerine ga21etecilerden mürekı- ıne Azalarının .lldsl ve müddeiumumisi Fran
keb bir grub Teruel'e hareket etmiştir. sızdır. Bu suretle teşkil edilen yüksek mah

Dün öğleden sonra Teruel'in hükı.l- keme sadece Fransız organından başka blr 

k 
şey değildir. 

met uvvetleri tarafından zaptını tes'id 
etmek üzere halk şenlik yapmıştır. Nüfus işlerine bakmak üzer~ kurulan mah-

Franko'culann tebliği kemelerin ise başlarına getirilen şahıslar 
S 1 nk 22 gr..yet vazih bir şekilde Türk düşmanlarından 

a ama a, (A.A.) - Dün akşam mürekkebdir. 
saat 20 de radyo ile neşredilen bir +eb-ı· w d ·· l .. l d . • Antakya, 22 (Hususi) - Hatay seçimine 
ıg e ezcum e şo~ e enılmektedir: hazırlanmak ve seçimde Garo'nun arzuları-

«Teruel cephesınde son üç gün zar- nı yerine getirmek maksadlle muhtelit grup
fında 10.000 maktul veren düşmanın lar mümessillerinden mürekkeb (İttifakı 

Paris, 22 (Hususi) - Hariciye Nazı .. 
n Delbos'un son seyahati esnasındl 
kendisine refakat eden bir Fransız ga· 
zeteci, Delbosun kanunusanide Berliru 
de ziyaret edeceğini söylemiştir . 

Bu ziyareti müteakib bir Avrupa 
konferansının toplanması çok muht~ 

meldir. 

Bir mekfeb daha 
Yandı, 78 
Kişi öldü 
Tokyo, 22 (A.A) - Tomita'da Mi

nami mektebinde çıkan bir yangın n~ 
ticesinde 78 kişi ölmüştür. 

rağına hakaret edildiği. bildirilmektedir. Bu ayın on heşinde:lberi Japonya-
1 -- Japon askerleri Wuhu umumi hasw da cSosyal Kütleler~ partisinden 370 

tanesine aid bir vapurdan Amerikan kişi Marksist propagandası yapmak 
bayrağını indirerek nehire atmışlardır. ve sulh kanununa muhalif hareket 

Pancarların nakli için 
'nevmidane taarruzları geri püskürtül- anasır> cemiyetinin açılma merasimi bu a
müştür. Hükılmet milislerinin taarruz- yın on altıncı günü İsltenderunda, Garonun 
lnrı gevşem~tir. Düşman tamamile mu- evinde yapılmıştır. Açılma merasiminde A
hasara edilmiştir. Hükfunetciler ric'at dalı Mehmed, Mustafa Kuseyrl, Doktor Mit- Ankara, 22 (Husuri) -· Demiryollan-

Hastanedeki memurlar Japon kumanda- etmı:-k suc;Jarile tevkif edilmiştir. 
nına hadiseyi bildirmişler ve kumandan Tevkıf edilenler meyanında iki me-
da teessü!lc-rini bildirmiştir. bus, birkaç unıversite profesörü ve 

etmek için Frankist hatları arasında biri I bat, kaymakam saıabaddln, Şekib Berekflt, mız.n Samscn - Sıvas kı~mında pancar 
gedik a~.m~ğa uğraşmaktadırlar. I belediye reisi Ethem, doktor Alber Blloti, zered:~en ırun~akalara tesadüf eden Ka-

On hukumet tayyaresi düşürülmüş- doktor Bazil Muses, Derkalüsyan, İmılre gi- vak, Hacıbayra:n, Kayabaşı, Böztepe, U-
tür.» den Hasan Cebbare hazır bulunanlar arasın- lusoluk, Kunduz istasyonlarında köylü· 2 - Japon askerleri Aml~rikalılara aid stııh taraftarı muharrirler vardır. 

bir binanın Çinli olan kapıcısına binada
kı Amerikan bayrağını indirmesini em
retmişlerdir. Askerlı:or binayı aramışlar 

ve bir kasayı berhava etmişlerdir. 

dım ettiklerine dair neşriyatta bulun
maktadırlar. İddialara nazaran Sovyet
ler Çin'e yeniden 120 tayyare ile 240 
pilot göndermişlerdir. Bundan başka 
birçok Sovyet zabitleri Mareşal Şan -
Kay - Şek'in maiyetine girmişlerdir. 

Faris, 22 (A.A.) - On gün evvel An- cı:ıdır. Teşkil edilen bu cemiyetin blrinc1 re- ye kolaylık nakliyatı teshil maksadile 
vers'den hareket etmiş olan Francois isliğine Delege Garo seçilmiştir . p2nc.n rampası yapılmıştır. 
ismin~hlFransız~purui~~lihlıg~[ i~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mi tarafından tevkif edilerek Centa li- ıı S baht S b . . 

İngiliz • F elemenk anlaşması 
.... ··ım .. t" a an a a aa . 

manına goturu uş ur. 
Zevk ziynet 

Şanghaydan bildirildiğine göre Man
çuko Lawrence'i nam ile maruf Japon 
generali Doihara, Pekin - Hankeou yo
lunda bir müsademe neticesinde öldü
rülmüştür. ------

Londra 22 (A.A) - Emin bir mem
badan bildirildiğine göre Colijin ile tn
gilterenin La Haye sefiri Uzakşarkta bir 
tngiliz - F'elemenk teşriki mesaisi vücu
cle getirmek üzere müzakt"reye girişmiş
lerdir. J.ondradakI Felemenk mahfelleri 
bu münasebetle yirmi tahtelbahirle 150 

üttra-modcrn avcı tayyaresinin Fele- Filistinin şimalinde 

Vek iller Mareşal 
Çakmağın iştirakile 
Toplandılar 
Ankara, 22 (Husus!) - Vekiller Heye

ti cğlC:'dcn sonra toplardı, içtimaa Mare
şal Çakmak ta iştirak etti. 

menk Hindistanında hazır bulundurul-
makta olduğunu ve bu kuvvetin pek mü- mÜsademeJer Bulgaristandan 
him bir n:üdtıfaa amili o!c:!uğunu söyle- 10 mı·tgon kı·ıo 
rnektedirler. 1 İngiliz kabin esinin kararlan gizli ki tedhişçi evi berhava Kömür gelecek 

tutuluyor edildi Ankara. 22 (Jiu~usi) - Bulgaristanla 

Londra 22 (A.A.) - Nazırlar saat 11 Kudüs, 22 (A.A.) - Filistinin şima- aramızda mevcud ticaret anlaşması.na 
d~ bilhassa Uzakşark vaziyetini t edkik linde ve bilhassa Tulkerim havalisinde bağlı ,istelerdeki 15 ır.ily0n kiloluk odun 
etn~ışlndir . .ıl:den Uzakşıu·kda vaziyetin polisle müsellfilı çeteler arasın:tı çar- kömürü kontenjanına ilaveten bu devre 
inkişafı hakkında arkadaşlarına mallı- pışmalar devam etm ektedir. Bu havali- zarf:!"lda kuHanılmak üzere tarafımızdan 
mat vermiş ve Vaşingtondan aldığı ha- de polis tedhişci şeflerine aid iki evi di- daha 10 milyon kiloiuk krıntenjan veril-

berlcri bildirmiştir. namitle berhava etmiştir. Bir mi.isade- m~şt:r. 
Öğrenildiğine göre, kabi!'lede verilen me esnasında haydudlardan iki tanesi İ ·1· k 

kararlar gizli tutu!ac:ıktır. öldürülmüş, ikisi yaralanmış ve biri ew Bir ngı 1 z ruvazöründe 
Loudra 22 (AA.) - Haber alındığına sir edilmiştir. yangın 

gör~ Pukow'da bulunan Japon kıt'alan Londra, 22 (A.A.) - Malta mendire-
§imdi Pukow'un elli kilometre şimali Paris borsası ğinin sekiz mil &çığında bulunan Aret-
garbisinde bulunan Chanpulingin mer-. Paris, 23 (Hususi ) - Paris borsası· husa kruvazöründe yangın çıktığı ami-
kezini muhasara etmektedirler. Çin kıt'a- mn bu sabahki açılış fiatlan şunlardır: r.'.). ı ~ik makamından bildirilmektedir. 
lan dcmiryolu hattının mühim bir teşa- Londr a: 147,20, Nevyork: 29,45, Der · Kruvazör Maltaya avdet etmektedir. 
ub noktası olan Hsuchowfu'nun cenu- lin: 1187, Brüksel: 500, Anısterdarn: 
bunda müdafaa ıdtihkamları vücude ge- 1637,50, Roma: 154,85, Cenevre: 
tirmektedirler. 681 ,37,50. Kurşun: 15,13,9, Bakır: 

Tokyo, (Hususi) - Japon gazeteleri, 44 - 45,50, Altın: 139,8, Gümil§: 
Sovyetlerin Çin'e geniş mikyasta yar· 18,11,1/ 16, Çinko: 15,8,9. 

Su işleri 
Ankara, 22 (Hususi) - Bakırçay ıslah 

projeleri sular ıdaresince ikmal edilmiş
tir. 

ve 
------------------~;._ ____ __ 

!Iesabla, hendese ile ölçülmüş gibi bazı fikirler ve örnekler vardır ki üze
rinde münakaşa etmek manasızdır. Mesela cadde üzerinc!eki evjn balkonuna, 
penceresine çamaşır ~sı!maz. Bunu münakaşa etmek manasızdır. Çünkü her 
medeni şeh:in bir hay~iyeti ve her medeni insanın bir zevki vardır. Bu zevk 
ve haysiyet meselesi de medeniyette daha önce gelen ve medeni itiyadlan 
hazmeden cemiyetlerce nızam ve kanun gibi kabul cdilrrı:ştir. Şimdi biz 
bm!U meseh. yapıp, nedPn, niçin diye münakaşaya başlarsak gülünç oluruz. 

Bunun gibi bir ist:kamete yol açarken perkelini, kalemini dc..sdoğru yü • 
rütüp haritasını hendese kaidelerine göre yapan bir mütehassısın planı üze
rinde münakaşa edemeyiz. Çünkü Avrupa şehirlerini görenler bilir. Görnıi· 

yenler kartpos•allarında, gazetelerde çık.an resimlerinde, sinemalarda gör .. 
müşlerdir. Her hangi büyük bir şehrin bir cadde5inden bakınca öteki ucun
da ufuk görünür. Şehircilikte doğru hat, doğru istikamet o kadar kuvvetle 
yerleşmiştir ki hiç bir şehirci şu ve bu ~ınanın hatırı için cedvelini atıp 
kalemıle kavisler çizmeğe cesaret edemez. 

h.oca Petrnnun Moskova - Petrograd demiryolunu çizmek ıçin çabalayıp 
duran mühendislere yaptığı gibi eline cedveli alır. İki kıt'a arasına dümdüı 
bir bat çeker. Bu böy!edir. Fir'avunlar zamanındaki Mısır şehirleri, eski İra
nilerin Persepolisleri, eski Romalıların l'ompeıleri bile hendesi §ekillerle 
me:ydana çıkmıştır. 

Bugünlerde Proust'un planına göre Boğazın Rumeli yakasına açılacak 
asfalt yolun münakaşası yapılıyor. Yol üzerindeki bir kaç tahta ve çürük 
yalıyı yıkmamak içın yolun istikametim değiştirmek fikrile tedkikler yapıl
dığı söyleniyor. Ziynet diye görülen hiç b"r mimari kıymetj olmıyan ömür
süz, zevksız tahta salaşiarı bozmamak için loynu kırılan bir asfalt yolu 
gözümiizün önüne getirelim. O ne gülünç manzaradır Yarabbi. Yarına eser 
diye bırakacağımız eğri böğrü yolda yürüyecek çocuklarımız zevksizliğimi7.e 
ve cehaletimize gülerken ruhumuz m uztarib olacak! 

Vahşi kavimler in ziynet diye kulaltlc.rmı delip 
muhakkak ki Boğaziçinin birer zahire ambarından 
dan daha zevklidir. 

geçirclikieri boncuklar 
farkı olmıyan salaşların

Bü.rhan Calıid 
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Istanbulu imar 
• 
iki analı çocuk davası 

esasları 
planının 

nelerdir? 
Amerikaya ihrac 
edilecek bakırlar 
dün yükletilemedi 

Tıbbı Adlide yap~lan kan muayenesi çocuğun muhaL 
bici Aliye aid olduğunu meydana çıkardı 

Hazırlanan projelere göre şehrin imarı devirlere taksim 
edilecek ve 50 sene sonra İstanbul tanınmıyacak 

derecede modernleştirilecektir 

Amerikan - Export - Lines kumpan
yasının Egzamelia vapurile, Eti Bank 
Kuvart.shan bakır madeni istihsalatın
dan 400 ton bakır, bugün, ilk defa ola
rak memleketimizden Nevyorka ihrac 
edilecekti. Fakat bakırlar, dün, fırtı
nadan dolayı vapura yüklenememiştir. 
Eğer hava müsaid olursa bugün yükle
necek, buna imkan olmazsa hava süku
net bulduktan sonra yüklenerek ih;ac 
edilecektir. 

Asliye 2 nci ceza mahkemesi uzun 
müddettenberi sürüp giden, hayli ka
rışık bir davayı neticelend~tir. 

Bir müddet evvel Fatma İlhan ismin
de bir kadın, çocuğu Nerminin mahal
lebici Ali tarafından kaçırıldığını id
dia etmiş, adliyeye intikal eden hadi· 
senin du~masına Sultanahmed 2 nci 
sulh cezada başlanmıştı. Ancak, dava, 
sulh mahkemelerinin vazifesi dahilin
de olmadığından, asliye 2 nci cezaya 
gönderilmişti. 

Mahallebici A li çocuğun kendisine a
id olduğunu iddia ediyor, Fatma İlhan 

Dün. vapura yüklenmek üzere mav
nada bulunan bakırların resmini aldı
rarak bu ilk bakır ihracımıza aid intı- ise: 
baı fotografla da tesbit etmek istedik. 
Fakat mahalline giden fotografcımıza, - Nermin benimdir, onu ben doğur-
liman işletme idaresi bekleme mahalli dum, diyordu. 
amirinin pek garib bir tarzda müdaha- Ali ve Fatma İlhan arasındaki çocuk 

kaçırmak ve hakaret davaları 2 nci ce
le ve mümaneati üzerine bu intıbaı tes-
bit edemedik. Bekleme mahalli amiri- zada görülürken, .ayrıca. taraflar 6 ncı 
nin bu garib müd h 1 . b' . h hukuk mahkemesınde bır de nes~b da-

l 
a a esı ızı ayrete .k . di Ç - . 

du .. şu·· rdu·· gu~ .. nden na d'kk t' lb d vası ı ame etmışler . ocugun kıme zan ı a ı ce e er .d ld • k ,. tl . 
ve bu işgüzar memurun büyükleri ta- aı o ugunun at ıY,,e e tesbiti için 
rafından tenvir edilm . . dil . mahkemece tıbbı adlıde kan tahlili ya-

1 statı hulun tayyareden alın n•ış kuş bakışı bir usmi 

esıru enz 1 1.. .. .. 1 .. t" ______ .....__ · pı masına uzum goru muş u. 

En kıdemli 
denizcimiz öldü 

Tıbbı adlide yapılan kan tah\ ili ra
poru nihayet mahkemeye gönderilmiş-

Mahallebici Alinin mahkemeden 
çıkarken altnt-ıt§ resmi 

İstanbul limanı, Çekmecelerden çizi- gibi aynı inşaat Haliç tarafında da Ga
lt:n bir hatla Kartala kadar, Rumeli ve zi Köprüsü'ne kadar imtidad edecek
Anadolu yakalarında Boğazın dışına tir. 
kadar iınt idad etmektedir. Liman işlet- Eminönü de, meydanı tamamen açıl· 
mesi birkaç zamandanberi İstanbul li· dıktan sonra şimdiki Balık.hanenin bu
manını imar etmek ve genişletmek işile lunduğu yerden Hal'e kadar sahil bo
meşgul olmaktadır. Şimdilik yapılan li- ı yu da rıhtım olacaktır. 
n,an inşaatı ile Galata rıhtımı Karaköy İstanbu ~ ş~hri elli sene müddetle imar ı 

tir. Raporda küçük Nerminin kan gru- Buna göre mahkeme çocuğu kaçır 
punun mahallebici Alinin ve karısı mak suçundan muhakeme edilen Alini 
Fa:ma Nezah~tin kan gruplarına aid ol- beraatine karar vermiştir. Taraflar ara 
dugu, ~atn:a !l~an.m.kan gruyuna dahil sındaki hakaret davası da sukut etmiş 
olmadıgı bıldırılmıştır. Çocugun bu va- tir. 6 ncı hukukta görülen neseb dava 
ziyete göre Fatma Nezahat ve Aliden sı ise rapor gelmediğinden talik olun· 
dünyaya gelmiş olmasının daha muhte- makta idi. Bu davaya da 14 svrıL1nnn 
mel bulunacağı da ilave edi lmiştir. da bakılacaktır. 

,...,..., • ._ .. ,~...-w~ ..,_--~....,.... 

Kasımpaşa cinayet muhakemesi Hal ç kazasına sebep o'an Ozeyi 
neticelendi üç seneye mahkum oldu 

köprüsünden başlamak üzere bin beş edilecektir. Imar planının tatbikatından 
yüz. metreyi bulmakta, Eminönü ya- elli sene sonra İstanbulun imarı ta
kasında ise köprüden itibaren yedi yüz I mam1anrnış ve şehir tanınrnıyacak de· 
metrelik bir deniz bovu rıhtımı teşkil 1 recede modern şekle girmiş bulunacak-
etmektedir. Liman işl~rinde suların a- j tır. İs~~nb~~u.r:. ~ar edilmiş ~~e~lind,e . Ağ~rceza mahkemesi?de dün mühim Geçen yaz, temmuz ayının 7 nci gü-
kış tarzlarını bilmek mühimdir. Bu Karakoy koprusu mevcud degıldır. E- bır cınayet davası netıcelenmiştir. nü Haliç'de bir motör, bir sandala çarp· 
maksadla Halicin ağzına isabet eden li· ı minön~ ~e Kar~k~~· ~e?danları açı lın- Bundan bir müddet evvel Kasım paşa- mış ve dört k işinin ölümüne sebebiyet 
manda yapılan inşaatta suların akıntı- ca Halıcın Gazı koprusune kadar olan da bir lağım içinde ayakları bağlı bir vermişti. Ehliyetnamesi olmadığı hal-
sını göz önünde tutmak için akıntı is-1 !ki kızısı limana bağlı rı~tım ~.ek~in.~ 1 kadın cesedi bulunmuş, yapı1an tahki- de motöri.i idare eden makinL<;t Üzeyir-
tikametleri hakkında rnallımat toplan-ı Kondugu Z\:man Ka.ra~~y k.?prusu Bay Ha'71id Naci Deniz Harb okulunda kat sonunda Esma isminde oian bu ka- le, rnotörün sahibi Ahm ed Yılmaz ad~ 
mıştır kalkmış olacaktır. Şehırcılık mutehas· l . d . . l dının kocası Abdullah ve arkadası Rı- liyeye sevkedilmişler ve ağırcezada tah· 

· p t ·· t kbel hir h t K yapı an merasım e soz soy erken. • 
D . - t ft . f sısı rus mus a şe aya ını a- fat tarafından o''ldu"ru·· ıerek la·g-ırna atıl- tı muhakemeye alınmıslaı·dı 
ıger ara an, gemi ınşaatı, abrika- k.. k'.' .. .. .. k lkm . . 1 Eski Ticareti Bahriye mektebinin ·• · 

ların bulunması vesaire dolayısile Ha- r~. oy op~sunu~ . a ış ~azıyetı1!1e 1 müessislerinden ve en kıdemli bahriye- dığı sabit olmuştu. Hadisenin muhakemesi dün neticele-
liç h h t D . B gore tanzım etmıştır. Beyoglu ve s- ı Abdullah ile R f t E d d · k k t fk' ct·ı , emen emen amamen enız an- t b 

1 
ih tl . . b' b ' . 

1 
lilerimizden Hamid Nacinin dün vefat ı a ın, sma an aı- nere , ·arar e ım e ı m iştir. Yapılan 

k . 'k 1 kt d' E .. ;m u c e erının ır ırıne o an mu- m ldıkl f k t h"d' k d ·· a ıntı a etme e ır. sasen mustak-
1 

K k" k.. .. .. ettiği teessürle haber alınmıştır Hamid a para a arı, a a a ıse a şamı uruşma sonunda Uzeyirin ehliyetna-
bel şehir planında Haliç. tersane mahal- vasa at; .;r:ı 0f opru~u kkalkt~k~·n ' Nacinin cenazesi buaün Heybeİiadada· istedik1eri parayı kendilerine vermedi· mesiz olarak makine dairesi ile birlik~ 
lesi olarak ayrılmış bulunmaktadır. Bu- sol~ra erıt otb'akr ta dyapı laca tır. ı' e ır i k~ evinden kaldırılar~k aile makberesi- ği için bu cinayeti işledikleri de anla- te dümeni de idare eltiih ve 4 5 mil 

d h ik. h'l bo 1 p anının a ı a ı evre ere avrı mış- 1 sılmıstır .. , tl L b ' 
ra a er ı sa l yunda fabrikalar- tır. Bu devrelerde İstanbulda a~a köp ne defnedilecektir. Merhum, Kırşehir " , · sura e imon iskeles'.ne doğru g ider· 
dan başka aı:nele evleri sayısı çoğaltı-1 ri.i inşaatı da mevcuddur. Bilahare icab meb'usu Bay Lutfü Müfidin kayın pe- Tevkif edilerek ağırcezaya sevkedi- .ken, Alinin sandalına çarparak sandalı 
lacak ve Halıç kıyıları da imar edilmiş eden yerde bir asma köprü apılacak- 1 deri ve denizcilerimizin çok sevdikleri len suçlulardan Esmanın kocası Abdul- parçaladığı sabit olmuştur. 
olacaktır. Halen bu civarda hükumete t B k" .. A . AY 1 emekdar, haluk çok değerli bir insan- lah ise, bilahare tevkifhanede ölmüştü. Ag-ırceza mahkemesi suçlulardan u··. 

'd b' k ~ı- Jr. u opru ya sya ile vrupayı ve ' A · 
aı ırço metrUK binalar bulunmak· yahud B _

1 
.
1 

İ t b 
1 

b. b. . dı. Allah rahmet eylesin. gırcezada yapılan duruşmada, hadi· zeyirin ehliyetnamesiz motör idare et· 
tadır. Bunlar da tamir görecek ve ame- b •

1 
~og u ı e s an u u ır ırme seyi gören bir şahid olmamak1a bera- tiğini, hadise anında tedbirsiz ve dik· 

lenin .i~ametin: tahsis olunacaktır. a~~~=~~y l~Öprüsü, üzerinden gecen Prens Seyf eddinin ber, s~çl~la~ın Esmayı gece karanlığın- katsiz davrandığını sabit görmüş ye 
Halıcm Beyoglu ci.he.t!'. Havuzlarda? yaya yolcusu, tramvayı, otobüs ve ;to- Refikası Mısıra gilli da taş~ oldurerek lağıma attıkları, Ab- suçluyu üç sene müddetle hapse malı· 

G~lata rı~tımının bıttı~. yere, yanı, mobili ile iki yakanın birbirine gjdip il Bir müddet evvel vefat eden ve dul~: c~=ed~atın ikrarları. n::org ra~- kUm etmiştir. Ahmed Yılmaz beraat et· 
Guzel San atlar Akademısıne kadar De- ]' . . t . d ~ . d. G .. n.. . Mı "t.. .. 1 p Se ru ayaklarında baglı olan ı- mistir 
niz Bankın olacaktır. Deniz Bank kanu- ge ışını etml ı~ edn bacız .. ırt. u .und'hmu- fcednda~e~ı fi~ıkra gopuru en Ureln~ .Yl . pin Rıfata aid olduğunun anlaşılması ile ~ .N t 1 r ih .. . d' avyen saa enn e aşgos eren 17. 1 am e ının re ası renses vıye l e .. b t bulmuştu o er er teftiş ediliyor 
n
1
.u ay. 1asına ~o~e şım ı Dold~ğu gibi, l he'r türlli alınması istenen tedbirlere kardeşi Semih Mümtaz ve avukat İs- su ubd 

11 
h · 

ıman ış etmesının ayrı, enızyollan- - d - t 1 kt d B .. 1· a·· k" T k .1 M A u a ın ölmüş bulunmasından Müddeiumumi muavini Necati Kü· . . .. ragmen agı ı amama a ır. evoalu maıı sa un u oros e spresı e ısıra . . 
nın vesaırenın ay.rı ~tolyeleri bulun- J ve İs tanbul yakası ha 'kının serbestce 1,areket etmişıerdir. Prenses Ulviye dol~yı, cınay:tı hangisinin işlediği kat'i tükçüoğlu tarafından, noterliklerdekt 
rnıyacaktır. Telmııl alolyeler, havuzlar her iki yakaya gidip geı islerini temin Mısırda mahkemeye müracaatla bir ve- ~ekılde meyd na çıkamamıştır. Mahke- rnfıtad teftişlere başlanılmıştır. 
müdürlüğüne devrolunacaktır. Galata 1 için köprü işinin kat'i şekilde halli bu- raset davası açacaktır. rr.e dün suçlu Rıfa.tın tahfifen 7 sene 6 ·-·-~·--· . .. - ~- -
rıhtımı Dolmabahçeye doğru uzıyacağı gün bile bir ihtiyaçtır. ı ~Y müddetle ~apsıne, müebbeden am- ERTUaRUL SADi TEK 

----..-----.,.. ,,...."""__ Dünya muharrirlerinden tercümeler me hizmetlennden mahrumiyetine ve T l YA 'I' R O :; U 
Mülef errik: (;lehir işleri: serisi: No. l2-l3 ölen Abdullahın davasının da, ortadan KADIKÖY (Süreyya) 

"'? kalkmasına karar vermiştir. sinemasında 

Kızılayıa 6 ) ıncı yıldöni' mü ı Vali Ankaraya g ider f'"k 
Kızılayın 60 ıncı yıldönümü müna- Belediyeye aid muhtelif meseleler et-

sebetile cumartesi günü akşamı Kızı- rnfrnda izahat vermek üzere Ankar::ı.ya 
ıayıp kaza ve nahiye şubelerinde yapı- giden belediye. re'si muavinlerinden 
lacak merasim programları hazırlan- Ekrem bugün Jslanbula dönmüş bulu· 
rnıştır. ıı~caktır. Yılbaşından sonra vali ve be-

Cumart~si günü akşamı Eminönü ka- led iye reisi Muhiddin Üstündağın şehir 
za mıntakasında, Eminönü Halkevinde p'anını Başvekalete vermek üzere An-
Gülhane parkı Alay köşkünde, Beyazıd karava gitmesi muhtemeldir. 1 
şubes i bi~asında. Kumpakıda, Kadırga Belediyt ile evkaf arasındaki ' 
parti ocagında, Küçükpazarda Altınok ihtilaflar 1 . 

