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Hl TAYDA SEÇii , 
Antakyada 20 senedir 
görülmemiş bir neş' e 

Cumhuriyet bayramında bütün ıebirde dikkinlar 
kapandı, halk sabaha kadar bayram yapb her 

tarafta " Y qasın Atatürk ,. sesleri yükseldi 

Konıolol w NJaın B.... paklarla bit' .ncı. 
Antakya. (Husa • 

&~!~~~ _ ~J!!!'~- Tersanenin genişletilmesi 
~.:::!ı.~~~ için tetkıkler yapılıyor 
de Meclil Reisi Abdillhalik Renda, ve

(.o.vcımı S tınci ıaflfadaJ 

Acıklı bir ölüm 
Tersane, Karabük fabrikam kurulduktan so•ra harp 

gemileri de inıa edilebilecek bir vaziyete •elmit olacak 
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Her gün ------

Matbuat umum 
Müdürlügünün 
Albümü karşısında 

Yazan: Muhittin Birıen 

M atbuat müdürlüğü güzel bir eser 

meydan koydu; bundan bizim 

gazetelerimizde hayli bahsedildi amma, 
y!lp~lan güıel ifin zikre liyık olan daha 
bir çok noktaları vardır. 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

X Yaparım deyiniz, başarırsınız. X 

tkincitcşrin ~ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu~ 

Bagiin Konamalla 

-.-·---···--··· ... ··-·······--··--····-
Güzel bir Türk 

• 
eserı 

( Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Bahsettiğim ser, Türkiyeyi tanıttır -

mak üzere tertib edilmiş olan büyük b!r 
fotoğraf albümüdür; çok san'atkir bir fo
toğarfçının gözile görülmüş ve !ile alın
mış bir takım fotoğraflar içinde, bu al -
büm, memleketimizin güzel tabiat man-
1.aralarından, tarih eserlerinden, içtimal, 
iktısadi ve kültürel hayatmın muhtelif 
g5rünüşlerine vnnncıya kadar her şu -
besinin birer güzel köşesini san'atkara
ne levhalar içinde gösteren bu albüm, 
hangi taraftan bakılsa cidden güzel bir 
propaganda eseridir. Matbuat müdürlü
ğü, bu eseri uzun zaman hazırlamış, gü
ZC'l tertib etmiş, bugünkü dünya matbaa
cılığının en yeni muvaffakiyetlerile Al -
manyada basbrmıştır. Tabı, cildlenmesi, 
ambalajı dahil olmak üzere bütün mas -
rafı 175 kunış gibi çok küçük bir para -
nın içindedir. Bu albümden on bin tane 
rostırılmış ve bunun altı bin adedi dün
yanın. Türkiye işlerine yakından ve u -
z:ı.ktan alil.adar olan bütün köşelerine 

dağıblmıştır. 

• var köylüleri akın akın bu bakır yata .. 
lmdaki şenliğe geliyorlar. 

Madenin değerli müdürü Waim Kro • 
merle konuşuyoruz. Ve o anlatıyor: 

Franıız reisicumhuru Mösyö Lebran tShsillne bir kl5y 
me:b.-tebinde başladı, bir kaza merkezinde devam etti ve 
Frmsamn en yübek mekteblerinden biri olan Politeknik 
te nilıayet verdi ve bütün bu mekteblerin hepsinin her 11 -

nıfından daima birinci olarak çıktı. Bu, büyük devlet ada
mının en büyüt muvaffaldyet sırrı zekAsına ve çalışmasına 
mwızam. olarak ba§kasının yaptığını kendisinin de yapabi
leceğine iman etmif olmasından ibaretti. 

-- 1901 senesinde bu maden kAşifi ın1· 
hendis Nikolayi'ye ihale edilmiş, 190! de 

* bu mühendis hakkını Simens'e satmıştır· 
Simens müessesesinin tesisatı büyük har· 
bın arifesine kadar sürmüş, 1913 de işle
meğe başlıyan fabrikanın en faal zama~ 
1916 ve 1917 seneleri olmuştur. UmUJJI.' 
harbin nihayetine doğru ve akabinde ba· 
zı sebepler dolayısile maden ltamameil 
muattal kalmıştır. 

Hııyatta öndmüze ~apraşık bir mesele V1\'.. nazik bir iş 
çıktılı zaman bunu hemen güç ıörmiyelli düşünelim ki 
bu bize güç görünen igi bizden evvel başkalaı: da yapmı§lar 
ve muvaffak olmuşlardır. Onların zekisı bizden fazla değil
di, muntazam çalışma hissini takviye edip etmemek ise 
münhasıran kendi elimizde bulunan bir ıeydir, o halde mu
vaffak olmamak jçin hiç bir sebeb mevcud değildir, yapa
nın, deyiniz, mutlaka başarırsınız. 

26 teşrin 1924 de Simens veresesi he .. 
sabına tekı·ar çalışmağa yeltenmiş, fakat 
bir çok yolsuzluklar dolayısile 1928 de 
tekrar ve tamamen terkedilmeğe mecbur 
kalınmıştır. 8 sene muattal bir ihmal içiıı· r de harabiye doğru giden fabrika tsmet 

L S tr\t 'c::zJ A fE5l A s o N ı;==\\ A ) İnönünün ve bilfilıare Başvekil Celal B~-'=-' ~ ~ l::JI yarın doğu seyahatlerinde nazan dik.kat' .. 

'------------~-----;._---------------------J ni celbetmiş ve derhal 26 temmuz 936 dl:l 
Şimdi. dünyanın muhtelli gazetelerin

de harıl hanl bu albümden bahsedili • 
yor ve matbuat müdürlüğü de her gün 
albüm taleblerine cevab vermek mecbu
riyetinde kalıyor. Elindeki mikdar çok 
azalmış olduğu için gerek dahilden, ge
rek hariçten gelen mütemadi :taleblerin 
hepsiıü is'af edemiyor. Dünya gazetele
rinde bu albüm münasebetile neşredil -
miş olan y~zılardan bazılannı okumuş ol
mak. eserin yaptığı büyük tesiri tekdir 
e~ek için kafidir. 

Dünyanın en bahtiyar • • 
Karı lıocaaı 1 HERGUN BiR FIKRA 

Dudak boyamak irin Etibank tarafından faaliyete geçilmiş ve 
"' 1937 mayısında tamirat ikmal edilerc!C 

Bir alet keşfedildi tesisat faaliyete ~çmiş, izabe baıorııı1 
temmuzda akıtmağa muvaffak olmuştur• 

İşte bugün gördüğünüz §U canlı eser bit 
yılda meydana gelmiş, tam bir Türk ese-
ridir. 

* Yapılan i~ bir propagandadır. Fakat, ne 
güzel bir propaganda! Hiç kimseye kar
şı tecavüz.i !bir his beslemiyen, yalnız, ken
disini bugünkü çehresile ve inkilibının 
eserlerile herkese tanıtmak istiyen bır 

memleketin medeni propagandası! Öyle 
bir propaganda ki, kimse bunun bir pro
paganda olup olmadığını düşünmeğe lü
zum görmüyor. Dünya içinde çoktan 
s::-mpatik olmuş ve teveccüh kazanmış bir 
inkılabın, güzel eserlerini çok güzel bir 
takım fotoğraf resimleri üzerinde lezzetle 
ve bedii bır duygu ile seyretmek duy -
gusu, bu propagandanın peşinden koşu -
yor ve, yalvararak: 

l\.ütbece benden aşağısınz 
rıad Paşcı Haleb 1.1aliri iken, orada 

bulunan biT alime çok hiimıet eder -
mif. Alim kendisini rlırarıte geldiği 
mm.an ıterinden kalkar. Vı giderken 
tLı merdivene kadaT Uf1Iİ edernıif. 
Bir gün gene c1lim paşayı zi11arete gel
mif ve Uiz aramıda pCI§adan kendisi
ne bir rütbe verilmesin~ tavassutunu 
iı'temlf. Paşa. 11azmış, rütbe verilmiş. 
Alim pCJf<ıya te§ekkilr etmek için gel
df#l aman pafa yerinden kımıldama
dan: 

- Buyurun! 
Demif, cfüm ftJ§ıTm'f. Artık aynaya IQzum kalmadı. Şu ıör-
- Pa§a hazretleri ba114 eskiden ti- düğünüz ve çeşld çeşid modellerle, du-

~ta hürmet gösterirlerdi. Bu hal be- daklarınızı istedilfniz aibi, aynaya bak-
tı! f(lfırttı. mağa hacet kalmadan ve rujunuzu taşır-

ilngilterede Kent'tı 60 senedir evli ol- PQftı gülmüş: madan boyayabilirsiniz. 

duldan halde, dah·a ... eni evlenmi• bir - Evet, demfı, o mman benden 4- l •l· D h •l AT 
" ır lim bir zat olduğunuz için rize hür - ngı lZ a 1 iye ı vazırı 

çift kadar, belki de onlardan fazla bir- met gösterirdim. Fakat Jimdi rütbe- tango t:ampı·yanu olmuş 
birlerini seven bu karı ko"• dünyanın en ~ "' -. ce benden çok aşağısını.ı. Onun için t 
mes'ud çifti sayılmaktadır. Bir an için bqka türlü hareket edemem. ngiliz dahiliye nazarı Sir Samuel '* .&. Hoare bir ziyafet esnasında şöyle demiş-
olsun birbirlerinden ayrılınıyan Mr. ve .. 

Diyor. Matbuat müdürlüğünün bu ma- Mrs. Gllham, a:s -r yaflarında olmakla Krrlere tav~Qan no··zü tir: ruıda aldığı mektublann sayısını gör _ .- U v n - Bir keresinde, Avrupada bir gazi -

- Aman bir tane de bana! 

~k insana hayret verir. Eser, her taraf- beraber, daha hfill kmlı canlı ve nere- Takaralı görmeleri noda, tango müsabakasını kazanmıştım. 
ta bu kadar tesir bırakmıştır. Halbuki lidirler. Gençlerle pkalaşırlar, kendile- Milmkün Bittabi bu, senelerce evveldi. Londraya 
insan ruhunda propagandaya karşı bir ne rine öğüdler verirler. dönünce, başvekil Mister Baldwine, me-
vi kaçınma duygusu vardı · b' Kılınacakmıa zuniyetim esnasında bir tango müsaba -

dn ka da r; msan ır nmdır. Esasen matbuat müdürlüğü, ge - v kasında birinci geldim, deyince, şefim: 
propagan rşısın kaldığını gô - .-n sene yapmış olduk.· bir teşebbüsü"" ıs- İ d 1 l b ce sıkılır, kendisini bunun tesiri alhnda :s-· •"' d ia ara bakılacak o ursa, undan c- Yarabbi şükür, kabinem nilıayet 
bırakmamak ister. Fakat, bu işte böyle 1ah ederek bu sene, gene Almanyada, ay- böyle tavşanlardan çıkarılacak gözler, bir iş gördü .• 
değil. Çünkü, bir kere propagandanın te- ni tarzda pek güzel bir takım hazırla - körlere takılarak, görmeleri temin e • Diye cevab verdi 
cavüzt hiç bir gayesi yoktur ve saniyen mıştır. Bu takvim de dünyanın dört ta - dilecektir. S ------
de en güzel ve en zevk verici bir sın'at rafına yayılacaktır. Cardiff göz mütehassıslarından bi- anfransisko hakkında 
çerçevesi içinde yapılmıştır. Bu satırları çok 1aınimi bir kadirgi _ r.inin, son günlere kadar yaptığı tec - garib malumat 

* naslık duygusu içinde matbuat müdür _ rübelerde, buna muvaffak o1duğu, pek Bir Avrupalı mtihan'ir Sanfransisko-

Bununla fU anlaşılıyor: En müessir Jiiğilnü tebrik etmekle bitireceğim. İki yakında da bu keşfi ilmi mebafile teb- ya giderek tetkikat yapmı~ ve fU malıi
propaganda, cyapılacak. şeylerin clafı> b::ıfta evvel, bana da bir nüshası gönde- liğ edeceği söylenmektedir. matı elde etmif. Amerikada Kallfornlya
değil, cyapılmış• eserlerin chakikati. ü- rilmiş olan bu albümü lezzetle seyret - Tavşan gözündeki beyaz zar, insa - nın en büyük fe}ıri neresidir? Amerika
zerine istinad etmelidir. Bu yapılmış şey- miş, ve sonra cildi mahfazasının içine ko- nınkine göre küçük ise de gene kulla - nın en büyük plAjı nerededir? Yazın en 
ler, Türkiye denilen memleketin, her ta- yup saklamakla i~ifa etmiştim. Dünya nılabilecek bir haldedir. Herhangi bir latif memleket neresidir? En büyük par
rafmda göze çarpan bir inkılüb ve isti _ matbuatında gördüğüm büyük altıkadan hastalık neticesinde bu zan kaldırmak kı olan memleket neresidir? En büyük 
hslenin man.ıaralandır. Gfilı Türkiye _ sonra, kadirşinaslıkta bizim geç kaldı _ icab ettiği zaman körlerden istifade e- köprüsü olan memleket neresidir? En çok 
nin güzel bir tabiat parçası olduğunu ğımızı gördüm ve bu nevi dünya neşrı _ qilmekte idi. hususiyeü olan memleket neresidir? 
gösteren bir levha, gfilı bu güzel tabiat ya.tı arasında yüksek nümuneyi temsil Halbuki, Cardiff'li göz doktoru hu- AmerikaTllll en güzel kadınlarının top-
parr:ısı u·zerm· e msa· nla · edi · ı ed b d d la • tt b.. ..k .. 1.. 1 k !andığı yer neresidir? Çlnden backa dün-

· r rın ımar cı e - en u eser en o yı matbuat müdür- .susı sure e \'e uyu goz u o ara ye~ aln b' . d ç· bedi~ • 
lerile riziJmic 11 d · 11 _ ~·· .. . . . ~. . yanın y ız ır yerın e ın ma var-

.ır • ._ yo arı, emıryo arını, lugunu bir kere de ben tebrik etmeği hır tıştırdıgı tavşanları sayesınde pek ya - dır. Burası neresidir? 
gMı fabrikta1an ve tarlayla bahçeyi gös- vazife bild•m. kında körleri bu Afetten kurtaracağına Bütün bunların cevabı b'ır kelimedı'r. 
teren manzaralar, bütün bunlar Türki-
v"Cie ya tabıatin verdiği güzel şeyler, ya- Muhittin Birgen emindir. - Sanfransisko! .. 

llt.d insanların vücuda getirdiği eserler- r 
dir. 

İSTER İNAN, iSTER İNANMA! Bunları birer birer tetkik eden insan
br, Türkiyeye aid uzun ve hazan da di -
kine perdah eden bir tıraş kadar yorucu Çalgılı lokantalardan birinin orkestra şefi anlattı: cdiye bağırıyorlardı, bu vaziyet eski müşterilerimizin ca-
oJan kitablann yardımına muhtaç ol _ cMüessesemizde ötedenberi müzik vardı. Daima alafranga cnını sıkh, yavaş yavaş görünmemiye başladılar. Lokanta 
maksızın Türkiye hakkında bir fikir edi- cçafordı, geçenlerde orkestramıza bir çeşni daha vermek csahibi telaşa düştü ve alaturka şarkı söyliyen güzel sesli 
n<.'bilir. Bu fikir, elbet güzel bir fikir o- cistedik, hem alafranga, hem de alaturka söyliyen güzel ckızı çıkarmaktan başka çare bulamadı, bunun üzerine ye-
lacaktır, çn.nkü Türkiyede colacak. şey- csesli bir kızı angaje ettik. Kız gerçekten musiki biliyordu eni müşterilerimiz hemen aryaklarını kestiler, eski müşteri-
lerin değil, colmuş> şeylerin güzel ve- eve gerçekten güzel söylüyorlardı, bütün müşterilerimiz clerimiz de geri döndüler .• 
sikaları, canlı birer şahid olarak, tam bir cmemnun kaldılar. Çok geçmeden mutad müşterilerimiz de Orkestra şefinin s5ylediklerı hoşumuza gitmedi, kendi-
ahenk içinde bir araya toplanmıştır. İşte, carttı, lokantamıza h5ç gelmiyenler de gelmiye başlamışlar- miz için acı bulduk, fakat çok samimi idi, sözüne inandık, 

cdı. Oturuyorlar, içiyorlar ve şarkıyı dinlerken de ah, of amma ey okuyucu sen: 
muvaffakiyetin sırrı buradadır. Bu mı - J 
s:ıli gözönimde tutnrak bu tarzda pro _ S TER 1 NAN, İ S T E R İ N AN M Af 
p~gandaya kuvvet vermek her halde 11- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bugüne kadar 300 ton bakır elde ettUc· 
İleride senevi istihsalatım.ızı 1500-200° 
ton arasında tahmin ediyoruz.• 
Değerli mühendis heyecanlı bir Jisaıı

Ja anlatmağa devam ediyor: 
c- Avrupa piyasasında bakırın bugün• 

kü tonasının fiatı 300 liradır. Şu halde 
2000 tonluk yıllık istihsalitımızla mernle· 
kete 600,000 liralık döviz girecek demelt
tir ki Türk iktısadi hayatı için bu ktY " 
metli bir netice sayılır. 

