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Roma ile Seriinin .._ .............................. _________ _ Başvekil ve Vekillerin 
şehrimizde dün 

1 

arası açılııor yaptıkları tetkikler 
b J• Ih k h J Rüştü Aras, Atatürk tarafında kabul olundu ve . er ın Avusturyayı i a a azır anıyor, Cenevre müzakerelerinin neticelerini arzetti 

ita} k b•J t db• } b k Başvekil Harb Akademisinde, Dahiliye Vekili ya mU a l e lf ere aŞVUraca partide ve emniyet müdürlüğünde, Nafia Vekili 

~Oskova diyor ki: Londra diyor ki: -ıi3i3Ydi-fü'ikç-0 de Yıldızdaki teknik okulunda tetkikat yaptılar 
tnany A l k b·ı ettikt a vusturgayı ilhak talga kendisine omşu 1 miyen memur 

en sonra Akdenizde bir büyük bir Cermen devleti 
mahreç arayacaktır teessüs etmesini istemi11or o 1 a m 1 ya c ak 

l' 
C?ı.i Alman oaşkumandanı Yeni harbiye nazın 

~Osk Brau.schitsch Keitel 

:tkayu0~~ 8~ (Hususi) - Almanyadaki beddülatın bazı sürprizler intaç edecegi 

~e~~~n b~"~~~~'~ !l<'! takih eden muhakkaktır. 
~ göra son te- (Devamı 9 u~cu sayfada) 

ı Şehir Meclisinin dünkü toplantısı 

sta~bul halkı gazetesiz 
kalnıak tehlikesi geçirdi! 
'i ~ . 
ttıa~~ h~lediye zabıtası talimatnamesinin başka bir 

esı de tramvaylarda yüksek sesle konuşmayı 
~h nıenediyordu. Fakat kabul olunmadı 
~ .. ı~. l\fecli · .. 
ls.. d u~tıcu t sıınız, dun, şubat devresi- buçuk snatlik uzun içtimaa da Necib 

e başlJ 0Plantısını da yaptı. Saat Serdengeçti riyaset etti. Eski zaptın 
~ Yan Ve 16,30 da biten bu bir (Devam• 2 inci sayfada) 

d llılik şirketi Taksim su 
şir1t~Polarına sahih çıkıyor 
tt~thcl d. " ti, e ıye ve evkaf aleyhine mahkemeye muracaat 

su ıol~polarının derhal kendisine teslimini istiyor 

ıf· .. 
Taksım su depola?\ (Yazısı 3 üncü sayfada)_ 

Yüksek komiserlik bir 
beyanname neşretti ve 

alh ay mühlet verdi 

Halayda resmi Türkçe de 
Türk harf lerile yazrlacak 
Şam 8 (Hususi muhabirimiz yazı -

yor:) ..:.. Cenevre içtiınaına aid olarak 
alınan haberler, artık burada o kadar 
büyük bir alaka uyandırmıyor. Hatta 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Bükreşte 
Esrarengiz 
Bir hadise 

Kaybolan Sovyet maslahat
güzarı bulunamadı 

Şoför maslahatgüzarı e'lıine 
götürdüm diyor, halbuki 
trılzkikat aksini gösteriyor 
Dün gelen bir ajans haberi, Bükreşteki 

Sovyet mnslahatgüzarı Theodora Bu
lanco'nun esrarengiz Şerait dahilimie 
kaybolduğunu bildiriyordu. Bu haber ü
zerine gece Bükreşi telefonLi bulduk, bu 
hadise etrafında malumat ;stedik. Aldı- Başvekil ııe vekmeriıı tedkiklerine aid intıbalar 
ğımız tafsilat şudur: Bnşvckil Celfıl Bayar, dün öğleye ka- Fuad ile sübaylar tarafından karşılan· 
Bükreş, 8 (Telefonla) _ Pazar akşa- dar Perapalas. otelinde. ~eşgul olmu.ş ve mış ve üç saatten fazla kalmış, Akdeml

mındanberi esrarengiz bir surett~ kaybo- ba~ zevatın zıyarctlerını kabul etmıştir. nin her tarafını gezmiş ve izahat almıştır4 
lan Sovyet maslahatgüzarı Butankonun Celal Bayar, sant 15 de P~rapalastan o- Hariciye Vekili Rüştü Aras 
bir cinayete kurban gitmesinden endı tomobil ile hareket ederek Yıldızda Dün sabah Avrupadan dönen Hariciye 

(Devamı 3 üncü saıyfa.da) şc Harb Akademisini ziyarete gitnıiştir. Vekili Tevfik Rüştü Aras, Perapalas ote-
Başvekil Celal Bayar, Harb Akademi- llnde Başvekil Celal Bayar, Dahiliye Ve 

sinde Akademi komutnnı General Ali (Devamı 5 inci ~yfada) Tekirdağlı Pariste c============-========================================ı::ı1 
ilk idmanını yaptı Kıyınetli bir etüd: 

- '' .. fh ı .. .. .. . d Kendisini seyreden güreş erma SOZU UZerID e 
mütehassısları başpehliva- '' 
nımızı çok kuvvetli buldular bir a r aştı r m a 

- Yazan : --------
Gaziantep Saylavı 

Dr. Mehmed A'i Agal<ay 

Bütün etimoloji kitapların-
verenler Termal sözünün sa da, bu hususta göı-ölen izahat 
dece beynelmilel olduğum.. $Öyle hülasa edilebılir. 
düşünerek değil, bilakis keh· cTherme. grek dilinde csı-
menin ori;inin tür1:çe olduğu caklık» demektir. Bu söztin 

Tekirdağlı Hüseyin 
. .. . .. nu da bilerek ona bu adı ver- Hint-Avrupa dil grupu içın-

Parıs ve Londrada muteaddtcl gureşkr mişlcrdi. Bu hal. 'kati. tanıt. de mütenazırları sunlardır· 
y~pacak o~~n Türkiye ba~pehlivanı 'l'c- mak lüzumıma kemi olaıı TtlrJ.: Latınce (formus) ;'" Gotç~ 
kırdağlı ~useyin, rahat bır yolculuktan 1 Dil Kurumu kendi a alarmdt!1 • .rtı·ıan-

1 
(varma); Rusc:a (r,rom); eski hintce 

sonra Pnrıse varmı~.tır._ 1 tep s.l:Jlavı Dr. Mehmed Ali AgaJ;aya 1~c- (gharmas), lı .anda d !inde Cgor,m) v.s. 
(Devamı 3 uncu sayfada) \1inıcyi analizleme vazifesini tevdı etmi::- ı (Devamı 5 inci sayjacia) 



2 Sa~ia S O N P 'O S TA • Şubat 9' "" r-· ~~~~~~,~~~~==========================~~~==:=:~===:=;:==::::::::=~-=..-::.~~---------, 
Her gün 

Alman yada 
Neler oluyor? 

- Yazan. Muhittin Birı,:en -
te_ on günlerin en mühim siyasi 

;;;;;;D hadisesi, hiç şübhe yok ki, Al

manyada vukua gelen askeri ve siyasi 
tebeddüllerdir. Şu dakikada bütün dün
ya gazeteleri bundan bahsediyorlar. 

* Bir taraftan bakıldığı zaman, bu te-
beddüllerde hiçbir fevkaladelik olmadı6r:ı 
göri.ılür. Almanyada hüküm süren ve her 
şeyi doğrudan doğruya kcn.iı elinin al
tında toplamaya tabıi suretti! meyyal o
!an rejim, şimdiye kadar mütehassıslar 
~linde bıraktığı iki müesseseyi de bir a?1-
<ia eline almıştır. Bu, Almanyadaki gibi 
bir rejim için gayet tabii görülmek la
zımdır. Führer, şimdiye kadar Alman ik
tısadiyatının, Alman ordusunun ve Al
man hariciyesinin idaresini, bunlan kcn
dı direktifleri altında tutmalda beraber, 
bır dereceye kadar, rutinin ve meslei\.
rlrn yetişmiş bürokrasinin el\nde bırak
mıştı. Bundan bır müddet evvel iktısad 

nazırlığından istifa eden Dr. Schacht'm 
yerine yeni bir rutin adamı gelmedi ve 
işler, kendisine ikinci Führer lakabı ve
rilen General Göring'in eline geçtı. iktı
sad nezaretindeki bu tebeddül işi henüz 
tamamlanmış bile değilken ~imdi de milli 
müdafaa ve hariciye teşkılatlannda mü
him tebeddüllere şahld oluyoruz ve milli 
müdafaa işleri doğrudan doğruya Bay 
Hıtlerin emri altına giriyor. Ordunun 
kendi kadroları ve kendi unsurları ye-
1 indedir; Bay Hitler orada fırkacılı'k yap
mıyor, orduyu sadece kendi eline alıyor; 
fakat, bütün bunlara rağmen, Almanya
nın :milli müdafaa teşkilatı artık esk:si 
gibi tamamen serbest ve müstakil de
ğildir. 

Ordunun idaresindeki bu tebeddüller 
yapılırken hariciye de harek(tsiz kalma
dı. Eski rejimin ileri gclt. n meslcktcn 
gelme en mühim diplomatları arasında 

Hıtlerin en çok teveccüh ve itimadım 

kazanmış ve şimdiye kadar da Alman 
diplomasisine hayli muvaffakiyet ka1.an
dırmış olan Neurath, mevki.im nasyonnl 
sosyalizmin .kendi diplomatı:ı> olan R b
bentrop'a terketmeğe mecbur oldu. Ken
dısi, şeklen daha yuksek bir mevkie, Hit
krin hususi müşavirliğine tayin edilmiş 
olmakla beraber artık Alman hariciye
~ini Nf'urath gibi meslekten yetişmiş bir 
dıplomat de~], nasyonal sosyalizmin 
kendi adamı, kendi diplomatı olan Rib
bentrop idare edecektir. İlk bakışta bu
nun da tabii olduğunu teslim etmek ko
laydır. 

* Fakat, diğer bir taraftan da bütün bu 
değişmelerın, dünyanın bugünkü şart

;arı içinde hususi manaları bulunduğu
na hükmetmek te lazım gelir. Zaten dün
ya matbuatı ve bütün dünyanın siyasi 
muhitleri de bu hadiselere bu bakımd:ın 
ehemmiyet veriyorlar ve bunları, gaze
teci dili ile, sansasyonel hadiselerden ol
mak üzere telakki ediyorlar. 

Bizce bu hadise, iki bakımdnn sansas
yonel olur: Ya hakikaten, Almanya, bu
günkü dünya şartları içinde, siyasetini 
yeni bir safhaya doğru sevkPtmek kın 

1edbir alıyor; yahud da, sad<>ce sansasyon 
yapmak için sansasyonel bir hareket yn
pıyor! 

Ordunun doğrudan doğruya Führerm 
?daresi altına geçişi Almanvanın askeri 
kuvvetini elbet bir kat d::ıh3 takvive e
oer. Hariciyenin idaresi, meşhur K~min
tern aleyhindeki paktının başlıca müret
tibi ve müzakerecisi olmakla maruf bir 
zatın eline geçişi de Alman harici siya
setinin bu bakımdan daha kuvvetL bir 
sevk ve idare nltına gireceğini gösteri:-. 
Roma, Viynna ve Tokyo sefirlerinin ay
ni zamanda geri çağırılmalnrı da göste
rir ki üç köşeli politika mıhvcrinde bir 
hareket vardır. Şu halde bu had:selere 
bakarak, Alman siyasetinin y~rı b"r ileri 
hareketi yapmak 'Üzere lıulunduğuna 
hükmetmek kabild·r. 

* Fakat, başka bir ihtimal de kabildir: 
Almnnya konuşuyor; b"z gözlerimfalP 
gormesc>k ve kulaklarımızla işilmesek 
rlahi biliyoruz ki Berlin ile Londra ve. 
Berlin ile Paris arasında bir takım konuş
malar vardır. Bu konuşrnaiar arasında 
biraz da sansasyon yapmak daima fav
dalı olabilir. Belki, Alman politikasm& 
ıdare edenler asıl bu tarafı düşünmüş
lerdir. 

Bu ihtimaller ar ın an hangisini in-

Resimli Makale: X insan kuvveti, makine kuvveti.. X Sözün Kısası 

• • 
Yazı Çok Olduğu ipt' 

Bugün Konamadı 

-- ·-. ·- .......... . --
İstanbul halkı 
gazetesiz kalmak 
tehlikesi geçirdi! 

(BCZ§tarafı l inci sayfada) ...... 
·ı.1a111~ 

okunuşundan sonra, Bay Feridun enıl_. 
Faruk Derelinin, Abdülkadlrln, ve ~ }.JJ • 
de Mldhatın 1zln lstedlklertnl söyl~ d• ~ 
l:ı.rdan avukat Bay E.5ad da, Çorlu adfll' 
va.sile meşgul bulun.:1?ğundan, ınezull dtrıt' 
dHmek istiyordu. Mecıf"C:eld yoklanıa IaJl ıı' 
rlnl imzalamaya imkan buiamarnJŞ 0 ~ 
arkadaşlarını chakkı huzur.11 dan ın ,1" 
bırakmıyn kıyamıyan t\zalar, hep bir 
dan: 1'eı:ı"' 

- Muvafık! dediler. Ve bu sureue, 1>ulıı' 
dl kendllerlnl zat~n mezun addetrnış oJdıJ. 
nan bu Cızalann 1zlnler1 resmileştniŞ 

Sırn ruznameye gelmişti. dtd 
Bugiın zabıtta. mevcud mazbatala:;; 

tc üçil, lhtlsap resminden, süs köpe ıat, f4 
1 
ınindcn. nv köpeği resminden, tnnziiilttjıef' 

1 
oelediye vergilerinden borclu b:ızt ın nııııof 
ler hakkında cTahsill emvab tanu 

ltalya hükumeti Afrikada iki yıl gibi nısbeten kısa bir za
man içinde 1800 kilometrelik yol yaptı, İtalyan gazeteler~ 
bu yolun yapılması için sarfedilen emel,tin bilançosunu ya
parlarken çalıştırılan amelenin değil, çalıştırılan makinenin 
s~yısını yazcılnr, bir makine bin amelenin yaptığım yap
mıştır, dediler. 

Dünyanın en kıymetli ıruvveti insan kuvvetidir, bir zer
resi binlerce ton ağırlığı yerinden kaldırır, trenlere, vapur
lara, tayyarelere yıldırım sür'ati verir. Bunun içindir ki yiı
minci asır şuursuz kuvvet olarak makineyi kullanır, insan 
kuvvetini şuurlu işlere alıkor, umumi kaidesi •makinen!n 
kullanılabileceği yerden insan kuvvetini tasarruf etmek~ tir. 

tatbikini teklif ediyordu. sa~ 
Bel~dlyenılzlıı, harıl harıl ceskl ııe ~ 

karıştırdığın111 nnlatan bu bir dilziitl tı' ~ 
fazla mazbata, Kavanln EncümenlI18 ati". 
vale olundu. Gene bu mazbatnlardail"atlcı-' 
şılıyordu ki, belediyemlzln muhfrn dtl1 rı 
r.ıenabllnden blrlnl de, süs köpeklerin t>CJ I' 
ıınan resim teşkll ediyordu. Bu hesa 11 ~ 
köpekl:'!rl ne kadar çoğalırsa, istanbul~u -rJ 
tıyaclan o kadar azalacak demektlt· ( 

Kral Zogonun 
Nişanlısı 
Halkı selamlıyor 

Arnavudluk Kralı Zogo'nun nişanlı
sı Kontes Aponyi Arnavudiuk an'a

ne~i::ıc göre, sağ elini kalbine götüre -
rek halkı selamlıyor. 

Bir hırsızın başına 
gelen felaket 

Lizbonda geçen gün serserınin biri tec
rübe için kanser mikrobu aı?ılanm~ olan 
bir kaç ada tavşanını çalar&k savuşmuş
tu. Hastane idaresi hadiseden haberdar 
olur olmaz hem tavşanları çalanın, hem 
de satın alanların nazarı dikkatini cel -
hetmck üzere hemen radyo ile tehlikeyi 
haber vermiştir. 

Fakat hastane radyo ile bu haberi ve -
rlnciye kadar tavşanların birısinı hırsı -
zın yediği, diğerlerinin de muhtelif lo -
kantacılara satılarak müşterilerine ye -
oirildiği anlaşılmıştır. 

tihab etmek bahsine gelince, bu hususta 
Bay Hitlerden başka kimseye bir şey 

röyliyemez. Almanyada hüküm süren 
rejime göre, orada olanı da, olacağt da 
flncak o bilir. Bizler, bu hadiselere kat'i 
mana verebilmek için yeni yeni hadise
!ı>rin delfıletini ve bilhassa mayıs ayında 
yapılacak Roma seyahati mevsimini bek
Jemeğe mecburuz. 

·-------------------------· HERGüN BiR FIKRA 1 

Ağacı götüremedi 
Mü.baliiğacılığile meşhur Marsil -

yalı Marius, bir gün biT fırcınayı an
latıyormuş: 

- Elimde şemsiyem vardı, demiş, 
fırtına oııu aldı götürdü.. Baktım a
tacak gibi değil, büyük bir aqaç altı
na sığındım, fırtına biraz daha şid -
det lendi. 

Dinliyenlerden biri sormuş: 

- Bu sefer de ağacı mı alıp götiir
dü? 

Marius cevab vermi§: 

..:... Hayır, ağacı götüremedi. Çünkü 
fırtınarıın ağacı da alıp götürcccğ: ni 

1 
anladığım için gövdesinden sıkıca ya
kalamıştım. 

* * Viganada görülen 
Çok garib bir dava 

NDA 
Prenses Juliananm 
Kızının 
ilk resimleri 

de, yaşasın süs köpeklerıı_ ) 
* ~ 

Bu m::ı.zbatalann havalesinden sonr;uır 
kında ucuzlayncnk olan et tlatıarıJll ,ı-' 
kabe icln, Bay Cemalden, Bay Feridun i.iftı ~ 
yasdcn, ve Bay Mustafa .Aşkındıın ın et"'~ 
keb bir hey'et. teşkll olundu. ve ın UJ' 1 
cZabıt.'\l beledlye11 talimatnamesinin .ın 

• -~·<>sine glrlşDdl. ecııııt • 
Dün, bu tallmatname müzntere nııııl~ 

ken, Şehir Meclis1miz, az kalsın, iste.u ~ 
gazete satışını ynşak ediyordu. çünlt ~ 
nan ı:Jaddelcrden blrlsJ şu !dl: ettıl 

cı - Sokaklarda. seyyar satıcılık 
memnudurl:ııı dJ~ 

Bereket, bizim Refik Ahmed uynnıl 
ra.ndı, ve: ıııı~ 

- Aman, dedi, ne yapıyorsunuz? lJ 1t ııı>1 
böyle İstanbullular gazete okıunıyaca ııd 

Kısn süren bir mtinaknşadan son; d,r. 
maddenin vahametini kavrayan ~a ~~ 
hal, sade gazete müvczzllertnln bu yaar· 
müstesna tutulmalarını kararlaştırdıl .ııııV" 

Ve bu sayede bütün matbuat aç it 
tan 'kurtuldu!. 

* ~ Zo.bıtal belediye taUmatnarn~~:nl>'~ 
Scrstdyh sarayının bej renkü ve çıçek- kabul olunan yeni maddelerine gor ıieeeJ ,J 

!erle dolu salonunda büyük bir mera- ma, taksiler, yollardan müşteri aJab 1ıatıl 
d f ler, fakat caddelerden, müşteri a • 

sim yapıldı. Prens Bemhard, ilk e a o- kl r • 
larak ve resmen kızını başvekile ve diğer maksadlle ağır a~r geçemiyece · e ·b~tol' -

Baston meraklıları, sokaklıırda, nfl1ı>°' , 
devlet adamlanna gösterdi. l:ırlle canlarının lstediğl gibi oynaY e ~ 

Artist ve dansöz Magda Grirnpson b!r Prens, kabine azasını selfunladıktan cnklar, şemsiyeler, kimseyi rııhafSJZ rde 
wnra, çocuğunun bulunduğu odaya git- yecek bl.r biçimde tnşmacak, caddele ,1 

müddettenberi bir revü grupunun baş - b ız d - - ülmlyecek sır 
ti, kızını ipek ve pembe bir yastık ü- fıhar n amın a yurun · bırısi ·' 

oyuncusu olarak İngiltere vilayetlerin- Bu sırada okunan maddelerden oJltl tl"'~ 
de bir turneye çıkmıştı. <Teçenlercle wrinde getirdi. Sonra isminin Beatrix deyse. trnmvnylarda yüksek sesle k ıJltıl~ 

WilhcJmina Aringard konduğunu söyli- dn yasak ediyordu. Fakat artık tah~, .. 11'",; 
Nerw Castilde bulunduğu zama-ı ansızın yaı».. er yerck nazırların çocuğa bol bol bezlet- rl tü.~enen azalardan bazıları a ıst l' ti. 
sesi kısılmış ve oyunları kesmeğe ince - tikleri takdirleri gülümsiyerek dinledi. bu tehlikeyi önledtıer. İçlerinden b~de$e 
bur kalmıştı. Magdanın mürnt'aat ettiği Beyaz bir entari giydirilınış olan be- cede kabul edllmiyen bu acaylb :rna ~ 
mütehassıs doktorların heps. kendisine k arruz ederken: 0nrt'• f bek hazretleri, sadece mavi gözlerini ·Q- _ Ne oluyoruz? dedi... Bundan s 

11
a1' rl 

mutlak bir istirahat tavsiye etmişlerse padı ve uyudu. lakları ağır işiten vatnnı:taşl::ır, tra~kdt• ~, 
de aradan bir hayli günler geçtiği halde Başvekilin kalemini alarak, nahiye do- nemlyecekler mi? Bu maddeyle bir t~ 

· l t lan bu haklarından da mahru:rn e sesı açı mamış ı. ğum defterini imzaladıktan ve bir Iaci-
A d 1 d ğu "k 1 mıyncak mıyız? dtl' • Bunun üzerine san'atkar oğrudan verd keten kapı o m vesı ası a an 0 nrada, Necib Serdengeçti sor.ınl "ett11 

doğruya kendisinin ilhamı bulunan son yeni baba, davetlilerile birlikte neş'eli _ Müzakereye devam edelim _,ı' 
bir tedavi tecrübesine kalkmıştır. He - neş'eli kızının sıhhatine içli ve kendi dim? fJI> ~' 
men sivil tayyare istasyonuna giderek makinesile, resimlerini çekti. O sabah ta Bn suale uzuncn bir müddet cetııılıı ti' 

b kızının resmini ilk defa olarak alınıştı. madı. Fakat tam, Neclb Serdengekyet 
bir tayyare kiralamış ve u tayyare ile kütu ikrardan sayıp da celseye n1 -
yarım saat müddetle bin metreden yu - Yeni prensesin doğumu 117 kelime He receğl sırada, müzlb bir rıza: •eıeri1'1 ~ 
kan havalarda dolaşmıştır. Orada yük - ilan edilmiştir. Prens, hergün kızının - Edelim! diyerek, flzaların neŞ peJ 

resmini çekmektedir. Aşağı yukarı yir- çırdı. üstelik de, bunu söylediktettlı:ı . .A 
sek tabakaların temiz havasını teneffüs ı ""' · ~~ mi yirmi beş pozunu almaktadır. sonra, kendlsl ynvaşca çekil P 17• blret ~ 
ederek şarkı söylemek tecrübelerinde bu- Holanda prensesinin yukarıdaki re- Bereket, onu takiben, azalar ecıeıı_.:ıe-
lunmuş ve tecrübelerinden tarnnm.ile l · d b b t f d d ğ dağıldıklnnndan, Meclls çok ı;eçrll ntl ~v · 