Turgenief 

B ·,.balar 
ve 

Çocuklar 
Rusçadan çevirenler: 

Hasan A ıi Ediz - Vasıf 01~at 

İki cildi 1 00 Kr. 
REMZİ KİTABEVİ 

·-·· ... __ Pazttrtesi akşamı 

llllllf f f llllllj Şehi r Tiyutrosa 
[ 

1 
Dra ı kısmı Tepebaşı 

f ffl ıı ll!~ I TiyatrosanJa 

I lı ı·ıııı Bu akşam sııat 20,30 rla 
im TURANDOT 

111111111 ı Masal 5 Perde 

Operet kısmı Fransız tiy'ltrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

B 1 L M I! C E Komedi 3 Perde 

HAMLET 

Şehz11debatı ı Ferah 
tlyatro•unda 

Bu gece : FevkalAde mnsamere 
Çağlayandan : MU ALLA 

DarOtlalimden : muallim Fahri 
Harız Bürhan ve arkııdaşları 

Ayrıca l snı ail dümbUllü ve varyeteler 

klübli binasında Kızılayıp tarihcesi ve Belediye ile evkaf arasındaki müna- • ' 
başardığı işler hakkında muhtelif kim- z,aalı islN halledilm ·~::: ~I~r i~i .i daı:e· ... .-----=••••••••••••••••T••••[•:•o•~•••R••)••K•••••••••••-.ı.. 
seler tarafından konferanslar verilecek, ~ e_.devr~lunacak emlan.. \ e;,,aı:enın lıs- Yarın akşam Sinemasında 
monoloğlar ve temsiller, caz ve danslar l C·.:ıı tanzn-r:.olıın~u~tur. Be1edıye ve ev- ı 
t 'b d'l k b h k 1 kaftan ser.ı ec:.>k ıkı avn kom isvon de- A T ,. N A . K A Ç A K Ç 1 L A R 1 ertı e ı ece , sa a a adar eg-lenti · t ı 'ı ı · · · · .. vır ve e~ ım muame e erını vapacaK· 
yapılacaktır. Bu musamerelere aid da- tır. • 1 Baş rolde: H A N S A L B E R S 
vetiyeler kaza ve nahiye ~ubelerinden İstanbul 1 o"yle .

1
• ıe kalbur 

h ık Yunaniıtan ıahillerincle cer•yan eden fevlcalide meı alclı mevzuu, Atina t-klence ve aefalıat yerlerine düşen 
a a verilmektedir. nıa ' ·ı'""esı' alın"'.cak b. k K k ı ı ı R k li , ., ır genç ız n ınaceraaı. a~a çı arın zabıta kuvvet erile ~rpış "a Jrı, umca şur ılar v. •· .. 

Ziraat müdürü Balkanlara gidiyor İ::; l a nbtıl vilayeti ziı aat odası toplan -
İstanbul 7jraat müdürü 'J'ahsinin Bal- mı:Ş ve köylünün ihtıyac:'aum tedkik et -

kanlarda bıı t('dkık seyalıati yapması ka- rrıi~lir. Bazı köylerde kalbur makinesi , ,.. ___ .._ 
rarl::ış~ırılmış t:r. Tahs.n, tedkiklerini me' c ud olmadıi{ı anl :.ı.sıimışı ır . Bu köy-
Bulgnristan. I ı omanya V<> Yunanistanda ler i\-:in kalln:r me>kinclerı alınarak pa - """'•••• .. 

DANİELLE. DARRİEUX 

SU:iSTiMAL DAVASI yapacak, İtalyaya Ja g'dcc:l ktir. rasız \'t'rilecek tir, 
' Filminde ...J 



SON POSTA 

Erzurumda evlerden elektrik 
cereyanı kesilecek 

] Adapazarında 
Bu sene kabak 
Mahsu ~ü bol 

Yeni elektrik. tesisah ya:-ıldıktan ve alternatif 
çalışılmıya başlanıldıktan sonra evlere 
yeniden ecre ya n veril -cek 

cereyanla 
F ..l at tren Üc"etlerinin 
yüksekliğinden dola~· ı 
sevk· yat yapılamıyor 

Adapazarı (Hususi) - Adapazarının 

balkobağı meşhurdur. Ya!nız tüccarlar 
balkabağını köylü elmden a!mağa yanaş
mamaktadır. Bu sene de h~r seneki gibi 
çok mikdarda kabak elde edildiği halde 
rr.al henüz köylünün elınde durmakta • 

dır. 

1 Hunun da ~ebcbi devlet ciemiryolları 
i~arc.sinin bir çok mahrnlün sevkinde .. .ı<=
r~ tlerde azami ten1ilat yaptığı halde bal
kabağının fevkinde tenzilat yapmaması
dır. Bu suretle htanbula gidinciye ka -
dar kabaklara bir mısli fiat zammetmek 
Iazı~ gelmekte, bu da tüccarların işine 
co\,.... .... .:nektedir . 

Erzurum Cum huri!Jct caddesi 

Erzurum (Hususi) _Belediye elektrik j tubları başka türlü bağlıyorlar ve o gün 
tcrc>yanını muntazam bir hale koymağa akşama kadar saat neyi tesbit e~tiyse, o 
karar vermiştir. Şehri daha iyi tenvir- s~3tten ~onra t~rs cıönmck ~uretıle ge -
'<iPbilmek için yeni bir motör monte e - rı:. n genye .v:rıyormu_ş .. _ .. _ . 
dilmckıedir. 'l."envirat ancı.k saat sahiple- Kars şchrının clektrığı _ouumuzdeki a.y 
,.;_ ·ı kt" zarfında yarım ınılyon liraya yakın bır 
'"''C verı ece ır. d"l k · para ile rnuteahhidine ihale e ı ece tır. 

Elektrik meselesi Erzurum vilayetini 
fU yakınlarda çok aU.kaclar etmektedir. 
~hrin bir an evvel nura kavuşabilmesi 
için büyük mesai sarfedilmektedir. Fil -
hakıka beledıye eski bit- ınotörle elektrik 
tercyanı yapmaktadır. Belediyeye devlet 
derniryollarınm da santralı ayrıca yardım 
etmekte ve şehrin yukarı kı&mını tenvir 
etmektedir. 

Buna rtğmen cereyı;nların her ikisin -
den de Iayıkı ve\hile ist.fade edileme -
Jn~ktedir. Alternatif cE>reyanın ne bele -
diyece, ne de devlet eemiryolları tarafın
dan ycıpılamaması yii1ünden, liımbalar 
han yanmak::>., voltaj mütemadiyen te
halüf etmekte, radyo kulıanılamamakta, 
\>e elektrikle i~ıet:k bilecek küçük sana
'Yi bir türlü :nkic:af edememektedir. 

Şımdi bcl<'diye yeni verdiği bir karar
la evlere verilen t~cktrikleri k<'secektir. 
Buna sebeb olarak c!a c;vlere elektrik ver
tl•ek yü1ünclcn sokaklarda Hiyıkı veçhile 
tenvirat yapılamadığı ileri sürülmekte -
dir. Bckdiye motörünü tebdil ettikten 
sonra saatı bulunan abonelere cereyan 
Verecektir. 

Ş•mdiye kadar E>lektrik tevziatı sorti 
Ve mum üzC'rine oluyordu. Saat geürten
ı .. r <1aimi cereyan Faati getırtmek mecbu
liyrt"nde kalıyo-:lardı. Ha]km anlattığı -
llauıran bu daimi cr>reyanlarla şu garib 
hadiseler de oluyormuş: 

Gece saııt ondan SC'nra dinamoda ku -,._.. ............ -............... _ .. _. ........... ___ _ 
lzm:r Telefon Şi rketi 
murahhaslarını seçti 

İzmir 2 1 (Hususi) - Otomatik te -
lefon şirketi umumi hey'eti toplana -
tak, telefon şebeke ve tesisatının hüku 
lnetimize satılması hakkında kaleme a
lman projeyi tasvib ebniş ve imza sa -
lahiyetini haiz iki murahhas seçmiştir. 
Murahhaslar önümüzdeki hafta içinde 
.Ankaraya giderek satış rnukavelena -
!nesini imza edcl!ektir. Taksitler 20 se
nede ödenecektir. Şirket bonolarından 
Yüzde elli beşi İzmir belediyesinin e -
lindedir. 

Erz:.ırum şehri de nura kavuşacağı günü 
hakıkaten hasr('t?e ~kliyor. 

Elektrik f ınnı 
Şehrimizde yakında b~r elektrik fırını 

yııpılması düşünülmektedir. imar birliği 
tarafından tasavvur edilen bu iş tahak
kuk t>dcrse şehrin bütün ekmek ihtiyacı 
karşıianacaktır. Eıriik böyl~ bir fırının 
nasıl !şliyebileceğini teC:kik etmektedir. 

Erzurumda zehirli gaz kursu 
Ha!kevi yeni bir teşebbüse daha giriş

miştır. Bir gaz kursu ıtçma\. iızere hazır -
hklara başlamıştır. Hu kur~ta memurlara 
ve halka hava tehlikesi ve gazlann tesiri 
d:ıha ıyi öğretilecek ve korunma tedbir -
leri umumi olarak gösterilecektir. 

Çorlu (Hususi) - Çorlu orta mek tebi 
teessüsündenberi ikinci ders yılını idrak 
etmektedir. Üç &ınıilı olan orta mekte -
bin 180 mevcudu vardır. Bu talebenin bir 
kısmı da yakın nahiye ve kazalardan gel
mektedirler. 

Mektebde, kooperatif, temsiı. spor, mu
siki ve kütübhane teşekk~llt>ri ve kolları 
vardır. 

.tıalcn İstanbul haline sevkiyat, bura
dan lzmite kadar trenle, oradan da mav- 1 

Kabaklar trene yu1eletiLirkm 

nalarla denizlerden yapılmaktadır. Köy
lü devlet cienuryo!larının kabak için de 
bir mıkdar tenzilatı kabul etmesini iste
mektedir. 

Yalnız bina talebeyi istıab ecıemıyecek 
şekildedir. Hele önümüzdeki yıllarda ta

lebe adedinin artacağı gözönüne getiri

lirse, Çorlunun yeni ve ihtiyaca elverişli 

hır orta mekteb bina~ma ne kadar muh

taç olduğu hemen a:ılaşılır. Resimde or

ta mekteb talebelerinden bir kısmı ile 

muallimler görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki ı 

Maraşta ekonomi haftası 
merasimle kutlulandı 

Mara§ta ekonomi haftasını tes'id eden m ektcbliler, Cl§ağıda HaUcevinde verilen 
kcmf eramta h azır bulunanlar 

Maraş ( Hususi ) - Mar~da eko - Hafta içinde şehrin . muhtelif. y~le • 
nomi haftası parlak bir şekilde k"llt- rinde halka temsiller verilmiş 
!ulanmış ve konferanslar verilmiştir. tir. 

v .. ......,, ....... , ........... ..,.. ..... 

Amasya turistik bir şehir olabilir 
Amasya (Hususı) - Amasya orta A • 

nadoluda büyük ve tarihi kıymeti haiz 
bir şehrimizdir. Amasyarıın tarihi abi -
delE>ri çoktur. Bunlar arasında bilhassa 
Eskikale görülmeğe değer bir eserdir. 
Yalçın kayaların en yüksek ve sivri te -
pelerine kurulan bu kale. taşların üzeri 
işlenerek öyle ustalıkla kurulmuştur ki, 
fınz&lı yamaçlarda bu r.ıuvaf fakiyet her 

göreni der:n bir hayrete düşürmektOOir. 
Duvarların bazı inSJmları en sivri taşlar 
üstünde ytirütülmüştür. Kalede büyük 
kaynlnr oyulmuş, içerilerine geniş saha· 

lat: kurulmuş, mr:rdh·en ve geçidlerle bu-
l rasının aşağı He ırtibatı tf'mın edilmiş -

1 t r. Amasya cok mühim bir ~u~ist şehri 
ş··hri olabilmek vasıflannı haızdır. Fakat 
propagundnsızlık yüzünden bu şehir de 
harıce kendini tanılamamıştn. 

Amasyada, şehrin ortasından geçen ge
nış ırmağın iki yanına ~erpilen modern 
yapı lnr, ırmrığın muhtelif yerlerindeki 
kbpıüler ~chre rok güzel bir manzara 
vermektedır. Irmak kenarındaki rıhtım 

caddesi de tanzim ,-e ıslah edilerek parke 
döş~nmiştir. 

Geçc:n yıl şehirde elektrik tesisatı da 
vücuda getirilmıştir. Samrun - Ankara 
demiryolu da şehrin tam içinden geçmek-

12 yaşında bir 
Çoban arkadaşını 
Tabanca ile öldürdil 
Hekimhan, (Hususi) - Kazamıza bağ

lı Sarsap köyünde 12 yaşında küçük bir 
ç0ban bir cinayet işlemıştir. Köyden Mu

sanın oğlu Dedo ile 12 yaşında arkadaşı 
Hacı dağda davarlarını otlat:rlarken ara-

larında anlaşılmıyan bir sebebden kavga 

çıkmış, Hacı cebinde taşıdığı tabancayı 

çıkararak Dedonun üzerine birkaç el ateş 
etmiştir. 

Çıkan ku11unlar küçük çobanı kanlar 
içinde yere sermiş ve altı saat sonra da 
zavallı can vermiştir. 

Küçük katil yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

lzmit Halkevinde fransızca 
kursu 

A 1fl4Syadaki esP.rlcrcien: Torumtay 
tiirbeti 

tcdir. Amasya bu ~ayede mühim bfr tran
sit merkezi halin' almıştır. - V. V. 

18 yaşında bir 
Delikanlı babasını 
Öldürdü 
Denizli, (Hususi) - Şehrimize bağlı 

Kocadere köyünden coban Ömer, geçen 
cuma günü akşamı Denızliden köyüne 
giderken şehre üç kılometre mesafede 
Zanbaklı köprü civarında tabanca kur
şunu ile öldürülmüş:ür. 

Geceleyin makhılü şose l:enarında gö
ren yolcular hadiseyı derhal müddeiu
mumiliğe haber vermişler, yapılan sıkı 

bir tahkikat neti~:-inde meçhul katil 
meydı.ına çıkarılmıştır. • .. 

Katil çobar. Ömerin 18 yaşlarındaki oğ
lu Mustafadır. Musta'la bı.rkae,: gün evvel 
bir oyun meselesi yüzirnrlen babasile 
kd\"ga Ptmiş ve hmcını a1amıyarak za
v.allı adamı pusu~ a düşürüp öldürmüştür. 

Kızı'aym yarl'ımı 
- Ha~an Be) dün sizin ga

letede okudum. 
. .. Çalışan kadınlardan yol 

parasL. 
.. . alınmasına karar verile. 

eeği muhakkakmı§. 

Hasan Bt>y - Desene gene 
senin ~ibi .çalışmadığı halde 
lüks içinde yaşıyanlara gün 
doğdu. 

İzmit (Hususi) - Ha:kevind~ bir in- Malkara (Hususi) - B!rdcnbire bastı-
gilizce kursu uçılmıştı. Bu kurs çok rağ- ran kar ve soğuklarda yiyecek ve yaka
bet görmüştür. Şimdi, bır de fransızca J caksız kalan ha!ka K.zılayın kazamızdaki 
kursu açılmRsı kararlaştırılmıştır. şubesi para yardımında bulunmuştur. 
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NO~Elb MCKAFATD Bu güz~ı kuvafür'ü 
TİYATRO 

A lfred Nobel tr.33 cie Stokholm- yık mıdır? Değilse sebebi nedir? kendiniz 
d d -d Ok d k' Bu rnale bir fıkrayla cevab vereyim: 

a og u. u u, ımyager . r :r l b . ı . . 
d 1\Kil 1 1 . b' d ··ıa·· Bır ramazan c kşamı . tar topu atı ma- y a p a 1 1 r s ı· n 1 z ol u. ın. yon ar a !nsanı ır an a o u- ı . . . . 
b·ı din ·t· d ı· B . dı k rmş. Seoebmı merak etrnışler, topçuyu re ı en amı ı ıca et ı. u ıca nı en-

d. d b lk" b" ·· h d G belki çağırmışlar, sormuşlar: 
ı e e ı ır guna say ı. ene N ., 

'Şehir Tiyatrosunda 
Turandot 

d b .. h k r . 1 k ··ı·· .. -- eve top atmaam. e u guna ının ·e aretı o.ara o umun- · d f d" E\•vcl zaman içinde bir padişahın bir ı 
kızı va:::-.~· Padjşahın kızı dünyada bu
lur.an hütün kızlardan güzelmiş. Tasviri
nı gıl;ren aşık oluı' yüzüne bakan kalbin-

d l N b 1 f . d b" - • .\tama ım e en un. en evvt ı o e en, ınsamyet ve e e ı-

yat mükafatını vasiyet et!i. - Bunun bir sebebi olmalı? 
N.ıbel cdPbiyat miikafatırıı bu ana ka- - Scbeb çok.. 

ciar birçuk memleketlerin eciibleri aldı

lar .. fakat maalesef, t·u işde bibaht olan 
bizlerın bağına bir damlası bile düşmedi. 

Dün bir gazetede c•kudum; bir muhar
rir arkadaş, Nobel mükafatı hakkında 

b!r anket yapıyormuş. Arkadaşın sordu
i~u suc.•l ~u: 

- Edcbiyaumız Nobel mükafatına la-

- Öyleys~ ~ebeCıleri say. 
'frıywu gülmüş: 

-- Birinci sc.?bcb barut yok.. diğer se- ! 
1::t \ • rı artık saymıyayım değil mi? 1 

Demiş! 

Bizde de Edebiyat yok be birader, Ne 
diye kendini yoruyorsun! 

ismet Hulı1si 

I,_ Hunlan biliyor mu idiniz? =ı 

i den vurulurmuş. Kızın güzelliği dillere 
destan olmuş.. Bir çok şehzadeler onun
la E::vlenmek :stemişler.. Paciişahm kızı 

kendisile evlenmek :stiyenltre üç bil -
mece sorarmış. 

" ~ 
Hiç kimse bu b:lmecele.ri bilemez, bil-

"' meceleri b!lemE>diklE>ri i::in di idam edi-

k "".~:~~= . f. · ,~' ,~,,·:S{~ ~ Hrmiş. Nihayet günün bi!'inde yakışıklı 
J :Jµ,._ r . - --· "!' \-- bir delikanlı ... 

• "'.. ıı \. - ;, ,.,, ~ . • * 
/ """,,_ j - ~ 
..,, • öt "~ ,,, ... ' k • ş k sal ,..,...., .,. ~--'"'- Ru mas'•l buraya acar. ar ma ı 

.... '!;.,~'"";.) .-··~ "=' ..... ;ı. -
~ ... v.. . •• --o ...._/"(' • -~ dill . t" B b 
~ r, v __ ":~· .. ··.\ .--... 1 I \m diye bütün eıc geçm:ş ır. azan u 

) . : ....... _ , talih bir çoban o:ur, hazan bir şehzade 
Demirde.1 mamul 80 k::o jfc,t 1grafı bir t ~ rlü çekilem ... eı ,.J a/t;~. ~ıv:: ' jo1ur,bazanbirperioıur. çoban,şehzade 

ag"'ırllilın_da kitah <.dam ,,
1 
1-~~~ ... - 1 

ve peri her ne ise, bılm~celeri bilir. Ve 
:.! ;. ~ ~~ ' ~mı alır .. kırk gün, kırlc gece düğün ya-

Dür.yanın en ''' \ \ ı fi ı ı Çekoslovakya- \ ~ f'I ,'~...... pılır .. 
Lingin kütübha - \~· _ nın Moravya eya- ' / • ,. cTurandoh da "'ıu masalın 1720 de doğ-
nelerinden biri de \\ , Jetinde tevkif edi- '~ muş Venedikli muharrir Karlo Gozzi ta-
H i n d i s t a n - ~ len bir adamın rafından anlatılmış bir şeklidir. Bu ma -
dadır. Bu kütüb - zabıtaca eşkali J~\ ~{Ilı , sal bu asırda seyredilir mı diyeceksiniz. 
hanede (150) bin tesbit edilmek ü-

2 

~~eyredilir .. seyretme:k kolaydır, fakat 
kitab cild ınev - zere polis fotog- Bir rulo, ufak bukleler, kulaklar apa - s2yrettirmes:ni bilmek ~rttır. Turandot 
cuddur. Ve azim rafhanesinde res- , çık İşle son :ıaç ~odu.sının bütün yeni - şimdiye kadar bizde görülmemiş bir şe-
el:seriye~i şa~k ~i- mi almmak iste~~şt.~r. Fa~at ?er re: J !ikl,.rini ıoplıyan 1:>ir ku%iür. Güzel ve 1 kiJd~ sahneye konulmuştur. 
sarılarına aıddir. sim alma teşebbusunun ne .. ıcesı menfı yenı olduğu kadar pratiktir de. Yüzü pek * 
Bu kütübhanenin 1 çıkmıştır. Çünkü, resim fi'mleri, sıyah 1 .. t . İlk 1 • t lma b" Şehir 'l'iyatrosun'ia fTurandot> u sey-
en kıymetli kitabı tamamen demirden - bir takım lekelerden başka hır şey . . ... ~.. . redıyoruz.. Saat sekiz buçuk, elektrikler 

. 1 . gt>n\ gos erır. .laınş a vapı sı ıraz 

dir. Bu kitab uncak beş rnhifeden mü - tesbit edememiştir. Bu adam resmi alı- k~rn;ak .. ve zor .. gı~ı gro~~1u;·or. Halb~kı si"indü. Gong çalındı. Perde açılıyor. 
rekkebdir ve ı:ığırlığı (80) kiloduı. namıvan tek insandır. hıç de oyle degıldır. Koymıgumuz resım- P('rdenin arasından sahner.in ön tarafı
=~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jcre bakuak onu evde k~ili ken~~ze 

ıı: na çıkan .:ktör Hüseyin Kemal bağın -
Kartalda bir esrar kaçakçısı 

yakalandı 
.Kartalda Yukarı mahallede oturan 

mat~abazlıkla meşgul Kazım oğlu İh
sanın esrar kaçakcılığı yaptığı tJmrük 

muhafaza teşkilatınca haber alınmış, 
evi basılarak araştırma yapılmış, dört 

kilo esrar bulunmuştur. Esrarlar mil· 

sadere edilmiş, İhsan yakalanarak mah
kemeye verilmiştir. 