* 
Sık çamlıkların ortasında açılmış dür 

gün yoldan, J>eyaz, temiz, şirin evlere 
süslü bu fabrika şehrine bakıyorum. yoıc: 
sulluğun için<le kıvranan Çoruh vilayetı 
köylülerine fabrika ayda 35,000 lira da' 
ğıtıyor ve 600 ameleyi ailelerile beraber 
sinesinde banndırıyor 
İçimde duyduğum geniz bir ferahlıJ<lll 

bol bol çam havası teneffüs ediyorun1 ve 
fabrikayı dolaşıyoruz: fi 

- İşte günde 150 kişiyi yıkamağa kÔ 
gelecek duşlu ve modern hamamımız. . 

- İşte amele ve memurin mahfeli ... 'fı• 
yatro ve oyun salonları, okuma odaSL 

Takdir ve hayranlıkla dolaşmamıza de .. 
vmn ediyoruz: 

- İşte işçiye gıdni ve diğer çeşid bil; 
tün ihtiyaçlarını karşılıyacak malzerocY 
maliyet fiatma veren ve iş kanunuııutl 
müsmir neticelerinden biri sayılan öltO .. 
nama. 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 
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Mezad idaresi için 
bir ihtilaf 

Almanlar İstanbulda bir 
balık fabrikası kuracaklar Maliye mezad idaresinden 
lktısat Veka~eti he_ab.na kurulacak olan fabrikada ünvan tezkeresi ve ruhsat 
ba :ıktan yağ çıkarılacak ve etler un haline getirilecek . harcı istiyor 

. . . . . . . Beledıye mezad idaresinin ümran 
Balıkçıl~ etrafında tetkıkler ya~ • / ışlermde ıstıf~de edılmıyen :.ksamın ~ tezkeresi almağa ve ruhsat harcı ver _ 

mak üzere Istanbula gelen İktısat Ve- dan un ve yag yapılmaktadır. Halbuki meğe tabi olup olmadığı şA D _ 

,; Tepebaşı GARD EN' inde 

HA:f:Mt.L~~~f ~~ ~~!iİE~R~:~osONIJ~ 
40 artiat • 10 kız ve 

AMBASADÖR 

F 

görülme~ bir muvaffakiyet kazandılar. 
Bugün saat 17 1/2 da matine Fransız artisti 

L O R E L L E 'in 
son ıea ısı. Her akşam DiNE • DANSANT 

MUHTEŞEM 
BiR 

BiR FiLM ..• 
OAHINiN HAYATI 

Bütün musikisi ile • sinemada : kfıletı balıkçılık şubesi müdür,L~. &:~al Türkiyed: yapılacakla.r teknıfl ?alık - Ietçe tetkik olunmaktadır. ~~y~us~~ta 
işlerim bitirmiş, Ankarakkya daonhmuş - tan ?lacag.ın~an her cılhetçb~ dingıl~.zle - belediye ile maliye arasında hasıl o - B E E T H O V E N 
tür. Kemal tetkikleri ha ın a azır - rınkıne faıktır. Alman ar ız e yucu - lan noktai nazar ihtilafın ba11· ı _ 

Al .k ·ı hAl I T ın ınc .rn A u a lıyacağı raporu Vek~ e:e h v~re~ktır. da getirilecek fabrı a ı e a en ngı ız- dar, tahsilatın durdurulması için bele - Baş rolde: ff A R R Y B .I' 
~~k~~~nun~p~Je~ ~Ul. ~ - ~rin.~n~~l~an~iy~~m~lın~,d~etarafın~nŞGrnyı De~cl~n~· '•••••••••••-~•-•••••••••·-~ 
lıse se\ kedılmemışt_ır. .. .. .. .. fasetı dolayısıle kendılenne çevırme .. - bir icra kararı alınmış ve keyfiyet vi -

. Balık~!~ ~ubesı mudu~unun tet - ğc pek çabuk muvaffak olacaklar mı u- ı lfıyet vasıtasile defterdarlığa tebliğ e -
kik~e;ı goruldukten s.onr~ Aıcab eden mid etmektedirler. Şehrimizdeki tet - dilmiştir. 
tadılnt yapılacak, proJe bılahare Mec - kiklcri esnasında balıkçılık şubesi mü -
ı:se. sevkolunacaktır. dürü Kemal Balta limanındaki bahk B • J k f 

Istanbulda balık unu ve oalık yağı laboratuarına giderek palamut ve to • il ame e a aSJ 
fabrikası. yapmak üzere. ~~racaat. ~rJen riklerimizden nümune olarak çıkarılan } k •• }d •• 
Alınan . fır~~larından bırımn tekl~fı ka yağ ve un tecrübelerinde bulunmuş _ parça anara 0 U 

9 Teşrinisani Salı günü akptJı TURAN 
Üstad Bestekar MUHLİS SABAHADDİN gecesi 

NAŞiD, SAFİYE, MUALLA, FİKRiYE, ve saz 
heyeti ZOZO DALMAS ve Yunan operet artis ti 
ARİSTİDİ HATIRIM İÇiN B üyük operet 3 perde 

20 klflllk bDrDk orkestra 

bul ;<iılmıştır. Fırına fabrıkayı İK~~sa~ tur. Balıklarımız bu işe pek elverişli Dün Yeniköyde feci bir kaza olmuş 
Vekaletı he;abına kuracak •• her turlu görülmüştür. Torik ve palamutun yüz- bir marangoz Galata vapurunun gtiver I F' 
ımk asdr~~ını hıç bır karşılık oek emedvenı de yedısi yagv olabilmekte diğer kısmı tesinden düşerek kafası parçalanmak FRANSIZ Tiyatrosu 

Şehir tiyatrosu dl 
Dram kısmı TepebaşıJl1' 
Bugün saat 16.sO d:a 
akşam saat 20.30 

en ısı yapacak ve yalnız un ve vag • ' n .. lm .. ı--
lar munhasıran bu f ma a satılacak - un haline gırmektedir. Fabrikanın Bal sur~ ı .e o u~ ur. 9 lkin i Teşrin Salı gOnn akşamı 

ır y ta limanında kurulması muvafık görül- Istınyedek.i Dok fabrikası havuzun- saat 21 de ve 
tır. B 1 k 1 k. A .. b 

1 
k müştür İtals an balıkçılarının araların· da tamir edilmekte olan Galata vapu • 10 İkinci Teşrin Çarşamba günü ISPANYOL BAHÇELERlttol 

S PerdJ 
k 11 

a ıl ukn an vlırndyevı gu r:do arat. da yap.tıklan birlik dolayısile vegane runda marangoz Malatyalı İzzet vapu- gündüz saat 18 de 
u anı aca , ya 1 ar an sana:-,-ı e ıs ı- " ·· t · · d t · 1 
d dil ek . t . .h balığımız olan torik ve palamut- run guver esının ış tarafında amır e Romanın Ruayal Tlyatroau ..A 

fa e e ec tır. ~ngılterede bu maksat- 1 raç . meşgulken bird~bire m üvazenesini Birinci baler ini SOP"" 
la geniş teşkilat vücuda getirilmiştir. lar bu ~ene pek ucuz fıatl~rla s~tılınak- kaybederek havuza düşmüş kafası par ANGIOLA SARTORIO Operet kısmı eski Fransız tfyatrO 
Balık unla~ ~ün~anın her tarafında ~· b~ ışde b~lıkçının istıfadesı asga - çalanarak derhal ölmüştü;. Nöbetçi 1 nun idaresinde olmak nzere Bugün saat 15.30 
bulunan mu~terıl~rın~ derhal s.atılmak- rıye uımekt~ır. . müddeiwnumi muavini kaza mahalline FLORAN& ŞEHRiNiN ve akşam saat 20.30 da j 
ta, balık yaglan Ingıltere ve Ingiltere Un ve yag f~brıkası kurulunca ba • giderek tahkikata başlamış ceset Adli-1 Meşhur Baleti namındaki heyet A T E Ş B Ö C E O 
müstemlekeleri1?d~1 i fabr·kalarcia. kul-ı lıklarıı;ıız htiç bil~rzlsu.retıe1. zdayidolmıya : ye tabibi Salih Haşim tarafından mua- tarafından Komedi 4 perde --" 
Ianılmaktadır . .?gı terede ~alığın kuy- cak, hale~ ng ı ~rın e ın e uran pı- yene edilmiştir. 2 FevkalAde BUyUk Temsil ~ 
nığundan, kulagından ~k~a~'!,b~~çmış olacaktır. verilecek ERTUCAUL SADi TEl<s tJ 

Müte'errik: Polisle: Türk borcu tahvillerinde yükselme Programda ı DON KfŞOT 6 talr TlY A T RO 
--~"---- devam ediyor Jo, Müzik Salerus SKALAT'flANA (AKSARAYD~ )IC 

Trakya n albantlar kursu Bir kaçakçı yakalandı Ünitürk, kuponlarının tediyesi yak- ~-- 7 vesaire . · · · · 1 Bu gOn: ( Ç0 '
11 

Trakya naıbandlarının bilgilerini arttır- Tahmlscllerde Kayserili Osman oğlu laştığı cihetle, yükselmektedir. Evvel- fabrlk••• ,.o 
mak ve usta yetlş~mek maksadlle Umumi Me~me:d~ ın~a:~~ ~~~5r:sznya~::u~~a: ı ki akşa~ 14 lira 9 5 kuruşta Bisikletli araba tipi Bu geca SEK iti ~ 
müfettişliğin teşcbbusu v~ Ziraat VekfıleU - r~ ::;ı~~ Y~~alanı!ş~. Kaçak kağıtlar mü- kapanoo Unitürk dün 15 ,O 7 de açılmış Belediye, nümune olacak el arabası Pazartesi gnnn &Jc d• 
nlnkmluvafakati ul zerlkne Isto.Tnbkuldad Sellmi i - .ıdere edllmlş, suçlu mahkemeye verilmiş - 15 lira 3 7,5 kuruşta kapanmıştır. tiplerini tesbit etmeğe başlamıştır. Bı- (Kadıköy • SÜilEYY A) sineınssııı ..J6' 
ye ış asında açı an ursa ra ya an y rm . . . . . . . . . . . . .• . .,_,., 
nalband tştlrak etmiştir. uç ay devam ede lr. Frank hır sterlin mukabılı 14 7 dır. sıkletlı araba tipı seçılıniştır. Dıgerlerı Erkekler 40 ın dan sonra • 

cek olan bu devrenin hitamından sonra i Otomobil kazası So:Jt;e~r:li:n~6~2~3~-~6;2;6~d~ır~.------~~te~s~b~it~ed~ilın::ek:.u~ .. z;e:red;;i~r~. -----~------------~l klncl kurso. gene yirmi nalbo.nd iştirak et Şoför Bekirin idare ettlğl 831 numaralı .ııııı 

Urllecektlr. amyon Maslo.kta arabacı Rızanın süt ara- ANKARADA CUMHUR.YET BAYRAMI b Ü ıtıerasiıO• 
Bu kursların masranarını köy bütçeleı . >asına çarpmış, atlardan blristnin ayakları 1 •• •• münasebet ile yapılan iit n j 

karşılayacaktır. Nalbandcılık mektebinde n ırılmış, arabacı Rıza da muhtelll yerlerin-j A A o K BUYUK GEÇİT RESİMLER ' çılan kurs münasebetlle umumi mufettLş Kn en yaralanmıştır. Yaralı arabacı tedavi i - T 'f R huzurunda yapılan ,. adif __ 
zım rnrık mektep müdur1uğüne yazdığı btr ın hastaneye kaldıntmış, kazaya sebebiyet BALKAN İTTİHADI DEVLETLERi G ENEL KURMA y BAŞKANLARI, HÜKÜMET ERKANIIVW' 
mektupda teşekkür etmiş ve muvaffaklyet- . eren şoror yakalanarak tahk!ka ta. başlan -
ıer dllemiştır. r.ıştır. IZCILERİMİZlN GEÇİŞLERi VESAIR MUHTEŞEM MERASıM 

da d b" • el • * Şoför Ali ldareslndekl 3989 numaralı K y d' 
Ticaret o sın a ır vergı meı { 1 kamyon Pangaltı pastanesl önundc Nişana Bugun ,. p E ve s A R A Sinemalarında gösterilmekte ır ~ .. 

Ticaret Odasının iki sene evvel ku- ·arpo.rak yaralamış, yaralı Şişli Etfnl hasta- ,., 
rulan bir tekaüd yardım sandığı var • -ıesıne kaldırılmış, suçlu şoför yakalanmış- Bu muazzam mm pek yakında ANKARADA: Yeni ve Halk, lZMlRDE: F.Jbamra, BEYOÔLUNDA: ~)()} 
dır. Bu sandığa, memurlar maaşların- tır. Alkazar, lSTANBULDA: Hilal, Millt ve Alemdar, BURSADA: Tayyare, ESKlŞEHlRDE: Yeni ve şair 
dan muayyen bir mikdar para yat.ır - t3ir tramvay geriye doğru kızak t•ph sinemalarda gösterilecektir. 
dıkları gibi, Tıcaret Odası da, maaş - Alemdar yokuşunda bir tramvay azası 

atlatılmıştır. 49 numaralı Ort::ı.koy - Aksa -
lannın yüzde beşi nisbetinde para kat ray arabası arkasında bir römorku çekerek 
mayı taahhüt etmiş bulunmaktadır. Alemdar yokuşundan yukarı çıko.rken bir -
Ancak, Ticaret Odası, bu parayı llZUn denblre bozularak geriye doğru kaymağa 
zaman yatırmamış, ahiren, bütün bu başlamıştır. vatman derhal :fren ~apmış ve 

geçen zamana aid parayı birden vatır- yokuş altında beklly~n Beşiktaş - Fatih a
" rabaslle vukuu muhtemel müsademenin bu 

mış ve Oda muhasebesi bundan mali - şekilde onune geçmiştir. Her lk! tramvayda-
yeyi de haberdar etmiştir. Maliye, bu ki yolcular büyuk bir korku geçirmişlerdir. 
paraların yeklınu üzerinden vergi tarh Balıkçı kavgası 
etmiş ve odaya tebliğ etmiştir. Halbu- Yenikoyde Salkımküpe sokağında oturan 
ki, bu para her ay muayyen mikdarda balıkçı Hlristo ile aynı yerde oturan balıkçı 
yatırılmış olsa, yekununa tarh edilen- Aleko Kalender yurdu önlerinde balık tu -

to.rlnrken balık ağlarının sarılması yüzün -
den daha az vergi tarhedilmesi icab et- den blrbirlerile kavga etmeye başlamışlar -
mektedir. dır. Bu sırada Hiristo eline geçirdiği bir so-

Nakil vasıtalan i çin tecriibe po ile Alekoyu başından tehlikell surette ya 
ralamış yaralı balıkçı Şlşll Etfal hastane -

sahası ayrılacak sine kaldınlmış, suçlu yakalanmıştır. 
Yeni alınmak istenen nakil vasıtn'arı- Yeşil ::Iirekt ... yangın başlangıcı 

nın, ve beygirlerin şehir içinde tecrübe Yeşildirekte Koca handa lklncl katta Sü-
edilmeleri yasak edilecektir. Bunlar için Ieymana ald boya fabrikasında baca kurum
hususi bir yer ayrılacak, tecrübeler ancnk !arının tutuşması lle blr yangın başlangıcı 

olmuş ve itfaiye tarafından etrafa sirnyetı-ı 
oralarda yapılacaktır. Tecrübe sahasını r.r meydan verllmeden sondür!llmilştUr. 
belediy.e bilahare tesbit ederek ilfır -..ıQ - - ~ • ·- • • • • • • • -

cektlr. 1 RA DVO 1 
Şehir işleri - -

Eu~ünkü progr•m 
Tiftik piyasası canlı '1 - ikinci&qrin - 937 - Pazar 

Tiftik piyasası hem tere'.idüt ve hem is TAN Bu L 

Bugün, kahkaha ile gülmek... Hoı ve neşeli iki saat geçirmek istiyenler 

Büyfikkc!:~kl~rin F E R N A 'N D E L'i En soD. 
teınsillerl 

G .. ' . •t' .. l ' or. •..• ışı . ... sog eme ...• 
Emsalsiz filminde takdim eden 

SÜMER SİNEMASINA 
gitmelidirler. Bu filmde : PARIS'ln en gtızel kadınlan .... 

En IUk• ve muhteşem dekorlar1 .... ve ten, ••fell bir mevzu gifrecek 
ve LA MEXJCANA şuh, neşeli tarkıyı dinliyecek ve dansını seyredeceksiniı. 

Velhasıl her seansta salonu baştan ba,a dolduran fllm. Bugtın saat 11 de tenzi.&tlı 

Senenin en muazzam • en müthiş en güzel filmi 

SARI ESİRLER 
Fransızca aözlU 

B U G ÜN 

iPEK Sinemasmda 

PAUL MUNI 
LUIZ RAYNER 

ve ~::.\ 
d_e ilerisi i.çin ümid ~erici bir devre ge- ö:~~07e:-ı~~~ : Türk musikisi. 12.so: Ha _ 

çırmekt~dır. ~e:eddud şundan ileri gel vadls. 13.05: Beyoğlu halkevl gösterlt kolu Sean•lar aaat 11 • 2 • 4.15 • 6.30 ve 9 da 
mektedır: İngılızler perakende mal al- tarafından bir temsil. 11 matinesi tenzilı\Uıdır. 

