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Atatiirkiin dost gazetecilere beyanatı 
Beklediğimiz parlak güııler uzak değildir 

A.tatürkün beyanatlarından: "Bü.!Ün bu şek/ile dahi 
olan Balkan birleşik vaziyetinin bir gün bir çok 

geçiremedikleri mütekamil şekli alacağına 

hepi.fnizin memnuniyetini mucib 
kimselerin hatırlarından bile 

itimadım berkemaldir,, 
*----------------------------~~----------

tanka va da bir ~av. \r Resmi tebliğ 
verildi Balkan Antantı her 

zamandan daha sağlam 
\ 
Balhan Antantını alakadar eden bütün 
beynelmilel meseleler hakkında tam bir 
görüş birliği olduğu tebliğde bildiriliyor 

Balkan Antanhnın lngiltere, Fransa ve ltalyaya karşı 
vaziy~tleri tesbit edildi, Akdeniz meselesi görüşüldü 

Şişli Halkevi Jarafından hazırlanan 
4\ münakaşalı konferanslara dün başlan· 

mıst!r. 

1 İ 1k tophmtı dün saat 1 S de Şişli Hal
kcvinin toplantı salonunda yapılmış -
tır.. B~ toplantıya Saylav Selim Sırrı. 

Profe.sfü· .Mustafa Şekib, operatör M. 
Kemal, kültür bakanlığından bir çok 
zevnt, muallimler ve gazeteciler iştirak 

Başvekilin Vreme ' etmişlerdir. 

b• • b J Konferansın mevzuu okullarda in. 
muha ırıne eyanah zibat \f' ceza meseleleri idi 

Belgrad, 27 (Avala ajansı bildiriyor) 1 Şişli Halkevi Başkanı Ahmed Ha • 
- Vreme g11zetesinin Balkan antan•ı lid Ya~aroğlu toplantıda hazır bulu .. 

konsey müzakerelerini takib için An- nnnlaı ·ı te~ekkürden sonra toplantıda 
karaya gönderdiği hususi muhabiri konuşulması kararlaştırılan mevzuun 
Stvetovski Ankarada hissedilen tam 

1 

c!ıPmmivetine ve gazetelerdeki neşn -
(Devamı 5 inci sayfada) yata işaret ederek, bir başkan seçılme-

\... _J sini rica etti· (Devamı 2 incı sayfada) 
Dünkü toplantıda söz a?mı Profeaôr. 

.._. ............ -........... -........................... ... 
Yeni edebi tefrikamız 

"Ah şu hayat!" 
Yalnıs oılı oe tahlil romanı değildir, 
onda masiye lıarl.f"ll bir devrin iç 

yii~ Je •örecelımais. 

"Ah şu hayat!,, 
~fevzuanun haaı,.iyeti, ele aldığı 
cemiyet me•eleleri it:baTile bilhcuııa 

nazarı dikkati celbedecek, ai:zi 
meraka düıürdüğü kadar da 

düıündürecelıtir. 

Muşta karın 
iki metreyi 

Mustafa Şekib ====---
irtifaı 
geçti 

Yeni edebi tefrikamıza birkaç MUJ"" ttir görüniif. 

QÜ08 kadar başlıyoruz Mu~. 27 (Hususi) - Ay başındanbt!rl denberi fasJlaınz bir surette yatan kar-
- fasılalı bır surette yajan kar phlrde bir 4uı l>Ulün yol!ar kapanDUf, ıniinakalM . . --- --



2 Sayfa 

Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

-
Mekteblerde 
inzibat meselesi 

(B<l§taraJı 1 inci sayfada) 

Selim Sım ittifakla başkanlığa se
çildi. İlk defa söz alan Profesör Mus -
tafa Şe:db okullarda ceza ve inzibat 
me~elelerinin ferdi ve maşeri görüşle
re göre mü!alea edilebileceğini izah et
ti. Bu hususta söz söylemek isteyenle
ri kürsüye davet etti. 

Bundan sonra kürsüye gelen Kül -
fir Bakanlığı müfettişlerinden Man -
sur son zamanlarda memlekette hoca • 
larmı katle teşebbüs eden birkaç tale
ben.in esef verici hareketleri meselesi 
etnf.ında gazetelerdeki neşriyata te -
mas ettikten sonra, inzibatın tam te -
mini yolunda kütlenin de ehemmi -
y~e çahşması lüzumunu anlattı. 

Mekteblerde talebe içtimalannın 

faydalı olabileceğini ileri sürdü. Daya
ğın talehe üzerinde aksülamel yapaca
ğ1m anlattı. 44 üncü ilk mekteb direk
töre Zihni. urnumt bir terbiye siste -
min;n mümkün olamıyacağını, terbi -
yed-:? bilhassa çocuğun muhiti, yaradı -
lışı göz önünde tutularak, hareket edil
mesi gerektiğini bildirdi. Vekaletin bir 
anket yapmasının faydalı olacağı nok
tasında durdu. Ancak bu anketin açık 

ol.mamasını istedi. 

80N POSTA 

Resimli Makale: 

-

Insanda zeka mühım bir muvaffakiyet amili, servet mü
him bir hareket vasıtasıdır, fakat zeka da, servet te müsa· 
mahakArlığa istinad etmedikçe insana, in.sanlar arasında is· 
tenilen büyük mevkii temin edemez. 

( 

Müsamahakar olunuz. 

Müsamahakar olmak kolay değildir, çünkü bir adamın 
nefsine mutlak surette hfıkim olmasına bakar, bu itibarla 
meziyetlerin en büyüğüdür. Hatayı görünüz, gördüğünüzü 
gösteriniz, fakat ı;ffetmesini de biliriz. 

ı 
rl 

50 saat 
Uçuştan sonra 
80 saat uyku 

·------------------------· Bir kadından daha 
Uzun saçlı 
ihtiyar adam 

HERGüN BiR FIKRA 
Altı y sonr 

Sözün ısası 

Bizde _spor 

1. H. 
IC5) üyük spor maçları yapıldığı 
l,g) günlerde tesadüfen stadyoınların 
önlerinden geçti~im oluyor. !çerden il: 
seden uğu1tud:ın maçın bınlerce seyır .. 
önünde yapıldığını anlıyorum. Kapı ~ 
nünde birikmiş ve maçın neticesini !ı,t 
nn evvel öğrel"mek için bekliyen yüzler· 
ce kişinin beyccaJ?ını bir bakışta his;, dı• 
yorum. 

Matbaada bulunduğum zamanlar da 
tanımadığım birçok kimseler üşenınıv r 
matbaaya geliyor, odamın kapısında go
rünüyor, ve soruyorlar: 

- Bugı.inkiı maçın neticesini sö • r 
misiniz? 
Matbaanın telefonu birbiri ardına fa

sılasız çalınıyor: 

- Zırrrrr ... 
Açıyoruz: 

CY - Affedersiniz, Son Posta gazetesı 
rası mı? 

- Evet, burası! 
- Sizi rahatsız ettik. 
- Estağfurullah .. 
- Bugünkü filan maçın neticesini ıüt• 

fen söyler misiniz? 

Söylüyoruz. Cevab olarak, ya bir: 
- Oh, ne iyi, teşekkür ederim! 
Yahud da: 
- Eyvah, mahvolduk. 
Sözünü işitiyoruz .. 

Eski Maarif Müdürü Saffet mem -
lekette ana mektebine karşı olan ihti- t 
yaçhn bcı.hsederek, muallim mekteb -
ieri"le bilhassa ehemmiyet verilınesi ıa 
ztm geldiğini söyledi: 

Abdfüôziz, bütün pehtivanlan ye
ner, yalmz Çolak Mümiıni yenemez
miş ı:e buna çok üzülürmüş, birkaç 
defa yenildikten sonra bir giln Mü
mine: 

- Seninle altı ay güreş yapmıya
cağım, altı ay idman edeceğim, ken
dimi besliyeceğim; bak seni nasıl ye
nerim. 

Maçların y;ıpıldığı günlerden bir g-Jt1 

sonra vapurlarda, tramvaylarda, iş )er
lerinde gazetelcr açılıyor; günün en Jll~ 
hiın siyasi vak'alarına dudak bükcnl 
spor sayfalarında bir gün evvelki ınaçl:. 
nn tafsiHitını büyük bir dikkatle ve al 
kayla okuyorlar. 
Şurada, burada münakaşalar oluyor~l 
- Hayır, mağlubiyet şu sebeble deg"'' 

bu sebeble idi. clstnnbulda 400 ana mektebine ih
tiyaç vardır• dedi. 

Gazeteci ve muallim Zeki Cemal de 
muhtelif memleketlerdeki disiplin ve 
ce7a tarzlarını mütalea ederek, bizde 

Demi§, Abdüwzis: tam altı ay id
man etmiş, altı ay kendini beslemiş, 
ve nihayet Çolak Müminle tekrar gü
reşmi§ler; ba sefer Abdülaziz Mümi
ni yc-.ımi~. 

- Hayır bu sebeble degıl, şu scb b}e 
idi. 

- Sen kfübiinü müdafaa cdiyorsuıı'{J 

tatbu edilmiyenleri anlattı. Muallim- Genç tayyareci kadın Betty Green 
lerin de:-sten başka talebeler üzerinde 

- Nasıl, demiş, altı ay idman et
menin; kendımi beslemenin faydasmı 
gördüm mü? .. 

- Hayır, sen tarafdar olduğun 
haklı göstermek istiyorsun! 

- Sen hakiki bir spor terbiyesine rrııı-
uğraşması icab edeceğini söyledi. Londra ile Kap orasındaki mesafeyi 5 7 

Operatör M. Kemal, muallim Kenan, saatte katederek bir rekor tesis ettik -
mu!ıllım mektebi mezunlarından Fev - ten sonra yorgun argın uykuya dalmış 
zi ve daha başka bir çok münevver fi- ve bila fasıla tam 30 saat uyumuştur. 
kirlerini söylediler. Yukarıdaki resim, bu uykusu esnasında 

n ~~Wn ! ~ 
Çolalc Mümin gülm.ii.§: 
- Onu bilmem ama padi§ahım, de-

miş, sem bir de bana sor, tam altı ay- Yukanda gordüğünüz adam bir Al-
dır; ıek bu güreş böyle neticelens·n mandır. Ve SO yaşında olup hayatında 

- Spor terb:yesi almamış olan sen 

* 
Bütün bunlar birer hakikat değıl Jllı?· 

Dünkü toplantıda okullarda alınma- alınmıştır. diye yarı aç, yan tok ya§adım ve gün- şimdiye kadar wa saçlarını kesmemiş-
de de iki okka rokı içtim, hiç idman t:r. Şimdi saçları bir çok kadınlan kıs-

Fakat şu nokta b.eııim zihnimi kUrc :.ı: 
yor: Spora bu kadar fazla alaka göster 
diği halde neden bizde spor günden ~ 
ne terakki edeceğine tedC'nni ediyor? '13~~ 
nu ben anlamıyorum. Anlıyan, bilen ,a 

S1 gereken inzibati tedbirlerin bugü -
nün bir meselesi olduğu ittifakla ka -
bul edı1di. 

Toplantı müsbet ve samimi bir hava 
içerisinde cereyan etti· 

Muşta karm irtifaı iki 
metreyi geçti 

(B41 tarafı 1 incı sayfada) 

durmuştur. Karın irtifaı bazı yerlerde 
204 santimetrf'yi bulmuştur. Bir çok 
kimseler evlerinden çıkamamaktadırlar. 

Birçok evlerin ve mağazaların önlerin • 
de kardan basamaklar yapılmıştır. Ev
lere ve çarşıdaki mağazalara kardan ya
pılan dokuz basamaklı merdivenlerle 
inılmektedir. 

Münakalatın durması yüzünden hay
vanat yemlerinde kıtlık bac:göstrrmiştir. 

Yem bulamıyan kuşlar evlere hücum et
mektedir. Bu görülmemiş kar halk ara
sında büyük bir end "şe uyandırmıştır. 

Giresun da 

Giresun, 27 (A.A.) - Fırtına devam e
diyor. Girc.."'l.ın - Karahisar yolu tamamen 
kapanmıştır. Bir h:ıftadanberi vapurlar 
na ve diğer kısmı da Pulatane limanlan
na sığınmışlıı.rdır. Şehir içinde kar 80 
santim, dışmdk 150 santimi bulmuştur. 

lnerölde himayeys muhtaç 
9 nüfuslu bir a:ıe var 

İneg'Ölde Kemalpaşa tnaha'.Jles'inde 
Halil Ordu isminde ikisi erkek, beşi kız 
olmak üzere yedi çocuk babası olan 

"Dünyanın en korkunç 
kadınıyım" diyen kadın 

etmedim. kand1racak derecede gür ve güzeldir. 

*-------------------ı---------~ 
Bir Hind/inin F el<i'kete ugrayan adamlar 

Şayanı hayret ne yaparlar? ---------'-· ~ 
sa o söylesin! 

İngiliz gazetelerinin yazdıklanna 
gör<? Dorote Runstel isminde henüz yir 
mi iki yaşında çok güzel bir esmer gü
zeli İngiliz hfıkimlerine: 

Geçen gün bir Amerika radyo is -
Mukavemeti tasyonu spikeri muhtelif milletlere Kadıköy HaJkevi binası t1t 

mensup insanlann başlarına gelen ma- Kadıköyünde yapılacak parti ve ıııı • 
- Ben dünyanın en korkunç karısı -

yı!ll! diye söze başlıyarak şunları söy -
lem iştir: 

M:ıset isminde bir Hindli avcının mu
kavemeti hayatiyesi Alabaına hastanesi 
doktorlar:nı şaşırttırmıştır. Hmdli 'bir 
gün orrnar.da bir tilki avlarken üzerine 
büyük bir ağl)ç dalı yıkılarak yere t.';!r-- Dört kocam var. Fakat bunlardan 

hiç birısini sevmiyorum. Flört yapmak miş ve avağa kalkmak isteyince sağ aya
ho~uma gıdiyor. Kocalarımın hepsi ha- ğının dalın arasına sıkışıp çıkmadığını 

yat1mın ku: hanlarıdır. Hele gençleri görmüştiır. Avcı bu vaziyette orman i
kllt'iyen beğeruniyorurn. Yalnız ihtiyar- çınde aç VP susuz tam on dört gün Le~
la'!' i]c yaşamak arzu ediyorum. Şimdi l€'dıktc:n Fonra kendisini aramağa çık:ın 
döı:düncü kocamı terkettim. Beşinci i- iki oğlu tarafından bulunmuştur. Fakat 
le evlenmek üzere bulunuyorum· Ha - çocukları da flğacı kımıldatmak imkar.mı 
kim bu güzel kadına: göremed klerinden babalarının ayağını 

- Hic; olmazsa bu sonuncuyu seve - kesmek rnretile altından kaldırmışlar ve 
cck misiniz? diye sorunca: yanı başımı yaptıkları bir kulübeye y;ı. 

- Bmıa d& l.nanmıyorum, cevabını tırarak 160 kilometre uzakta bulun.:ın 
VP.,...;yor. 1 Albanı şehr ne koşup babalarına imdad 

Dorote'in ı.oahkemeye celbine sebcb istc:nişlerdir. Buradaki hastane avc:yı 
bir şahidlik meselesiydi. Sevgililerin -l nakletmek için bir araba ile hasta bakıcı 
dc>n birisi döı düncü kocasının yirmi li- ·gönderdiğinde artık Masetin kesilen aya
ra '~ıymetindc bazı eşyasını çalmıştı. ğında kangren başlamıştı. Bununla be
Hakim bunun için ne bildığini sorunca: raber doktorlar kangreni tedavi etm<;ğe 

- Kat'i olarak bilmiyorum. Fakat muktedir olmuşlar ve bugün tamamıle 

çıılacağına ihtimal veriyorum, demiş - iyi qJan MasPt tekrar avcılığa ba1.ila-
tir. l"'lıştır! 

fü'Vi. mü~küllerine karşı ne şekilde mu- evi bimısı projesi için bir müsabak . 
11r 

kabcle etmekte olduklarını şu suretle çılmış, müsabakaya bir çok minl r • 
trısvir ediyordu: iştirak etmiş ve hazırladıkları mıı.lc f 

- Ba~ma manevi bir zorluk gelen }Pri göndermişlerdir. Teşekkül eden b ~ 
İr.giliz, bastonunu kaptığı gibi gezmeğe he~1'ct, maketleri tedkfke başlalll ~ f 
çıkar, Fransız tıka basa yemek yer, Ja- Müsabakanın neticesi 10 marta ka 
poıı fotoğraf çıkarmak için vaziyet a - uza ~ılmı~tır. 1 O martta hey' et katil~ ~ 
lP·. Amerikalı .ise bir komisyon teşkil VP""ecek, müsabakanın bırincisi t ) 
ede"! diyor. yiin edc>cektir. 

------
Açlık müsabakasına İstanbul bağcılığı inkişaf yo!u'1~0 
girişen Hind/ ak iri İstanbulda bağcılık son sene' ıc$ 

B:r Hi:ıdli fakir on beş gündenberi büyük bir inkişaf göstermiştir. çat 1 ~ 
camdan yapılmış bir tabut içinde dok- civarında evvelce tahrib edilmiş 0 '(ı 
torların pek sıkı nezareti altında İtal- bağlıklıtr yeniden canlandınlın~ır· 1l' 
ynda ahnliye teşhir edilmek - layPt ziraat müdürlüğü ba ~,cıııgın ça'J 
tc:>dir. İsmi Çentil Kadramel olan bu a- y~s1 üzerine bu sene bağcılara dnlln r • 
dnm 29 yaşındadır. Böyle nzasile 23 mikdarda aşılı çubuk vermeği knrllıı, 
:;i1n aç!•ğa tahammül edeceğini iddia e- laoıhrmıştır. Ziraat Müdürlüğü 'f,;re 0~ 
rlcn Kadrarnel bu on beş gün içinde a - köy civarındaki nümune bağlnrtfll 
i!;!rl1gmdan yedi kilo kaybetmişse de büyültPcektir. ~ 
hC'nüz çek kuvvetli görünmekte ve tec-
rü b"sini sona erdireceği tahmin edil - T A İ M __,_ 
meklec:Ji.. ~ ı 

Fı:ıkirin tabutunu hergiin binlerce a
kıli ziy::ı.ret ederek seyretmektedir. 

kum• ııooo 
1Sö3 

ŞUBAT 

28 
İSTER İNAN, İSTER İNANMA! Şubat 

15 
Reıımi sene 

1938 

Eski Şehremini Operatör C<>mil şehir meseleleri hakkın· çünkü bizzarur ucuz olarağı i~in sadece mahlut yağla iktifa 
53 yaşında bir adam vardır. Çocukları d · b. ··d d h b d d · "decek olanlar da \'ardır. Fakat mahlut yağ mahlut oldu!':u 

9 a yem ır ctu a a neşretti ve u yeni etü ün e en zıya- " ~ 
ıle birlikte nüfuslu bir aileyi geçindi- söylenerek !>atılmalı ve üzerierinde etiketi bulunmalıdır.> uUm 

PAZARTESİ 

Zilhicce 
ren bu adam t 8 sene J'andarmalık, beş de yağ meselesi üzerinde durdu. 

1stnnbulda gerçi hakJkati ~öyliycrek mal satan esnaf var-sene bekçilik yapm~. iki sene de be-, , ·Eski Şehremininin kanaatıne gör2 İstanbul Belcdiycsinın 
dır, fakat bütün e~nafın hakikati söylemeye icbar edilebile-

Jediye hizmetinde bulunmuştur. Aldı&rı , mahlut yağ yapan imalathaneleri takib etmesi ve tuttukfa- ceğine, hele bir etiketin takıldığı yerde sabit bulundurula-
maRŞ on liradan ibarettir, gönderdiği nna ceza vermesi doğru değildir. Mahlut yağ yapılmalıdır, bileceğine biz inanmadık, <'Y okuyucu sen: 
bir mektupda bu hizmetlerine mükafat İ S T E R İ N A N, ı· S T k' J 1 N A N M A .ı 
olarak kendisine yardım edilmesini is- &... n. 
temektedir. 