Asfaltta yeni bir çarpışma 
Doktor Nureddine aid 1159 numara

lı hususi otomobil evvelki gece Tak-

simden Yenimahalleye giderken asfalt 
yol üzerinde bir taksi ile karşılaşmış· 

tır. Taksi otomobili şoförü Bahaeddin, 
bu sırada ışıklarını söndürmediğinden 

hususi otomobil şoförü ilerisini göre

memiş ve bu yüzden sağ taraftaki bü
yük bir ağaca çarpmıştır. Çarpışma ne
ticesinde otomobilin ön kısmı parçalan-

Göztepede bir evde kasten kolayca yapabilirsiniz. yer: 

yangın çıkarılc'ı Kulakların arasında uzanan rulo, tek - Percleyı açma! 
Kaçakcılıktan dolayı Bursa hapisha- değadir. Başın biçimini alması için üç P:-rd~ ~apanıyor, H~seyı~ Kemal _per-

nesinde yatmakta olan Muttalib adlı ... k 1 , . . .1 k 1 denın o:ıunde. Perclecı y.elJyor. Vazıfe -
ktıL'U ru o oır eıraya gehrı ere yapı - . . . . 

bir adamın Göztepedeki yazdanbcri boş · B .. d 1 d k 1 snıı yapmı~lır. Onun Yazıtesı gongun 
bulunan iki katlı evinde dün sabah bir mışllr. u yuz en_ ~ apı musı a 0 _ay - ı çalındığmı duyar duymaz perdeyi aç -

k b .. ·· · d ı lnsmıştır. Ensedekı ufak bukleler bıgu - n-aktır <'ımg çalan da genF vazifesini 
yangın çı mış ve uyumesıne mev an ' . .. 1 • · ..ı 

veri'meden itfaiye tarafından söndürül- dilerle, maşa ile,-lıatta altı aylık ondule yapmı:'itır. Onun i~i de saat sekiz buçuk 
müştür. Alt kal odada bir- kilim ile dö- yapılmış saçların her tu~ammı parmak olduğu zaman gongu çalmaktır. Hüse -
~eme tahtaları kısmen yanmıştır. Ya- üzerine sarıp tarıyarak da yo.pıiabilir. y:n Kcn~·ıl üzür ciiler .. Aktörler gelme -
pı1an tahkikat sonunda yangının sokak mişlerrlir. Oyun c.ync>.namıyaookur. Bu 
tarafındaki kaplamaların sökülerek i- R ulo nasıl yapılmalıdır? ~ırada dört kişi kul:strn ı:.alıne önüne ge-

çeriye ateş atılmak suretile kasden çı- Bu kuvafürün en mühim kısmı budur. lirlı:>i. 
karıldığı anlaşılmıştır. Zabıta evi yak - o da p~k kolaydır. Önce saçlarınızı, ku- 'l'rufaldino. Pantalona, Brigella ve Tar
mak isteyenlerin kimler olduğunu araş- laktan kulağa giden bir yivle ikiye ayı _ ~alya. Bunlar, Komedi della artanın ta -
tırmaktadır. rınız. Arkada kalanları bukle yapmak ü- nınmı~ cşhasıdır. Her me:mleketin tiyat -

Köylü sigarası kaçırıyordu rrısuna girmişlerdir. Ei~im İbiş, bizim 
zere şimdilik topuz gibi bir araya top - Kavuklu, bızim p: şekar, bizim Tuzsuz Be

İki gün evvel, Haydarpaşa istasyo- lliyınıı Ön saçlarla meşgul olmıya baş- kir gibi.. 

nunda trenden inen Reşid oğlu Alinin !ayınız. Eserleri bunlar oynıyacaklar. Perde a-
vaziyeti şübheli görülmüş, kaçakcılık r ç>lı!· .. Öbür eıktör!E:r de geimişler, fakat 
bürosu sivil memurları tarafından ba- I - Bunları üç 'TlÜsavi parçaya ayı ı - heni'ı:! <>ı"yı"ıın-.emı·şıerd"ır. Akto""rlerın· gı· -

nız {C, B, A,) her birinı r11lo yapmıya o 
vulu ve üzeri aranmış ve bir kısmı ba- 1 yiııme odaları giJstE'rilir. 
vulundan, bir kısmı da elindeki şapka mahsus ".lirer baretin yHdımile yuvar a- * 

mış, içinde bulunan Kazım ve Osman kutusundan olmak üzere 18 kilo kadar yınız. Bunun için saçların ucu aletin 
ismindeki iki kişi başlarından yaralan- kaçak köylü sigarası bulunmuş ve mü- (Z X) işarctlı yPrlne •sı;nştırılır. Ve iki 
mışlardır. Yaralılar Şişli Etfal h astane- sadere edilmiştir. Ali, mahkemexc ve- ucundan onür>e doğru bükiilür. (H H) 

si_n_e_k_a_ld ... ı=n ... ım_ı..;ş.1 ... a ... r=d=ı=r."""" ____ =-~-r-i_lm __ iş;;.,t_ir_._,______ uç'~rındm. Bütün ~açlar (0 O) arasına 

Niçin höyle 'lir proloğa lüzum görüldü; 
bunu gene ı:.roloğdan dinliyoruz. 

~ Şehir Tıyatrc·su eski "T yeni eserleri 
halka tanıtmak gs.yesile ça!ışıyordur. Bu 
meyanda Karlo Gozzır.in Turandot pi
yesini de seyircilerine göstermeyi düşün
d•ı. I• ak at bu <'Ser o zaman hüküm süren 
tuluat 1;&şnisini H~ı·meaen sahneye ko -
yarsa C'serin karak~erin! tamamile gös -
teı ıniyecekti > 

==========================:::;::====::.:= yayılmalıdır. 

-~N&L isL.i~@ 11 
Bir geçimsizlilı 
Sebebi 
Okuyucum, A. S. nin yolladığı 

mektubdan küçük bir hülasa yapa· 
cağım, diyor ki: 

1 - Ben yirmi yıldanberi evliyim. 
Efradı ailem b"r üvey annemle bir 
kanından, bir de annesinden mürek
kebdir. 75 lira kadar bir kazancım 
ve gelirim var, çocuğum da yok. A
la.küllihal geçinip duruyoruz. 

2 - Üvey annemle karımdan 
memnunum. Fakat kayın va idem .. e 
geçinemiyoruz. Bunun sebebi şu: 

c20 senelik evlilik hayatım eo:na
smda yuvama 20 bin liradan fazla 
para sarfettim. Bu arada karım le 
annesine aid olan ·2 bin Hra da gıt
ti.> 

Şimdi bir münaka,a çıktı mı der
hal bu, yüzüme vuruluyor, tahkir e
dilmekliğime sebeb te~kil ediyor. 

3 - Karımın ve annesinin benden 
başka kimseleri voktur. Ayı ılmak 
her zaman için mümkün. Fakat 20 

senelik bir yuvayı yıkmanın vere
ceği vicdan azabı buna müsaade et
miyor. Kayın valideme ayrı eve çık-

rnasını teklif ettim. Kazancımdan 
bir kısmını ayırıp ona vereceğim, fa
kat razı olmuyor. Benim vücud ve 
sinir vaziyetim ise bu hale taham
mül etmekliğime müsaid deği1, ne 
yapayım? 

* 
Dikkat ederim: Kayın valideleri 

ile geçinemiyen erkeklerin yüzde 
doksanında ta biye hatası vardır. Ka· 
yın valideyi bir parazit sayarlar, da
ima ihmal edilebilecek bir mevcudi
yet o.arak görürler, ve bu hareket
leri ile de başlarına sonu gelmez bir 
derd almış olurlar. Halbuki bundan 
kurtulmak çok kolaydır. Size tavsi· 
)em: 

1 - Tedricen kayın validenize 
-yaklaşınız, kinayelerini anlamaz gö
rününüz, ara sıra hoşuna gidecek 1 
sözler saı-fediniz. hediyeler veriniz. 

2 - Madem ki kayın valideniz'n 
ayrı eve çıkması halinde her ay ken- 1 
disine bir para yardımında bulun- ) 
mayı kabul etmi1siniz. Emniyet San
dığından kadın namına bir aile he
sabı açtırınız, her ay bu parayı ora
ya yatırınız. ve defterini de kendisi-
ne veriniz. 

TEYZE 

Jl - Bu uçlar rulo yapıldıktan sonra 
(E P) deki gibi !>açın altına gizlenir. İcab 
ederse oıaya bır fiı kete de koyabilirsi -
niz. 

ı il - İki yandaki :::-ulolar da ayni şe -
kılde yapılır. * IV - Bu üç rulo bir bızaye getirilir. A- Per.~f' tPkrar açıldı. Dekor kuruluyor. 
raları tarakla birleştirilip, düzeltilince Bir anda bir Çin kapısı yapıldı. Arkada 

tek rulodan iarkları kalmaz. beyaz bir fon var. Bir Çin şehri göste -
ri]Pcrl.: .. Be:yaz fon bir anda bir Çin şehri 

Sonra ensedek! bukleler herkesin bildi- · • b" oldu. Ve artık pro 106 ıtti, piyes başladı. 
Tamir Hanın oğlu Halef Pekinde eski 

Du kuvafürün kış modasında büyük bir lalası Bar::ışla buluşur. Baraşın ağlama _ 
yer tutacağı tahmin edilmektedir. 1 sında 1ü gayrit:ıbiilik sezeriz. Halefin 

ği şekilde yapılır. • 

. " 
Han'tin uz.un luğun •; ıuiolarınızm u - jestleri Şehir Tiyatrosunda görmediğimiz 

zunluğuna göre seçersiniz. taı zda egzajeredir. Bılmeceleri bilmedi-

i ki ahbab ça11uşlar: 

1. Galib A1can 

ği için başı kesilen Horasan şehzadesinil 
lalası ağlarken güleriz. Çin hükümdaıı 
Altın Kaan manzume okuyan arsız bil 
mahalle çoouğu şivesile :konuşur. onv 
avctınak :çin ulema Efendiler şişme dü 
dük çalarlar. Saray katibi koynundan çı. 
kard:ğı emzikle hükümdara süt içirir. 

Turandotun bllmecelerini halleden gen\ 
hükümdarzadenin bf'Jindeki hançer ka 
ğıdjandır. Ve onunla kendisini öldür ' 
miye teşebbüs e.der. 

ŞP.hir tiyatrosunda yepyeni bir tarz 
S3hneyc gelen eski es(lri bu yeni havı 
içir.dı:- seyrettik. 

* Turandot cok güzel bir dekor içindı 
oynandı. Bir anda sey:rci ler;n gözü önün 
de kurulan dekor çok gi.izeldı. Onu mü 
teakib sahnelerde ııördü~ümüz dekorla 
rm da hepsi kusurrnzdu. Kostümler pi ' 
ye:;in cynanış tarzına çok ı:ygun hazır ' 
lanmıştı. 

* Hüseyin Kemal, İ. Galib, Reşid Baran 
Mahmud Mor:ılı, Yaşar, Said, Perihan 
Neyyirenir, Avni p1ycsin en ağır rol ' 
lerini Üzerlerine aim.~lardı. Hüseyin Ke 
mal iyi bir proloğ oldu. İ. Galib Çin hÜ· 
kün~darı rolünü, roliiniin nıhunu anla · 
dığını be:lli eden bir tarzda oynadı. Reşid 
Baran ;nakya,iile, jPstl<'rile, konuşma tat· 
zile fevka1ade idi. Mah;nud Maralı, Ya · 

şar. Said Komedi della Art'nın bu ÜS 

meşhur kahramanı roller:n:n tam adaın· 
!arıydıla:-. Hl!r üçü de kusursuzdu. Yeni 
san'atkar Perihan 'fura'.!ld<Jt rolünü iyi 
yaptı. Sahnemiz onu artık kazanmış de· 
mektir. Turandotun nedimesi Selime ro
lüne çıkan Nevin güıel konuştu. Halef 
reli.inde Avnı ıyi olmakia beraber, bu ro· 
lü daha iyi de yapabilirdi. 

Öldürülen ~ehıacfonin l:ilası rolünü İb
rahim yaptı, fevkaladeydi. 

Aktörler ferd ferd mı..;\•&ffak oldular. 
Fak:lt aksıyan bir cihet vardı. Aktörler a
rasında bir ahenksizlik göze çarpıyordu.. 
Çok mühim olan bu cihete de dikkat et
mek lazımdı. 

l~met Iiıılüsi 
_._.....,. '""'' l•u....,.._.._,...•••••••-••--ı ..... 1..........,.ı_. .... 

Telgraf direğinden düştü 
Posta hat memurlarından Tevfik, 

dün Sıravelvilerde telgraf hatlarını ta
mir ederken direkten yere düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmış, Be· 
yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Dalgıcın akıbeti 



SOlf POSTA 

"Ben bir bmarhane kaçkınıyım!,, Tarllıten Sagfalar: 

Gardiyana sordum: 
Burada kaç gün yatarım? 

Parlak bir feragat We 

ornegı ... •• 

.. .. ,.. 

Adam "En qağı alb ayl,. cevabını vermez mi, 
az kalsın hakikaten çıldıracaktım 

R6portajı yo.panı F ... lı Kaplı 

Artık teslim olaca.1'.lardı. Fa.~at lngiltere kralı şehir halkının hayatını 
batışlamıyordu. En sonra şu şartı ileri sürdü: " Şehrin en ileri gelen altı 
zengini, başları ve ayakları çıplak, boyunlarında ip, sırtlarında gömlek oldugu 

halde gelecekler, şehrin anahtarlarını w canlarını teslim edeceklerdir .• 
(°hldlM " ~ bıülı:I ~ 

-80-

- Hey, Ali, bırak onu Ahmed yıkasın 
ten gel.. bu herif de abdalm biri. •ya
lım şunu. 

Ve dört el üzerime atılıyor. 
Göz açılıp kapanıncaya kadar incir 

Yapraksız Adem babamızın kıyafetin
deyim. 

Tabii bu soyunma hadisesi mücade
lesiz olmadı. Kafama iki yumrukla bir 
tekme yedım. Buna mukabil Alinin ko
lunu ısırdım.. çiçek bozuğu hastabakı
cının karnına da bir tekme ekledim. 
Kırkılmak sırası bize de geldi. Saçla

rım filin dibinden kırkıldı. Sonra ben
yonun içine daldırıldık. 

Çiçek bozuğu hastabakıcı Yedili tek
ınenin acısını çıkarmak istiyormuş gibi 
bütün kuvvetile beni yıkamağa başla
dı. Hani biraz gayret etse derilerimi 
Yiizecek. 

1346 senesiydi, Fransa ile İngiltere a -
rasında meşhur (yüz sene harbi) başlı -
yalı dokuz yıl olmU§tu. 

İngiltere kralı üçüncü Edvard on altı
dan altmış yaşını kada; bütün erkek İn
gilizleri askerliğe mecbur ıutmuştu. Böy
lelikle orduyu kuvvetlendirmişti. Bu -
nunla beraber Framaya geçerek altıncı 
Fihbe karşı harbederken ~anında ancak 
otuz bin kişi vardL Buna mukabil Fran
sız ordusu altmış bindi. 

İki ordu karşılaştığı zaman üçüncü Ed
vard hemcrı geri çekildi Jo"ransız ordusu 
onu kovaladı. Bir aralık üçüncü Edvard 
Fransız ordusile Sen nehri arasında kal
dı. Nehir üzenndeki bütün köprüler ke
silmiş ve ışgal edilmiştı. Üçüncü Edvard 
az daha silahı hrar.a<"ak: 

Her şey bitü ve bittik! 
Dıye haykıracaktı. 
Fakat bu sırada neh:-i qacak bir yol 

Yazan : Taran Can 

Vücudümün bütün ağrılarına rağ-
nıen buna ses çıkarmıyorum. 

bulab:ldi, kar~ıya geçti. I<'r.ınsa kralından lınmasıııı istiyorlardı. Bunda filphesiz 
:ki gün evvel Kıresinin şimalindeki bir hakları vardı. 

sırtta ordusunu üç kola ayırdı. 1 }'ransız J:.umandanı bunu İngiltere kra-

Onların 8u feddarlıtı dfipnnılır ta •. 
rafından bile takdir edUmişti. 

- Senin adın Faruk değil mi? 
- Evet.. Fransa kralı yetişti ve derhal harb Iına bildircii. 

Yıalnız üı,.a~ ı."ard her halde l5f 
almak istiyordu. Bunun için, onları göt -
tcrcrek: - Her ne ise, şu Haylayfda kahveli Halil İbrahim: başladı. Kral önce kabul ttmek istemedi. Fakat 

dondurma yiyen... - Mehmed, dedi, al sana yeni bir 
Allah, Allah, benim vıak'ayı bütün hasta .. 

tımarhane gardiyanları bil'iyorlar. Kim Kıvırcık saçlı, kara gözlü, kara l{g,şlı 
anlatmış bunlara? Yoksa, o gün pasta- tavla oynıyan cevab verdi. 
nede tımarhane gardiyanlarından biri - Peki, bunu yataklardan birısine 
mi vardı? ~imdilik yatır .. bir de kullanılmış eski 

Sordum: pijamalardan ver, akşama düşünürüz. 
- Haylayfda ne yaptığımı nereden Orta sıra yataklardan birini göster-

biliyorsunuz? diler. Hemen uzandım .. 
- Gazetelerde okuduk. Ve seni bek - Aman Allahırn, yum~ yatak ne 

leıneğe başladık. de rahat oluyormuş. Öyle hoşuma gitti 
- Neden beklemeğe başladınız? ki adeta tımarhaneye geldiğime sev:n-
- Nasıl olsa, buraya galeceğini bili- diın. 

yorduk da. Hatta şimdiye kadar gelme- Meğ.er tımarhane ne rahat yermiş. 
diğine bile hayret ettik. Tıbbı adlide Ham Ibrahim bir de gri pijama getir-
çok mu kaldın? eli, karyolamın baş ucuna astı. 

- Dört gün... Arkama yastıklan dayadım, nevre-
- Hep .Adem Baba koğuşunda mı? simin altına girdim, etrafı tedkike i>q-
- Canım, dört günde Adem Baba. ladım. 

llavva anayı nereden öğreneyim. Adem Gri elbiseli hastayı, tavla oynıyan 
Baba koğuşu da ne? gardiyanların karyolasının yanına ya -

- Yani fakirlere mahsus dört kar - tırmışlar. Bütün hasıtaların başı sıfıır 
Yolalı koğuşta mı? numara kesilmiş. Traşları kah çok, kah 

- Evet. Oranın adı Adem Baba ko - az.. Bu halle az çok sarıklarını atmış 
iuşu mudur? medrese softalarına benziyorlar. 

-Öyledir. Karşıki köşede ihtiyar, kısa boylu, 
Çiçek bozuğu yüzlü gardiyan, çok iyi entarili birisi karyolasından aşağı in -

Fransızların cesur ve mükemmel su -
rette Sılahlannuş süvarfüıi vardı. Bunlar 
ordunun büyük bir kısmını teşkil ediyor
du. Halbuki İngilizle:-de süvari pek azdL 

İngıliz r.sk-.rleri hafif inışlı sırtta diz 
çök~tişlcr, k"merlerinde taşıdıkları birer 
demet oku yere koymuşlar, porsuk ağa -
cından yapılmış olan vayJarını gererek 
büyük l:ir hızla okları dıi§mana yağdırı • 
yorlardı. 

Bu okların menzillerı :k yüz metre
df'n fa7.taydı. O kadar ustalıklı kullanı -
yorlardı ki dakikada en, on iki ok ata -
bilıyorlaıdı. Kendilerine kumanda edil-
mes:n°. hücum ederken Öt;ı safta· bulun
mayışlanna pek çok kızan Fransız şö -
valyeleri yağmur gibi gelen okların ö -
nünde sapır sapır dökülüyorlardı. 

ilücumlar tekrarlandı, fakat bir ne -
tice vermedi. 

1' ransız ordusu nıüdhiş bir hezimete 
uğradı. Kral Filip gecenin karanlığına 

bürünert-k bçtL 
İ.:?tc ondan sonra tar:hte parlak bir fe

ragat nUmunesine sahne olan (Kale -
Calais) muhasarası başladı. 

* adam, doğrusu. Sordum: meğe çabalıyor. Entarisinin arkasında 
- Adın ne senin? belden aşağı koskoca bir ıslaklık... Manş denızinin Fransa sahilinde ve 
- Halil İbrahim.. Yanındaki -karyolada oturan keten İng ltPrenin lam karşısında olan bu şeh-
- Peki ben burada kaç gün yatarım? elbiseli orta boylu, sivri kafalı birisi rin mükemmel bir kalesi vardı. İngilizler 
Güldü: sesleniyor: Fransad;; kı lopraklannın muhafazası ve 
- Kardeşim daha bugün geldin. Kaç - Mehmed efendi, Mehmed efeı-ıdi, harb :çin f:?Önderecekle.ri _Pskerleri bura-

gün yatacağını ne bileyim ben. Altı ay, baba gene banyo yapmış. ya cık~rırlarsa ~k ~~.a~;ılt ~l~~a~~ı. 
bir sene, beş sene, on sene.. Kıvırcık saçlı, tavla oynıyan öfkeli: Ş<.'lırın ehemmıyetını b .en uçuncu Ed-

Tepem attı. En aşağı altı ay ha? De- - Anlamıyorum, diyor. Burası tı - vard onu .her halde ele. ~eçırmek .kara -
lene ki baba Faruk hapı yuttun? En marhane mi, Darülaceze mi? Böyle a-l rını vermıştı. 1347 senesınde ordusıle ku-
8.Şağı altı ay tımarhanede .. ne yaparım damlar da buraya alınır mı? Salamona ~.attı. .. 
ben şimdi? Yıkanmanın sonuna kadar söyle yatağı altüst etsin. .. .. 1 . rrnnsız .. ku~and~nı Ja.n do. Viyen bü
ağzımı açmadım. Halil İbrahim beni San saçlı, san kirpikli, yuzunden 1 yuk enerJı gosterdı .. ~h.rd.e~ı. kadın ve 
iyice yıkadı .. amerikandan yapılmış bir kan damlıyan topuz gibi birisi: çocuklardan on yedı bın k:?ıyı dışan çı-
donla bir gömlek uzattı. - Aman be Mehrned efendi, bu 11as-

1 
kardı. Böylelikle, me~cud y;yecek ve içe-

- Al, dedi, giyin. tadan bıktım, sabahtanberi üç defa Ct'ğin daha faydalı hır s:ırette kullanıl -
- Islağım, neyle kurulanacağım?. altüst ettim. Bu yataktan artık hayır masanı temirı E:tti. 
- Arkandaki çamaşır seni kurutur.. yok. Değiştirmeli!.. Muhasara uzun sürdü. 
- Islak ıslak giyinilir mi hiç? .. Bir Uzun upuzun boylu zayi~ birisi ko - Fransız kumandanı kadar İngiliz kra-

havlu falan yok mu? yu bir Laz şivesile: hnın da sebatı vardı. Şehri almadan hiç 
- Yahu, sen burasını çarşı hamamı - Filit yok mu, Allah aşkına! Si - bir yere •yrılmamak kirannı vermişti. 

mı zannettin? Bu kadarına da şükret.. nekler gözümüzü oyacak. Hatta bu maksadla ordusunun bulun -
Ne ise ıslak ıslak don gömleği giydik. Dik-kat ediyorum. Hakikaten koğuş- duğu yere .ıhşab evlf'rdrn bir şehir kur-
Halil İbrahim: ta dehşetli bir sinek bolluğu var. İstan- muştu. 
- Haydi, dedi. Arkamdan gel! bul belediye hudutlarından sürgün edi- Fransız askerlerile Kale şehrinin bur-
- Ayağım çıplak. Bir şey verin! len sinekler, anlaşılan buraya sığınmış- juvaları elele yermişlerdi. Bütün hü -
- Yahnayak yürü. Burada her has- lar. cumlar ktrılıyor; duvarlardr.n içeriye ln-

taya pabuç verirsek iflas ederiz. Bay Mehmed sinirli, sinirli tavlayı giliz .1ya~ının tasınosına ımkin bırakıl-
Halil İbrahim önde, ben arkada ç;k- kapatarak: mıy,,rdu. 

tık. Koridonın nihayetindeki od'1ya - Zaten ağız tadile bir tavla oynat- l\luhasara uzadıkça üçüncü Edvardın 
girdik. Dört sıra karyola dizilmiş bil- mazsınız ki.. kızg•r.lığı da ıartıyorJu.Eğer şehri alırsa 
Yük bir koğuş burası.. Diye homurdandı. oradaki halkın kılıçtan !i:etıriJeceğini söy-

Haki keten bahriye elbiseli veya gri Yataktan aşağı atladı. Doğru Raşid lüyc.rdl: 
Pijamalı bir sürü hasta. Kimisi yatak- babanın yatağına: Fransa kralı Filip, büyük bir ustalık 
!arda oturmuş, kimisi karyolaların ara- - Moruk, gene ne yaptın? ve cesaretle on 6ydanl>E>ri dayanan bu 
&ındaki daracık yolda bir aşağı bir yu- Seninki oralı değil. Yavaş yavaş, tatlı şehri kurtarmak istiyor, fakat üçüncü 
karı piyasa ediyor. Her ağızdan bir ses. tatlı: Ed,·arda hücum etmcğe bile cesaret ede-
Kapıdan girince sol tarafında üstüs- - Sevgili damadım, diyor. Ne var, miyordu. Bunun üzer:ne KalE: şehri ku -

te bir kaç yatak konmuş, bir karyolada gene ne oluyor? Kızımla kavga mı et- mand:ıı~ınıı, teslim olmasını bildirdi. (2 
iki kişi knrsılıkh tavla oynuyorlar. tiniz? ağnstos 1347) 

Bunlardan birisi kıvırcık saçlı, kara- - Şimdi damatlığı falan bırak. Şu- Şehrin ilm gelenleri kayıdsız ve şart-
gözlü, kara kaşlı, öbürü uzun boylu ab- raya bak, bu ne hal? sız teslim olmayı kabul etmiyorlardı. Ed-
lak suratlı. (At'kaa tHJt') varddan halka ilişmiyeceğine dair söz a-

yarıındakilerı tavsiyeleri (lzerine tehrin 
alınması !Çin çUtrrıış elan bu guzel fırsatı 
kaçırmamayı da ôo~rı buldu: 

-· :Cale korsanlan ylz senedenberi be
nim gemilerime ve Ingıliz ticaretine he -
sabsız zarar verdıler. Onlan ancak bir 
şartla sağ lıırakırırn: Şehrın en ileri gelen 
altı '?rngini, başları ve ayakları çıplak, 

boyunlannda ip, sırtlarmda yalnız birer 
gömlek olduğu halde gelecf'kler, şehrin 
anahtarlarını ve canlarını tPslım edecek
lerdir. 

Ş<'hirde derin bir hayret vardı. 
Bunu kim yapardı? Üstelik bu altı kişi

nin hayatlannm bağJşlanacağı da belli 
değildi. 

Ş(.•lırin büyükleri ~:rbirlerine baktılar. 
Bir kısmı kendilerinin zengin olmadık -
larındar., ,kinci, ü~üncü derecede bulun
duklaı ından bahsettiler. 

Bu !-ırada bir adam ileri atıldı: 
- Ben gideceğim. Birliktf- gelecek o -

]anlar ayrılsın! 
Dedi. 
Binlerce kişinin hayatını kurtarmak 

için bır kaç kişinin hayatını feda etmek 
clbPt daha doğru ohudu. 

Östaş dö Senpiyer büyüt ve yüksek bir 
feragat göstermişti. 

BE'ş rarkadaşın daha ayrılması için u _ 
zun zaman beklemek llızım gelmedi. 

Altı burjuva t.aş!arında altmışlık ihti
yar ve zengin &dam olduğu halde birer 
beyaz gömlek giydiler. Başiarı ve ayak -
laı ı çıplaktı. Boyunlarına bırer ip ge -
çırmislerdi. Anahtarları alarak şehirden 
çıktılar. İngiliz r.skerlPrinın saflan ara -
smdan geçerek ~ral ü~ncü Edvardın ö
nün" geldill'r. 