20.000 flgUran ;~--~ 

maktadır. Almanyadan taleb vardır. Fa Akşam neşriyatı : "-••••••••••••••••••••..;;;;...;;:-...;~=:=::~;;~~:;m;m.--~:; kat tediye ~leri tüccarı biraz düsün • 18 30: Plakla dans musikisi, 19 00 : Satı - "" 
dürınektedir. • ye: Piyano ve keman refakatlle. 19.30: Kon-

.. . . ferans: Kflzım No.ml Duru. 20 00: MUzey -
Umid verıcı emareler de, Rusların yen ve arkada lan tarafından Türk mllsl -

piyasada görünmeleridir. Her vakit pi· ki i ve halk şarkılan. 20.30: Ömer Rıza ta -
yasada görünmiyen Ruslar, pi~ a ada rufınd:ın Arapça söylev. 20.45: Bay Muzaf -

·· " d 'kl · takdirde çok küllivetli fer ve nrkadaşları tarafından Turk musiki. 
gorun u erı . J • • si ve halk şarkıları, (saat ö.yo.rı>. 21.15: Fran-
rnal çektiklerinden pıyasa, bunu ıyı sız sinema artistlerinden M. Florcl t:ırafın-
karşılamıştır. dan Studyomuz orkestrası refakntile mulıte-

Dün muhtelif piyasalara bin balya lif parçalar. 22.15: Ajans ve bors:ı h:ı.berlerı. 

t iftik satılmıştır. ) ~:~~: PUikla sololar, opera ve operet p.ı:rça-

el fJıı>İ 
kahkahalar kralı MiL TON' un en son ve en gn:ı 

Genç Kızlar Mektebinde uE1 
Diğer yıldızlar : FRANÇOiSE ROSAY - PIERRE LARd~· d'°' 

k ,.,,0-1-1,.d 
Meşhur Fransl% komedyeni ba mü.tcana fılmlnde yı,;zlcrcc genç ız d fe.P-
profcaörü, aonra gangatcır, ltua bırıı:ı:ı, :ı:cngın muhtdıf vuıyetler c 

zevkli ve n~cli bır meuu içinde goıunmelr:tedır da 
• YARIN matinelerden itibaren TÜRK S inemasın 



- Hani Hasan Bey Ba -
11 tnağazalarda etiketler 
IÖrüyorwıı. 

... Kas tocaman 
;pı.dıktall IOJld· •• 

... Yanına da ufacıcık 95 
• brUI yazıyorlar. 

Buan Bey - Onu bıztm 
metlelalıpar da yapıyor • 
)ar. 

- Null Hasan Bey? 
Huan Bey - cHarb iltn 

edildb diye bir mantet ko
,..,.., altma ela afacıcık 

bir cmlf• llhe edlJodar. 

Yurdda kültür hareketleri 

Akyazıcıan JUl)ıyor. KabUtıJali k6J1lııde Od nıı• ....ı bet klJb Jardımı ve 
el birJ.iiile yap.ılul bet ünaneU lrlrlh' mektebıba •lllma meruılml 7apJmıp. 
Merasimde nalıiye mildGrll de b!ı nutü IBTlemJt. onda mm& laırbaıüa baUı 
mi§tir. Resimde, Jd1p.* merulmbMla )Nlvnınlar ve W. ~ 

• 

Edirne (llurud) - Vll&yet Nıınlılmda tBrenle a~ (Aflcılık, Pfdınmhk) 
kursunda ..... blt'-fbr· 

Kursa d&t vlllJ'etta Glllll' Jdtl olmak Gaere ta talebe devam etmektedir. Ta-
ltbeler bu lmnCa aJDl mnancla dtellOt tavpncdık, dersleri de 16receklerdtr. 
Beaillllde 11Deral Dirtk Jmn talebelerine iltifat ederlerken 16rilmektedJ.r. 



• Sayla SON POS'l'A 

Bir tehdit davasının 
muhakemesi yaı)ılıyor 

HADiSELER 
K RŞOSINDA 

Getirilen pehlivanlar 
Bir zaman başka memleketlerden çil -

Otomobil ile lstanbuldan Avrupaya 
Londra ne kadar değişınİŞ 
Onun bu hali.ni ağırbaşlı bir dostumun günün birİP~ 
saçını, sakalını kırphrıp sefahate dalmasına benzettı 

rük kumaş getirirler, ve: 
- En sağlam kumaş işte budur! 
Sözile ortaya çıkarırlardı. Şimdi çürük 

kunıaş getirenler hemen hemen kalma - Yazan: Vasfi Rıza Zobu · 

Suçlular, kendilerine iftira edildig"' İni söylüyor ve dı. Yalnız çürük pehlivan getirenler var.. cLondra şehri>, cİngiliz devleti>, 
Onlar, başka, başka fnemleketlerden gc- cLordlar ve Avam Karnaras1> ... Bu isim-

davacıyı suçlu mev kiine düşürmek istiyorlar t irdikleri ~ürük pehlivanları: )erde dalına bir yabancılık, bir acaiblik 
Bristol oteli sahibi Ömer LUtfil'i karısı İrfan ve kaynanası İfakatin du _ - En sağlam pehlivan budur. Düny:ı- duyarım. Moskova, Berlin, Paris, Roma .. 

tehdid ederek, para almaktan suçhı Il- ıuşmalarına Ağır cezada devam edil _ da bir kere bile yenilmemiştir. On kiş~yi Bunları telfıffuz ederken hiç yadırgamam 
yas ile, Abbasın muhakemelerınc A - miştir. birden devirir, yirmi mandayı bir yum- da. Britisch Mnseum deyiş, başka Alemde-
ğ1rceza mahkemesinde dün bakılmış - Ada pazarında bulunan müdafaa şa- ı ukta öldürür. Elli merkebin çektiği a- kı insanlara aid yermiş gibi bende bir his 
tır. .. .. . . . ~idi Sabrinin, ifadesi alınması için, A- rabayı bir parmakla durdurur. bırakır. Halbuki ne cLuvr> derken, ne dı 

Dunku celsede şahıt sıfatıle dınle - aapazan Ağırceza mahkemesine tali _ Sözlerile ortaya çıkarıyorlar.. Fakat cBergamune Museum> diye düşünürken 
nilen Ömer LCıtfi hadis" etrafında şun- rnatname yazılmıştı. Gelen cevab mah- dilnyayı bile yerinden kaldıracak kabili- kulağıma bir yabancılık, bir başkalık 
ları anlatmıştır: kemede okunmuştur. Sabri, ifadesJıde yette dedikleri pehlivan bizim ekseriya çarpmaz. 

- Suçlulardan İlyas evv.elc~ benim 
1 
vak'adan bihaber bulunduğunu ve ge- ı ş~yle böyle ~i.r p~hlivanımız karşısında Bundan dolayı olacak ki, İngilizler a-

yanımda çalışırdı. Geçen nazıran a - rek maktul, gerekse suçluları tanıma _ hır anda yenılıverıyor. rasında geçen üç dört günüm beni, biraz 
yında kendisine yol verdim. Abbasa ge dığını beyan etmektedir. Hani bir fıkra vardır: şaşkınlığa uğrattı. Ne Paris gibi geniı 
lınce, onu eskiden tanımazdım. Bir Bundan sonra cinayetin işlendiği ge Adamın biri fazla atarmış. Bazan da at- bulvarları, ne Berlin gibi temiz sokakları, 
müddet evvel beni Beyoğlu polis mer - ce tahkikata el koyan, İstanbul ınüd _ tığı akla, mantığa uymıyacak gibi olur - ne Nevyork gibi muazzam binaları var. 
kezinden çağırdılar Fridman ismınde deiumumi muavinlerinden Kemal Tan muş. Böyle zamanlarda uşağı öksürür - Sade, basit apartımanlar, dar denecek ka
bir kadın kendisinin benim tarafun - mahkemede şahit olarak dinlenmiş ve müş. O da attığını, tutturamadığını an - dar kasvetli ve karanlık sokaklar! .. Kra
dan yaralandığını iddia etmiş. Merkez· şunları söylemiştir:· Jar, sözü değiştirirmiş. Bir gün misafır- lın sarayı bile o kadar küçük ıöründü ki 
de bu isimde bir kadın tanımadığımı - Vak'a gecesi ben nöbetçi ıdim Ge- lcrile otururken: gözüme; inanamadım. Fakat hepsinin 
söyledim. Ben, Negli isminde bir ka - ce yarısı eve haber geldi, yataktan kal- - Bir tilki gördüm, demiş, kuyruğtı içinde sanki bir esrar kaynağı var. San-
dın tanıyordum. Bilahare uğrendim k i, karak hadisenin olduğu eve ~ittim. Talı tam on metre idi. ki bu damların altında oturanlar insan 
bu kadın Abbas tarafından yaralan - kikata başladım. Avluda bulunan ka _ Uşak öksürmüş.. şeklinde inler \'e cinler. Taymis nehri-
mış.. Benim hakkımdaki iddiaya ge - pının, arkasından itibaren kan lekele _ Efendisi sözü değiştirmiş: nm kenarına sıralanan kabartmalarla 
lince kendisini müşterileri rahatsız et- ri başlıyordu. Bu lekeleri takib ettim. - Mübalağa etmiş olmayım, on metre süslü binaların içinde yaşıyan insanlar-
tiği için otelden koğmuştum. Beslediği İç merdivende devam ederek, yukarı değilse, muhakkak beş metre idi. da, ihtiyarının haricinde bir azamet ve 
husumet dolayısile böyle yapmış. kata kadar devam ediyordu. Uşak gene öksürmüş. Efendisi gıme gurur sakl;.. İşte bu gizli his, kendi cin-

. !3~istol otelinin sahibi suçluların ken Nurettinin yattığı odada yerde se _ sözü değiştirmiş. sinden gayri bir insan oğlile karşılaştığı 
dısını tehdit etmeleri hakkında da şun rili bir yatak vardı. Burada da birkaç - Hani beş metre dedim amma, göz bu, zaman hemen meydana çıkıveriyor. Be
lan söylemiştir:. kan lekesi gördüm. Yatak karınakarı _ ne olsa yamlır!. Beş metre değilse de fe- lediye sarayı, Avam ve Lordlar kamarası 

.. - Ab~as ve Ilyas bana bir mektup şıktı. Sonra, kadınları isticvaba başla • rah ferah ii~ metre idi. önünden geçerken adeta ben bile biraz 
gonderdıler. Benden bin lira para isti- dıın. İhtiyar kadın mütelaşi bir hal _ Uşak gene öksürmüş, efendisi gene sözü böbürlenir gibi oldum. İçine girenleri 
yorlar, vermediğim takdirde aıleme fe- eleydi. Fakat, bu hiç te normal ve ciddi değiştirmiş: varın siz hayal eyleyin. Sabık kral cEd
nalık yapaca~laı:ını söylüyorlardı. bir teessür ifade etmiyordu. Genç ka _ - Yalan söylemiş olnuyayım .. üç mc·t- vard> ın kibirsiz ve gurursuz olusuna 

cSen zengınsın, biz ise fakiriz. Bu dm, eve hırsız girdiğini kocası ile bo _ re değilse bile iki metreden fazla idi, ek- bütün dünyanın niçin şaştığını şimdi an· 
parayı vermezsen, pişman olursun> ğuştuklarını söyledi. Fa.kat, sabaha kar sik değildi. lıyorum ... İngiliz milletinin, Londra şeh
~iyorlaı:<lı· Beni öl~l? ?e tehdit et - şı önce korktuklarını söyliyerek, Nu _ .. uşa~. g~neı. öksürmüş, efendisi eene sö- rındeki sarayında büyüyen bir kralza
tiler. Nihayet kendılerını 150 Jıra al - rettini Alinin vurduğunu itiraf ettiler. zu degıştırmış: denin bu kadar halktan oluşu cidden ha-
mıya razı ettim ve bu parayı verdim. İrfan: - İki metre değilse de bir metreden rikulade hadisattandır. Yaşadığı muhit-
~nra, tekrar bir mektup yazarak, be- _ Boğuştuklarını, yattığımız için du b:r santim kısa değildi. te, bu bilinmiyen değişikliği yapabilmek 
nı Cumhuriyet bahçesine çağırd~1ar. yamadık.. Kocamla birkaç senedenberi Uşak gene aksürmüş, efendisi gene sö- alelade yaratılışta bir insanın harcı değil .. 
850 lira daha istiyorlardı. Cumhuriyet karı koca vaziyetinde değiliz .. Ayrı ya- zu değiştirmiş. An'aneye bu kadar riayet eden bir mil
~~hçesine giderek, kendilerile görüş - tıyoruz dedi. - Bir rnetre değil diyelim.. Yarını let daha görülmemiştir. Şehrin içinde 
tuın, y~d~ ı:~ra ~lmadiğı için, son- Nihayet, Ali Recebi sabaha karşı ya metreden bir -~l.~me~:e kısa ~e~ildi. ~Siti> denilen bir maha1Ie vardır ki, sırf 
ra vereceğunı soyledım. Oradan Bey - kalattık .. Kendisini sıkıştırıncn hadise- Uşak gene oksurmuş, efendısı bu se _ an'aneye riayet yüzünden adetl baş'ka 
oğlu merkezine giderek, vaziyeti anlat- yi itiraf etti ve hatta Nurettinin karı _ fer uşağa aönmüş: bir devlet gibi yaşar. Ayrı belediye teş-
t ,...,. Ve maluA - ·· h d t ı· B d d · b h' k ,. kilatı, ayrı nizamları, hatta ayrı kanun-"':' . , m curmu meş u er ıp smı sevdiğini söyliyerek: - e a a,m, emış, unun ıç uyru,,u 

d ld k d farı vardır. O mahallenin hududu dahi-
e ı ı.... . . . . - Kadına, o kadar tutulmuşum ki... yo .m. uy u · . . • . 

B h t d 1 R R f B hl th l l lınde geçen bir hadise ancak oranın kanun u ıza a ı ın. ıye~ eıs e ik O - Her yeri karanlık görüyorum, ne yap- .. .~zı.~ ~e ıvan. ı a atçı arın~ da bırer 
mayın suçlulara hır dıyeceklerinin olup tığımı bilrniyorwn dedi.. Kadınların oksurukçu uşak lazım. İthal ettıklcri peh- ve nizamatına göre halledilir. Mabkeme-
olınadığını sorması üzerine, İlyas: mütebayin ifadele;i şüphemizin kuv _ livanların kudret ve kuvvetlerini anlatır- lt>ri, po is eri, ne bileyim ben, her §eyi 
_ - Biz.e ~ftira ediyor, kendi suçunu vetlenmesinde başlıca amil oldu. kım u~ğın .ök.sürm.es.i işe yarıyacak. Ve ayrı bir yer. Hatta kral bile oraya ,gıre-
rtmek t B 1 · ·d· · onla 1 d ğ t ki bilmek için belediye reisinden mü:.aade ~ .. .. ıs :ı~or. ~ yara a~a. na ısesı Duruşma, iddia makamının evrakı : s~: .~rı~ı . e_ ış ırece er.: 

uçuncu vak adır. Ömer Lutfı evvelce mütalea etmesi için başka bir güne bı- Gordugu tı1kının on metrelık kuyru _ almak mecguriye'tindedir. Öyle uluorta 
de, böyle şeyler yapmıştır. rakılmıştır. ğundan bahsederken kuyruğu kısalta kı- hududlardan içeri girmek kralın haddine 

Demiştir. salta yarım metre indirdikten sonra u _ mi düşmUş! 
Diğer suçlu da cürmü kabul etme - Segld Rtza şağına dönüp, bunun hiç kuyruğu yok * 

miş, muhakeme şahitlerin celbi için baş Salı günll .kendisini muydu? sualini soran gibi: Yakın zamanlara kadar burada, bar, 
ka güne bırakılmıştır. Mu••dalaa ıı/Jjdecek - Bu pehlivanda mı değil? diye sorar- kötü kadın ve saire yokmuş. Fakat umu-

s d
. ..... k d k öld 1 4 ~ larsa alacakları cevab görünüşe naıararıt ıni harbden sonra burası da sapıtmış. 

ev ıgı a ımn ocasım Uren Elaziz 6 (Hususi) -Tuncelinde mu- - Evet! Şimdi sokaklarda sigara içen, köşe baş-
delikanll müddeiumumiye halefet hareketine iştirak eden Seyid ten başka bir şey olmıyacak! larında müşteri bekliyen kadınlara, er-

i 1 d Rıza ve diğer çapulcuların muhake - İsmet Hulfısi. kekle kadını birleştiren otellere sık sık te-
ne er söy e i ? melerine bugün de devam edi1miştir. sadüf ediliyor. 1914 den evvel buraya bir 

Fatihte Nurettini öldürmekten suç - Muhakeme, müdafaa için salı gününe Tersanenin6enişlemps/ kere daha gE>lmiş olan Abiain Daver, ye-
lu Ali Receble, suç ortakları Nurcttinin bırakılmıştır. Haliçte Valide kızağı tersanesinde yn- ni Londranın bu açık saçık halini görün-

pılma~ta olan ilk denizaltı gemimizin in- CE' adeta şaşırdı .. Ağır başlı, kerli ferli 

--• 'f1C J1' Londra mtlsa'ba1calarıııda tki bırı & 
kazanan kıymetli binicilerimizden EY 

mania atlarken t 
bir dostunun, günün birinde saçını, ~O' 
Jını kırptırıp sefahate dalması kadar, 
zerinde tesir yaptı. & 

cLondra ucuzdur, aman paran ,.ş a
kendine öteberi al!> demişlerdi. :Ne Jli 'I 
nasebetr Her şey ateş pahası. Oteller, Jıl 
k~n.talar,. tiyatrolar; . yanlarına yaitlB~ 
gıbı değil. Eğer eskı cLazistan ıneb t 
Sudinin Londrada tahsilde bulunaıı ~ 
l~na rastgelmeseydim, galiba bir nıefl °' 
bıle alamadan dönecektim. Bereket ~a.t" 
drayı iyi bilen bu genç dosta .. onu~ ) eJ 
dımile bir iki mağazaya girip çıkabılıf. LJll 
kabil oldu. Şimdi bir İngiliz lirası b zb# 
paramızla 625 kuruş ediyor. Ya, yanı 1' 
ta, on iki lira ettiği zamanlarda git5~9 
mişim? Sağlam elbiseleri rehine JcO) 

dönmek ltiı.ım gelecekmiş. 