.:>. D 
12 S7 
6 35 27 

ıkındı 

s. 1). .:) 1 o. ..> 

E. 6 29 ~ 31i U 
z. 12 ~7 1 S6 11 50 
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~ : .... 
G. Metaksas Türk gençliğine 

•7'a 1 

Çekoslovakya ile S4~ 
İtalya arasınd3 AL:E E 

s i yas i bir hadise --------------1---e Yeni lngiliz hariciye 
nazırı Lord Hali/aks kısa bir hitabede bulundu Çek Cumhurreisi, Mussolini Yazan: SeHm Ra'1'P Emeç 

lı. du··n aleyhinde tecavüzkar bir S iyasi hadiselerin büyük bire-
1.rıutte/ ik devletler mümessilleri Ankara da lisan kuııanmıı hemmiyet aldığı şu günlerde 

G 1 f U b • •ı Roma 2 7 - Gl· İngiliz hariciyesi eline teslim edilen a-a ıa asarag - nar ıge maçını segretlı er, omale d'İtalia, damın ıahsiyetini öğrenmek, geçmişteki 
.1 k b k Be •· M hizmetlednin nelerden ibaret bulundu-
ICQ ika/arca af kış/andılar Ve ÜgÜ f ezahÜraf yapıldı lin~:S1:hin~~ tunu anlamak, elbette ki merak edilecek 

-_,_:. b ' 1. bir keyfiyettir. Öyle ya! Uzun zaman bu 
~ ·~ara 27 (A.A.) - Elen Başve - Ankara hıllkı ve genç ıe;.-.. u su • tın:>. e çimiz Ruşen Eşref unay - san kullandığı sıyaseti idare ede:n adam, muayyen oir A .. L 1 . .\.t1a b ı A . 1 ·n C8VUL.AC1r ır ı • 

h ll~elans Metaksas ile Yugoslav - retle karşı karşıya gelme~ .fırsatından -tın tarafından Türkçeye çevrilen hita- hakkındaki habe. rnefkuren!n mümessili idi. Onu istih'Af 
~ h:"ekili Stoyadinoviç ve Rumen istifade eden Elen Başvekilı Eksel,.n.!> oe stadyomu dolduran on binlerce halk re aid Ceteka a • · eden Lord Halifaks ise, zahirde ayni yo· 
left L._ka!ll!ğ1 müsteşan Komnen iç iş- Metaksas gerek kendi ve gerek pek j tatafıncfan çok harareLli bir surette al· jansının bir tek • 1un yolculuğunu yapacak olmakla bcra-
~~k:ını ve parti genel sekreteri , muhterem meslekdaşlan Yugoslavya k şlanm t zibini neşretmek· ber hakikatte, işlerin cereyanına ~J·n-
~!' 

1 
Kayanın refakatinde Ankara Şe •Başvekili St~yadinoviç ve Rumen dış 1 ış ır. te ve şunları ili .. başka bir istikmnet verecektir. Bu ha-

~" ildına gelerek Galatasaray ile Har b:ıkanltğı ~ustl!şa~ ~kselans Ko~e~ Maçın sonuna doğru dost ve müt - ve eylemektedir: kımdan kendisini yakından tanımak 
'-i,." takımları arasında yapılmakta o- natl"'ma mıkrofon onunde .kısa bır hı- teftk devletler mümessillerinin stad - •Ceteka ajan. faydalı olur. cİnce vücudü kalın küıkü· 
:a~ı bir müddet takib etmişlerdir. ta bede bl!lunmuş ve gençlık a~sın~a 'dJJn aynlışlan gelişlerinde olduğu gibi sı, tekzib ediyor. nün içinde kaybolmuş gibi görünen bu 

' Uhterem misafirlerimizin stadyo- ~ubnmaktan duyduktan bahhyarhgı 1 hSllbn samimi ve içden du lannın Fakat bu ajans üç köşe çehreli ve mütemadi bir endişe 
... ~. Ş..ref tribününe girişleri stadda ıfade ederek ko~y l~ . ve Ant~nt bir defi!! dah - - y~ - müdahalesinin ha B. Bmq içinde yaşıyormuş hissini veren hüzünlü 
~n ha!kın ayakta ve dakikalarca milletleri adına Turk mılletini ve Türk . . a tezahurune vesıle ver kikate istinad ettiğinden o kadar az adam•, çok şöhret1i bir İngiliz ailes ·ııitı 
• '--- ~lkış!arile karşılanmıştır. g!:'nçHğt.,i selamlamıştır. nıic:tır. emindir ki bu tekzibini Prague'a bil - çocuğudur . 

.... • •• "Ç"öôEVLETıN. jif 'öNYAYA •• MUKABELESi" .................. H .• a .. ·t·a· ··y··· ·
1
• .Ş. • ,:.. ... ~7.:~~~~:~n~·:'t:r~:"b~:,~ ı.:..~.~u~':~.·~:;.~:~·.~·.:ı:!ti ~:~ 

() d k
• leyi b!lfiil sarfettiğini teyid ve bu söz- sadece Mister Edvard Wood diye hit..ab • h d • l lcri Fransız elçisine söylediğini tasrih EdiyorlarC.:ı. Birkaç defa nazırlık yaptı ve 

enız m ua ,e esın e Hey'etimiz bu akşam c~iyıJruz. bir ara, Hine vali~ umumi.liği.nde dahi.,hU• 
C Bu husı.ısta tafsilat verebilecek va • lundu. Lord Halıfaks Hındıstanda 1.cen 

t hd•dı k ld rılıyor enevreye gidiyor 7.İyette olduğumuz için icab ederse bi- G~ndi de .t~gi?tereye karşı " ~~ şi~d~tll a 1 er a 1 Ankara, 27 (Hususi) - Cenevreye gi- lihare bunu da yaparız.• mucadelcsını yapıyor ve butun Hmais-
decek heyetimiz yarın akşam buradan ha- (A.A.) tanı İngiltere aleyhine ayaklandırmaya 

/,. . d l h- reket edecekti"· Heyet Numan Meneml'n· çalışıyordu. Bir gün aklına Gandi ile gö-
flflfere, Fransa ve Amerıha en z mura <:!oğlunun reisliğinde adliye hukuk işle- DEN ZBANK rüşmek geJdi. Sarayma çağırttı. Onun 
hasları garın Londrada toplanıyorlar ri umum müdürü Şinasi, siyasal •>ilgi· ~ i bu arzusunu gören maiyeti erkanı derin 

lon . d lcr okulu hukuku düvel profesörü Ethem bir har-ete düştüler. Çünkü Gandi, on-
~ dra 27 (A.A.) - Öğrenildiğine,to:ıl1n deniz komısyonu to~lantısına .e Menemen~!oğlundan mürekkebdir. brın nazarında, hapishaneye girmesıle 
~i· Fran~n. İngiltere ve Amerikanın n~1 müste~an Charles E~ıson, Amen- Heyet Cenevrede beş gün kadar kalıt- çıkması arasında fazla zaman geçmiyen 
~I ı tnurahhasları salı günü burada kanın i!ti donanmaya. ~lilt bulunması cak ve Hatay i~ile meşgul olacakLır. bir sabıkalı, içtimai cürümler işliyen bir 
''naı-ak bu üç devleti 19.36 tarihlilfüzumu"da ısrar etmıştır. . • rr.uharriktcn ibaretti. Herkes, bu milli-
~ ınuah~desile tesbit edilmiş olan Mum.ıileyh .bununla beraber bır A~ l • ı • t.atın sonunda Gandinin tekrar hapisha-
'lıt dl~rden kurtaracak olan madde - la~tik filosu ihd~ının. bu aral~k .pe ngı lZ neyi l>0yhyac.ağını b~kliyordu. Fakat 

lttbiklne karar vereceklerdir. p:ıhalıya mal olacagını ıtiraf et~ıştır. 'Vabı·ne!:z•n ,.Je n~ülakat, maiyet memurlarını endişeye 
•ı .... ~U ka T k ' kurA tah Chartes Edison, muahedelerın kud- n~ - uj duşür~k karlar uzadı. Filvaki Hinc!is-
"11:1! rar, o yonun mez - . . k . d - ·· lemiş ve 
• •ete riavet etmekten imtina etme _ s ı~ve~ıne a~tı ınanma ıgını soy T d ·ı "'f tan umum; val:sile Gandi yalnız olar.ık 

flıer!Jıe .ittihaz edilecektir. demıştır kı:. _ . f Q l Q görüşüyorlardı. Bu mülakat bir, iki, j,ç 
. • .ııK.uıaatıme gore. A~erika, b1zzat saat sürdil ve katiblerde de pfak attL 

\' . Amerıkanın vazı7etl k,..,..~ismi müdafaa etmege hazırlanma· Çurçilin kabineye girmesi Bunlard3n bfr tanesi nihayet cesaretini 
.. llıgtcn 27 (A.A.) - Parla.men • lıd·r.• "h • 1• d b h .. 1. iki t>line aiarak ve ayaklannın ucuna ha· 

b ı ıma ın en a seoı ! yor sarak mülik:ıtın cereyan ettiği daireye 

ı• D Ih tk Londra 27 - Havas ajansı muhabiri gırdıği zaman jaket ataylı Hind valii u-er ın e osun nu unu b:ldlriyor: munusini Gandinin bir kad"di andıran 
~ Lord Hallbıx, hariciye nezaretinde az 1 çıplak ko;una girmiş bir halde ve odada 

t •• f ı k ı d b~r müdd~t kalacaktır ve Başvekil Ede- . . a~ağı yukarı dolaşarak hararetli bir fel-ee s su e arşı a 1 nin çekilişinin doğurduğu heyecan ya • . ~enızbank ya~ınd~ faahyete geçe - scfe bahsine dalmış olduğunu gördü. 
tı•tıktan soru? kabinede yeni tadilat yap cektır. Yukarıdakı resım bankanın An- B ba ··t ff 1 gı·1· kr 1 edi .,. k • .. d .. 

1 
.. k . .. a sı, mu eve a n ız a ı y n• 

~ 1 h ki mağı derplı, etmektedir. ~raca ~um mu ur u bınasını gos • el Edvardın ve Papa on üçüncü Leonun 
'ansa Avrupada hududsuz müdaha e .. a arına Lord Halifax'ın hariciye nezaretine termektcdır· şahsi dostu idi. - Selim Ragıp Emeç 

l•ı 1 k • ki •th dılıyor tayini, İngiliz • İtalyan müzakerelerinin ma 1.i( oma ısteme e 1 am e s··d '- muvaffakiyet?e neticelenmesine kad&r u ce yann 
~".'lln. 27 (A.A.) _ Delbos'un parla-' parlamentoda söyledili nutuk burada zaman kaVl!lIDak için yapılmıştır. Böyle 
~· ailyleci!ği nutuk hakkında tefsir· mÜsE&id blr tekilde karplanmıştır. bir muvaffakiycı. kabinenin mevitii.ni Meclise veriliyor 
~ buıu.'lan E.iyasi mahfeller, Fransayı Fransız pzeteleri ne diyorlar! kuvvetlendirecektir. 
--~~· huôudsuz müdahale hakları- Parts 27 _ oueteıer, mecllstett dıt po- Diğer tahminlere göre, Churchill k:ı- Ank:u·a 27 (Hususi) - İcra Vekil -
~~ oJrnak istemekle itham eün~k· Ut!kn milzatereslnl senli b1r nreue tefalr bineye gıreeektir ve Chamberlain'dcn !~~ .~ey:.et~ yan.n toplana~~k ve .Salı 

Macaristanda 
Nazilere karşı 

mücadele ~· e<ıty~rlar. sonra en muhtemel Başvekil olarak da gunu Buyuk Mıllet Meclısıne verile -

~ ~hfellrr, Delbos'un müşterek e~- :!1!~:a~!:!::sı:-:0:ı.:=lmadedtr. Sir Thomaı İnskip'in ilmi zikredilmek • c.ek olan 193~ büdc~ p~jesine 80~. şek· Budapeşte 27 (A.A.) - Macar za -
~ ı..: Fransız • Sovyet paktının ıb- Mükemmel bir prensip, ancak, onun ~üyiik· tedir. l~"li v~rC'Cektır. 1:e.?1 bud~ 937 ?udce- bıt~sı, l.>ir çok Nazileri tevkif etmiştir. 
~ ~tdarı olduğunu yeniden beyan ıu~nün ve sslllltlnln korunması için. Bi • s•ne nıs.betl.e 18. ıla 20. milyon hır faz- Da?.ı resmi Macar şahsiyetleri hakkın-
~ 01ınasını teessüfle karşılamakta- rıncısı. ancak kuvveuı ve tendi emtan~;iud - Romanya Kralının laııkıa .ekı:ı edılecektır. ,]P. tahkiramiz yazılan muhtevi risale -

nı'zt t.emlne muktedir olduğumuz r e J J 
lkl •-• de in ... , gillere ile l d ler neşretmiş olan ı 5 kadar Nazi dün ,:·\Ve muzalrerc edcbllecetımlz. nc..w ... - L d h . n r an a la.' gazeteler, Berline yaklaşmak terenin müzaheret, müdafaa ve hattı ga - Oll ra Seya atJ gizli bir matbaanın meydana çıkanlma-

~ ~~ t?.har etmiş olan Flandin'in ı,u !rantlsl olm:ıdıın yalnıı başımıza hareket et- Arasında anlaşma smı müteakib tevkif edilmiştir. Bunla-
~" lffak olamamasından dolayı te- lmek l<ıtemed'ğlml:z teyld edilmelidir. Bankalar ve matbuata Yapılamıyor rın şefi, eski bir komünisttir. Binbaşı 

l'iıı; izhar etmektedirler. OeuvrP gazetesinden: k d 1 d 71 N 22 
~ .. Başvekilin ŞansoUye muere .can çett - müteallik kararnameler Th b. 27 A , SzPlassy ile ar a aş .arın an azi 
\,, Romaya gore ve takat 0 tadar fena vaziyette olmı - . il lın ( .A.) - Quellustown a Şubatta tevkif edilmişlerdi. Bunlar ha 
t.~'~·llı 27 (-4-A.) - Son zamanlarda ~~·demokrasi adına ıu mukabelede bulun- neşreC:ilecek ~e!dikten sonra B. de Valera İngiltere lı1 po!is:n kontrolü altındadırlar· 
~ a,._ · P'ransaya karşı ittihaz etliği ma!: Fr:ınsada ve harlcde takdir edllmekten ıle Jrlanda arasında imzalanacak olan . A M .. d f .. 

...... eket hilafına olarak ChautemP4Jin bAll kalınmıyscattır: Bükreş 27 ~A·A.)-:- Carol, 22 mart- ankşma hakkında matbuata hiç bir M~. li . ~ ~ aa ıçın 60~ mil~on pen· 
ta Londraya gıdecektır. n;kLinlik ihtiva etmiyen beyanatta bu- gneı;lık bır ıstıkraz akdedılecegi şu sı • 

Uti u A f b rkMar<ilyada Japon gemisine Patrik Miron Cristea'nın bir müd - lu:ımuştur. Mumaileyh meydana çıkan r:ıda muz:r unsurlara karşı alınan ted· 
,_ mumı se er er 1 .. 1 "ki d. dE"t d9ha hüktimetin başında kalması L"ıtilaflann büyük o!duğunu söylemiş - b·rıer banka mahfellerinde memnun!· 

~o ll&nunu İlan etti ma YU enme 1 ihti'!Jlali vardır. Çünkü yeni kanunu e-- tir. yetle kP.rşılanmıştır. 
-.;·~o, 27 (AA) Do 1 . ,~ rsilva 27 (A.A.) _ Dok amelesi sasinin mlittefikan kabul edilmiş olma- Perşembe günü Londrada devam e--
L..~ • · - me aJansına J.'. 8 

w w ·11· ha ta · t ·h b k t 
iden blJ . . . . .. • · M<?ru ismindekı Japon gemi • sına ragmen mı ı ya ' ın 1 a a • docP.k o!an ngiliz - Irlanda konuşma -

la t · dırıldığıne gore Mançuri Kım .orı . . nun1Jna bankalara ve matbuata taal - ı b- ··k b. 'ht" 11 hafta Grandi dün 
Romaga tlöndil ""' l. uırı . . ··, 1 kt imtina etmıştır • Ar. uyu ır ı una e nm so • 

a... etQ\.i . urnt seferberlik kanunu ı· sıni yuac eme en • IUk edt.-n esaslı kararnameler henüz res- nuna doğru bitecektir. 
~~tır. ~u kanun da halen Japon f d I v men ilan edilmemiştir. 
"'t~ ~e rnuzakere edilen milli sefer· Srn~ırgı meyva : an ıgı 

nunıır.:ı benziyecektir. Sındırgı (Husust) - Meyva fidan- Zafranbo'uda saghk işleri 
A ı " lığında bir sene içinde 9670 tane fidan Zafranbolu (Hususi) - Dr. Abbas AJJ-
~lha M • N ı· t• · ı · ı· Ayrıca 11 nevi aşılı janın riyasetindeki frengi mücadele tec.. ·•• n aarıf azın ye ış arı mış ır. "'-A.t • • • meyva fidanları ile anaç meyva bahçe- kilatı bütün köylerde tarama yapını~. 

la .. c\tt ınaya gıdıyor si yapılmı~tır. Ayrıca gayri müsm~r eş- fırengililer tesbit edilerek mücadeleye 
.. "'%.d 11" 27 (Hususi) . . cardan mürekkeb bir koru da tesıs e • başlanılmıştır. Mücadele teşkilatında 8 
~ l A...... - Mart ıptıda - d"l · 1. sıhhat memuru da çalışmaktadır. T:ıra-
ı.~ll -•ıanya m "f R b ı mış ır. 
~(t,"leeek ve .. aarı ~azın. u~t. u İki seneden beri kaza dahilinde ter- malarda fazla mikdarda sıtmalıya da 
>11~ ·t. /\l hukUınetın mısafın o- tib edilen sürek avlarında mükellefler rastlanmış, ve ııtmalıların tedavisi için 
~·· ~l'r~:ıan nazın Olimpiyayi zi - tarafından ı ı 00 domuz öldürülmüştür. ce icab eden tedbirler alınmıştır. Bazı 
~~ta lt Almanya masrafile ya - Ziraat memuru Yusuf Kenan Özkanın köylerde tektük cüzzamlıya da J.·ast
. "''4-. 

0 
n hafriyatı gözden geçire- memleket ziraatinin inkişafında çalış- lanmış, bunlar kasaba haricinde • biı· 

kanlığı ha:kı çok hopıud etmektedir. yerde ~el edllmiflerdit. 

Antep f u tesisatı 
Gaziar.tep (Hususi) - Gaziantep ıu 

tesisatı mukavelesi bu işi üzerine alan 
mühendis müteahhidin ölmesi üzerine 
mefsuh addedilmek icab etmiştir. •resi· 
s~t için altı aydanberi çahşılmakt3ytfL 

Ca!ais 27 (A.A.) - İtalyanın Lon
dra clç!si Dino Grandi, Romaya avdet 
etmek üıere Calais'den geçmiştir. 

Von Papenin Avusturya 
matbuahna beyanah 

Geçen hafta Dahiliye Vekaletinden Be- Viyana 27 {A.A.) - Dün Reisicum
lediyeyP yapılan tebliğde su mukavele- but" Mıklas'a veda mektubunu vermi.f 
sinin ölen müteahhit İrfanın kardeşıy1e oh~n Von Pnpen, matbuata beyanatta 
yenıden imzalandığı bildirilmiştir. $ır· b•ılunarak Berchtesgaden itilaflarının 

ket tesisatı vaktinde bitiremediği için lk."'Ş iki memleket arasındaki anlaşamamaz
aylık bir mühlet daha verilmiştir. Tesi· ltğA nihsyet vermiş olduğunu ve •Al • 
sat bu mühlet sonunda tamamlawnlf o- mau sulbünü• perçinlediğini IÖylemlf-
b~~~ u~ 



Tuvalet sabununun yıllık istihlak mikdarı bir milyon 
kiloyu buldu. Fabrikalar ihtiyaca cevab veremiyor 

lstanbulda, sabun imalatı günden lithane!eri içyağı tedarikinde müşkü -
güne inkişaf etmekte, eskiden yapıl • lih da rastlamaktadırlar. 
mıyan yeni tipler de imal edilmekte,, Yağ tasfiye fabrikalarında k~lan 
dahilde yapılan sabunların sarf ve is- si.ram yağının fazla asidlerinden şım -
tihliı.ki de günden güne artmaktadır. rlJd halde yalnız arab sabunu imal e-

Sabun imali için yılda sarfedilen dilm~k!~dir. 
• w 5 6 .1 d k. .1 Türkıvede, tuvalet sabununun yıl -

:zeytmyagı - mı yon an se ız mı - "ık . .1J:.k i.kdan b" ·ı b 1 kil km t ~ ıstL a m ır mı yonu u -
y:m oya ~ı ış ır. mu~tur. Son zamanlarda Anadoludan 

Ş~mı:ii, Marsilya taklidi acı su sabun Uilcbler arttığı için, imalfit da gittikçe 
fan da imal edilmeğe başlanmıştır ki, çoğalmaktadır. 
bmılar da, kolza ve vejetalin tortula - Son zamanlarda, bir sabun fabrika
nndan imal edilmekte, bazan sabunun sı, katranlı ve gliserinli sabunlarla ba
yurnuşak olması için, yüzde yirmi nis- zı tıbbi sabunların imaline de muvaf -
betinde de balık yağı kanştınhnakta - fak olmuştur. 
cin. 'Şehrimizde, halen, müteaddid ne -

Beyaz çamaşır sabunlarında sabun- vilerde sabun yapan 12 büyük fabrika 
luk zeytin yağı kullanılmasına muka • ne bulaşık ve çamaşır sabunu yapan 
bil, tuv:ılet sabunlarında içyağı kulla- nıüteadclid fabrikalar vardır. Büyük 
rulmakfa, içyağını mahlut yağ satan - fabrikaların, ihtiyacın arttığı nisbette 
lar da aldıklarından, bazan, sabun ima çoğalacağı t.1bii görülmektedir. --·-------Poliste: 

Otomobil kazası 
Unltapanında oturan 55 yaşlarında Ba

san Eminönünden geçerken tofôr Cemilin 
tuııandı2t 2643 numaralı otomobll çarparak 
başından yaralamıştır. Yaralı Ha.san, Cer -
rahpaşa hastanesine taldınlmış, 1<>för ya • 
blanm~tır. 