- Başlarını kesiniz! 
Emrini verdi. 

Kr·.!ın oğlu ve başlıca asılzadeler krala 
rica ettiler: 

- Onlim cıffedinız! 

Fak11t kabul ettiremediler. 
İngiltere Arıliçesi Filipin de orada bu

lunuyordu. O da bu fec!akilr insanlara a
cımıştı. Kralı yatıştırmak için araya 
girdi. 

K;a~ karısına baktı. Om.on iyi kalbinin, 
hakıc:larındaki akisleri karşısında yumu
şadı: 

- Madam, size daha başks JeY verme) 
istl'rdim. Fakat mademki hoşunuza gi -
deceklerdir, l.unlan veriyorum. 

Kraliçe altı fedaklr adamı kendi dai -
resine götürdü, giydirdi, doyurdu ve 
serbest bıraktı. 

Meşhur ve dlhi heykeltra~ Roden ba 
adamların kralm önüne ÇJktıkları zaman
ki hallerini gösteren r.ıükemmel bir grup 
yaptı. Bu grup şimdı Kale şehri halkına. 
kendilerinin beş yüz cioban sene ev • 
veiki hemşerilerıni ölümden kurtaranlan 
şükranh hatırJatır. 

Alman tayyarecileri mtitetekkir .. 
Almanya dan lstan bula gelmekte o

lan bir tayyare geçen pazar günü ha
vanın muhalefeti yüzünden Burgaz ci
varında Hamidazad köyünde yere in· 
mek mecburiyetinde kalmıştı. Köylü
nün ve muhtarlarının yardımı ile düz 
bir sahaya çekilerek havanın müsaade 
ettiği zaman tekrar uçan tayyarenin pi· 
lotlan gördükleri yardımdan dolayı te 
şekkür etmektedirler. 

IF=======::============ 
Qt-~/ ~~~~ ~~~~ ......... , 
Bir kariimizln 
Acıklı vaziyeti 
Samsun, 19 mayıs caddesi. ŞeıtaUye 

aoJtatı 31 numarada ot.uran Rizeli Meh
med Akpınardan bir mektub aldık. 

Mehmed Akpınar 3411 senesinde bir me
seleden dola11 5 seneye mahkOm edildiğini 
ve 1929 seneatnde neşrolunan tecil kanu-
nile mütebaki cezaaının affedlldltlnl ' 'e 
rer edilen hatlarını elde etmek için mura
caat ettiği Sam.sun atırceza mahkemesi
nin 15.7.936 tarihinde it.tlfakla lehinde ka
rar verditlnl yazdıktan aonra deTlet de. 
mlryolları ldarealne betci olarak ctrdl~l
ni, fakat blllhare Saınaun emnlyet mu
dürlliğünun bir tezkeresi üzerine bu mah
kumiyeti yüzünden t.şden çıkanldığını, 

6 nuruslle aç kaldığını ve yük.sek makam-
lara yaptıtı müracaatlere hiçbir cenb al
mamış olduğunu yazmakta, hakkında bir 
.an evvel ldlllne bir hüküm verilerek ken
disinin ve ailesinin sefaletten kurtanlma
sını rica etmektedir. 

Alakadar makamlann nazarı dikkatini 
celbeder ve bu savallı adam hakkında ve-

rtleuıc kararın bir an enel verllmeslnl 
temenni ederiz. 

* Şehir harici otobüslerinde sİ&'•ra 
içiliyor 

Şehir dahilindeki bütun vesait içinde 
sigara yasağı oldutu halde her nasıls:ı bu 
karar Edirne, Çorlu, Çatalca gibi şehlı 
haricinde lşllyen otobliA1erde tat.bllıı: edil 
memektedir. Mevsimin klf olması müna 
sebeUle otobüs pencereleri kapalıdır. Bıa 
yuzden bu sigara dumanı yolcularm sıh
hatini bozacak bir hal alıyor. Belediyenin 
bu hususta nazarı dikkatini oelbederlz. 

* OKUl'UC'l'Lı\ftlMIZIN SORGID,ARINA 
CEVABLARIMIZ 

Okuyueular1mızdan M. Galib Glra7'a: 
- Mektubunuz vazlh değildir. Ancak 

blr yerinde kanunlara vicdanın hii.klm ol-
duğunu söyluyorsunuz. Halbuki kanunu 
yapan gene vicdana sahlb insanlardır Bl-
naEY?aleyh bu fikriniz sakat sayılır Bize 
daha vazih bir şeklide hldlseyi anlatırsa .. 
nız, tedltlk ederiz. 
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1 A C E M İ · L E R 1 Daha atı lgan_ olması beklenen 

.~·.:~ ..,~ Eğlence 
- ,- ·ehirlerinde 

1 hır genç 
Parisin ( Music - Hail) leri 1 - Acemi Hırsız 

Yazan: ismet Hulusi 

İlk defa iş görecektir.. Arsen Lüpen 
cıldini bırakır, Natpinkertonu alır .. Nat
pınk1?rtonla, Arsen LÜJ:ien arası b ir kılı
ğa girer. Düşünür: 

- Eyvah, der, kartvizit bastırmayı u -
rıuttum. Ama zarar yok, y&rır. bastınnm. 
clsmim» cnun altına da cMeşhur 
hırsız» ibaresi yazılsa kafidir. 

Aynaya bakar, kasketini yana eğer, 
boynuna bağladığı mPndili düzeltir, ağ -
zına bir sigara rJır, sokağa çıkar. Bekçi 
düdük çalar, yüreğı c:-ynar. 

- Acaba şüphelendi mi? 
Polıs yanından geçerken polisin yüzü -

ne bakmaz: 
- Ne olur, ne olmaz, ~üphelenirse .. 
Büyük bir aoarlırnanın önünde durur. 

Apartımanı gözler. Kapıdan bir kadınla 
bir erkek çıkarlar. Köşedeki bakkala so
rar: 

- Bunlar kim? 
- İkind katın kiracıları. 
- N:ısıl insanlar? .. 
- Mürihiş zengin. 
Hırsız Fevinir .. Artık ışi iştir. Gece ya

rıo;mdan bir saat sonra ikinci k ata gire
cek. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa 
heps.ni aşıra,.aktır. 

Hemen bitpazorına gider, ip merdiven 
arar, orada f;atılmıyordnr. 1pçilere uğrar. 
Orada dn s:ıtılmıyordur. N:hayet ip mer
diven imlmaktan ümidini keser. Bir çilin
gire gider, maymuncuk ;ster. 

Çılingir sorar: 
- Ne yapacaksın? 
- Lfııım! 
Lazım derken tuhaf b;r h:ıl alır .. Biraz 

da koltukiarı kabarıyordur Öyle ya bu 
me~hur hırsız. 

Maymuncuk elde, bıçak belde, cep lam
bası rcbdc, glce ynrısmaan sonra apar -
tımanın yolunu tutar. Apartımanın dış 

kapı:n açıktır. Kapının açı:C olmasına kı -
zar, çeker kapar. Fakat ınaymuncuğunu 
çıkarır, ik: saat uğraştıktaıı sonra kapı
yı açar. MerdivenlE'rde E"h·ktrik yanı -
yordur. Fakat o kenrii ceb lambasını da 
yakar. Merdivenleri çıko.r. İkinci kat a -
pnrtımanın hpısı önünde dur ur. Kapının 
zilini arar, bulur, parmağım zile götü • 
rür, tam ziJe basa('ağı sırada aklına gelir: 

- Ne yapıyorum, ben misafir değil, 
htrsızım. 

Maymuncuğunu çıkarır. Kapıya uydu
racaktır. Fakat aksi bunun hangi tarafı
nın kiHde s?kulacağmı birdenbire unu -
tuvermiştir. Düşünür, bulamaz, tecrübe 
eder olmaz. 

-- Nafile! 
Tekrar m"rdivenlerden jner. 
- Acaba pencerelerden birinden içeri 

girebilir mıyiın? 
- Bahçe tarafı daha muvafık. 
Bahçe tiuvarını güçbel:'ı aşar. 
- Ya bahçede köpek vaı sa .. 
Sağa bakar, sola bakar, görür. 
- 1şte J:öpek. 
Kuyruğunu kaldırmış, kulaklarını dik

miş bakıyordur. Neredeyse üzerine atlı

yacak, parçalıy:lcak, ne yapmalı? Öl -
öürmekten l•aşka çare yok. Elıni bıçağına 
götürür, bıçak c:lde köpeğe hücum eder. 
Olanca hızile vunır. 

-Tak! 

DiyC' bır ses cıkar. Bir tenekr yere yu
varlanır .. O zaman i~i anl:ı:, köpek zan
nPttığı şey suzgeçJi bır bal:çe kovasıdır. 

- Acaba g:iıültü cıldu m u? .. 

Etrafı dllırer .. 
- Eyvah yakalandım. Tf'slim oluyo -

rum, ateş etmeyin .. 
Eller havada bekler, fakat ne oluyor, 

neye ke1epçe vurmuyorlar. 
-- Mıyav, miyav! 
Yüreğıne su ferpılir. Duvardan atla -

mı~ olanın bir polis olmayıp bir kedi ol
duğ:.ınu anlamıştır. Bahçede dolaşır bir 
merdiven bulur, merdiveni dayar, çıkar. 
P< ncereden ıçeri atlar, bir 5€~ işitir, kor
kar, dinler, bir r.ey değil, kalbinin güm -
bi.dü~üdür. Ceb larnbannı yakar. Etrafa 
göz gezdirir. Bu (ICa tır yatak odasıdır. 
Karyolaya bakar. 
~ Ne kadar da güzt>l, hele yatak çar

şafl.m ne kadar temiz. 
Gardrobu açar. İçınde kadın elbiseleri 

\'ardır: 

- Çok gi.i7el elbiseler. 
Gardrobu kapar. Komodinin çekmece -

sine elim süreceği z.:tman, komodinin üs
hindeki kadın fotografına gözü ilişir, eli
ne alır: 

- Ne güzel kadın! 
Kendi karısını düşünür. 

·- O bunun yanında hızmetçi bile ola -
maz. 

Yüreği cızlar gibi olur. l'ekrar resme 
bakar. Oturur bakar, ayağa kalkar ba -
kor. 

- Ama ben buraya hırsızlık için gel -
mistım. Ac.-aba kasa nerede'! 

Odanın her tarafını arar. Çekmeleri a· 
car. Ş.-zlc•ng rltlarıhı kan~tlrır. Yok, yok. 
Kar,mlık bir koridora çıkar. 

- Işte kasa! 

.1\Jayrnuncugunu hazırlar, cep lamba -
sını tutar: 

- Anahtar deliği nerede? 
A:ıahtar deliğini bulamaz, kasanın tok-

nıağını tutar, çcvfrir: 
- Kilitlemeyi unutmuşlar. 
Elini ~okar. Eli üşür 
- Ah kasa cieğil, buz dolabı imiş? 
Bır başka odny:ı gırtr, eskice bir kar

yolada bir genç kadın yaltyordur. Yarı 
çıplak bir haldedir. 

- Bu hizmetçi cJacak. 
Baş·nı cevlrir: 

- Ben hırsızım, namussuz değil.. Yarı 
çıplak yatan kadının cxiasında durulmaz. 
Öyle runa ncaba kasa nerede? 

Bir !>aşka odaya da:ı:ı gireı. Burası ye· 

mek odasıdır. Çatallar, kaşıklar var. 
- Araba gümüş mil? .. 

Ya gümüş dE'ğilse .. neve yarar?. 
-· f şte bu fena, gümüş)t. gümüş olrnı -

y:ını ı•yırd etmeyi l:>ılemıyorum. Alsam 
mı, almasam mı, al~am mı, almasam mı? 
Masanın üstündeki çıçeklikten bir çi -

çek alır. Yapraklarını birer birer koparır. 

- Alsnm, almasam, alsar.ı, almasam ... 
Son yr.prağı koparırken: 
- Almasam! 

Der, almaz. Oradan da dışc.rı. Birden -
bire karşısına bir adam <:ıkar. Başında 

kasket, boynunda mendil vardır. Bu bir 
hırsızdır: Avazı çıktığı kadar bağırır: 

- Hırsız var!. 

Koşar. Bir odadan sesler geliyordur, 
girer. 

Ev sahibleri radyo başında oturuyor
lardır. 

- Hırsız. var. 
Ev sahibi yerinden fırlar, lradm kork-

Pcışcıbcıh

çeden Naci de şu-
nu şoruyor: 
-· Muvaffak o -

lacak mıyım? 
Ümidsiı.lik, mu

vaffakiyet ihti -
mallerini kökün -
den kırar. Daha 
girgin ve atılgan 

olmak icab eder. 

Cömerd bir tip 
Ankarada M. A. foisiyalini tcışıya.n o

kuyucumuz fotografının dErcini i.rtemi.

yerck karakterinin tahlilini arzu ediyor: 

Yersiz hareketler, müsbet neticeler 
verse de makbul sayılm~ma1ıdır. Gelişi 
güzel ataklıklar bir cesaret meselesi ol
maktan uzaktır. Cömerdliği de israfa var
dırmamalıdır. 

Casino de Paris'yi her gece dolduranlar yalnız Moris 
Şövalyeyi dinlemeğe geliyorlar. Foli Berjerde Jozefin 

Beyker, Magadorda ihtiyarlamıyan Mistenguete var 
Yazan: Kemal Ragıb Enson 

-19-
Pari&e gelip de biraz 

~ğlenmek istiyenler 
Music - Hollsleri, Ca
barestleri. Dancings
leri gör~den git
mezler. 

Ztvk düşkünlert, 
hiç olmazsa ömürle· 
rinde bir kere olsun 
bu yerleri tavaf et
meden göçerlerse 
gözleri açık gider. 

Farise işte böyle 
~ günahkarların mabe-

k 
di diye ad, san kazan-

BU ytJ menfaatler ve dıran hep o eğlence 
muvaffakiyet yerlerinin bolluğu-

A k 
- ~- dur. Bu yerlerin en 

11 arouan Şem 1 . de 4; başında ve Casıno 
·~ ıeddin im.ıasile p . F ı· Ber 

arıs, o ıes - -
sorulan .nıal de 1 gere, Mogador ... Son
J'll: ra da Monmartreda- • 

-- Muvaffak o - ı.:· .. t' t ları ge Mori3 Şövcalye Camı.o de Pa"is'nin s-.11ı11etınde bütün Parisin 
·ı rcnı ıva ro -

Zar.ak mıyım? lir. Kaz;no dö Pa- ağzında dola~at'I şarkısını söyleTken 
Menfaatleri yal- ride: Moıis Şövalye, Foli Berjer~: Jo- dmlıycnler, ::ıc\•cnlcr için de. geçmemiş .. • 

nız bir taraflı dü - zefin Beyker, Mogadorda: Mistenguette, Parisin bozan neş'eli, hazan bulanık, hel'J'l 
.. k küçük şunme M-;nmartrın meşhur Alcazarında da bol günahkar, hem zavallı ruhu bu kadın -

laydo.laı temin e- bol çıplak :,.adın var. dan bir türlü eksilmemış ... Kim bilir, ~
derse de büyük FoliPs-Bergere'le Mogadoıun dekorları, nun kendi hayatında da belkı böyle bıt 

menfaatler için başkal.arını da düşünmek mızanseni çok zengın. Casino de Paris'i 1 acı var: Şimdi onunla beraber sahneye 

icab eder. her gece hıncahınç dolduranlar hemen ç~an:. berab~r oynıy~n bir g~n~'. hep M:· 
~ h 

1 
11• • Ş" 1 . g" ğe rıs Şovalycnın şarkı.arını soyluyor; h P 

emen ya nız Juorıs ova yevı orme . . 

Y k b 1 b• t• . · .. , bir zanmnlor Mistinguette'nin yetiş.1i1"-
UD1UŞa aş 1 ır ıp geliyorlar; oradakı Vdryete de otekıler d.ğ. b t' t' t kl'd •. . . . . ı ı u ar ıs ı a ı caıyor. 

Diyarbakır oku.- gibi ı.engın. Yalnız lıepsınde de kimın a- .. .. .. . . :Mo-
b b

. t" k' .. ·· .. ı· Bugunlerde butun Parısın ağzında 
y u c u l a r ı m ı z
d ım Nihad şon.ı -

~or: 

- Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

Büyüklerine hür 
metkar davranı -
şı, yumuşak başlı 

ve söz anlar olu • 
şu, muvaffakiyet 
ümidlerini arttırıyor. 

Bildiğ inden şaşmıyan bir tip 
Gatatadcın Sü • 

teyman da ka.rak
teri7ıin tahlilini 
ıstiı,or: 

İşinde, gıyım -
şınde intizam usul 
!erine riayetkar 
oluşu, muvaffaki -
yetlcrine yardım 

edebilir. Başkala -
rına ehemmiyet 

vermekte alakalı davranmaz. Kadın mev
zularına lakayd kalmak ıstemez. Takdir 
ve teşdden hoşlanır. Etrafına uyar gibi 
g('rünürse de bildiğinden şıtşmaz. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

lıim • • • • • • • • 
Adree • • • • • • 

DİKKAT 
P'otoıraf tabllll için bu kuponlardan 
6 adedinin gönderilmesi prttır. 

muştur. Hani o resmini gördüğü güzel ka
dın vardı ya .. işte onun ta kendisi. 

- Hırsız var . 

Ev sahibi elini bir masaya götürür. Ta-
bancasını ona çevirmiştir. 

- Teslim ol. 

Ellerini kaldırır. 

- Sen kimsin, ne ~ağırıyorsun? 
- Ben şey hırsızım. Hayır, şey, hırsız, 

başka hırsız .. 

- Nerede? 
- Dışarıda. 

O önde, ev sahibi arkada ç-ıltarlar. 

- İşte. 
Aynaya akietmiş hayalin i ev sahibine 

gösterir. 
innet Hulari 

ra asına ınerse onun ur usunu soy ı- . .. . . . p _ 
. . .. ns Şovalyenın yenı b!r ~arkısı var; a 

yen bır ruh var. Hepsı de gelen muşte - risli bir serserinin şarkısı: 
rileri eğlendirmekten, böylelikle bolca M ? C' • . 1 

k b k b
. d'· - a pomme... est moı ... 

para kazanma tan aş a ır şey uşun- . . de 
müyor. Salonu dolduranların hemen Mistinguette'.in şimdiki parfonel1ı 

M · Ş" 1 b trn ğ l sarak hepsi yabancı ... Bu yabancı1arın en zen- orıs • ova yeye enze e e ça ı~ _ 
. • .. bunu söylüyor; sonra Mistinguette de 0 

glnlerı, ıocalarda, on sıralarda oturan - b' k 1 kt . t"b rt k pır· 
İn . . . Pr na uygun ır ı ı a, us u aşı yı ı 

lar, hep gılız, hep Amcl'lkalı. ogram k h k . .,._,.. d ta • 
.• • . tı sa neye çı ıyor ışte .noga orun 

da, pek tabıı olarıııt, onların zevkıne, on- . k k, d lk. 1 üst· . . ş- al vanıarını sarsaca a ar a ış anan, 
ların keyfıne uygun ... Hele Mons ov - _ b S d bı'raZ .. 

1
.. uste l)Vnanan numara u. onra a 

• 1.:d b. d · T k soy uyor • J3 ye ııt.ı e ır e ıngı ızce şar. 1 • .. • Parisin çapkın rııhuna uygun, biraz da a 
Bu şarkı.lardaki manad.~n, kın~ye~ı ~~z- bil kulesinden göç etmiş gibi buraya 
lerden zıyadc l\forıs Şovalyemn ın~ılı~- topl.man seyircileri eğlendirmek için uy
ceyı konuşurken kendine mahsus şıvesı, durulmuş sahneler. 
Amerikalıları, İngilizleri kırıp geçiri - Birinde: Diınyr.nın b:ışka başka köşe" 
yor... lerindPki zifaf gecelerıır.i tasvir ediyor " 

Dekorlar, kıyafetler çok zengin, hep laı: Alman karı koca, sert aciımlarla, as
yaldızlarla, ti.ıylerle, çiçeklerle ' süslü... ker gibi gelin odasına gidiyor; ilk önce 
Kadın artistler, bu yaldıziarla işlenmiş, birer kollarını kaldırıp birbirlerini se " 
tüylerle süslenmış, hayal gibi ince ipek - liimlıyo.rlar; sonra kocası knrısına bir ktl" 

lilerden ikide birde sıyrılıyorlar, anadan manda veriyor, öylece yalağa giriyor .. 
doğma bir çıplaklıkla ortalığa çıkıyor· Jar, sabahleyin uynndıklan zaman kadı " 
lar; kırıla döki.iie şarkılar söyliyerek sa- nın da, kocasının da kucaklarında biret 
lonun içinde seyırcilerin arasında dola - çocuk. 

şıyorlar. Sovyet karı koca, yatağa gırmeden eV" 
Mistinguette hiç değişmemiş. Bu bir vel işçi ~ilesinin saadeti hakkında nutulC 

türlü gençlikten uzaklnşmıyan, .. eş'esi, söylüyor; Farfalinin evlenmesi, yatsf a. 
ruhu eksilmiyeıı San'atkar hfila Parisin gırmesi, nep teiaş içinde. 
senbıı!ii, timsali gibidir .. Hfıla: cJe suis 
Paris!> diye şarkılar söylüyor; hi.li cMon 
homme> u sayıklıyor. Çocukluğumuzdaki 

ş.arkıi:ır bugün de gene onun dudakla -

rında. 

cC'est Paris> ninğ cValencia> nın cFleur 
d'amour> u n modası onun için dıe, onu 

Bütün gün ağızlarından teşekkür, ri .. 
ca, yahud da itizar kelimeleri eksik olrn~ 
yan İngiliz de evjendiğinin ilk geccsıı 
yatağa girerken karısına: cPlease!.> de
meği unutmuyor . .Sonra duydukları s:ı~" 
det karşısında her ikisi de elele \'erıP 
birbirlerine teşekkür ediyorlar; ondaJl 

11onra da arka arkaya 
~önüp uyuyorlar. 

Monmartre revült
it r!nde de kıskanç b 

hükünıd.e · rı a r t <' #-
it ÔE'rken karısına b , 

Ceinture de Chastete 

bağlıyor. Fakat o gi· 
der gitmez kralın yn

veri bu kemerin 11
" 

tıahtarını bulu) or, 

'·· ,ı ·...,.,n:n •"•slntınıl 4 •• t.&&,, • .., y.-

- ·~a 
nail oluyor. flar.ı~. 

.. kU" ,,,·ının dokuz tur 

o;Ü \'arını~, dokuzu dB 
ahlnt üstüne, derl~r 
)•a Hu revülcrill 

·• . de 
Jıemen hepsı 
sevrcdenlere yaınıZ 
gUnah, ihtiras fısıl· 
dıyor ... 

Foli Berjerin kulblerinden bit mam.- • Kemal Ragıb Ensotı 
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Garip ve inanılmıyacak şeyler 

Mısırlı İbrahim Helba
vinin vaktile 78 karısı" 
vardL Şimdi 138 yaşın
dadır ve bir darülace• 
zede bulunmaktadır. 

Türkiyede 

B "cek\erin kalbi yoktur. 
0 y kur Yılanın kalbı ı ı, -

·· bo-:luklu
bağanın ise uç :s 

D .. t boşluklu kalb dur. or 
memeli hayYanlarda 

Sandy Herd, meşhur golfculardandır. 
Bir dda savurduğu ı.op, 17 çukura bir
den _girmiştir. 

1 • Bay Göçmen ve Bayan Hatice, birbirlerinden gt-ce gündüz bir tek lah
za ayrılmıyaa. bir kan koca nü munesidirler. MesaHerini ve kazançları-

nı teşrik eden ~ki beri-er, Fatihte mütevazı bir dükkan ı~letmP.ktedirler. Sa

bahları, yataktan kalkar kalkmaz ilk işleri kendileı:ine çeki düzen vermektir. 

Evveli Bayu Hatice ıevemiıı sakallar m. •• 

5 lş başında da yanyana çalışıır hayatlarını kazanır
• Jar, her ay kazandıkları yüz kırk liranın 15 lirası 

çırak aylığıdır. :l.5 lirası kazan!,' vergisile, dükkanın ve evin 
elektr k, &u torcunu ~patır. 

2- Ondan sonra da Bay Göçmen 
zevcesinin saçlarını traş eder. 

6 Öğle yemeeinde, ·iki odalı evlerinin tertemiz sofrası 
• başında ~e~·e hep beraberdirler. Oturdukları bu evle 

ça~ıştıkları dükkRna verdikleri kıra 50 lıra, ve kurdukları bu 
mütevazı sofra iç-ın her ay harcadıkları para da yalnız 25 lira· 
dır. Kazançıarınöan artan müteferrik nıaı..rafumnı güç hafü. 
kapatır. ~ 

8 Tavla partisınden sonra tekrar 
• işlerinin başına koşarlar. 

Mesleklerinin hususiyetlerini sorduğu-
nuz zaman, :esimde, bir sucunun saçları
nr:1 altı aylık ondülasyon yapmakla ~
gul gördiığtirüz Bayan Hatice: .Şimdi, 

Dünyada yapılan karyolala rm en uzunu 4 metre kırk beş santimdir. 

[3: Ber~ 

4 Zevç ve zevce, öğle yemeğını eı-
• birliğile ocağa vurduktan sonra, 

evlerinden birlikte çıkarlar ve evlerine 

tfa.ü olan dükkinla.n.Dt f'ecerek ..• 

3 Bunu miiteakip, yavrularn.. it 
• tuvaletini Y•PDUlk annenin v• 

zifesidir. 

7-
leri ve 

temeıôen ilOllra kar.. koca karşı karşıya geçerek iki parti tavla o~"l·arlar. 
Bu oniarın hemen llergünkü masum e.2lenceleridir. Bu partilerin şahid-· 
hakemleri de yavrulandır. 

saç kıvırmak merakı, erkeklerde de sal- f 
gın halinde .. diyor. Saçlarını kıvırtma-

• 

ya düşkün erkekler arasında, borçlarıru, 
berberlere süt, sebze. yoğurt taşıyarak 

ödiyen seyyar sütçüler, sebzeciler, y0-
ğurtçular bile varmış . 