SJm erı e a ası ara ın an o umun- halaı:tı. 0 kadar ki, bir aralık, saiO 1 
memnun olarak yere inmiştir. Artık ses ..J • • d- t t t"kt ı ., 1ro1:. uan yırmı or saa geç ı en sonra a ın- geçiren Reis: reYe •'jl 
kısıklığının kat'iyyen teaavi edildiğıni mıştır. Üzerindeki dantel elbisesini anne- _ Mnalesef, dedi, bu maddeyi ruıet 
Anlıyan yıldız hemen daha o akşam oyun- si de bebekliğinde giymiş, ondan evvel mıyacağım... Çünkü Mecllsdc etse 'I' 
lr.rına başlamış ve eskisi gibi şarkı söyli- de beş nesildenberi doğan bn hanedan ma~~ bu suretle de, önümiizdeldtı, rı~~ıı~-; ~ 

Muhitt.!1. Birg€'r. yerek çok alkışlanmıştır. cocuklarına giydirilmiştir. ı:ış ı 

~~~~=~:========::::::=::;:::::;:;:::::;:;:::::;::::::~=~==~=================~ hı teı:rar lçUma etmesi karar ı.r ıo tP'. r --- -, h1r Meclisimiz, cgörfilmemlş b g6ti)I 
l ı yapamamış bulunmanın acısın1.;1ş ~ 

İS TER İNAN, İs TER İN ANMA! mlşb'rşeklldedağıl~ 
Bir arkadaşımız anlattı: Yanımda bir misafirim vardı. Sir

kecide bir !oka11tada akşam yemeği yedik, saat 23 te çıkuk 
ve lokantanın kapısı önündeki taksilerden birin::! atlıyarak 
Taksimdeki evimize gittik. Şoföre borcumuzu sorduğum 

zaman: 
- Bir lira .. dedi. Hiç ses çıkarmadım, verdim. Şoför belki 

de beni aldattığına kanidir, fakat ben taksinin numarasını 

aldım ve bir daha bu arabaya binmemeye karar verdim. 

Çiınkü ben her zaman bu iki nokta arasında taksi bedeli 

olarak 64 kuruş ödüyordum ve taksi saati de bu mesafe da
hUinde ancak 64 kuruş kaydediyordu. 

1 STER l NAN, İSTER 1 NAN M Al 

Y_u_n_a_n_P-rensi Nik01' 
dün öldü ,e/.. 

-..rc01B• 
Atina 8 (A.A.) - Prens J.,ı 811 )'tlfl 

sinin, prenses Olganm ve . tit'· 
Yorginin yanında vefat etrn•Ş ile ı 

Prens Nicola, böbrek hastc\l~ıştib 
yapan tasallübüşiryandan :rnuı 
lunmakta idi. 
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ı Gazetelerde -, Ü~a.41~-::..:'~ ~-,!: 

A. 
Gördüğümüz Fikirler - A.. 1 • E · ~;·: E 1 ı . E d . Kurtm - Asım Us, bugünkü başmakalede ... rı 

nı a n g a e t e e r ı Alman:vada son günlerde vukua gelen hadi-z e n ı &elerl nnlatıyor. Ve değişikliklerin beynelmi-
lel slya~i blr hareket planı ile alakası olması e Uzakşark davası 

Ktarafgı·rıı·kıe ı·tham edı·y- orlar :~~~;=~{l;~F:~:;·::::~:::: ::: karşısında Amerikanın ~araft.an Ingiltere Ue Almanya arasında SOn v aziy eti 
Ilalya aleyhine olarak vuku bulan gizli bir 
anlaşmanın neticesi gibi göründüğü halde Yazan: Selim Ra~ıp Emeç Ontr ) k d dl~er taraftan İtalya ile İngiltere arasında 

bat 
o mınta asında görülecek enizaltı gemilerinin Berlln-~oma mihverinin kırılmasını mucib Amerikanın harbden sonra ta· 

l J olacak hır bağlaşma manzarası arzediyor.11 1 kib etmekte olduğu siyasete 

Setli tı nıasına dair beyanat Almanyada infialle karşılandı Cumhuriyet_. :Unus Nadi; memleketin · bak~rak, bu me~lek:te ga~·~b bir misycr 
~lı!ı ~ 8 (.ı\ - meslek mekteblerlne fazla ihtiyacı var ser- ııerlık ruhunun sınmış oldugunu hayret· 
~tiabıri biict· -~.) - Havas ajansının I tekrar görüşerek kendisin~ bu hususta j hava muharebesi yapılmıştır. Cumhuri- levhalı başmakalesinde diyor ki: le görmemek mümkün değildir. Bundan 
«ılıı kııe~dindeırıyor: Salamanca hü~.1- elde edilen neticeleri bildirecek ve ingi-

1 
yet tayyareleri Alman mamulatındar. t~k «Memlekette Mltat paşadan yadigar san'at ötürüdür ki iç hayatında tezadl:ırla dolu 

t~ ,_eıntroı "" Yapılan teşebbüc; ve In- liz - İtalyan münasebetlerinın ıslahı için' satıhlı üç düşman tayyaresi düsürdu·· klerı· mektt:blerine inkılap Türklyesinin kat'iyetıe filan bu memleket, dış siyasa bahsinde: , 

l 
"'h •uıntak . ve b:ı.ğıra bağıra istemekte olduğu hangi d b' h 1. . . ~ij~ telbalıirl . ası dahilind~ görüle- :nevcud imkanlar hakkında müzakere- ~ibi topçu kuvvetleri de bir Junker ve yenUikleri llA.ve ettik? Her çeşid makineden e, ır ay ı ganblıklere sahne oluyor. 

4ı:ıı la.tenin ve ~:ı~ batırılmasına dair lerde bulunacaktır. İyi haber alan mah- bir Savoia düşürmüşler ve fabrikası anlıyan adamlar bakımından fakirliğimizin Bunun en kudretli misalini, Büyük Ok-· 
~alır tarından r ığı karar hakk,nda E- !eller Fransa ile İtalya arasındaki müna- meçhul diğer"bir tayyareyı de düşman blr an önce glderilmesinl henüz laylkile tak- yanusta cereyan eden büyük dram mü-
~1~1terınde 1.nfyı·apılan beyanat Alman sebetlerde de böyle bir salah husule gel- safları arkasıra indirmişlerdir. dlr etmemiş olduğumuzu samimiyetle itiraf rıasebctile, büyük bir vuzuh ile görebili-

UL "'an al u d etmellyiz.ıo -..ıaııı l'natb yan ırmışt:r. mesi lazım geldiğini beyan etmekte ve Yeni bir hadise * yoruz. 
Arqtbetınekted~at1 Edeni tarafgirlikir~ bilhassa Garb Trablusunda Tunus hudu- Lor.dra 6 (~.A.) - Buraya gelen Tan _Ahmed Emin Yalman tcra işlerimiz Büyük Okyanus demek, bu mmtakadl 

>~lçiı ~at, Alctr. du boyunda dört İtalyan kolordusunun hd.berlere göre, Ingiliz Peckttan vapuru de düzen serlevhalı makalesinde adliyemizin menfaati olan Amerika gibi, İngiltere 
~ld ~tıne aid tranın İspanyol cumhur!- manevra yapmakta olduğu hakkındaki 5önderdiği bir telsiz telgraf da ispanya-/ tstikli:.Je sahip olduğunu, hiç bir tesir altın- gibi ve bir nebze de Fransa Vt! İtaiya gi-

1 ltıa kan·d~YYarcler tarafından ba- haberin endişe uyandırdığını ilave eylt>- nın Şark sahilleri açı.Jr~rında harb tay ~a kalmadığını, ~-akat bazı sistem noksan- bi devletlerin vaziyeti demek olmakla 
1 

ı ır. 
1 

• t f .arını-an dolayı yuksek ruhtan tamamile is- . . · 
, "!ltıd Görıuıı .. 

1 
mektedir. yare en ara ından takib ediemekte ol tlfadr edllemediğinl kaydede ek dli t _ beraber aynı zamanda Japonya ve Çının 

ı~tdeta .~ (A.A..~~rİ ~eselesi • Teruel muhare~Ie~. duğunu bildirmiştir. 1 tıı_ntı-:ıın ihtiyaca uygun olm~dığı~ı. i~ra e!e mütekabil ~ünasebet~eri deme~tir. Bıı 
ti İs Soyıena · w. Y1 haber aıan mah- Barselon 8 (A.A.) - Mıllı roudafaa ne- Bombardımandan ölenler ınas 1~1erinde Islahat yapılması kararının pek mıntakayı, otedenberı ve munhasıran 

~ı~ Panyad ;.ıne göre Fransa hükCı- zareti şu tebliği neşretmiştir: Şark ceb- Barselona 8 (A.A) _ Belediye re- isabetlt olduğunu yazmaktadır. j kendisine mal etmek istiyen Japonya, 

~i k:llis~nin ag~riecnebi ~~h.arib~erin hesinde geçen pazar ~ierra Palomer~_Jıı isi ~ar~elonu~ hav~ bo~bardım~.nla:1 ç· d • d • d 1• dikkat e.dile~ek olu.r~a bu __ d~.vas~.nı __ tahak-.' 
~~ naıııe bir .. a~ınm':l:sı ıçın dıplo- 'ter ketmiş olan cumhurıyet kıtaatı bugun netıcPsınde ugradıgı zayıatın mudhış 1 n e yenı en Şl det 1 kuk ettırebılmek ıçın gunu gunune ve. 
~oı Grandi tar ıtılafa varılması hak- bir ric'at hareketi yapmışlardlt'. Alfarn- bilançosunu bugün neşretmiştir: muharebeler başladı &dım adım eyübane bir sabır siyaseti, 
'ili etll'ıiştir. Safından .. yapı tan teklifi lıera köyü hasım elinde kalmıştır. 193 7 Şubatındanberi şehir üzerine L ondra 8 (Hususi) _ Japon mebusan göstermiştir. Japonyanm kendisini kafi 
~~ ~a~ıa karş ~vyct hukumeti bu tek- Muela de Teruel cebhesind~ cumhuri- B taarruz yapılmış ve 528 bomba atıl· , meclisinde beyanatta bulunan harbıye derecede kuvvetli hissettiği, ilk iş ola· . 

1~ereı~sıısta tn~h~~~ştır:. A ~ret piyadesi 1040 rakımlı tepenin civa- mıştır. 864 ev tamamen veya kısmen rıazırı, milli müdafaanın ve bilhassa ha- rak Vaşington muahedesini bozarak de-
l t cereya ıf huknmetıerfo mt.ı- nndaki 1060 rakımlı diğer tepeyi işgal harab olmuş ve ekserisi kadın ve ço - va kuvvetlerinin takviye edilmesi ihtiya- niz inşaatında serbesti elde etmek ol-

~eıı llgiJfere ~ etrnektedi'.. etmiştir. cuk olmak üzere 346 7 kişi ölmüş veya cından ehemmiyetle bahsetmiş ve So,·- muştur. Ondan sonra Çinin ıstil~sı teşeb-

/ 
Yarın ~ ra~~ ve Italya Saat 11 de Teruel civarında ik~ taraf- yaralanmıştır. Hafif yaralılar bu he - yetlerin Uzakşarkta 1500 tayy~resı mev- büsü başgöstermiş ve buna bir ılk kade-

f;,l eya oburgün Grandi ile tan 100 kadar tayyarenin iştirakil'} bir saba ıiahil değildir. cud olduğunu söylemiştir. me olmak üzere Mançuriye eı atılmıştır. 
'Jı .. lla11ıar ~M················ ........ ········-· .......... ··s···: ···s············b· ···ı····· Bu tayyarelerin büyük bir kısmının Bu arada, harb gemilerinin tonaj ve top 
'<llııs ısır ve Emlak şirheti Taksim ır ovyet a onu Vladivostokta bulunduğunu anlatan na- kudretleri mütemadi surette art~rıl~ayn , 

~qll Jıududunda S d zır, Vladivostokun Tokyadan ya lnız 650 haşla~mıştır. ~u .. vaziyet te. tehlıkeyı en 
~ elJra U epo/arına parçaia d 13 . mil uzak olduğunu hatırlatmı~ ve ona gö- ~on hısseder goru~e? Amerıka olmuştu~ .. 

·~ ahire 8 Yapıyorlar Sahih çıkıyor n ı, de tedbir alınmasında ısrar etmjştfr. Bu memlekette turıyen ve şayanı has -

·:ı ~aberı (A.A,) - T hl d Taksimdeki Emlak şirketi Taksim kJ.ŞJ• 
0
•• Jdu.. H arb vaziyeti ret bir korkaklık gösteren hir zümre, bu-

~ .. %ği>, erde Yeni um ra uks a.n g.~ Şanghay 8 (AA ) - Üç ayhlr bir te- gün, Uzakşarkta, Amerikan haysiyet ve 
•ıdıı "'•ıe tay· um as erı mu meydanındaki su mahzeninin kendisin~ · · • f' . b' h l' d 1 · ı ı · ~~i~ :" tabı ~ ın ?lunan Umberto ya- aid olduğundan bahsile Belediye ve Ev- Moskova 6 - Tas ajansı bildiriyor: vakkuftan sonra şimali Çinde yeni Japon ~~re ının ır ay ı ze e enmesın<! ı:ıa 0 

an 
ıllıda lŞtirak~:a gıderek yüz bin as - kaf aleyhinde bir dava açmıştır. Murmansk'dan 2 7 7 kilometre cenup taarruzu mühim kuvvetlerle bugür. t~k- bır hattı hareket~e .. bu mem::ket~n. Ja-
t, bUYUk ~ısır ve Tunus hudu- Malum olduğu üzere 1913 Cı.e Osmanlı {batısında bulunan Kandalaşka civann-ı rar başlamıştır. ponyaya matuf butün ~eşebb~slerın~ l'ıal· 

I 
tnanevralar yapılacak - lıükıimet~ bir ara parasız kaimıı;, o zı-.- ı da ~os~ova - Murrnansk • ~oskova Hopei~en bildirildiğine görr.! Japor~ tala~ıştır. O ~uretle ,kı , b~gun dahı, Ja-

·~'1, ~ man malıye nazırı bulunan mash1b Ca- hnttı uzerınde ve ?olfdovançef'ın ku - İ k~taatı şıddetli muharebeler vererek Pe- pony.~~-ın de?ız kuv\ etlerını artırn:~ te-
& elld vidin tavassutu ile Talimhane meydanın- mandası altında bır antrenman uçuşu kın - Hankov demiryolu ve dah-ı şarktl- şcbbusune bır mukabele olmak uzere 
/ "be erunda Türk daki 157,000 metre murabbaı hır sahayı 1 ydpmakta olan cU. R. s. S.» kabilisevk ki büyük yol boyunca ilerlemektedir. Reis~cumhur Roosevelt'in yapn:aya kal-
~ ~kata ·~ f 111. lll lak 480,000 altın lira mukabilinme bu şirkete b~.l?nu parçalanmıştır. Çin kuvvetleri şiddetli bir mukavem.:?t kış~ıgı hamleler durdurulmak ıstenmek· 
:\ 8Qrb' a (liusu .) . ası . ~atmıştı. llk haberlere nazaran bu felaket ha göstermektedir. tedır. 
~~ E>st sı - I::ıkPnderunda 1n I ·· ·· A • 1 k d D' w t f ç· · B ı ·dd. ·· A ik ku 

, ~a..ı l.ına ası hakkında t.edkik- d b k ı t' · 1 k h b l · tl · · t d f". ··ı·h l g" t"n 
'41. bııı tıııntak · · 

1 

Şirketin mahkemeye tevdi ettiğ: dava vanın ena, goruşe manı o aca ere- ıger ara tan ın menabi.ınden gelen un arın ı ıasına gore mer a, V· 

11at' n hey t h , w · arzuhalinde satın alınan mevdanın 0 za- Ct:' e ozu o ması ne ıcesı o ara ba _ a er ere nazaran Çın akınc:ları Şang _ ve crını, e a uı mu a aza ar:. orc "' • 
n. ll'ıak e azınadıgı raponı · • ı b' d ~ t · d h 40 k'l t · · · d'l k la"zımdır Bu doaru b'ır na q' se~b ama v . . man yapılmış olan haritasında mezkur onun ır ag epesıne çarpmasın an ayın ı ome re cenubu şarkısınde z;.m c ı me · , .,.. -

lrj tahaı est tnınt ekrmıştı~. H'_P.~et, ra- su mahzeninin de dahil bulunduğu iddia rıeş'et etm1ştir. Balonun madeni aksa- bulunan Sugnkingi oradaki .Japon garni- zariye olabilir, fakat Amerikanın vazi-
r {> ar h a aya e.verşlı muh- b .. f.. d ··k b k t ' d b 1 nmamak şartile Çünkü A · ~ ~~tb akkınd • • edilmekte ve Belediyenin derhal burayı mı u.un uçuş esnasın a mu emme - zonunu as ın vererek ele geçirmişlerdir. ye ın e u u · -

~( ı için ~~t llıınt la malumat vermek- tahliye etmesi istenmektedir. len i~lemiştir. 19 kişilik mürettebat - merikanın muhtemel düşmanı Japon ya-
tır bı~ k a <ada tes isatın yapıl- . t 13 t . ··ı .. 3 t . haf.f Bu ..... reşt'e es .. ~rengı·z . b d •let Amerı'kaya karşı er geç . • anun Mahzenin mesahai sathiyesı 1530 met- an anesı o muş, anesı ı ya- H ı " aır ve u e\ , , ' 

1 
projesi hazırlana- , ala t B • h ... d • "gw ı'ni saklamamaktarlır. ~t re murabbaıJır ve bugün yalnız arsa o- : nm!ş ır. ır a ıse taarruza geçec ... 

1 

A .a. ~e 'ıff ~ --:----, larak d.eğeri 200,000 lirayı !ecavüz et- (Baştarajı 1 inci sayf11da) Kuvvetlerini münhasıran tedafüt esasla-
."11 as kt d Telıirdagv lı Pariste ra göre tanzim eden Amerikanın, mukatl· 

~h,"~i~e. ''"ka·· .IS, erı' n~e 1Slah1t me . e ır. edilmektedir. Dahiliye vekaletı tarafın-'... v"' , - //' ı. id l der Japon taar ruzunu def etmesi dahi da-
l et . .H. manını yap l dan bu hadise hakkında bir tebliğ neşre-

~eti Çin z·· .1 Jcra ve iflas işlerini .... • it K 1 vayı halledemez. Çünkü, ondan son!"a 
" llq~ urıh .. ıngı ere raı.l (Baştarafı 1 inci sayfada) dilmiştir. Tebliğde maslahatgüzarın l · .:~\ı~ı ~ bir .~niversitesi profe- kaybolduğu haberinin ilkönce sefaret bilmukabil taarruza geçmek lazım ge ~ 
ı(i·(e t~sıııin i mutehassıs seçilmiş, p • e gidl•yor Tekirdağlı Hü.seyin Pale de Sporda gü- başkatibi ve Tas ajansı mlimes<.ıili tara- cektir ki bu da kuvvet ister. Ha!bukı ik( 

'lijQ~atltıat ~z~sı için Bern elçili- a f JS reş organizatörlerile uzun boylu görüş. fından ihbar edildiği bildirildikten sonra tarafın arası, Büyük Okyanuslarla ayr,1-
A~ ~~~~~i av~:rılmiııtir. ~ro!esörün ı Pal'is 8 (Hususi) _ ~ngilter_e Kralı rnüş ve birçok maruf pehlivanlarl:.t tanıc;,. tahkikata başlandığı · ve şimdıye kadar mıştır ve bu mesafeyi aşıp mütearrız, fa

''lllıye erıınekı . .rnemlek€tımıze gel- Altıncı George ile Kralıçe Elizabeth, mıştır. Kaçef isminde tanmrn.11 bır Bul- müslwt bir neticeye varılmadığı ilave, Irat binnetice mağlUb olan dfü;manı mt.?-

~h~c!a \leka• e.dı.r. Reisicumhur Lebrun'ün daveti üzerine gar pehlivanile de sıkı bir idman yap- edilmcktedtr. kanında tepeliyece~ donanma lazımdır. 
'<~ Ya... .etı 1cra ·fıA k · · · · t r t ~ ~ılac 

1 
ve ı as anu- Hazırımın sonlarında Parısı zıyaret e - mış 1 • Diğer taraftan Sovyet elçiliğ inin i:;.tic- Donanma ise, dünden bugün~ meyda!':ı 

~nıış b~ı <: tadilat dolayısile bir de:ceklc:>rdir. Tekirdağlı Hüseyin in ya!_'.)tığı idmanı vah edilen şoförü maslaha tgüzarı pazar getirilemez. Bu olmayınca, mütearrızın 
~İ~ ~ 1 İngiliz hükümdarları Fransada bir dikkatle seyreden güreş org<mizatörleri nkşamı sefaretin otomobili ile hususi a- hareketi de yanında kar olara:{ kalır. 

~~l':I\ ~ar he j as {"'hl . k kaç gün kalacaklardır. Bu ziyaret res - büyük bir kuvveti olduğunu söylemis- partımanına bırakt ığını söylemiştir. Bal- Amerikan pasifistleri maalese.:' bu de-
l~ .~~:~1 fıttın;:ı 1 a (1 afı nıi mahiyette olacaktır. lerdi~: .. . bu ki yapılan tahkikat maslahatgüzar Bu- rece açık bir hakikati muzır göremiyor. 
~~(ah l~n ltisda 12 kişinin ölümü ile • • • · Önumuzdeki hafta pazartesi günü ~-a- tanconun apartımanına girmediğini gös- lar. Fakat pi şll'\an olacaklar, amma fay-
trıı~~~:kat dea~ faciası hakkındaki Yemen Veftahdl ge/ı~or pılacak seri müsabakalar programında termektedir. da vermiyecckmiş. Onu da kendilen bi-
1·~d llil{ ,Varn etmektedir. Müd- Kahire 6 (A.A.) - Ayın 14 unde Hüseyine de bir maç konmuştu!". Bu mü- Ertesi sabah şoför mutat üzere masla- lirler. - Selim Ragıp Emeç 
~ 1~ ıı I': .\:!dit ~ apurun seyrüseferine Yemen veliahdi Londradan hareketle ı::abaka için ortaya konacak para için or- hatgazarı almak için eve geldiğ !nı ve b.ı 
!'ı..t: \ı l':l:cesill'ııyeoek bir halde bulun- Türkiyeyi ziyaretten sonra Mısıra ge - ganizatörlerle uyuşulamadığı takdirde sırada merdivenlerde öteye berıye sıç-
·~: ra.;tetıle;e Varmış ve bu müsaaa- Jei::eklir. Tekirdağlı Hüseyin derhal Londrava ~i- ıamış kan lekeleri gördüğiinu ifade ey-
"~Yı.tf:! ııl'ı.-ıasıın. ~aresi hakkında .ta ki- Sıhhat şurası decek ve ilk maçını orada yapacaktır. lem iştir. 

sl:!\·~el ıç_ın tahkikat dosyasını Ankara, 8 (Hususi) _ Sıhha! Şurası O sabah merdivenleri yıkamış olan hiz. 
nııştir. şubatın 28 inci güııü topı.wacaktır. Bursa el ... ktrik şi rke!i metçi ise böyle bir şey görmediğin: neri 

m Um JS silinin ve:\aJetnames·ı sürmüştür. 
Evin şurasında burasında görü.en ba7.ı 

reddeüilrli kan lekeleri tahlil edilmiş ise d1:: bunla-

Yeni dans: 
" Başbaşa,, 

Eugün yeni dannn figür ve 
mu~i ·:isi f ecriibe ecı il ecek 

Jil ._.akineye vef ilirken 
~~~()tılar ç· ı· . .. d h 1 . 
~~:~~e:1r1<1\.I\.) __ !il ın ~-a ıyesın~ m u a a esı 