* ~ Londrada, genç ve kıymetli süvari :. 
baylarımızın iştirak ettikleri müsaba ıl) 
lan da takib etmek zevkine, de eriŞ!,ı
On btnler~ ki~in doldurduğu muaJ ~ 
bir müsabaka yerinde, resmi kıyaf 1, 
l'ürk -sübaylannın at oynattıklarını .stot• 
r~tme.~ •.. cidden erişilmez bir ze~k. o~ılY bO 
Bır suru merasimle içeri girdığunız 14 
üstü kapalı manej yerinde binbir t~ı'et 
m~rasi~~e . sa~a~~ çıkan, hesab~z .rnt,bi' 
lerın bınıcıler.l ı~ınde, Türk isrnının J 
rinch olduğunu hoparlörlerden dinleti"~ 
kadar inşarun ruhuna ferah vericı 
ilaç .~aha tasavvur edemiyorum. . tlı!) 

Musabakalar bittikten sonra bı!la 1 
i~inde gezmek te ayrıca görülmeğe değe!• 
manzanlıar arzediyor. Sahanın dış ta1;,. 
larını teşkil eden geniş koridorlar: e' 
raçlar çarşıs1> dır. Ama bizim cSarııçııtı ~ 
başı-. gibi değil ... At ve ava aid dünYa~r 
en son moda, en güzel ve en pahalı ec;' J 
sını burada bulabilirsiniz. Değil atı• tıPı 
nalı bile olmıyan benim gibi bir adaı11 ıJI 
1'u çarşı camekanları önünde dahil fs dJ 
durmnsı caiz olamıyacağından, Jt :ıı 
kendimi mahmuzlayıp yürüdüm geçtl 

Vasfi R.~ 
şaatı ilerlemektedir. İnşaat gayet mur.
taıam yapılmaktadır. Çelik levhalar AJ
maı:yadan getirilmekle beraber Tüık iş
çisinin inşaatta gösterdiği dikkat ve ba
siret, denizaltı gemisinin inşasını üzeri
ne almış olan grupun takdirini kazanmış

Güzel bir Türk ' eseri 

Karı J:. oca arasında 
Para meselesi .• 
Blr erkek okuyucum, adını n ınemle

setlni yazmıya lüzum yok, bana yolladığı 
mektubda karısı lle arasına g1ren bir an
laşmamazlıktan bahsetti. Sözleri töYle hü
IAsa edlleb1llr: 

- İşimin icabı mühimce bir paraya ih
tiyacım ha.sıl olmu§tu. Ha.zır n&tdim de 
yoktu, takat lcanmın bankada, bana ı~-
mn olandan üç dört defa fazla parası ol
dutunu blllyordum. İatedlm. Bir dakika 
hiçbir ıey söylemeden durdu, sonra: 

cMuUata mı llzım?:t diye .ııordu. O sa
niyede bu hadisenin karımla aramd::. on 
senelik balı gev§etmesl ihtimali gözümün 
önıinde bellrdi, derhal menfi bir cevab ve
rerek meseleyi kapadım. Fakat içımde bir. 
düğüm kaldı, günden güne büyüyor, ka
nını bir yabancı şeklinde iöımlye baş
lıyorum. Meseleyi bir daha tazelemedim. 
rrazelesem biliyorum ki sinirime mıı~Uib 
lacağım. Ne dersiniz?> 

* Bu okuyucumu teessüründe haklı, ha
eket şeklinde hatah\görüyorum: 
Erkek olsaydım, karımdan bir yardım 

steseydlm, yarı red karşısındıı kalsay
ını, üzerimden soğuk bir rüzgAr geçerdi. 

Karımı lyl anlıyamamış olmaktan lrork· 
mıya başlardım. Bu, benlm için bir acı o
lurdu. Fakat erkek olsaydım tarımdan 
yardım istemezdim. Blr erkeğin yabancı 
bir kadından yardım görmesi bir namus
suZiuk ise, kendi 1tarısından ıardım gor• 
mest hiç delilse küçükluktur. Yanılmıyor
sam bizde kadın malı ateşten gomlel~tir, 
teklinde bir de darbımesel olacak. 

Okuyucmnun bundan .ııonra tutacağı 

hattı haretetihe lcellnce: Kemllslni sinir
li, •ehham, her hangi bir meseleyı bü. 
yiltmeye müsteld görüyorum. Bu t.arak
terde olarilar için 1çde kalan derd kan
serdir. Vücudü kemirir. 

Tavsiyem şudur: 
Evveli işinizi yoluna koyunuz, aradan 

zaman geçsin, sinlrlerlnlze .sukQn gelsin, 
sonra bu meseleyi açınız. Fakat muahaze 
ile değil, acılıklı değil, galiba küçıix bir 
tereddüd geçirdin oekllnde yarım lfı.tlfe 

bir cümle lle .. o zaman karının seni tat~ 
min edeceğini göreceksin. Esasen derhal 
muvafakat cevabı vermeyişi tereddüdden 
de ileri gelmez. Bazılarında muhakeme 
ve idrak kuvveti seri değildir. Kulaktan 
beyne intikali zamana mütevakkıftır. O
rada bir devir yapması da ayrıca bir 1~dlr 
Anlamamış olab1llr. Sorduğu suali de ma,, 
zur görünüz. Blıde tecessüs hlssi erkek
lerinkinden daima biraz fazladır. 

'IEYZE 

tır. 

İnşaat yakın aylarda bitecektir. Bun
dan sonra tecrübeleri yapılacaktır. De -
nizaltı gemisinin bahriyeye aid olan bu 
tersanede jnşası çok ürnid vericidir. Böy
lece beliren ümidlcr Karabük demir fab
rikamız. inşa edildikten sonra bütiln mal
zemesi yerli olarak harb gemileri yapa -
cağımıza delil sayılmaktadır. Bittabi ter
.f:aue de genişletilecektir. Bu hususta a
lakadar makamlar ciddi tetkikler yap
maktadırlar. 

Diğer taraftan İktısad Vekaletine bağlı 
olan havuzlar idaresi de atölyelerini as
rileştirmektedir. Burada mükemmel dö
küm yerleri vücuda getirilmektedir. Ma
kinelerin yedek kısımları dökülmektedir. 

Havuzlar idaresi, şimdiye kadar bir çok 
motör yapmıştır. Deniz ticaret müdür -
1üğü bütün deniz vasıtalarını burada yap
tırmaktadır. Posta ve Telgraf idaresirıin 
Haydarpaşaya paketleri nakil için yap -
tırdığı büyük motör çok beğenilmiştir. 

Tersanemiz genişletilerek yeni baştan 
kurulurken Havuzlar idaresinden de is
tifade edilecek ve burası da tamamile ye
nileştirilecektir. 

(Ba§torafı 2 inci. sayfada) 
- İşte 20 yataklı bir operatörü, bir da

hiliyeci, · iki doktor tarafından idare edi
len bir hastane. 

- İşte lokanta ... Misafirhane ... Me
murin evleri ... 1lk okul. .. 

Ve nihayet: 
- İşte fabrika. 
Dizel motörleri çalışıyor ve muazzam 

makineler, bütün takatlarile dönüyorlar 
ve işte bakır akıyor ... 

Türkiyede ilk defa bakırı akıtmak şe
refi Kuvarsan fabrikasının ve Türk ka -
fasının, Türk mühendisinin, Türk işçi~i
nm zaferidir. 

29 Teşrin saat 15. 
Binlerce Çoruhlu fabrikanın giri§ ye -

rinde toparlanmış, davullar, zurnalar ça
iıyor, tulumları veriyor. Horonlar Qyna
myor. Genç, ihtiyar, kadın, erkek, çoluk, 
çocuk devlet adına fabrikayı açmak işi 

Başvekalelten uhdesine tevdi olunan ü
çüncü umumi müfettişi bekliyorlar. 

Ve işte ... 
Çoruh gençleri İstiklal marşı söyledi

ler. Kuvarsan mamulatı bakır bir makas
la Tahsin Uzer: 

- Atatürk adına and ederek ve hükil -
met namına milleti kutlulıyarak, uğurlu 
olsun sözlerile kordelayı kesti. Ardı arn-

\ 119 
sı kurbanlar kesildi. Alkışlar ve sc 01 ı;öz yaşları ... Ve işte halk kürsüsünde Ç ı 
ruh valisi R. Koraltan heyecanlı ve \e"ot• 
ifadelerle Çoruhlulara tercüman oltl) ti 

Azimkar fabrıka direktörü grorı' 
titrek bir sesle: ~ 

- Türk kafasının ve Türk arneJeS 
11 

-

zaferidir. Övündüğümüz tek n&tıı }Jı.J 
dur, diye, haykırıyor. . tJ• 

Ve .nihayet üçüncü müfettiş TahS111 ııJB' 
zer bır saat süren ve göz yaşladle di 
nen nutkunu irad ediyor: ,10 

Atatürkün büyük eserinden ve JJB)
8 r 

iktısad hocalığından bahsediyor ,,e 5ll 
liiyor: c,i) 

- Türk milletini liıyık olduğtı rf tı'' 
seviyesinde gordükçc yatağımızda rtı 
ölmiyeceğiz. Ve tekrar söylüyor: Jılf 

- Osmanlı tarihinde madenin tel< ııl• 
manası vardı, o da sultanın vüzera) :l 'lfı'' 
be ettiği lokma. Atatürk dünyasında ,e
den ancak milletin ve yurddaşJarın se 
tidir ve öyle olacaktır. 
Alkışlar ... Yaşa sesleri. 8ıcır 
Fabrikanın içindeyiz. Önümüzde ~ el 

Akıyor, yıllarca yaban elinde ve yı s'• 
d. ı11 

toprak altında kalmış servet şirn ı 11,,~ 
ud bir günde gözümüzün önünde . J(ıJll 
hazinesine akıyor. Kovarsan her 'fi.il' es 
göğsünü kabartır. Cihad Hik'r: 
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"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 
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Günde yalnız bir defa 

HASAN 

Oi§ macunu ile di§lerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince 
di~leriniz aağlam ve inci ıribi parlak ve beyaz kalır. Di§leriniz 
çürümez, diı etleriniz kanamaz. Tüp 7.5, dört miali 12.S, en 
büyük 20 kurUJtur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabn alma Komisyonundan 

ı - Muhtelif büyüklükte 300 tane rnilJt bayrağın müteahhit nam va hesabına 
18/11/1937 perşembe günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. Tasınlanmıı 
de eri 1104 liradır ve ilk teminatı 83 liradır. 

2 - Şartname, evsaf ve şaU nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İ.steklılerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile gün ve saa-

t·nde Galata eski İthalAt Gümrüğündeki komlsyona gelmeleri (7423) 

• ;~~ ·: . ' . . .. . • ·• • • . • _. • .. . • 1 ~ . , .... ~· . . . 

Baş, iş, nezle, grip, ro attzma ve bitin ağrıla· 
rıaızı derhal keser. icabında günde Uç kaşe alınabilir. 

Isim ve markaya dikkati Taklitlerinden ıakınınız. 

Cide Belediyesinden: 
1 - Cide kasabasının elektrik tesis3h kapalı zarl uıulUe ebUtmeye konulup 

t:ılip çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla thale edilecektir. 
2 - Bu i§İn muhammen bedeli c17752. lira cl5. kuru§tur. 
3 ;- Müddet 12 Teşrinievvel tarlhindı:!tı ba~lıyarak 12 Teşrinfaanf 937 tarihinde 

hitam bulacaktır. 
4 - Pazıırlıkla bu ite iirecekler ya nakit veya banka mektubu olmak üzere 

cl33h lira teminatı muvakkat• verrnP.kle beraber Nafia Veklletince musaddak 
ehliyet vesikalannı encümene ibraz etmele mecburdurlar. 

5 - Bu işe aid şartname proje ve l!lir evrak Belediye encümenindedir. 

c7369> 

' Soa Post. • nıa 
edebi romua ı YozaD ;J 

Hdd Fahri OzaUOJ 

reJ BWJ / ~tlf~ı*]~· ~S~P~O:......:R::.:__~~ 
Muntazam bir hayat muvaffakıyet B •• k •• f 1. ti 

temin ed~.. ugun u spor aa ıye 
. ~Cfapazan oku- l 
Y ucu ı ar' mu:- Lig maçları başlıyor, askeri liseler futbol müsabaka 
d4n Abdullah ıo- • 
ruyor: da bugün, Kuleli;asken liseler basketbol şampıyonU -ol 

- Muvaffak ola- Askeri liseler ara.sında tert.tb edilen sene- ketbol müsabaka.lan sona ercU~dtJl o# 
cak mıyım? nln basketbol ıamplyonası tlnall dün Beyo~- futbol maçlanna başlanacaktır. llk_.~ f 

Muntazam bir lu Halk.evi salonunda yapılacaktı. kn.yı bugün Kulell lisem lle Denlz ~ 
hayata malik ol- Maltepe ıısuı takımı m(lsabakayıı gel - kmıları yapacaklardır. - • .-l P 
mak muvaffakıyet medlğinden Kuleli lisesi a.skerl liseler bu - Bugünkü mnç saat on buçukta ;s>-

csaslarından birlnl ketbol ıamp1yonlutunu kazanmıştır. dında yapılacaktır. 

te§ldl eder. Oku- Bugünkü nureş müsabakası lstanbul lig maçları bugon 
ma çağında olanlar ıÇin fikir hıld§afına il 
yanyacak mevzular üzerinde durmak Bugtln Taks1m atndında futbol mnçlan - başhyor "" 
hayat sonuna kadar Ilzıın bir harekettir. nı müteakıb Hindli pehlivanla MulAylm kar- İstanbul ııg mnçlanı:un birinci llJI .. 

fılaş:ı.caklardır. bugün Kadıköy, Tak.6lm ve Şeref ata-" 

Ç 1 kt """"""1 b" Askeri liseler futbol musaba- da yapılacak maçıarıa baflamıı o~ 
8 IŞm& an fi mayan lr Q8nÇ . b I GUnlin en mühim mı.oı TakslIXl ~ 

Tnıbzon oku.yu- kafarı bugün &Ş IJOr Fenerba.hçe lle ~llf takımları il"' 
tulanmızdan Ea.hmli~ --~!~~ .. ~~:.~.~!!~~~~-~~:~z.ı:!..!:..!.U.: ~1!!c:!"~.:.. ____ ......... ,_ ...... ~ 
f otografının t ı.-

lini Wiı,ıor: 
Kendi iflerl ü

zerinde dikkatli 
olmak ister, çabuk 
kızar, tenkide ta
hammiWl lı:uvvıt

li delildfr· Calıt
maktan yıl.mu. 

Sert muameleye gelemez. Kendisini ut 
ha.ınlede pek sevdiremez. Bqkalanna 
minnet etmekte mn.talni olabilir. ~ 

""""""' Mevsimsiz talepler ekseriya 
sonsuz kahr 

Kocamıutafapa

ıcıdan N ccdeı t• 
ıunu ıonı.ı,ıor: 

- SevlleceJc ml
ı,ıim? 
Mevsimliı ta-

lebler ekseriya 
sonsuz kalır. Genç 
ve çalışkan ve i.8-
tikbalini temin e
den her gencin. 
sevmek kadar da sevilmek hakkıd:.. Yal
nız bu me§l'U hakkı suiistimal etmemefe 
dikkat lAzımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

t.lm • • • • • • • • 
~drel • • • • • • • 

DiKKAT 
rotosraf tahllli lçln bu kuponlardan 
o adedln1n ,önderUmesl ,arttır. 