• 
9 İşden sonra evlerin6 de birlikte 

• dönen berber karı kocanın gece
ki eğlenceleri de mesleklenne '~ygundur: 

Onlar gündüz tra~ ederek kazanırlar, ve 
geceleri tstanbul rad7oaunu açıp traş 
dinliyerek eğlenirleru 



tO Sayfa SON POSTA 

(Hisar) vapurn Karadenizde baff11 

bir kişi kurtuldu1 24 ölü var! 
Dünkü kasırga lstanbulda · 

(Baş tarafı 1 inci 
sayfada) 

bir felaket halini aldı 
<a:·et müdürlüğüne, 

lim.-.n ve tahlisiye i
darC>lerirıt: müracaat 
c:tmi~lcrdir. Akşam 

-saat 16 raddelerinde 
1ahlisiyc ve liman i
ciarelct:"in€ Anadolu
~<av;.;gı tahlisiye ida
resinden (Hisar) va
rı~.runun Boğaz dı

şında Beykoz ile Şile 
araEır.da İrva dere- 1 

.. . 
OM\l!RLt 

si önünde Eşek ;-:"--...... --:----------.;;_-~;:....-------l 
cıc!acığı önünde ka-

Dün Karadenizi, İstanbul limanını ve 1 kesme maruz mavnalar da bulunduğun
sehri altüst eden ve fmsali pek az görü- dan he111en romorkörler ~onderilmiş ve 
İen kasırga deneb71ecek kadar müd- tehlikenın önü almmı~1ır. Anafartanın 
hiş bir fmına olmuştur. Bu fır- bu çarpışmada diıınrni kırılmıştır. Ro
tına Karadeniz boğazı haricinde tüyler morkörler, Anafarta ve lnönü vapurla
ürperlici bir deniz faciasına sebebiyet rınt çekerek Dolmabahçe önündeki koya 
vermiş, Kalkav:rn oğvlları (Kalkavanza- gCitürmüşlerdir. Fakat inonü vapuru de· 
delN) in (Hisar) vapuru lrva deresi ö- mirinı kırmış, Sirkeci ı ıhtımına çarpmış, 

nünde Eşek adasın-t duşmü~. kayalara salonun parmaklığını kırMıştır. 
çarpcırak par.;aian•..,ış. on dakikada bat- Amerikan vapuru karaya düşüyordu 
mı~tır. Fırtınanın şiddetırıden limanda şaman-

raya di.: Wğü ve İrva t ~hlisiye istas-ı K b l r • ur an ar 
·'onu tarafından tahlisiye işine girişil· 
diği bildirilmiştir. Birinci kaptan İbrahim 

Tahlisiye umum müdürlüğü, İrva is- İkinci kaptan Meluned 
tasyonu ile doğrudan doğruya telefonla Üçüncü kaptan Hasan 

l'acianın en bazın tarafı şudur: Vapu- dralara bağlı olan Amerık~n Eksportlayn 
nın içinde bdunan yirmi be~ kişiden ktımpanynı>ının Ekıumiya \ apurunun ha. 
yalnız bır tayfa kıırlulabilmiş, başda Ri- !atları kopmuş, gemi ı::ürüldrnıneğe baş-

"' zcli İbrahim l:aptan oimak üzere yirmi ls.mıştır. Gem nin sürüklendiği istika
dört kişi maalesef kunulamamış, boğul- met, Sarayburnudur. Bu tehlike karşı
muslardır. F odanın tafsilatını kısmı :;ında klavuzluk idaresinin kayıkları ye
mahsusumuzda bulacaksınız. tişcn: lı: gemiyi ılç tubaya bağlamak su-

1 

ffmkü k:ısırga~a blmdan başka yüzler- retilc karaya düşm(•kten kartarmışlardır. bağlı değıldir. Kavak tahlisiye ambarı Çark~ı Süleyman 
İrva ıle Ye hususi bir tel ile bağlıdır. Bu Yağcı Receh 
'tibarla İrva istasyonu ile Kavak tah- Yağcı Ahmed 
li<:ive ambarı vasıtasile konuşulmıya Ateşçi Mehmed 

cı' ka 7a Q)mus, bırçok ınolör. mavna, ka- Kadıköyünde hatan mavnalar 

ı ytk batmış, vap!.lrlar ciem:rierini tarıya- Kadıköy - Haydarpaşa önü müdhiş bir 
rak birbirlC'ri üzerine tiusmüşlerdir. Ha- hal almıştır. Burada O.ört mavna batmış, 

tc>şebbüs edilmiştir. Ateşçi Diğer Mehmed 
B·r yandan bu iş yapıla dursun, di- Ateşçi İsmail l 

lı< te sayılaınıyacak kada; çok mavna da yetlı mavna da ehemmıye~li surette ha
l.ıirbirkri üzer:~e cfoc'rm~şler ve kıs~en sara uğramıştır. 
ele p ırçaıanmışıardır. Bu esnada şehırde Evrenyeli Mehmeciin 15 numaralı, İne
dc bırçok kazalar c.lınuşh:.r. Bütün kaza- holulu Pa::anın 26:~ numaralı mavnaları eı taraftan vapur sahiblerine, (Hi<=ar) Ateşçi Yusuf 

n karaya oturduğu bildirilmiştir. Ara· Telsizci Hasan 
~an bi~ saat geçmeden de kara haber, ı Bunlardan başka tayfadan 13 kişi 
ıman ıdaresine ve lahlisiyeye gelmiş- L _J 

t·r: -
cHisar vapuru, saat 14 de İstanbula dc;ğru sürükleniyordu. Hevı>can içinde o

gelirken İrva deresinin karşısında Eşek nu takib <diyorduk. Nı!ıa•ıPl adanın poy
.ıdası önünde dalgaların şiddetine daya- rc:z dhetinr.. ki cöküntülnıne yaslandı. 

rnlş makinesi suk t t . E k Artık kurtulmak iıınıdi kalmamıştı. Fa-
l ama , u e mış, şe . , 
adasının poyraz cihetindeki kayalar ü- cıa ı~uhakk~ktı. hu yer çok netameli bir 
zerine ~randan düşmü..5, parçalanmış, on, )Nd •. Vaktıle Gerze vapum buraya çar
clakikada kaj namış, mürettehalından pıp batmıştı. 'focellii Adalet vapuru gene 
Rizelı Şaban oğlu Seyfullah eline ge- l:u civarda !;ulara gömi;lınüştü. Bu sular 
c:rdiği ankazla denizin üstünde kala- Harkof :simli büY:Jk Rus vapuruna da 
rak kurtarılmış, diğerleri garko!muş- mezar olmuştu. FiJhak:ka çok geçmeden 
lardır. Tahlisiye bu vaziyetle bir ~ey facia ta':ıakkuk etti. Dirıbiri arkasından 
yapamamıştır.,. gelen üç korkunç dalga gcm:ye çarptı ve 

Hisar vapuru hakkındaki malumat 5ooo tonluk (Hisar) kağıddan bir oyun
cakmış gibi bir a.1da dağılıverdi. 

Hisar gemisi 5 bin tonluktur. Ahşab
dır. Harbı umumiden evvel alınmıştır. 
İbrahıi.m kaptanın idaresinde bulunui· 
yordu. İkinci kaptanın ismi Mehmed, 
telsiz memurunun ismi Hasandır. Ge-
mi. sigortasızdır. 

İbrahim kaptan kimdir? 

Tahlisiye sandalları facia sahnesine 
dc:ğru yaklaşmağa çabalıyoı du, fakat o 
müdhiş dalgalar e.rasında ilerlemek ne 

mümkün ... Arada ciaha bir hayli mesafe 
\'ardı. Heyecan ve teessür içinde bakıyor
duk. (Hisar) vapuru sür'atle kaynayıp 

gitti. Acaba tayfası ne olmuştu? Nazar
lar denizin sathını taramakta devam e
diy·:ırdu. Eu sırada bıi' er.kaz parçasına 
yapışmış bir kazazede görüldü. Sandal
lar ona doğru yaklaşmağa çabalıyorlar-

dı. Derken kayalıklardan biri üzerinde 
~ulu~ustur. 38 yaşlanndadır. 6 çocµ- iki gölge daha belirdi. Bunlar da kurtu-

gSou vapr ırt. . tihha bek . • ha da labilen iki biçare idiler, fakat bu kur-

Facia kurbanlarından (Hisar) vapu
rımun süvarisi İbrahim kaptan Rizeli
dir. So) adı Giridlioğludur. On beş se· 
nedenberi kaptanlık etmektedir. Bun
dan e\1vcl Ycşilırmak ve Teşvikiycde 

" n os n>> ıs r şe esı aş şnı t 1 akk .. . . 
Dun aksam faciayı haber aldığımızı u uş muv at oldu. Mudhış bır d.al-

zaman saat altı idi. °Fırtına bala devam ga ?aşl~~.nd~ aştı ve ikisini de sürük-

d
. d D v .

1 
f . h 11. ·t k leyıp goturdu. e ıyor u. egı acıa ma a ıne gı me , 

sokağa çıkmak bile insanı düşündürü- Bu vaziyette gemi mürettebatından 
yordu. Buna rağmen bütün arkadaşla· yalnız birisi hayatta kalmış demekti. O 
rımızı harekete geçirdik. İşte neticesi: da dalgalar arasında hala çabalıyordu. 

laı ı tdsilatilt· ve sııasi..e y::ı.zıyoruz. buğday almış •re Haliçteki değirmene gö-
Kasırga nasd koptu? ltlrmek üzc:re Evrcnye ınotörüne bağlan-

Evvclki gece KaradPılizde Yıldız_ Ka- mıştır. Motör, sa11ilden 150 metre kadar 
rayel fırtır.ası başlamıştır. Sabaha karşı açıldıktan sonra saat lJ ,45 rle fırtına kop
~uvvPtli :-üzgarla kaı ışık yağmur yağ- muş, geri dönmek i~:ernı~; fakat dalga
r.1ışlır. Fırtına ı.ıehrırn;zde de başgöster- lar mani olmuştur. Mavnaların ambar 
miştır. kapaklarını örten mu~ambalar patlamış, 

I'ırtına ~abaha kar~ı biraz hafiflemiş- aınb:ı.rlara su dolmustur. 
tir. Fakat saat c.ın buçuğa doğru tekrar Bunu gcircn Eo!ult. Paşa Mehmed, Ev
şiddeticnnıiştir. Billıa~~a saat 12-14 ara- uııyeti l\1ehtnC'd ve oğıu Mahmud mav
sında Karadeniz, 'Marmara, lıman, Haliç ııala-rdan, arkada bağlı OiE-n kayığa atla
ve şehir 10-15 dakika ~üren VP çok şiddetli mıslardır. Homorkör, rrıaı.rnalardan ipi 
olar. borahrıa altüst cılmu•i, deniz az- kesmiştır. Birbirine bağlı olan mavnalar 
gın bir hal almış, hava kararmış, rüzgar derlıal batmışlardır. l>-1renye motörü, 
korkunç bir sür'at lktisab etmiştir. Bu kayıktakileri almış ve büyük .müşkülatla 
dakıkalarda d~nizde münakalat durmuş, Haydarpaşaya çık:ırabilmi~tir. Bunlar
herkes can kcıygusuna C.:üşmü~. şehirde dan ba~ka Haydarpa~a - Kadıköy önün
de hayat adeta felce uğrcımı~. tramvay de EvrenyeJi Haii;in 68 r.umaralı, tütün
telleri kopmuş, mü'lakaiat durmuş, hat- cü Recebin 82 numaralı mavnaları bat
ta rüzgitrın ~ıddetind('n bazı otomobiller mıştır. 
bıle oldukları yerlerde tevakkufa mec- !fayciarpa~.:ı mendireği ıçerisinde hasa-
bur olmuş\ardır. ~:a uğrıycın mavnalar şunlardır: 

Fırtınanın !mvvetli zamanında rüzga- ı:rn numaralı buğday yüklü mavnanın 
rın sür'ati Islanbuldt. görülmemiş :bir küpc·ştesi, mavnacılar cemiyetinin 13 nu
dereecye çıkr.ııştır. maralı mavnasının küpeştesi. 8 numaralı 

Bu esnada deniz, poyraza düşen sahil- ınavnanın kilpeşte.!:i, 282-4 mavnanın ar
leri şiddetle ôövüyor, limandaki büyük, ması ve bodoslaması, 36-5 numaralı mav
küçük vasıtalar rıhtımlara tosluyorlar, nanın f:üoeştesi, 54 numaralı Paşanın 
şehirde kiremidler, dükkan tabela1an u- n~~t~:ünün kiipeştesi, Paşaya aid arpa 
ç•ıyor, evlerin, dükki.nların camları kırı- yuklu 263 numaralı kayığın küpeştesi 
lıyor. duvarlar vıkı lıvordu v~ sokaklarda parçalanmıştır. 
yürüntek kabil ~!ami.yordu. Diğer hatan motör ve mavnalar 

İmdad! İmdad! 1 - Çubukluda Ea.!:tmlt Mustafa oğlu 
Deni? ticaret mudür!üğiine, liman ri- ~asana aid 70 tonluk motör batmıştır. 

yasetine, tahlisiye idaresine, Gemi Kur- Iç•nde bakkaliye eşyası vardır. İçerisin
tam:.a şirketir.e, emniyet beşinci şubeye de bulunan Hasan oğlu Ahmed, Halil oğ
muhtelif yerlerden te!efoniıır edilivordu: !u İsmail, Mehmed kurtan1mıslardır 

K dk.. · 2 - .. u .. mur yerinde Neft S~ndikat. de-
- a ı oy • liaydaı paşa arasında mav-

nalar batıyor. İmdad! posu onur.de Sükrü ~aptanın idaresindeki 

M 
Turna motörü karaya oturmuş, tayfası 

- armarada motör!er batmak üzere. 
İmdad istiyorlar. kurtarılmıştır. 

Facia şahidleri neler anlatıyorlar? Nihayet sandallar kendisine yaklaştı· 
Irva tahlisiye ı~tasyonu E-fradı cSon lar, ip atarak kurtardılar. Bu adam, Şa

~ostaı ya gördüklerini ~f;ylt anlatıyor- ban oğlu Sey!ullahtır. Sandallarla is-
lat: tasyona nakledildi, geldiği saattenberi - Limanda vapurlar demirlerini tara-

dı. Karaya düşecekler. 

3 - Jfoybeliadadan kömiır yüklü ola-
rak kalkan bir, ~'..Yık Mudanyaya gider
~en bat.mak . ten ~en karşısında kalmış, 
ımdad ıstemış, gcnderilememiş; fakat 
batmamPtır. 

- Saat iki buçuktu. Hüz~ar vıldız ka- yarı ölü bir halde yatıyor... .. - Usküdarda motörler karaya düştü. 
raycldt'I esiyor. gittikçe şiddetleniyordu, Faciadan sağ kurtulan yegane denizci 

n1a 
Ve en nihayet şu haber geldi: 

nihayet 11 metreye kadar cıktt, malfun a tıyor 
ya 12 rr.etr<' sür'at buldu mu biz buna ka- Şimdi faciadan yegane sağ kurtulan, - Irvada Hisar v&puru karaya düştü. 
s\rga deriz. (Hisar) vapurunun ateşcilerinden Ri- Bütün bu idareler çalışıyorlar, fakat 

d 
• .. "l zelı' 22 yaşında Şaban ogvlu Seyfullahı eldeki vasıtalar, istenilen yerlere imdad 

Deniz a eta goru mediic cerecede fazla . ·cı ı· t .. dı'nlı'velı'm.· yetışecek kadar dcg~il. Vesait v. ok. Olsa 
ı i .. s asyonun gıız<'ÜİC'r: dikkat kesil- J bile vaziyet mü~aıd dc•ğil. Liman, klavuz-
mişler, gözle! ile denizi \arıyorlardı. Bir - Sabaha karşı üçte Zongu!daktan hık ve tahlisiye idare1eri bir şey yapamı-
hissi kabJelvtıkll :.ıe gC:zcüliik etmek va- kalktık. Gece hadisesiz geçti. Sabah ol- yoı Llr. Bunlar da kendi vasıtalarının 
zifrsile mükellef olmıyan!ar da onların du. Hava y-;vaş yavaş bozuyordu. Ö<T- k t ı .. ·ı a 1 ~ o ur u m .. sı c u0r.a~ıyor ar. 
ycınında yer a'mış bu:unuynrlardı. lcve doğru Kefken ön'erinde fırtın::ıva 1 b' . · ·. 

:>erken [;Özrülndcn biri: tu"tulduk. İlk önce aldırış etmedik. Eh, 1 Vapur ar, ırbırlen üstüne diişiiyorlar 
- Bır vapur! rliye haykırdı. yeni denizci değiliz. Az mı fırtına gör-1 . Sırkcci rı~tımı~d.a demir~ı blılunan Dc-

dük
. F k t b k t l k .. ı nı1~olları wan:sının • ııtaıya. Anafarta, 

Evet hakikaten sis ve pus tabakaları a- . . . a a u ayı sız ı uzun sur- 1· ·· ·· ı b . d · 1 • • . . . . h . . nonu vapur aıı u esn·1aa emır crını 
rasından bırden bır vapur çıkmıştı Dev medı. Bu denız er zamankı dcnızlere t 1 b' b' l . . .. . d" • 1 • . 'k b" .. aramış ar ve ır ır crının uzerınt> uş-
gibı dalgalar arasında l;ocalıyor baştan benzeımyor, gıttı ce uvuyor, korkunç- .. 1 d ' ~ mus er ır. 

. 4 - Kad~~! i~.~t.·~:·si civarında batmış 
bır kayık gorul:nu~tur. Boğulan olup ol
madığı anlaşılamamıştır. 

5 -- ÜsküdarJa Semrıpaşada İnhisar 

i~'.ııre~ini~ bir cum~raiı .~not.örü karaya 
dcışmuş, ımdadıua gıden uç numaralı mo
tifrlin dt- makinesi bozulmu~ı ur. Her iki
sı de güçlüklt• kurtarıiat.ilmişlerdir. 

6 - Yedikule a"ılda~ında bir motör 
l.atmak tehlikesi gi'ıstc>rrniş, imdad iste

n1:ş, İmalatı Harbi\ e Sey;d motörü gön
ciPrılmh.:tir. Motör Hayı:sıt:,.,da· acıkları
ıa sürüklenmiştir. 

7 - .Sebze halinin (ini.ıııd~ bir kavık 
hra etmtk Ü7.('re ka!'aya yııklaşmağ ça- laşıyordu. Boğaza yaklaşmak üzere i- B.ı 1 balıyordu . .it~akat ne mümkün... Deniz dik ... cAh bir Boğazı bulabilf'ek» der- ın arın araw1da parçalanmak tehli- batmı<=lır. · 

e"ttikçe kuduru) or, razgar her an sür'a- ken birden makine dairesine su girmi
tıni arttırıyordu. ye başladı. Ne oluyor derneğe vakit 

İstasyonda derhal tahlisiyelf're emir kalmadan ocakları su bastı. Korku ve 
wrildi. Sandallar denize indirildi ve ku- dehşet içinde hemen güverteye fırla-
durmus dalgalar araşma ınıldılar. 

Bu sırada rrkadaşlardar biri bağırdı: dık. Makine tabii stop etmişti. Dümen 
dairesi de su içinde idi. Tehlike bir \•ıl
dırım sür'alile başgöstermiş ve yapaca
ğını yapmıştı. Herkes güvertede idi. 

Telsizci Hasan kaptan mütemadiyen 
imdad istiyordu. Fakat imdad ncıeçle? 

- Bu bizim gemilerden b;ri. 
Bir diğeri ·lave E-tti: 
- Hisar vapı.1ru! 

Bu havada nasıl ve kimden gelir? Ufuk 

E\ et Karadcnı7.in kara <l.?Tgaları ara
fında bir imon iuıbuğu gibi bocalıvan 

z vallı gemi hakikaten HLı;ar vapuru idi. 
Aı tık sahile dogru gelip baştan kara et- b')ıııboştu. Artık işim•z Ail:ıha kalmıstı. 
rr kt"n ümidi kesmişti. Karadan 1000 Gemide tayfalar arasında panik başln
metre mesafede ımlunun Esek adı.ısına m~tı. Ağlıyan, bağıran, dua eden ede-

n<'.. Ş~~n~·yp } <ıdar giıı n~'. di.~ımiz ~cre- ı :'-Iih[ıv;·t ıır~ık yü7emı) .. "C"gimi anladım. 
cede buyuk dalgaların ustunde h:çb r 1 T<tm .• endimı brakmak üzere iken tah-

~e.y yapaı~ad.an ~ürii.klcnip gidiyorduk. ı ı:siye s.:ınrial_Jarını g(frdlim. s_ımid atlılar 
Nıhayct bıldıgınız gıbı E ek adasının 

1 
\e brnı sar.rtaıa aldılar. Cn.:on'" kendimi 

kayalıklarına çarptık. Bu müsademe> ka\ bNmi im. D0rt s2<ıt kadar baygın 
dakikasında mürettebat d0nize atlamı- k.1Iiım \e ist,1s~·onda giı7.iimiı ac:tım. Ha
~ a başlrımıştı. Kaptanlar da rınları takib J.ı l•a!'lta ı:-n .. Has•.- ve dHdli... Zavallı 
ettiler. En onra b n at'adım. İy' yüze· Prkcldadanm' 
r;m. So<~ukkanl lı,- mı ka\ bctmerlen lliçbiı· ccsed bıılmıaınadı 
dalgalarla çarpı~mıva başladım. Sağda Jt'aciad sonra • ahu~ıye ıstasyonu ta-
solda bcndf'n evveı atlıvan arkndP~hr- 1 afından denizde nrastırma y~pılmışsa 
dan birkaçını p;örüyrırdum. Nıhayet eh hiçbir cesede t<: ,11ciüf olunamamıstır. 
hepsi birer birer kayboldulı:ır. An.ştırmak.ra dev&m c dilmektedir. · 

Ben de yavaş yavaş ke..,iliyordum Çok Mete vapurunun da akibetinden cn-
ı:;u yt.tmuştum. Kuvvctım 'eksiliyordu. dı.~c edilmektedir. 

8 - Çubukiuda Jimı.ııı iıiaresinin bir 
mavnası batmıştır. 

9 - Neft Sendıkatın ga7. dubaları ye~
l€rinı taramış, Humeli tarafına bir koya 
çekilmişlerdir. 

Bunlardan başka kaydedilemiyen ve 
habn alınamıyan birçok ka7alar olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Deniz seferleri yapı1amadı 
Adalara c'ğlcden sonra '.ıpur gideme

miştir. Yalovaya giden vapur geri dön
müştür. Yalovadan vapur gelememiştir. 
Haydarpaşaya vapurlar isliyememiş, va
purlar T{adıköyüne )Bnasabilmişlerdir. 

Fakat bora f•snasında 2-3 saat hiçbir va
pur işliyememıştir. 

Haliç vapurları da iki sa:lt işliyeme

mıştir. Boğaziçinde Şırkedhayriye va
purlaıı, Anadolu kıyısır:ın bircok iskele
lerıni tutamaını::llardır. Kaııdilli kız lisesi 
talebe:-;indcn 400 çocuk Kandilliye vapur 
yanasaınadığından Anadoluhisarına gel
mışler ve gönderılen vapurla İstanbula 
gelebilmişlerdir. 

İzmitten beklenen Koca"li, Mudanya
dan beklenen Bursa vapuru, İzmirden 
beklenen İzmir vapuru, Bandırmadan 
be;klcnen Mersin vapuru gPlememişler
dır. Katadenize vapurlar çıkamamışlar-
dır. 

Posta geri kalmadı 
Posla idaresinın deniz motörü fırtına

ya rağmen işlemış ve postaları Ankara 
w Anadolu trenlerine y<>tiştirmiştir. 

Şehirdeki vaziyet 
:)~h irde de ;:asırgadan müteessir ol

madık yer kalmamıştır. SPb;:.e halini ade
ta su basmıştır. Halin rıhtımına görül
mC'miş dalgalar çarpmış, bınanın camları 
kırılmıştır. Dördüncü Vakıf hanının ve 
diğer birçok yerlerin cam Iarı kırılmıştır. 
Tcpkapıda herber M~hranın evi yıkılmış
tır. Şehremıninde bir kısım evleri su 
basmıştır. Yenicami kubbesinin saçakları 
sökülmüştür. Bakırköyünde Ayayama 
çıftlıği civarını su tasmışlır. Köprü geçi
lemi~·ecek l:>ir l'al alm 1 ŞLtr. Şoför Hasan 
idaresindeki otobüs suların içerisinde 
kalmıştır. Yolcular öışarıy~ çıkarılmıştır. 
Beyazıdda bir mescidin minaresi uç

muştur. 

Tramvaylar işliyemedi 
Emınönünde Selanik Bonmarşesinin 

yanında Topuzoğlu <>1bise ve Kazmir ma
ğazasının damındaki çınkolar uçmuştur. 

Bir kısım çınkoları yere düşerek kazala
ra meyden vermemek üzt•ı·e itfaiyenin 
büyük merdiveni getır:lmıştir. Merdiven 
k•Jrulurken Esen şıddetli fırtına merdi
veni parçalamış ve tramvay telinin üstü
ne ciüşürmüştiı r. Bu tehiıkeli vaziyet 
karşısında elektrtk şirkPtine telefon e
d·lmiş ve cereyan kestirilm:ştir. 

Bu sefer, ıtfaiyenin en büyük merdiven 
ar&bası gctiriimıştir. 'fe~lerin üzerine 
düşen merdivenin kaldırılması ve saçla
rın indirilmesi üç saat kadar sürmüştür. 
Bu esnada Köprü üstünde v~ Taksimde 
tramvay telleri kopmuştur. Bu yüzden 
tramvaylar üç 5aat kadar işliyememişlir. 
Bazı tramvayların cJa şarjLan kırılmıştır. 