Bursa e lektrik şirketinin satın a
}ınması için An~arada yapı l an müzake
reler csııa~ında Italya mümessilinin ve-

rın insan kanı olmadığı tesbi~ olun- k ·d ı · i Milli dcınslarımızın esaslı at e erın 

~lıtq l'tlJt e ll'ılir apon makamatı gum-rmena!ilni millı ınenafle zarar gelmeden ko-
l;, llı~1~atlcıa.tcaat ederek bundan böy- rumak imkfınlarının daima mevcud olduğu

~ l b ~ıı lı teı-raının bir Japon bankasına nu sôylemiştır. 
~ e:, ~lt li li1tı:ıll'ı;tı lstem~şlerdir. Keza Ja- Arab çetecileri faaliyette 

~ l', ~etlrıcı nın dığer bankalardaki Kurliis 9 C·A.A.l - Akka hapisaneslnde ye-
Q" ' ı..... en h · • ·t A b ''lıy0 ·•tasın arıcı istikrazlara ald nlder. blr arab idam olunmuş ur. ra çe-

~ ~ll rıl) tlar. 1 llıenetmek iddiasında ! tP.cilerl İngllizlerln şiddetli tedbirlerine rağ-
~~t) "l·a men faallyetlerlne devam ediyorlar. Dün 

" ' ,~ 9 ıl\ Ve ecnebi . gece Hebron civarında gene bir otobüs üze-
'~ l'ı-tın ... ll .. ) sermayesı rlne ate" ac:ırak yolculardan birini öldür-

ltı ·11:!1 ._ M ~ . &.itl'e !!tt ha. eb'usan meclisinde ec- mlişler ve diğerlerini yaralamışlardır. Çete-
tıa~1r' kkında boyarhtta bu-1 eller karanlıktan istifade ederek savuşmuş

ı, ecnebi sermayecilerin l !ardır. 

kaletnorı1E::sinde «İtalya kanunlarına 
göre• temsil hakkı verildiği görülmüş 

ş~ı-ket:n kanunlarımıza göre tayin ede
cC'ği bir nıümessillin gönderilmesi için 
bu vekaletname reddedilmiştir. 

Merkez Bankası t mum 
müdüriiniin rey:1hati 

Ankara, 8 (Hususi) - Merkez D:ınkası 
Umum Müdürü Salahattin Çam Londra
ya gitmek üzere bu akşam hareket et
miştir. 

muştur. 

Bu cihet maslahatgüzarın biı 

cinayete kurban gittiği v<?ycıhua ka· 
r;ırıldığı şübhelerini artırmaktadır. Mas
lahatgü zarın hususi apartımanında ynµı

fan tedkıkat henüz bir netic~ vermemiş
tir. Yalnız maslahatgüzarın pazar ak!)iamı 
apartımanına girmediği kat'i surette tes
bit edilmi ştir. 

Sovyet elçiliği ve konsoloc;hanesi Ş!m
dilik kapalı kalncaktır. 

Yunan Maliye N ~zın ö'dü 
Ati na 8 ( A.A.) - Maliye nazırı Re

diadcs bugi.in ölmüştür. 

ihtiva eden ve asri salon da:ıslarınm bil-
tün vasıflarını haiz cBaş-Başa. adile bir 

llansın hazırlanmakta olduğu haberi, şeh· 
rimizin kibar mahfellerind~ büyük bir 
aliika uyandırmıştır. 

Şehrimizdeki dans profesörieri dün de 
toplanarak bu yeni dansın oazı figürler!· 

ni tesbit etmek üzere müzakerelerd·~ bu
lunmuşlardır. 

Profesörler, yarın öğl eden sonra To
katlıyan otelinde t ekrar toplanarak tam 
manasile milli bir dansımız olacak olan 

~Baş-Başa• nın figür ve musikisini tec· 
rübe edeceklerdir. 



4 Sayla 

Yeni mezbaha arif esi 
tesbit edi di 

Vali Doğu gazetesine beyanatta bulunarak eti 
ucuzlatmak için ahnaca:< tedbirleri anlattı 

İstı:ınbulda bir marttan itibaren et malum değildir. Mukavele yenilenme· 
bugünkü fiatlan 1 O kuruş aşağı satı - diği takdirde İstanbula bol mikdarda 
lacaktır. Bu maksadla bir tarife hazır - itasab!ık hayvan gelebilecektir. 
fanmlştır. Mezbaha resmi kasablık her Karadenizde kurulması kararlaşan 
nevi diri hayvanın ayakta yapılacak et sanayi mıntakası ihdas edıldıkten 
tartısmın göstereceği tam siklet üze - seınra et fiatlarının ucuzluğunu temin 
ı1ndPıı kilo başına yüz para olarak tah- içi nfazla hayvan ihrac olunmıyacak· 

sil ediJecektir. tır. 

İstihsal mıntakasından kesılmiş ola- Valinin beyanatı 
rak gönderilen hayvanların mezbaha Vali Muhiddin Üstündağ bu husus-
resmi kilo başına beş kuruştur. 1 t:ı Erzurumda çıkan Doğu gazetesine 

Sakat olup da ayakda duramıyan de şu beyanatta bulunmuştur: 
baskülde tartılamıyanlardan et sikleti c- Pek mühim gıda maddesi olan 
iizerinden kik> baş_ına beş kuruştur. etin ş!mdiki fiatından ucuza satılarak 

Mezbahada kesilen domuzlardan et sarfiyatın çoğaltılmsaı ve vatandaşla -
sikleti üzerinden kilo başına altı ve sc- rımız arasında et istihlfıkinin geniş 
kiz huruş alınacaktır. Yarım kilo faz- mikyas üzerinden yapılması sayın Baş
lalık aynen alınacak, yarım kilodan vekil Celal Bayann takib buyurduk -
fdzlast için bir kilo muamelesi yapıla- 1 :arı geçim kolaylığı siyasetinin başlıca 
cak. ~;anm kilodan aşağı fazlahk için umdclerinden biridir. Bu hususta ver· 
resin: tarhedilmiyecektir. miş oldukları emir ve direktif üzerine 

Bayramertesi toplanacak et fiatla - muhtelü makamlar bu gayenin elde e
rını kontrol komisyonuna hazırlık yap- dilmesini mümkün kılacak tedbirlerin 
mak maksadile seçilen tali komisyon te&biti ile meşguldürler. 
faaliyetine dün de İktısad Müdürlü - Ankarada bizzat Başveki1in riyaset 
ğünde devam etmiştir. buyıırdukları hususi kongrede bu me -

Ege mıntakasının bu seneki kasab - sele görüşülmüş ve gene Başvekilin 
lık hayvanları kurbanlık koyunlarla reylerinden ilham alınarak en ameli 
gelmeğe başlam1ştır. Ege mıntakasın - tedbir ve karara varılmıştır. Bu karar 
da tesadüf edilen su basmaları yüzün- mı.ıcibince İstanbulda perakende et fi
den bu senenin kasablık hayvanlarının atı 1 Mart 938 tarihinden itibaren 1 O 
geçen seneki yekunu bulamıyacağı söy kuru~ ucuzlayacaktır. 
lenmektedir. Son birkaç gün içinde K.a Belediyemiz mezbaha resminden ki
radenizde şiddetli fırtınalara rastlan - Jo başına 4 kuruş, deniz yolları ve di • 
matlığından İstanbula normal mikdar- ğer resmi teşekküller 2 kuruş, 30 para, 
da hayvan gelmiştir. Bu sene kurban- alakadar tüccar ve esnaf 3 kuruş, 1 O 
Jık hayvanlara sürülerle her tarafta p<.ra tenzilat icrasına muvafakat et -
tesadüf edilmektedir. mişlerdir. 

Kars mıntakasından Rusyaya yapı· Halkımızın ucuz ve bol et yiyerek 
!an hnyvan ihraçı işleri devam etmek- :vi beslenmesi bakımından mühim o -
tedir. Kasablık hayvanları ihrac ko - l~n bu ucuzluğun istihlak genişliğine 
misy.onunun bay\)an sevki için Rusya yol açarak Doğu müstahsillerimiz için 
Jle yapmış olduğu mukavelesinin ye -ı de faydalı ?lacağına emin bulunmakta
niden tecdid edilip edilmiyeceği henüz YJm.• 

Müteferrik: 

Radyo müdürU Londraden döndü 
Ankarada yapılacak radyo istasyo -

nu inşaatı merkezi Londrada bulunan 
Markoni şirketine ihale edilm~ti. Rad 
yo hakkında Londrada temaslarda bu

lunmak ve etüdler yapmak üzere bir 
müddet evvel Londraya giden Radyo 

Fen Müdürü Hayreddin tedkik ve te
maslarını bitirmiş, dün şehrimize dön
müştür. 

Şehremini kızılay kongresi 
Şehremini Klzılay Başkanlığından: 

Şehremini Kızılay Kamunu kongresi Şu
batın 13 üncü günu saat 20 de Şchremlnl 
c H. P. salonunda yapılacaktır. 

A.~kerlih işleri: 

Tam ehliyetnem~liler çağınlıyor 
Beyoğlu yabancı ulterlik şubesinden: De

niz sınıfına ayrılan ve ta~ra askerlik şube -
lerlne mensup olan tam ehllyet.namelller, 
ı - Mart - 938 gününde hazırlık kıt'asında 
bulunmak üzere Beyoğlu yabancı askerlik 
şubesine müracaatları ıuı.n olunur. 

Açık te ekkür 
İ tanbul Baıım Kurumundan: 
Balomuzun mükemmeUyetlnl temin eden 

kotlyonlanmızı ince bir zevk ve itlna ile 1 -
msl eden İstanbul Cağaloğlu kız san'at mek
tebi müdürü Bayan Hayriye, muavini Ba -
yan M•icellf\ ve şapka muallimi Bayan Per
vlne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

biçki yurdunda • 
sergı Sagun ay 

Yurddan mezun olan talebe bir arada 

Beyazıdda Zeyneb Kamil caddesin- jıntihanlarını muvaffakiyetle veren ta
d~ y.eni nakledildiği binada Sugunay 1ebcyC' diplomaları dağıtılmıştır. Dip _ 
Bıçkı Yurdu tarafından güzel bir sergi 1 l ı ı d 

lm t M kt b M 
.. d .... B oma a an ar şun ar ır: 

açı 'Ş ır. e · e u uru ayan Sa- .. 
ide Bcr'in idaresinde yetiştirilen tale- Oztoprak, Suad Geta, Müşerref, Be-
benin eserleri beğenilmiştir. Dün bu hice Çelebi, Edidlaal, Hadiye, Mürtaza, 
rr.ünasebetle Kız Selçuk mektebinde Muzaffer ve Sepetçioğlu. 

SON POSTA 
= 

YARIN AKŞAM 

TÜRK S NEMASIND-
ı · Senelerdenberl dOnya erkan umumtyeslnl meşgul eden 'llJf///1'1 

İzm.tte bulunan 
S H E R L lolicpK haliyesi O L M E S 

eserler 
in en meraklı, heyecanlı mUdhiş maceraları, büyllk fıltn· TsC~ 

Ba, rollerde r IIANS ALBERS - HENiZ RUHMANN. HANS1 KNO 

2 - ilaveten A R Z U ile K A M E R 
Türkçe şarkılı, sözlü şark filmi Müzeler muavini İzmite 

gi~erek tetkikat yaptı 
::::::~ 

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

İstanbul müzeler müdür muavini İzmltc 
itmiş, sellülöz fabrikası inşaatında bulu -

Tokatliyan otelinde 
GREGORUN SON GÜNLERİ 

an ~serlerle, Gazlbaba hafriyat ~hasında ;Bu bahar artık kat'ileşmiştlr. Birkaç gün 
0 dklk:tt yapmıştır. . sonra Gregorla şen arkadaşları, Ankaraya 
Sel1 ~1öz fabrikasında bulunan tunç, bronz, gitmek üzere aramızdan ayrılacaklardır. Ge

heyke!lerle diğer eserlerin Romalılara aid ol çen pazar gtinü Milli caz şefimizin prestlş -
luğu kann:ıtine varılmıştır. Burasının, es - kArlarının çok kalabalık olarak Tokntııyan 
kideı. şehrin pazar mahalli olduğu da tes- oteli salonunu doldurmalarına. bu haberin 
bit edilmiştir. sebeb olduğunda hiç şüphe yoktur. Pazar 

G..ı:rJbaba türbesindeki hafriyat da pek !~ünkG tehacüm o kadar fazla idi ki, s:ılon, 
r:ıeraklı safhalar arzetmektecUr. Burada ya- halkt almadığından otelin arka ve hususi 
}lılan tedklkatda, Miladın 6 ncı asrına ald salonllrını da açmaya mecburiyet hasıl ol· 
lr.şaat olduğu, Cenevizlilerden lrolm.a olduğu muş, bu sureUe, ne bahasına olursa olsun 
anlaş11ınıştır. sevı;Ul san'atkarlarmı alkışlamaya gelen 

Anlaşılamıyan nokta, her biri on binler- takriben bin kişiye yer temin edllebllmlştlr. 
.·e kilo slklettnde gelen taşlarla harçsız ola- Orcrıor, aramızdan ayrılmadan evvel lki 
rak yapılmış ve esrarengiz dehlizlerle ke - 1 veda gslası da terUb etmişUr. Bunun b1rin
merlerf n bulunduğu bu sahanın neye aid ol- elsi önumiızdekl perşembe akşamı verile -
duğunun henuz anlaşılamamış olmasıdır. cck olan büyük Ekspresler gecesidir. 
Söylendığine gore burası blr hamam veya- Bunun için, Tomlk. Qesaryan t.1caretha -
?md dn su deposu ~bl bir yerdir. !1Csl TokaWyan oteline (200) metre ray, bir 

Bulunan eserler Izmlt tarihi için pek kıy lokomotif, ve vagonlar temin etmiştir. 
metli vesi~alardır. Ve kurulması mutasav- Bu tren, tüneller, geçit.ıer, köprfiler ge -
ver ol:ın Izmlt müzesine konulacaklardır. çecek ve Sirkeci - Tokatllyan istasyonunda 

Klığıd fabrikasında yeniden, tabaka ta - rturacııktır. Bu galanın herkese şen dnklka
baka, zemin katlar için büyük, beyaz mer - Jar yaşatacağından ve ancak Gregor gibi 
merler, mermer taşların üzerinde renkli re- Ustad bir elden çıkabilecek görfilmemlş bir 
simler, müzeyyen tşlemell mermer sütunlar fantezi oldu~na şüphe yoktur. 
da bulunmuştur. -·---------,-----

Geyve ile Sakarya havzasında Milfı.ddan 
800 sene sonra inkıraz bulan ve Gordiyıım 

şehriııı merkez yapan Frikyah Türklerin bu 
havzada tavattun etmiş olmaları çıkan eser
lt-rln. kendilerine ald olmasını da kuvvet -
Jendinnektedlr. 

YAKAN PUS ELER 
senenin en büyük müzikal filmidir. 
Sinema fılemlnde, cYakan puseler. fll -

minln Eenenln en büyük müzikal filmi oldu
~unda şimdiden ittifak hasıl olmuştur. 

T k 
Bu, filmi yapan müstahsilin bir araya ra vapuru mart 1 topladığı unsurlar: Dekorların ihtişamı, bi

zi bütün şairlerin güzelliğini methede ede 

d l• O bltlrer.ıedlklerl şiir ve musikisi şehri Napo
SO O Un a ge ıy r ııdc n1ınan ha.rlcı manzarn1annın gilzemğt. 
Deniz yollarının Almanyada yaptırrf ,_ zengin bir mizansen, baştanbaşa heyecanlı 

ğı yeni Trak vapuru mart sonlarına do&- bir mev~u ve niha~et, filmin, asıl ruhu bu -
• • c. lunan TINO ROSSI'nin son ve en yeni eseri 

ŞEHZAOEBAŞI 
•6' 

5ıneın• 

BU GEC~ 
YARIN GE 

ve sf 
PERŞE• ~ 
noyoıc 1:! 

sıııı •atlt 

ZAT i S U G U R' 110 
4 nncn programı, mernııll 1'U1; 
m.uası )"tımurtadan ins:ı .1 çı81J _. 
mozyonun son gecelerıdır. e ~ 
mara.ar herkesi hayretle~e,., 
cdıyor. Yer bulmak içın ne 

niz. Telefon 21359· 8ıi 
Bayramda gOndtlz ve g C::;,P' 
film 29 kısım ve bnynk var/ 

ZATI SUNG~ 

>ALEMDAI rJ 
SlNEMASINDAN BlLDlRuft 
ATEŞ 

BÖCEGI o 
JEANh"TTE MAC ı>O~/J 

BUGÜN BAŞLIYOR: 
Sean,.lar : 2-4.JO--'· 46 

gece 8: 45 

ru limanımıza gelecektır. olması ... Buna tamamlle hak verdirmekte -
Deniz yollan fen heyeti reisi Sırrı bu- cıır. 

günlerde Almanyaya giderek yen! Ya- Bunlardan maada da aktörlerin hepsi: 
purların inşaat işi ile meşgul olacaktır. «Michel Simon •• •Mirellle Ballln•, cDaliO•, 

e::o: R·O· V K y 
.... ,.·.... -· ___ / 

Şehir Tlf•~ 
Dram kısıJI il P Akay vapur]arı "Vlviar.e Romance.._ ilh gibi en yüksek ve 

en dilber yıldızlardan teşekkül etmektedir -
Akay idaresinin Almanyad;ı yaptır- lPr. Bu akşam 'JIJ. lf t 

111111111 mm 

· 11..11 makta olduğu yeni vapurların tekne kı· J So'1ra, ffimde: Cazlb ve hararetli blr mü
sımları ikmal edilmiştir. Vapurbrdan b;. j :::lk, NııpoU şarkılan -ve az umanda herke -
dsi temmuz, diğeri de eylUl ayında lima- sin a~ızında dol~calt nakaı:at mevcuddur. 

1 k Ad 1 A d 
Bln:ıenaleyh TINO ROSSI'nln şarkıları 111111111 

SÜR f1J 
3 perde 11 

Yazan : fdftboıud 1 mmıza ge ece , a ar ve na olu yaka- d rı--ı t ıı. lbl b d 1 al bl . . ev u em yap ı6ı g u a arsıu us r 
sı seferlerıne tahsıs edilecektir. rıım olacaktır. 

""' Komedi kısmı: Bu akşaın ss•~ sı Denizbank faaliyete geçtikten sonra ___ , 

Akay için iki vapur daha 1smarlanacak, Basın birliğinin balosu 
yeni vapurlar geldikten sonra yandan 
_çarklı vapur]ar satılacaktır. 

Poliste: 
Kazaya uğrayanlar 

Ftıt!hde ot.uran 80 yaşında Hatice ismin
de bir ihtiyar merdivenden 'inerken ayağı ka. 
yıp dü~erek başından ağır surette yaralan -
ınış, bPrayı tedavi Haseki hastanesine kal -
chrılmıştır. * K:tsımpaşada oturan Ramazanın kızı 
Melek balkondan çamaşır toplarken soı· ığa 

diışmii.ş, başından ve belinden yaralanmış -
tır. Yaralı tedavi altına alınmıştır. * Niyazi isminde bir arabacının Sirkecide 
b:ışıbo~ bıraktığı beygirlerden blrhi kamyon
dan fükerek sokaklarda koşmağa başlamış. 

bu sırn6a önune çıkan İbrahim! çiğneyerek 
başından yaralamıştır. Dikkatsiz arabacı ya 
knlannıış, yaralı tedavi altına alınmıştır. 

Bir kadın l ı;a \.la bir çocuğu 
yar2ladı 

Topkapıda Safa bostanında oturan Zcy -
neb t.smlnde bir kadın mahalle çocuklarının 
taş atmalarına kızarak Hıısan isminde bir 
çocukla kavgaya tutuşmuş ve neticede evine 
koşup getirdiği bir bıçakl.ı. Hasanı kolundan 
yaralamıştır. Çocuk tedavi altına alınmış, 

suçlu elinde bıçakla yakalanarak müddelu -
mumtliğe teslim eöllmiştir. 

Bir adam ka\ ga ayırmak isterken 
yaralandı 

Kumkııpıda oturan Ropln nrkadaşlarile 

kııvga ederken İsmail isminde birisinin ken
Jllerlnl ayırmak istemesine muğber olmuş, 

ve İs:nalli bıçakla bacağından ağırca yara
lamış~ır Yaralı Cerrahpnşa hastanesine kal 

İstanbul Basın Kurumundan: Türkiye 
Basın Birliğinin senelik balosu Şubatın on 
ikisine ve Kurban bayramının iklncl günü
ne müsadlf Cumartesi günü akşamı saat on
dan itibaren Makslm salonıarında verile -
cektir. Kurumumuz azasının bu baloya da- • 
vetll olduklannı blldirlr ve teşriflerini rica 
e.ıertz. -· ... ·--------------------
Toplantılar: 

Doktorlar tcplanhsı 
Türkiye Tıb Enciımeninden: Türkiye Tıb 

Encumenl bu akşam 18,30 da Etıbba odası 
s:\İonunda toplanarak ruznnmeslndeki teb -
llğlerJ müzakere edecektir. 

SÖZÜN K/S" 
Komedi 4 perde I 

14 
Bugün saatt}/{ 

BONC 
Çocuk kısmı; 

MAV/ 

ERTUÖRUL SADi ~~a 
TlYAfll. 