Reslmll fıkra müsabakamız 
Resim= 37 

Pıkra: 37 
• Yeter, demem f" 

-Belırl lladalaya bir gin 80rmuı"ır: ,_ 
- Belıri, demiıln, seni idama mahltiim etular, •on arzuna "' 

aalar; her laald• «rakı verini» d.,.sin defil mi1 
Bekri ceoab vnmif: 
- Evet yalnız bir lcelmie ilav• ederim. Ben yeter deyinciY• ~""' 

Kapalı iki durak yeri yapılacak dar rakı oainl cinim. 
d - Sonra.. Arnavutköy ile Kuruçeşme e birer __) 

- Yeter, demmrı! adet kapalı tramvay durak yeri yapıl • 
ması kararlaşmıştır. ~ 

ilk bak~ta, yalnız, mühendis Şevki ile miş olan kocası Refik Şeyda ile muhar- viyetini merak etmiş, fakat kiJJl' ~ 
Nerimanın eskidenberi cDayı bey. d.i- rir Zeki Tunçbaş, daktllo Necmiye, bir duysa tam bir cevab alamamı~do 
ye çağırdığı ellilik bir hovardayı tanı- de, Üçbenli Şekib Dereli idi Neriman babası Çerkes, anası Rustur. ,ef. 
yabildL zaten Adnana, kocasının İzmire gitti- Kimi vaktile Anadoluda tetkik. iiı' 

Ayakta oyunu seyreden birkaç me- ğini ve Şekibi çağırmıyacağını gün- hatleri yapan bir Macar müst~ P, 
raklıdan başka her iki taraftaki koltuk düzden söylemişti. O halde Adnan, karısı olduğunu ve kocası öld~~e~ 

RI ~ ve kanapelerde de gülen ve konuşan daktilo Necmiye ile muharrır Zekiden ra da Türki~ede kaldığını soY~ 6'_ 
~ davetliler göze çarpıyordu. başka bütün o gecekı dostları gene kar- Gene rivayete göre1 son zaman~ 

- Her yandan Adnana elle ve başla sc- şısında buluyor demekti. Yalnız bıraz yoğlundakı büyük bir mağaza _JıJ.,. 
Adnan müteessirdi. Adresini verdi: olan Necmi paketi gene sol eline ge- lfunlar yağdı ve ön masadaki oyuncu- claha edeblice, düzgünce bir vaziyette nin metresi idL Adnan da biliY0~0eJJ 
- Beni ararsın .. emi? çirdi. }ardan yalnız Şazmendle Tayfur, ha- idiler. Çünkü küçük bir etajerin üstün- Neriman, kocalarının başka yerle ~· 
Dedi. Adnan, şimdi, avucunda sıktığı bu fifce başlarını çevirerek gülümsediler. deki likör kadehlerile bir iki likör şi- takıntılarına rağmen. o mağazaY~0 ıl 
Nec~.i bu ~avete çok memnun oldu. dost el.inin. titrediğini hissediyordu. Neriman, elini öpen aşığına: şesine bakılırsa bu gece içkiyi hafüten a~ avuç dolusu para bıraka? bB~tt' 

Teşekkur ettı: - Hılsenız, Adnan bey, bu akşam eve _ Geç kaldın! geçiyorlardı. içınde en ileti gelenlerdendı ve • ııif 
- Sız de, dedi, bir gün benim fakir- öyle mes'ud dönüyorum ki... Dedi ve karşıda sağdaki koltuklar- Udi Ziya, gene Sankız Nebahatın nun karısı ile sıkı fıkı arkadaŞlı~~ 

hane) e buyurursunuz olmaz mı? Ev- . ~ Ben de .öy.le, kardeşim .. dediğim dan birini gösterdL Adnan gidip o dip- yanında oturmuştu. Tayfurun pokere şübhesiz bu ~uretle başlamıştı. erit' f 
velce Fatihte oturuyorduk. Şimdi şu- gıbı, bana gelırsın artık .. · teki koltuğa yerleşinceye kadar yanla· dalışından kendi hesabına pek memnun nedense çelebı patron bu daveti 
ı·ada, Aynalıçeşmede bir evin ikinci - Hay hay .. '. Bir _akşam er.k:n bir rından geçtiği birço!' kişi ile el sıkıştı görünüyor~.u. Yoksa boksör oğlan ge- şın~a bırakılıyo:du. 

0
1'!, 

katmn taşındık.. Yeni başladığım işime saatte yazıhanenı~e u~anm. İşınız yok ve ekseı+isini tanıdıgı bayanl~rın .tam ne kaşla, ~ozle Nebahate arzusunu 
0

b7I- Ötede pokercıler • h~raretl•e ~ 
yakın olsun diye... Herhalde umarım sa çocuklara da gıderız. Ben bu akşam- centilmence bir reveransla onlerınde li eder, Zıyayı ses çıkaramadan sınır- devam ederlerken, bu koşede .d ıet11 
t - 1 b r . . V kı'" ' dan o günü müjdeliyeceğim onlara... eğildi bazısının elini öptü. lendirirdi. Kendisi kaç sene evvel sarı le çeşnilenen sohbet gittikçe Jler ~ 
~nezzuf k'uyurur, gekırsdınılzk. a b~ c

1
- Başını eğip son bir seıam verdikten Doktor Papasyan bir lahza başını papaya crazı derununu> açıncaya ka- ti. Önce pokerden, şanstan konu"" 

vım z a ır ama ar a aş ı ·ta oy e b 1 k k . . t k - 1. . ' f 1 ıı.- b h · e go ' ~. . . . bonra a ı pa etını e rar sag e ıne kağıdlarından kaldırarak: dar aylarca yutkunmuş durmuştu. sonra say ıye ve p uJ a sı~ tB 
şeylere ~a~ıın;a~ degil ~? .. Bılse~ız, geçirdi ve omuzlarını kısıp hızlı hızlı _Adnan bey, diye seslendi, bu parti Şimdiki gençler, doğrusu ya, pek kes- Zaten, içlennde Şı.şli ve Nışan ıı f 
k?rıma sızın gıbı çok eski, ~~ samımi yürüdü gitti. bitiyor. Yeniden kağıd çekerken bizim tirmeden, sallapati gidiyorlardı! pek monden birkaç genci de bll A 
bır ark~daşın:ıı tanıtmaktan oyle şeref Adnan, ham, dolu gözlerre arkadaşı- masaya gelin. Biz de beş kişi oluruz. Adnana her taraftan, bilhassa ba- bu ak am ı davet ılerin ek ertsı r 
duyacagım kı.:. Heı~. ~~cukl~rım bi.r nın arkasından bakıyordu. Doktorun bu davetini A~andan ev- yanlardan iltifat fazlaca idL ~n~~şılan, lara, Suad Jeye, .. Ye~ilköye ta~~ r 
amca an o~dugunu gor~.nce .oyla sevı- vel dişci Saltıhattin reddettı: böyle meclislerde, kırılıp dokulmek- dı. Fakat kaç gundur haber!ı 0 ıft 
nccekler kı. .. Tabii degıl mı ya, artık . XI _ Yoo!.. Adnan beyimize dokunma- ten, incelik. hislilık, çıtkırıldımlık tas- rından, son defa olarak Ner rnail 1ı 
siz de aram~zsanı.z onla:ı başka kim yın. Bu gece o, bizimle yarenlik ede- lamaktan ziyade, zamanı gelince tokat vetinde bulunabilmek için . yal~i 1' 
erı; acak!.. Kımlerı var kı arasın!.. Gece... cek! atmasını, hattA yumruk sallamasını gecelik apartımanlarına inın şlel' }de~ 

Adnan, Necminin bu söz1erine içi Adnan, Nerimanın Bomontidekl mü- Hey gidi Salfıhattin! hangi davetter. bilmek daha erkekce bir mondenlik sa- rın gene sayfiyelerine dönece r9 90' 
sızhyarak ve onun omuzunu okşıyarak kellef apartımanında apaydınlık geniş uzak kalırdı kıi bu akşam burada bu- yılıyordu. Bir tokatta Şekibi nakavt e- Nasıl ki Neriman da iki gün sorı 

1 aerin bir. tevazula mukabele etti ve salona girdiği zaman, iki masada da ıunmasındı! Zaten Akıntıbu~undaki den Adnan d~, işte ~un~ için kibar b~- yük~~ada ~tele gi~i!ordu. c;erı' 
ayrılırken. poker kızışmıştı. mchtab safasına gidenler aşagı yukarı yanların yemden gozdesı olmuştu. Gu- Muhendıs Şevkının karısı 

- Bir gün birleşir, yavruları görme· Karede Şazmend hanımefendi, doktor aynı kalabalıkla bu akşam da meclis. cünü, tokatının şiddetile hesablıyor- Adnana sordu: ·rece"' 
ğe gideriz, dedi. Papasyan, Tayfur ve Adnanın tanıma- şenlendirmişlerdL O gruptan eksik o- lardı. Hatta Ru.s tipindeki bayan bile - Ya siz? .. Yazı nerede geçı 

Biraz evvel, Adnanın kolunu bırak- dığı. orta yaşta, tek gözlüklü, şık mı şık !anlar, yalnız, Nerimanın kim bilir ge- bu akşam Adnana gülümsüyordu. O niz?.. koll ;I 
~•ktan sonra balıklarını sağ eline almış biri vardı. Dipteki masadakilerden de, ne hangl karışık bir ~ iQin İzmire gıt· geceden sonra Adnan, bu kadının hü- [Ar 

.. 
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J'tl\ CEVAD 
DANLluıi fEHMJ _____ .. 

<luYdu~atak tekrar ·~-
bi .Su se~ı bent llah ileri fırladığını gören serkomi.ser fen.erinin dö~n.e baıtı "' ayni zamanda 

Sayfa 9 

Posta,, nın Hikayeleri 

Mezarlık bekçisi 
Yazan: Salahattln Enis 

Gözlerine uyku otr türlü girm1yordu 

( OUnkU kısmın hulasası ) çük~; .. fakat b~ müddet sonra ~u~dilı 
[l\tnlnt aı 

0 
icl bıı 'cindeki bir büyudu, tıpkı bır çocuk başı şeklını aldı. 

mezarlıfın1 ı:kçı:ıiır. ::.rı ~araca bat- Kapanmış gözlerile ölü bir çocuk başı 
ıamıştır. Günün birinde köyünden Allı şeklini .. 
isminde bir akrabası rellyor ve onun ku- Hurşid, bundan sinirlendi; kendi ken• 

d Serko m gl- Rıdvan Sadu ın hat1kırdı: cKımıldamah 
llYtQ llıiser de l# • • • 

tode uş olacak ki . . . • . . .. .. mı acağıma hükmettlın. Bundan mavı O kadar heyecanlı idim ki bugün bı· 

lübesine misafir oluyor. Bir rece bcra. • , dine: 
berce meyhaneye gidip içiyorlar. Orada - Çok içtik bu akşam be! .. dedi 
bahtsız bir babaya raslhyorlar. Adam, ' 

~orcı 11 tabancasın ışıttkıgım _hır gurul - ö~üklü canavarın dehşetli kuvvetli le hatırladıkça sinirler'lınin buna nasıl 
h anıu ı çı ·ardıgını ve el g t h ··ı tt'ğin y t ~ıcıv e ınuayen . • . . Iduğu anlaşılıyordu. a ammu e ı e şaşanın. arım saa 

küçük kızını Burşidln bekçi bulundutu Ve tavandaki tahta budağını gönne .. 
mezarhta römmüştür. Fakat babanın mek için yan tarafına yattı. O zaman da 
kanaati şu: Dargın olduğu ı.arlSI bu k~- mezarlığın ay ışığı altındaki manzarası 
çük k~ı ~~~ ~ıu olmadı!ı halde diri değil, fakat ışığın uykusunu kaçıracnğı 
diri gomdurmuştur. Mey~a~eden sonra mülahazası kendisini öbür yanına yatma-

ttı11a,~11 • Sadullah eilettı~ıdd a.nladım: 0 
Nihayet kazma ameliyesi başladı. Ü- mi geçti, bir saat mi geçti, pek farkında 

" 1nı h e mu eıumumı h bul d - i · d ··ı· N'h t d k kü Oto areketsız d 
1 

d zerinde mermer lev a un ugu çın eegı ım. ı aye a am azma ve -
tı Ve tnıobu gürültus" u··uruykolr art ı. , l toprak ıslanmamıştı. Sertti İş çabuk reği, açıp içine girdiği çul-urdan dışa-
b· anı b' · ya aş 1 yaK aş- b k f l tt kur ·udi ' ızırn hizam d d d K 1_ ilerlemiyordu. Her on, on eş azma rı ır a ı ve çu a eg . 

Ourşld ve All mezarhp donuyorlar. Baht· .. . 
mı bııb da onlara iltihak edl,ror. Ye on- ğ:ı mecbur etti. Ve ısrarla gozlerıni kapı .. 
wdan 8ııyrılarak kızının mezarına doğru y::ırak yorganına iyice sarındı, uyumak 

~et işteatışı ~ef esimi ı:~ı;or~~. ~ih: . darbesini müteakib kürek faaliyete ge· Kadının sesini tekrar işittik: 
Şqcakt 

1
_ nıavı gözlük!" d 1 k 1 _ çiyor biriken topraklan dışarı atıyor· - Buldun mu? 

yürüyor.] için cebri ncfsetti. Bununla beraber h"U• 
Bir müddet Ali ile Hurşid, onu seyret- bğı kirişte idi; diri diri gömülen bir ço- • 

~lı lr;;, G u a am a arşı a ' (Arkası var) 
Qr·Yu hara ecelerdenberi gözümüze uy- du. -== ..... ,..,,..,.-==,...------
ıyordu rn eden meş'um dava sona 

tikten sonra nihayet Hurşid, Aliye: cuk sesini hemen nerede ise işideceğl 
_ Haydi! .. !çeri girelim! .. dedi.. vehrnile .. onun için biran rahat edemedi 

d Geldi:. 
l' ~Uldu~1~iz Yol üstünde bir çıtırdı 
t~ıınıek i ~ran.~ığı delip bir şeyler gö
y le açı Çın gozlerimi bütün kuvve -
b.ı't', hir g;;:ı· Aldanmış mı idim ... Ha
bı~_daha v ge 8~tim. Arkasında bir ta
~lardı. ;rdı. Bize adamakıllı yaklaş
"• llıuavin.i anımda duran müddeiumu
'-'e tı SadulJ h heyecanla kımıldadı. Rıd
tlı hoyıeıU: ın elile ona dokunduğunu 

11tıu anı le hareket etmemesi ıüzu-
€e~Ölgeıe:ttı~ını gördüm. 
% dıler. İki~~ayet mezarların başına 
la Şal'l'ı.baı sının de arkalarında geniş 
et11tıa ge ~r v.ardı. Kukuletelerini baş
~ eklerin. Çıtrnışlerdi. Bunlardan biris'i 
ita ere b~~ altından bir şeyler çıkardı. 
~a ve k"lırken. çıkardıkıları sesten 

~Olgeıe durek olduğunu anladım. 
~a dı. \'~ :n biri mavi gözlüklü a -
~daha oteki kimdi? Merakım bir 
Qj't' !{ad artnuştı. 

lı.ı' F'ene; sesi duyduk: • 
ba_ ~· lear 1 Yakmağa lüzum yok og -
~~i! anlıkta çalışalım, böylesi da-
Qı.t lt 

tl.dalll adın H .. k, .. 
~i~ a ,0 ~ 1 ... em de mavi gözlu · u 

8ten c g Unı:a diyen bir kadın ... Ha
lo 131.r atı a~avarın anası mı? 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde !J defa 

~ l'ıtı Çıkıe~ızrn müsabakasında koşucu-

"'~·~~-;: 
1 

,~:~~Y~t7i~ı!::! ~~u7;~.~:; Yu r d da ıa tt ı· ı ak ha 1; n e g e 1 en b u k a n 3 a ti 
~Şiardır eraber fırlamak için hazırlan-
faı hileşiı-İ l3u~Jnrdan bazıları o kaclar 1 f f k 1 d '.1 b~l'ına iter kı çok kereler sinirlerı ka· f e s ,. s e n ,. ç ,. n ve· na s 1 m u va a o u ~ktdenbir:at etmez ve bir zembereğin 1 

l llı d boşanması gibi itabancayı OLbT ın· terKibi için mütemadiyen taze p jyasaya çı-:S eıı ç.. kü' «RADY u ... » dı_ · n d mevkilerinden fırlarlar. un . d' kar. 
~· Ve e ayni haleti ruhiye içjnde i - yüksek bir kimya şahesen ~r. Çünkü aRADYOLİN» diğer ma· 
-~\.. o atlet' h Çünku" bu'· tun" o il nyo~» kul- k d ~ jçi ın atasını tekrarlama - ~ _ cunlara nazarnn ÇO ucuz ur. 
l!otf.a.\ti ll ~e~.di.nıi zorlıyordum. }ananların dişleri temiz, saglam ve Artık bütün bunlardan SO!lra 