Zarar ve ziyan 
Dün limanımızda \'e fehirde vukubu .. 

lan kazalar ve bundan rnGtevellid hasa
rat mikdarı tamamile teshil edilememiş
tir. Kazalardan ve r.asaı attan mütevellid 
zarar ve ziyanın mıkdarı \OJ.c büyüktür. 

Telgraf ve telefon hatları bozuldu 
Fırtına etrafta da hasımıı yapmış, tel

graf ve telefon direkleri yıkılmıştır. Bu 
yüzdt>n telgraf ve tc1don muhaberatı ke
silmıstir. Yalnız .Ankara ile t(•lefonla gö
rüşii lmektedir. 

Di.iıı <:kşanı gec: vak;t ~ehrimizde de 
;car ycığmağa baslamıştır. Rasadhaneden 
nrilen ma~lımata göre ka,. bugün de d~ 
va m edecl'ktir. 

Ekspres gelmMli 

Bu s:ıbah saat 7,25 de Sirkeciye gel
mi~ olmnsı icah eden Avrupa ekspresi 
beş saat teahhürle gelt>ccktir. Bu teah
hi.irLin sebebi kat'i surette anlası!ama
makla beraber. ekspresin Balk;nlarda 
ki şiddetli kar dolayısile yoluna dcvdm 
edemPd i!i 1nhmin olunmaktadır. 

Rıza paşa yokuşunda yangın 

Diin gece saat 3 sularında Sultanha· 
nwmındcı Rıza paşa yokuşunda bayan 
Badiyenin evinin üçiincü katında Pa
navota a·cı göm 10k imalathanesinde bir 
ynn ın cıkm·. w imalathane yandık • 
lan sonı·a, si.indürülmüşlür. 

• 
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TURK ANONİM ŞİRKETl iDARE HEY'ETıNDEN. 

Taksitli Emlak satışı 

I 
Semti 

Bilyükadada 
yeni Alpaslan 
mükerrer yeni 
maralı. 

eski Bahçıvaı'ioğlu 
sokağında eski 59 

42, 44, 46, 48 nu-

Kınalıadada Sahilhaneler soka -

tında yeni 4 ııumarah. 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahal
lesinde Bağdad cadde~inde eski 
18, yeni 128 numaralı. 

Bebekte cadde&inde eski 
1?4, yeni 198 numaralı. 

Yeşilköyde Üınrc-niye mahalle-
sinde Çekmece sokağında eski ve 
yen; 53 numaralı. 
Yeşilköyd

0

e Köyiçi mahallesin
de eski Rumkiliscsi, yeni Miras-
1edi sokağında eski ve yeni 66 

numaralı. 

Bakırköyünde Zeytinlik mahal
lesınde Baruthane caddesinde 
Türkçü ve İkinci sokakta eski ve 
yeni 27, 27/1, 29 numaralı. 

Gala tada Bcrckctzade mahalle-
siııde Hezeran sokağı ve Ban -
kalar c:ıddeo;ince Eski le, 18, 2, 4, 6, 
yeni 2, 4, 6, 8 r.umara!ı. 

Muhammen 
kıymeti 

Cinsi Lira 
İki buçuk katta sekiz odalı 5250 
elektrik tesisatını havi sarnıçlı 
ve bah~eli ahşab bir köşkün ta
mamı. (Ayrıca iki kat üıcrinde 
üç oda bir mutfakla bir kat üze-
cınde ahır ve arabalığı vardır.) 
İki katta dokuz odalı elektrik 2900 

tesisatını havi sarnıçlı yarım 

Jr..argir Oİr (. VlD tamaruL 
Üç bu~ak katta yirmi dört oda- 20000 
lı elektrik ve 'l'erkos tesisatını 

havi kargir zemin üzerinde üç 
bölüklü bahçeli ahşab bir köş-
kün tamamı. (Ayrır.a üstü odalı 
ahır ve arabalığı vardlt. 

Üç katta sekiz oc!alı Terkos, e
Jc>ldrik, h:ıvagazı, banyo tesisa
tını havi ahşah bir evin tamamı. 
İki katta seldz odalı maabağ 
ahşab bir itöşkün tamamı. 

Üç katta dokuz odalı bahçeli 
yarım kargir l:ir evin tamamL 

7100 

1000 

600 

Birisi bir katta ikı cd:ıh, diğeri 1450 
iki katta altı odalı iki kargir e-
v:n tamamı. 

Beş k.-:.tta otuz rıltı odalı ve al- 12000 
tında dört mağazası olan kargir 
Adalet hanının üçle bir hissesi. 

1 - Arttırma 6/1/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te yapılacak ve 
gayrimenkulkr en c;ok bedel verenlerin üzerlertI.de kalacaktır. 

2 - Arttırmnya girmek ıçin muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lazırnciır. 

3 - Arttırma bedelinin c!örtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz mü
savi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tahidir. 

.f - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa ';>irinci derecede ipotekli 
kalır. (841C) 

1 - Seksen bin litre benzin alınacaktır. 
TESİS TABIHI : 1883 2 - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Muhasebe Müdürlüğünden be -

BermaJeG: ı ......... hıcWa Uram delsiz o~arak alınabilir. 

Türkiyenin bqlıca ıehlrlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Lond.ra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbm, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslnya. P..omanya. 
Suriye ve Yı.nanist.mda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

~---------------İst 2 nci İflis Memurluiundan: 
Beyoğlunda oturmakta ve Galatada 

Havyar Hanında un tic:ıretile meşgul bu
lunmakta olan Yorgi Zapanopulun iflası 
t5/12/937 tarihinde açılıp tasfiyenin ildi 1 

c;ckılde yapılmasına karar verilmiş oldu
~undan: 

1 - Müfliste alacağı olanlı.nn ve istih
kak :ddiasmda bulunanların alacaklannı 
ve istihkaklarını ilandan bır ay içinde 

r 
2 r.ci İflf.s dairesine gelerek kaydettir
ı>eleri ve delillerinı (~encd ve defter hü

l asaları ve saire) asıl veya musaddak su
rc>tlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyeti 
nıüstelzim olmak üzere müfiisin borçla
..ının ayni müddet içınde kendilerini ve 
borç!:ırını bildirmeleri. 

:ı - ?.füflisin r.ıa!Jarı:ıı her ne sıfatla 
0lursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kal
mak şartiJe bunları ayni müddet içinde 
daire emrine tevdi etmelerı ve etmezler
se makbul mazeretleri bulunmadıkça ce
zai mes'uliyete uğnyacaklaı ı ve rüçhan 
lıaklarından mahrum kalacakları. 

4 - - 29112/937 t&rihine müsadif Çar
şamba günü saat 10 da nlacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve rnü~lis ile müşterek 

3 - Eksiltme 10/1/938 Pazartesi günü saat 15 de Büyük Millet Meclisi idare 
heyeti odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1110 liradır. 
8 - Teklif mektublan 10/1/938 Pazartesi günü saat 14 de kadar İdare heyeti-

' ne verilecektir. Bu saatten sonra mektublar kabul edilmez. 
7 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar teminatın konduğu 

zarf içerisir.e konulmUJ olacaktır. c451h , l 1988 YILBAŞI 

HAVA KURU~~U BüYUK PiYANGOSU 
• Büyük ikramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Aynca 200.000, 150.0vO, 100.000 70.000, 60.000, 50,000, 

30.000, 20.000, 15.00), liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000) 
liralık iki adet mfikafat vardır. 

Keşide Yılbap gecesi yapılacakbr
Biletler : (2,5), (5) ve (lJ) liradır. 
Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Yüksek Ziraat E:ıstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuz talebeleri için satın alınacağı evvelce ilan olunan elbise, pal

to ve tayyörün adet ve şartları değiştirilerek aşağıdaki şartlarla yeniden ilana 
lüzum hasıl olmuştur. 

2 - Mikdarları altta yazılı 3 kalem el btse ve palto kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

3 -- İhale 3/1/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Yüksek Enstitü 
Rektörlük binasında yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat tPminat 863 liradır. 
5 - htekliler telclif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon l<eisliğine verrn e!eri ve ihale saatinde Komisyonda ha-

nr buiunmaları. 
6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

Müdür:üğtine müracaatları ilan olunur. c8448> 
Cinsi Adet Muhammen kıymet Lira 

~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ L ırçlu ~Ianlar ve kefi l le~n!n ve borcunu Erkek Elbisesi 
Erkek ve !uz paltosu 
Kız tayyör. 

414 
174 

32 
11500 

SİHİRLİ GÖZ 

Bu yeni ve 

Sihram·z 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrüle ed·n 'z. 

On kadında dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ye yüzleri sun'i cmak
yaj görmüş> bir şekil aldıkları gi~ 
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 

görünürler. Yeni icad edilen şaya
nı hayret cChromoscope> maki -
nesi, pudra renklerinde bir inkı· 

lap yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede· 
ceğiniz nisbette pudra renkleri a
rasındaki ahengi üşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im
kanını vermiştir. Artık yüzünü.l -
de plfıkalar halinde yapışan adi 

Pudra renkle

rinde inkdab 

yaptl 

Ar'ık; sizi yaşınızdan fazla ihti-1 
!}arlamış gösteren ve yüzünüzde 
cPlakalar> halinde yapışan adi 
pudralan bırakınız ve bir gii
zeliik mütehassısının dedil;!e-1 rini okuyunuz: 

pudr~lara nihayet veriniz V'? bu
günden Tokalon pudrasının sihra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk hir 
pudı a sürünüz ve cildiniz,.. hangi
si daha uygun geld~ğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

~balôj v~a;r masarife ka11ılık olarak İstanbul 622 
1 ;:t1

:· :~:
1

~su adresıne (T. S. 7) rumuzile 12 k~ gönderdi
ğinızde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif 

renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderilecel..'iir. 

Mektubunuzda her va) it kullandığınız puclranm :rengini de 

bildirmeği unutmayınız. , ............................................ ,,, 

l 
tc·kcffül edf'n sair kim5cierin toplanmada 
bulunmağa hakları oldıığu ilan olunur. 

(3183) 

,--~----------t• 
Beyol1u Sulh Hukuk Malhkemesi Başkatlp

liğinden: İst~nbul Borsası kapanış 
Hatları 22 - 12- 1937 

1 

4 
1 

Ooyçe Levante Linye 
G.m.b.H. 

HAMBURG 

1 Fatma, Lalma, Eınlne Osman Müeyyedln, 
Nazaryan Hüseyin, Saliha, Enika ve tapu 
kayıUarında ve Damda yazılı diğer hissedar
lar aleyhine açtıkları lzalel şuyu davası ne- , 
tlceslnde şuyuun izalesine ve hisseli bulunan ı 

lllııtlClıe LWMta-U•te J 'a. U.-'H.t.ıt a..a.. l'crtltöy Kurtuluş caddesi Nazaryan Hanı 
MmlMq. lAl., ~ .,_ ıApartıman) namlle maruf eski 7, 7, 9 yeni Londn. 
Hamlıurg, Brem, Anvers, Istanbul 49, 51, 53 numaralarla murakkam ve tama- ~n-Y.-

ve Karadeniz arasında azimet ve mına 35,000 (Otuz beş bin) Ura kıymet tak- Parll 
avdet munta7.am oostalar dir edilmiş bulunan mezkür apartımanın 

1 
M1llno 

İstanbuld'\ bP.klenen vapurlar cephesi: 15 metre, mesahaaı 303 metre nıu- 1 Brübel 
Heraklea vapuru 24 K. evvele doğru. rabbaı aynca arkada 65 metre murııbbaı 

1 
Atına 

Konya vapuru 5 K. saniye doğru. bahçe, haricen ve dahilen kAgir olub iki kat-
1 

cenHN 
Delos vapuru 4 K. saniye doğru. ıı bodrum bir zemin katlı ve üzerinde dört SofJa 

Burglz, \':una, Kfıstcncc için kat ve bir de çatı katını havi: Alt kat bod-ı Amaterdam 
limanımızdan h:ı r~ket ede.:ek rum, bodrum bahçe seviyesinde olub buraya Prac 

vapurlar kapısı vardır. Bunun üzerinde ve zeınln ka- ı Viyana 
Delos vapuru 8 K. saniye doğru. tının altındaki katta beheri beş oda bir mut- Madrld 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve fak bir heU\ ve banyodan mürekkeb 1kl daıre Berlln 

Roterdam limanları fçln ınevcud olan ve zemin katta bir antre ve !ki 1 VILflOT& 

nare:Cft edecek vau.ırlar tarafında beheri beş oda bir mutfak bir ban-1 BudapefW 
Heraklea vapuru 27 K. evveıe doğru. yo holden mürekkeb ikl dalre mevcud bulu- ı Bllkr .. 

Akka vapuru 29 K. evvele doğru. nan birinci katta: Bir antre altı oda bir mut- Beıırad 
1-'azia tarsilat içrtı G:ılata'd:ı Ova- ı fak btr banyo bir heladan mürekkeb iki dal- Yoltobama 

kimyan banınd·, DOYçg u:vA~1·ı; re mevcud olub 2, 3, 4 ncü katlarda ayni tak- : Moskon 
1.İNYE npur al'~ntalıtına müracaat. slmatı havi çatı katında umumi iki çamaşır- Sv.ıkholm 

ÇEKLER 

Açılı, 
'i2ıt .75 

o,80 
,3,55 
15.11 
4,7J86 

17.475 
3,4~8l 

64.<1256 
1.4391 

22.77 
4.23 

13.1655 
1.9352 
4.12..ıg 

4 .0216 
106.7625 
:>-t4937 

. 2.i497 

Kapanı) ~ 

624.•JO l ı 

0,1995 ı t 
2S.S875 
15,2275 
4.7167 

17.58 
S,4625 

64.1075 
1.44 8 

22,7905 • 
4.2.fJ5 

lS.7825 
1.9875 
4.226() 

4.0265 
106.8910 
J4.535J 
2.753~ 

23.565u 
S.l()b7 

•• Telefon : 4't760 - 44769 . •' Mne ve her daire için birer odadan 12 oda 
r 

:ı.3 sns 
::> 1 ,5J 

-------- ------
ve bl.r de üzeri kapalı taracası olan ve elek- •ı 
trik, su ve ha\lagazı tesisatı da mevcud apar-

ı t an Rızkuliah Kürdi tıman iza1eı şuyuu 1çın açık arttırmaya tt:> -
nulduğundan: 28/1/ 938 cuma günü saat 
J5 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh hukuk mah
kemesi başk§.Ubllğlnde müzayede lle satı -

Halepte bütün Türlr~e 
ve yaoancı gazete ve 
mecmualar bayii 

lacaktır. 

1 1 - Arttırma bedeli tahmin edllen k.ıyme-
•••••••••••••••' tın % 75 lnl bulmuşsa o gün ihale edilecektir. 

Fulmadığı takdirde 15 inci güne gelen 12/2/ 

SL N K 938 cumartesi günü saat ıı den 12 ye kadar 
ı:LAı l EANı~ASJ ıcra olunacak ve en çok arttırana ihale edi- r 

T~sis tarihi : 1888 j lt>cektir. 2 - İhaleye kadar birikmiş maliye 
belediye vergileri ve vakıf icaresUe 20 senelik 

• 1 evkaf taviz bedeli ve telllllye müşteriye ait-
f dare Merkezi : 1STANBUL (GAT tır. Mikdarlan dosyasında yazılıdır. 3 - Art- ı 

(.ATA) tımaya girmek i.stiyenlerln muhammen bede-

Türltiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Barosu 

YananidanJaki Şubel.n-i : 

SELANİK - ATİNA 

• 

l 
linin '1o 7 buçuğu nisbetlnde teminat akçesi 
\·eya ulusal bir bankanın teminat ınektub·ı- , 
ııu getirmeleri ~rttır. 4 - Arttırma bedell ıha-

1 leden itlbaren 5 gün içinde mahkeme kasa- : 
.

1 

sına yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu
larak fark1 flat ve zarar ziyan ve faiz bllahü
kfun alınacaktır. 5 - 2004 sayılı icra iflas 
kanununun 126 ncı maddesine tevfikan gay- , 
rimenkul üzerindeki ipotek sahibi alacaklı

lar ne diğer İıllkadarlar gayri menkul üze
rindeki haklarını hususlle faiz ve masarife 
dair olan iddialarını lsbat Jçln ilan gtlnün - 1 

aen itibaren 20 gün Jçinde evrakı musbıtele-

ESHAM 

"li"'' ....,,Al, 
Anadolu em. ,.., eo 

o.>.oo pqln ııO. '10 

A. om. ,. eo ndell uJ.J() 01),i)J 

eomonU - Nelı:tar 
0 ,0) O.IKJ 

Aslan çimento 9.45 9. 40 
Merkn banlı:ul 96 75 96,75 

iı Ban"N' 1 •,JJ W,JJ 

Telefon 6 RS -
lttlh&t .. Deltr. 1 1J -
Şart Detirmenl ı .ıs -
·ıerkoa 7.lJ O.H 1 

iSTİKRAZLAR 

TQrlı: borcu ı peşin 

• • ı •adetı 

• • O •aaeı 

Açıl., 

o~ JO 
14 47j 
13 75 

TAVİLAT 

Anadolu ı pe. 
• ı ndell 
• n pe. 
• II -.a • 

Anadolu mU peşin 

"' • .ta, 
ı) ' ol 
OJ •IJ 
OJ OJ 
o ,JJ 
., ) J, 

PARAI ... AR 
---~--

~;>uıı 

1)11.00 

14 475 
ıs.ss 

,,..,.,,.&-"I 
j), Ji) 

\)J.00 

OJ 00 
OJ.CO 
OJl.U 

Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi ....................... 

lldir. Aksi takdirde hakkı tapu kütuğu ne 1 Türk altını ı 4, 
Satış 

ll48. 
.~o. 

rlle birlikte satış memuruna mtlracaat etme- ! 1 A.ı? 
r:-.•Mllll~S~•n~~lll~iiii sabit olmıyanlar satış parasının paylaşma - ! 1 Banknot O.s B . ..b'I, 

sından hariç kalırlar. Nazaryan hissesi Em- ••••ı••••••••••lll•f 
nıyet sandığına ipotektir. -·- • · · · · · · ~ · · • • · · • ~~ -·-··

Kı eş genişletiliyor 
Düşkünler e\·inin bu sene süt çocukla

rm.ı m.!hsus olmak iı7ere Kreş kısmına 
elli yatak ila\•e edılccektir. 

Şartname mahkeme dlvanhanesl.nin her
kesin görebileceği yere asılmıştır. Gayri men
kulün evsafı dosyasında yazılıdır. Fazla ma
lfmıat almak 1st1yenlertn 937/ 6 .satış N.sına 
müracaatları illn olunur. 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb Kabahatli otobüsleri işlemekten menetmek 
doğru mudur, değil midir? 

• 
ızansın 

Ceb fenerimi karanlık kulübenin sağ köşesine çevfrciiğ·im zaman korkunç b:r manzara 
ile karşılaştım. Yerde kanlar içinde bir insan başı duruyordu. Hem de boğazından 

henüz yeni kesilmiş, kalın damarlarından koyu bir kan akan bir iıısan başı! 

Vali "Bu, ceza değil, bi~ 
emniyet tedbiridir!,, diyor 

(Baştarafı 3 üncü sayja.da) 
büdcesine çalışıyordu. Büdce üstünde ça
lışan Muhittin Üstündağ, çok kalabalık 
bir ailenin ayağını yorgr.nımı göre uzat-

İstanbulda otobüs işlemesine de katiyen 
izin vermem ... 

Sert konuşan Muhittin Üstündağın yü
zü gene güldü ve dedi ki : 

Magda alçak sesle bana: J 
- Her ne olursa olsun ateş etmiye 

ka,kma. Buna hiç iüzum yoktur. Polis 
veya bekçi ise, elbette vaziyete göre bir 
yalan kıvırınz. 

Benim ilk korku ve heyecanım geç -
tikte:ı sonra şu gürültünün münasebet -
sızlipme o kadar canım sıkılmıştı ki eğer 
karşımıza tek bir adam çıkarsa taban -
camın kabzasını kafasına jndirmekte te
reddüt etmiyecektim. Magdayı arka ta -
rafıma geçirdim. Birinci ınahzenin ara
lığından gelen ışığa doğru yürüyerek ve 
guriıltü çıkarmamıy.a fevkalade dikkat 
cdc>rek tekrar ılk mahzene geldik. Mag
daya orada durmasını ışar<'t ettim. Ben 
kcıpıya kadnr ılerlcyip yavaşça başımı 

dı :ırı çıkardım, kulübC'nın içine baktım. 
Kulübenin içi bir ) ıkıntı veya bir bo • 

&<uşma olmuş gibi hala toz ıçindeydi. Son 
der<>ce merakla biraz daha ilerledim. Ne 
oiınu5tu? Karanlığa her ne kadar gözüm 
alışmış bulunuyorduysa da pencere ve 
knpı duvarlarının yaptıkları koyu göl -
gclf'rden yerde ne oldu~unu, ne yıkılmış 
clduğunu göremiyordum. Kulübenin içi 
n' bütün dikkatimle d.nltdim. Hiç bir ses, 
hiç bir hareket yoktu. Elektrik fenerini 
yakıp yakmamakta terE>ddüd ettim. 

1 masını pek iyi bilen, ~alim düşünceli, 

keskin görüşlü titiz babasına çok ben
zer. Herhangi bir fasla koyacağı para 
için kılı kırka yarar, geçmişi ve gelece
ği düşünür, bir yıl önce bır işe konmuş 
olan parn yekunu santimine knear aklın
dadır ve bu paradan ııe mikciar sarfedil
diğinı de unutmamıştır. 

Vilayetin nafıa, baytar, z;raat, maarif 
büdcelerini ınce deyip sık dokuyarak çı
karmıştık. Üstündağ, Istanbulun imarına 
başlamak üzere lazım ~elrn parayı he
sablıyor, elinde büyüttüğü öksüzü güldü
rebilecek müşfik bir baba gibi seviniyor
du: .:Elzem parayı alabilirsem, derhal 
imar işlerine başJıyacağı:n.ı 

- Sabıkalı otobüslerin dosyasını ted
kik edecek olursanız hu otobiislere bu ce-
zayı ben v ermeseydim dayanamaz, s 
rirdiniz... Ya tosla, ya :.oı:l ı:ıyacağıı 

kayesi. Bu hikayey i l-i1;r '11ısin 

Bilmiyordum. t'rs,unda 1 anlattı. 
tıyorum: 

.,4 Ü"ICÜ 11 11ırada 1Jir i mi dan 
c•mi;ılcr, derr..1şler 1. i : 

Davacıları tos ·ııyor! 

hi-

la· 

yet 

Murad merak etmis ı•e davacılar tos
lıyan kadının 1•ıtıhh 1 tl'SiM gitmiş . bi-r 
ko~<'ı, e oturmuş. 

Kadı iki davacıyı dcnZ:yonnuş. Bun
lardan bıri da•·asını simle anlatmış: 

- Şu adaıııdan beş lı'n al.:çe alacagım 
Kendisinin bu neşeli anından 

ederek dedim ki: 
istifade var. t:ermiyor. 

Çünkü başı !takuıdan görünce 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt rc,manı 
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bü11ük bir dehşette tanımıştım 

celerce gözüme uyku gırmedi. 

gibi oldum. 

* 
Evhamlı 

- Belediye f·ncümeni r.:rnsı sıfatile 

Tan gazetesinin bugünkü [Dünkü] neş

riyatı hakkında fikrinizi öğrenmek iste
rım. cCamitlerden ceza almak> ne de
mektir? .. 

tstanbul Yalisi ve Belediye reisi evvela 
H albuki ertesi günü, evir önünden ge- yi.izüme suali anlcımamış g;bi baktı, ben 

çen gazetı>cıden bütün sabah gazetele - bu v::ıkfe fsnasında Tan gazetesinden şu 
taşı)arak tenha ve ka!nn • ık yollardan nni, akşam üzeri de akşam gazetelerini satırları okudum: 

Krıclı adama sormu§: 
- Nrye vcrmiyr)rsun? 
- Param yok. Eğer ta1,uitle ödememe 

ra=ı olursa ôdiyeyim. 
Alacaklı rnzı o!muş. H1ımm üzerine 

adam: 
-- .tl11da bir okçede11 öderim! demi§. 
Dö1·dürıcii Murad ;;öylt: bi-ı irkihııi~ 

fakat alacaklı buna da •razı olmuş, ancak 
dem:ş ki: 

Her hangi bir pusu clma~ı, bir insanın 
sak!anmış olması ihtimaline karşı, en u
fak bir nefes dahi ışidebilmek için bir 
müddet kendi nefesimı tutarak bekle -
dim. Ayni zamanda bütün köşelere ayrı 
ayrı gözümü dikerek bir şey görmiye ça
lışıyordum. Kulübenin y;k•k pencerele -
r:nden giren aydınlıkta hala yerden ha
valanmış toz tabakalarının kulübenin 
içıni doldurmuş clduğundan başka bir 
şey görülmüyordu. 

Gedikpn~adaki ccşfnPnin yanına katlnr aldığım halde cınayete aid tek bir satır c 1937 şeııesindc İ!>rnnbtıl ~ehrinde, oto-
göti.ırdüm. Yuzüne su serpc>rek ayılttım. görc>medim. Buna•evveıa son derece hay- büs denilen cam•t eşyayı müddetsiz su-

- Ama her ay -nmntazaman geririp 
versin. 

Peki, ne olmuştu? Merak1mdan çatlıya
caktım. 