Pencereden düştü öldü 
Galat.-ıda Tophanede Ahçı Nuı1nln dük • 

tlnı iizcnndekt odada oturan beş yaşında 
Raşid isminde bir çocuk aydınlık pencere -
al"ldcn dukklnın yanındaki tahen fabrika -

Müteferrik: 
Köylüye dağıtılan meyva fidanları 

Vilayet Ziraat Müdürlüğünün üç 
sene evvel Yalovada tesis ettiği mey -
va fidanlığı bu sene artık civar halkın 
istüade edebileceği bir hale geldiğin -
den buradan da civar köylere fidan 
tevziatına başlanmıştır. 

Bilhassa köklenclirilm~ aşılı Ame
r!k'.:ın bağ çubukları çok rağbet gör -
mcktedir. , 

sına geçmek isterken düşmfış, yaralanmış, Sopa ile yaraladı 
Bey~lu Belediye hastane ine kaldırılmıştır. Bcıst.ancıd::ı Batdad caddesinde 486 nu -

Ra.şld, ook ağır yaralı olarak kaldırıldığı maralı köşkte oturan Ali Mürtaza özaral ile 
butanec!e ölmüştiır. ayni köfkte o\uran bacanalı Ahmed Öq1ln 

Sarho;luğun sonu arasında 6tedenber1. mevcud oıan geçımstz -
Kiiçülnnustafapaşada 27 numarada otu - llK yuzünden kavga çıkmış, Ahmed, sopayla 

ran Ahmed oğlu Remzi, sarhoş o'arak, işlet- Aliy! dovmuş. muhtelif yerlerinden yarala -
tttt kahvenin camlarını kınnağa başlamış, mıştır. AH teda'Yi altına alınmış. Ahmed ya
tırıı:ın camlardan parmaklan kesilmiş Ve' k'llanmı§tır. 

-------------------------------ıeda Yi altına alımnıştır. t::RTUCRUL SADi TEK 
Kalb sektesinden ölüm T l y A 'f R o ; U 

Pangalt.ıda Eşrefe!endl soltaRında 124 nu
.msralı evde oturan 65 yaşlarında Kayserill 
&dros, Pangaltıda BUezikçl soka~mdan ge
Çt"rk.en birdenbire yere düşerek olmli§tür. 
Yapılan muayenede, Bedrosun, kalb sekte -
.llnden öldtıtti anla§ılmıftır. 

iki sigortalı evde yangın çıktı 
Beyo~lunda Yenlçarşı caddesinde 8et.inln 

apartımanında Panayotun oturduğu 3 numa
ralı dairede soba bacasında bırlken kurum -
lar tutuşmuş, ltfalye tarafından söndürül -
mtıştür. 

· BinatUD Ahen - Mıinih sigorta firketlne 
so bin Jlraya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 

e Şişlide, Abldel Burrlyet caddesinde 
Berbcryanın aahlb oldu~u BUeclk apartıma
mnın kalorifer bacasındaki kurumlar tutuş
muş, derhal söndurulmüşt.ur. Apartımanm 
Mllll sigorta şirketine 30 bin liraya sigorta
lı olduğu anlaşılmıştır. 

Münir Nureddin 
konseri 

Kıymetli musiki san'atkarı Münir Nu· 
reddın yarın akşam Fransız tiyatrosun· 
da bir konser verecektir. San'atkarın e
serlerini okuyac&ğı klasikler arasında 
Zekai elendi me:rhum, Dede efendi ve 
Şakir ağa ile Arif bey merhumun asarın· 
dan seçilmif çok güzel parçalar vardır. 
Bu arada sevimli san'atkar yeni birkaç 
eserle bazı ha:k şarkılarını terennJm 
edecektir. Bu hadiseyi, musiki sevenlere 
bir müjde olarak haber veriyoruz. 
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tlll 
Şehir Tly•troau 

Komedi kısmı : 
Bu akşam saat 20.30 da 

SiJZÜN 
Ki SASI 

111111111 Komedi 4 perde 
- SON HAFTA -

Bu gece: 
(Kadıköy • Süreyya) 

Yann gece: (Bakırköy) 
çarşamba : (Üsküdar) 

sinemaları-ıda: 

SEFiLLER 
8 perde 

Yazan: Vıktor Hngo. 

BALK OPERETi 
Bu akşam 

Suad Parkta 

ENAYiLER 
BOytık operet, 

2 perde 1 tablo 

3 MART Perşembe 

akşamı 

Kadıköy SOREYY A slneınıısında 
OPERET • KOMEDi • KONSER 

Bu sene görebllece~iniz en son 
FAKAT EN GÜZEL FİLMLERi 

~ 
LOREL-HARDİ 

FAKA BASMAZ 
TÜRKÇE SÔZLO 

JENNY JUGO 

NAPOLEON'un ÇILGINLIKLARI 
pe~~::~da SARAV sinemasında 

Meyva ve Zahire borsasında bir 
Yoğurt haftalık vaziyetinhülisası 
Neden pahalı? Jif 

Hafta içinde yapak, tiftik, pamuk ve muhte 
Bir müddettcnberi şehrimizde meyva d 

ve sebze fiatlannın yükselmekte olduğu deriler üzerine muameleler canlı ol u 
g?riilmektedir. Bunun mevsim dolayı - . . . _ . adar ttalY• "8 
sıle gerek sebze ve gerekse meyvanın 1 ~e~. ~.afta. ıçmd~ hub~bat satışla len de 100- ~ 1 O kuruşa k tır. 
aıalrnış ve bir kaç cinse münhasır kalmış rında bu~k hır. faalıyet goze çarpma- İngiJtercye ıhracat yapıJ.mıŞ ~ 
olması .s~bebile şehrin ihtiyacını karşılı- m~5tır. Bırçok cıns malla:. hemen .h: PAMUK: İtalya için geçen cıe
yamamasmdan ileri geldiği anlaşılmak • mer. bundan on, on ~ gun .evvelkı fı· başlıyan ihracat son günlere ~d~\'· 
tadır. Bilhassa portakalların bütün istih· Rtlarmı m~hafaza etmışleı:dir .. Y~l~ız vanı etmiştir. İhracat tacirlen ~ 
sa 'atımmn üçte birine yakın bir yekun m~~ır ~lennde ~anl~lık alametı gorul- !al"d gibi elyafı uzun cinS~ere J'ilt
tcşkil eden 200 bin sandık kadarının Al- muş .ve .Karaden~z ~.anlarına oldukça fa1la ehemrr.iyet vermekte<firlet·,raıı· 
manyaya ihracı bu mevsim meyvasının sevkıyat y:ıpılabılmiştır. Jarı Mersin teslimi 43-45 kurul~ 
da fiatlannı yükseltmiştir. G~ç~n ~afta içinde bir wmikdar ~apak ruııladır. Yerli fabrikalar da ...... 

Türkiyede portakal Dörtyol, Fenike, v~ tıflık ihracatı yapıldıgından pıyasa- mıntakasında yetişen uzun elyaflı et• 
Alanya, İz.mir ve Rizede yetişmekte o • da hüki~m süren işsizlik zail olmuştur. lardan büyük mikdarda ınöbaYaa ~ 
lup ihracatın mühim kısmı 1stanbulda Pamuk, keçi derisi ve diğer deriler Ü- mi~lerrlir. Bu cins pamuklanll da 
standardize edilmektedir. 1crine işler inkişaf etmektedir. ~u 44-45 kuruştur. gt:" 

Elma bu sene azdır, Amasya elmaları BUGDAY: Piyasa bir hafta evvelsi- Bundan maada gerek ihracat ~di r 
tükenmiştir. Amasya elması diye 3atı • ne göre tebeddülatsız geçmiştir. Müva- '!'C'k yerli sarfiyat için pamuk ~t1J1'· 
lan bir nevi elma 25-30 kuruştan sa~ıl - ri.datın azalmasına ra~en fia~~arda r.mmaktadır. Fiatlan 2.20-3 ~ 
maktadır. hıssolunacil derecede hır tebeddul ol- TİFTİK: Epeyce zamand~~ e 9SO 

Ankara armudu diye satılan, fakat ns· rnamışhr. geçen piyasada geçen hafta ı~_.ctıt• 
lında Ankara armudu olrnıyan armud • Geçen hafta içinde şehrimize 1550 balya kadar bir satış yap~~ 
lar da 12-20 kuruştur. ton kadRr. buğ~a~ ve bir h~yli mikdar- Bu satıc:ların İtalya hesabına ~--

Belediyenin sebze ve meyvayı ucuz • da da un gelmıştır. Un gelışatmm faz- söj·,pnmcktedir. Keskin, ÇerkeS 1,_,,~ latmak için yaptırdığı tedkikat müte • lalığından dolayı buğdayların satışları -rı 120, Karahisar 125, oğlaklar 1 
V3ssıiların kaldırılmasına imkan ver • w ·• · · z B k b d ·· ?.eır gı.mıştıı. iraat an ası un an kuruşta.o. muamele görmilştur. effsen 
memiş ve halde yapılan kontrolün &k - bi: hafta e~elsi olduğu gibi ~~him pjyasaya gelen keçi kılları b cJaJ1 
laştırılmasile istihlak: ile istihsal arasm· nıı!~.darda bugday sa .. tışa. arzetmiştır. s2tılrr.aktadır. Müvaridatın ~f1ıi"' daki fiat farkını azaltmağa münhasır F tl Ekstra b b ı 6 12 S7 ıw-· ıa ar: ırıncı eyaz ar . , büyük i~ler olmamıştır. 56-
kalmıştır. altı yedi çavdarhlar 5.35, mahlutlar ta·ı talebler vardır· ı,ıt 

Bir sene zarbnda sebze ve meyva ha • 5.32, ekstra sert buğdaylar 5.27, beş al- ·D b w 
11 

da 32 33 lc:U111ş 
lınde altı buçuk milyon liralık sebze ve tı çavdarlı sertler 5.18 paradan mua-

1 
e akmg mkat adnna -

meyva satılmakta ve belediye bundan mele görmüştür. a ır.ı çı a a ır. . ınilddettetl" 
161 bin lira rüsum almaktadır. Bunun 80 ARPA· B. -dd tt b .. yi "d YAPAK: İtalyanlar bır ı-«ı~ 
b" r h 1. diğ di . ırmu eenenı gıen . k .. b b&Ş~· •• ,., 
ın ırası ama ıye, er yarısı ar "ye arpa satışları, cihan piyasasında görü- ben yapa_ mu a~~asma ha , 20o t)IJ' 

ve riisurndur. lPn düşüklüklerden müteessir olarak dır. Geçen hafta ıçınde da _.ı;.- 'fal~ 
15 martta başlanacak ve 82 bin liraya dört beş para kadar gerilemiştir. Buna ya yapak m. übayaa etmişle•e~ kt~ 

rnalolacak olacak sebze hfili de ikmal edi- ı ı. d T k •a v -4 rağmen h&fta içinde iyi satışlar olmuş- er uaı.:ı zıya e ra ) 'J{.<P"~ 
ltnce kontrol işi daha kolaylıkla yapıla- tur. Biralık Anadolu arpaları 4.7, Trak rin.s.leri üzerinedir.. A.nk:raa,rı ci-;, 
bilecektir. h ıJ.Y · ... ı!ı" 

ya yemlik çuvallı .f.18 paradan satıl- m ' ıarı 50-5.f, Eskışe il' (ıO) kOJ ... 
Yoğurt fiatlan mış~ r. 55-56, Trakya mallan da 

Mevsım başı olmak münasebetile y~ • Mısır satıf mewimi geldiğinden bu- tan satılmıştır. ~ 
ğurt fiatJıın h nüz yülntektir ve " r:l • gün erde Karadeniz lirnanlanna sevki- DER LER· Çekos ovakya, fi• 
mize şımdı yalnız Silivri, Kalikratya, yPt artmıştır. Fiatlarda bir hafta ev- Alırlany:ıya ihracat yapıımat<tJdıt· eri• 
Yalova. Bandırma ve havalisi günde 5 vtlsinc göre on par.a kadar yükseklik ac:a is•~kli olduğundan keçi derı 51/ 
hın kilo kadar yoğurt gönderebilmekte- vardır. Adapazarı, Karabiga ve bu ayar ~i~ çifti 160-175 kuruş aralafllld~ 
dir. Fiatlar 7 kiloluk tenekesi tam yağ - mı~ır~ar 4.35-S kuruştan satılmıştır. tılmaktadı.r. Tuzlu kuru koyuıı uJl ,,, 
lılar 110, yarım yağlılar 60 kuruştur. Cavdar satışlarında durgunluk göz .,· ·n kilosu 42 Hava Kunıınuıı ~ 

En bol zamanında 1s•anbulda günde ,.a;pmaktadır. 4.30-4.35 paradan dahi~ ~5ını5 k r l ' d d Salaınur• eti 
k k b" k"l w t f d"l kt d" -s uruş n.ra arın a ır. de 
ır ın ı o yogur sar e ı me e ır. S:lrfiyat için işler olmuştur. r d . lenmi ko un ve keçi . _;t-
Yalnız sırt ve .sırık hamallığının ıa~ • - . . . w • • ın e ış ş Y . üh" ifll ıP"'" 
d }c ki il 

° Keten tohumu, sısam gıbı yag ıstih- Fr&nsayn takas suretıle m 
vın an sonra evve e omuz sırı ar e na- . .. . . 

ll t f d t :ıh. tl ~-Rlı11de kullanılan mahsulattan artan dnr. la ihraç edılmektedır. ,,Ç 
ma ar ara ın an aşınan yo6 ... r ann a- k"" , İn .1 H 1 d b . . ssr~ 

b 1 l ki. ··ru d bo 1 kt 1 ospe.er, gı tere, o an a ve u gı- Av dcrilcrınden yalnız san ra a ar el na ı yu n en zu ma a o - . . • .. 1 r1 - .. dt 
d li 1 la - d "b" bı takas suretıle ış goren memleketler- deva ,·e tavc:an derilerine a ıcı y· ,,,. 

uğuourtve lcamcdı ara .. yapdı tntambusal a el g, ı den aran.maktadır· Fiatlan 3-3.1 O ku- tır Sansar~ çifti 24-28, zerde ""'" 
yo çu ara a musaa e u unu ması • d dır · 1 ı.ştıt· ~ 
için alakadarlar icab eden yerlere müra- ru~ ara~arın a · çifti 35-40 liraya kadar satı rn ~~ , 
caat etm•şlerdir. Bugünlerde kitre üzerine fazla ta- şanm adedini 18-20 ku~ştnn ğ6tii1 ' 

Bu yapılmadığı takdirde yoğurt sarfi- ı.'.)b]er va~d_ır·. Ekst~ . beyaz cin~ler, aı~:ıı?.rının milbayaa ettikleri ~ 
yatının pek çok azalacağı ve bu yüzden 230-260, ikıncı nevılen 130, san cıns- _m_ı..;1ş;,..tu_r_. _________ ~-::::.--

mevsim sütleri peynir yapmağa elv"rişli ,..ııııllm--••••m. Dünyanın 9 unco harikası 
o~rnıyacağı sebebile müstahsilin zarar gö-
receği ileri süriilmektedir. 

Zahire f"ıatları 
Zahire :fiatlarında ~eğişildik yoktur. 

Fiatı muhafaza etınek için Ziraat Ban -
kası her gün şehrin ihtiyacını karşılıya
cak mikdarda buğdayı piyasaya arzet 
mektedir. Fiatlar 5,28 parada sabittir. 

Fındık f"ıatlan 

Son hafta zarfında 736 kilo beyaz iç 
ceviz 26 kuruştan; 53.280 kilo iç fın·lık 
33-36 kuruştan; 8000 kilo kabuklu fındık 
da Giresun teslimi 14 kuruştan satılmış
tır. 

Aynı hafta da, 1020 kilo kabuklu, 11.896 
kilo iç ce,·iz; l 1.600 kilo kabuklu, 71.580 
kilo da iç fındık İstanbula idhal edilmiş
tir. 

Bu hafta ceviz ihrac edilmemiştir. 
3000 k~Jo Anverse, 8080 kilo Kopen

hag'a, 22.000 kilo Gidonyaya, 200 kilo Li
verpul'a, 2400 kil<ı da Londraya olmak Ü· 

zere 37.480 kile fındık ihrac edilmiştir. 
İstanbulda 65 ton iç, 15 ton kabuklu fın

dık; 20 iç 15 ton kabuklu ceviz stoku 
mevcuddur 

ÖLÜM 
Kurmay ge'l~ral nıerhwn Yusuf Ziya 

zevcesi, yat tnccarı Cevad ve Ergani şir
keti amirlerinden Muradın valideleri Ba
yan Naşide Sertesen uzun süren bir has
talıktan rehayah olaınıyarak dün sabah 
ırtihali dari baka eylemiştir. Merhume 
salihati n!svandan ruhen asil ve hayır. 

1 
perver idi. Mevla rahmet ve mağfiret ih
san eyliye ... 

BAY TEKİN 
A V c· 1 

25 kısım tekmili birden 
ônnmozdekl çarşamba matinelerden itibaren 

~ALKAZAR 
sinemasının en btl· 

ytık programını 
teşkil edecek 

Bu akşam S A k A R V A sinemasında 

uvK"üSuz···G"ECEii Efı 
GA"IBriYSTMIOVR l id~ 

PIERRE RENDiR ve Komedi Fr2.nsezden YONNE~..-
Hamış : Bu filmin musiki kısmı, Parla KC'nsenatuvan konserler s<>IY"':.J 
Colonne, Lamoureuı: konserleri ve Paris Rus Katedrali taganııl )IBJ.,.. 

tarafından mnnavebe ile icrayı terennOm edilmektedir. 
Yerlerinizi evvelden aldınnız. Telefon: 41341 ...... ~7f 

1 MART BALI , 

MÜNİR NUREDDiN konset• 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Biletler tiyatro ıifeainde satılmaktadır. 



801' POS,.A e.,ta 1 

Resmi tebliğ 
ICarsın ikhsadi vaziyeti 

gitgide inkişaf ediyor 

Manisanın sağlık Balkan Antantı her 
zamandan daha sağlam • 

işleri çok igi 

liayvancılıktan başka arıcı~ık ve otculuk sanayii de 
yavaş yavaş ehemmiyet kazanıyor 

Gidiyor Balkan Antanhnın lngiltere. f ransıı ve lta.lya~a .. ~:r~! 
vaziyetleri tesbit edi:di, .Akdeniz meselesı goruşuldu 

........ &\a 
l' Jut..~ hancı iÇ'in yazılan 
: okuduğuma gü-

Pazar Ola Hasan Sev Diyor ki~ 

· ... Sap<mlar, ÇinHler katl
yen ~ Jtmez.lermiş.. 

.. . BuJnl.Jl ,.erine pirinci, 
kunı ba~ terciA ederler· 
.mıif.. 

- ............. ·- •••••• 1 • '. ~·--

.,.;ıvic başda valimiz Nazmi To~er ol -
ıfa • ı halde fazla bir ha. 'k doldurarak 
ıst!kl8t marsilc törene başlanılmış, bu
mı m ·,, ra1tib öğretmen Bed a Tam aç
.ır.!I söylevinı vermiş, ö~etmcn Ru'hat 
.eh Bc>:ıce· Kemalm c:Ha1kevin n 
fr'f'C'U~ ı, adl. şiirıni heyecan a oku 
l!1t stur. 

'S::ırbs1ada ~pıl~ okut 
Şnrk dda vaı.ıı aeak okul yanıc:ınm 

V""'İnı esb t etme!~ üzere kültür direk
tör- Ce m.1 GiH'e .. 1n, bayındırlık di -
ırc:Y.töri• N ci, umu.m1 meclis üyesi Şa-

Haian Bey - Nasıl ww lkir .Ş~ı~~laya kad~r ~iderek yapmm 
azizna. törmüyPr musun, bu ly~·r:r.ı so~den geçırm:şlfl", ist.a~ 
kdar ımeoedir birbirlerini yi- a.dı~bd~ yapılmasına karar vermiş-
7orlar 7a!. lerd!r. bşaata baharda bag•anacakbr. 

Atatürkün dost 
gazetecilere 
beyanatı 

ı(Baııarafı 1 inci sayfada> 
Tarihi bu kadar yüksek .b r idealin f>..6Cl8 

remel ta~ valııı-: geçici politika esasla
rında kalamaz. Bunut1ı ema temel taf1an 
Ui'U.ı.ı.dtr .ki kiilt.ür ve ekonomi .cevh.erle
ril.e dolu olnıa. Çünkii kültür ve ekonnıi 
lı~ ı.ürlii ı ·11a.ı;et.e iıtiltamet oerea IHIO
la! dır. 

Her iı.a.lde beklediğimiz .earlak gün!er 
b zlerdC"n dahi uzak değildir. Bizden ,,,o
ra gelecekler ise tabii o günlerin parlak
lı§atı bahtiyarlıklarla tes'i4 edeceklerdw. 