%1€eJel'dgo2tJu~Iü adam ( muşambalı güzeldir. . _ cıRADYOLİN• kullanan on binlerce 
~ ltı) sır:n bırini artık 0 farzediyor- ünkü . nADYOLiN» emsalsız .:ng- kişinin ne kadar haklı olduğunu an-
l~etitu d Indan muşambasını çık3rdı, Ç .1 hiç stok yapmadığı lamak kolayla§'lr. 
lt.i diıı ~a e sıyırdı, attı. Bundan sonra beti dolayısı e - .. 1 ve akşam her yemekten · 
g ltıer:rn nına geldi Müstatil şeklinde - Sabah, og e 
ı~ dik~r levhanın başında ve arka- sonra günde 3 defa 
eli ıJi d 
~~k~~~~~~~~ 
~tı. olaylıkla çıkardı. Bir kenara .----

~Y teki göl iii;Sl51_mDAi__ K 
qll altta d ge kollarını kavuşturmuş, o tr uruyor, yapılanlara bakıyor~ 

~~~ e::~i~şlarının sökülmesini mer- J N Ez L E _ N E V R A L J J B A Ş ve 
~tt~e l'klez n kenara kaydırılmak su- G R P • 
cıu 1• l3ir 1~1n üstü~acn i1il~mcsi .~a~ib I Ş A G R 1 L A R I _ A R T R 1 T 1 Z M 
~~b~~~~d~L---~D~~••••••~--~~----------· en.un bu işi tek başıma yapa 

içeri girdiler ve kulübenin trabzanı ile Gayri şuuri yatağında doğruldu ve kulü· 
duvarını tutunarak üç basamak merdi- benin küçük penceresini açtı. Sonra ya• 
veni çıktılcr. tarak bir kere daha yorganına sarıldı. 
Hurşidin odaya girince ilk işi petrol Hurşid tnm uykuya dalmak üzere idJ 

kandilini yakmak oldu. Ali, adamakıllı ki, dişnrıdan işittiği bir sesle uyandı. Ve 
~rhoştu. Kendisini elbisesile olduğu gibi kulak kabarttı. Bu, mandıraya giden, ya. 
yere serili olan gocuğun üstüne attı. Ve hut bostandan gelen bir sütçü veyahud 
oraya yatmasile uyuması bir oldu. Horul- bahçıvanın binmiş olduğu beygirin şose
tusu dar odanın tavım ve döşemesini ade- deki nal sesleri idi. Kendi kendisine: 
Ui sarsıyordu. - Hay nnlına, küfesine! .. 
Hurşid de mecburen yatağına yattı. Me- Diyerek küfretti. Ve tekrar gözlcrinJ 

zarlıkta bu kadar ölü görmüş, ölüme, ölü- kapadı. 
ye bu kadar kanıksamış olduğu halde bu Hurşid bir müddet uyudu. Ne katlar, 
geceki içi yaralı babanın ıztırnbı farkın- kaç dakika, kaç saat? .. Bilmiyordu. Bir
dn olmaksızın - belki de içkinin tcsirilc- denbire derinden gelen acı bir sesle u • 
onu çok sarsmıştı. yandı, birden başını silkti, yorganını tek-

Kcrevetindeki yatağında arkası üstü meledi. Gökteki ay, bulut altına girmek
yatmış olduğu halde kafasında bugün Je b<'rnber uyku sersemliğinin de jnzı
gömdüğü ölülerin muhasebesini yapıyor- rnamile oda zifiri karanlıktı. Ses ona lıp
du: kı bir toprnk altından, bir mezardan ge-

Ölülcrdcn ikisi civar hastanelerden gel· livormuş hissini veriyordu. A vuçlarile 
miş gömülmeleri beleş ölülerdi. kerevC'tin yanlarına tutunarak doğru!du. 

Kendi kendine: işıttiği ses kesilmemişti; ustelik bazın 
- Haydi onları geçelim!.. diye düşün- keskinleşıyordu. Kendı kendisine: 

dü. - O, mutlaka o! ... Dirildi çocuk ... dl'dL 
Dört tabut, oldukça kalabalık bir ka - Keıevetinden atladı. Tersi don· 

fileyle gelmişti. Bunlar, hal ve hatırı ye- müştü. Yakmak üzere idare kan• 
rinde fnsnnJara aitti. Bunların dcinini dılini aradı. Tersi dönmüş oldu -
yağlı kuyruklu olduğu için bizzat yap- ğu için bir türlü bulamıyordu. Bu 
mıştı .. Bu meyanda bir iki de orta halli ı;ırnda ayakları yerde kuru kemikli bır 
cenaze gelmişti. ete temas etti. Hurşidin h;şyeti son 
Hurşid şımdi hatırlıyor: Evet, bu arndil haddine gelmişti. Geri geri çekildi. B:r

t.ıir de çocut cenazesi gelmişti. Kafasının den karşısında, kısa boylu bembeyaz bfr 
bütün ol~nluğuna ve dolgunluğuna rağ- hayalet belırdL Biran bağırmak istedi. 
men şimdi bunu iyice ve vuzuh ıle hatır- Fakat boğuluyormuş gibi bir türlü sesi 
hyordu. Küçük bir çocuk tabutu... çıkınadı. Ehni hançeresine götı.irm k iste-

0 gün yorgun ve argın ölülere di muvaffak olamadı. 'Üstclik kendisine 
derin mezarlar kazarken dokuz kazma hoısyet veren beyaz hayalet biran geldi ki 
nn sekiz kürekle hazırlandığı için bu kiı- hareket eder gibi oldu. Dikkat ettiği 7.a
çük mezardan memnun olmuştu. mun bu beyaz hayaletin başı kopmuş bir 
Şimdi vuzuhla o çukuru görüyor, onun çucuk hayaline benzcdığini farkctti. 

başında nğlıyan bahtsız babayı hatırlı - O kadar rnrhoştu ki, odada Alinin uyu-
yordu. Oydu bu adam, birnz evvel mey- duğunun bile !arkında değildi. 
hanede içtikleri, beraber mezarlığa Sl'l· Mel'un ses, hıil:i dışarıdan boğuk bo • 
dikleri ndam ... Başını, klübenin mezar!ı- ğlık aks<:>diyordu. 
ğa bnkan küçük penceresine çcvırdi: Biran Hurşidin gözleri karardı, etrafı 

Çökük kabir taşlnrı, yeni yapılmış me- simsiyah oldu. Müvazenesini kaybeder 
zarlar, sürü Sl.irü tümsekler ayın ışığı al- g:bi o1arnk yüzü koyun oraya yıkıldı. Ar
tında karma kanşık görünüyor, servıl - tık onun için dişarıdan aksC'den ses J.e ıl
rin yer Y r uzanan gölgeleri toprakta a- mic; be) az hayal t ortadan sılin~ti. 
çılmış derın çukurlar hissini veriyordu. Ertesi sabah Ali mahmur kafa ile uy
Biran, birıız evvel ayrıldıkları baht iz kudan gözlerini açtığı zaman Hursıtfi 
h:ıbayı şuursuzca gözlerile araştırdı. Ve vc>r<l<' ynl r bir halde buldu. Ilenuz ıtr
soııra arkn üstü dönerek uyumağa uğ - h.:> lu •u gC'çmemis oldugu cihetle bu•nın 
nştı. U) kllSU iyice kaçmıştı. Gayn ihti· s hl bını ar.hy ım dı, dı.i unemedi rlC' ••• 
yari gözü kulübenin tavanındaki bır Yorg.ınını bnşınn çekerek tekrar uyku -
Uıhta bud..ığına tnkıldı. dı..rıtı dcvnm etti. 
Tahtanın budnğı bidayette ufaktı, kı.i- (Devamı 11 inci sayjada) 
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iı\ıJı1. Bir 

Denizlerin Makyavell 

Kaptan Bum • Bu 

. Haremağasının Hatıralar• 
Çeviren: Ahmed Cemaleddlıl 

lngiliz nakliye vapuru teslih edilmişti ve Möved 
bunu bilmiyorlardı. lngilizlerin ateşile rem· 

teknesinde bir yara açılmıştı 
, 

Yazan : ZiyaŞakir 

Ölüler arasında yapılan muayenede Beşiktaş muhafızı 
Hasan paşanın öldürdüğü sivillerden birinin Ali 

Suavi Efendi olduğu anlaşılmıştı 

Harb ilan ediJi.p de Pungo yarduncı ınaenaleyh sizi bu gemiye .eyir 
bir kruvazör olarak oonanmaya alının- larak vermek bile bile ölüme 
ca gemiye 4 tane ( 152) santimetrelik, rmek olur. 
üç tane (120) santimetrelik ve iki ta-

1 
Binaenaleyh ben de ister· 

ne (90) santimetrelik top yerleştiril- zak !,Vfililerindeki vazifeme 
miş ayrıca iki tane torpido kovanı ko· mecburiyetinde kalmıştım ve 
nulmuştu. Direkleri icabında yatırılır sabet etmiş olduğumu anl~ 

Bugün de, yanlarında iki efendi fesi üa eden (Osmaniye) zırhlısı var-ı Hihattin efendinin zırhlıya götiirülme- şekilde yapılmıştı ki bilhassa fırtınalı cikmemiştim. Zira cGreÜ• d~ 
olduğu halde Beşiktaş tarafından gel· dı. Saraydaki velvele zırhlıdan duyu- sine yanlış bir mana verel'~k bahriye havalarda bunun çok faydası görülü - luka hattını yararken iki İngilil 
diler. (Haydi, sarayı basacağız. Artık; lur duyulmaz sandallara atlıyan asker- nazırı İbrahim paşayı derhal azletmiş; yordu. vin kruvazörünün hücumuna 
ırgatlıktan, hammallıktan kurtulacak- ler, sür'atle sarayın rıhtımına koşmuş- zırhlının süvarisıni de, istıntaka çek· « Möve • ilk akınına, ben Alman- tı. Korsan kruvazörünün süvariSİ 
sınız.) dediler. Hep beraber saray ka - lardı. Bir taraftan, camları kınp r•h· t~rmişti. yaya avdetimden biraz sonra, çıkmış- kudretli düşmanın elinden k 
pısına hücum ettik. Bizimle beraber tıma atlıyan muhacirlerle boğuşurlar- tı. Düşmanın abloka hattını zorlamak yacağını anlayınca cGreif• in 
gelen orta boylu, şişmanca, frenkler ken, diğer taraftan da Şehzade Sala- * şartile Atlas Okyanoswıdan geçen ti • edilmesini emretmiş ve infilak 
gibi konuşan o efendi, kapıdaki nöbet· hattin efernCiy.ı, Osmaniye zırhlısına caret yollarını tehdit eden ilk Alman le beraber mürettebatın nısfındl 
çinin üstüne atıldı. Elinden silahı aldı. kaçırmışlardı. YILDIZ SARAYINDA, HAREM kruvazörü cMöve• olmuştur. tına mal olmuştu. MürettebattJI 
Hep birden saraya girdik. O efendi ö - Geminin süvarisi, derhal b:X jürnal HAYATI «Möve•nin süvarisi kont cZu Dohna yarısı İngilizler tarafından esir 
nümüze düştü. Başımıza bu işleri ge - ile Salfihattin efendinin zırhlıda muha- Sohlodien> Silezyanın pek maruf, an'- mişti. Maaheza cGreif• in bu dl 

tirdi. Başka bir şeyden mah'.'ı.matımız faza altına alındığını saraya bildirmiş- Abdülhamidin Yıldız sarayına çıkıp a·ne bakımından çok zengin, lakin para fakiyetsizliği Kont cDohna• yı kit 
yok. ti. Abdülhamid, ikinci mabevnci Osman 1 . h h lk t cihetinden fakir bir ailesine mensup- yıldırmamış ve cMöve• 1916 yılı 

,, yer eşmesı, arem a ını memnun e - t B k d' . . k · · ta d •te · · d 'k' . . · : ..... ar 
Demişlerdi. bey!i zırhlıya göndererek, Salah:ıttin . . u. en en ısını pe ıyı nır un. cı şrının e J ıncı sefenne çııcar-
Tahkık heyetinin fikri bir noktada efendtyi de Yıldız sarayına getirtmiş; memıştı. Kend,isi 1911 yılından 1914 yılma ka- man abluka hattını bir kere dab' 

sapla11mıştı. babasının yanına göndermişti. .. Fakat Esasen kadınlar, Abdülhamidın pek dar Çin sularında «Tsing-Taa» isminde- mıya muvaffak olmuştu. cMiW" 
- Acaba, o orta boylu, şişmanca, garibi şurası ki; o sırada kim bilir ki- sıkt harem idaresinden hoşnud değil- ki nehir gambotuna kumanda etmişti. seyir ve ganaim zabiti cPohlmanO' 

frenk gibi konuşan adam kimdir? •. min telkinine kapılan Abdülha."ll!d, Sa- lerdi. (Arkası var) Bu gambot (Kanton) nehri ile (Mer- değerli ve çok iktidarlı bir~ 
(Vakit) gazetesindeki fıkraya nazaran; can) nehri arasındaki korsanlarla do- bu gemi muvaffakiyetlerinden r-;-
bu adam Ali Suavi efendi olmasın?. N f V k"'} d lu mıntakada vazüe gördüğünden kon- olsa bir bahriye zabitinden, ,,,-

Çırağan sarayındaki ölüler, o gi.in a ıa e a etin en : tun ifa ettiği kıymetli hizmetleri Çin hayatını ticaret kaptanlığına 
defnedı.lmı.şlerdı', Mabeyı·n mu·'şiri A v d kd 1 1 sularında çalışan benim gibi kaptanlar bir ticareti bahriye zabitinin 

şagı aki cetvelde parti mi ar arı ya1ılı olan cem'an 172~9 adet norma ve kdir 
Said paşa; Ali Suavi efendiyi şahsen 189 adet İngiliz makaslık kayın travers altı parti ve 16/İkinciteşrin/937 salı gü- çok yakından bilirler ve ta . ederler· gemileri bunların yevmi ~ 
çok iyi tanıyan bir uşağını Çırağan sa· nü saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksıltmesi yapılacak surette kapalı zarf usu- di. hakkındaki bilgisi tabii .istene ;,tl 
rayına koşturmuş; ölüleri muayene et· tiyle eksiltmeye konmuştur. Kont «Dohna» şahsen çok iyi bir a- ·--- (ATJcatl 
tirmişti... Uşak avdet etmi!::; dam ve meslek itibarile de birinci sı-

"" Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. nıf bir deniz zabiti ve gemi kumandanı 
- Evet efendim; tanıdım. Ali Suavi Her partiye aid eksiltme şartnamesı ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı d bl k h tt l\IJbelcl 

efendinin ta kendisi. idi. cMöve»yi üşman a o a a mı 
bedel mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. yararak akına göndermek teklüinin /:. czane/er 

Demişti. Ayni zamanda, öteki sivil İsteklilerin her parti için ayrı ayrı ı.anL.im edecekleri teklif mektuplarını .cet- kendisi tarafından yapılmış olup olma- ,,. 
adam da teşhis edilmişti. O da, Sırbis- velde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Veka- dığını iyice bilmiyorum ama bu gemi- ::: gece nöbetci olan eesaneW 
tanda harp eden Abdi paşa ordusunda !etten alınmış malzeme müteahhitliği \.·esikası ile birlikte 16/İkinciteşrin/937 salı nin ilk defa olmak üzere kumandası _ 1 İstanbul clhetindekiler: ~ 
(Muavene askeri) [ 1] binbaşılarından günü saat 9,30 a kadar Ankarada Veka~et Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la- nm kendisine verildiğini ve rütbesinin Aksnrayda: (Şeref>. Alemdarda: (ılı'.' 
iken düşman tarafına firar eden, ve zJmdır. c4048. c735h de korvet kaptanlığına terfi edildiğini Beyazıdda: CAsador). Samatyada~ 
sonra kıyafetini tebdil ederek İstan • biliyorum. cMöveı.nin seyir zabiti de van). Emlnönünde: <Hüseyin~ 
bula gelen (Niş) li (Salih) idi. Mıktarı Muhammen Muvakkat Şartname•i ~Pohlmann> isminde bir delikanlı idi ~~:~ı~~ (::~~lııl~~::m~~~~~~ 

Tahkikata inceden inceye devam e - Bedeli Teminat Bedeli K ·ı ..,. O 1 f kı· kendı'sı' h"rpten sonra cenubı· Amerı·- d "" d · (Asaf> vo-.ragülD'':111 
d'lm' ' ld d 'lm" t• Lira Kr. Ura Kr. Lira Kr. 8$1 0C0QI eV 8 u za e..,aşın a. ' ~ ~ ı ış; şu netıce e e e ı ış ı. Parti- Normal fngiliz kaya gitmiş ve iş yapznıya başlıyarak <Fuad). Küçükpazarda: (lllkmet 

Ali Suavi efendinin; velinimeti o- Ier Adet Maim· Ormam orada yerleşmiştir. İlk akında cMöve» Bakırköyünde: cistepan). 
~yoğlu cihetlndckiler: ~ 