Bu gea'S, 
(ÜskOdıtC. od': 

sineıntt51 ' 
ç 1 f ~-1 

KEA• 
Vodvil 3 Perdl!url 

Çeviren : ı e~ ıd 1" 

fıa Veka etin en: .,, 
Ulus, Cumhuriyet, Akşam, Son Posta, Kurun, Larepüblik, Türkişe?°5;JJ,,; 

rıakasa gazetelerinin 1 Şubat 938 tarihli nüshalarında eksiltmeye ıto001~::., 
r.dil<-n Susığırlık - Gediz - Büyük Menderes. Adana ve Yeşilırmak h3" ~~ 
te:s~s e?i~ece~. :ulam: şebc~eıe:ine aid lıaritaların fotogrametri us0_1.~~ ·~ 
~ı ışlerımn gorulen Iuzum uzerınc eksilt rneden kaldırıldığı ilan oıun~ 

Yüksek IV:ühendis Mektebi Arhrma "e 
Eksi tme Komisyonundan: 1J 

Yüksek Mühendis mektebi binası dahi Jınde .Elektrik laboratuvarın~ VJ 
rılacak olan 1041 lira 81 kuruşluk keşif b~deli inşaat ve tadilat pazarl 1""-f 
muştur. Pazarlığı 14/2/938 tarihıne rasUı yan pazartesi günü saat ~5 ~,ıill f 
caktır. İlk teminatı 78 lira 15 kuruştur. Şartnamesini görmek istıyeJ1 ~~ 

.. 1 ğ . k' ıtle gun ve pazar ı 1a gıreceklcrln belli gün ve saatte Gümüşsuyunda 1 

dırılmış. Ropln yakalanmıştır. nası dahilinde toplanan komisyona mlira <·aatları ilan olunur. .749~ 
~--------------.................... mm. ..... ı ...... mıaıl. .......... ,,,,,. ....... 

• RAIMU-f fRNAND[l • Bu akşam dl 
-- JUl[S B~Rve SOM~~ sinemasın 

- · ilk defa iraesino başlanacak mevsimin son derece koınlk ~ 

~ Spor Kraııarı 
gülünçlü•• eğlenceli filmini g6rerek katılırcasına gülüp k~~ 
bayılanlarm tedavisi için 2 doktor, 8 hastabakıcı ... Z. ~o 1,,rr 
ran otomobilleri bulundurulacaktır. Bu neş' e kaynağı ıçıo 

nizi evvelden aldınnıı. Telefon: 42851 



Erzin canın 
tenvirine 

elektrikle 
çalışılıyor 

V·ı~ 1 
ayet dahilinde 
tamamlandı, 

yolunun 

yapılan asma köprülerin ir şıatı 
şimdi de Erzincan - Trabzon 
tamamlanması bekleniyor 

Afyon belediye 
binası 

Zafer odası adile bir müze 
haline konuluyor 

Erıinc 
at) - an (Husu
lriıtıe Şehrin elek-
iile ~ıklanması ; 
taıtnı~eb 'usıanmız 
ltıakta : z:ıeşgul ol· ' 
de E '. 1l'inciteşrin. 

Afyon (Hususi) - 30 Ağustos büyük 
!aarru~ plfını, Atatürk, Fevzi Çakmak, 
isınet Inöııü tarafından şehrimiz beledi 
) e binasında hazırlandığı için bu bina 

l 
Zafer Odası olarak bir müze haline ge

l f.irilecektir. 
I 
ı Utku anıtının arka tarafında yeni 
/yapılacak belediye binası için 56 bin li
)ı<ı ~hs~sat ayrılmıştır. Belediye bu yıl, 
,ycmışcıler çarşısını istimlak edecek ve ıı l'zınca · ıı a n ıstasyo 

1tiJt <;ılırken, elek: 
te · a~ıJın sısatının da 

»lla ~ tnerasiıni ya. 
l cagı t., ı._ . 
tııı .... _~· -.ı.ımın Q 

" ---•ıcuttadır C 
"Qn lem . ere. 
~ile ini için Gir~ 
~ade §el~lesinden •• _ 

~l'l>foyi h:~ecektir. _ . Kemahtaki asma köprüden. bir g6rünü.f w _ .. .. 

k~da buı ırlıyan muhendısle temas-, Vali. istasyonun açılacagı onumuz
~et A. u~an Erzincan meb'usları deki birinciteşrine kadar şehir tesisatı 
ttı.~ vaıi F zız . Samih ve Abdülhak Fı- bitmese dahi, şehir haricine kadar ge
d ~:eı· ve ~~rı Özene bir telgraf çek· ]ecek olan ana hattan bir motör vasıta
r akı devlet ır .sene zarfında Erzincan- sile istüade edilerek istasyonun açılış 
t oı bedeı· .daırelerinde sarfedilen pet- resminde şehrin mühim bir kısmının 
1eıı1~lerd~ın tutarını bildirmesini is- elektrikle tenvirinin temin edileceğini 
; birlikt~r. Ta.ınamlanmış olan projey- söylemektedir. 
~asına b verılecek esbabı mucibe la· Vilayet dahilinde iki asma köprünün 

{Karaman caddesini açacaktır. 
l Bu yıl Çocuk Esirgeme Kurumu ta
l rafından fakir çocuklar için büyük bir 
I pansi;ı.•on açılacaktır. Ayrıca bir de mo
dern postahane yapılacaktır. 

Su şehrinde 
define aranıyor 

Suşehri (Hususi) - Suşehrinc bir s:ıat 
mesafede bulunan Karaman deresi deni
len bir çiftlikte, bu çiftliğin mutasarrıfı 
bulunan eski mahkeme reisı Mustafa 
hükumetin müsaadesi ile define aramak
tadır. Üç gündC'nberi çalışıldığı hnlde he
nüz bir şey çıkmamıştır. Hafriyate de
vam edilmektedir. 

la.~ıJrnak~a hususta da şerh verileceği jr.şası tamamlanmıştır. Bunlardan biri 

A dır. Kttmahta Fırat üzerine yapılmıştır. Ge Konyada bir kadm ankaz C"'\dan d b .. nişliği 52 metredir ve pek muhteşem-
a a OtO US dir. Diğeri de, gene Fırat üzerine kuru- altı:tda kalarak öldü 

Servisle • t • lan İliç köprüsüdür. Diğer beton köp- Konyadan yazılıyor: 55 yaşlarında 
fi eSJS rülerin de bir kısmı bitmiştir. Diğer in- Mevllıd kansı Havva isminde bir ka-

A,J ediliyor şaat da ilkbaharda tamamlanacaktır. dın, Kcrimdede çeşmesi mahallesindc-
h· ,.\{ana (Ii A Erzincanı, en yakın iskelesi olan ki ahırının yıkılmakta olduğunu gör _ 
~ Htazi .. ususı) - Adana çok geniş Trabzona bafüamak için en kestirme müş. içeride bulunan koyunlarını kur-

b~ltı~haik hUzcrine kurulmuştur. Bunun yol Kclkittcn geçmektedir. İki yıldan- t k . . h . . t B d 
ı e h b . lın . . 1 1 b 

1 
arrnl\ ıçın a ıra gırmıs ır. u sıra a 

~· ('k 1• ". r angi bir işini takib ede- en açı ası ıçın ça ışı an u yo un ~h k 1 H b • k 
ıııı- ş ~ın ç k to k t . . b·tın· r F . ·• ır yı ı mış, avva, eş oyunla bera-
'İi. ehif d· ~ . :müşkülat çekmekte- <l pı~l b ehsvıyesı . ı ~ ır. erşıyatının ber yıkıntı altında kalarak ölmüştür. 
~~ arabaıarahılınde yolcu taşıyan kö· a 1 k a arda bıteceği umulmaktadır. 
k ctbala.r t k 1 h~lkı taşımakta ise de bu Bu yol açılacak olursa, Erzincandan 
~ gibieb· ~.UŞteri aldığından 20-25 Trabzona gitmek için dağlarda bora ve 
oıo ~: l3unu ır -~~~et halka ağır gelmek- tipilerle pençeleşen ve ölüm tehlikeleri 
~bUs seıy duş~nen belediye, şehirde geçiren yo!cular bu zorluk ve tehlike-

-etı~. ıslerı tesisini kararlaştır- lcrden kurtulmuş olacaklardır. Bu işin 
lere~lediye b . . hususi büdcelerden teminini ununak 
b~ hen. y~ U ışı hususi idare ile müş- mümkün değilse de, nafıanın da yardı

ÜSUsta Pa~~ktır. Birkaç fabrikaya mile önümüzdeki kışa kadar tamamla-
Sınd ~acaatlar yapılmıştır. nacağını uman ve temenni eden bu ci-

ırgıda bir köylu halasını var h:ılkı şimdiden sevinmektedir. 

Bir köylü ağaç a:tında kalarak 
öldü 

Geyve (Hususi) - Pamukova nahi
yesinin Bakacak köyünden 36 yaşla
rında Mehmed, tarlasında bir ağacı ke
~erken .ağaç yıkılmış, zavalı köylü, a-

ğD.cm gövdesi altında kalmış ve derhal 
ölmüştür. Adiiyece tahkikata başlan
mıştır. 

~{jllaıııtesır Zehirlemiş 
~ .. :Uııde bı (liususi) - Sınd1rgının bir 
"'il r Zeh· ı 

Çanakkale kızlarında biçki 
~ :t'a. batfü ır eme vak'ası olmuştur. 
~ ~~a. A.y Aslan dede köyünd\? an yaŞ
c~ı'til §i~ Şe ndındaki bir kadını zehir-

Q ~ Yet ol .. 
l'q~ Ustaf Unan bu koyden Hakh 
\ıJ~ ~h~ı:adında birisi yakalanmış, 
~an A.y . tta Mustafanın, halası 
tı \> bu.ılln §enın evine gittiği, orada o
btte e ll~tn ~ Yemeğin içine zehir attı
'ı ~llcı1an unu Yiyen kadının birden-

i'. Suçlu arak hastalandığ1 anlaşıl-
Qalık .~ilmiştir. 
~ esırde b' -)~•kesır ır çocuk yandı 
~ tda. bir <,liususi) - Bahkcsirde be~ 
~l!a~l bır ~cuğun ölmesi ile neticele
t~ 

0 
elen ki la olrnuştur. Akıncılar ma

,~'rt'ıatt r~ernitçi Şaban kız: Müker
~ 'Ceıııeni Uzere sokağa çıkmış, ko:r.
~~. ~ g~lı ka~ kapısının önün~ bırak•.ı
t~ hlselerı ıştırırken üzerine devir-
::: a~ hastan ateş almıştır. Feryadına 
l_"4ftU % l'ar elye kaldırmışlarsa da ço-

l', b.- a arın t . ·1 -
ftı ~l<lefise h csırı e az sonra ol-

l'. akkında tahkikata baş-

dikiş hevesi 

Çanakkale (Hususi) - Burada genç kıılarımız ev kadını olmak bakımın
dan pek önemli olan biçki ve dikişe çok ehemmiyet vernıekledirler. 

Resimde Feriha Ülkümen'in açtığı Biçki ve Dikiş Yurdu'na devam eden 
genç kızlar görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Şöyle yağlı bır dağlıç 
alıp keserek." 

Bir hafta cazır cazır 
pirzola )'aptıracağun_ 

Hasan Bey - Yahu işin 
mi yok, bütün mahalleliyi 
kendine düşman mı ede ... 
cebin? 

Kıymetli bir elüd: 

"Thermal,, sözü üzerinde 
bir araştırma 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Bailly (therme) yi (ther-) temasına 

kadar irca eder. Walther Prellwitz bu 
EÖzlere kaynak diye ckor halinde olmak> 

manasına (ghero) şeklinde bir prototip 
gösterir. 

(Therme) sözünün dil iilemi içindeki 
yeri bundan ibaret ise Prellwitz, bir pro
totip yaratmak için boşuna yorulmuş; 

~ünkü onu, hiçbir zahmet sarf etmeden 
türkçcde bulabilirdj. Dilimizdeki (kor) 
kelimesi sayın müellifin bulduğu (gero)
dan farklı bir söz değildir. 

Bir kelimenin orijinini tayin etmeye, 
klasik usuller kafi gelseydi bu kadarcık 
bir araştırma, (termal) sözünün türkçe
ye nisbctini meydana çıkarmış olurdu. 
Fakat Güneş-Dil metodunun açtığı kat 
kat ufuklara gözü alışan Tilrk Ekolü, bu 
dar sahada kalamaz; o, pek açık olarak 
sezer ki (termal) sözü, ne (kor) veya 
(gero) gibi bir kelimeden çıkmıştır, ve 
ne de anlamı sanıldığı gibi, sadece 
c-sıcakhk· tan ibarettir. 

Grekcede csıcak. mefhumunu ifade c-

den daha başka sözler varken kaplıca su
ları için (termos) kelimesinın tercih edil
mesinde acaba hiçbır sebeb yok mudur? 

Bitkilere gecenin serinliğinde çiğ ha
linde dirim verdiği için suları, kaynak 
ve ırmakları, gölleri himayesınc nlnn; si
nirlerinl diriltmek içın sık sık bu sular
da banyo törenleri tertib eden, tarımcıla
nn yardımcısı Tanrıça Artemi~'ın taşıdı
ğı (Thermaia) üm•anı sıcaklıktan nıı 

mülhemdir? 
Yoksa (termos) ve (termaıa) kelime· 

lerile tavzif edilen mefhumların dtrim 
ve tarımla olan alakasına bakarak, bun
ları (thernpia) ve (theros) ile ilgili say 
rrıak mı Ia~ım? 

işte bir takım sorular ki ancak Güneş
Dil'in ışığı altında aydınlanabilır. 

* (Termal) sözünde ilk eleman mPvkiın· 
de gordüğümüz (t), hakikattt? (eP' f et)
tir. Bu iki unsur kaynaşarak v f \oka! de
ğiştirerek (et, at, it, ot, öt, üt) gib: ş~kil
ler alabilir. 

Bunlar bir ana kök ile bir dınamizm 
elemanından birleşmiş olduklarına göre 
~öyle bir fikir uyandıran sözler olmak 
icab eder: sıcaklık, hayat veya kudreti:\ 

bir o'bje üzerinde colmuş olmasıt. 

Filhakika bunlardan (at, e~. it) gibıle

rinin hayat mefhumu ile olan ilgileri 
meydandadır. 

(ot-, üt-) Kazan, Çağatay ve başka 

lehçelerde cyakmak. manasına gelir. Bı-

zim kullandığımız (ütü) ve (ütülemek) 
sözleri de bunlardan ayrı değildir. 

(Ot) ise, yukanda geçen ana mefhum
iarın hepsini nefsinde toplamış, çok an
lamlı bir kelimedir: 

Ot - 1. Ateş 
2. Nebat 
3. Deva 

(Ot) sözünün türlü istikametlerde tü
rettiği şekil ve anlamlan bir arada ince
Jemck, ilgimizi önemle çekecek bir konu 
olur. Ancak, araştırmayı dağıtmamak 

.için biz yalnız (termal) sözünün göster
diği istikamette yürüyeceğiz. 

(Termal) sözünü meydana getırcn ele
manlardan ikinci ek (V.+r) dır. Ana 
kökün taşıdığı anlam (V. + t) ile bir ob
je üzerinde yapıldıktan sonra başka bir 
objede tekarrurunun üadesı olan lbu 

(V. + r) elemanını (ot, od) sözüne ekli
yecek olursak, bugün dilim\zd.! bulduğ..ı
muz (otar-) ve (odır-) kelimelerı mey
dana çıkar ki birincisi cot!ntınaka (L. 

0 .); ikincisi de cbir şeyi yakmak. tutuş
turma. anlamındadır. (Rad. cTeı.. ). 

Bu iki kclimenın arasında görülen an
lam ayrılığının, morfolojilerindcki hafı! 
farktan değil de ana kök anlamının ht>r 
Lirinde başka başka olmasıntiaıı ileri gel
diğini söylemeğe hacet yoktur. 

(Ot) sözüne, takarrür unsurunun ek
lenmesıle (odır-) ve (otar-) şekilleri 
geliştikten başka, kelimenin başınd3kı 
vokalin düşmesile (tar) şekli de çıkar. 
Bunun anlamı cdinamik bir sıcaklığın 

takarrür etmiş olduğu obje• olmak icab 

cd~r. Filhnkika Sagay ve Koybat lehçe
lerınde cbaruh bu sözle ifade edilir. 
(Rad. III}. 

Eğer (termal) sözünün dayandığı (ter-

me) kelimesi ve (ter-) teması sadece 
(sıcak) mefhumu ile ilgili bulunsa idi 
bunu, doğum ve gelişim safhaları gözü
müzün önünde cereyan etmiş gibi açık 

bulunan (tar) örneği ile bir tutar ve bu 
suretle kelimenin orijinini tayin edecek 
bir tip elde etmiş olurduk. 

Fakat yukarıda birer soru şeklinde 

saptamış olduğumuz mülahazalar buna 
imkan bırakmıyor. 
Şu halde kelimeyi, Güneş-Dil metodu 

ıle ve (ot) sözünün ilham ettiği ana mef
humları hesaba katarak analizliyelim: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Terme : eğ + et + er + em + eğ 
1) Eğ : Güneşin sıcaklığı ve bu sıcnk-

lığın taşıdığı hayat ve kudret. 
2) Et : Dinamik bir halde 
3) Er : takarrür ediyor 
4) Em : bir objede 
5) Eğ : o obje isimlcniyor. 
Görülüyor ki (terme) kelimesl, bır 

kaplıcanın en güzel tarifini, hayat ve 
lmdret veren hassalarının iiadesile bir
Hkte, kendi yapılışında taşıyor. 

Esasen hayat ve kudret anlamlarına o 
lan türkçe (tirim) ve tirem) sötleri de 
(terme) den ayn şeyler deği!dır. 

Ilıcalarla ctedavh mefhumu arasında 

mevcud sıkı alaka düşünülünce, (terme) 
ve (tirim) arasında görülen yakınlığı 

(terapin) kelimesine de teşmil etmek 
mecburiyeti hnsıl oluyor. 

(Terapin) nın manası iddia edildiği gı
bi chizmetçilik• fikrinden doğıtıuş ola
maz. Bu kelimeyi kullanan insanların 

l1ızmetçi sahibi oluncaya kadar tedavi 
hakkında hiçbir fikre malik olmadıklnrı 
:ıasıl düşünülebilir? 

Ayni temayı taşıyan ve tedav! fikrinde 
birleşen (terme) ile (terapia) gibı iki 
eözdcn l>irini kor; diğerini hızmetçtlık 

mefhumuna vermek anlaşılmas1 kolay 
olmıyan bir lojiktir. 
Bizım reel vak'alardan çıka:-d1ğımız so

nuc şudur: 
(Trrme) sadece csıcak. anlamına bir 

kPlimc dcğıl. O, (terapia) ile birlikte, 
ıürkçe (dirim) sözünun dayandığı proto
türk orijinden kaynamış bir kelimedir. 

(Termal) sözünde de (dirimpl) in baş
ka bir fonetik şekli apaçık gö:'iinüyor. 

31-1-938 
Dr. M. Ali Ağakay 

Başvekil ve Veki ilerin 
Şehrimizde dün 
Yaptıkları tetkikler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
kili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya ile görüşmüştür. 
Tevfik Rüştü Aras. Başvekile· Cenevre 
müzakereleri hakkında izahat vermiştir. 

Hariciye Vekılı, öğleden sonra Dolma
bahçe sarayına giderek Cumhurreislmiz 
Atatürk tarafından kabul edilmiş ve ta
zimlerile birlikte müzaknat netıcesinf 

arzctmiştir. 

Dahiliye Vekili Halk Partisinde 
Dcıhiliye Vekili ve Cumhuriyc~ Halk 

Partisi Genel Sekreteri Şükri Kııya, dün 
ÖJleye kadar Perapalas otelind~ meşgul 
olmuştur. Öğleden sonra da, vilayet Par
ti merkezine gitmiştir. Cumhuriye~ Halk 
Pörlisl Genyön kurulu, saat 15.30 da Da 
hiliye Vekili ve Parti Gen"I Sekreteri 
Şükrü Kayanın başkanlığında toplan:
rnıştır. Dahiliye Vekili saa: 17,30 da da 
Emniyet Direktörlüğünün yenı taşındığı 
hinayı gnmiş, muameliitı tefti~ etmiştir. 

Nafia Vekilinin tedkikleri 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya da dün oa

fıa işlerini tedkik ile meşgul olmuştur. 
Ali Çctinkaya Yıldızdaki Nafıa Teknik 
okuluna gitmiş ve yeni yapı!makta olan 
binayı gezmiş ve bazı emirler vermiştir. 

Balkan Konseyi ve Vekillerimizin 
Ankaraya dönüşleri 

Bu ayın on altısında Ankarada Balkan 
Antantı konseyi toplanacağından Yuna
nistan başvekil ve hariciye nazırı Metak
sas, Yugoslavya başvekili ve hariciye na
zın Dr. Stoyadino\'İÇ, Romanya hariciye 
nazırı Miçcsko ayın on dördünde sehrf-. ~ 

!Yltze gelerek Ankaraya gideceklerdir. 
Dost ve müttefikimiz devletler erkanı

nın bu ziyaretleri ve kons~y toplantısı 
dolayısile şehrimizde bulunan Başvekil 
Celal Bayarla diğer vekiller cumarles! 
veya pazar günü İstanbuldan Ankaraya 
haretet edeceklerdir. 



6 Sayfa 

C HAdiseler Kar§ısında J 

KURBANLOKLAR 
bi.rt resim.altı 

- Nereye konulacağı var mı, resme 
bak anlar.sın .. 

- Resimlere baktım efendim, biri Çin 
tehirlerinden birinde alınnuş bir resim, 
biri İspanyaya giden gönüllülerden bir 
grup, biri de bir sürü koyun •. cKurban • 
),kları. ı hangisinin allına koyacağı.roda 

iereddüd ettim de ..• 

* - Kurbanlık gidiyor .. 
Dediler, sordum: 

- Hangisi; bu adamın götürdüğü ko
yundan mı bahsediyorsun, yoksa şu ka
rısının arkası sıra mağazaya girend<'n 
mi? 

* cNasreddin Hocaya sormuşlar: 

- Hoca loyamet ne zaman kopacak bi
lir misin? 

Hoca, ceve.b venni~: 
- Bilirim, .ama hangi kıyameti soru -

yorsunuı:? 

- Kıyamet kaç türlü olur ki? .•. 
- İki türlü olur. Kanın ölürse küçük 

kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet!> 
Eğer bana da: 
- Kurban ne gün? 
Diye sorarlarsa, ben de Hocanın dedi

ğini diyeceğim: 

- Hangi kurbanı soruyorsunuz, küçük 
kurbanı mı, büyük kurbanı mı?. Avrupa
da bir harb başladığı gün küçük kurban, 
bütün dünya harbe karışırsa büyük kur
t.andır. 