Beş yıll· k askeıi 
planımız 

(Baştarafı 1 inci srıyfaıta) 
itimada, bilhassa, işaret ettikten sonra 
l'ili'me B~kili Celal .Bayada Tür· 
.kiyerun beş yıllık askeri planı hakktn
da yaptığı bir görü~meyi nakled yor 
~e .divor ki: 

Bu plan venı hıç bir vergıye ve.va 
ıs1ikrn7.a miirac:ıat etr.ıcd n baş:ırı a· 
caktır. Türkı.) c Başvekili bu muna
sebctlc et:cümle: 

<"l.Mlctforamizi kuv:\'Ctlı tıale ~oy

mnk lü!!:'.:ı:nm.u, ıb:ınşfannı b.,zmak 1s
t.'Ye'cck M!' h:ıngi b:r ldmseye k:ıııa 
tttit.a t'tmekri kab eden ~ tı~ .... 
ta hareket dikte etmcktedih. 



~Sayfa flQN P.OSTA 

1 Hadiseler Karprmda J ı K A ID O N ı C Edebiyat dilngasmın hükilmdarları: !l :::ı 
GARÖB BOR HOKOM Açık renk örgü Macaulay kimdir? Nasıl 

B u garib hüküm, geçen günküı -İşte sened ağam. bluz yetı•ştı•, ne eserler yazdı? 
Son Postada vardı: - Yazclın öyle mi, şimdi o senedi yut 

b 1 ' cl810 ıcnesınde Moskova mahkemele- aKayım. 
rtnden biri bir eserin muharririne birce· - Aman ağa hazretleri, nasıl yutan:Jı. 19 uncu asırda yaşayan bu büyük muharririn bayab 
za verm;f·· bu ceza; hapis cezası, para - Hık, mık dinliyemem, yutacaksın! • cezası, neft cezası gibi bildiğimiz ceza Sarraf çarnaçar senedi yutmuş.. birçok karışık maceralar ve hadiselerle geçmiştir 
lardan değilmi;. Mahkeme, muharriri ~e- Ağaya bir kere daha para lazım olmuş, Yazan: lbrahim Hoyi 
men oracıkta yazdığı eseri kabile filan gene ayni Earrafı çağırtmış: ııacaulay, on dokuzuncu asır İngllla ede-/ 
yemeğe mahkUın etmiş .. muharrir de e- - Bana gene borç para vereceksin, tle- blyatının dlktate deier aımaıanndan blrl-
serinf, artık kemali iştihayla mı, yoksa miş, lıaydi hiç dürma, parayı ver, senedi dir. Meıhur İngiliz 1llm n feyle30fianndan 
iştihasız ml bilmem, çı.ır çıtır yemiş, bl- yRz! Carlyle <Karlayl) çalı.şmaya dair vlzlarda 

Sarraf parayı vermiş, senede gelince, bulunur, Dickens fakirlerin vaziyetini ta.s-
- tirmiş.• evvelden cebine koymuc:: olduğu bir ka· vır eder, bunların halini ıslah eden yollan * :s gösteren romanlarını yazarken, Ma.caulay 

Hikayeyi belki dinlemişsinizdir: ğıd helvasını çıkarmış. Onun üzer!ne llkrince devrin en mühim işi diye saydıjı 
Yenıçerl ağalarından biri parasız kal- yazmaya başlamış. Ağa sormuş: meşhur .yenlleşme. Jlylha.rının kabul edll-

F 1 b b
. ~ - Senedi nev. in üzerine yazıyorsun?. meslne. yazılarlle, konferanslarlle çalıştı. 

mış. aız c orç para veren ır sarrau - Kağıd helvasına yazıyorum aibm. O asırdaki slvrllmlş birçok şahsiyeUer gt-
çağırtmış. Yel'liçeri ağasının dav .. tine ~ 1>•, Macaulay da edib olmaktan ziyade amell 
hiç t.e memnun olmıyan sarraf, korka - Neye? blr iş adamıydı. Yazılarında, dehayı blllör-
korka ağanın huzuruna çıkmış, ağa sor· - Yutması caha kolay olur da.. larından hayal kuvveti ile (iç) e bakışlannı 
muş: * bulamıyoruz. Bunun yerine, karşımızda 

tecrübelerine dayanan ve bu emniyet ve 
- Sen borç pnra verir misin? Rusyalı muharrir, eğer sarraf kadar kuvvetle mevcud meselelere sağlam, pratik 
Sarraf tirtir titriyerek cevab vermiş: açıkgöz olsaydı, bir daha eser yazdığı za- j Ur kafa ile bakan ve bunları halle uğraşan 
- Verırim ağa hazretleri. man g<>ne mahkeme kararile ese~ıni ye· Uzun.Juğ~n~ ö~~n:?ştür. Örgüsü k~· bir varlık görüyoruz. 
- Peki borç para verdiğin kimseden !l'iye mahkum olmak ihtimalini gözönil· b~~ı~·çızgl~ıdır. Gogsunde zıd re~k:e ~ız· Macaulay, ayni zamanda, seciyesinin yük-

b;r rehin fHftn mı alırsın? ne getirir ve t>serini knğıd helvasına bas- f.1 ı. ırd plastronu var. Açık .grı . u~tuoe sekllği. ıen varlığı ve harikulade zekası ile, 
- Hayır, rehine lüzum yoktur .• yalnız tmrdı. l',·fohkemcde: 1 .ncıver , bordu veya koyu yeşıl çızgı çok göçmekte olan dünyanın kalanlanna insan• -ı 

ı;iizel olur Açık maviye laciverd açık c& yaşamanın sırrını bilen bir semboldür. ,ı 
bir sened alırım. 

1 
- Muharrir eserini mahkeme huzu- . k · . . . Mac:ıulay 1800 de doğdu, babası aslında Macaul4y'ın bir porlrl .. ..,J 

- Öyieyse bana borç para ver .. bir de runda yemi ye mahkum edilmiştir. ı yeş~~e. .0Y~ d yeşı~ beJe kah~erengı ~eya İskoçyah ldl. Blr müddet sıerradeon'da ııer- Birçok defalar mebu.s, Hlndlst&O _~ 
• a , agı . e va- . .1 1 d y ~ sened vaz. ı Hükmünü duyar duym z k. • d h ı yeşı ıyı gı er. eyaza, etegin rengmde best zencller müstemlekesinde nllllk etmi•, türasına adli muş" avir oldu. Nazır# 4 

- Başüstüne ağam. Jarını mahkeme heyetini imrendirecek çızgı er yapma ı ır. birçok seneler, esir ticaret.inin kaldırılması dı . 1857 senesinde de kendWn• ~ 
k 

· h 1 Çiz"iler on iki d"" · il uğrunda çalışmış, emek vermişti. Annesi rütbesi verlldl. 
Sarraf, ağanın istediği mı1tdarda para- a. car. üyük bir iştihayla tatlı tatlı yi· ; ~.. sıra uz .. ar.a.sın .. a .g. eçır • ... ~ 

1 
..ı d hassas, zeki bir kadındı. Oğlu, Macaulay'd:ı Macaulay edebt hayata koleJ-· 

... verıruc Senedi de yazmış. yıverırdi. J--et H··l.-:..i m. ş ~or er sıra ters - yuz orgudur. Kol d 1 -S:-_jj> ., • Y" .. ,.. .. .....,. da ayni lzlerl görüyoruz. Büyük edibin, aUe- mecmuasına yazdığı şllr. tenld ., tfl":a, 
bilezikleri ile yaka enine örülmüştür. rlne karşı duyduğu alAJı:a ve sempati Te bu zalarla başladı. Sonralan, resın1 o r 

C Bunları biliyor mu idiniz? ~I 
1400000 lngiliz lirasına sigorta 

edi:en adam 
Dünyanın en pa

halı hayat sigorta
sı, Amerikanın De
laware eyaletinın 

Wilrnnigton ş<:>h

rinde oturan Pi· 
yer S. Dupont ne
rnına yapılrnı§tır. 

Bu sigortanın kıy· 
meti (1.400.000) İn· 
giliz lirasıdır. 

* Çocuğunuzun sütunu yeşil 
şişelerde saklaymız 

DUnyamn en soğuk yerinde 
yaşayan insanlar 

Dünyanın en so
ğuk mıntakası, Si· 
biryada, İ c i s s e i 
nehri kenarıııda 

Ketos denilen ka
bilenin oturdu;ı;.u .:> 

yerlerdir. Bu ka-
bile halkı soğuğun 
tesirile mütemadi- ı 

yen azalmaktadır. Çünkü soğuğun dere- 1 

cesi ekseriyetle sıfıraltı ellidir. Ve bu/ 

so[:uğa çocuklar hiç dayanamamaktadır. 

Bir zamanlar bir' hayli kalabalık olan bu 

kabile halkı, şimdi (6715) nüfusa düş-

Çay ve güzellik 
1lı:1 tefkatll varlığın üzerindeki tesir .... nü- pek öyle fazla vakit bulamadıtınctaJI-,,, er 
fuzlannı, hakkında yazılmış olan blr blyog- zel n parlak eserlerini sabahları ::. ~ 
rafinln saytalannda ıezzeUe okuyoruz. iten veyaht•d da geceleri geç vaklıl 

Macaulay, çocukluğunda tıpkı Colerldge'e oturarak yaratmıştı. ~ • 
benziyordu. Daha üç yaşında lken okumayı 1825 senesinde, Mllton adlı ~ ~ 
öğrenmiş, okuma dell$1 olmuştu. Beş yaşın- burgh mecmuasında neıredince. pt ıt""' 
da iken ldtab glbl konufuyordu. On yaşında tılr rağbet gördü. O~nlş bir oıtuyuc:ıı fi " 
müteaddid münacaUar. manzum hlklyeler, onu ~ngtn blr allka lle karşıladılal' ,ıee"~ 
hırtstlyanlıta dair mülahazalar, destanı allka, Macaulay'ın tam yirmi sene~ 41 
manzumeler, üstelik kısaltılmış blr umumi öllara yazdığı müddetçe eksilmedi. ı9" 
tarih te yazmıştı. Çabuk okumak ldetl llleti dalma arttı. 1842 de Roma Halkı. ~ 
çocukluğunda başlamış, bütün ömrünce 3 clldllk külliyatı çıktı. pdJ J 
sürmüştür. Okuduğu, hayır, yuttuğu ldtab- Macaulay dlnt müsamaha bU.SU511 ~~ 
lann sayısını ve nevilerini saymak adetl dlkal ve tez tedbirler alınması ıarııusl~ 
lmk1insızdır. Harikulade bir hafızası vardı. Bu pı:.rlamentodan düşmesine, ıneb .ı I"' ... 
Mı!htellt beyıtıer, şllr parçalarını ezberden ı:ekilmesJne sebeb oldu. Bu da bir ~yl~ 
soylediği gibi, mesell Mllton'un Paradlse yüzünrlen ıcıtut sayılırdı. zıra, ))eti !A 
Lost (Kaybolmuş cennet) gibi muazzam man <İngiltere tarihi) gibl, senelerden ffl'" 
zum ec;erlnln hepsini, birçok romanları nok- fündüğü muazzam eseri yazmak 
ta, virgülüne varmcıya kadar au gtbl tek- meyd:ına çıktı. _ _.et> JJ 
rarlardı. Blr keresinde, hafızasını yoklamalı: 184e de ne§redllen Uk 1kl cllcl. ,,..--
istemiş ve 40 sene evvel bir kahvede okudu- pışıldı. cııdleJ' 
~u gazeteden aklında kalan iki manzumeyi. 1855 de çıkan Qçfincn, dördnncO t# ,,,
hiçbir yanlış yapmaksızın kellmeai kellme- f\Ynl istekle karşılandı. Macaulıı1 filC'' O)' 
ılne ezberden 1nşad etmiştı. 10n losımlarlle uğraşırken 1859 ~ 13~.,_ 

Bu harikulflde çocuk 12 y~da iken bu- öldil. O da çok yüksek şahsiyetle d• r. 
sust bir mektebe gönderildi. 18 lnde de in- düğü Westminster Abbey mezarıııu1 6dloİ4" 
glllz edebiyatına hJzmet eden birçok edt~ l~r kö,esinde Addlson'un yanı.na 1 _.1~ 

1 Uykusuzlul. fazla 0ı...ma,. si le .. ln feyiz aldıkları Combrldge, Trlnlty eoı- Eserleri: _.,., 

c;ocuğunuzun 

sütünü uzunca bir 
zaman muhafaza 
etmek için, koyu 
yeşil _şişelere koy
mak ~az.ım geldlği· 
ni biliyor musu· 
nuz? Bu suretle 
süt çocuk jçin da
ha faydalı olur. 

• ., 'J\u ., nema lege'e girdi. Burada tılsik eserlerle uğraşan (Mllton'a datr düşünceler) 1, >l•-blf !j 
ve elişi gözleri yorar. Yorulan göz derh.ıl parlak bir hatlb olarak tanındı, yüueldt. bütün yazılarına adet.l blr anabtat• oı'· 

iyilik, öteki kötülük Allahıdır. Üç~ncü dinl"!nmek fırsatını bulamazsa kapaklar LAkln. rtyaztyede tam manastle aon safta mune vazifesini görür. Bu eseri ralt '1 
taptıkları Allah ayıdır. Ayıyı mabud ta- ~işer, kızarır. Çay, en güzel gözü bile ~ir- kalanlardandı. Annesine yazdıtı blr met- yalnız Mllton'u öğrenmekle kalını~~ 

kinleştiren bu arızayı çabucak ve bütün tubda şöyle diyordu: nı zamanda, yaşadığı devri ve rot\ ~;ı-

ınüştür. Ketoların garib bir dinleri var

dır. Uç Allaha inanırlar. Bunların biri 

-

7 ahsil çağında 
Aşk meselesi 
fzmirden K. T. S. imzasile mek

tu b yazan okuyucum on dokuz ya
şındadır. Liseyi daha yeni bitirmek 
üzere. Bir genç kızı sevmiş ve ona 
liseyi bitirir bitirmez evlenecekleri-
11i v~detmiş. Sonradan fikrini değiş
tiriyor, üniversitede de okumak isti-

yor ve evlenmeyi üniversite tahsili

.rıfo bittiği zamana talik etmeyi isti· 
yor ve diyor ki: 

•Onunla nişanlı sayılırız. Fakat 
a:lesi benim üniversiteyi bitirmeme 

razı olacağa benzemiyorlar, ayrıl

mak istemiyorum. Fakat tahsilimi 
de yarıda bırakmak işime gelmi
yor. Ne yapayım?> 

* Oğlum seııin tahsilini bitirmen, 
ne kadar senin için faydalıysa sana 

hayat arkadaşı olacak kadın için de 
o kad:ı.r faydalıdır. Bunu kendileri
ne ya ailen vasıtasile, yahud da doğ
rudan doğruya kendin anlat· Üç 
dört senelik'. zaman çabuk geçer, bu

l:lu beklememeye sebeb olamaz. Eğer 
kız gene başkasma giderse sana kar
şı bilyük bir sevgisi olmadığını orta
ya koyILUŞ olur. Seni sevmiyen in-

nımalannın sehebi, onun, ölmüş olan ccd- bütün giderir. (200) gram suya (2) gram «Bu bllglden netreUml anlatacak telime- !arını da gözümüzün onünde ca ,,- ,. 

1 
· · t ·1 ·kl l ıer bulmakta ..nçlük çekiyorum, ann-ııH .... ruz. Hele eserdekl o tarih çeşn1S:1_..ıb ~~ 

erını emsı ettı erine kani bulunmala- çay atarak a~ık bir çay suyu hazırlav. ı - "" '""'O.... u ıaı--Riyazlye sözde dımağı terbiye edermiş. Ne •e hoştur. Macaulay bu kltab e, ,.ıı 
nız. Buna (0,10) gram sulfate de zine ko- münasebet: Buna fikri aç bırakmak, hapset- deblyatı birbirine bağda§tırabUenA 
yunuz. Gözler;n:zi yıkayınız. Bu suya mek hatta mahvetmek desek daha yakışık yazıcılardan blrldlr. 

nndandır. 

sanla birleşmen de esasen senin için 
i) i bi!" şey olmaz. 

Kadın, kocasının gittiği yere 
gitmolid§r 

Zonguldaktan vazıh adresile mek
iub yazan ve bir aile arasında dedi~ 
kodu ~ıkmasına sebeb olmamak için 
adresiui ve ismini buraya yazmadı
dığım bir okuyucum diyor ki: 

- Ben baı:ı. sebebler dolayısile 
Zonguldaktan ayrılmak mecburiye
tini hissediyorum.. Karımın annesi 
burarladır. Bu yüzden karım bura • 
dan gitmek istemiyor. Hatta mah
-kemeye müracaat etti ve benden ay
rılmak istedi. Şimdi ben ne yapa - ıı 
yım" 

Oğlum, 

Evli bir kadın için kendisine en 
yakın olan insan kocasıdır. Mademki 
senin işlerin oradan ayrılmanı icab 
ettiriyor, kannı da beraber alır ve 
gidersin .. fakat bunun için evvela 
karını bir kadın evlendikten sonra 
kocasına tabi olacağını ve kocasının 
gerek sıhhi vaziyetleri ve gerek işi 
icabı bir bnşka yere gitmesi icab e
derse kadının da onu takib etmesi 
elzem olduğunu kendisine güzellik
le anlatırsın.· karın bu makul iddia
nı kabul edecek ve seninle beraber 
gelmiye herhalde razı olacaktır. 

TEYZE 

batırdığınız pamuğu üstlerine koyup bir alır.... Macaulay'ın en görünen tarafı. fi rf 
çeyrek durunuz. Kırmız.ılık ve şişkinlik Edlbln son devresindeki yazılarında bu denecek kadar pürüzsüz, kandırıd ~ 
derhal geçer. Uimle asla bağdaşamadığını görüyoruz. Ma- ıdm bir üsluba mallk oluşudur. 01' etJ ';ı' 

1 caulay kolleJ tahslllnden sonra, hukuku bi- nl iyi hazmetmiş bir dımağın. kıstll; ..A' 
2. Çay, hasta ve kızarmış damakları da t'rdl, baroya kabul olundu. Siyasetten ztya- şuuri olarak, başkalarını taklld ~ -;. 

iyi edl·r. (100) gram kaynar suya (l O) desile hoşlanıyordu. Bunun tabıt bir netic'esl men de kendi isUdad n kablliYe Dil r 
gı a:rı r·ay atınız. T:.ıkriben (20) gram su olarak 1830 senesinde parlamentoya aza se- vası olarak billfırlanan, gUzeııeşeıı Jll 

"' lüb. bu harikulade usta san'atk~ 
kalı:ıcava kadar kaynatınız. Buna (5) çlldl ve kısa bir zamı.n içinde liberallerin en ""rinde go~ze çarpar. 

· ,. nüfuzlu ve kuvvctJi mUnakaşacısı, loymeUi ....-
gram teıntııre d ıodele (5) gram teinture bir hatibi olarak şöhret buldu. Eserleri iki kısma ayrılablllr 
d'aconit ilave E:diniz. Hasta damaklal·a Meşhur İngiliz Ba§veklli Oladstone ondan A - Edebi, yahud tenltldl, ,# 

sabah, akŞ3m bir pamuk parçasile stirü- bahsederken: B - Tarihi. l'".i 
nüz. .Konuşmak üzere ayağa kalktığı ve söze Edebi eserlerinden en iyUeri, )fllf,~~ 

başladığı zaman büttln salonu dikkate ça- son. Ooldsmlth, Byron, Bacon 'ft rd~ rl 
p;ıran trampet çalınıyor sanılırdı ... » derdi. dair yazılmış olanlarıdır. Tarlhlle~~ 
• Macaulay mebus seçildiği vakit beş para-- Mlrabo. Warren Hastıngs, von ı• 
111zdı. Babası da malını, mülkünü kaybet- Papalık tarlhlne ve buyuk Freder1C~ 
mlştl. Üstelik te, başına kalan erkek ve kız knleme alınmış olanlardır. Bu eset1~ 
kardeşleri vardı. Bununla beraber, asla yıl- ~oğu, muharririn devlet 1şlerlle 111~ 
madı. Bütün bu güçlükleri neş'e Ue karşıla- duğu mes'uliyeUi zamanlarında .,e :pi' 

3. Yazı:ı plajda derinizi yakmadan ya
nık bir renk alabilmek için de çay en iyi 
ve en pratik losyondur. (150) gram ~uya 
(10) gram (SE>ylan) çayı koyunuz. Aldı
ğınız suyıı (30) gram kalıncaya kadar 
kaynatınız. Tülbendden süzünüz. lçr:ıe 
(50) gram lar.oline hydratee ve (20) 
gram gül suyu katınız. Vücudu yauık 

gösteren kkat yanmaktan muhafaza e-
- den, losyonu <:lde etmiş olursunuz. 

d! ve RZ bir zamanda refaha kavuştu. karı, ylmıl yıl içinde yazılmııtır· ,,sıs 
Politika Aleminde de pek çabuk ilerledi. de de yalnız bir taraflı düçün~~d 

Bu. iltimas nya dolab çevirmekten llert gel- bulunur. Bununla beraber oıtuın~r 
memiştl, blllkla yükselt aeclyest, altın glbl kıymet blçUmez usta bir dunalJll 
nuyu, çok çalışması Ye en nihayet kablUyeı olduğunu da lnklr edemeyiz. ) 
Ye istidadı sayesinde bu mevkJe ulaşmlftı. (Devamı 10 uncu sayfadl 

Bacaksızın maskaralıkları : 

I , ... . 
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lstanbul hapishanesi yıkılırken 
.. P.OSTA Sayfa 7 

Zi ANLARI AR·H· ~ .. ~~!!!!!!!:!!!!!:~~~ 
İplikhane hapishanesinde G. Saray Harbiyeyi 1- .O yendi 
nıahkfı.mlar çalışırlardı Fen~rsah~yagelmediğinde? Üçok hükmen galibvil~ned~ldi. 