lan Mithat paşa aleyhinde yazdığı ya- lık adet İngiliz abloka hattını yararak ( 15) ka- İstiklal caddesinde: cKanzuk). pa».ps-
zılar, sarayın hoşuna gitmekle ber:ılıer; dar vap~r batırmıştı ki .. bu ~apurlar-1 COüncşl. Topçularda: csporidlS>·. ~: 
onun bu kadar kalbsizlık göstermesi, I 45136 189 104663 30 6483 17 5 23 Kocaeli Vilayeti Geyve ka· dan birisı (500) kadar suvan hayvanı simde: <Nizamettln). Tarlabaşuıd•· (61' 
emniyet ve itimadı selbetmişti. Onun zasındaki Karagöl ormanı. naklediyordu. . had). Şişlide: CHıılk>. Beşlktatta= 
için sarayda a'rtık kendisine yüz veril- II 16366 37641 80 2823 H ı 88 Kocaeli Vilayeti Geyve ka- Lakin cMöve> nin en büyük m~vaf- ::~~t~c:;:köy ve AdatardaJdld'~ 
memişti. Bunun üzerine, Ali Suavi e- zasındaki Gümüşdere Han- fakiyeti ikinci seferinde zaptetmış ol- Usküdarda: (Ahmediye). ~ 
fendi de saraya ve Abdülhamide karşı yeri ormanı. duğu cYarrovdale» vapurunun zaptı I (Osman>. Kadıköyünde: <Moda .. (~ 
bir intikam hissi başgöstennişti. keyfiyeti olmuştur. Çok .. kıymetta.r b. ir Büyükadada: CHalk>. Heybelide;~ 

HI 15085 34695 50 2602 16 1 73 Kocaeli Vilayeti Hende~ l dik ::;::;;--
Ali Suavi efendi, İngilterede (İskoç) Kazasındaki Aksu göksü hamule taşıyan bu gemıyı ~e geç~ - Geb~;A~' ü;tl;uk. İıaki;;tlİİuıd-~ 

mason locasına dahil olduğu için, İs - ten sonra k~nt «J?ohna• ... arr~v e• Oebzenin Aydınlı koyünde oturan ~ 
tanbulda da Mason localarına devam ormanı. vapuruna hır ganımet mufrezesı koy - kızı ve Tahir kan'>ı Sıdıka tararuıdJO ~ 
etmekte idi. Bu devam esnasında, (Ma- JV 30835 70920 50 4796 03 3 55 Kocaeli Vilayeti Hendek muş ve o zamana kadar batırmış olduğu bulda Tophane Klreçkapıda 145 ° ..,,,,,, 
son) üstadlarından ve Sultan Muradın kazasındaki Çamdağı At- düşman gemilerinin (500) adedine va· kocası bbrekci Ethem oğlu Tahir al:!rı ~ 

ran mürettebatını da bu vapura yük- çılan hanei zevclyete avdetinin 11
1=.,..,a 

şehzadelik zamanındaki dostlarından başı ormanı. . k . . bl k h tl dan cc- kındn açılan davanın yapılan dllfUI""'" .ı 
(Kleanti Skalyeri) ye tesadüf etmişti. V 24003 55206 90 4010 35 2 76 Kocaeli Vilayeti karasu lıyere gemıyı a o a a arın t- nunda: ,p" 
Bunlar, kafa kafaya vermişler; cür'et- kazasındaki Mollahasan çirmek suretile sağ ve salim olarak ·:l· Müddeialeyh Ethem oğlu nblflO ~ 
karane bir hareketle Sultan Muradı Pınarı Ormanı. manyaya göndermişti. cYarrovdale•nın za;rfında zevcesi hcmesine dönerel ~ ~ 
Çırağan sarayından çıka_rarak, nalk kumandasını seyir zabiti (Pohlmann» vazifesini yapması lüzumunun ib~ , 

1 VI 41524 95505 20 60?5 n• v·ı· t' H ele almış ve '\!ola çıkmadan evvel ken- yaben .. 251121936 gününde kabllln:.?,'°" kuvveti ile yeniden tahta geçirmeye ... MI 4 78 Kocaeli 1 aye 1 endek " .. .. .. .. 
1 

• mak uzere karar verilmiş olduğu o-- r 
karar vermişlerdı. Kleanti, bu işi için kazasındaki Keremali Har- disi kumanda koprusunun a tına ~m- yetin mücldelalıtyh Tahlrin HaLtn ;lııl 
Ali Suavi efendiye bir mikdar para ile rakli üstü ormanı. balar koydurmuş ve bombalan gemıde· meçhul bulunmasına mebni ıııneıı 
bir kaç rovel\•er vermı'ştı·. Alı· Suavı· e- Eks.lt 1 ki esirlere göstererek küçük bir itaat- ıunur. (965) 

ı me ere hususi orman sahiblerı de girebilirler. bal t r -----------------~ ..... 
fendi de, tanıdığı bir kaç muhacir va- sizlik vukuunda bu bom arı a eş ıye- s p ~· 
sıtasne, oradaki muhacir ameleleri elde , rek gemiyi berhava edeceğini söyle • OD os~ 
etmişti... Fakat 11€ çare kf Beşiktaş EFE s BANK Ltd. 1 mişti. (Pohlmann) ın bu sözleri esirler ~ 
muhafızı Hasan paşanın bir sopa dar- üzerinde derin bir tesir bırakmış olma-j Yevml, Siyasi, Havadis ve Halk 

besi, bu pfanın altını üstüne getirmiş- TÜRK SOSYETESi lı ki bütün avdet esnasında hiç bir ha- Yerebatan: Çatalçeşme so)ta), " 
ti. 8 ERMA y ES 1 500, 000 T. Llraeı dise olmamış ve İngiliz vapuru kıy • İ 

rnettar hamulesile cSvinemunde• ye S T A N B U L ~ 
Y d b. k ki · ld • h 1d Merkezi : ZONGULDAK _.. anın a ır aç şı o ugu a. e, l sag· ve salim gelmişti. Gazetemizde çıltlin ı-...# 

kta • ç · t Her tndn Banka Muameleleri ..,,......,_ uza n uzaga ıragan sarayını aras- cMöve• nin bu muvaffakiyeti üzeri- ıesimlerin bütün -A 
Sut d. t ' · b kl' Kl t• F..ski : (Zonguldak Yardım Bankası). _:.,.' 

e ı~ neı~~ e cyen ~nı 1~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ neonabenrerbi~~~~n~m~~n m~fuz w ~u~u~ 
Skalyeri saraya hücum edenlerin j daha sefere çıkmalarına sebeb olınuş-
f · "k b tl · · ·· ·· .. ,---• DördUncn Vaı..ır Han altında Borsa kıraathanesinde •••-.. ecı a ·ı e erını gorur gor - tu. Bütün bu korsanların hepsi teslih 
mez o B vl d b' d k Dıtrnttallml tı..usiki Hey'etinden , gece eyog un a ır ev e ~a - - edilmiş, ticaret gemilerinden ibaretti 

1 lanmış; ertesi gün, Yunanistana firar F A H R 1 ve A R K A D A ş L A R 1 ve hemen hepsinde toptan ve torpido 
etmişti. 1 ve ayrıca bOyUk Ostad Heraııt'ı: R11mazan gecelerinde kovanından başka muayyen noktalara 

ABONE 
~=-"""""'~!llpll-=--

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

Abdülhamidin emrile Çırağan sara- ~---~ Her ak~am dinliyeceksiniz. Çay kahve 25 kuruş. dökülmek üzere maynlar da vardı. ! 
yına muzıkai hümayun kumandanı Ne- ------------------------- __ Bunlardan birisi olan cGreib korsan TÜRKİYE 
cip paşa; Sultan Muradı, validesinin e- kruvazörü, kurvet kaptanı «Tietze• nin YUNANİSTAN 

1400 700 
:.:340 1220 
2700 1400 

linden güç alabilmişti. Şevkefza kadın, 1 lnhı·sarlar u Mu··du··rıu·· ... ~u··nden: kumandası aHtında, (1916) yılı nisa~ ECNEBİ 
oğlunu muhacırlerın elinden aldıktan • ~_, mnda yola çıkmıştı. cGreif• hareket et- JtAI"' 

-------------------- tiği zaman ben cKieb de idim ve bu Abone bedeli peşindir. 
sonra, onu tal'1 odada gizlemişti. Sultan ı - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet çift devreli otomatik tabı 1 değiştirmek 25 kuru,tu'· 
Murad, ayag'mdan yaralı idi. Bir sedye- gemide seyir zabiti olarak vazife al-

makinesi için talib zühur etmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. k · t · h tt• b · · · li - •--" 
Ye konularak Yıldız bahçesı'nden ~. ·alta ı ma 'ls emış, a a unun ıçın amıra n Gelen evrak a•rı" .,_,.;~,,,,.-· 

:n 2 - Pazarlık 22.Xl.937 tarihine rast ı~·an pazartesi günü saat 14 de KabatSj- k" h b" · bil .. t t o'"' 
köşküne nakledilmişti. er anı ar ıyesıne e muracaa e - il" I d , r et al..- _lfl ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. miştim. an ar an me• u •Y ııror-

Sultan Muradın büyük oğlu Salahat· 3 - Muhamn.ıen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. Bana: Cevap ıçın mektuplara 10 k 
tin efendi, 0 gürültü arasında, camları 4 - Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen komisyondan alınabilir. _ Hayır, Lauterbah, cevabını ver- Pul ilavesi lwnıdıt· 
kırarak kendısini sarayın rıhtımına at- 5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatstz teklif mektuplarını ve ka- mişlerdi. Sizi bu gemi ile göndermek 
mıştı. Sarayın karşısında, karakol vazi- taloglarını eksiltme gününden evvel inhisarlar tütün fabrikalar şubesi müdür- delilik olur. Çünkü cGreif• için zab-

[ l ] Halktan toplanan yardımcı as
ker. 

lüğüne vermeleri lazımdır. tedilmek tehlikesi yüzde beş yüzdür. 
6 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ,.P.~aat~ % 7,5 güvenme pa- İngilizler sizi esir edecek olurlarsa ya 

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan oıunur. c7517. asarlar yahud da kurp.ma dizerler. Bi-

Posta kutusu : 741 :tstantJOI 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 -::;;;;::/ 
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Meınleket ·meseleleri 
~ (8 
Yletııi 'lftarafı 1 in · · · »roı Yoru:rn_ B· cı sayfada) 1 almakla meşguldürler. Maddi ek.siklerını 
l3:l' deiiliz. ~iz do?e_n;, yani yarınki bu suretle tamamlamaya çalışan bu u~-

"~rsite .bll &Özleri söhı~ız. . sur, Üniversitenin manevi hayatına feyız 
İd' rıuı en k.ı _Ylıyen, bence Üm- vermek gençliği ilim ateşile harekete 

ı. F' YınetU dore tI · d b" ' hsı azıasıru .. . ~ n erın en ı- getirmek kudretini gösteremez. 
•ltıtıd tayin ettir :.oylemıyorum, çünkü, Diğer taraftan, doçentlerin O'niversi
'ierrn a bırakac ek ılecek ve yahut şüphe tedeki manevi .mevkileri de pek zayıftır. 

E!ttf 1 en küçük b. IA t · lı;ı0 n korkan ır a ame Bu zaf şunlardan ileri gela: 
ta1t b~' kinunı rn; evet, ben de kor- İyi seçilmemiş bir doçent kütlesi, tabii 
Çİiıık·~ aliınet ve konuştuğumu anlata- olarak kendi kendisine zayıf düşen bir 
tet~·u halinden ern;ıe~ten korkuyorum. unsur demektir. Kendi kuvvetine güven
ik,be?e likiyet v~ ~nıversiteden bir ga- miyen içinde idealist bir ilim duygusu
het;ı'l...ı hayır olıne ınış olan bir doçentin nun a~eşini duymıyanlar, ebette kendi-

~r ı._ az. Buna alakad ı 1 • • d bulun tS· uen de · ' ar arıa lerini zayıf hissederler ve ıçın e • 
d ıı hi . ınandun b~ k lıltJar çı~ı. diye ken ·. . . . dukları bürokrasi makinesinin w·o_ r.~-
daçen lrıı_ Yüre~· dılerının chıç> ol- tik hakimivetine, bu hakimiyet muz ıç 
tli İist~ tiniver:.ıt sı_zlıya sızlıya anlatan ve bir ünı"versiteye yakışmaz bir nisbet 
ıı' tı.n ı enın en b .... k b. d .,o~ıe . E! Parın ~ uyu ır er- aldığı zaman dahi kolaylıkla boyun e-

llıesi:~lltin bu d:~~nı .. ko~muş ve benım ğerler. ' 
"lersit sebeb ol uzenne teveccüh et- İkinci derecede zayıf olan bir doçent 
detdl e~İzin büy~şt~. Hakikaten, Üni- kütlesine karşı bi,zzat üniversite yük.sek 
R, ta erınden bi . zaflarından ve hatta bir gözle bakmaz. Gerek üniversitenin 
~ö~ l"cıftarı bakı~~a de doçentleridir. Han- bürokratik makinesi, gerek taleb~, bu ne
lı~: Çarpar. Birer b~ derd __ başka tarzda vi zayıf unsura karşı yüksek ıözle ~ak-

bırer gozden g~çi:re- m~makta da haklıdır. Bunun neticesı o-
l'k farak doçentlik mesleği ttruversite için-

\c.~tler, "Ü'niv *: lleki mühim organik vazifesini ifa ede-
llıetı olnııy ersıtenin mazisi ve 
'ie • .' ade+:. ~:n unsurlarıdır. Bunlar kt" 
·~ ,. .ı.~efi · · · .,... 

baltt gele topı rı Am usulile, alelacele 
~ ~e gönüı a~~ıştır. Hatta, bu işe de 
'Uiır · ~\rruPad ıınaye ve nüfuz karış-

l l'elti ,. a tahsilde bulunmuc: tab-
.vapıp b"t• ,.., 

1le ltıı 1 ırmiş ve h ·· b 1~ t()g "'1etin. h en uz u 
1.1ıı1\t ter.ı:nenı. 1 er hangi bir tecı·ti.be 

ets·t .ış çok g S!ıtetıe 1 e:rıin d enç unsurlar bile 
~t Üniver -~Çenti olmuşlardır. Bu 
~~..ı qYlt \'e hsı e içine, tahsil itibarı'le 
""e!tıi atta k . . · ~arın- hayatı • endılerme henüz a-
gi~ \rerrneın·nıb_meslek ittihazına bile 
l'ıı bij 1:1'dir. :faı~rç~k g_enç _doçentler de 
~erı .. ~k. ku....... ukı bır Üniversitenin 
. "r 'i~ • vet• . 
1tti(b · unive . ını doçentler temsil e-

aı· rsıteyi 1 oılltt l?ıi Ya can andıran onun 
l.ltı Pacak v , 

l'tı~ sur hu e onu yükseltecc·k 
takibrıcıe l'le sa ~!unsurdur. Bunların sccU-
. ~' g a.m b. ~ 

mez. 
Yan bastığı için filin liseye sürgün edi-

!<>n, dik yürüdüğü iç.in ihtarname alan, 
O"azeteci ile konuştuğu için tekdire uğn
;an bir doçent, hem bizzat doçent s~yı
!amaz, hem de böye bir doçentle Tür -
kiyeye ilim yaymak istiyen ttniversiteye 

Üniversite gözile bakamayız.. 

so:N POSTA 

Mezarlık bekcisi 
(BCI.§ tarafı 9 uncu. sayfada) 

Ali, ikinci uykusundan ancak öğleye 
doğru kulübe kapısının sert sert vurulu
ş!le uyanabildi; kapıya dayanan adam 
dik, kalın bir sesle: 

- Hurşid ağa, Hurşid ağa!.. diyerek 
heyecanla bağırıyordu. 

Ali, birden yerinden fırlamakla bera • 
ber vücudu çok gevşemio olduğu için 
esnedi, gerindi ve nedeı:ı. aoıı:ra: 

- Ne istiyorsunuz be!- diye ten tes 
söylendi. 
Dışarıdaki ses: 
- Kalk be!. .. diye ihtar etti .. sabahı 

SJbahına hastaneden iki ölü geldi 
Ali, sızdığı dakikadan beri bütün rü -

yasında köydeki yavuklu.sile meşgul ol
duğu ve üstelik sarhoşluğu da henüz 
geçmediği için bir lahza, işittiği sözlerden 
bir şey anlıyamadı. Ve etrafına bön bön 
1.:-:::kındı. Neden sonra vaziyeti kavradı. 
Ve yüzü koyun yerde yatan Hurşide ba
ğırdı: 

- Ağam uyan!.. Bak seni istiyorlar ... 
Ondan bir cevap alamayınca: 
- Sızmış be! .. dedi.. yatağına bile ya

tamamış! .. 
Ve dürtü~meğe mecbur oldu. Hurşidde 

hiç bir hareket yoktu. Onu uyandırmak 
maksadile kalkarak arkası üstü çevirdi. 
O zaman gördüğü manzara ile şaşırdı: 

Hurşid.in gözleri, yuval*1Jıdaın fırlar 
mış bir halde açılmıştı, çenesi kayılllf ve 
burun deliklerinden akan kanlar açık 
kalan ağzının iki yanında kıpkızıl bir çi.ı
gi resmetmişti. 

Ne tabibi adU. ne polis, hiç ki.mH, e>
nun bfr mezardan geliyorınU§ hissini ve
ren diri diri gömülen bir çocuk sesi ola