Nihayet, fenerin üzerini avucumla ka
pata rak düğmesine bastım ve ince bir 
hiızmc halinde çı kan aydınlığı birer birer 
kulübenin karanlık köşelerine çevire -
rPk bakmıya başladım. l~te o vakit cep 
fc n rini sağ köşe::e çevirdiğim zaman, 
go .. dü~i.:m korkunç manzara karşısında 

aklımı kaybetmediğime ha.Ja hayrette -
yinı. 

Yeı de !(anlar içinde bir insan başı ya
tıyordu. Hem de boğazından henüz yeni 
kcsilmış, ~arkan kalın damarların -
dan ko\·u koyu bir kanın akm~kta olduğu 

bir ·nsan başı!.. 

Beynime bir yıldırım i~abet etti zan -
m•ttim. Saçl&rım, bütün tüylerim d iken 
diken olmuşlardı, dehşetle bir adım geri 
fı:layıp duvara dayanmıştım, yere düş
memek için .. 

Arkada mahzenin içinderı doğru Magda 
bana gayet alçak bir sesle: 

- Ne v;.;r? I•'eneri ırJ yaktın ? gibi bir 
Şl'yler söylüyordu. Fakıtt ona cevab ver
miyc dahi kendımde kuvvet bulamıyor -
dum. Sanki çeneler im dehşetten birbiri -
ne yapışmıştı. 

Adeta k an tutmııs gibi gayri ihtiyari 
bu kesik ınsan başına coğru yürüdüm. 
Gözlerime manmama imkar. yoktu. Şim
dı, bir saniye evvel burada ani bir boğuş
ma ile bir insan ın başı .cas:: kesilmiş ola
b:hr? 

Bir an, mahzenin içinde b irdenbire ü
zerime bir Ienahk gelmiş olduğuna, bel
kı de aklımı oynattığıma hükmettim. Fa

kat bu bir hakikatti.. 
Elim, :ıy3ğım tit riyerek bu insan ba -

şına yaklaştım, yukarıdan aşağı feneri 
tuttum. O vakit , ağzımdan boğuk bir 
dehşet çığlığı k optu. 

- Ah, canıler! 

Ziı'a başı yakından gorünct büyük bir 
dch~ctlc tanımıştım : Bu, Viyanalı polis 
hafiyesi hakiki Baumanın kafasıydı. 

Gözleri kovuklanndar.. dışarı fırlamıştı . 
Ve ani ôldü rülen insanlarda görüldüğü 
gibi birdenbire yüzünün sakalları fışkır

mıştı. Ben dehşet içinde donup kalmıştım. 
O sırada feryadım üzerin e Magda saklı 
olduğu yerdı>n rlışarı at ılmış, kesik insan 

bn<;ını görmüş ve derhal düşüp bayılmış
tı. Ben ancak onun bayıldığını görünce
dir ki ke:ıdimi toparlıyabilrlim. Silkinip 
fırladım. Onu kucakladım. Bütün kuv -

vetimi toplıyarak mantosuna sardım. 

Sür'atle kulübeden dı~an çıkardım. Bay
gın başını omuzl!llla chişmü§ bir halde 

İçınde aletlerim elan i<üçuk valizimi ret etmiştim. Fakat cinayet rıncak üç gün rette il apseden. <eza veren, sabıkalı sa-
koluma geçirmıştim. Bır kaç dakika, ora- sonra keşfl'dilebiJmişti. Ga?etelerin Ge - yarı bir belediye reisi ı·ar<iu-. Bir kusur 
cıkta, kuiübede bizden ı:nutulmuş her d b l b olur."a c•!zayı otolı :•su-n ... a1ıı·bı· veya ~ofo-·· 

dikpaşa a u unan bu kesik as cinayeti- " ... " >" 

hangi bır şeyin kalmamış olduğuna iyice ne aid verdikleri tafı::Hnt <• kadar rnüd- rii görnıez, zaval!ı ctobiis görür. Adeta 
emniyet getirmek için her tarafımı ara- k İ h ı·nsa11a ~""' _fiki .. g<:lıyor kı·, Beledı"ye R,,.:-
dım. hişti i stanbul günlerce de şet içinde ~·· ..,. 

çalkandı. shniz, otn'büslcrf.1• kendi J:endine hareket 
Magdadan ve bcndrn de!iJ olabilecek · cttig~ini .<ıörerek btmları ccmlt bir mah-

Benim ı?azete!erde verilen tafsilfıttan 
hiç b r şey dü~memiş o:duğuna tam bir liı.k say"11tya re oylecc ·mııamele etmiye 

anladığım şuydu: 
kanaat getirdikten sonradır ki hıçkırarak karar vcrmistir.> 
ağlamakta olan Magcicının koluna girip Demek oJuyor ki o za\•allı babacan po- Muhittin Usti;ndağ gülü:nsedi: 
onu caddeye kadar çı'kardım. Zavallı lis hafiyesi Baumanın be.ışı üç gün üç ge-l - Evet, otobüsleri :-;anki yapayalnız, 
Magda güçhal ;le ytırüyoı bir sinir bo- ce kulübe· içinde kalmış, her halde o va- f. .. 1. 1 b. . . · . . , .. so orsuz ı~ ıyor arınış gı ı, sankı onları 
şanmasile ve kesik kes•k ağlıyordu kıt o cıvnrda pek çok c,an kopekler tara- :d d. k. · · . .. . .. . . ı are e en ·ımsc yokmuş gibi 

Bıraz yürüdükten rnnrn caddeden ge- fınaan yuzunun etlerı yenmış, baş bun- cezalandırınm, onları ülemekten me-
çen bir otomoh:li durdurup hemen Mag- dan dolayı tanınmaz bir h;,le gelmişti.! ne derim, onları cnnl; bir mah-
ciavı bindirdim, arkasından da ben at la- Sırf bu viizdcn kes.k bvşır kıme aid ol- Ju' k sayarın1 Bel .. . b k b " · . . .. . caıyenm u ararım u-
dım. Hata elim nyamm titıi.vordu: duğu asla teşhıs olunamadı. Bır kaç gun cıu·· n · Beled·ve . . . t h .. 1 . k o · b • c ı" re;sımız. o o us erın en-

- Çek! sonra da Zeyrek cıvarında malum oldu- dı k"ndıne har k t tt·~ · . ·· k b " • f' e e ıgını gorere un-
üiyc bağırdım. O gı.:ce cvP. döndüğü - ğu üzere, başsız :.:ıir cesed bulundu. Fnkat, lan canlı bir mahluk ~aymıya ve öylece 

müz andan :.ı.:baren Magca şiddetli bir gene hic bir şey hallolunamadı. istanbulu muamele etmiye karar Yermiştir> sure
~~eşle hasta düştü. ~~na i~e o akşamdan 

1 

uzun 7.aman dehşete vermi~ o~an bu cina- tmde tehzil fdenler bir ke:-e dnha yanı-
ıtıbartn o kadar tliyuk hı r korku gel - yet öylece meçhul kalıp g:ttı. lıyorlar. 
mişti ki günlerce ı:okağa çıkamadım, ge- (Arka!ı v ar ) Muhittin Üstündağa riedim ki: 
••-...•••••• -•••- --·-•••••••••••••••• •••••• ...,•••••••• · Bı'raz 0 vvel .. D · • E ·· - " sozc aımı ncumen a-

A laf ürk, Suriyeyi Mes'ud görmekle Bahtiyar zası s1raıi1~ t·aşı~mıştım. şimdi muharrir 
2...3 Arc- \ l hl B b d l ve gazetecı sıfatıle konuşmama izin verir ( o aca aruu eyan uyur u ar misıniz? 

l.3) (Bo.ıtarafı 1 inci sayfada) mil Mardam yakında tekrar Ankara ya - Konuşunuz. 
rılmı~tır. Jı;kselan.s Ccrnıl Mardanı istas- gelecekti r. Bu ziyaret bu defa başlıyan - Doğrusunu ısterscn iz ben de otobü-
yonda Dah iliye, Hariciye Vekillerile Baş- ve iyi b ir cereyan takib eder. görüşmele- sü canlı b ir :nahllık added~p, şoförün ka
vekulet müsteşarı, Fransız, İsveç, Irak ve rin de,·amı sayılmaktadır. bahatını otobüse ve dolayısile sahibine 
Efgan elçıleri , pl'otokol tımum müdürü Komşu devle: ba~\·r.kili :stasyonda ve- yüklemenin coğruluğuna kani olamıyo
ve vilayet erkanı tarafından uğurlanmış- ktllerimizle vedalaşırken pek yakında rum. 
tır. ~~riciye. Vckfıleti memurlarından 

1 

t"krar görüşmek ~ırsatı~ı PJde e~eceğin- İstnnbul Valisi ve Bclediyf reisi izah 
Basn oaşvekıle lıududıı kadar refakat e- den sevinç duy<lugu11u ıfa1~e etmıştir. ettı. Bu izahatını kendi anladığım gibi 
deccktir. Cemil Mardanı :r:ık e1çiJiğindcn doğru- yazıyorum: 

B. Cemil Mardam hareketinden evvel ca istasyona gelmiş ve trt'nin harekPtin- · - Bu karara carnidlercien ceza almak 
istasyon bin~sında İs tanbul gaz:tecileri- den evvel gar binası içinde Fransa elçisi denemez. Bu c·eza değil, bir emniyet t ed
ni kabul ı:der<'k Ankara intıbalarını şöy- Ponı.o ile on dakika kadar eörüşmiiştür. biı idir. Otobüs işletmek bır amme hiz-
le iftıde etmiştir: metidir. Halk otobüse binerken canını 

cTı.iılciyede gördüğüm iyi kabul ve mi- Re ~ mi tebliğ Belediyeye emanet eder. Bir otobüsün 
safirperverlikten derin menmuniyet his- Ankara.22 (A.A.) - ~Resmi tebliğ•. An- ~c·forü keyfine buyruk hareket ederse, 
lerile ayrılıyorum. Tiirkiye iJe Suriye a- karada bulundukları miıddct zarfında, bır otobüsün fremnin tutmadığını 
rasında mevcud biıtün meseleleri iki $uriye başvekili Cemil Mardam Bey Tür- gi)ı L'Cck olursam o otobüse el ko
kardeş m illete yaraşır br zihniyetle hal- ktye Başvekili Celal Bayar ile mülaki yar ve ışleıncsini yasak ederim. Sahi
le!tiğimizi ve müşküJleıin tamamen ber- olmuş. Hariciye VekHi nr. A rasla müte- binin: -cKabahat btnim <leğil, şoförün 
taı af edildiğini bEyan ctıneği zevkli bir adcıid defolar görüşmiiş ve Cumhuriyet veyrı garajdaki mu<.ıyene memurunun
vazife bilirim. iki memleket mü nasebet- hükumetinin diğer rıcı;.Ji ile de temas- clur• de:nesini dinJiyemem. Nasıl otobüs 
lerinin va~ettiği par;ak ısHkbali yalnız larda bulunmuştur. ruhsatiyesi vermek Belediyenin hakkı 
temenn i değil, bunun mutlak bir haki kat Bu görüşmcleı E~nasınd:ı iki memleke- ise. VE'rdiği izin i geri almak ta BeJediye-
olarak kabul etmek lfızımclır. ti alai<adar E>den bütlin ınf•ı-eleler bah is nin hakkıdır. Hata eden, Belediye nizam-

Sözümü tamam iamadan evvel hakkım- mevzuu olmuş ve büyük bir samim iyet !arına ve te:mbih!Erinc riayet ctmiyen 
da nazik bir ala ka göstHen Türk matbu- iç:inde cereyan eden bu ııokta i n azar tea- otobüs amme h i7.metini görmeğe 

at!na t c~<>kkürlerimi sunrnalc isterim.> t isi neticesinde buTldan ı:onra, hasıl olan liyakatlı değil demeıdır. Böyle bir oto-
Suriye Başvekili tekrar gelecek m uta bakat daıı esinde c;aıışılması takar- biis işliycmez. ~·~ınu iyı biliniz ki, bu 

A nkara, 22 (Hususi) - Ekselans Ce- riir etmiştir. emniyet tedbirini tatbik etmediğim gün, 
_... ............................ ·-························· .............................................................. .... ... .w . ,, . • ' ... .._.,~· -· ., • 

... ... ' ,.. ; 

NEY oz· 

Borçlu başını ::a11amış: 
-· Yoo demiş, ben ke!rif ehli, dalgın 

bir adamım. yerim y:ırdu"1t belli degil. 
dir. Her ay beni arasın lıulwn , bir akçe
yi alsın .. 

.4 ürıcü Murad l.ıu teklifi duyunca or
taya c;ıkmış: cKadı efendi demiş, ya tos
la , ya ben todıyaca{jım! .. > 

Doğrusu da bu ya. 
~'p1fımi Sedes 

Müfattiş l erln ç:ıll şmaları 

devftm l tti .. 
Bu. usulsüz görülen veya hata ) apan 

otobüslerin seferden ını>ne<lHmeleri me
S".esı ciün ınülkıye müfottışlerinc de ak·· 
setti. 
Müracaatı yapan Ali '1 ayyareci ismin· 

de biri ile, Eyıibün KE.'resteciler hat1 ın
d::ı çalışan bir otobüsçü idi. Akşama doğ

ru bu ıki zatı beş altı mcslekdaşları daha 
takib etti. 

Müfettişl -.r bu zatları kabul ederek 
clınlediler, şıkayetleri şoyıe hülfısa edi
lebilir: 

- Otobü~lerimiz sık sık işlemekten 
menedilmektedirler. ŞoförGn veya bilet
çinin yaptığı bir hatanın eczasını neden 
otobüs, yani ctobüsün sahibi çeksin? Son
ra ı~inci bir mesele var: P!Skası alına
rak seferden m enedilen bir otobüsün ce
zasını ne zaman ciolduracağı malum de
ğildir. Bir ay sonra mı, altı ay sonra mı? 
Otobiis ~ahibinin beklemek veya satma~ 
şıklarından hangisini tercih edeceğini 

düşünebilmesi için bu kendisine sövlen... 
melidir.> 

* Mülkiye müfettişleri bu şikayetleri 

dinlemeyi bitirdikten soma tekrar dos
yalar üzerinde meşgul olınuslardır. 

Adliye safhası 
Otobüs dedikoduları i~min adliye ceb

hesinde yen i bir hadise yoktur. İlk da
vanın görülm esi 28 ilkk a nun saat 16 cel
sesıne kalmıştır. Bu ilk dava müddeiumu
miliğin nçtığı davariır. Recai Baban ile 
Sabur Saminin açtıkları davanın sıraSJ ' 
ikincikanunda gelecekti r. 

Memurin hakkında 
yeni bir kanun 

Ankara, 22 (Hususi) - Hükfunet Mec-
lise memurin kanununa ek b ir kanun lfı

yihası vermiştir. 

Baş, di ş, nezre, grip, romatizm1 ve büt :ın agrılarrnızı derhal 
keser. icabında günde iiç kaş a almaJi r. 

Grip, 
Nevralji, 

liaş ve Diş 

Artri•izm, 
Ağrıları, 

Romatizma 
- - -ı 

1 
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. Haremağasının Hatıralar• 
Hakem Ş. T ezcana ebedi 

boykot cezası verildi 
. Şimdiye kadar bir ihtar cezası bile almıyan değerli 

Yazag: Ziya Şakir b• h k • b" l ff I'- 1 d ki 1 
31 ma t k' d Abd."lh .d h Ik d h. b .. h b .. d "'"ld. ır a emın oy e ce ~""=-em spor an uza aıbrı. r va asın an u amı ve saray a ın an ıç ırı a eroar egı ı. h k b" .. • 
Çıkacak bu kanlı isyanı sadece Halil Eey biliyordu. Çünkü isyanın elebaşılarından ması P sına arıı yapıla ılecek buyük hır haksızlıkbr 

olan Arnavud birk::ç çavuş, Halil Beyle temas etmişlerdi ' 

Fakat onun en mühim rol oynadığı tihaz eylernişlerdL Bunun üzerine, ge- hamidin tiyatro merakından bahsede
yer, Yıldız sarayı ile civanndaki Arna- ne Abdülhamıdin en sadık bendega- yiın. 
vud taburlarının kışlası idi. nmdan tütün kıyıcısı Mustafa ağayı, Evvela şunu arzedeyim ki; ilk saray 

Kaba bir adam gibi görünmesine gizliden gizliye asilerle temasa memur tiyatrosu, Dolmabahçe sarayının karşı
rağmen, son derecede nazik ve terbi- eylemişlerdi ve isyan hadisesinin bas-1 sında (Has ahır) ın yanında idi. Sultan 
yeli idi. Onun için saray halkı üzerinde 1 tırılrnasını müteakib de, bu hareketle- J Aziz zamanında yaptırılmış olan bu ti
cazib bir tesir husule getirmişti. Hün- rinin cezasını, hayatlarile ödemişlerdi. ı yatro, çok müzeyyendi. Ve üç yüz kişi
karın o derecede büyük teveccühüne Halıl bey sarayda, yalnız bir adam- yi a!acak cesamette idi. Fakat Sultan 
mazhar 0 1mak"a beraber, kat'iyen ki- dan yılmıştı. O da, gene nöbet yerinin Aziz, tiyatrodan pek o kadar hoşlan
bir ve gurur göstermezdi. Aynı zaman- muhim erkanından (tüfekci Boşnak A- madığı için, bu binadan da uzun zaman 
da, saray haricinden kendlsine müra- rıf ağa) idi. Arif ağa, eskidenberi Ha- ist.fade edilmemişti. Hatti sonralan 
caat eden adamları da büyük bir d'k- lil beye kat'iyen ehemmiyet vermezdi. perde!eri ve dekorlan da kaldınlarak, 
katle dinlerdi. Eğer para çıkacak gibi Verenlere de gülerdi. Bir gün, arala- Dağistan alayına depo olmak üzere ve
bir iş ise, ciddi surette alaka gösterirdi. rında zuhur eden küçük bir münaka§a, rilmişti. 
Değilse, gene nazikane bir şekilde, at- b'.rdenbire büyüyüvermişti. Halil bey, Abdülhamid, (Ali Suavi vak'ası) n-
latıvcrirdi. -çok öfkelendiği zaman bazı saray erka- dan sonra Yı:dız sarayına yerleşirken, , ....... alB"!l 
Müşir Tahir pa~a. tüfekci bölüğünün nına yaptığı gibi- .Arif ağaya da taban- yeniden yaptırdığı binalar arasında bir 

kumandanı idi. Fakat Halil bey, Arna-
1 
casını göstermişti. Fakat; vaktile, Taş-1 de tiyatro yaptırmayı ihmal etmemiş- f. kem Şazi Tacan bir Fener - Galcıtaıara11 maçında ilci takım kaptanile J14ft.ycırMI 

vud tüfekcilerin hamisi. ve manevi a- lıca müftüsünün refakatinde senelerce ti. Tenerbahçenin hususi yaptığı bir maçı 1 hataya hakemin de ciilşlllesi kadar tabii 
miri rolünü der'uhde etmişti 1 Avusturya askerlerile harbetmiş olan j Bu tiyatronun yapıldığı yer dar ol- idare ettiği sırada misafir oyunculara ne olabilir? 

Arnavud tüfekcilerle, Bo~ar a-
1 
Arif ağa. evvela parlak bir kahkaha at-

1 
duğu için. binanın içi kasvetli idi. Sah- karşı çirkin hareketlerde bu!unan Fener- Memlekette yapılan futbol maçlarmdA 

rasında kavga eksik olmazdı. Bunlar, 1 mış, sonra da kendi tabancasını çeke- ne, oldukca genişli. Sahnenin karşısın- ı li oyunculann hu nahot muamelelerini hakem yoksuzluğunun ne kadar acı bil 
bazan harem kapısında bile, saldırma- rek: da, hemen hemen sahne cesametindeki görmediği için, verdiği raporda hadiseyi şekilde tecili dt!jini her gün yapılan f'I 
lara ve rovolvcrlere dayanırlardı. O za-1 - Aç gözlinü Halil, ben senin gibi büyük bir balkon vardı. Abdülhamid 1 nıevzuu bahsetmediği ileri sürülen ha - veya bu oyunlarda görüyoruz. 
man IIa!il bey. kosa ko~a ge1ir: bunların bahçıvan çıraklığından geimedim. Bir 1 burada oturur, oyun,u seyrederdi. k<>.ınlerimizden Şazi Tezcana, futbol fede- Uzun emek ve tecrübeler neticesinde 
aralarına girer .. iki kelime ile Arnavud- kurşunla seni çivi gibi yere mıhlarım .. , Bu balkonun tavanı, duvarları ve rasycnu müebbed boykot vererek evvelce yt>tişmiş olan bir hakemi, topun seyrini 
ları geri çekerek kanlı bir hadisenin demişti. Ve onun bu sözleri, Halil beyi kapıları, son derecede müzeyyendi. Bü- eline vermiş olduğu lisansı geri aldı. takib ettiği bir Eı:adaki vaziyet dolayı • 
anüne geçerdi. Boşnakları da: süklıta davet etmiye kafi gelmişti. t yük kıt'ada, arkalan yüksek, oymalı a- sile göremediği iddiasını ileri aürdüiU 

k 
Spor teşkilatının klüblere, idareci ve 1 - Efendimizin apısında birbirinize YIWIZ TİYATROSU gvaç kısımları altın yaldızla cilalı, He- halde; tamami e listeden sHmek IW'etil• sporculara icab ettiği zaman nevi ve şek-

silah çekmek yakışır mı? Siz, Boşnak- Size, sarayın en dikkate şayan yerle- reke kumaşından bir koltuk hünkarın ortadan kaldırmak, daha doirusu feda 
B

. Hne göre ceza veren taHmatnameleri hiç h 
lar; medeni adamlarsınız. ızim cahil ıinden biri olan tiyatrodan ve Abdül- ikametine mahsustu. (Arkaıı var) ed:vermek, onun şa siyetinf! karp yapı· şüphe yok ki hakemler için de tatbik e - ı.. b 
dağlılara uymamalısınız.. diye tekdir labilecek peA üyük ve ağır bir cezadır. 
ederdi. 1 1 r: ~ 1 dilmelidir. Fakat ~mdiye kadar yaptığı Türk spor kurumundan bu §iddetli U-

Halbuki; bu kavgaların çoğunu, biz- - R A D v o Bl_r. D.o. klorun ır.a~Iardan dolayı ihtar bile aldığını hatır- rım tasdik etmedP.n evvel iş; disiplin di-
zat Halil bey tertib ederdi. Bundan ~ - lamadığımız Şazi Tezcan, Türk spor ku - vanına vermek EUr~tne kendisine bit 

k d d h 
4h l. ugu··nkü progr•m Gunluk Peqembe rumu tarafından Berlin olimpiyad oyun- degwılse müdafaa edebilmf:::t hakkım ver-

ma sa ı a; em böyle sila lı mücade-
1 1 

. Notlarında" (*) lanna görgü ve bilgisini arttırsın diye gö- miı: elmasını bekliyor ve bu vaziyetin en 
e enn ortasına pervasızca atılarak ce- ~ • .,. 13 Birladkin- 1931 P-.embe türmmüş, memleketin yetiştirdiği iyi ha- tabii yoldan tashih edilmeaı· ı bu sahada 

saretini göstermek, hem de, iki kelime a.a, 
ile Arnavudları teskin edebilmek kud- 1 s T A N B u L Anne himaye kemlerden biri idi. az cok emek vermiş bir arkadaşın pbll 
ret ve kabiliyetini isbat ederek Abdül- Ötle netrfyatı: Ed Bir oyuncunun düştüğiı her hangi bir şerefi :çin lazımdır diyoruz. 
hamid nazarında bir kat daha ehemmi- 1230: PIAkla Ttlrt rnustttst, 12.50: Han· itmeden çocuk 1 ~·--A-n .• k,.a_..:;,,-

t k bet kt
. 1 dla. 13.05: Pllkla Türk muattısl 13.30: Mub- Jllmage edll6.'Bl8.'.., ngilf ere ı u 

ye es me ı. 1 tt:llf pllk nefriyatı. • 
. Halil beyin en mühim vazifesi, (ikin- Ak ---t. Çocutun blmayesl, annenin blmaveslne Ll.lı maçları At yarışları . . 1 ......... ..,. •. J cı fırka) nın zabitlerıni kontrol etmek- 18.30: Pllkla dans muallds1. 19: Necdet ve ballıdır. Nüfusun çotalmaaına blrtncl tngıltere lig maçlarının on dokuzuncu J Antara <Hu.sual> - Sonbahar at JU1fl&• 
ti. Bu zabitler arasında birçok ahbab- arkad.aflan tarafından Türt musitisl. 19.30: derecede anneler lmll oldutundan anne- · hw. nnın on ikinci baftuı kalabalık bir seytrel 

lerln himayesi ve fena Adetler, batıl ttı- haftası oyunlan bozuk havalara ra5 ... :n önünde yapılmıftır. Yarışlara saat 15 de bal-
ları vardı. Bunlar vasıtasile kışlaların Spor muaahabelerl: Eşref Şefik. 19·55 = Bor- tadlarla mücadele Ye annelerin bizzat her tarafta yapılmıştır. Lig maçlarının uç landı. 
zabit odalarında konuşulan şeyleı-i da- 1 sa haberleri. 20: Cemal KA.mll ve arkadaştan çoeuklannın sıhbatlerlnt, terbiyelerini ve 1 oyunu fazla sisten dolayı tehir edilmiştir Birinci koşu, satıt koşusu: Mesafe 1800 

k .ka dak'k h be l d ı tarahndan Türk mus1kls1 ve halk p.rtıları. bJA .. •---ı sı.. ı. asına a r a ır L 20.30: Hava raporu. 20.J3: ömer Rıza t.ara- a --.noı muhafaza etmelerinin ve bu Liverpool: 2 _ Anenal: o metre. Blrtncl Sada, ltınel thker. hinci _. 
Abdulhmıd, bazı jurnallerin tahkiki-

1 
tından arabca aöylev. 20.~: Faaıl saz beye- nretıe mhbaW, ablAklı, terbiyeli çocuk Altı haftadanberi lig maçlarında zafer fU Handtt&plıJdı. Bu yanşa Baid HaltınlD 

ni, veyahud isticvab edilmesi lizım ge- ti: Okuyanlar: İbrahim, Kfiçük saflYe, Ali, yetıııtrınelerinln temini de Çocukları E- üç atı girecekti. Lltln 71Ln4 umanı pldlll 

l 
atrıeıne tefekktllüniln en milbtm vazife- den zafere koşan Arsenal tcltımınm yıl- vak.it bu yarlfın yapılmlJacatı radyo ile bil· 

lenlerin evlerinden alınarak saraya ge- keman Cevdet, kanun Muammer, klarnet !erinden biridir. başına kadar lig lideri olacağı tahmin edi- dlrlldl, zaten aynı ahıra menaub bu aç atlD 
Hril~esini Halil beye ha~ale ederdi .. o. :ı~~~\:;~;: ~:~:~d::n~t ;::::::~:~ Anneyi lıbnaJe. medeniyet teUmüllnln liyordu. lt"akat Arsenal ilk devrenin ba - yaMfı zevkli olmıyacattı. Öçilncil koşu; tu•· 
bu ışlerde de huşunet göstermez; kım kaıue. 2u 5: Orkestra. 22.ıı: Ajana haberle- ölçüsüdür. Hayat kaynağı ,olan ve bayat şında ve sonunda yedij:':i gollerle dev _ vet totusu: Mesafe 2000 met~. Blrtncl Tom· 
olursa olsun, daima nezaket gösterirdi.