Yazan: Naci Sadullah Şıld musabakasında Beşıktaş Vefayı 6- O maglub ettı 
Dün Taksim stadyomunda 'Oçokla kar

§ılaşması icab eden Fenerbahçe takımı bu 
sahada oynamak ist~ğinden maça 
gelmedi. 

ilan edHen saatte hakem sahaya -;ıktı. 
Takımları oyurı.:ı davet etti. Yalnız Oçok
lular kırmızı Jaciverd formalarile çı!<tı
Jar ve yerlerini altlılar. On kişi idi-
1er. Said dün ayağından sakatlandığı i
çin yoktu. Hakem Ahmed Adem başlama 
di.ıdüğiinü çaldı Üçoklular rakib saha·ra 
akın y~ptılar ve bu şekilde icab eden 
merasim b itti ve İzmirliler üç, Fenerbah
çciilcr de sıfır puvan aldılar. 

Sarı laciverdlilerin son zamanlarda çok 
!cna neticeler alması birçok dedıkodula
nn ortaya atılmasına sebeb oldu. 

Herkes birçok şeyler söylüyordu. Bu 
işler gazeteler<> de a.kset:mşiti. Klübün i
leri gelenlt>ri r.ralarında bir ayrılık uu

.. 

lunduğunu yalanladılar. Fa"kat gene aynı Ankarada iki güzel galib;yet kazananı G alata.~ray Be§ikta§la yaptığt bir maçta 

şahıslar muhtelif mecmua ve gazeteler- beşincı golleri Şeref ve altıncıyı da Hak- ler mağlubiyetten kurtulmak için G:ıla
de birbirlerine oldukca gergin vaziyetler kı attı. tasaray kalesine yüklendiler. Fakat Re· 
aldılar. 

Beşkitaş: Mehmed Ali • Faruk, Nu:i, şad. Suavt, Salim ve Sacldin gayretleri· 
Bundan başka Fenerbahçenin bir ikin- K1rşan, Hakkt, Rıfat • Hayati, Muzaffer, le boşa gitti. San-kırmızı müdafaa ve mu 

Yedikulede tarihi hitarlar ci takım çıkaramaması üzerinde durula-
dil Nazim, Şeref, Eşref. avinleri çok ll'uvaffak oh-yor. Galııtasa-

- 5 - mahkumun cesedini çıkarmak maksa · e cak !lir hadisecfü. Hakem: İzzet Muhiddin Apak. raylılar tekrar akına geçtiler. Bu hal bir 
h l'~rihi kanştuınca görüriiz ki, eskiden atılırdı. Gene birinc-i takımda yaptığı değişik-

0 
. .., I müddet devam etti. Fakat oyun da Ga-

apıshane halınde kullanılan mahaller Nitekim Venedik şatolarının zindanla- Hğin on iki, OJ'I üç kişi arasında olması ıger maç ar Jatasarayın 1-ö ga1ıbiyetile bitti. 
~~sında, bazı hisarlann mühim mevki· rı, bu ~eki!de ölmüş birçok Türkle~e de da tedkike dPğer bir meseledir. Ve dün- ŞerP! sahasında yapılan maçlarda; fs- Galatasaray: Sacid • Salim, Re.şad - Eş-
b tı vardır. Mesela Boğazın iki tarafında mezar olmuştur. Vakıa bizde de, bırk~ç kü maça çıkm~mak hadisesi de san liıci- lanbulspor (B): 5 - Topkapı (B): ı, Do- fak, Adnan, Suavi • Necdet, Süleyman, 
laUlunan cAnadolu. ve cRumeli> hisar-J gün evvel anlatbğım Bost:~cı~aşı hapıs- verd çatıl'! altında bir şeyler döndüğibü ğanspor: 2 - Anadoluhisarı: 15, Kara- Bülend, Haşim, Fazıl. 
,13tı, cGüzelcehisar., cRumelihisarh, hanesi ~ibi yerler yok degıldı. gösterir. gümrük: O - Galatagençler: 3. Hakem: Kf'mal Halim. 
ltl 0ğazkesen hisarb, Ye Çanakkaledeki YedikuJe zindanları da, tıpkı Avrupa Fenerbahçelilerin sahaya r;ıkrnamnsı Taksim stadında; Beyoğluspor: 4 - Ar-
'trı eşhur Kilicü!bahir kulesi. bunların en şatolarının mahbesleri gibi, insanların, I doğrusu nff Pdilecek bir kabahat deği1dir. navudköy: O, Şişli: 3 - Kurtuluş: l. 
C!şhurlandır! içlerine diri diri gömüldükleri birer me-, Koca bir teşkilat var. Partinin büyük bir Gal t J H b. Q 
Bugün metruk bulunan Rumelihisarı- zar gıbi idi. Fakat bu nadir müstcsn'ilar. ehemmiyet verdiği bir topluluk mevcud a ; saray: - ar ıye: 

tllrı "Sarıca> ismindeki kulesi, Osmanlı 1 haricındcki Osmanlı h~pishane~erinde, ve bunun başına da memleketin tanınmış Ankar~, (l:ususi) - Ankara şampiyo-
l:rıparatorluğunur. en korkunç zindanın· mahkumlar, A\•rupadakı mahkumlarla saylav1an gelmişler. Ve haklı olarak nu Harbıye ılı;! Galatasaray karşılaştı. 
~dan binydi. Sanca kule, çok miistııh· r ayni vaziyette değildiler. maçların T'&ksimde yapılmasına kauır 1 Havanın soğuk olmasına rağmen tribün-
rıı:rn ~lduğn için, en azılı ve tehlikeli Emirle hapse sokulan, ve katlcdilmi· v~rmşılerdir. Ft>ncrbahçe teşkilata :neden ler_ oldukc~ ~~!-~ba:.ıktı. Bu meyanda D~: 

hkumlan oraya hapsederlerdi. yen mahkumlar, hapishane rnemurlukl:ı- boylc Jt~na geldi. Saha münakaşaları l>i- h'.~ Y:_ ':ck:h ~ukru Kaya,. Adh~e Vekıb 
Sarıca kuleye hapsedilen mahkUmlar rından hcrgür tayınlarını alırlardı. Bu rmci planda olmasa gerek.. asıl bir baş- Şukr:.ı Sarac-oglu. Kılıç Ali, Salıh Bozok 

:?'asında. tarihin en me~hur sergerdeleri, tayınlor, hapishane memuriyetlerine gi- ka sebeb var. Onu da stadyomun kapıla- ve birçok ~aylavl~r b.ulunuyordu. Bir ara
e harbde esir düşürülen en şöhretli ku- den dizdEr ağajannın, zobu başılarm, r~na ~ığılan hRlk. kadar sizler de pek ıyi lık rady~ ıle mı~fU: .bulunan Balkan 

'trıandanlan da sayılmaktadır. bostancıbaşıların, veya tersane ağalan- bılirsınız. FakP.t ınşallah hepimiz aldım- dt>vletlerı ~ş;ekıllerının de maça ~ref 
llu itibarladır ki, bu kulenin bir adı: nın nezaret V(' mes'uliyeileri altında da· mışızdır. Yalnız şimdilik malum olan bir verecekleri ılan olundu. 

•t~bir zindDnıı. dır. ğıtırlardı. .şey varsa o da Fener~hçenin sıfır pu- Esas maçtan evvel Galatasaray teka-
Sar:ı kul . d 1 d ki h t Hatti tpl:khane hapishanesindeki van alması ve bu seferlik iki yüz elli !i· üdlerile, Güneş tekaüdleri arasında bir 

lar nr:: d t'Dln h uv; :;;k a ~ ~ra: mahkur:ııar fı~kı Haseki hapishanesin· rayı vermesidir. m:tç yapılıiı. Bıı oyunu Galatasaraylııar 
Civanon n a,lmeş ur ~n 1 she;1~er kesı deki kadınlar ~ibi çalıştınlırlar ve gör- Üçok: Hakkı, Ziya, Necdet • Halil A· 3·1 kazandılar. 
"· un e yazısı ve ımzası a a o u- t- • • 
-..ıhılnıektedir. dükleri iş mukabilinde de para kazanır- d:l (k~ptan), Mazhar • Cemal, Namık, Milli küme maçı oynanıyor. Harbiye-
~- ı d Hamdı, Namık. lilE'r canla başla oyuna başladılar. Kendi 
~rgerdcnin oraya kendi dilile yazdığı ar ı. 

'atırıar 1. .. 
1 1 1 t il Osman1ı hapfchanelcrinin, o devirdeki Fenerbahçe· Gelmemiştir. sahalarında yakaladıkları rakiblerini 

~ , ısanımıza §11 cum e er e ere • ~ b" ih tten d 1_, • " 'h d Ad (K m ğl • b k · · ~ 1 k e l'dilıniştir: Avrupa hstpishanelerine ır c e a- ıaı<em: ~..,,_ mc em asımpaşa). :ı u etrnE' ıçın ugraşıyor ar. Fa at 
,_ C . . ha tefcvvukları vardı: Seyirci on bcş kişi. Gişeler açılmannş- sarı kırm:zılılar daha enerjik oynuyorlar 

.,,. ennet denıJ.e.n yer, zmdan olsa "'-t h i h 1 ı tır. Hasılat yoktur. \'e tecrübeler; de rakiblerine nazaran ek B d"'rt d d i o devirlerde Avrupa ap s ane er n-
Q ••• u o uvar arasın a, nsan ' . Ç'lk olquğund~m kendilerini belli ediyor. ll'ııd ıhti d ·ı ta t f d de korku .. 1ç işkenceler tatbık olunurdu. C. Şahingiray dur.: ras enı en şey n ara ın an . . Yeşil saha üwrinde iki parlak forma göz 
" tı.ııap rahatsız edilmivnr. Dünvada Halbuki Of.manlılar, ckath ettırmcyı Beşı'ktaş ·. 6 • Vefa _ O ıail " - . 1 . alıyor. Galatnsaraylılar san-kırmızı fa • 
~ Yanlar, ümidden, ihtirastan kurtul- ekseriyetle kafi bir ceza saymış ar, ve -~- Şild maçlarına Şeref sahasında devam nila ıle, HarbiycJiler ise göğüslerinde ro-

Atletizmi teşvik 
Böyle mi 
Olur? 
İzrr:ıt muhabirimizden oldı~mu blr mek

tubda şClyle denmektedir: 
c20/ 2/ 938 pazar gunu İstanbul bölgesi blr 

kros teşvik müsabakası tertlb etti. D:ıhn ev
vel İzmit Halkevl, aUeUerinln buna lştlrak 
e1lp ed<?mlyeceğ!n! telgrafla. sordu. İstanbul 
bölge b'\şkanlığı gene telgrann işt.lrak edc
blıecekl~rlne dair milsbet cevnb verdl. iz
mttu at!eUer müsabakaya glrmek üzere is
t.nnbula gönderildi. 
Yalnız istanbuldan değil yurdun başkn 

~mUerlnden de bu koşuya genç nmatörle
rln 1ştlr:ık etmek üzere zahmet ihtiyar tme
ltrl spor bölgesinin bu teşebbüsündeki mu
uffakJyetınl ortaya koymuş bulunuyordu. 

Fakat., netice ümld edildiği gibi olmadı. 

B1Ige b:ı.şkanhğının yüksek maksadla t.erUb 
etti~ müsabakayı idare için koydu~u ~tlnr 
ba.~ka bir cereyana tutuldular. Bölgenin bu 
tt>şebtüsündek1 ma~dı knvrıyamadılnr, Me
M'le bir hayll garlbdir: 

ı - İstanbul bölge başkanlığı telgrafında 
hmıt H:ılkevl aUeUerlnln müsabakaya glre
lııleceğl~I blldlr1yor. 

2 - Müsabakayı idare edenler bunu kabul 
e:mlyor. 

Bu vaziyet karşısında meyus olan İm\itll ~u~ş bir insanın ne rahat, ne mes'ud o!- kenccdc ileri g:tmemişlerdi:. edildi. Beşiktaşla Vefa karşılaştılar. Ve- zelfori oian beyaz forma ve kırmızı con 
lll.ıtıu ı zı bd lmış olan Otoda+'e gc:ıçler müsabaka harici koştular. Ve takım b an ıyama ar.> Halbuki gar a yapı · • !alılar Bcş!kta~a karşı iyi bir netice ?.1- ile. 

)\.,_ ış:ırıd;ın bakıldığı .zaman bile insanı Ye Engizisyon işkenceleri çok meşhur- nıak için tw_u na canlı başladılar. Fakat bı' G ı ta ı 1 b 
-·ıqn • 1 · k a a saray ı ~r. ilhassa SüJcynıan 
tıht 2:arasiJe tt>dhiş eden bu kulenin, ~a- dur. Vaktil·e· ma .. hkum ara ış e.nce yap- rinci devrede Vefa aleyhine verı'len bı'r ıı e - go er gaçırıyo:. Hele bir keresinde hoş 
\',. 0Ynadığı rok mühim bir rol daha makta, bugun cunyanın e_n asrı, en me- penaltıdan Esref siyah beyazlıların hı·- k 1 t d "td ~ h b b l 1 • ·a eye opn atama ı. Bu sırada kıymetli 

ır ki, co~ şayanı dikkattir: deni hapi.shanPlcrıne sa 1 u unan n- rinci rıoltinü attı. Oyun karşılıklı E.kıo- ,,.. ı O d ·ı · ı d" b mısa1ır erımiz halkın coşkun tezahüratı 
le.. evfrc!e, bir adet daha vardı: Türk- gilitler de çok ileriye gı mış er ır: larla gedyor. Fakat başka gol olmuyor. lk ı • b· , ve a ış arı arasında stada geldiler ve 

lıııllnde birinci geldikleri hnlde konulan ku-
p:lyı alamadan dönduler. Teşvik böyle mı o: 
lur?,, 

Blıı: r.ıuhablrln azdığı yazıyı koyduktan 
sonra gözonünde böyle bir hMlsc cereyan c
debll;:!ceğlne ihtimal venr.emeklc beraber a
lfı.kadur 1darec1lerin bu husustaki izah ve ee-~~nı ır harbe girdikleri zaman, dü~m:ın- Mesela fngiJi:ler, öl~ürü~mesi k~ra.:- Bu şekılde bir.inci devre 1-0 Vefanın a- maçı büyiik b"r alaka ilt! takib ettiler. 

>et n lnc.>mleketlerinde yaşıyan milli- Iaştırılan mahkuınu, duz bır taşın ustu- leyhine bitti. vablarını be_kl_i_yo_r_u_z. ____ _ 
tası Birinci devre 0-0 bitti. İkinci devrede 

lr-ı~ ~ arını tehlikeye maruz bırakmamak ne sırtüstü yatırırlardı. Sonra mnhkii- İkinci devrede Vefanın en kuvvetli 
''ll t~db d'. k 1 b Gnlatasar3yJıJar galıb gelmek için uğra-

-..... irler alırlardı. mun ellerı ve ayakları, ort uvvet i ~y- müdafii Siileyman oyundan "ıktı . .Dun- 1 ~u d ~ şıyor nr. Fokat bir türlü gol atamıyorlar. 
lıtna §?nan devletin memleketimizde bu- girin nrkasına bnğlanır 1

• dan dolayı Vefa takımı bocaladı. Beşikt3ş Du aralık Sacidin güzel bir kurtarışım 
l'tıc.-ıt n sefirini, bir rehin olarak hapset- Bu ame~iyenin tamamlanışını mütea- muhacimleri daha iyi anlaşarak bu dev- görüyoruz. Ni~ayet 7azıl, topu orhya 
~ ~e, bu tetfbirler arasındaydı. Çünkü kip. muhtelif istikam2tlere doğru kamçı· rede beş gol çıkardılar. İkinci golü N&. gönderdi. Sülc-yman kaptı .. §Üt .. gol .. a

3
• 

J u u düvelt'l böyle bir kaidesi vardı. lanan beygirlt>r, zavallı mahkumun vü- zım, bundan sonra üçüncü, dördüncü, lnlasaray J-0 galib vaziyette .. Harbiyeli· 
~; bu §~kilde, yani rehin olarak ya- cudünü dört parçay.a ayırırlardı. 
~ k an sefırler de bu kulelerden birisi- Mahkumlara, Bizanslıların reva gör-

apatıhrlardı. 

* l ~ki d . 
•ıaPish evırlerde, hemen bütün Avrupa 
f!dr k ~nelerinde, kurunuvustadan yadi-

dükleri işkenceler çok korkunçtu: 
Onlar da, ölüm cezasına çarptırılmış o

lan biçarclcri, ya ellerini, ayaklarını ve 

bel kemiklerini tunç topuzlarla paralıya. 
rak öldürürlerdi, yahud da gözlerine kız1\ a nuş bir usul vardı: 

.ı "rup 
'lltl-ılcı a şatolannda ubli denilen 

\> r nıevcuddu. 
vn- dınlmış mil çekerlerdi. 

alrııı t 
~b 1 epeJerindeld deliklerden ışık 

•en b 
~ahk~ u korkunç çukurlara atılan 
lbatct~itııln.rı bekUyen akıbet, ölmekt~n 
1ç c k · Zıra, oralara atılanlara yiyecek, 

11.. Verıbnezdi 
•vıah . 

d kun-ıu ·· . 
• 
1l'i ttir· n uzenne kapatılan kapının, 

i'ine l:a 
1 

mezara gömülen bir insan uze
ı,_tkı . Patııan bir mezar kapağından hiç 

Q ~Okhı. 
kapı b" 

~~Uktan ır daha, sadece, açlıktan, su-
kıvrana kıvrana ölen zav.:ılh 

Bizde j~e insan öldürme usulleri, bu 
saydıklarıma nisbeten çok daha insaniy
di: 

Bizde tatbik olunan en müdhiş işken
ce, mahkumun diz knpaklarındaki aşık 

kemikler!nin. bir kayışa geçirilerek sö
ki.ılmesi.'1dcn ibaretti . 

Avrupacia, idama mahkUm edilen, ve 
büyük b:r talih eseri olarak i~kencecl~n 
kurtulan mahk(ımların kelleleri, Eşapot 
denilen kütüklerin üzerinde kesilirdi. 

- Arkalı \ıat -

Atletizm 
Federasyonuna 
Soruyoruz 

20 Şubat Pazar günü yapılan :İstanbul 
Kros ıamp!yonası hakkında İstanbul bölge
m tarafından bir tebliğ neşredlld1. Bu tebll· 
e.J nazaran bu rniisabaknnın bir şrunpJyona 
değil, eTürk Spor Kurumu Kupasıı mımı al
tında yapıldığı blldlrllmektedir. 

Ellm!zde cAtletızmde İstanbul bölgesinin 
kışlık çalışma programıdır• ııek.llnde 12-12-

937 tarihinde bastırılmış bir eedvel var. 
Bu cedveldekl kışlık program 7 - Birin -

c1kAnun - 937 Salı gününden başlamış ve 27 
Şubat pazar günü sona erecek şekilde tan -
zlm edilmiştir. Prokramın 20 Şubat paznr 
günü yapılacağını h:ıber verdiği müsabaka 
cistanbııl Kros blrinc111ğ1) olarak tesblt e -
d1lml~ ve 3000, 5000 metre olarak UAn e -
dilen müsabakanın da Topkapıdn ynpılnc:ı
ğı ayrıca tasrih edilmiştir. 

İstanbul bölgesi Atletizm Monltörunün 
lmz:ısım taşıyan bu program acaba AUetlzm 
Federasyonur.un 111aıümatı haricinde mi 
k.Juplere :;-; .. '"rllmiştir? 