* Kurbanlığın nevileri vardır: 
Kefil, kılıbık, tramvay ve otobüs yol

cusu vesaire vesaire gibi... 
ismet Hulllsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Dünyamn en büyük keşiflerini 

bibere medyunuz( 
Biliyor musunuz 

ki yemeklerde kul
landığımız baha
ratı ilk kullanan 
insanlar şarklılar 

olmu§lardır ve bir 
kısım Avrupalılar, 

yeınekler~ lezzet 
veren bu bahara
tın nerelerd~ bu-

Biliyorsunuz ki 
made.:ı kömürü sı
yahtır ve kuvvei 
muharrik.eyi t"
min eden cevher
dir. İnsaniyete te
min ettiği büyük 
hizmetlerden do
layı, maden kömü
rü .Siyah elmas> 

:lunduğunu öğrenmek için yaptıkları se

yahatler neticesinde dünyanın en büyük 

keşiflerini meydana getirmişlerdir. Nite

kim 1492 de tesadüfen Amerikayı keşfe

den Cenovalı Krostif Kolomb ile ondan 

beş sene kadar sonra Hind sahillerine çı

kan Portekizli Vasko dö Gamanın maksa

th, memleket keşfi değil, baharat yetiş

tiren memleketleri bulmaktı. Nitekim u
zun seneler biber, bahar, zencefi!, tarçın 

ve Hindistan cevizi ticaretini kendilerine 

inhisar edebilen Felemenkliler, dünyanın 

en zengin bir müstemleke imparatorlu

ğunu kurmaya muvaffak olmuşlardır. 

* Bir eser için 42 sene 
Hayatının bir çok senelerini bir tek 

eser hazırlamaya vakfeden insanlar 
pek çoktur. Bunların arasında en meş
hurlarından biri de Viyana üniversite
si profesörlerinden Hasselbach'dır. Has 
selbach bir tek eser için tam kırk iki 
~ene çalışmış ve eserini ancak bu ka -
dar bir zamanda ikmal edebilmiştir. 

Erkekler kendilerine en 
Fazla ızlu ab veren 
Kadın !arz severler! 

adını almıştır. Fakat maden kömürü sar
fiyatı fazlalaştıkça, insanlar için başka 

kuvvei muharrike membaları aramak fü-
2.umu hasıl olmuştur. Bu suretle 1869 da, 
büyük buz parçalarının temin ettiklen 
hareket kuvvetinden istifade edilmiş, bu
na da cBeyaz elmas> denilmiştır. Sıra, 
sudan elektrik istihsaline geJmi~ ve c Ye
şil elmas> ismi oradan çıkmıştır. cMavi 
elmas. ise, deniz ve mcddü cezirden te
min edilen kuvvete verilmiş bir isimdir. 
cKırmızı elmas> ise, bilhassa 1ta1yada is
tifade edilen yanardağlardan temin olu
nan kuvvettir. cSan elmas,, helyo dina
mik denen güneş kuvvetinin adıdır. Son 
zamanda, insan enerjisini tevlij eden 
kuvvete de cPembe elmas. deruniy\? 
lıaşlanmıştır. 

' 

* Şarkı söyliyen göl 
Seylandaki Botikala gölü etrafında 

bir çok sazlar vardır. Rüzgar estiği za
man bu sazlar kulağa çok hoş gelen 
sesler çıkarırlar. Bu yüzden gölün bir 
ismi de cŞarkı söyliyen göl> olmuştur. 

Bu isim orn halkı arasında o kadar 
taammüm etmiştir ki, gölün hakiki a
dını bilmeyenler pek çoktur. 

dığı fena rolü, ve size yaptıklarını, ha
tıralarınızdan ve hislerinizden tecer
rüd etmiye çalışarak düşünürseniz, on
dan ayrılmakta büyük bir zorluk çek
mezsiniz. 

Ankaralı okuyucum Bay T. F. T. ye: 
c- Mektubunuzdan anlıyorum ki; 

bahsettiğiniz bayan, sizin kalbinizi ta
§lran sevgiye layık değildir. Çiınkil., 

evvela onun uğrunda katlandığınız fe· 
lakeUeri sizinle paylaşmamıştır. Son
ra da, kendisini, azami hüsnü niyeı:c 
aradığınız bir günde, kap!Sını yüzünü
ze kapamıştır. 

Size fenalık eden kadının şeriki iha
neti, evli bır erkekmiş. 

Bu vakıalar, bu kadınla alakanızı 

kesmeniz için kafi sebeblerdir. 
Onun size ihanet edip etmediğini 

anlamaya çabalamanızm hiçbir mana
sı ve lüzumu yoktur. 

Bence, bütün bunlara rağmen, sizin 
o kadını htıla sevmeniz hiç te gayri ta
bii sayılmaz. Çünkü, erkeklerin, ken-

dilerine en fazla ıztırab veren kadın
lardan hoşlandıkları, gönül işlerinde 

tecrübe sahibi olan hemen bütür.. in
sanların kabul ettikleri bir hakikattir. 
Bana sorarsanız, sizin için tutulması 

en hayırlı olan yol, bu k:ıdındnn müm
kün mertebe uzak bulunan yoldur. 
Eğer bu kadının hayatınızda oyna-

Vakıa siz, bu ihaneti, o erkeğin zev
cesine haber vermekle, onlann rahat
larını bozabilirsiniz. 

Fakat bana sorarsanız, size karşı kü
çüklük göstermiş olan bu kadından 

intikam almıya kalkışmayın. 

Hem unutmayın ki, basıt bir inti
kam zevkini tatmak için, bu tenezzülü 
göze almak, geri yanda, masum ve ma

zur mevkide bulunan bir başka kadı
nı da muztarib edecektir. 

Sevdiğinizi söylediğiniz kadının sizi 
iki defa felakete sürüklediğın. yazı

yorsunuz. Bana kalırsa, bütün bunlar-

dan sonra o kadının peşınden gitme
niz, sizi ikinci, üçüncü ve daha büyük 
felaketlere doğru sürükler ve bunu da 
bile bile, göre göre yaparsınız. 

Bu itibıırladır ki, size, bu yoldan 
dönmek yolunda bütün iradenizi har
camanızı tavsiye ederim! 

TEYZE 
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IKADUNI 
Bir rob mocleli 

Koyu renk ylinlü kumaştan yapılmış
tır. Yakası beyaz ipeklidendir. BelindE' 
beyaz toka vardır. 

Örgü ceket 

Hep birli Ustik. Çizgiler zıd renkte. 
Yakanın ve ceblerin kenarına kroşe ile 
bir sıra beyaz sık iğne yapılmış. 

Saçlarınızın rengini 
açabilirsiniz 

E. Merih imzasile mektub yolhyan o
kuyıu:ıımuza: 

- Madem ki teniniz güneşten tunçlaş
mış, şu halde saçlarınızın rengini daha 
fazla açabilirsiniz. Ancak kızıl sarılıktan 
çekininiz. Daha ziyade plfıtln sarısına 

yaklaştırınız. 

Teninizin esmer, saçlarınızın sarı oldu
ğuna göre size, beyaz, siyah, açık mavi, 
kırmızı çok güzel gider. Göz:erinizlc bir 
ı·enkte kumaşlarla çağala yeşilinin de 
çok yaraşacağını tahmin ediyoruz Yü
dinüzdeki tezad renkleri, bu renkler ~ok 
göz alıcı hale koyacaktır. 

Sabık yengesini evinde hapsedel 
bir adam mahkum oldu _,, 

Aellye t 11ncü ceza mahkemesinde earlb IJl\r üzerinde neşriyat yapar. BU 'es. r 
blr bld1aenln duruşması yapılmtttır. zammun etmez ve böyle ndded11JJlblr -~ 

Hldlse ıudur: Bultana.hmedde oturan Ahmed Emin aleyhine başka 4P 
Mustafa 1mılnde biri, evvelce yengesi olan çılıp nçılmadığının sorulması için• 
45 yaşlanndald Ayşeyi ara sıra evine çağıra- tallk edllı:nlşUr. , 
ra.k, ış1erln1 gördürmekte, çama§lrıanm yı- Oskudar Adliyesini yakan 
~~a~t=ia v::~11:a:O~:rdı:a::1:~ aklmda eksiklik yoknıllf ,,. 
ve vaziyeti bir hayll bozulmuştur. Mustafa Hakkında verilmiş bir mabk~ 
birkaç gün evvel Ayşeyi gene evine çağır • ranndan kurtulmak için, Üsküdar Z 
mış. 1şler1nl gördürmüştür. Fı:ıkat, tam ka - nasını kasten yakmaktan suçlu Jf~ 
dının gideceği sırada mfı.ni olarak, dışan muhakemesine Ağırcezada devaJll 
çıknnmı.mış ve kendl.sinden para istemiştir. t.ır. ~ 

Ayşe her ne kadar kurtulmak istemişse Geçen celsede suçlunun Tıbbl ıııtıdl; 
Je, Mustarn ısrar ederek, kendlslle evlene - ~ahede altına alınmasına, ve suçl alt' il_ 
ceğlni vMetı:nlş, maddi yardım istemiş, bu gusu sırasında ikrar ettiği şekild~ 1. 
:la kAr etmeyince tehdid etmeğe ve dövmeğe nm bl:- sigara ile fllltll gnza b~ 
başlamıştır. şlşesl kA.(;'ltlannın bir binayı ya rlısd"' 

Bu suretle tam beş gün mücadele halin- olup olmıyac:ığının adli tıb işle • 
de, kadını evde hapsetmiştir. rulmasına karar verilmişti. ~ 

Nihayet evvelki gün Ayşe sofaya çıka • Dunkü celsede gelen cevablar ~ 
rak: tur. Tıbbı Adil klmyahanesindeD ~ 

v:ıbdn, müteaddJd tecrübeler neti '1 
lunun ikrar ett~i şekilde ya~...(' 
demtyeceğtnin anlaşıldığı, bll eO ""' 
ğcr taraftan suçlu hakkında v~ ,.. 

- Polls 1 Polis ı. diye ha.ykırmağa başla -
mıştır. Fakat, suçlu kadını gene içeri soka -
rak, zorla hapsetmlştir. 

Alt kattaki kiracıların işin farkına var -
maslle, vaziyetten zabıta haberdar edilerek, 
kadın 5 günlük esaretten kurtarılmışbr. 

Zabıta suçluyu müddeiumumiliğe teslim 
etmiş ve Asliye 4 üncü cezada duruşması ya 
pılııuşhr. 

Muhakeme sonunda suçu sabit olan Mus
tafa, 1 ay müddetle hapse, 5 lira para ce • 
zasına mahküm edilerek, derhal tevkif olun
mU§tur. 

Otobüs neşriyatı 
davası 

da, Nureddinde ceza ehliyeti ~ 
yapabilecek dimagi bir fi.rızanın . ..J' 
mndlğı blld1r1Jmlştlr. ....,. 

Bundan sonra Üsküdar adliYesl 
den olan lkl şahld dinlenilmiş~ 

Şahldlerden Şemseddin, ına ~ 
- Yangının ertesi günü evrakl t'~ 

tasnifle meşgul oluyorduk. Nured~ı' 
kendi evrakının yangın sırasında d!J. 
madığını sordu. Bundan §üpheleJl /. 
mlşU?-. ~,.;J 

Diğer §ahld İfakat de, hadise_,,, ~ 
luyu adllye clvanndc hattA od-,,tr 
birlikte rakı içmeyi teklif edip. reci 
n1 1şltt1ğlni söylemiştir. 

Suçlu ise: ~ 1' ı 
- Bunlar, beni eskldenberl ;,; 

Dünkü mahkemede lan söylüyorlar, mıra edtyorııır. 
mem, demiştir. ıcJ11 

Ahmet Eminin vekili Durnşma, diğer şahldlerln celbi 

müdafaasını yaptı edllmlştlr. ____. ~ 

Babur Samı ıarafından Tan gazetesi sa- ~ayır sever bir" Bayanın~ 
bibi Ahmed Emin ve neşriyat müdürü Sab- Istnnbul Verem Mucadele ce ~ ~ 
r1 Salim aleyhlerine açılım hakaret dava • Büyükada Nizam caddesinde ot~ '• 
sına A.~lye 1 inci cezada dün de batılmı§ - Vasll~kl Sarıoğlu tarafından b~....ttııSl,ıı ıiı'.: 
tır vefat eden zevci Todornkl S~ ~ 

· Urah!l.tl ruhu için muhtaç vere ~ • 
Dünkü celsede yazılı olarak müdafaana - yacına sarfolunmak üzere cenı~ .,.~ 

mesinl mahkemeye takdim eden, Ahmed E- llra teberrü etmiştir. Bu ıuunl)'fl"" p F 
m1n v~klll Nazmi Nuri da vayı şifahen de 1 - ,ımızn Ceınlyetlm1zln ~ek.!~~/ 
mh etmiştir. ~zet.enı:_:.as_ııa. s,ı_ıe _ıı~nını -r~~ 

Vekil, müdafaasında: 
- Gazetedeki neşriyatın üç aafha arzet -

:ıtlnl, 10/12/37 tarihli sayıdaki makalenin, 
tstanbulda otobüs işletmesı hakkının her 
vatandaşa verilebileceği halde, aylarca. uğ -
raşan bir vatandaşın bu hakkı elde edeme
dli'lni, halbuki diğer bazı ot.obüslerin ı saat 
içinde muayene edilerek işletmeye çıkarıl -
dığını, anlatacak mahiyette olduğunu söyle
mi§tlr. Billihare Avni Bayer tarafından çe -
kllen bir ihtarname üzerine, Ahmed Emin 
hakkında şantaj yapmak ve dolandırıcılık 
suçlanndan takibat yapıldığını zikretmiştir. 

Ermeni mezarlığı meselesinde de, vakıd 
Ermeni mütevelli hey'etl tarafından S:ıbur 

Saıninln kızı namına bir ferağ varsa da, pa-
ra alınmıyarak, bu arsanın Sabur Saminln 
bir hizmetine mukabele olarak hibe edildi -
ğinl ve yüzde 5 den evkafa ald olan 2500 U
ranın da verilmemiş olduğunu anlatmış ve: 

- Cemaatlere ald vakıfların da mülhak 
makıflnr addedilerek, yüzde 5 inin evkafı 
nmumiyeye tnnllük edeceğini, bunun kanun 
ve nl~mnamelerle tesblt edildiğini, izah c -
derek, neşriyatın üçüncü safhasmin da, ha
mallar meselesi olduğunu işaretten sonra 
bunlarda şeref ve haysiyete tecavüz ve ha -
t:ıret şeklinde bir vaziyet bulunmayıp, u -
mum! menfaat namına yapılmış n~riyat 

mevcud olduğunu beyan etmiştir. 
Snbur Samlnln veklli burada söz alarak: 

·- Ahmed Emin hükümetln bir nevi vasi
.sı midir? .. Mensup olduğumuz hükWııet va
siye muhtaç değildir ve olamaz, demlş, buna 
Ahmed Emlıi şu cevabı vermiştir: 

- Her yerde gazeteler bu gibi yolsuzluk • 

Kurban bayr~ 
Yurdumuzun muhafazası ve~: 

lığımızın daha ziyade yütsellP Ot ~ • 
si fçJn çalışmakta ve pek :;: J'~ 
melleri sebketınekte olan dJ J"I 
lanmıza her vesile ile yard~-Al ._ 
mak yurd borçla.rımızın en )JW,.... f 
mühimlerindendir. ..ı ~ 

Bu mühim va.zJfeyi naz~ 
larnk kurban dertıerlle eal ~ 
Türk Hava Kurumuna verllrll tl, 
de. Diyanet işleri Reisliğinin ( 
olduğu fetvası dn mııJumdur. ~ 

BlnaenııJeyb; yurduınUZU ııalt ~ 
lecek tehlikelere karşı korurn•ıtl ~~' 
dn feylzll ve devamlı blr Sllre e (JIY. I 
ve aldığı teberrfilerl KızılaY '°~, 
lan Esirgeme gibi hayırlı gu ~
pay!aşnrak millete hizmet ed~ı'--~ 
va Kurumuna kurban bayradlr'.~ 
slle~ek kurban derllerlle bf.~ ~ 
veı·ilme.sl ve 10/Şubat/938 ta ~ • 1 
sadlf Perşembe günü -zınııcce ıfP 
zu oldur,'llndan- Arife, cuma ' ..ıİ 
bnyram olduğu ilan olu;:.~-~ 

Bayram na~--:, 
~ 

Zevali 
Ezani 

f -ı 

• iki ahbab çavuşlar: 

- '"' 
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Otomobil ile istanbUidan. Avrupa ya 1 

Ronıanyada aleyhimizde 
Yapılan propaganda 

~:1 l!Özleriııi açb: " Ne yapıyorsunuz? dt;di, ~e 
2atistanda ne de Türkiyede yol yoktur. Üstelık 

Lindbergh sun'i 
ka ~ bi kendinde 
tecrübe edecek 
Meşhur tayyareci kendi 
kalbini çıkartacak sun'i 

kalbiJe yaşayacakmış 

DUnyamn en hoyuk operalöronon harikulade maceraları: 12 

Göz kamaştırıcı bir sarayda 
göz kamaştmcı bir kadın 

Beni falına bakmak için çağıran Baronesin karşısında 
soğuk soğuk terler dökerek tereddüd ediyordum 

Nakleden: l brahinl Hoyi 

Türkler müşkülit çıkarırlar • Atlas Okyanusunu ilk defa merhalesiz 
olarak tayyare ile geçen meşhur Ameri
kalı tayyareci Lindbergh'in, gene rne:şhur 
bir doktor olan ve 1912 Nobel mükafatı
nı kaza.nan cBilinmiyen insan> kitabının 
müellifi Dr. Alexis Carrel ile birlikte, 
uzun zamandanberi sun'i kalb yapmak 
işi etrafında çalıştıkları malfundur. 

r-- Y amn ı V asli Rıza Zob-c 

·······-

, 
Pariste çıkan bir gazete, bu hususta 

çok şayanı dikkat bir haber vermektedir. 
Bu habere göre, meşhur tayyareci, Dr. 
Carrel'in icad etmiş olduğu sun'i kalbi 
bizzat üzerinde tecrübe et.meğc karar 
vermiştir. Yani Lindbergh, bir ameliyat
la kendi kalbini çıkaracak ve yerine ko
nacak bu sun'i kalble yaşıyacaktır. 

Esasen kalbi bir makine addetmek na
zariyesi yeni değildir. Ta Hippocrate'dan 
ıtibaren kalb bir makine ve bir kan tu
lumbası olarak kabul edilir ve vücudde 
bundan başka hiçbir vazifesi yoktur. 

l>eşte • Bulgaristandan. bir manzara: Sof ya 
Yııtroıa; ~dden Çok güzel bir şchır. Ti - ne yapın, ne edin, bize para bozun. Yol • 
:a~lııo~ sırkl:r, Tuna sahilindeki büyük da benzin alacağız, yemek yiyecE'ğiz. Ne 
ilrltJ.,.~ ' llluzeler, resim galerileri haltederiz?. 

Dr. Carrel bu nazariye üzerinde sene
lerdenberi gizli bir şekilde çalışıyor, dur
madan tecrilbeler yapıyordu ve hayvan
lar üz~rinde yaptığı tecrübelerde çok 

ll'ı:ıL '41 ?leJı• ı 
h -....ıısus 

0 
kır ortasındaki ada, kendine Hiç kimse elini canım İngiliz liralarına 

Merdivenleri dörder dörder atlıyaraK 
bir solukta aşağıya indim. Kapıcının 
hakkı vardı. Gayet şahane bir Hispano 
Suiza otomobili sokak kapısınn dayan -
nuş duruyordu. Şoförün de azametçe a
rabadan hiç te farkı yoktu hanı. Beni gö
ren şoför, gayet saygı gösteren bir eda 
ile bir zarf uzattı. Ve güç işitilir bir sesle, 
Barones dö R.. den dedi. Hoppala .. ev sa
hibi madamdan baronese terfi ettik. Bir 
oyun olmasın bu!.. Bizim o köprüaltı :;ol
daşlarının marüetidir, des~m, imkanı 

yok. İzmarit müşterilerim, desem, onla -
rın da böyle baron maronlarla girdilerı 

çıktıları olamaz .. . 

lotlu, uzun ipek çorablı tam aort uşak 
beni karşılaöı. İçlerinden en uzunu ve 
daha kurumlusu, önümde hafifçe eğildı: 

QPSi. gij~l estra ve müzik... Bunların süremiyordu. Bozarlarsa, kaçak addedi
~latılacak ' hepSi ayn ayrı yazılacak, lir, müdhiş cezaya uğrarlarmış .. 
dtıtlarcta l) §eyler aına; artık bu bizim - Çare yok .. Bu gece burada kalır. Ya
• il; bit .... :. eVrj alem:ıı seyahatıne dön - rın pa1..artesidir, banka açılır, parayı boz
~aı·b ···--~ı t .. k 

- Lutfen beni takib ediniz, mösyö!H 
dedi. Ve beni mermer bir koridordan ge
çirerek geniş ve 15 inci T.oui.s tarzında 
döşenmiş bir odaya götürdü. Beni çağı • 
ran baronesin gayet zengin ve o nisbette 
engin bir zevk sahibi olduğunu ilk ba -
kışta anladım, ve birden içim burkuldu. 
Burayı adeta garibsedim. Çocukluğum 

aklıma geldi. Ben de, bir zamanlar böyle 
geniş salonlarda koşmuş, geceleri verl
!en suvarelerde, muazzam billur avize .. 
lerin saçtığı göz kamaştırıcı ışıklar: al • 
tında nice aristokrat kadıniarın kucak • 
larında dolaşmış, kontlardan, general • 
lerden hediyeler almıştım. Bizim de, kar
sımda böyle elpençc divan duran, derin 
bir sessizlik ile uzanan koridorlarda a • 
yaklarının ucuna basarak yürüyen uşak. 
ıarımız vardı. 

lq 1 a Siz d' u enmedi. Ben de bıkbm, durur, ondan sonra yola çıkarız .. 
Stltıy0~. Onun için artık siir'atlc yo· Dedik: 

to l.ıacar t * 
lo l>taltları opraklarından doğru Rumen 
~~raıcıa11~ad~ktarma yaptık. cRumcn 
fil 1 ttacari 1Yorum ama, buraları hep 
bı ~tır. Ituın stan. Herkes mar.arca konu • 

- Yarın milli bayramımızdır. Banka
lar gene kapalı! .. 

Demezler mi?! .. 
Eyvahlar olsun. Sokak ortalarında kal

mışlık. Ne yapacağız? Ne ideceğiz? Bu 
ne biçim teşkilat? Hiç gümrük salonun
da ecnebiler için para bozacak yer ol -
:naz mı? .. 

~a~· ancak enc~yi buralarda he.men he· 
U. Polıslerin ağzından duymak 

~UJQ. 
~! e§e gelin . 
~ 0trrıarı.ıa cıye kadar bir çok, gü • 
d~~ttt. /\r, fevkalade manzaralı dağ · 
faae için V?ııpaJıJann tuıist yolu ol 
,~er, 0~Çok :muntazam, geniş asfalt 
>;~e Yar:obılin yıldırım gibi ilerle . 