1
1 rı. 22.30: Pllkla aololar, opera ve operet par- tohumunu Tficudünde gtztıyen anneye reyi 2-0 majl. b b't' . t' ru, ıtıncl Baylan ıeldl. Dördunctl kotu ball-

E :lhassa saray adamlarından biri ]'urnal çaları. 22.50: Son haberler ve ertesi günün hürmetten başka tabll vutfeslnln ifası l . . u 
1 mnış ır. dlkapbydı. Bu günün en allka 1le tatlb edl• 

1 
için lbıın olan ...... ,an da temın etmek kıncı devrede bu vaziyetin telifi edile- len trurusu oldu. Bu ya.P1••" favo'"'_. ""-IAD 

edilip de padişahın hiddetini mucib ol- proeramı. .... .. ır. d'ldi ...., -....- A-. -~ net 1 ım Perşe be iktiza eder. Annelik Minnete 11.yıt bir cee' :ıanne 1 · ği bır sıradia Arsenalın Ue Mahmure ldl. Blrlncl Penl QatmalUI 
sa Halil bey derhal ortaya atılarak o a- 13 Biri • n.. m vazife olmakla beraber cemiyet. her ta- kalecisi sakatlanmış, takım kaptanı Hep- B:ıyburtu, lkincl Otillzar oldu. Bettncl tOfU: 
damın maruz kalması muhtemel olan A N & & • & dına annelik vazifeslnln, gebelJlln, em- f good kalecinın fanna. ... 101 giyerek kaleci Mesafe 1800 metre. Qok ıevldl olan bu tOfll 
bir fcliketin önüne geçerdi. ötte neşriyatı: zlrme müddetinin devamınca c;ocutun oynamağa başlamıştır. aonunda Babt.lyar blrlnc1, Can lklncl olda. 

Halil beyin Abdülhamid nezdindeki 1uo: Muhtelif pllt neşriyatı, 12.50: Pllk: neşvünernaaına elzem olan aıhhl hayat , .. kal . İkll1 babla: Sekiz atm iltlrak et.tlll be • 
nüfuzu 

0 
derecede mühim 'd· k·· .. . Türk muslldsi ve halk fU'IDları, 13.15: Ihhill tartlannı temin etmelidir. Bu hususta On A k~şı an Arsenal bu vazıyette şlnel koşuda ikili babl.s vardı. 513 tlserlDd• 

. . . . 1 ı ı, muşır ve harici haberler. sosyeteye rehberlik edecek tqetküllerln 1 mı:ğlubıyetten kurtulamamış, Hepgood oynayanlara C'IOO) kurut verUdl. Qltte bahil 
Tahır paşa bıle kendısınden çekinirdi. Akşam nefl'b'a&ı: blrt de Cocutıan Ellı'leme teıektüllerl-

1 

kaleci olarak harikulade dalışlar, atla _ üçüncü ve dördüncü koşular aruında ldL 
}-~ele ~aşkatib. ~ahsin. paşa, başmabeyn- ıa.30: Muhtelif pllk neşriyatı. 19: Türk dlr. yışlar yapmak suretile fevkalade bir o- 4/1 üzerinde o)'ll&yanlara us l1ra 'l'8 tunll 
c~ Alı paşa gıbı padışahın en mühim muslldsi ve halk şarkıları (Halftk Recai ve <•> a. netıan •..ı. aldayum, J&had y:.ın göstermiştir. • . · verildi. s. Teseaa 
mukarribleri, adeta ona dalkavukluk e- arkadaşları). 19.30: saat A.yan ve arabca net- bir albime 1'•PJftınp lloleulyon J&pmıs. Arsenal bu mağlubıyetten sonra ikinci 
derlerdi. Halil bey, en facialı rolünü, rtyat. 19.45: Türk mwıltl.91 ve halk ıarkıları Sıkıntı u•enımzda ita no&lar bir doktor vaziyetten dördüncülüğe düşmüştür. Li-
( 31-Mart) vak'asında oynamak istemiş- <Hikmet Rıza Sesgör n arkadaşlan). 20.ı5 : ıibl lmdaclınua 1eti~blllr. vcrpool takımı ligde on dokuzuncu vazi-
t' B k nlı h ·ı . _ Musiki konuşması: Halil Bedi. 20.30: PJA.tla 
ı. u a aı enın vuku bulacagın- dana musikisi. 21: Ajana haberleri 2115 . yettedir. Bu maçta 40,000 kişi bulunmuş-

dan, ne Abdülhamid, ve ne de saray 

1 

stüdyo salon orkestrası. 21.55: Yarınki pr~g~ Halkevinde mu.iki dersleri tur. 
halkından hiçbiri haberdar değildi. Çı- ram ... e İstiklal marşı. Eminönü Baltevlnden: itınclklnun ba _ Brentford: O - Birmincham: O 
~cak ~a~ı ~dece Halil bey biliyor- , ftndan 1t.1baren BTimlade (Param halk mu _ Lig lideri Brentford, ligde on üçüncü 

u. Çünku, ısyanm elebaşılanndan NIJb l I aik1 deralerl> ne baflanacaktır. Bu dersler: vazıyettc elan Birmingham ile yaptı~ 
~~a:e ~navud çavuşlardan birkaçı, Ha-ı e C 1 Solfej, Koro, Keman, Piyano, ViJolonael, Al- maçta bütün gayretine rağmen berabere 

Ye temas etmişlerdi. Eczaneler ! to ve Bas derslerinden 1b&reıt.ar. Deralerden kalmıştır. Bu maçta 23.000 kişi bulun -
Halil bey, bunlara karşı da kurnaz 1 berbanıP blrlne devam etmek anu edenler mu~tur. 

d bö 
Baceoe nAetc:I ola• ecsaneler '11ft)ar-~~r.anmış! 'yle işlerden vazgeçme le-• a: l Calalollunda merkez binamıza ıeıerek bi\ - Wolves: 2 - Chelsea: O 

BUkreş muhteliti dun Ankarayı 
gitti 

Ankara ve 1stanbulda iki temsili ma~ 
yapacak olan Romanyanın Bükrq muh
teliti, dün öjle trenile Ankaraya hareket 
etmiştir Bükreş muhtehti" dün sabd 
Taksim stadında tamamile aUetik olmak 
üzere mükemmel bir idman yapmıştır. 
Bükreı muhtelitı pazar gür.ü Ankarada 

yapacağı maçtan sonra akşam trenile İl' 
tanbula dönecektir. 

n ı~n ~sıhatler vermişti. Halbuki öy- I Wanbal dheündeldler: 
1 
roda kayıtlannı :yaptırıp bu husustaki oart- L!gde en kuvvetli bir takım olan Chel-

le hır lısan kullanmıştı ki; aynı zaman- Atarayda: (Pertev>. Alemdarda: <EFef larmuzı ölreneblllrler. sea ligde altıncı vaziyette olan Wolves lzmirden OYURCU ayarbfmak 
da teşvik mahiyetinde idi. Sonradan öğ- Neşet.). :eeyazıdda: (Belkıs). Samatyada: 'ı ··-.. --..... . .... --- takımına 2-0 mıağlüb olmuştur. 
rendiğimize göre, Halil bey bu mesele <Erofllos>. Emlnönünde: c:eensason). htanbul İkinci 1nis Memurluiım- WoJves ıki sayıyı ilk devrede yapmış- islenmiş 
ile (Cevher ağa) yı da alakadar etmiııı- Eyi1bde: <Hikmet Atlamaz). Fenerde: (E- 'dan: tır. Bu maçta 30,000 seyircı bulunmuş - hmJr <Hususi> - İzınlrtn maruf OJUDCU-

.,, mllyadl>. Şehremininde: <Hamdi). Şeb- İ lanndan blrlne istanbul kUlblerlnden bld 
ti. Abdülhamidin bu ilti haris hendesi 1 aade"' .. ••nda: <ÜnlveraUe>. ıcaragümrük- Müflis lya Zalmanm malı olup ma- 1ur. ~ _ ........... .._... tarafından ıönderllen bir mektü aeaı--8 
uzun uzadıya müzakereden sonra: te: <Arm. Küçütpuarda: <Yorll>· Ba- sa memurluğunca satışına devam edilen S~ O - Prest.: O uyandırmııtır. İstanbul tıübil tmıırıı oJUD• 

_Bu işden, şimdilik efendimize bah- kırtöyünde: <HllAn. tuhafiyeye aid eşyalardan birinci artır· Kral itupaaı bir:nciai Sunderland ile cuyu, k ndl aanarında .,er almak prWt 
setmiyelim. İsyan, başlasın. Tabii şek- ..,..... eilaetlMekller: mada takdir edilen bedelin ~ de 75 ini ikincisi Preston takımlarının, kupa ma - ttta olarak bir mlkdar para tetııt etme~ 
lini alsın. Bakahm, netb ne olacak? isttl:W caddesinde: (Kanzut). Galata- bubnadıjından ikinci artırmaya bıra- çından sonra yaptı1dan bu ilk karşılaş- dlr. Mektub Ankarada, Spor Karamana s6D-

da: <ismet>. Taksimde: (Nlsameddln). k ı ali la di- rt kını ma çok hararetli olmnı1.. neticede iki ta- cle-.:.rllece=:;:k::.:t.lr:::.... -----------
Eğer asiler muvaffak olurlarsa, 0 za- Kurtulufta: <Necdet>. Yenişehlrde: <Pa- ı an m ar ger a ırmaya çı - - -

an mallann satışına 24/121937 cuma kım berabere kalmıctır. Bu maçta 30,000 m"-·r. A. Villa takımının ihüyat snel'-
man onları elimize alınz. Meşrutiyeti runa-n>. Bostanbqmda: <hlmad>. Y .,. ""9•"" •T• 1 .. .. saa• 9 dan ı'tı'ba 1 .. d k da kici bulunmu..t.•r. kez muhacinii ilk devrenin ortalannda °" 
ortadan ka1dırtırız. Efendimizin kudret :eeşlttaşta: <Nall Balld). ,gunu t ren "" e a r .,. ., ... 
·ve hukuku şahanec;ini iade ederiz. Böy- ~ JWlıkiJ' .,. Adalarclakller: devam edileceğinden isteyenlerin Sul- Aaton Villa: 1 - BransJey: O yunun yegane sayısını yapnıştır. 
lece de. bir kat daha teveccüh ve mu- Üsküdarda: (Ömer Kenan). Sanyercı.: ltanhamamında 6/1 No.h mağazada İkinci ligde çok nazik •;aziyette bulu - Sisli ve yağmurlu bir havada oynanan 
habbet 'celbevleriz. (Nuri). Kadıktsyilnde: CBüytik, 'Oçler>. masa memuruna milracaatlan ilin olu- ran Aston Villa bütün zorluklara rağmen maç çok sert cereyan etmif, bu oyunda 

Dij e, kendi aralannda btr brar it- ~: tllal».. ..,.....: Ulalk'. nur. ('190) bu milhim maçı kuanmala muvaffak ol - 12.000 ~fi bulunmU§tur. 



... 
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i ı a ç ı a r ı n ı z ı ==~::. SAL i H NE c AT i ~::. ··::~~i R~~;t·~~~~~!r.ük h~:.!~ FOSFATiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla bes
lenen yavrular tombul, kuv\'etli ve neşeli olur. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
ıs BirlnclkAnan 1937 Vazireti f ZENITH 

1938 Modell 
En eski ve bütün Amerika

da en :fazla rağbet bulan r ad -
yodur. Satış yeri: Yalnız, Bey
oğlunda BAKER mağazaları. 

AK T 1 F 
KASA: 

t\ltın : Safi kilogram 19.623.712 

BANKNOT ••••• • • 
UFAKLIK • • • • • , • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lirası . . • • • . . . . -
Hariçteki Muhabirler : 
Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest :3öv1zlcr . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliriııg baki-
yeleri . . . • • • • • • • • . 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte ed( evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci nıaddelerine tt"v
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Senedat Cüzdanı : 

2'i 602.320,94 
14.l 53.288,-
1.) 86.124,86 

u .013.661,77 

9.118.729,56 
28.060,68 

25.597 .195,31 

1

158.748.563,-

11.070.463,--
HAZİNE BONOLARI 
TİCARi SENEDAT • 

. . . . . . ' 
• • • • • • 

1.000.000.-

39.?04.239,52 

E•ham ve T ahvilôt Cüzdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilat (itibari kıymeti~) . 
B - Serbest esham vt tahvilat • . 

ı4 l1an•lar : 
Altın ve Döviz i.izenne 

Tahvilat .jzerine 

H iu edarlar • • • r 

. . . . . . . . . 
• • • • 

Muhtelif • ..,. • . . . . .. 

---

l 39.065 916.02 
5 259. 153,54 

1 
74.699,77 

_!.fi4~.079,41 

Yekun 

1 

1 

Lira 

42.941.733,80 

1.013.661, 77 

34. 7 43.985,55 

144.678.100,-

40.204.239,52 

44.325.069,56 

3.717.779,18 
4.;)00.000,-

16.782.955,45 

337.907.524,83 

Devlet Demiryrlıarı ve Limanları ış etme Umum idaresi 1.a~ 1 

Almanya da T eknikum tahsili yapmak için Devle t Dcmiryolları h esa

bına talebe gönderilmek üzere müsabaka açılacakllr : 

1 - - Müsabaka 3.1.938 Pazartesi günü saat 9,30 da Ankarada Devlet Demiryol
ları Zat İşleri Daires:ndc Haydarpaşa Birinci işletme Müdürlüğünde İcra edile
cektir. 

2 - Talihlerin en :•şa~ı orta mekteb veya o derecede san'at mektebi mezunu 
olmaları, 20 yaşını mütecaviz bulunmamaları ve ahvali sıhhiyelerinin şimendifer 

hidematını ıfaya müsnid olduğunun İdare hekimleri tarafından tasdik edilmesi 
şarfür. 

İk· sene her hangi bir müessesede bil fiıl tesviyecilik, demircilik veya buna 
mümasil makine kısmında çalışmış olduğunu isbat edenlere san'at mektebi me

ıunları 24 yaşına kadar müsabakaya kabul edilirler. 

3 - Talıbler müracaatnamelerine ailevi vaziyetlerini ve pederlerinin tercümei 
hc:.lini, polisden tasdikli hüsnühal kağıdını, nıekteb şahadctnamesini ve başka 
yerde çalışmış ise aldığı bonservisleri ha ğlıyarak Ankarada Devlet Demiryolları 

Zat İşicri Müdürlüğüne ve İstanbulda H aydarpaşada İşletme Müdürlüğüne mü -
racaat edeceklerdir. En son müracaat tarihi 25.12.937 dir. Bu tarihten sonraki 
müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

4 - Müsavi numara kazananlardan Al.manca lisanına vakıf olanlar tercih edi-
lir. c4537~ c8350• 

Sorulacak sualler 

1 - Umumi malUmat ve Türkçe. 
2 - Hesab, Hendese, Cebir. 
3 - Fizik, Kimya. 
l - Almanca bilenler Almancadan. 

Muhammen bedeli (193000) lira olan 100 ten metal ile muhammen bedeli 
(172400) lira olan 80 ıon külçe kalay ve 10 i'Jn rıntimuvanın bedeli serbest dö -
vizle (;denmek üzere 4/::!/J038 Cuma günü saat 15,30 da tapalı zarf usulü ile 

Ankarada idare bin.ısında ı'atın alınacak t:r. 

Bu işe girmek isti:)'t:nlerin metal için 11000, kalay ve c.ntimuvan için 9870 li
ralık muvakkat İt'minat i! ~ kanunun tay~n· ettiğ: ves:kaları ve Nc.fü~ rnüteah -

hidlik vesıka:;ı tekhflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri l&.zımdır. 

Şartnameler 862 kuru:sa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde satılmaktadır. 

(8486) 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 200 adıot 50 Kg. !ık dökme demir dirhem 
30/XII/9:l7 Perşembe giınü saat lOY.ı da Havclarpaşada gar binası dahilindeki ko
misycn tarafından açık rks.:ltme ile sabn ahnac~ktır. 

Bu işe girmek is.tiyenlerirı 225 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaik le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la _ 
zımdır . 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8368) 

1 lstanbul Belediyesi İlanları -ı ·--------' S::ııılm~k iızere nıeza~ !~Jeri müdürlüğü eşya şubes ·ne Afife tarafından bırakı

lan 6 par~·a kase ve sairenin ilan tarihinden Hibaren on beş gün içinde sahibi 
eşyasın ı götürmediği takdirde satılacaktır. cB., c8537, 

p A Sif 

Sermaye • • • • • • • • • 
ihtiyat A kçe•i • • • • • • • 

Adi ve fevkalade 
Hususi .. 

• • • • • • • • 
• • • • • • .. 4 

T edavüldek; Banknotlar ı 

Deruhde edilen evrakı nakdiye . • • 
Kanunun 6 ve 8 inci ınadd:eicrinc tev
fikan ha;dne tarahndan vaki tediyat . 

Deruhde edi eVTakı nakdıye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . 
Ret>sırnnt mukabili ılaveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tandlı kabil dövizlt>r . • • • 
D1ğeı dovızler ve alacaklı &tır;ng ba· 

kıvPleri . • • • • • • • • • • · 

Muhtelil: 

2 Mart 1933 tarih inden itibaren: 

1 

2.105.172,40 

4.fi16.007,70 ---
158. 748.563,-

1.4.070.463,-

144.678.100,-

:i.9.000.000,-
13.000.000,-

3.0'fl,75 

27.467.200,13 

YekUn 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.678.100,-

12.481.173,08 

27.470.241,88 

99.656.829, 77 

1- 3:J7.907.524,83 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy Topçular cad. 39 --................ -····· . ' ,_, .. , ,, . . ........... _t_ 
Son Posta 

============================~~~ 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk ııazet.esl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTA N B U L .-., 

Gazetemizd~ çıkan yazı ve 
ıesimlerin bütüı.ı haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. -------

TÜRKİYE 1400 7;;ı0 400 150 
YUNANİSTAN ı340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 - - - -- --- - --

AboM bedeli peşindir. Adreı 
dt?ğiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevap tçın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lhınıdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 

Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

Iskonto ha ddi c~, 5~ Al ı n i.ı .... ne avanıı o/o 4! 

DıŞ TAB.ıB , 

RATiP TÜRKOG l.U 
Ankara caddesinde: Mes~rret oteli 
karşısında (~) No. lı muuyene;u
nesinde herglln sı:ıat o.ı dörtte:ı 

cm ) a kadar kıt.bu. elmekte..Lr. 

1 lnhisarlar U. Müdürlü~ünden: .._ _______________________________________________________ , 

Cibalide Nakliyat Şubesi Müdürlüğünd~ mcvcud Berliye ve Şavrole marka 
iki adet hurda kamyon 25/XIl/937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 10 da 
pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin kamyonları her gün mahallinde görebilecek-

leri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralariyle bir
likte Kabataşda Levazım Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. c8329. 

biri 

I 



... 

16 Sayfa SON POSTA 

imya Sanay·ini 
ı ha ret bir keşfi 

BUyük bir ailenin Uç dört liraya yıkatamadığı çamatırları 

Btr kadının ipekli bluz rop ve çamaşırlarını 
Bir erkeğin palto, pardesü ve kostümünü 
Bir dükkanın camekan, vitrin ve eam kı~ımlarını 
Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak ve har tUrlU cam va por3ela;ı aksamını 

Şık bir gencin kirlenmif, eskimiş boyunbağı ve gömleklerini 
Güzel bir apartımanın antresindeki bütün mermer, fayans aksamını 
Modem bir banyo mahallini, musluk, ayna ve kuma•ını 
12 metre murabbaında eskimiş, kirlenmiş bir halıyı 

30 kuruş yalnız bir kutu 

F EV A Temizler, yepyeni ve mükemmel 
bir hale ifrağ eder. 

Paketi 5 kuruş Hasan deposu 

'•---.mm:1------------------===~mmı~mm;;;•==·~ 

uzu 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 
EDiLMiŞ T ABIJ BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emıalıiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile

bilmeıi mümkün değildir. Hazım· 

11zlığı, mide yanmalarını, ek§ilikle· 

rini ve muannid inkıbazları ciderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 
l1ayatm intizamıızhklannı en emin 

ıurette ıslah ve insana hayat ve 

canlılık bah§eder. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

OQYÇE üRIENT BANK 
Dre&dner Bank Şube.si 

Merkezi: Berlin 

1 

Türkiyedekı ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka iti * 
-----------·-------·--.. 

~----~-------B•E•Y•O•C•L•U•-•l•S•T•A•N•B•U•L--rfie:~a:~~O~~~ 
• un memleketin her turufuuı gön-

D E. 1 ı• ı• D R ,J erilınektedır. lhtiynçl ırıııızı ve 
"" kataloğumuzu ist~yıniz. 

ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI Eskişehir~. A;:,~k Çıkaran 

M 1
• r~ 1 

eczanede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 

Galata lstanbul <lm&~ml~ 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilAnları -ı 
'-------' 
Liıa Kr. 

154 00 Kamerhatun mahallesinin Mankasar sokağında 48 No. lu dükkanın 
tamamı_ 

115 38 Pangaltı Afet sokağında 35 No. lu arsanın tamamı ... 

581 §O Ilüseyinağa rr.ahallesi Vişne sokağında eski 34, yeni 13 No. lu yarun 

kagir hancnın tamamı ... 
Yukarıda ynzılı gayri menkullerin mülkiyeti peşin para ile 10/12/937 tarihin

den itibarrn 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalE"-si 24/12/937 

Cuma gi.inü komısyonda saat 15 de yapılacağından taliblerin ~~, 7,5 pey paralarile 
Mahlıilat kalemmc müracnac eylemeleri... (8238) 

I 
·SATILIK MOT.ORLAR• -. 

MOısınmel bır arted yatık tek silindirli o:CROSSLEY,, markrlı 75 bey
gir kuvvatınde Guzojen motörn ve gen ı mOst nnel bır aded dik çift s li ı· 

1 dlrlı cALLENBURGEl~• marka.ı SJ . beygir. kuvvetinde} mazut He }şler de-1 
niz nıotörU ttc ·le sathlklır. Talıblerııı tzmmle Alsancttkta Tahsıu Pırnle 

.... ~ Mıı.karna ve l m.k fııbr.ktılnrına mOrıtc:rnUnrı. , 

Han Tarif em iz -Birincı •ahile 400 kuruı 
/kinci •ah ile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 ıt 
Dördüncü aahil• 100 » 
lç ıafıif eler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyer. bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdaı Ja ilin yaptırscnklaı· aynca 
tenzilatlı tarifemızden f~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar ~ç;n ayrı bir ı:ırife derpiş 
edilmiştır. 

Son Pc!ta'nın ticari ilanlarına aid 
i§ler fçi.n ~ adrese mı.ir~caat edıl· 

D\elidir· 
bincılık Kolll'ktlf f;llrkeU. 

Kahramanude Baıa 
4.ııkara caddesi _________________ _J 

Son Posta Matbaası 

N"'~riyat Mcdürü: Selim Ragıp Emet 

i t S. Ragıp E.\!EÇ 
SAH PLER : A. Ekrem lJ,5AKLIGlL 

Birincikinun 23 

avalara giivenm y.lniz 1 
Ant hıtraret değişiklikhm sızi nezle ve grip tı:ınıikesine 

maruı bırukubilir. Fakat; 

Vücudlinüzll bir kale gibi 

müdafaa eder. Gripiıı ıa-

de ıoğuk algınlığından 

mütevellid rahaüızlıklan 

değil, baş, diş, sinir ve 

adale ağrılannı da 

geçirir. 

icabında günde 3 kaşe ahnablllr. 
Taklitl r .n<len sakını ııı ve her yerde ısrnrla o: GHlPlN ,, isteyin1ı. 

. . .... 
' . .... 

Ankara Müzik Ô~retmen Oku:u Direktörlüğünden: 
Okulurr.uza 75 lira iıcretlı (İaşesi Okula aid) bir erkek Daktilo alınacaktır. 

(Almanca bilenler tE:rcih olunur.) isteklilerin 27 '12/1937 Pazartesi günü saat 14 

' de Okulda o;ınavları yapılmak üzere evraklarile birlikte Ankarada Müzik Öğret-
men okulunda bulunmaları. (8471) (4637) 

P A T 1 
İç. ve c'ış basur memelerinde, basur memeleriniil her türU 
iltihaplaıında, cerabatlenmi.J H .. tüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temi., eder. 