20 Şubat Pazar gunil Topkapıda 1:ıpıl:m 
miisabnk~ İstanbul Kros blrlnclll~l m1dlr, 
y1Jksa. Spor Kurum,u kupası mıdtr? Atletizm 
Federa!"yonunwı bu husu.su tenvir et.mesı ı.t.
mmdırL 
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İngilizceden çeviren: 

K. Neyyir 

• • Lewis, Filistinde gizli bir takım işler Ier var. fstediğlın .şeyi pek yapamam sev- tüfek namlusunu farketti ve titredi. Gör-
yapan bir 1rıgiliz ajanıydı. Yerli tedh'ş- gilim. düğünü belli etse ölüm muhakkaktı. Et-

• çiler t:ıra!ından takib ediliyordu. Daha - Sen zaten işinden başka şey düşiin· mese Hazeli nasıl kurtarsın? 
0 sabah Hayfa • Yafa _ Kudüs arasındn, mezsin ki... - Har.el. dedi, hani mektebde iken ar· 
tepelerle çevri!i ıssız yola kayalar yığıp Yaramaz bir çocuktan farkı yo~tu. kadaşlarınızla bir kuş dili icad etmişti-

1 d B k t l Le,...,s ara1."rındaki yaş farlonı hiçbir 'Za- niz. Benim tamamile hatırımda_ bir şey ona pm;u kurmuş ar L ere e ya nı~ .. • .. 
değildi. Düşma.n üç otomobil dolusu ı.i· m:ın bu kadar acı acı düşünmemişti. Üz- söyliyeyim. bakalım anlar mısın?. Ve o 
Ifilılile karşılaşınca ister istemez sıvıştL memck için: dHde i!avc etti; 
!.ıcwjsle adamlsın da dağlan geçip porta- - Bır kcıe eve telefon et bakalım. Dön- - Sakın sola dönme. Vuracaklar. eSi-
knllıklara vardılar. memişse bir çare ararız, dedi gara getireceğim• diye hemen dışan •;!k. 

Bahçeler arasına sıkışmış şirin bir köş- Köpek evt! dönmüştü ama genç kızın Pencereden bağll". Bahçe kapısında hek-
kün önünden geçerlerken Lewis pence- kırgın!Jğı geçecek gibi değildL liyen arkadaşım imdada gelir. 
rele:-e uzun uzun baktı, birisini ar:ıd.L - Lev.-is. dedi. görüyorum ki .sen b:ına Genç kız önce bunu şaka sandı. Bir 
Burası küçük nişanlısı Hazelin eviydi. hali çocu~ gözile bakıyorsun. Halbuki kahkaha attı. Sonr:ı nişanlısının gül:ne
Gcnç kız nedense bugün ortalarda yok!u. gPnç lnzl:ır sevdiklerinin dalına kendile- diğini, şaksklımndan iri ter taneleri <iö
Bırbirlermi çok esk.derheri tanıyorlar- rile meşgul olduğunu isterler. Ben bu , küldüğünü gördü. İşin ciddiyetıni anladı. 
dı. Ifazel dahn minimini bir çocukken kadar ihmale dc.yanamam. Bir an bayılacak gibi oldu. Fakat ola!lca 
Lewis onu mektebe götürüp getirir, bir Ve J>3rmağından nişan halkasını çıkar- soğukkan!ılığmı toplamaya çalıştı. 
amca, bir dayı gibi yaramazlıklarına, ge- dı. Masanın üstüne bıraktı. - Aklıma geldi, dur gidip sana sigara 
vezeliklerine bayılırdı. Aralarında on iki * gEtireyim Lewis! dedi. 
y:ış vardı. Nişanlanacakları gün bunu Genç adam 0 gün çok mnhzun ve dal- Fakat yerinden kalkmadı. Pencere ile 
HazeHn babası::ıa açmış, ondan: gındı. für türlü işile uğraşamıyordıı. Be- n':şanhsının arasında oturmakta devam 

- Kızım yirmi ikisine girdi. Ne yaptı- rekct nkşam olmadan banştılar. Hazel etti. Cebinden pudrahğını çıkardı, Bf,'tl, 

ğını bfür. Madem ki sizi istiyor. Yaş eve ciöner dönmez telefon etti: ufak aynaya bakarak yüzünü pudrala-
rnevzt u b.ı.hsolmaz, cevabını almıştL O - Lewis ... Bu sabahki kabalığımı af- maya başladı. 
znmandanberi nişanlıydılar ve sevişiy.>r· fet. Seninle gene dost kalalım. _ Ne kadar uzun uzun pudralanıyor-
lardı. Bab:ı kız onun gizli bir vazif~e - Dosttan daha yakın... sun Hazel! 

1d ğ b"l · 1 d B·ım ı · de - Öyle ise bu akşam bize gel. Babam o. u u..-ıu ı nııyor ar 1• 1 eme erı - Sigara ile şarab erkeklere kuvvet 
Ji • .lımdı. Güniın herhangi bir saatinde ancak gece yarısı dönecek. Yalnızlıktan 

· k ı B"l' · k - verirmiş, pudra da bana veriyor. 
kur~una kurban gidebilecek bir erkegin sı.-ı ıyorum. ı mm gece so ağa çıkr.ıaK-

~ Bu komedyanın faciaya dönmesi için 
bir kadını kenduıe bağlaması affolunur tan hoşla:ımazsın ama... Bir defar.ık 

ihtimal aakikaya bile lüzum kalmamıştı 
sey <!egyildi. üc. ay sonra buradan billiln için .. ne clur? Gelirken yüzüğü getirme-
• artık ... Lr>wis şimşek gibi yerınden :;ıç-
bütün Londraya alınacag-ını bilmese za- yi de ı..:nutma. 

rrıdı. Genç kızı yere attı. Kendi de ona 
ten msan,anmayı hatırından bile geçir· Lewis onu bu sefer de kırmamak için . . . .. .. d A _ . 

• · ld ehtabl el ·k dl S1per olmak ıçın ustune uzan ı. ynı aa-
miye"ekti Fakat işte topu topu üç ay ~l· razı o u, dn ı gec er suı 3.S er • . . . . . . ·ı· d 1 "' · . . . . · ı kika hırb:rı arkasından ıkı el sı ah uyu • 
nuştı Bir dişini sıkıp onu da atlatır.sa ne ıçm €n musaıd zamanlardır. dıyem~di. . k k d 

· y 1 c!u. Bır kurşun vızlıyara arşı uvara 
mcs'ud bır yuva kuracaklardı. n nız: v• • • 

1 c-arp•ı Kulağı paralıyan bir feryad ar-
- Gelecegımi sakın hızmetçın duyma- · • · , 

k sın, ne oiur, ne olmaz diyecek oldu. kasından boğuk bir ses duyuldu. 
Merkeze döndükleri vakit Hazelin kil· Gımç kız bunu da bır kahkaha ile kar- - Lew:s, Lewis, vuruldun mu? 

çük spor otomobilini kapıda buldu. He- şıladı: Bu ses, Tomsonun sesi idi: Lewis yer-
yccanla odasına çıktı. Genç kız orada idi. - Sen herhalde zabıta romanları oku- clen kalktı. GC'nÇ kızı da kaldırdı. Elek-
Yarı C'nd:şe, yarı sevinçle: muş olacaksın ... Asabın bozulmuş Lewis. tnği yaktılar. Tomson elinde rovolveri 

- Nerede kaldın Lewis! dedi. Kaç sa- . penceren::ı önünde idi. 
attir bekliyorum. * - Tam zamanında yetiştin Tomson. 

- Acdc bir iş çıktı sevgilim! Nen v:ır. - HazC'llerin hizmetçisi emin bir in- 1 Bir saniye geciksen ... 
Neye buraya kadar geldın! san mı? Hakkında ne malüroat var To- - Evet ... Tariı zamanında. Sanınm te-

- Köpeğimi kaybett:m. Sen bulursun mas? tiği çekerken vuruldu. Yanılıp işareti bir 
diye geldim. Bu sabah babamı otomobille _ ŞübbelL T.ııkib ediliyor. saniye geciktir.seydiniz,_ 

Hayfaya ,götürdüm. Köpeği de beraber Tomas, Lewısin en mahrem iş arknna· Lewis ~!adı: 
aldım. Dönüşte gezinsin diye biraz salı- :şıydı. 0 gece yalnız sokağa çıkmasına ·rn- - Hangi iŞRreti Tomson! 
vcrmıştim. Bekledim, bekledim geri gel- zı olamaciı. Hatta herkes ta.rafından ta- - S. O. S. i canım. İmdad işaretini .•• 
metli. Belk! eve gelir dedim. Oraya da nındığı !çin keııdi otomobil.ne de binme- - Sar..a kim imdad işareti 

0

yolladı? 
gelmedi. ye bıraknıadı. Bir taksı tuttular. Köşke Bu suale Hazel cevab verdi: 

-Nerede kaybettin? :va:-ınca Tem&; kimsenin haberi olmadan - Ben! Unuttun mu rnektebde iken 
- (S.) nin beş mil kadar uzağında... bahçe kapısınırı yanındaki fidanların a· ı~ıkla ışaret vcrmiye ne kadar mera~dı 
Lewisi cir düşünce aldı. Demek ge:nç rnsına gizlendi. Lewıs içeri girdi. idim. Se-n ben: demin o heyecan içinde 

kız biraz daha g~cikse sabahleyin yoll&· Genç kız beyazlar içınde bu gece her sahiden pudralanıyor mu sandın? İşte 
rını keı;en haydudlarla karşılaşacakn:ıış. zamandan daha güzeldi. Yemekten svnra benim (S. O. S.) im? 

- Neye sustun Lewis? Doğru ... Daha .misafir salonuna geçtiler. Ay ışığında Gene küçük pudralığını açtı. Pudrala-
yoldan şimdi döndün. Yorgunsun ama... tatlı bir gece yaşamak ıçin elektrıiği yak· nır gibi yapıp aynayı ay ışığına ~uttu. 
Köpeğimi bulamazsartı çok üzülürüm. Ne mak :stemedı!~r. Yanyana bir kanapeye Pencercde!l baktılar. Bahçe kapısının ya
olur hatırım iç.n adamlarından bir kaçı- gömüldükı. İlk tanıştıklan günlerden, kınında daire şeklinde parlak bır aksın 
nı al da... Hazelin mekteb hatıralarından söz açtı· dolaştığını gördüler. 

- Elimde olsa yapmaz mıyım Hazel? la.r. Neş"eierinin sonu yoktu. Yalnız :bir ı----------------, YARINKl füJSHAMIZDA: 
- Niçin elinde olmasın. ara Lewis hafif. pek hafif bir hışırtı du-
- Ortahk ı;ok karışık. Dediğin yerde yar gibi oldu. Başını çevirmeden göz u- EhO Emin 

bin türlü tehlike var. Ben serbest bir ın. (•Jle Eesın geldiği yana baktı. İri bir ağa- Arabca~ar. çeviren: Faik Berem.en 
san değilim. Üstümde bırçok mes'uliyet- cın gölgelediği yan pencereye dayalı bir 

Şubat 2~ 

Açık Eksiltme Kaimesi 

Niğde Daimi Encümeninden: 
Bor - Aksaray yolunun 50 X 000- 53 ;< 000 kilometreleri arasında 31~5 lira b; 

deli keşifli sandık açma blokaj kırma taş ferşi 15/2/938 tarihindPn itıbaren 
giin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin % 7,5 teminatla ihale gil· 
nü olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 e kadar Vilayet Daimi Encümenine ınürsca.
atlarL 

r be-Bor - ~~saray yolunun 28 X 00~6 X ~O kilometreleri ar.as:ında 4~8? ıra 20 
deli keşıflı yapılacak şoseye moloz taş ıhzan 15/2/938 tarihinden ıtıbaren ~ 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin% 7,5 teminatla ihale gu· 
nü olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar Vilayet Daimi Encümenine nıüraca· 
atlarL 

Aksaray - Bor yol~un 4 X 500-9 X 500 kilometreleri arasında 1562 ınet~ 
mikap ham taşın nakli, istifi, kırılması 1438 metre mikap şosede mevcud t,şl 
kırılması, 600 metre mikap kum nakli ve istüi, 5 kilometre sandık açılına: 
6000 metre mikap silindiraj yapılması keşif bedeli 8287 liradan füaret olup 

işler 15/2/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulJnUŞ~; 
T:ıliblerln % 7,5 teminatla ihale günt\ olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 şe ka 
Vılayet Daimi En<:ümenine müracaatla n. 

Aksaray • Bor yolunun 4 X 500-5 X 500 kilometreleri arasında 4620 lira ~ 
deli keşifli yapılacak blokaj taş ihzarı 15/2/938 tarihinden itibaren 20 ~ 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur Talihlerin % 7,5 teminatla ihale gil!lil 

o:an 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar Vi 14yet Daimi Encümenine müracaatları. 

Niğde - Nevşehir yolunun 24X100-30XOOO kilometreleri arasında 9954 UrB 
48 kuruş bedeli keşifli toplama taş ve kum ihzan 15/2/938 tarihinden itib3reıı 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliblerin % 7,5 teminatla ib9~~ 
günü olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şc kadar Vilayet Daiıni Encümenine ı:ıı 
raca atlan. 

Baş, mş, nezle, grip, romatizma va iıutün ağrılarımzı derhal 
l<eser. icabında günde Uç kaşe alrnabiiir. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Esas No. Yeri 

669 Büyükada, Nizam, Nizam ve Bak
kal Nizamettin sokağı 

670 Büyükada, Nizam, Nizam caddesi 
ve Bakkal sokağı 

671 Biiyükada, Nizamda Nizam cad
dC'Sİ 

-
No. su 

J,3 

21,21/1 

19,19/l 

DepazitusU 

Nev'i -T. L. -Köşk 700,-

Köşk 800,-

Köşk 1400, ...... 

672 Büyükada, Nizam, Bakkal sohğı 19/2. 19/3 Köşk soo.- tı-
Adresleri yukarıda yazılı köşkler açık arttırma usulile ve pe§in para ile 53 

lac~ktır. 

İhc.le 14/3/938 Paza.rtesi günü saat on d;.dır. 
İsteklilerin hizalarında gösterilen pey akcesi, nüfus tezkeresi ve bir \l'esfltS 

!~tografı ile bırlikte yazılı gün ve saatte Bankamıza müracaat~ar~~~ 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın• 

lığı vt göğüs nezlelerinden sizi kurta• 

racak en iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

c:=========================-===========================================================-============================================---=de~ 
hen imle ayni kandan bir insan oldu - 'bı-.şka a:niller daha varmış: Bunu an-ı vafakat etmiş olsaydın da gene seflt:.ıı1 
ğun için se\'Jlleği ben çok tabii ve nor- ccık seni baskalarmdan kıskanmakta ol- hü-.Tiye~imi gizliyeceğimi mi sanrı11ş 
mal bir his sanmıştım. Ne kadar yanıl- ~.uğumu gö;düğüm gün anladım ve pek Bu nasıl olurdu? e' 
mı~ı m meg-er' · ,. l d · tefl'l ·~ · • • 1~ ı an a ım. Fakat sen gelmedin, gelmek ıs re' 
Hayır Selma, ben iki yüzlü, komed- Ne kadar üzüldüm bilsen Selma, ne rlin v ilk günleri beni üzen bu vBı1>11e ya<:ı ve sahtekar bir insan değilım ... lcadar hırpalandım ve bu hissimle ne ;onra~an kalbimi büyük bir 5aode 1, 

M T h . B k ..J Du:ııda cok, pek çok yanılıyorsun. Ha- kadr.r rnü~dele ettim! Aramızdaki yaş ...ıoldurdu: Senin mechul sevgı'line gık-
uazzez a sın er an~ ," ~ . 1 k" .ük b. km ~- ı b kad b.. ~kk · t ~ı 1'-1' 

"Son Pcsta" nın edebi romanı: 7'1 

·r Genç Kız n Romanı 

· yır, uen senın e uç ır ç.ocu uş - &.t.L .... a u ar uyu. en, senın aze mek istemediğin hissen başkasına , 
Niçin benim Fuad olduğumu anla-ı ih."11al ettim. Fakat sonradan sana karşı sun gibi eğlenmedim, beni biraz daha genç kız hayatım, benım çok yorulmuş, Jandığır. içindi ve bu başkası d8 beP 

dığm <lakika her zaman neş'eli ve bir gösterd!ğim büyük alaka ve şefkat bu 1aı:.·saydın. hayatımı biraz yakından bil çok yaşam~, ve yıpranmı~ ha~atı~~a dim Selma... 
yaz havası kadar berrak yüzün birden- ihmali r:ına unutturmak,için değil miy- seydin bu!lu bana .söylemiyecektin sen... !>irlcştirmenın ne .kadar delıce bır fikır ı:ıdiııe 
bire bulutlandı ve karardı? Güzel göz- di? cBc.-n S<:nin kim olduğunu lbilmi - Bana kalsa, daha İstanbula ayak ba- olduğımu idr~k ~e~iyecek kadar a- .. Affet beni;. belki ?:. kendi .. lc~1' ll'' 
ie~!niı~ ~çi niçin zehir~i bir yıla~ gö:-ıyordum!ıo ~iyeoeks!n .. hak~~n var· An- s:ır basmaz senden .af dileyerek aramız- ce,l'li ve hcdbın mıyım ben? A :t.ıraf. etmek ıste~~dı.?111 bu buY et, &e' 
muş g,bı korku ve haşıyetle vahşıleştı? cak bep kım oldugumu bılıyordum ve daki anla.~mamazlığı giderecektim; fa- Fakat insan çok acayip mahluk, [bu- kıkatt sana ben soyluyorum. EV ııd &e 
Fuad senin bu kadar büyük bir düşma- bunun için sana bu kadar yaklaşmış - lkat •'TI.atoar1ar» soywıun iruldau, kin nıı sen de bir kaç sene sonra daha iyi niı· kim olduğunu bilmeden ve be dlltıı 
nın mı Selma? Bilsen bunu düşünmek tım. Küçük kardeşimin hayatımı ya- \'C gururunu hepimizden iyi bilen ha- anl•ya<:<lk ve o zaman bana hak vere - bunu bilmek ihtiyacını bile duyıt19ıııdl' 
bcı.ıi ne kadar hırpalıyor! Ben ki seni kı!'tian takib etmek için onu !her gün lamız beni bundan menetti. Onun böy- C('ksin] bir taraftan seni sevmeğe hak- ~ı,.f şahsını için beni sevmeğe bllSrtdeiJ 
ha dünyada herkesten, her :şeyden üs- gidip görüyc:r, uzaktan olsun onun öm- le yapmakta ne kadar haklı olduğunu !nrn olmadığını kendi kendime tekrar- ğını, içimde sonsuz bir saadetle se fJi.5' 
tüz~ tutuyorum. rülc a15kadar olmak istiyordum. ancak bugün idrak edebiliyorum. Bak, !arken, _ cHğe~ ~taraftan ~nden ayrıla - evvel ben görmüş ve anlamıştıJ11·0eti'.O 

Evet, kü~ük Selmanın bana açılan Se~.;n .?'-~~ünü_ neş'~si_z, .g?zlerini so- üzerinden seneler geçtiğji halde hala mıyacagımı ıhraf elmege mecbur kalı- s:yatımı bilmiş olsaydın bu sD8 ol~ 
kol!armı ittim, evet onun omuzuma da- ~~1~p~r:_ug~~m gunler ıçm ıçın ne kadar bana ka=-~ı olan ilk hiddetinin izi geç - yı::rum. İ~te bu karışık ve içinden çı- bPnim İ"İn ne demek olduğunu 9 

y:mmn1~ istiyen başını desteksiz bırak- 11zu.du 1~tunu ve kendime ne kadar lfı.- memiş, ha!a dalgın, düşüncesiz, meş- !~ılmaz duyguların tırnaklan arasında dm Selma! !İ 
tım; fakat Lunu yaptığım için herkes- net ettiğimi biliyor musun sen? gul ibir saaf.mde sana yazmı.ş olduğum ı çırpındığım bir akşam, sana kendimi .. .. . . . ırııiişteııl 
tr>:'l, h~tta senden çok üzülen ve .azab Yemi:ı ediyorum Selma; eier sana mektub için beni affetmiyorsun .. hem tamtmadan içimin bir sırrını dökmek Kutuphanene gelen .~sımsız fJ'lee11 
çeken gene ben değil miyim? Bu kadar k:ırşı giisterdi~im bu büyük şefkatin bir aramızd:ı. başka bir bağ olduğu hal - istcd~m ve işti! o vakit sana yazdım kil- veya sa:ıa ır.ektublar gon~~re~uı:ıd: tııJ 
büyük bir cezayı sen kafi görmüyor gün benim hayatıma haklın olacak bir de... çü1c Ispbozum. ad:ım veyahud amcanın og u . l< ııi5 

? G ı ~ k d d ·ı -· · bil · 1sa d ·· d b ·· b" t k k lb bır te ' nıı_.C'un enç ia·n seni ne a ar .mer- u~·guya çevrı ecegını mış o Y ım, Affet beni Selına; evet aramızdaki Ondan sonrasını biliyorsun ... Yürü- uç ı:> am ugun ır e a 1 nı 8çı 
ha:-rets:z ve hain etmiş! Aslında belki arrc-an!h oğlunu her zaman için bir bnC'ka blğdan bugün cesaretle bahsede- düği.im bu yolun bütün tehlikelerini Ye bir •ek vücudla sana kolları bl\o' 

S · • m Sclfl'lıl·· •· çc·k büvük olan bu kabahati, seneler düşman bellemeni yüz bin defa :tercih biliyorum, çünkü bu benim muhayye- gö:e alarak sana yaklaşmak istemedim yor, sana « enı sevıyoru . e 11Br 

geçtikc-:- nnsıl oluvor d! unutmuyor- eder ~·e samı yaklaşmazdım. Senin be- !..emden çıkmış uydurma bir vehim de- mi? Senden bir cevab alabilmek için gel! Eskileri unut ve affet!• dı~ıı ~~ 
s11n sen? Yoksa cTatarlar• soyunun ki- nim iç!:ı bu kadar büyük bir tehlfüe o- ğ'l. gö7.le görülen bir hakikattir. y:?lvar:p çırpınmadım mı? Bunu bilir- varıyor .. onun canından kop~n l< ,ıY' 
ni kalbinde başka her şeyden üstün la~:!.(!;m nasıl tahmin edememişim! Ben bk ağabey gibi sana yaklaştığı- ken nasıl bana komedyacı ve iki yüzlü din1emiyecck, ondan yüz çevırccc 
........ ""'ivor? Senin ıztırabınla üzülmeği.. -senin mı zannederken kendimi ve hislerimi d'yebiliy<>rsun Selma? Yoksa sen, ri- sin? Hayır değil mi? Gf ~) 

1 "'Tla, büyük ağabey vazifemi uvaffakiyetinle ütihar etmeği .. seni, 1 iyi tahlil edememişim; bu »lltınlıkta camJ. kabul ederek beni görmeğe mu- ·- ' .. - ArkaSl 
11 

-



• Son Po.ta .. nm macera romanı : 42 Dil 
Geçen bilmecemizde kazananlar 

'ifşa eden idam olunur!-,, 
H•rb .. nevi ca-amn eraS1nd•kl mUcad•I• 

~tulardan tabaklara ne bopltı!dığ.nı görmüştüm. Bunlar midye konserveleri idi. 
nim meş'um midyelere tuhaf tuhaf bakbğımı görünce çaylak bakışlı adam o 

kadar garib bir surette tebessüm etti ki 

• 
1 N 

llikro~ aldtlrllr, dit etlerini kavvetleaclirh, 
dltleri ,...... " ..,..tir. 