> ilıaYet b· rn ediyor. 
~' s<lll. dır Pazar sabahıydı, Roman -
l\~Ci~ ~ağı olan, Tuna kenarındaki 
CQ~. lllotörı~les~nde soluğu aldık. Bu· 
til ~it.~ u bır dubaya binip Bulgar 
' ô~ıe de e kendimizi teslim edccek
'ltıı~~t son Yaptık. Hareketimizclcn ya. 
~ "'\'1.l)t, • ra ınotör, bizi karşı sahile: 
~~de •lts~kardı. İşte buradan itiba -
~ ~r başladı. İlk ış olarak ya
~ ~e kadar k. ıncnıurları yapıştılar. 
liıç ~ll'ıliilt k bır Çok devletlerin, he.sab
ll~ \> r1.tıde· apılacndan girdik, çıktık. 
btııa ar, lle ~~~u bavulunuzu açın! İçinde 
tar4 ?nar-uz k ınuayene edeceğiz!> hita
~ı .. r, ba11ulı almamıştık. Halbuki Bal-
" " d arın · · . ~ ~ llr&\uı ıçını dışına çıkarm:ık 
t~it~a;>eııe ' otomobilin altını gönnek 
a ını etınek · . 

ıı~ '' d<!lrı.ea· ıçın, carabayı tersine 
~11!} ~illlerı ·~· iklerine şaştık. Alla hım, 
lh, r1t1u ıçin seyahate çıktınız'> Ne 
ı.°"ill'ın Palto · 
" Sı. Si~ nuz var? Bu kadar ça -
:ıı%ı ltar~rı. ~ ~üzumu vardı? Seyaha
İt!r, nQ~\ılıı~de bZüklerinizi, elmaslarınızı 

.\tt_ ı.er? ırakınadınız?.> daha nc-
ı,. . 

'~ ~ıleden 
~ na rı.e b çıkmıştım. Bağırdım: 
~~. ;

11r, lleyt e ada~! Ne istersE>m ya • 
~ı.. ğer o;: beğenırsem sırtıma niye-

" \ı ""llırüğ b 
te._.ah~relirnı.. e tabi eşyamız varsa, 
'ij . 
'~ 01l'ıur h llı11...o ~iti 0trıur h 

~,-~ı ~aıı •radığını omur!.. 
~llt! ha ille olan z ne?. Memlekete gir
' lJ0 hr di Ş~y nedir? Söyle! Evet, 

l ' :tt l'tı.ı.ır h YeYirn .. 
11li~- l'ıitı ı.. ... 0trıtJr ho:rnurı 

tı ~ el'• "l"Orij. • •• 
~!.. lişılilt. \' ·• Öyle de böyle de e -
~-. apın bak 

bq~llet alım yapacağı -
~ llı~ g~i. ~Ih 
~~ ~!et- llrların .8Yet gilçhela bu ki -
dh ~r: ll ha§lta ı... elınden kurtulabildik. 

,.l"ıt ll.ID • '{ara b' 
L cllll \:>lll"iıti. ır haber daha ver. 
~l' g1l'tı.ı ~"'nda 
~~ il iiit" ~ Parayı Barfetmek için boz-
1-t buıtı .... ~etrıi tnutıak surette ban-
~ "'dı.ıt\. z lazı:rn 

t>aııı 6U?tıuz .. rnış. Halbuki için-
~ .... -···· gün p B ... ~ azar... anka -

11 br e, •n 

Dr. Carrel, Lindber9h 

Yanımızda bir polis komiseri belirdi. 
Sözüm ona, sanki bizim halimize acımış 
gibi göründü. Biraz nazil eda ile, sırf bi
ze yardım olsun diye, bütün mes'uliyet! 
lıstüne alarak, paramızı bozmağı kabul 
.:?tti. Sevincimizden herifin az kalsın e
teğini bile öpecektik. Sonradan öğren -
dik ki, meğer komiser efendi, fırsat bu 
fırsat deyip, elinden geldiği kadar - tam 
tabirile - bizi kazıklamış .. 

şayanı dikkat neticeler alıyordu. Takib 
ettiği nazariy e de §U cümle ile hülas.1 
edilebilir: 

Bunları düşüne düşüne, titriyen elle -
rimle zarfı aldım. Ne dersiniz, çoktandır. 
rnektub almak ve yazmak gibi işlerle uğ
f'aşmadığımdan mı nedir, bu zarfı adeta 
yadırgadım. Sanki gayet mühim bir ha. 
dise ile karşılaşacakmışım gibi, üstüne 
hırsızlama bir göz attım, Allah Allah •.. 
Göbek adımı da yazmışlar be .. İşte inan
mazsanız, siz de okuyunuz. 

İşte Bulgaristana girişimiz, böyle can 
sıkıcı, yürek üzücü vak'alarln başladı. 

Fakat çare yok; epey zamandanberi haı:-· 
ret kaldığımız İstanbula k::ı\'uşmak için 
bunlara katlanmak mecburiyetındeydik. 

Bükreşte, cİstanbul yolu:ıı haritası al 
rnak için cTuring klüb> e müracaat etti
ğimiz zaman müdür, hayretlere düşmüş· 
tü. Sanki Afrika içlerine seyahat ede • 
cekmişiz gibi : 

- Ne yapıyorsunuz? dedi. Ne Bulga • 
rlslanda, ne de Türkıye<!e yok yoktur. 
Üstelik Bulgarlar fena muamele ederler; 
Türkler de müşkülat çıkarır!aı· ... Hattu, 
Edirneden sonra bir askeri mıntnka var· 
ciır ki; sizi jandarmalar, trene bınmeğe 
mecbur ederler. Hem kendinız. hem ara· 
banız için tren bileti almak ço'lc zarannı
za olur! .. 

Lehimize (!) yapılan bu müdhiş propa
candadan sonra, gezmek için Edırnr yo
lile İstanbula seyahat edecek bir tek ya
bancı yolcunun gelecC'ğini ummak biraz 
safdillik olur. Memleketimizi iyice bil . 
mesek hepimiz bu korkulu havanistcn 

sonra Köstcnce yolunu tercih edıp, Ru
men vapurile döumcği tercih ederdik. Za
ten herifin de maksadı her halde buydu. 

Kendi vapurlarına müşteri bulmak için 
bizi kötülüyordu. Sonradan Türk oldu -
ğumuzu anlayınca, planı hazırlayıp eli -
mize sıkıştırdı. Adamın dediği doğru 
muydu, yalan mı? Bundan sonra bahse -

derim .. Fakat ne olursa olsun; aleyhi -
mizde bu çjrkin propagandayı yapalll 
müesseseye acaba bizim octuring klüb> 
şöyle ufak bir 4:Sitem> de bulunamaz mı? 
Kapımızın önündeki bu yaygaracıları 
susturamaz mı? 

Vasfi R. Zobu 
···--.. ·------

İnsan vücudü, şimdiki halde yaşadığı 
müddetten çok daha uzun müddet yaşı
yabilecek şekilde yapılmıştır. Fakat bu
nun için temiz tutulmuş bir kan ve genç 
bir kalbe ihtiyaç vardır. Bu takdirde ha
\'at, rakamla kat'i bir şekilde ifade edile
mezse de şimdikinden pek fazla uzıya

bilir. 
Dr. Ccırrel tecrübelerini bilhassa, kur

bağa, kuş, fare, kobay ve genç domuz 
kalbleri üzerinde yapıyordu. :Nitekim 
kendisinde bir serom içinde 25 seneden
beri durmadan çarpan bir piliç kalbi de 
vardır. 

Genç domuz kalbleri, insan kalbine en 
çok benzediklerinden çalışma faaliyetini 
bilhassa bunun üzerine teksü etmiştir. 

Tayyareci Lindbcrgh, Dr. Carrel ile 
tanıştığı zaman onun faaliyetı ile çok ya
kından alakadar olmuş ve gitgide daha 
ziyade bir alaka göstermiştir. Dr. Carrel 
kendisine şimdiden bir rejim tavsiye et
miş ve golf gibi bazı sporları yapmama
sını bildirmiştir. 

Gerek doktor ve gerekse tayyareci 
şimdilik hiçbir şey söylememektedirler. 

Dr. Carrel sadece: 
cBir adam ölürken kalbi çıkartılaıak 

yerine bu sun'i kalb takılacak ve bu su
retle ikinci bir hayata dahil olacaktır. 
Ve bu hadiseyi asrımızda yaş1yanlar sö
receklerdir> dem.iştir. 

Bu adam acaba Lindbergh mi olacak
tır? Bu hususta meşhur tayyareci sadece 
sükutunu muhafaza etmektc·dir. 

Aslan çimento hissereri 
yükseliyor 

Aslan çimento hisse senedlert fiatları yük 
selme:ı.te devam etmektedir. Bir buçuk ay 
kadar evvel dokuz liraya kadar düşmüş o -
lan hisse senedlerl son on gün zarfında bay
Jl yükselmişti . Dün borsada 12 lirada açılan 
hisse sencdlerl 65 kuruş daha yükselerek 
12,65 lirada kapanmıştır. Bu yilksellştn se -
bE'bl, Mart sonunda, scnedlere 180 kuruş fa
iz verilecen-t ş:ıylalarıdır. Senedlerin, 0 za _ 
mana kadar bir mtkdar daha yükseleceği tah 
mtn olunmaktadır. 

Bu ay 3 seyyah vapuru geliyor 

Bayramda keseceğiniz kurbanla- Bu ayın 22, 24 ve 26 sında şehrim.i-

Monsieur Georges Sava. 
Büsbütün afalladım. OtomobilE: şaştı

ğım kadar, böyle göbek adımla hitab e
dilmesine de hayret ettim. 

Birden engin bir meraka düştüm. Aca
ba ne vardı içinde bunun? .. Zarfı şöyle 
usturuplu usturuplu açmıya vaki! bula -
madan, paraladım. İçinden çıkan kfığıdda 
fransızca şunlar yazılıydı: 

Azizim Mösyö Sava, 
Şıı dakikada bir dostumdan, harikula

de pisişik kuvvetlere malik olduğunu -
zu (yani sizin anltyacağınız; ulumu gay
rimckşufede u.stamışsın demek istiyor) 
öğrenmiş bulunuyorum. Sizin bu ilmi -
nizdcn istifade etmek arzu ve i§tiyaki1e 
yanıyorum. Binaenaleyh kdğıdtmı gcti • 
ren ı•e size sunacak olan şoförii.mlc he -
men bize gelm.enizi rica ederim. 

Sizi böyle ani çağırışımdan dolayı af -
/mızı diliyeceğim. Fakat mesele çok mü
lıim ve müstaceldir. Ne yapacağını §a • 
şırmış, ve hünerinizden, ilminizden me -
ded uman bir kadına bunu çok görmez ve 
hareketini de onun bulunduğu vaziyetin 
doğurduğu sebeblcre bağışlarsınız değil 

"? mı ... > 

Mektub mutad ve klişe sözlE'rle, ve 
cyüksek ihtiramlarımı kabul ediniz az:z 
mösyö ... > diye bitiyordu. 

Yahu bu ne iş?... Bu esra~· perdesi 
ne? Nedir başıma gelenler böyle diye kö
tü kötü düşünürken, şoför kapıyı açtı ve 
elinde kasketi beklemeğe başladı 

İşte bu düşüncelerle, görm!yen gözler
le resimlere bakarken, bir hışırtı oldu. Ve 
bir ses: 

- Geldiğinize ne iyi ettinız. Size o ka
dar müteşekkirim ki .. dedi. İrkilerek 
döndüm. Bu beni davet eden Baronesti. 

Barones 35 yaşlarında kadar göriinü • 
•ordu. Harikulade denecek, önünde diz 

çökülecek kadar şirin bir esmer güzeliydi 
Şahane bir endamı vardı. Hele teni o ka
dar parlak idi ki boyadan, rujdan asla 
hoşlanmadığını anladım. Bir kelime ile, 
dünya güzeli idi diyeyim de çıkayım işin 
işinden ..• 
Ağır ipekliden siyah bir gece tuvaleti 

giymiş, omuzlarına da siy&h danteladan 
gayet kıymetli bir şal almıştı. Mücevhe
rat namına da göğsünde pırıl pırıl ynnan 
ve siyah tuvaletini bir kat d:ıha asıBe>şti
ren bir pırlanta broş vardı. 

Mutad hoş beşten sonra, biraz da sudan 
' havadan konuştuk. Barones cenahları, 

geçirdiği ufak hastalıklardan şika) et et
ti: 

- Anlamıyorum ki efendım, gece ya. 
tarken hiç bir şeyim yok. Sabah kalkı -
yorum. Yüzümü bıçaklıyorlar sanki. Sol 
gözümün üstünden başlıyarıılr, çeneme 
doğru bir ağn, bir ağrı .. . Sormayınız, be
r.i üzüyor, bitiriyor. Ne tozlar içmiyo -
nım, kanınız bozulmuş dediler, sülük ya. 
pışhrdım. Gene fayda etmedi •.. diye sız
landı. Arkasından da maksada girişti: 

- Fala baktığınızı öğrendim. Kfıtibı -
min bir arkadaşı söyledi. Olan, biteni 
söylüyormuşsunuz.. Ev sahibinize dava
yı kazanacaksın demişsiniz.. ve çıkmış .. 
Vakıa ben fala mala inanmam a,ma, gene 
merak ettim. Müdhiş bir derdim var. ü. 
zulüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. 
Pek öyle falla filan halledilecek gib de
ğı1 ama, ev sahibinizin hadisesini duy -
duktan sonra, bir kere de ben tecrübe e
deyim diye düşündüm. Mösyö, birisi şan
tnj yaparak beni dolandımınk istiyor. 
Kim olduğunu kestiremiyorum ama, ci
vardakilerden biri olacak her halde .. . 

~ Yah§i, baban y:ıhşi; 

nn parasilc yüzlerce kanadlı Türk ze ilç s~yyah vapuru gelecektir. Sey _ 
genci yetiştirebiliriz. yalılar şehrimizde birer gün kalacak -._ _____________ _. lardır. 

Mükellef bir otomobil; üniformalı bir 
şoför beni bekliyor. Daha ne istivorum 
Allahtan belamı mı? •. Bu kadar i~ce ele~ 
yip sık dokumıya ne lüzum \•ar. Barones 
kırmızı balmumu ile bu kutunuzu davet 
etmiş. Davete icabet, adabı muaşeretin 
t:n birinci şartıdır. O halde, yanın saat, 
bir saat mı olur, her ne kadar olursa ol
sun beylik, beyliktir, dedim ve otomobile 
atladım. Yirmi dakikalık bir yolculuk -
tan sonra Scineden geçtik, Faubourg 
Snint - Germaine vardık, oradan da bir 
?peyce gittik ve geniş bir avluya gir _ 
dik. Aman Allahım, bu ne debdebe, bu 
ne haşmet ••• Kadife anilormalı, kısa aü-

Beni bu müşkül vaziyetten kurtarmanızı 
rica cdiyorwn. Bwıwı için de sı .ıvet 
ettim. _., ....... _ 
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Yazan: Rusçadan çeviren: 

1 Mih. Zoşçen.ka H. Alaz 

• Bu zamanlarda yeni yıl hlkayeleri yaz-
mak çok güçleşti İnsan adeta ne yapa • 
cağını şaşmyor. Bir yandan halkın kül
tür seviyesi yükseldi Fallara, martaval
lara inanmıyor .. Diğer yandan memle -
kette yeni yıl oyuncakları, çam mumlan 
o kadar çoğaldı ki eczanelerde bile ciba
dullah! • satılıp duruyor. Yani sizin an
lıyacağmız buna da dil uzatamıyoruz. 

Bu şerait altında bir mizah muharriri 
yeni yıl için nasıl h.ikAye uydursun?. 

Neyse, bereket versin imdadıma bir 
kocakarı yetişti Kadıncağız bizim ma -
halle komşusu idi Tam yeni yıl günü 
dünyasuu değiştirdi Ölüsüne bizi de ça
ğırdılar; gittik. 

Ölen kadın, hayatında dindar bir in -
san olduğu için elini merasime bir de pa
paz çağınlmıştı.. Doğrusunu söylemek 
1.azun gelirse kocakarının ailesi de din
dardı. 

Ben papazdan evvel gelmiştım.. Beş 

on dakika sonra papaz da geldl Papaz, 
adamakıllı çakır keyifti.. Adet:ı ayakları 
üzerınde duramıyordu.. Kadının akraba
ları papazın bu halini görünce usulca o
na yanaştılar: 

- Babalık, dediler, nedir bu halin?. 
Kendini de, bizi de elaleme rezil ettin!. 

Papaz oralı olmadı: 
- Halimde ne var, dedi? .. Biraz salla

nıyorsam bundan ne çıkar?. Son zaman
larda, bana böyle bir illet ariz oldu. Her 
halde acıkmış olacağım .. Yiyecek bir şe
yiniz yok mu?. 
Papazı mutfağa götürdüler .. İyice kar

nını doyurdular .. Az sonra papaz gene 
ölünün bulunduğu odaya geldi .. Dini va
zifesini yapmağa başladı .. Fakat gelgele
lim sallantısı azalmamış, hatta çoğalmış
tı.. Fakat papaz elindeki buhurdanlığı 

sallamak suretile muvazenesini temin 
ettiği için bu sallantı pek de göze batmı
yordu .. Fakat ne olursa olsun orada bu
lunan dini bütünlerin dini kanaatleri iyi
ce sarsılmıştı .. 

Odadaki merasim bittiği için ölüyü kal
dırdılar; ölü arabasına bindirmek üzere 
merdivene doğru yollandılar .. Merasim 
icabı papaz en önde gidiyorclu. 

Birdenbire kulağımıza oldukç:\ güzt-1 
tenor bir ses geldi.. Herkes, bilhassa ölü
nün dindar akrabaları dehşetle birbine 
baktılar .. 

Papaz, dini merasim icabı söylemeğe 

mecbur olduğu cA'çılın cennet kapıları .. • 
ilahisi yerine, bununla hiç de ilişiği ol
mıyan bir şarkı tutturmuştu. Hepimiz 
kulcı k kesildik. Şarkının mısraları teker 
teker anlaşılıyordu: 
nKamışlar sallanıyor, ağaçlar inliyor 
Gecenin karanlığı hep sizi din1iyor. 
Sevişen çiftlerin tatlı feryadı. 
Ufku aşarak bize geliyor .. • 
Ölünün akrabaları bu şarkıyı duyun-

ca taş kesildiler. Bunlardan, vaktile Ça
rın sarayında lakeylik etmiş olan biri.<>i 
yavaşça papazın kulağına eğilerek: 

'" 

• 

c- Halimde ne var? Biraz sa!la. nıyorscım, bundan ne çıkar? 

- Babalık, dedi, bu sizin yaptığınız 1 sonra omuzlarını silkti: 
düpedüz edebsizliktir. Dine, ölüye hür - - İş henüz benim müdahale çerçevem 
metsizliktir. Siz ilfilıi yerine şarkı söylü- ıçine girmemiş, dedi Baksantza adamca
yorsunuz!. Biz sizi, cenaze alaylarında ğtz pekala ayakta duruyor .. Şayed ayakta 
söylenmesi mutad olan bir kaç ilahi söy- duramıyacak bir halde olsaydı o zama..'1. 
!emek için getirtmiştik.. Halbuki siz bize hususi kanunu mucibince onu posta eder
bu oyunu ettiniz .. Hohla ba"kay1m -ağzını!. dim. Fakat şimdi hakkım yok. Şarkı söy-

Papaz lakeyin ağzına hohladıktan son- lemesine gelince, ona biz karışmayız .. İs-
ra: ' terse taklak atsın .. O kendi bileceği iş .. 

- Kardeşim, dedi, kusuruma bakma.. Ölünün akrabaları büyük bir kede!' 
Ben biraz kafayı tütsüleyince nedense içinde: 
dilim hep bu şarkıya kayıyor. Ölü için, - Şu halde şimdi biz ne yapacağız, de-
bir ilahi ile bir şarkı ara<;mda hiç bir diler?. 
fark yoktur.. Ölünün akrabalarına ge - Papaz gayet sakin. bir eda ile: 
lince: Onlara da boş ver!.. - Yahu bu kadar gürültü koparmakta 

Lakey, mesleği icabı, işi t :ültya bağla - ne mana var?. Şunun şurasınci:ı kırk a-
masını bilen bir adamdı: dımlık bir yolumuz kaldı .. Allahın ina -
_Doğru babalık, dedi, doğnı .. İşin as- yetile bunu da, düşmeden, geçeriz .. Sız 

lına bakarsan ben de ölü ilahisi yerine keyfinize bakın!. 
böyle neş'eli bir şarkıyı tercih ederim.. Akrabaların içinde en fazla hiddet gös-
Bahusus senin sesin de çok güzel.. Ha- teren birisi, papaza dönerek: 
r.i başka zaman olsa yavaş yavaş ben de - Bak sana ihtar ediyorum, dedi, tck
arkandan gelirim.. Hatta fırsat bulur - rar şarkıya falan başlıyacak olursan ağ
sam bu şarkıyı yazmak bile ıstiyorum.. zını yırtarım .. 

Fakat şimdi bunların sırası değil.. Cenaze alayı tekrar yola düzüldü. Pa-
Gel gelelim, ölünün bütün akrabaları paz bir müddet kendisini iyi idare ettL 

bu Iakey kadar makul insanlar değildi.. Fakat cenaze arabaya bindirilirken artık 
Bağırıp çağırmağa başladıl:ır .. Içlerin • kendini tutamadı. Yüksek sesle: 
den birisi bir Milisiyoner çağ1rmağa git- ccAh.. Yalnız ezilen otlar değil...,, 
ti.. Şarkısına başladL 

Bu arada cenaze de avluya inmişti.. Ev 
s.ııhiblerinin feryadını işiten bir çok 
kimseler avluya birikmişti.. Meselenin 
ne olduğunu anlamıyan kapıcı, cebinde
ki imdad düdüğünü çıkararak üç dtıfa 

çaldı .. 
Kısa blr zaman sonra - çağmkiığı için 

mi, yoksa düdüğü duyduğu için mi bil
mem - Milisiyoner geldi.. 

Ölünün akrabaları Milisiyoneri görür 
görmez hep bir ağızdan feryada. başla • 
dılar: 

- Görüyor musunuz baştmıza gelen -
leri, dediler .. Papazın şu haliM bakınız!. 

Milisiyoner dikkatle papaza baktıktan 

Öfkeli akraba papazın ü:ıı:erine atılmak 
istedi; fakat lakey mani oldu. 