rak tevehhüm ettifi sesin mezarlığa civar 
bir evde sancısı tutan bir kadının sesi 
ve kurukemikli bir et diye bastığı feyİn 
yerde yatan Alinin eli olduğunu ve başı 
kesik bir çocuk hayalini sandığı duvarda
ki beyaz gölgenin de o ıün kendi elile 
y1kay:t> kurumak üzere duvara astığı 

patiska gömleği olduğunu, evet ne tabibi 

adil, ne polis. hiç kimse anlıyamadı. 
1sah@ ~"lıl'rıiş ır usul konulmuş ve 
~ t ı,.. . ne de ra t l ~ ~ ı:ı.Osterileb· s ge e seçilenlerde 
Ulliı, ele fazla ılrniştir. Hatır ve oonül 

Doçentlik, ba suretle, Üniversitenin fU 
dakikada en hasta organıdır. Bürokrasi 
doçente layık olduğu tarzda muamele et
mez veya c>demezse, doçent denilen insan 
maddi hayat noksanlarını hariçte başka 
şeylerle ikmale mabkllm bir insan olursa 
,-e ilim ve ihtisasın maddi ölçüsü, Üni
versite haricindeki piyasadan düşkün 
bt:lunursa bu doçentten ne bekliyebili
ıiz'? Een fena hal, en feci vaziyet, bu 
zümre içinde bulunan idealistlerin vazi
yetidir. İlim mesleğini kendisine ideal 
edinmiş olan doçentler, bugün Üniversi- ___ , ..... ---------·---
tenin çatısı altında, kendilerini derdli ve çentler gözümün önündedir. Bunlann 
mağdur hisseden birer yürek sızılarıdır. tam doçent vasfını taşımaya IAyık olan 
Öylelerini tanıyorum ki, bir taraftan yü- kısmı o kadar derdlidir ki en mühim un
rekleri sızlıya sızlıya çalışmakta devam surunu bu kadar derdlendirmiş olan bir 
Pdiyorlar, bir taraftan da artık sabır ve müessesenin bu halile yaşıyabileceğine 
tahammüllerinin sonuna gelmişlerdir. ve bilhassa bize tam manasile milll mü
Eğer hala Üniversitede bulunuyorlarsa nevverlerden mürekkeb bir nesil mahsu
bunun sebebi, yalnız kendilerini oraya lü vereceğine inanmanın jmk8nı yoktur! 

&ıl&ıttin Bnis 

~lh.ı ersite d/er tutmuştur. Binaen':tleyh 
'<ı.ıarı Çentıer· k · -'{Jlli Zayıfhrl l e serıyetle, bu ba-

Sı~J Vers·• ar. 
t ı~ .. ı.c ısı h 
1ıit- Yiizu.nd a atının başındaki plan-
~ ~sı.u en do 1 . . ı;ıtdi. .. Ve n· çent er ıçın muayyen 
ç~ıı.t ~nive.rsi~:anı altında çalışılm~ de
aııı:ı. f?ırdiltt ye rastgele bir hayli do-
• ""ill!tı en sonra ·atı"', ış ve . yapılan yanlışlık 
~ ·-..ı~ Şırndi d .. ıı't\> a başı uzeltme çareleri a-
11.. etli anııştır B ·•ıall'ı ' Yani ar . ugün, zayıf ve 
Yana. ış Olan u anılan unsurla aranıl-
l> dıı nsur ay . etgi~ ltıy0tlar ' nı çatı altında yan-
~Ot~ it havas ve bunlar, ayni hürri-

. ını beraber teneffüs edi-

bağlıyan idealizm değildir. Bundan büs- * 
bütün başka olan bir §eydir: Kendileri- Doçent kadrosunun belki de yarısı, 
ni ilme vakfetmek istemiş olan bu zaval- belki de daha fazlası miinhal olan bir ü
Jı1ar. öteye beriye sokulmasını öyle niversite elbet mahsul veremez; doçent
kolay kolay beceremezler. Yani, !erini, hususi ve resmt mekteblerde ders 
sırf bec<'riksizlikleri yüzilnden hala husus! ve resmt müesseelerde İl arama~ 
?!'adadırlar. İlk tesadü?te, ilk fırsatta o- ya mecbur bırakan Üniversite, Türkiye-

BALSAMİN KREMi 
Bütün cihanda elli senedir dai

ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücudc ge
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAM}N 
Şöhretini söz ve şarlatanlı~da 
değil, sıhhi evsafının Londra 
Paris, Berliıı Nev-York Gli.zellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükafatım 
kazanmış olmakla isbat etmislh-

KREM BALSAM /N Gü?düz için yağsız, gece için yağlı. ve 
halıs acıbadcm kremleri olarak dcirt 

DİKKAT: 

nev'i vardır. 

KREM BALSAM/N Ötedenberi tanınmış hususi vazola _ 
nnda sahldığı gibi son defa sureti 

mah~ada imal ett~diğimiz _gayet şık ve beraber taşım.ağa elverişli 
~ususı tüpler derununde dahı satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu _ 
gu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

KREM BALSAM J N tü~leri bütün nevilerile tanlnmış, ecza 
ıtrıyat ve tuhafiye mağazalarında 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU • İSTANBUL 

l::ı0 radan kaçacaklardır? İdealizm ateşi Lun- de muvaffak ola~ Üniversite de.ıc.;ldir. 
bet _çerıtı . * , d 

6

~ \ı sı~ı· erın se _
1 

. ıarda ya tamamen sönmüştür; yahut, bu Doçentini korku içm e tutan, dedikodu HA z J M S J z L J K 
etsitei gosteri]~i~esı~~e böyle bir .!sa- ateşin ve şulenin bütün kuvveti bir ölü havasında boğan ve nihayet küçük bir lf!a••••••""' 

l>~ \' e tnadd gı gıbı bunlara Urıi- gözündeki ateş ve §Ule kuvvetini geçe- memur gibi azarlayıp ona karşı eski za-
Bayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

git erilı-... · eten v · k "" · · b bI ind t 1 be . e~e ... ııştir. G e manen zayıf bır mez. Halbu i unıversıteyi ir nur mü- man mekte er e a e ye karşı tatbik 
lıı b~ gıı:en b ayet az aylıkla Üniver- essesesi yapacak olan şey, bu idealizm edilen muameleyi reva gören bir Üni-
bıı.. l'ni.j U Unsu b. . Tü k Cumh i ti , ""ttir esses r, ır türlü kendisı- jeli! versıte, r ur ye için ideal bir 

PERTEV KARBONA T Komprimeleri 
Çok temu bl- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mllşkUlat gOz 

~.,.- . ~ eye tam b - . .. J k h ld tah - J k .. I d ~~~ta etnlekett .~m aglı hıssetme- Bunları soy er en, aya en ve - muessese o ma §OY e ursun, hatt4 ya-
' lleti Olan iht· e Yuksek kaliteli genç roinden ilham alıyor değilim. Uzaktan kışır bir müessese dahi değildir! 
""aı llde 1Yaç b"lh · d ğım b" kı d Muhı"tt· ---""'<ıtcı •sana . ı assa Iktısad Ve- veya yakından tanı ı ır ta m o- ın Birgen - ~-------------------·-======-
~;~ ~~~vr:~:~g::·~=:~;~:~.:.· ~:~~ -,··············-· lıtanbul Belediyeıi ııaııı.n PAQA N 1 z rA iZ G [T; Q. M [le( 

OnOnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede sablır. 

~~n~~ü-~~~~~ -----·--~--~~-~~--~~~---~ , , çsuREATILES LIZiNı rşçrN '~ ~~h sa İ.k.tı.saa V n~versitede oturmıya- Keşif bedeli 7000 lira olan Çatalcada yapılacak aşım durağı inpsı açık ek-

~1tl@r rı:Yi \>e lnal~filet-~nc ve Türkofise, siltnıeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren b~u:1~a~ğında~ pazar _ 
h t~tı e:ya b muesseselerine geç- lığa çevrilmiştir. Keşif evrakile şartnamesi Levazım .Mudürluğünde gorülebillr. 

aşı_: ttni'"eru~ta teşebbüs etınişler, bu f M-d " l~··ıışl v sı eyi t d . fstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı ve~ikadan başka Na ia u ürlüğünden 1 \ ::: ~ 
t:rterı-ıı ardır. e rıoen tah1!yeye alacakları fen ehliyet vesikasile 525 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile ,.,. 
ıı.ı ıı.._ eketi . . b ]jı;."lltıı-...t n ılını .h . beraber 8/11/937 pazartesi günü .sast 14 de Daimi Encümende ulunmalıdır1ar. \ 
'il h ı.~' kıy ve ı tısas sahasında- (İ) (7U7) ~~ d .. a~lnda brt;et ölçülerinin nisbetsız- ' \J .. ~·l. ır ın· --------- - ---------------------"'-
%,. ı11:retlll . ısal Yermek üzere c:u- J d ~let~rsitede belıdir ki teşehhüt mikrl~'"l stanbul Defterdarlığın an : l°:ıUe lle, >'ahutu1unup sonra İktısad Ve- Bakırköyünde sahilden tahminen 2500 metre açıkta betmlf olan Pelengiderya 'Q '•~ı,:S•let;n• fabrikalara ve maliye gambotunun parçaıanarak denizden çıka::ılması iti her~.., çıbnluak ·' • ·•• ",,.'" '''•i!ı-' v,~, .. geçenler ve bir misli jaz- demir, pirinç, çelik vesaire gibi ankazm yüzde SO ni ve ~etli ,...ı..,ı..m Jiiz " 

'•in 1 ~.l>lna~cret alanlar arasında, bu de 50 si mesküklt ve evrakı nokdiyenin yüzde 10 nu muteahhule aid olmak ve 
~~etnnun ~~ndan dolay. ltnivcrı;i- ihale tarihinden itibaren 20 gün içinde i§<' başlanmak prtile açık artbrmaya 

a.ıususT ŞARTLA~IM IZ ..,Al(t'INDA 
GfŞELERfM iZOEN MALUMAT_ ALiNi z 

· tııhaılld_ttniv•~ıtuğu gençler de vacdı? konmuştur. isteklilerin vesair şeraitini öğ<enmek i~teyımlerın ~/ll/937_ ıı:zıı_r· 
"""•t lf. lla:ü h •de pek çok doçentlik lesi günü saat on dörtte 500 Jiı'alık ,.mi nat akçelerıle Milli Emlik Mudurluğil-
ı.,,,~ le do~n~ bal olan yerlere mat•ub nde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (7S

22
) i\' -<g 

1
< ,

1
d0 t. Verile •lınak kolaylıkla ~.abil -- - ~ d N • AJ--.. ....._-"......,... ~l•nt~·~ç,, kend~ .n,.., bugünkü derece- fstanbul lnh·sarlar !:' aşmüdürlüğun en: ~ ·~ .'gi sev ••mi ilme vakfedecek ve ff'k - .

1 
inciteşı-in sonunda bitecek olan müskı<•t sancılarının ruhsat ta- _ '<!;if!/I ~ ~'\ ,...~~_-...llllıii:::::::-,_. 1t:ı h-.€1.iç Olac eacketk kıymetli unsurlar bul- lu .m.u l { "J me muamelesine 15/11 /937 gününde başlanarak 10/12/937 cu- o-~ ı-«ıe ır ç·· .. kere erının yenı e k ı · · tecdit tmek · l • ~.c... • 

.. l.ı•aı ltılekette ... unkü bu nevi insa- ına akşamına kadar devam edecektir. Ruhsat tez "': erıaı .". ,._ '· A.r ~ 
ıordUı;;~Sef __ , bu~;npıyasası yüksektir. I ta . olunan günlerde eski tezkerelerıle Kabataştakı inhisar- w o L N i <>1.1tn .,.. teye? satıcı arın _ydı·~ı-·ınine mu··racaat etmeleri ve 10/l2/g37 tarihinden sonra A T> [ ~AN~ ü' Nı' liıı.J 
1>. l! •• ta aramızda, eskiden L>r Istanbul Başmu uru.-- un! taldb '" 
etr.1· be·rkes harzda idealist insanlar az- I . . enı·ıemiyerek içki satanlar hakkında kan at yapılacağı 'ı ) y tPzkere ennı Y ISTAN e. -. ot,,~ ır 8öııe ;ta daha ziyade maddi- ilin olunur. , 7425, UL- kAllAkOY PA LAS - A LALEMCr MAN t~~~~:~ ~H~A~F~IZ~~C~E~M~A~L---J~~a~k~•~D~r~e;n~ı~.;,;.~.;.~~,~~,~,~.~~~;;,~l~l~A~~,;;.;~,=,~A=-,==,~,-,-1--~.~K==~=~==· 
~ i§l ofesorıeri~r ~kseriyeti teşkil eder- lıD; ate11ıusı11 ' pszardan maada _aaıaa aezlelerlne ··-

ttl• ve d ir kısmı hariçte baş- .;..;:;, ıJ~; "'......,; ,.,..,... '"' .. ,.. &Wa 
oçentıer de liselerde ders 1eıonu mN - 21M' 



it Sayfa SON PO&TA 

R•dyo ••hasında malik olduOu tUkenmez teknik menbalar1 

••vesinde RCA her v•kıt ilk olarak tekmil dOnye mütterile· 

rin' en mUheyyl' ic•dlar1 uzetmittlr. 

·Tekmil' ••ir markelar, bunl.,ı yalnız takip ettiler.> 

B~ birçok lcadlerı meyanında ilk ol.,ak ı 

Dinamik op•rl&ru, 

ı°!lekttlk ••beke cereyanile itllre.n ilk radyoyu,, 

Uk çelik lambalart 

ilk 961 ayarını 

,4•d~ •tmlttır. 

Dünyanın en b Uy O il tetkilAt ına malık R C "1 
'tarafındıl'l vUcude getirilen bir ahizeye malik 

olmakt•n dolayı tam man•slle 

ın•larur olabltlrıiniz " 

PAST • 
1 

Ağızdan alınan 

mikroplara kar-
•• • 

şı en muessır 

DEVADIR 
ÖksOrOk, nezle ve bronşit. Boğazdaki 
bademciklerin iltihabı had lhtil!tlara 
yol açabilir. Bunları ve 
rU leri PASTiL FOR 

diğer tahar· 
kutlanarak 

izale edebilirsiniz. 

L FOR 

p STİL FOR 

ilan Tarif em iz 
aahil• 400 lnıruı 
aahil• zso 

Oçiinc:B aalUI• 200 
Dördüncü aahil• 100 

Birind 
llıinei 

iç ıahileler 60 
Son sahil• 40 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
Muayyım bir müddet zarfında fazla. 

ca mikdarda illn yaptıracaklaı· ayrıca 
tenzilltlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
lllnlar i9'Jı ayn bir tarife derpiı 
edilmiıtlr. 

Son Posta'nın ticari llinlarına aid 
ifler için fU adreı• müracaat edil
ınelidir: 

blncılık Kollektlf Sirkeli. 
J(ahramaıuado Ban 

Aakara caddul 
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OçONCO 
GON 

BeyaS _.. 
yuOJUJ"" 

Açık nıe

sameler 
ve siyah 
benler 

Ebediyen kayboloı1' 
Çirkin siyah benler, sivil~' 

din sert tabakaları, renksiz 
muş bir ten... Bütün bunJaf 
mesamattan ileri gelir. Bu 
leri kapatan gayrisaf yağlı. -...ı 
ri ne su ne de sabun ile ir"'' 
bil değildir. Her açık mesaıo't 
din taharrüsüne sebeb olut· 
rengindeki .. (Yağsız) yeni 
kremi hemen mesamata 
cild guddelerinin taharrütaol 
yen teskin eder. Mesamatıo_ ~ 
liklerindeki gayri saf ma~~ 
siyah benleri hal ederek bar...-.. 
ve açık mesameleri tabii -...a 
irca eder. Esmer ve sert bir fi' 
yazlatıp yumuşatır. En kur\1 bl 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir· ;J. 
yorgunluk çizgileri ve bum_~ 
lak ve yağlı manzarası ~ 
il olu r. Beyaz rengindeki bu ~ 
kalon kremi terkibinde taze ,rti-; 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı ~ 
kavvi, besleyici ve beyazlatı;. 
deler mevcud olduğundan 3 fdi'' 
fında cilde yeni bir güzellik ref1Jl 
beyazlatıp yumuşatır. Bu k 
sabah kullanınız. . .rl 

NOT - Yüzünüzde buruş~ r 
varsa, yüz adaleleriniz za~ 
se, cildinizi Biocel ile beslerll fi' 
zımdır. Cildinizdeki Bioce~'in; 1, 
lan bu kıymetli cevher, şıtn: ~ 
hayvanların cild hüceyrelerill ~ 
tihsale muvaffakiyet hasıl ~ 
Penbe rengindeki Tokalon "il './ 
kibinde tam cildinizin genÇ ~ 
kalınası için matlup nisbet 

1 
~ 

de karıştırılmıŞ olarak Bioce dl' r 
ri vardır. Akşamlan yatmaz /_ 
vel tatbik ediniz. ___............~ 

AN KARADA 
AKBA 

Kitap Evi Klatçılak ;;, 
Bntnn mektep kıtapınn~ 

yeridir. Mektep kırtasiye ;;,,t1' 
en mUsait şartlarla temlD stfl 

Tel. 