Beyoğlu Halkevi tarafından tert b edlıt 
lm basketbol turnuvalarının üçüncü hd 
tası dün yapıldı. 

B m Kurtulut 31 Ben Mfşel 11 
A m teabataş lisesi 20 Akınspor <Aı 22 
A m BeJOllu.spor <B) 10 Robert Kolej O 
B m ClalataearaJ <JI) 23 MWıtııdls il 
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Balkan Antantı Konseyi 
dün mesaisini bitirdi ÜÇ BOZ ATLI 

Yazan : Ziya Şakir 

- Bunları yapan hep o, hep o ••• Mogol çehreli b ... şın sahibi. Fırtına büyüyor, 
Hanlar, noyanlar, mirzalar, kurumuş birer sonbahar yaprağı gibi havada 

savruluyorlar. Sanki her taraf bir mahşer, bir kıyamet ... işte siz de oradasınız 1 

Yugoslav Başvekili sabaha karşı Ankaradd 
ayrıldı, Yunan Başvekili ve Rumen Hariclll'_ 

Müsteşarı bu akşam hareket ediyorlar 
Ankara 27 (Hususi) - Yugoslavya ttyetınl, ellstltıyetınl ve Amıpadald ~ 

B:ışvekili Doktor Stoyadinoviç Ankara vıı3iyeUere uymak kabWyetlDi te,ıd -
b 

1 
sl:ıe lntızar edlllyordu. 

Gülerek falcı kadına cevab vermiş- i.'ıtiyar noyan kanlar içinde, yere seri- küındara çarptL Fakat o, dimdik. Oç Palasda verilen suarede . u unmUf, Gizli celae 
ti: liyor. k" · k B 1 b'ri d · · · gece yansından sonra saat bır buçuk - .___.. 

Ç k d 
• ı~ı. Haçıyor. un arın ı . e sızsınız. ta hususi trenle hareket etmiştir. Mlltemmel dostlar olan dört nas~ 

- }fay, hay.. bol mükifat hazır... - o ogru.. - ayret. hayret .•• Sanki, ;yanımız- . . . . . tas d da ıtzU celsede cereyan etnüt olalı ..-.::.. 
Yalını:, sen falıma iyi bak. - Tuhaf ~y .. burada bir kanşıklık (l_a i."llişsin gibi söylüyorsun. Muhtere~ mısafırımız ıs y~n a melt>r, dört aene meYcudlyetten mnn. ....-

- A.. onwı için hiç merak etmeyiniz, vıar. İyi göremiyorum. Ha.. işte, sizi F.alcı kadın; bu itiraf karşısında, bil- ~aşvekil Celal ~ayar, ve~ller, mutte- k:ın Ant.sntı deYletlerl lçln ":dl arallfllt 
noyan. teY.rar buldum. Fakat artık. tam bir de- viik bır sevinçle titredL fık devletler sefırleri taraf.ndan sa.mi- da hiç blr meaele mncud oLactıtmı .. 

Kad~"', yere dizçökerek oturdu. Be- l!kanlısınız· Genç bir noyan. Sarayın • - Pe,·inizde yüzlerce atlı Sizi an- mi bir surette uğurlanmıştır. tormlftlr. tat • 
s ' ••• YunAn Başvekili ve Rumen Hariciye HAien mevcud meleleler Jalnıa AD tinden bir torba çıkararak yanına dc..lllizle:-inde dolaşıyorsunuz. Hüküm- yorlar, fakat bulamıyorlar· .. k tın Ealk:ınJar haricindeki lfler ta~ 

koydu. Ber&ber getirdiği büyük ve yu- carın tahtına yaklaşıyorsunuz. Tekrar - Dur. Bir tek sual ml!S~eşan yarın akşam hareket edece - tlhar. edecett battı hareuce &aallat-,,,.,, 
varJak torbayı açtı. İçinden, büyücek bir harbler başlıyor. İşte, sizi de bir atlı -Buvurunuz. lerdır. ttdlr. 
tepsi çıkardı. Bu gümüş tepsinin için- hc1saranın ba~ında görüyorum· Ooh, - Bi

0

z .. üç arkadaş neredeyiz? Bunu Tebliğ neşredilmeden önce ltimad havası 
de, birbirine karışmış Aolan bir ta~ım a~t:k ikbal devri açılıyor. Şimdi, hü- da fülebilir misin?.. Ankara, 27 (Hususi) - Ankara Pal~a- 'l'tlr.kln. Yunanlatan, Roman.,. " 1'I 
kıtş. canavar ve esatirı hayvan resım- kumdarm en makbul noyanlanndan - Falcı kadın, hiç ummadığı bu sual da suare devam ederken konsey nt'!l.n gOSlnvyanın teştll ettikleri camianın n;: 
leri vardı. sını7. Nasıl, doğru mu?. karşısında birdenbire şaşaladı. ıPar - hususi bir Ntlonunda tekrar toplanmıı ve 10 derece mütecanladlr tı. camJaıwı bit...-

Falcı, belinden çıkardığı torbayı da - Doğru.. doğru.. tam.amile doğru mnklarının uçlarını. telişlı telaşlı kum- neşredilen resmi tebliğe son ve katı tek· &zuının hududl&n üzerinde ber t~ 
açtı. Bunun içindeki ince kumu, tepsi- 115ylüyorsun. far üzerindt! gezdimıiye başladı: !ini vermiştir. her tiirlil .. hd kuvvetlenme. de ... 
nin içinP dökerek elile, iyice yaydı. - F'akaaoat ... Kalbinde, hükümdara - Ah. a.!iz noyanımt. Her şeyi bil- Ankara, 27 (A.A) - Balkan antantı h~rbangt b1r1n1n prestlJinde her ıvt:U • • 

Hat Bah d kare d · b" k' k ·· k'" d ··1dir ki k · b ·· -ıı d - El n--ba Jilnu', ayni zamanda camianın beJ' • ay . a ır, . 11 ~:"1, ır ın va~.. .. me . mum un egı .•• onseyı ugun o e en once en U9I! • muml.Jeslnin prestıJlnde blr artma 'dtJf1Jll' 
- Dur... - Nıçın ... Onu da bılirsen, sana 9us- Dıye, mırıldandı. kanı ve konsey başkanı Ekselans Metat- Ur t.te komeJin deYre81 böyle bir t~ 
Dedi. Ve sonra, kadının yüzüne dik- bütün inanacağım. Bu sözler karşısında, Hatay Bahadır ııas'ın başkanlığı altında toplanarak mi• ha~ ~inde " menfaatlerin Upkıltilftl rr 

katie bakatak ilave etti. - Aı-ele etıneyiniz. Bunu da bulmıya geııi~ b:r neft!S aldL • zakereye devam etmiştir. ammun eden blr idrak ııe açılmqar. 
- ~n. her falcıya inanmam. Onmı ç11hşacaeım. Hah, baldum. Bu kin se- - C~nım .. o kadan da bilinmesin... Dahiliye Veki1inin ziyafeti Müstakil icraat 

içln. evveli beni i~~n1dırmhak lizım.t ttL ~bsbi7:.l~.eğith Çk
1
ünkü bu hiıbe'küm.dar, si-,1 Devam et, diye bağırdL 

1 
Ankara 27 (A.A.) _ İç işleri Bakılnı Gazete, Doktor Arasla B. Metatııu'ID ~ 

Falcı kadın, bu soz ere ayre e 'ıll' u un a arınızı gas tmış. Sizi; Kadın, patmaklarını tekrar kum ara . p t' ' 
1 

k t 
1 

Ş"' krü Ka b • I ledlklerl nutuklara tekrar temu edereL ~. 
- Sizi, nasıl inandırabilirim, noyan? hanlık tahtından, noyanlığa indirmiş- dal:iırdı. '~ ~ 1 r~e :~.:: e; ..; lka ya~ ~ tan Antantının mümtaz mtımesaWertnlD"' 
- Kolay .. çok kolay ... Evveli bana, Ur. İşte, bu acıyı bir türlü unutamıyor- -- Şimdiye kadar, geçmiş olan şeyle-! ~unl ta. 0-~. u .~n ~ 8 fin n b~n .. ;

1
1 un polltlt " etonomllı: l.stikllll tdeo~ 

geıçmiş hayatımı söyle. Eğer bu, doğru sun uz. Nasıl .. bildim mi? ri sövledim. Şimdi de gelecek zamana a
1
ev ret ~rı mu~~ssı erı fere e r 0 e no Ye dünya efkln umumlyesl 6nln&:• tJll' 

ıka . ikb l h kkındaki ··zı . ç k . . b'ld' , . D' 1 . . z ya etı vennıştır. nm"dada blklm olan yeni realist -ç rsa, ıst a a so enne - o ıyı ı ın .. sonra.. ge-;ıyor:ım. ın eyınız... .. J'd~ 
d·~ tamamilc inanırım. - Hükümdara karşı kalbinde kin taşı- - Dinliyorum. Ankara Palasdald suare parlak oldu tercüman olduklannı bilhalla ta __ ,_. 

Kad b' · d 1 d Y 1 • d ğils' • • 5· b boş 1 d" i Mtlstakil lcr:ıat Ye polltlk realizm -

1 
ıHan, ırBsahnıdye u~.~ L bakatın y3n. yya.~ız sız e ınız... Ş -f 1 ı7:. u~ya, k' akyered geb.?1~.kınb~ Ankara, 27 (Hususi) - Bu akşam Yu- Antantının Avrupa ile olan mtınuebed' • 

göt: e, tay a a ınn yuzune .. . · - ~ · ·· u a ~osterıyor ı; y ın a u.y~ ır nan. Uomanya ve Yugoslavya elçileri til• i rinde iti taralı:terlstlt unsurdur. oertll .,-
C"tenç noyan o kad.ar kayıdsız ve sif bır - fkı arkadaşınız ~~~~ va~. harek~tın başına ~eksı~ı~ E- rafından Ankar:ı Palas'da verilen su:ıre I f!\ldlr. Genlt topraklan berinde baftflll er 
ta.-r takınınışh kı; falcı: . . _ ~atay ;1Jahadır, buyük bı.r mi\ıkla vet .. bır h~reket.. .o •. buy~k hukum • ı çok parlak o!du. Bütün kor diplomatik 1 mınıne çalışan Baltan Antanta ba4~ 

- Hay. hay noyanım... Şımdi sıze, ı gulıJJ'nS<'dı: dar a.eyhinde lf•zlı bır hareket.. ,.e şehrin Heri sınıfına mensub birçok a- işlerine müdahale aureWe, bilen Afl'll.,-_., 
h:ıyalınm Ur kitab gibi okumıya baş- - Evet..· V9.y, vay, vay, vay... her tarafta ileler ıştirak dtiler. b'ltilm cıilren esasen nazili: na1JeU !119 
lar..m. - İşte, büyük bir av eğlencesi... Or-

1 
sP.ssiz sadasız bir kaynaşma.. baş- H rkes nikbin teld!de. kanttırmak la~~or. 

Diye mınldandı. mar. .. atlılnr ve tazılar koşuyor. Hü - .ba~R müzakereler ... Ordular hazırlanı- e Atına ıazetelermm mti~ldl-
Hata'• Bahad?r, her tarafı sedefle iş- kümdar ortada. Siz de. yanındasınız. { y<>r... Belgrad 27 <A.A.t - Anla tJansı blldl - Atina, 27 (A.A.) - Atin• ajanst ' 

'k .. "k b' · k 1 i kt" B" d b' b' k h l d H"" A ,___ rl,or: Vreme gazetesi, Ankarada Baltan An· M 1. ... la Doktor /ti lftlmiş uçu ır yer ıs em es. çe ı. ıt en ıre ır mızra ava an ı. u- - r~ vc:ır - tımtı to!'lSeylnln llk celsesi hakkında. husu- 1 riyor: Ga7.etelrr B. eta..-s Jıl 
Falcı kadının karşısına yerleştı. 11 8 urette ııönderdlll muhabiri a. 8ftt.oftld- • rum ngtuJrlaı'ıcı tefaire devam ediı-::-

- Hadi bakalım.. seni dinliyorum. 1 R A D y o 1 nln telefonla nrdllt asun bir mauı,..nı Jar. 
Dedi. f! ne§retmektedlr: Katimerini gazetesi, Balkan antantttU" 
KadJ1'. elini tepsideki kwnlann üze- Mes'ul dört nazır, Antant lıaaı ile kom - ilıdasındanheri yaratılan tesanüd. ıı)lt 

rinde dolaştırdı. Gözlerinin bütün dik- Bugu·· nku·· program ı·tlan arasında mevcud münasebetleri ıoa - ! :l L h d k d" ki• 
· · ·· · den geçl.-'mlşler ve Balkan Antanbnm Mil- ve ru:1un an a.a se ere ıyor · 

bt•.nı H~tay ~ahadır u~erınde toph - ıs TAN Bu L letler aruında hatıtl bir ban• " doctluk Bu (!kir ve rJh B. Rüfdü Arasa aaıırao' 
)'A1"8k, so~lemıye ~a~ladı.li i pı-ıttorm:ı haline gelmesi için yenl 1ellb tm- lan banş böly.esi olarak tavsif etmek " 

- Benım şerefü, ızzet noyan m r- il •alııa& ini Puarted tlnlarını tedklk etmlflerdlr. B k'l B M~taksasa da antantm ~ 
~m!. Sen, bir bahadır kişisin. Bu ba- Öfte a ..... 1aı1: Daha bu celaeden sonra latltbal baktın- qve ı · t: - a.r.st 11 
badtrlık sana, yedi göbek atandan mi· lUO: Pllkla Ttlrk muallı:iıd. lUO:. Raft- da hertt>s nltbln görilntlyordu. Balkan An- nelmılel sahadakı musa~eınecne.t • 

kalmış S "bl bir k kta dlı. 13.115: Pllkla Ttırt mUllklll. 13.JO. lııluh- ta tının • doldutu 1flr olan Antarada ba,a- f'uzunu kaydermek imkinını vecmıfClt 
n.a tır. a.ray ~ .. o~ wıır pilli: nqrtyatı. n • ,,. . • - • ,._ .. • - - "' 
dünyaya gelmişsın. İyı gunler içmde AJuıam n..,_ta: h •• k •• d l 
Jetişmiş: ömrünü saadetle geçirmişsin. 11: tnlı:ıllb deni: 'Onlftflltec:l• naklen, Edebiyat dünyasının u um ar arı 

Hatav Bahadır, büyük bir saflıkla Mahmud &ud Bozlı:urd tuafından. 18.SO: 

..aı-ı· . h f'f t b .. 1 1 '--- '-·-- Çocuklara muaı: Bayan Nine. 19: lnct: Şan. f'-.ı-) ' A---- •e•abud bir llklrde fasla ~ u.ıı ıyor • 8 ı e essum ere, AUNa.IWlll ptyano" lı:eman refakatlle. 19.30: Memleket (B4§tarc:ıfı 6 tıcı •11- fU&UU.,. .... il -

eevablar veriyordu: prtuan: ııaıat.,.ıı l'abrl. 19.55: Bona h•- Macaula1'm en lJl manswn eeerl < .. tt ftktld?°!~~·ec:lOnun r:.in :.,!.W:~S:.. 
d ~ -'"T C:.-.x..·k aJ nJ M o '"'-''"') dır Gene tan•n-.. -1•lerc1ı=n tuu ~twww en, , .. T- .-- Evel. o6 ru... ~rlerl. 20: Rıfat " arkadaflan tualmdaıı wvgu ıı •a• &"..oma •llU&I • -- ,... 1 kil nlatır anlatır ırata& -

-A·. bu ne? Bir fırtınL. korkunç bir Ttırt m11altı.ı •e ballı: prtııan. ıcuo: Baft nezle, crrip ve Scoıt'un uultıntl talı:lb ec:leret ricude ı•tt- muının ~~ ... ~. ~ 'r1n ilk · deaL 
öm •· • rllen bu eser btrçok dest.anlardan toplan- !ddl Teya ._"" ese am 

tartma başlıyor ... Yer, yerinden oynu- raporu. 20.n: er Rma tuafından arabca bütlbı aj'n- m14tır. Eski destan f&lrlerlnln 70lundan ıtt- batıkatlere UJIUD, 6'.1nclli de aliD 
vnr Büyük b;r baş tıpkı dağlann IÔJleY. 20.'5: Belma " arlı:adatlan tanım- lar irin 

1 
1r .. •--uıa• •"•lerlnde temellen- olmak lcab etUllnl dilf(lnmea. 

,,- ··· ' ' dan Ttırt mulklsl " halt tarlı:ılan. <saat ..-- m ıen .. - il• ,_ BillD· 
archıdan çıkan bir güneş gibi yavaş lyar:L 21.15: :ruıı su ııe,ett. ıuo: RadJO- en iyi dlrdlit hareket. yurttMverllk. e11&ret. ulm · 
71vaş yükseliyor. Kanlı yumruklarını l1>ntt temall: 8ttıd10 orkestra.a relakatlle illçbr. .e iman motınerl ile balkı cottunaut " bu IJ6hretlnln en ollun deTrellnde,..... 
uzatıyC'r.. <Per Oiln~). 22.tl: AJana haberleri. IS: Pllt- 1>lr mecmuuını aranır. •Yillr bir kltab ba· dulu mektublardan birindeki l'I :.S 

., b l'>lolu, opera Ye operet ~n. D.20: l'ne ceUrınlftlr Macaulay'ı bize kendi taıemlle ba 
- 'f1;haf şey .. sonra... 8oD haberler" ertesi ctınOn procrum. Macaulay'ın · .. he!!erl. dnstıtere tarthU ~ " ne tadar ftC1a olarak an1aar: 
- Bu karılı yumruklar, harekete ge- 'WW adlı muazzam eseridir. 1885 .. nalnden 1830 .... Açık olarak fUDU aöJllJeblllrtm d. 

Uyor. Dag· lar. devriliyor; binalar, gö- A N K A R A f k senesine kadarki •ak'alan kaydedecek. top- nelerd•nberl flmdllı:l gibi mes'ud " 
u ...... kan.. h Bu bir eTtnt haki attır kf : lıyacak olan bu muazzam eaertn J&ln• bet pr oımamııtım. Btırüm. Tek .,..._. 