Papaz iyice içerlemişti; cenaze araba • 
ya biner binmez kimse ile vedalaı:ımadan 
kendini sokağa attı.. Az sonra:. 

uKaınışlar sallanıyor, ağaçlar inliyor» 
Şarkısının mısraları, bu defa biraz u

zaktan, gene kulağımıza geldi. 
. 
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Nakil vasıtalarının Beyoğlu cihetinde takib edecekleri yol e 
dair verilen karar aşağıya yazılmıştır. 11 an olunur. ailİ '~ 

1 - Galatadan Taksim istikametine gidecek olan motörsüz yük ~~Jfl! 
hane - Tozkoparan - Arslan sokağı - Kal yoncukulluğu - Tarlabaşı ca 
kib edeceklerdir. l: 

2 - Müellif sokağından giriş yasağı kaldırılmıştır. ddeS~~ 

3 - Tepebaşı - Yeniçeri - Kallavi soka ldarının yalnız Meşrutiy~t cs.lJI tsP· 
İstiklal caddesine geçişe hasr ve tahsis edildiğinden vesaiti naklıyen 

1
. 

caddesine inmelerine giriş yasağı konmuştur. 
11 

s~', 
4 - Tepebaşından sonra Taksim istikametine gidecek otobüslerle ~s.re1 

lardan çıkacak motörlü~ motôrsüz yük n akil vasıtaları İngiliz s:l~i1''oı/ 
önünden Hamalbaşı - ·Kalyoncukulluğu sokağı • Tarlabaşı cadde.,51 :ııfl ~ı· 
takib ile Zambak sokağından gi.rerek Kurabiye ve Taksim sokağıll / 
meydanına çıkacaklardır. ~s 

5 - Taksimden gelecek bütün \~esaitin de Tarlabaşı - Çakmak sokağı' 
başı - Arslan sokağı istikametini takib edeceklerdir. cB.. c774> 

Baş, dış, nezle, grip, romatizma va butün 
keser, icabmda günde Uç kaşe 

der~~ 
ağrılarmızı 
ahnabilir. 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 61 
-- - ~ol; 

söylerdim ama her zaman içimde boş 1 ye aklımdan çıkarırsam dünyanın en evvel yatağımdan fırlayıp ~ıı 1., 

Bir Genç Kızın Romanı 
kalan, kanını yan ve dolrnıyan bir kuyu al~ak, en bayağı insanı ben olurum ha- mı uyandırdığım. için kaç d~ c 
vardı. Hatta bazı dakikalarda samimi la; fakat bunda tehlike yok, kızınız nan- mıştı.m! Bu cezalar kar eu:ı .,,e ~~ 
hislerimi ondan bile saklamak ihtiyacı- kör değildir, hiç değil... ki o huyum hala geçmedl "ı)'or; 
nı duyardım. Mesela, bakınız. Amca- Asıl beni üzen meseleyi anlatmadan ıaman şafakla beraber kal cf1~ 
muı hain oğlundan o duygusuz mektu- evvel, belki de vakit kazanmak ve ce- Sabahlan küçük balkorı~iÇjll 1~ 

Muazzez Tahsin Berkand bu ::tldığım gün ondan kaçmış, o mek- saretirni toplamak için, size biraz son zel ve sakin ki ... Üşü.ıne!Ilev9~ 0 

tı.ıbu mtidireme göstermek bile isteme- aylardan bahsetmek istiyorum. Zaten kimonomu giyerek açık b9 n 
Muzafferin yuzu çok munis, rum. Kendimi sizden uzakta duydu- miştim; gururum bunu bırakmamıştı. sık sık size yazmama rağmen samimi yor ve çalışıyorum. 

1 
tıJl~J 

gözleri çok tatlıydı, dudakları: ıı:Seni ğum günler benim en kederli günle- Fakat sizden, gülünç <>lduğunu bildi- varlığımı gizliyorum diye her mektu- Çetin bir meseleyi ha~. e 
11
µ (· 

hen seviyorum Selma .. sana en yakın rimdir, çünkü benim için siz her şeysi- ğim saçma ve manasız duygularımdan bunuzda şikayet ettiğiniz için bunları den çıkılmıyacak kadar g~?Jlıerl~1~ olan. seni en çok düşünen benim• di- niz artık, benim anam, babam, karde- ve vehimlerden başka hiç bir anlatarak aramızda gizli kalan ufak iyi bir cereyan verm~~·. g~ d~':~'. 
yor gibi titriyordu ve genç kız ilk de- şiın, ailem, dostum ve her şeyim sizsi- şeyi gizlemek lüzumunu duymuyorum. tefek şeyleri de ortadan kaldırmış olu- tığt halde öğrenemedıgı b def~~ 
fa olarak bu yüze bakarken içinde bir nü hala; beni anlıyor musunuz bil- Bilakis, sabah gözlerimi açtığım daki- yorum. lemek isteyenlere tavsiye e·e jŞ~lı 
rahatlık duydu ve kat'i kararını vere- mem?.. kadan başlıyarak küçük Nezahatle oy- Bir defa şu noktayı kat'ı surette ve yeri ağarırken kalksınlar vtte '-/ 
rek halasına yazmağa başladı: Bakınız bu gece içimdeki derd bir nadığımız oyunlardan tutun da, gezin· sarahatle söylem.ek isterim ki üzüntüm sırJar. Sanırsınız ki ~. ~~acele! .J 

cSevgili halacığun, haladan ziyade bi.r arkadaşa söylenile- tflerimi, çalışmamı ve uğraşmamı size ve o günkü düşüncem ne olursa olsun, fikrine bir açıklLlt, duşı.ı~ ot· ~ P 
cBu gece gene içli Selma uyand.L Son cek cinsten. .. Öyle iken ben sizin ku- yazmaktan büyük bir zevk duyuyo- hastalıktan başka hiçbir şey beni pi- parlaklık, bir kolaylık ge ~ 50~/, 

aylarda size gönderdiğim eğlenceli ve tağınıza sığınmaYl tercih ediyorum. rum, bunları size anlattığım günün ak- yanomu çalmaktan ve konservatuara İki saat kadar çalıştıkt~iııJetV~ı 
neş'eli mektuplar yerine bu defa dur- Bana öyle geliyor ki siz beni dünyada şa.mı uykum daha derin, rüyalarım da- gitmekten me)tledemiyor. Derslerim her rar yatağıma giriyor ve ırıtJY"r .~ 
gun Selmanın yazılarını okuyacaksınız. en çok tanıyan insansınız ve talihsizli- h" tatlı oluyor. Eminim ki o gecelerde grm biraz daha iyi.. hocalarım her za- Bo.zan uyuduğum da ol k 

11
efe' 

1 
Ne yapalım hala; insanın her günü, ne ğim beni anasız bırakmasaydı ancak te;:.i uyurken görseniz <ludaklarımın man benden biraz daha memnun. Hat- O. zaman Nezahatin sıcaa:otYo~, 
bileyim her saati bile birbirinden baş- o da beni sizin kadar sevecek, benimle üstündeki. mes'ud çocuk tebessümüne :.a, kulağınıza bir şey fısıldıyayıın mı nak!arımda duyarak uy ı111ıl' 
ka. . Bakıyorsunuz kahkaha ile güler- sizin kadar alakadar olacaktı. şaşarsınız. hala? Ben büyük, çok büyük bir işe gi- _ Ablacığım geç kald~~·t~ıe 
ken :.ıfak bir sebeble bir dakika içinde Mektuplarınızı okumak beni ne ka- Bazı günler kendi kendime: cYa ha- riştim: Genç bir şairin bir perdelik bir Diyerek küçük şeyta?, 0 r. ~ 
bütün sevinçli düşünceler yok oluyor, dar sevindiriyor bilseniz hala; bana lam olmasaydı!• diyorum. bu sual tüy· piyesini besteliyorum. Sakın beni de- rasından yanıma süzülıtY~ ~sfı~l 
yerine bir yığın üzüntü, acı ve göz yaşı yakın olan duygularınız, benim yazdı- lerimi ürpertecek kadar korkunç ... Siz lirmiş zannederek gözlerinizi korku Çek heyecanlı sahneJe!lJJer ~ 
geliyor. ğ:ım en ufak bir sevinç veya kederle olnıasaydınız ne olacaktım ben? İzmir- bürümesin! Bundan hocamın haberi kompoze edebiliyortıJ11· lJııŞl~ef. 

«Sakın yazılarıma bakarak başıma candan meşgu~ olınanız; onları unut- de bir bankada daktilo değil mi? Ne var ve beni asıl o teşvik ediyor, bana o sabah sakin ve rahat oları rırs 
11
, 

bir felaket geldi diye üzülmeyin. .. Ha- mıyurak bir düzüye bana bahsetmeniz, konservatuardaki. güzel çalışma saatle- yardım ediyor. günün yorgunluğundan s~ıe çf efı 1 

yır halacığım, kızınız çok, çok mes'ut- benim isteklerimi ben söylemeden bu- ri .. ne kütübhanede geçen tatlı günler.. Akşamları .ve bilha~ sabah erken }anıyor ve çok daha ate iY°'o0, •. 

tur. Fakat bu gece işte içime gene se- larak yapmanız benim bütün hayatımı ne de a.y sonunda her istediğimi yapa- bununla uğraşıyorum. Ötedenberi çok yor. Yazdığım parçaları pege ~I 
b<:b::;iz bir hüzün düştü, gene kendimi dolduruyor. _ .. _ . .. . bilec.e~ ~adar bol kaza:ıç... B~la~ er~en kalktığımı size söylemiştim. değil ğır ağır ve gürültü e~~rı:.ıı5' 
--~1• •·ılnız, sizden çok uzakta buluyo- Çocukken uzuntulerimı mudırem.e hepsını sıze borçlu oldugumu hır sanı- mı? Daha mektebde iken sabah zı1ınden derek çalıyorum. 
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~~'İ şa eden idam olunur!,, 
Harb sanayi casuslan· arasındaki mücadele 

em in o lmak için 

sına dikkat ediniz. 

lütfen marka· ' 

Bir Maim Kıymeti 
Ş611retHe Oıçııır 

JUNiOR 
Yelekcebl fenerlerl 

BOlOn dnnyndn olduğu gibi bütün Tü.r
kiyede de tanınmıştır. Faydası meydan· 

dadır. Junior markasma diklrnt. 
Gnlttta, Voyvoda caddesi No. 30 

ISMAIL ÔMER İŞÇEN I 

Roma ile Berlinin 
arası açılıyor 

İngiltereye temayül 
Bütün bu sebebler dolayısiledir ki, 

Mussolini, İtalyanın İngili.l aleyhtarı 
propagandasına, ezcümle Filistınde ve 
Mısırda nihayet vermesi ve Akaenlzdc 
İngiliz menfaatlerine hürmet göstermeği 
taahhüd eylemesi şartile muhtemel ola
rak kendisine bir istikrazda bulunacak 
olan İng !terenin dostluğunu elde etme
ğe doğru teveccühe karar vermıştir. 

(A.A.) 
İ talyanm vaziyeti 

Paris 8 (Hususi) - Bu sabahki gazl'
teler bilhassa İspanya hadiselerı ve 1n. 
tyiltere - İtalya rnünasebetlen ile alii.ka
clar olmaktadır. 

Bütün gazeteler İtalyanın İngiltereyc 
yakınlaşmakta olduğunu ve Almanyada
ki değişikliklere hor gözle baktığını yaz
maktadırlar. 

İngiltere - İtalya 
Roma 8 (A.A.) - Trlbüna gazetesi, Lon

drad~n aldı~ı bit yazıda, Londra havasında 
blrdenLlre Inglllz - İtalyan münasebeUe _ 
rlnln selAhına müsaid bir şekil aldığı temln 
edllmektedlr. Gazeteye göre, bütün İngllb 
gazeteler!, Roma ve İngtlterenln anla§Dıa -
Jı.n, b;ltı ve doğu Akdenlzinde bütiln mual
Jft.k mPselelerl haletmelerl ve b1rb1rlne mü -
tevecclh mentaatleri bulunan 1kJ millet ara 
sında banşın teessüs etmesi arzusunu gös -
tennc~e baılamışlardır. 

Roma ne diyo.r? 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

Mısır ve Filistin meseleleri Hatay me· 
selesinden daha büyük bir dikkatle ta· 
kib edilmektedir, diyebilirim. O kadar 
ki Hatayda Yüksek Komiserlik mü • 
m~ssili tarafından neşredilen bir c • 
mirnamenin alelusul burada bir hid • 
det uyandırması lazım gelirken, o bile 
olmad1. 

Filhakika, Mümessil Roger Garreau 
geçen gün Hatayda bir emirname neş• 

retti. Bu emirname iki mühim kararı 
ihtiva ediyor: Birincisi, bütün Hatay 
memlU'larının Türkce ve Arabcayı ko· 
nuşmaya ve okuyup yazmaya mecbuı 
tutulmalarına dairdir. Emre göre, altı 
ay zarfında memurlar Türkceyi de A
rabcayı da söylemeğe ve okuyup yaz -
mayı öğreneceklerdir. Aksi takd'rde 
memuriyet yapam1yacaklardtr. 

İkinci emir de Hatayda resmi Ti.irk
ccnin eski Arab alfabesile değil, yen! 
Türk nlfobesile yazılacağına dairdir. 
Şimdiye kadar Fransız müstemlekeci· 
]eri bunu yapmak istemiyorlar, Ifa • 
tayda Türkcenin eski Arab harflerile 
devam etmesini temin için çare an • 
,,0 rlar ı.•e hatta bizzat Hataylılar ara • 
;ı:ıdan kendilerine taraftar kazanma • 
ya çalışıyorlardı. Fakat, Türkiye t.::ıra"' 
fından yapılan tazyikler neticesınde 
.nihayet yola gelmeğe mecbur olmuş -
]ardır. 

Şam gazetelerinin bu _ havadi!';ler~ 
verirken şikayet ve tazallum etm~Ien 
1- m nelirken bunu yapmadılar. ) al • 
~~ h mi . 
nız nıümessilin neşrettiği res emır -
na~Pnin ibaresinde cTürkce ve Arab
ca• d.iye birinciliği Türkceye verme • 
sine mukabil. bu emirnameyi te!siren 
ilave ettikleri satırlarda cArabca ve 
Türkcc» diyerek Arabcayı evvele ııe • 
tirdiler. Halbuk i, Cenevre kara"ına 
göre birinci resmi dil Türkce ol~~ğu 
için mümessilin emirnamesi de Turk
ceyi başa geçirmişti. 

Fi:istinde matem günü Roma 8 (A.AJ - Bütün gazeteler, •Al -
manyanın aalı:eri bakımdan ıslahat yapılma
sı aebeblle Fransada blr panik buhranı kop- Kahire 6 (A.A. ) - Filistin, bayra
tutunu• bUdlren aynı mealli bir fıkra nl!3 _ mm bir inci gününü matem günü olarak 
r.-ımeırtedlr. Fransız gaseteıerının Almanya Hana karal' vermiştir. 
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1 
Yazan: Ziya Şakir 

ki sevgili, Argonla Susen arasındaki aşk, esl<isinden daha çok hararetlenmişti. 
Gündüzleri birbirlerinden uzak yaşadıkları halde, geceleri sarayın bahçesinde 
küçük bir köşkte birleşerek uzun saatlerini aşk ve saadet içinde geçiriyorlardı 

Hana öyle geliyor ki, yakında her şey 
değişecek.. kimbilir belki talih bizi, 
Mogollara galebe ettirecek... Şimdilik 
yapacağımız bir iş varsa, kuvvetlenin· 
ceye kadar T imurlengi kızdırmaınak, 
bir müddet için onu oyalamak ..• 

Demişti. 

Argon, babasının bu sözlerini derhal 
S1..ı~ene yetiştirmişti. 

İki sevgili arasındaki aşk, eskisinden 
daha hararet kesbetmişti. Ortaya bir 
dedikodu çıkarak Cihangirin kulağına 
gitmemesi için gündüzleri birbirlerin
den uzak yaşadıklan Jıalde, gec~:eri 
sarayın bahçesinde küçük bir köşkte 
birleşerek uzun saatlerini en leziz ruık 
ve ~adet içinde geçirmektelerdi. 

Su<=en, hislerini daha metanetle ida
re ediyordu: 

- ArgonL Sevgi, vücutlann birleş
mesinde değil.. kalblerin birleşmesinde 
dir. Bizim kalbimiz ise, ezelden birleş· 
ti Ebediyete kadar böyle gidecek ... 
F&rzet ki, memleketimizi bir fe1aketten 
kurtarmak 1çin Semerkanda gitmiş o
layım. Bundan, ne çıkar? Kalbim bura
da kalacak değil mi? .. Hem, müsterih 
ol !ı.fanevi kuvvet, bana çok büyük bir 
kanaat veriyor .. ne olursa olsun .. hadi
sat, ne şekil alırsa alsın; nihayet biz 
beraber yaşıyacağız .. ve, ebediyen bir
birimizin olacağız. Ben buna çok emi· 
nim. Sen de emin ol. 

Diyor .. çılgın bir aşkın ateşleri için
de y:man Argon'un kalbine, biraz su 
serpıyordu. 

* Üçüncü aşık Sarıboğaya gelince ... 
Susene olun aşkından ferag:ü edece· 

ğini Yusuf Sofuya vadetmekle bera
ber, onun kalbi de cayır cayır yanıyor
du. 
~k ve intikam, bu adamın gözlerini 

tamarr.ile karartmıştı. 
Göktepe kervansarayında, arkadaşla

,·ile verdikleri karardan sonra, Sanbo
ğa, Urkent'e avdet etmişti. Yusuf So· 
fu ile kısa bir mülakattan sonra: 

:._ Çok tehlikeli bir işe atılıyorum. 
Muvaffak olduğum takdirde, Harzem 
büyük bir feJaketten kurtulacak.. fa
kat, bu arada ele geçersem, Mogol kı
lıçları altında parça parça edileceğim 
mu~1akkak . .. Şayet, bu uğurda mahvo
lt..p ~dersem, benim cesedimi buraya 
nak.lPttiriniz. Hiç olmazsa mezarım, 
Susenin teneffüs ettiği hava içinde bu
lunsun. 

Demişti. Ve, Urkentte çok kalmıya· 
rc.k bir gün ansızın ortadan kaybolu
vermişti. 

o 
Bu üç aşık, böylece ayn ayn hisler

le yasarlarken yavaş yavaş kış geç-
miş .. ilkbahar gelmişti. 

TİMURUN l\:Al.BİNE iNEN CİR 
MIZRAK DARBF-Sİ 

Timurlenk, düşmanlarından aldığı 
bütün ganimet hazinelerini, Semerkand 
ŞC:!hrinin imanna sarf etmişti. 

Bu şehir, esasen tabiatin bütün gü
zellikleri üzerine bina edilmişti. Hava
sı ~üzel, mevkii son derecede latifti. 
Ti.ı!:.trlenk, bu tabii letafeti, hadsiz hc
sab ' lZ bağlar, bahçeler, nehirlerden a
çılan kana!larla süslemişti. Şehre ka
dat uzanan bu kanalların iki tarafına 

binlP.rce zarif evler ve köşkler yaptır
mış; bunları da kendi noyanlarına ve 
nugP.rlerine ihsan etmişti. 1 

Fakat bütün bunlardan daha mühim 
olan bir yer varsa, o da Timurun av 
yeri ini. 

Bu av yeri, Semerkande bir saat me· 

s~ferle, sık bir ormandan ibaretti. Muh
telif yerlerınden dereler geçen bu or
man, birbirine girmiş olan kayın, çınar, 

c- Şayed bu uğurda mahvolursam. 

ceylan, dağ keçisi gibi .birçok hayvanlar 
salıverilmişti. 

Harblerden boş kaldığı zaman, Ti· 
murlenk'in en büyük zevki; bu av ye
rine gelerek sabahtan akşama kadar 
\•aktini burada avla geçinnekti. 

• Brr sabah erkenden, sarayda hazır-
l!klar başlamıştı. Boyunlarına, altın iş
lemeli tasmalar. gümüş zincirler takıl
mış '>lan cins av köpekleri, zağarcıların 
dikkatli nezaretleri altında saraydan 
ç1karıhyor .. önlerinde davullar, zurna-
13t, çalınarak av yerine götürülüyor
du . 

Biraz sonra, atlı bir muhafız kıt'ası

benim cesedimi buraya naklcdiniz! 

- Hayat .. ne güzel, ne tatlı şey ... 
Ölül?l. her halde korkulmıya değmez. 
Yalnız, bu güzelliklerden ayrılmak .. 

bir daha bunları görememek ... İşte bu, 
o kadar feci bir şey ki. .. Madem ki ya
şıyeıruz.. tabiatin bu lutfundan, bol bol 
istifade etmeliyiz. 

Diyordu. 

Halk. sokaklara dökülmüştü. Timur

lerıgi hürmet ve hararetle alkışlıyorlar: 

- - Hakanın avı bol olsun. 

Diye bcığırıyor!ardı. 

Timıır da, elindeki altın saplı kırbac

h halkı selUmlıyor .. tebaasının göster-

diği a1aka ve nümayişlerden memnun 
nın ortasında, Timurlenk de saraydan 

görüniiyo:rdu. 
çıkmış :ağır a~ır av yerine müntehi o-
:aa c:lddedc i}erlemiye başlamıştı. .. 

T . ı k b ·· k , 1. .d. Oğleve doğru av yer:nde faaliyet Jmur en , ugun ço neş e ı ı ı. ~ · 
H..::;· zaman, böyle giriş esnasında dai- ' başlamıştı. KöpPk'erin tasmaları çıka· 
ma siikfıtu ihtivar ettiği halde, bugün rılr.ıış; ormana bırakılmıştı. 
~1kbaharm letafetinden bahsediyor; he· ı Orman bekcileri ile Timurun no
nüz yapraklanmıya ve çiçek açmıya yaıılar! da etrafa dağılmıştı. 
b::ş'ıyan a~uçları göstererek: - Arkası var -

Beııoğlu Halkevinin 
Basketbol lurnul•ası 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertlb edilen 

scnel!k basketbol turnuvaları fikstürü için 
dün akşam bir toplantı yapılmıştır. Üç ay 
devnm edecek olan bu turnuval:ır 13 Şubat 
pazar "ünü Beyoğlu Halkevi salonunda baş
Jıyacaktır. 

jı~AOYOI 
Eugünkü program 

İSTANBUL 
9 Şubat 933 Çarşamba 

Öğle neşri.yatı: 

Atletizm feterasyonu reisi uslri 12.30: Plfıkla Türk musikisi, 12,50: H:ı.va
dts. 13 05: Plfı.kla Türk musikisi, 13,30 Muh
telif plak neşriyatı. AtlPtlzm federnsyonu reisi VUdan A. ;tr 

dün sabah istanbula gelmiştir. Federasyon 
Reisi İstanbul Atletizm Ajanlığına henüz 
kimsenin tayin edllmemlş olduğunu ve bu 
lş!n bugünlerde h:ı.lledlleceğini söylemiştir. 