ÇÜ)~r; başlcr kopuyor. A~ er KBBM PIBTIV cildini yazabilen Macaulay, o kadar teterrti- rutum. Parlamentoda bulunU)'orum. 
taraf kana bulanıyor... 11 IJ•Mt 1131 Puarted ata glrtşmlttl kl, bu bel clldlne ancak •e an- refah içindedir. Edebiyatla ulra4ma1& 

All h Allah Öll• ....ı1at1: Cildi temizler. pQrDzsllZ ft r.ak 19 aenellk bir tarih aıtdırabllmlft.ı. Ta- bol nlttlm n.r n çok ıtıkür para lçiıl 
- • · ·•• 12 .... : Muhtelif pilli: n•-'7atı. 12.50: Pllk: tı d-.11 

B 1 h O hep O Mo- - "'14• gergin tutar. rlh yazmak hususunda tıstad edlbln tendi· mat lhtlJ&cına dlltm ı ..... m. ~ - nn arı yapan, ep .. .. T"·'" m··-''"'·• ·e halk -·kılan. lS.15: Dabl- b _ .. '•' rd .... la b- .. ~· -~ w .- ne göre bir gldltl vardı. könce esu Yeaıta· •Eler tartıma çıka...-. ... e en uK 
gr>l çehreli başın sahibi. Fırtına uyu- U " b1ırlcl haberler. • Buruşukluklan giderir, tabU lan arar, bunlar, sayfalarca kltab otur, son- nl aeçmem llzım ıelseydl. herhalde 
JOr: hanlar, noyanlar, mirzalar, kuru- Ak.-m .....V-tı: &llzeWğl mlllıafaa eder. ra, tasvir edeceğl ,erleri bizzat lfdlp g6rtir· nzlyeUml tercih ederim. Bamlml -:_,JI 
muş birer ronbahar yaprağı gibi hava- 11.30: Pllk neşrlJ&tı. 11.35: İngtllııee ders: dil. Devrin aec;lı:1n romancılanndan Thacke- tayded'Jlm kl: Ballmden clddea ~ 
da ... 1 S ki b taraf b' A2ıime tpet. 19: Türlı: mualkls1 ve ballı: prtı- u1 bir satır --·t .... in Jlrml ..,_ 

savruluyor ar· an. e~ . ır laPJ (Makbule Çakar " arkadqlan). 19.SO: :a7: cMaca ay, ,_,_ .,.. n-··• ,;,/ 
ına"'· .. •r, bir kıyamet .. ışte .. ışte.. orada. ·Saat l-n " arabca n-.ı-t. 1U5: Ttırk kltab otur," blr formalık tanır ıtın de ,oa lbraJdna ~ 

,..,.. il"' ...,...,. kilometre J01 ytlrilr• derken berbalde falla -------------"!: o mahşer içinde, siz de varsınız .•• Siz.. ınusttısı " halk tartılan <SerYet Adnan " mtıballlada bulunmut otmuJOrdu. 
yet baoonız. •• arta'.luL,n>. I0.15: Spor tonUflDUI: Niza- Bsu YeSllı:alan bulmalı:ta nmı nreUe •-

- Havret... lnfddln Kırşan. IO.JO Ttırt aıu.slkı.I " halk ilan Tarif em iz Jışan Macaula)', mateeyellerlnl adet& bir ro- NIJbetcl 
• S k prtııan (8aWıaddln Ye artadatlın>. 21: A· mancı, blr plJ81 mubarrlrl llbl kullanırdı. E lı 

- Evet .. b3banız, ve siz... iz. ço Jana haberleri. 21.15: StildJo Alon ortutruı. B=·!--ı Yani (tarih) 1 alellde dar bir çerçne IOlnde ezane er 
geı:ıçsinlz. Hemen hemen, çocuk diye-~ ~ann~p~m Ye la~.maqı. _ ~ ~ -1ai/11 460 lamıı hapsetmndl. onu roman llbl tatlı tatlı o- B• ıeee nilleltl .... ı•n'ır ~ 
ceiim. Bu büyük fırtınadan kurtulu- ikinci Nla:I• 250 • i'..unae&k blr tekilde me:ydana ptlrlrdL <Ba· dırı 
70rsunuz· O kanlı pençelerden, başla- VçiinciJ aalai!• 200 • siinUn f6breUerl, Ludvlc, lıılaaroll et. ba JOl- h&anlt.ı ~ı ,,,,._ 
nnızı kurtarıyorsunuz. Fakat, bütün Dördüncü ..JUi• 100 • .un yürtımtlflerdlr.) A1ı:aara1da: <Şeref), Alemdarda: __ ~ 

b di V ı k, İHKllAZI Vmaml TUlflar• dtlltadlr>. BeJazıdda: <Cemli>, ~ var1,ğımzı da kay e yorsunuz. arı HAZIHSIZL•GI ,,. aaltilela 60 • Macaula•'ı oku.:..nıar. _..A .. n.. barla .. A de <~:. 
ık b 1 baba ır il il.. vuu. - ya.ta: (Rı~val'l), Emlnunun : fi' 

servet, hAkimiyet.. art un ar, - M j DE Son ._ı..!ı• 40 • yufı .. ö-·ler: 

1 

A -bd • <Hl.._et Atlalllalt· 
b 'ldi 9111iU' • "" HtlsDu) aı.. e. ..., =.-ıı11.tı mzın elinden çıkıyor ..• Kurtara ı - ıe<şlLitc vı VANMM.A..... 1 - Muaula)"ın yazı aan•att. bir edebi- nerde: <Vlt.alU. Şebremlnlnde: <~ .. 

"'""iz, yalnız bir şey var. O da, kılıç... M AZ ON Muayyen 1llr müddtc zarfında fula- vatçının un'atmdan ll:yade tune~ll. olgun, Şehs:udebaşında: (Asaf>, ıcaras--o,. 
PA bir hatibin lzlerinl tqır. Şair lilana fnkall- te: <Fuad), Ktıçtıtpazarda: <~ - Doğru .. çok doğru... MEYVA TUZU ca mlkdarda illn yaptıracaklar aynca de bl'"'-dlr. 9'Aıa-·"e, anJa-·ı. ......... , .. 1 .. _, 

IUlll uu ı- ... ._ .-.cu.. mCJ, Balı:ırtö:yde: <Mer- • 
_ Havatmızın şekli ve vaziyeti deği- • • 0 

• • '• tenzilatlı tarıfemlrdcn istifade ede- "e-' 1a.. ... arpan cümleler, ıı:unetll tezadlar. .__ ... el"-.-6•-......... -.. . _...... 
• MİDi 111 IAISAKLAltl AUŞTIAMAZ. ı• u...;ı, ....,il_" -...- ~~ 

f!yor. Şimd:. :ıltın bir taht üzerine o- ·~•LMUi LATiP TISiRl KOLAY celtlerdlr. Tam, yanm ve çeyrek sa:rfa fıtra n tasvirlerle ifade eder. ttsıabu o ta- Ttınelbaşında: (Matlı:oYlç), Ti c_.-
tvl'al' 0 Mogolun etrafınBasmız. vı MULJ.vıMoı11 fllnlar için ayn iN~ tarife clerplf t'ar temls, o kadar atıcıdır tt. bqmdan ao- nr.ıdıı: (Vlngopulo), oaıatada: fll/A" 

E t Y[Al.Hi Hı' ç BİR HU-HASİL edllmistlr. nuna lı:adar otuyuculannı battar. mı. Taka!mde: <Kemal - Rebal1• ır 
- Vf' • • • - ,.•acaula•'ln ce-••-ıı. be1ecanı " n-tk••• .. - ( ... Aı .. -a ı 'mn tJ 1 au-ıa d • - ., ,.,. ... ,~ t!o: (PerteY), ....... ,. --: _.,,_ - f11te genis b;r sahra.. atlar koşu- oı1usTAMZA1t TUTAMA · Son Posta car MIW nna al n-·esı. tet blr aatmru okuyana hemen I" · 

"f HAZO" ıa;,. ve HOROS ı ı d müra • .-.aa ~.. ccb). ....-ynr, ordu. sel aibi akıyor .. karşıda bir lfler t n fU a rf'M caa. - ~er. Çönktı ıı:endlalnln qledilt lfbl, c,aar- Rotasltl Kd*IJ .,. .......,..._. • 
Jt:le .. bu kaleye hücum başlıyor ... Ba- 111~lidir: ':ten mf lı:endlal •e f1lı:rl dlnlenmell toln ,.. tialı:ild&rda: dtubad), ~~ 

lllaedak Kellİldlf ""'- ..n._.. cia • ban•z, b!r süvari kıt'asının başındadır· &allnMauad• Baa <BtlJQt. Öçler), BQ, • ._.ı · 

Yazık çok vazık .. hain bir ok, tam iki _L!!!!!~~~~~~~~·~"~·~-~~JL~~~~Ll~~~~~~~~~~-~-~,~· ~~~~;11~· mil tne•nm UUlllll Da°beı ~CS-JillYll!~.1,~i ~ 
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Venüs 
Kremi 

Venüs 
Pudrası 

Venüs Venüs 
Ruju 

Venüs 
Sürmesi 

Venüs 
Kolony lSI 

,,. 

Alllğı 
Terkibi altın kremli 

det ~erkib~deki hususi mad
besı ay1:ttıye dolayısile cildi 
'ie:ır, . taravetini arttırı~. 
tr . hır ten yaratır. Venüs 
birenu asri kadın güzelliğinin 
~dır. 

24 saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafif Ve -
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara -
vetli güzelliğini ifade eder. 

Her cildin rengine göre 

çeşidleri mevcuddur. Yüze 

sürüldüğünde ollde fevkala • 
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay -
rete düşürür. Dudaklarda 24 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıkları 

yegane rujdur. 

AslA yayılmaz ve gözlere .. . 
2arar vermez. Venüs sürme

sile tuvalet gören kirpikler 

büyür ve güzelleşerek kalb -
lere ok gibi saplanır. 

Çam ve limon çiçeği ko -
lonyaları hususi bir tiptir. 
O kadar ki; en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend ol -
makla tanınmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

----

Oe~let Demiryolları ve Limanları işlet n9si Umum idarası itanıarı 1 
~~%4'-lit istasyonlarda inşa edilecek zahire hangarları için montaja hazır bir 
~'ie takriben 210 ton demir malzeme mubayaası k:ıpalı zarf usuliyle eksilt
l e korınıustur. 
~ ......., l3u rn~lzemenin muhammen b('deli 50.000 liradır. 
~t' İs~kliler bu işe aid şartname v~ s<ıir evrakı Devlet Demiryollannın An-

lıt~~ li:aydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 2.50 lira bedel mukabilinde alabi
a . 

~~......., E:k~iltme 21/3/938 tarihinde Pazartesi günü saa~ 15 de Ankarada Devlet 
~ ty0ll:n-ı Yol Dairesinde Merkez birinci kom:.syonunca yapılacaktır. 

')'ııı:U ~ksiltmeye girebilmek için isteklilerin .aşağıda yazı~ teminat ve vesaiki 
.\ h ~aat 14 de kadar komisyona tevtdi elmış olmaları lazımdır. 
ll :: 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3750 liralık muvakkat teminat, 
~ llu kanunun tayin ettiği vesi.kalar, 

....._ ~afta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikalan cl057> c515> 

lıltıh 
~~~\i aı:ntnen bedeli 17920 lira olan 16000 aded kayın ağaç 10/3/938 Perşembe 
~~t -Saat 15,15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına

llu ·. 
;ıtt~i 1!: ~nıek istiyenlerin 1344 liralık muvakkat temi_nat .il~ ka~un~ tayin 
\ıs sıkalan ve nafıa müteahhidlik vesikası ve teklıflerını aynı gun ~aat 
~r; kadar Komisyon Reisliğine vermcJ1?ri lazımdır. 

'l'~ıı·~atneler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 
~(t.a_~ın \1e Sevk Şefliğinden, İzmir ve Eskişehir idare mağazalarından dağıtıl· 

ır. •952, 

q ııllh:un ~ . . ' 
~ ~lllir 17 tnen bedeli 9968 lira 74 kuruş olan 71492 Kg. muhtelıf cıns ve eb adda 

0tn ~'l:3/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
t llu i§e :arafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
11~ın t!• .!~rtnek istiyenlerin 747 lira GıJ kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tıkt et·tı.gı Vesaik ve Resmi gazetenin 1/7/938 gün 3645 No. lu nüshasında ın-
~l'flar1:1ş olan talimatname dahilinde alınmış vesaik ve teklifleri muhtevi 
)O!ı leiıı:i a~ni gün saat 14 de kadar Hay darpaşada gar binası dahilindeki komis-

ll\l ~ ~ıne verilmesi Iaz.ımdır. · 
lid l tadır. 998 

1 

# Dr. lh•an Sami ' 
TiFO AŞ1SI 

Tifo ve paratifo ha.stalıklanna tu
tulmamak için tesırı kat'i, muafi
yeti pek emin taze uşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

OD Posta 
Yevmi, Siyast. Havadis ve Halit ıazeteoil -

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2:1 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hak.lan 
mahfuz ve gazetemize aittir. -----

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNAN"İST&"'i 
ECNEBİ 

FIATLARI 

1 6 
Sene Ay 

Kr. K,. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. ~-

14öO 750 -wo- 1~1 
2340 1220 710 270 
2700 1400 bOO 300 ---Abone bedeli peşir.dır. Ad.reı 

değiştirmek 25 kuruştur. 
..,., 

Gelen evralı geri verilme~ 

llcnlardar rneı'uliyet alınm~ 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

························ı Poıta katustı : 741 İstanbul 
Telgt"aj : Son Posta 
Telefon :· 20203 

"Adeta bir harika ! ,, 
diye Bayan Jale itiraf etti . 

BiR HAFTA ZARFINDA 
~ 

hakikaten GENÇLEŞTllVJ. 

lBayan JALE'nin bir 
haftalık güzellik te
davisini tatbik etmez
den evvelki hakikf 

f otografı 
Bayan Jale yazıyor; 

cBeıllin için bu, bir ha
rikadır. bir hafta zar-

Tamamen deği§tiği ıçın 
daha cazih görünüyordu. 
Arkadaıları, ıayanı hay-

ret tenine gıpta edi
yorlardı. 

fında bu derece cazib 
bir şekil alacağımı hiç Bayan .JALE'nin bir hafta sonraki 
ümid etmiyordum. Ar- retuş görmemiş hakiki fotografı 
kııdaşlarım, daha genç ve dalıa 
sehhar göründüğümü söylüyor
lar. Cidden şayanı hayret otan 
böyle bir teni temine muvaffak 
olduğumu gıpta nazarlarile sü
züyorlar. 

Evvela, her akşam yatrnazdan 
evvel pembe rengindeki Toka
Ion kremini kullanınız. Bu kre
min terkibinde, Viyana Üniver
sitesi profesörü Doktor Stejsknl 
tarafından keşfedilen ve e:Bİo· 
ccl» tabir edilen gençlik cevheri 
mevcuddur. Siz uyurken, cildi-

nizi besler ve gençleştirir ve 
yüzdeki çizgi ve buruşuklukları 
izale eder. Sabahleyin 1<alk
tığınızda daha genç görünür· 
sün üz. 

Gündüz için beyaz renginde
ki (yağsız) Tokalon krcm!ni 
kullanınız. En sert ve esmer bir 
cildi yumuşatıp beyazlatır. Si
yah benleri eritir ve açık me
sameleri kapatır. Yalnız To
kalon kreminin temin ettiği bu 
cazib, sehhar ve güzel tene ma
li~ olunur. 

1 istanbul Belediyesi İlanları 1 -------Senelik muhammen kirası 90 lira olan Eyübde Nişanca mahallesinde Sarısa.. 
nıur sok:ığında Rumi Mehmedpaşa mektebi 938 veya 939 ve 940 seneleri M.:ıyıs 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 6 lira 75 kuruşluk ilk temi
nat mektub veya makbuzu ile 1/3/938 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunrnahdırlar. (İ.) (819) 

,.,.,,.,,,., 
İstanbulda 1/Mart/938 tarihinden itibaren et fiatlannın ucuzlatılabilmesi için 

Umumi Meclis tarafından kabul edilen tenzilatlı mezbaha resmi tarifesi aşağııı. 

ya yazılmıştır. Keyfiyet ilan olunur. 
1 - Mezbahn resmi 1/Mart/938 tarihin den itibaren kasaplık her nevi diri haJl'ı 

vanın ayakta yapılacak tartısının gö:;te receği tam sıklet üzerinden kilo başına 
yüz para olarak tahsil edilecektir. 

2 - İstihsal mıntakalarından mezbuh olarak gönderilen hayvanların mezb~ 
ha resmi kilo başına beş kuruştur. 

3 - Herh[ ngi bir sebeble sakatland ıklarında"l. dolayı ayakta durmayan ve 
bu itibarh baı.:kül ile tartılmalarına !m kan bulunmıyan hayvanların et sıkleti 
üzerine ltilo bcışına beş kuruş mezbaha resmi alınır. 

4 - Mezbahada kesilen ecnebi malı d omuzlardan et sıkleti üzerinden kiloda 
8 kuruş, yerli malı domuzlardan et sıkle ti üzerinden kiloda altı kuruş mezbati.ıı 
resmi a]ınır. 

5 - A1t'lumum et tartılarından hasıl olacak kfü:urat yarım kilo olduğu tak>. 
dirde aynen ödenecektir. Yarım kilo•lan fazla küsurat vahide iblfiğ olunacak ve 
küsurat haddi yarım kilodan aşağı düştüğü takd;rde bu had hesaba konmıya-. 
caktır. cB > cl073> 

Gaziantep Nafıa Direktörlüğimden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu lan (51,239) lira (15) kuruş bedeli ke

şıfli tahta Köprü, Melikanlı ve Alagöz banisi Gümrük karakollannın inşadtına 

talib çıkmadığından 17 /2/1938 tarihinden it;baren bir ay müddetle ve evvelki 
şartlar dahilinde pazarlık suretiyle eksil tmcye konulmuştur. İhale 17 /3/938 ~ 
rihine müsadif Perşembe günü saat 15 de G. Antep Nafıa Direktörlüğunde mü,,. 
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin G. Antep Nafıa Direktörlüğüne müraca· 
~atları ilin olunur. (969) 
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Saf ve tab:i Iinıon çiçeklerinden yapıl· 

aıııtır. lngill.ere, Fransa, ve Almanyanm 

en meıhur kolonyalarmdaıı üstündür. 

Denilebilir ki dünya üzerinde Huan Ko. 

lonyas.ı ve I.osyonları mükemmeliyet ve 

nefaıette bfr kolonya yoktur. lna.ana ha· 
,at veren leylak, yasemin, meneJqe, nor-

lm,"' milflör, revdor, bahar çiçeği, çam, 

oriıan, Ja .. ı.ınta., !İpr, fujer çiçeklerinden 

~ esa.nslanndan yapılmlf olap her bi .. 

rerlerinin ıtriyat i.lemindo menenclino 

toaadüf edilemez. 

Nesrin kolonya Ye losyonlan Hasan 
lcolonya ve losyon]annm ayni evsafına 

malik olmr,kJa beraber dereceleri daha 

hafiftir. Nesrin m.arkası çok aatılıyor. 

Çünkü onun mükemmeliyetile ve ucuz. 

luğile rekabet cdilemex. 

rı 

Lale, ~ipr, divinya, nergiı, .ı,oll' 
milflör, leylak, güller, revdor, oriı'* 

• kr d '" · ı· del" yueınıu, ep oşın, nero ı, ıuar L•~ 

ris, aık gecesi, dağ çiçekleri, .ı:aıo""'" 

anber, fulyalar, gençlik, ıenkflör, ,ti 
rita, kadın eli, nadya, fujer, Şanel. fdJI 
Florami, iskanda?. Flördamur, çiçek dl 

meti. 

Kokuları insanı cennet bahçel.,..iJ 

gibi ya§atan harikalardır. BayanW 1 

ve seve, bayıla bayıla kullanıyorlar. /.f 
rupa kclimelerile süslü ve yalancı ıtti1" 
ta ve yaJdızlı etiketlere aldanma~ 
Hasan ma.rkasna dikkat ediniz. 

Krem, briyantin, pudra, sürme, ~ 

allık ve sabunların en iyisi mutlab }i" 

ıan nıarka&ını taşıyanıdır. 
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Son Posta l\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ra.gıp Emec 

IİB .. ..,._1_ S. Ragıp EMEÇ 
SAi J..d!A&! A. Ekrem UŞAKLIGIL 

~ > Dlş TABİBi ... 

RA TiP TÜRKOGLV 
Sirkeci; Viyana oteli aırası. 

No. ~6, Kat 1 de herglln 6,Zleden 
sonra saat 14 den !il ya kadar 
hastaları kabul eder. . . ~ . 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

Soğuk a · gınhğı, nezle 
kırıklık, grip, baş, diş ve 
s:nir ağrıları, romatizma 
sancıları için rakibsiz 

deva Gripin'dir! 

Bu kanş1k havalarda 
yanınızdan 

GRİPİN 
~ksik etmeyiniz! 

lcab nda günde 3 :.\.J.şe alınabilir. 
isim ve mark•r• dikkat. TakllUerlnden sakınınız. 

KREMLERi 
Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatt111 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Buti111 

cihanda elli senedir daima üstün 1e 

eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir t ecrübe mahsulü oları~ 

vücude getirilmi~ yegane aıbt.1 

kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve !iarlatanhkla de

lil sıhhi evsafını Londra, Paril, ser· 
lin, New York güzellik enstitüleri~· 
den yüzlerce krem arasında birillcı· 
Uk mükafatını kazanmış ~· 
isbat etmiştir • 

KREM BALSAMiN 
. <111.ğb 

Gün düz için yağsız, gece içın r 

ve halis acı badem ile yapılmış guıı· 
cüz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenbcri tanınmış hususi vazo ve tüp şeJ<li.rtde 
satılır. İNGİLİZ KA.ı.~Zl.Tl{ ECZANESİ 

BEYOGLU ·- İSTANBUL 