Akşam neşriyatı: 

1s.:m· Plakla dı. 'lS muslldsl, 19: Şlşll Halk 
evi gösterit. kolu tarafından bir temsıı (B.r 
Jritab> 19,30: Konferans: D:ıktor Fahreddin 

Atletizm Federasyonu tarafından prop:ı- Kerir.ı (Ruyal:ı.rl, 19,55: Borsa haberleri, 
gandıı Dlrektörhi~iine kimsenin tayin edil- 1 !!O: Necmeddln Rıza ve arkad:ı.şları tarafm
mediğinl, Spor teşkll)tında böyle bir vazife I dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,30: 
olmndı!lnı, bunu doğrudan doğruya İstnn- H:ı.va raporu, 20,33: ~mer Rıza tarafından 
bul Atletizm Monitörünün yapmış olacağını nrabca söylev, 20,45: Nezihe ve arkadaşları 
da ııa ve etmiştir. tarafınd:ı.n Türk musikisi ve halk şarkıları, 

(Saat f\yarı), 21,15: Fasıl saz heyeti: Oku-

r 
Nöbetci 
E<:zaııeler 

yanlar İbrqhim Ali, Küçük Safiye, kanun 

l Muammer, klarnet Hamdi, ut Cevdet Kozan, 
t:ı.mbur S:ı.lfihaddin, kem:ı.n Cevdet, 21,50: 
Orkestra, 22,45: Ajans haberleri, 23: 
Pll\kla sololar, epera ve operet parçaları, 

23,20: Son haberler ve ertesi günün progra-
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
istan bul cihetindekiler: 
Aks:ırn.yda: (Sarım> . Alemdarda: (Sırrı 
A<.;ıın ı. Beyazıdda: <Belkıs ı. S:ı.ma tyada: 
<Teofllosl. Emlnonünde: (Salih Necati!. 
Eyübdc: (Arif Beşir). Fenerde: <Hüs:ı.
meddinl. Şehremininde : <Nazımı. Şeh
zadt:başınd:ı.: <Üniversite). Karagümrük
tc. (Suad). Kliçükpazarda: (Necati Ah
med) . Bakırköyiınde: (Hilal). 
Bf'yllğlu dhetiııdekiler: 
İsllkllıl caddesinde: (Galatasaray - Oa
rlhl. G:ı.latada : <Hldayetı.• Kurtuluşta: 
(Kurtuluş). Maçkada: (Feyzi). Beşiktaş
ta: (All Rıza). 
8oğnzlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ahmediye>. Sarıyerde: (A
saf'. Kndıköyünde: (Büyük - Üçler>. 
Büyiikadnda: (Halk). Heybelide: <Halk>. , 

mı. 

ANKARA 
9 Şubat 1938 Çarşamba 

Öğl~ neşriyatı: 

, 12.30: Muhtellt plak neşriyatı. 1.2.50: Pllk: 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi· 
li ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Muhtelif plllt neşriyatı. 19: Türk 
muslklsl ve halk şarkıları (Makbule Çakar 
ve arkadaşları). 19.30: Saat !yarı ve arabca 
neşriyat. 19.45: Türk musikisi ve halk şarkı
ları •Hikmet Rıza ve arkadaştan). 20.15 : 
Rn.dy~fonik tems11: (Ankara Şehir Tiyatrosu 
artistleri tarafından). 21 : Ajans haberleri. 
21.15: Stüdyo s:ı.lon orkestrası. 21.55: Yarınki 

1 ~rogr:ı.m ve İstlklM marşı. 

akasya, kavak ve tik ağaçlarından 1 
müre1<kebdi. 

Bu ormanın etrafı, yılankavi bir ka-

CAFER Müshil 
Tesiri kat'i, içimi kolay 

Şekeri 1 
J nal ile çevrllmişti. Bu suretle, adeta l 

bir qda haline getirilmişti. Ve bu a-
1
• 

danın içine de, geyik, sığın, karaca. ~-----~ 

en iyi müshil şekeridir. 
Biliımum eczanelerde bulunur. 

1 uevlet Uemiryo •. arı ve Lımani~rı ş.etm 35, Umum icıaresi i.anıar 
- tı Muhammen bedelleri ve nıuvakkat teminatı ile mikdarlan aşağıda ~-a~ ~ 

liste muhteviyatı kayın traversle~ 22/2/!938 Snlı günü saat 15,30 da kal" 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . )t 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazıl~ muvakkat teminat De yrJ 
nunun tayin ettiği vesıkalan V'! Nafia Müteahhitlik vesikası ve teklifleriD' ' 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. etiOde 
Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir veznel 

f:atılmaktadır. (726) 
Eksiltme 
listesi. Cinsi 

No. 

Mikdarı 

Adet 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

1 Kayın 

2 > 

111.000 
33.000 

324.120 
94.710 

16714,80 liri 
5985,50 , 

Muhammen bedeli 4825 lira olan A;;:: Döner köprüsü çukur iksa mı::: 
4/3/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapal: zarf usulü ile Ankarada idare b 
ca satın alınacaktır. fiO 

Bu işe girmek istiyenlerin 361,87 lirı:bk muvakkat teminat ile kanuntııl # 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re 
vermeleri lfızımdır. dt 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, HaydarPaŞ' 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılma:,tadır. (612) 

flNW jJnl 
Muhammen bedeli 5250 lira olan 1000 çift keçe çizme 24/2/938 perşeınbıt! ""°'' 

saat 15 de Haydarpaşada gaı binası için deki satınalma komisyonu tafll"" 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. . ı 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, Resmi gazeten~ 
937 tarih ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname da ~ 
alınmış ehliyet vesikası ve 393 lira 75 kuruşluk teminatlarını muhtevi dıt 
zarflarını ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri ıaı.ııtı~ 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalına k 
ııu tarafından parasız olarak dağıtılmak tadır. (679) 

flNW ~· 
Ankara garı içindeki büfe. büvet, gazete satış yeri ve gazino binasının fJ' 

dan evvelki ilan şeraiti dahilinde ve paaırlıkla kiraya verilmesi 2Bi21~fif 
7.artcsi gününe bırakılmıştır. Talep edilen ehliyet, mali kudret, nüfus v~ııt> 
cüzdanı vesaiki 23/2/938 akşamına kadar Ankarada 2 nci işletme kom . ' 
Haydarpaşada 1 inci işletm~ müdürlüğii ne verilmelidir. Şartnameler ıff" 
kamlarca parasız olarak isteyenlere v<:?ril ecektir. (727) _A 

l 
____ ____.....-

lnhisarlar U. lViüdürlüğünden: 
----------------------------354 Aded Pirinç bel kayış tokası 

13 ,. Müstamel çifte 
25 > Çifte namlusu 

8 > Doldurma mııldn~ si 
31 , Çifte kund:ı.ğı veya dipçiği 

529 , Maa kın yatağım 
263 > Kılıç .,,../ 
508 > Pirinç kolcu yaka ve numarası 
400 > Kolcu bel kayışı 
194 , Boynuz düdük ~ 

1 - Teftiş binasında bulur.an yulc.rıda cins ve mikdarı yazılı 5 kaleı:Jl 
eşya pazarlıkla satılacaktır. ~t) 

2 - Pazarlık 19/2/938 tarihine rastlı yan Cumartesi günü saat 10 da 
Levazım ve Mübayaat şubesi satış lcomis yon unda yapılacaktır. ~d' 

3 - Satılacak mallar heıgün Yenipos tane karşısında Erzurum han 
teftiş b"nasında görülebilir. ~ 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin eal ~en gün ve saatte yukarıda adı 
komisyona müracaatları ilan olunur. c697> 

,.,.,,,,,. ., 
~ 

1 - Cibali fabrikasında bir sene zarfında terakümden ve c450-500• ÇU 
dar tahmin edilen ince toz talaşlar pazarlıkla satılacaktır. t>Ji't JI' 

2 - Pazarlık 18/2/938 tarihine rastlıy an Cuma günü saat 10 da J{a 
vazım ve Mübayaat Şubesi satıs komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar hergün Cibali fabrikasında görülebilir. • ptr'°" 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 ternın•· ,51" 

rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. 

~' 

l lstanbul Universitesi Arttırm .. a! Eksiltr118 

Pazarhk Komisyonu llanları. ~ 
, . aplıP 

1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli İstan.) ulda Cerrahpaşa hastanesınde Y 
Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur• 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesL 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık Genel şartnamesi. 

D) Özel şartname. 
E) Keş~f cedveli, tahlili fiat cedveli, m<'saha cedveli. ~ 

F) ProJe. befİ ~.Jİ' 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrekı keşif bedelinin yüz bindecıııı ,,,. 
tinde bedel ile Güzel San'atlar Ak;ıdcmisi tatbikat bürosun -~.I 

~~ ~~ 
3 - Eksiltme 24.2.938 Perşembe günü saat 16 da Üniversite Re ı 

yapılacaktır. ·at ~ 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklil P.rin 18 bin 950 lira ınuvak1• 

. • lA ımdır· iJI vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getırmesı az J1llf • 
d alıfl ıt' 

I) 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığın an. ver' ıJf 
şaat müteahhitlik vesikası ve tslibin kendisi bizzat mühendıs 0,ır ~, 
mar değilse inşaat müddetınce fenni mes'uliyeti kabul ettiği~e bit ı1' 
mühendis veya mimarın noterden tasdikli senedini veynhud .ı ı r sefl 
hendis veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair no e _,, . , 
vermesı. el r.~ 

5 _ Teklif mektubları 3 üncü maddede yazıl~ .saatten ~ir sa~t e;:'sta ıle 
komisyonu Başkanlığına makbuz mukabılınde verılecektır. dar gt ıl 
derilecek mektubların en geç 3 üncü maddede yazılı saate ~:1ası ~ 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış 0 

Postada gecikmeler kabul edllmez. (722) 



BiR PUDRA 
MUSABAKASI 

YAPINIZ 

~~·:Pıuz Pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun 
'eli.ıtri~ an sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklannda 
~ bit il daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara ~
~u iltı]Udı-a kuUandıklannda ke:ıa kendilerine daha uygun gelebilır. 

l\f{!ıda h ll!nanııı çaresi, yiizünüziin bir tarafında bir renk ve diğer ta -
~Os._ aşka ı enk pudra tecrübe etmektir. 

lq kut~ aı:nhalclj vesnir rnasarife karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos-
lqı_"! ll adres· luk 1 ·· d d' • · · ~"Q'd.e 

8
• ıne (T. S. 5) rumu:eile 12 kuruş pu gon er ıgınız 

~lttıelik 'Ze hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nü

~ het 
4 

Ufak paket pudra gijnderilecektir. mektubunuz • 
~ı. lıu \>akit kullandığınız pudranın rengini de bildirmeği unutma • 

edetekSUı-etıe Yalnız kendi başınıza veya arkadaşınızla beraber tecrii-
'l'~ hakiki bir pudra nıiisalıakası yapmış olursunuz. 

~il alon ... • 
lluıfra Pudrasının her tene uygun yeni ve orı3ınal renklen vardır. 

' Ca havalandırılmış, gayri mer'i ve kat'ıyyen sudan müteessir ol
~d~ 1:eteier ı"k" An 'k ı ·· .. ·· .. d "t · olmıyan bu ~~h ~ ' ı ıerı a ı yuzuctmun su an mu ecssır 
~·~ lcQ ,~lanarak iştirak ettikleri o1inıpik oyunlarından sonra bile ten

~Gtlı t 
1
YYen bozulmadığını yazıyorlar. 

~~ .u?e. isteyenlerin çokluğu karşısında gönder-
h'! ışını b. .. 
·"llll~ . ? ırkaç gün geri kalmasının mazur g~-

sını ınuhterem müşterilerimizden rica ederız. ... 
GAZETESi 

lttı Çıkacaktır. 

"'ar ~ellı 111ız1 vermekle hem kendinize 
~lilt de Kızı/aya gardım etıniş olacaksınız. 
1 b. .\ C A 
• ~hı.ıı A T Y E R i: 
~b da, :Post 22653 

"-il 

1.ılda p ane karşısında Kızılay Satış Bürosu: Tel: · 
' ostane arkasında İlancıhk Tel: 20094 - 95. 

Stb,nı 

Antivirüsle 
tedavi 

doıat111:tı, el ve ayak parmaklarının arasındaki kAJ111tılar, 
l ' nıerne iltihabı ve çatlaklar, yanıklar~ tırq 
eda~is; l'~raıan, ergenlikler, koltuk attı çıbanları. 
Ş~tknıt en erken ve en emin bir s~rette temin eder. 

sp«:rıçiyari Laboratuarı IST ANBUL ~,,., 

S4y LIK 2 EV 
,a~ı. t l\.ızıla ı· M ·· ·11·"" • d tı.u.q ta l{e Y slan bul umessı ıgın en : 
')'~:::t~ı, ı::ekaYada Hnnıaıni :Muhittin mahallesinde bulunan 7t ve 

tıtl Sitkllle.n kttgir iki ev elverişli fiatla satılıktır. Almak 
ecıde Kızılay Hanının ikinci katında 8 numaraya 

müracaatlan. 

S O N .. 'POS TA Savla U 

üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bir~ birdir. 1 lik ve 10 Ju k 
kutuları var dır. 

----------.• DÜNYANIN MEŞHUR ŞEKERCiSİ 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Mamul!bnı teşhir ettiği Avrupa ve Amerika sergilerinde daiınn birinciliği kazanmıştır. GOzel 1stanbulu 

g6zıneye gelen seyynhlar nefaseti cibnnın dört köşesine nnm salan 

HACI BEKiR LOKUM VE ŞEKERLERiNi ALIRLAR 
Bir buçuk asırdan fazla tarihi olan bu meşhur TOrk Ticnrethanesi lokum ve sekerleri kndur nefis KaremeH\ .. 

imaline başladı. Hacı Bekir KeremeUiaı gayet lOks ambalajlı ve kilosunun 
Perakende fıutı 

0

80 kuruştur. 

J, • Oatad GREGOR'un per,embe galalarının YENiLIKLERJNOEN bir daha 

1 
200 metrelik ray, 1 lokomotif, 3 vagon, 1 istasyon v. a •.•• v. •· ... 

Yarın akşam TOKATLIYAN otelinde Gra ~d Er • 1 saat 21 de verilecek .. - KSpres 
~ Galasına tahsis edilecektir. Sofralarınızın evvelden aldırılması. ~------"" 

gecesı 

İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 8- 2 .. 1938 

ÇEKLER 

Londra 
~e•·Yor• 
Parta 
Mlllno 
Brütael 
Atin& 

/ Cenenı 
Sot1& 
Arıuterdam 

Prat 
VJyanı 

Mallrtd 
Beriln 
Vart0ft 
Budapetıe 

Bükret 
eeıand 
Yokohama 
Moskor.ı 

Stoklıolm 

Açılış Kapanış 
630, 630. 

o, 795726 o, 79425 
24,23 24,2575 
tö.1]42 16,12 
4,6910 4,6910 

86, 7460 86, 7460 
3.4282 3,4284 

63,4920 63,49'ıo 
1,423~ 1,4234 

22,6285 22,6280 
4,20 4,20 

13.66 13.65 
ı,97 1.97 
4.19 4.19 
3,988() S.988() 

105.8730 106 8730 
34,2460 34,2460 

2,7268 2,7268 
23,73 23 73 
3.0794 3.0794 

ESHAM 

Açılıı Kapanıı 
Anadolu ım. 1' 60 
peıın 
A Şm. Cl{, 60 .adelJ 
Bomonu - Nekt.ar 
Aslan çimento 
Merkea bankaaı 

12 70 12 76 
97 liO 97 tıo 

lş Banltuı 

Telefon 
ltUhat 'f8 Detu. 
Şıırlt Ddlrmenl 
ıerkoa 

10 25 
7 80 

12 76 
91 M 

7 

İSTİKRAZLAR 

Türt borcu I peşin 

• ı I udelı 
• ı II 'f&delı 

Açılış 

18 96 
JS.096 

TAHViLAT 

Kapawı 

18 96 
ıs. 9li 

Açılış Kapanıı 
Anadolu ı pe. 

• ı ndıll 
• il pe. 
ı ll l'L 

Anadolu mC. ll8f1D 
~~~~~~~~---· 
PARALAR 

1 

Alış 
ı TQrt aıtını -

' ı Banknot OL B. -

Sabş 

.._._ 

Dr. A. K. KUTıEL 
Kara köy Topçular cad. 43 

Son Posta 
Yevml, 61yası. Havadis ve Balk gazetesi 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 

BALSAM İN KREMİ 
Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KRElJf BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
riibc mahsulü olarak YÜcudc gc· 
tirilmiş yegane sıhhi ı .. rcmlcrdir. 

KREIJ1 BALSAM}N 
Şöhretini söz ve şarlntanlıkJa 
değil, sıhhi evsafının Londra, 
Paris, BerJin, Nev-York Güzellik 
Enstitiilerindeıı yüzlerce krem 
arasında birincilik mükafohm 

D f K K A T : kazaıunış olmakla isbat etmiştir 
KREM BALSAM/N Günduz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acıbadem kremleri olarak dört 
nev'i vardır. 

KREM BALSAM/N Ötedenberi :anı~ış husuı;i vazola : 
rında !:atıldıgı gıbı son defa suretı 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet ~ık ve beraber taşıma~a elverişli 
hususi tüpler derun ünde dahi sntı lmaktadır. Fiatca daha ehven oldu • 
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olnn 

KREM BALSAM/N tuplcrı bütun ne\ilerile tanmm:ş, ecza 
ıtrıyat ve tuhafiye mağazalarında 

İNGİLİZ KANZUK ECZA?'<ı~Sİ 
BEYOt.LU - İSTl\ BUL 

YERLi 
MALLAR R.---~~ ISTANBUL 

...... .... --=G='a=z=etem==-~iz~d=e=~~ka=n-=y=a-n-=v-e=ll __ ~----~~~~----~--~~~~~ 
rc~im!erin bütün haklan ı N E R v • N mahfuz ve gazetemize aitUr. ~ ı 

ABONE FIA TLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kı. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 40015ıl 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 bUO 300 

Abone bedeli peşirdır. Adres 
değiştirmek 25 .ıturuştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
/lcnlarda,, meı'uliyet alınm~ 
Cevap için mektubJar3 lO kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönme~i, baygın

lık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra

hatsızlıkları giderir. 

SiRKETi HAYRiYEDEN: .» 
Bayramda 4 gün eyyamı adiye tarifesi tatbik edilecektir. 

FAZLA OLARAK YALNIZ 3 NCD PAZAR 00N0 
1 - Pazar tarifesinde yazılı 303 numaralı sefer aynen icra edilccE:ktir. 
2 - Eyyamı adiye tarifesmdc yazılı 182 ve 184 numaralı sefC'rler 25 er \ 

188 numaralı sefer 15 dakika sonra yapılacaktır. 



1Z Sar f'n SON POSTA 
·~======s:=-::====-======:ır:=::=-=~========-.~-r.=================~~~;...;;~~======~====:::::z:::===============================-=s=---

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. , 

tiyarları gençleştirir g nçleri gü el eştirtfı • 
1 

Hasa _is __ ·n_e_v_e_m_a_rk_a_s_ı_n_a __ d_i_k_k_a_._. ___ / 

BAYRA GEL i YOR ... 

Likör aldınız mı? 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 

İnhisar likörleri olduğunu 

UNUTMAYIN iZ •••• 

Memleketimizin en nefis meyvalarından yapılan; 

' AYISI 
Likörlerini tercih ederken 

bilhassa, KAYSI 

Kokteyl yapıy r musunuz? ... 

En iyi Kokteylleri inhisar 

Iikörlerile yapabileceğiniz 

gibi, Bunlardan, NANE ve 

AHUDUDU yu da likör ve 

soda ile karıştırıp 

İÇEBİLİRSİNİZ 1 1 1 1 

e 
• 

likörünü hatırlayınız. 

•• 

Arayı ız. 

"Hastam son 
, uz:arlp iclL.,-ı 

Fakat, hastabakıcıllt ;I 
saat zarfında sft• 

metini defetti 
-Ilastabakıcı Bayan M. ~-:~ .,. 

hıı.staya bakmak üzere da~ S 
I Hastanın muz.tarip bulund~.~:-•• 

karın su banyolarile ~~k 
dolayı kuHetli bir ~
yakalanmış, ba.caklarındakİ ile 
lan t uzlu su ve saire banyo~_... 
dinmemişti. Ben daiın& ~tJ 
durduğum sizin kıymetli 
)'Ukısmı tatbik ettim. ~ir ~ ~ 
fında ağrıları sükun buı.DJllf~~ 
sonra • Doktorunun büyuk . clll" ..ıı 
şısmda • siya.tik tamamen zail . 

Siz de siyıı.tikten ınUZ~ 
birkaç saat zıırfmda. müz'iç~ 
kur tulursunuz. Delikli AL ~ 
eını tatbik ettiğinizde benı?, 
aıcaklığm OTmIATİK :BİR ğı fi 
ağrıyan yerin etrafına. yayıl~ 
ağnlan defetti;;ini hissodece ff f'1.I,_ 
ALI..COCK yakısı, adelılta ,.-. tl'J, 
asaba tam bir sükun ve agrı~ 
yeni bir kanın cevelAnıııı d ,_. .. ,. 
ALLCOCK yakısının tcrkib~ ' ';J, 
Frankinsenso, l\Iyrrhe v~ ti 
metli moodelcr \'ardır. u. i• 
yakılardan sakınmak~ 
ALLCOCK yakılarındaki k ... : .. il. 
Kartal resmine dikat ec.ı-
eczanelcrdo 291/ 2 kunışa aatılıf· 

iLKBAHAR nıefBI~ 
mahsus y~ni gelan Ol "
mıza yer ayırmak lb~;.,; 
dayız, Bunun iç.n : it r' 
stokumuzun bDyUk b 

ınını "' 
15 Sonkiinll1'~ 
15 Şubata Jı8 ~ 
her yerden iyi v~ :0eıdl' 
mel fiat ve şcraıtl toı' 
çıkımyoruz, Çeşıtl6~1~ 
meden evvel ıbUYtlY" 
teınin edıniz. 

Beroııund• _t.tl: 
BAKER MağaıP"" ı 

-- ·ıi;~·~~ 
B . . • hı0/d "' , ırınc; -" Si 
ikinci uh."I• z (JI ' 
O .. .. h;ı. z çuncu ~a •· (il 
D •. J•• •. __ Li/• I J or uncu sa1• ,,. 

iç ,ahi!eler 4' 
Son sahile 

dd c ı•~ Muayyen bir mü f cP""" J 

d ·ı· •aptır• ~~ ca ınikdar a ı an ) t1tiP':.~ ·r ,ıwdcJl 
tenzilatlı tar? en. • çt 
ceklerdir. Tam, yarı~t \ff ~ 
ilanlar için ayrı b· •. J 
edilmiştir. . t il~~ ı 

Son Posta'nın tıcar iir'' 
işler iç;in ŞU n~rf'se ırı ~ 
melidir: J(ofle ... 1 ~ 

tıancıtık _.tJ• :~ 
Kabranı•" c1•"" 

Aok:ı..-


