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A f<ıti!rl~ ve Ba.~c1..i1imiz Bal'f..'tın Antantı nıflmcssillcri Uo beraber. ... 
ASIM US Dİ-nizba.nk Dm um İnüdüı ünün begana~ı 

Qııb .. 1.• aıy::·;~.:~fiSU.
6

) J · ·Denizbankın mühiin 
lye ıe Oanontsyo ! ~ ··. · · 

.. CJUn öldU , f ı · t •. d "' ·. . . ' 
• ı Roma,l(!lUSU· aa .ıye ın~ ogru •... ·- ,

1 

si) 1 Me~h·ır ı1 • 1 • • • • ~· • r 
talyan tair 'tt fO· 

1 

ilk ŞUh~ IZmiılfe, ikincisi JS/anbulda kuru/UIJOr 
mancısı Gabriyele 
D:ı..,untsyo bugün 
ölmü§tur. 

Gabftycle D~ · 
. nuntsyo 1863 sc ,.. 

. j nesinde doğmuı -
~ # ' tur. Bu hesapla 
tdj~ <>larak •. bugUn tam 7 S ya • 
~ 1niıı tn °1ınU! bUlunuyor. İtalyan 
~~.ti"•, ''Şchrnc§hur , eserleri ''ölUm\in 
~. trclcı; "et socuğu" "Kayalıklar 
~la .. . ~·,, '\'e ''A ' 

"'\lıı- tcı., isır.:ndcki ro -
• J 

Eski vapur almamak prensip 
ittihaz edi ~di .- Deniz sporları 

ihya edilecek-
linıir, i (Telefonla) - Dcnizbank 

umum mU<lüril B. Yusuf Ziya öniş bu 
gl\.n de lzmitdcki tetkiklerine devam 
etmiştir. 

Ticaret Od.ut ~arafından hazırlanan 
balıkçılık raporu kendisine verilmi§-

tir. B. Yusuf Ziya. bugün, Tilrkofiste 
hayvan ihra.catçılarının yaptığı top
lantıya .riyaset ederek, azalmakta. olan 
hayvan ihracatının vapursu.z.luktan i
lerigeldiği hakkında.ki l!kayetleri dln-
Iemi§tir. (Sonu: "Ba. 6 Sü. 4) 

,. 

- Balkan .Antantı konseyi Ankara 
toıılantrsnıa l,Ştirak etmiş olnn dost 
ve mUtteflk Yunanlstanın Daşveklll 
ve Ilnrlclyc Nazırı General Met.ak· 
sas ile dost ve ruUtlefik H.omanynınn 
Hariciye Mlletoşarı D. Komnen dUn 
husuat trenle şehrimize gelmişler :\·e 
uüyUk tezahUrntıa l~tlkbal edilmiş-

. le~dlr · · · • ' . . 
Muhterem mUmcsslllcrln soçtl~i 

yerler, Türk, Y.unan ve Rom(?n bay-' 

' (Sonu 8a. 3 sU: 1) 

l/ataydakf: seçim ?ıiza!Ml(lmc.sf!f!Pt '!c· 
ği§tirilmcsi hakkında m:~1~Zerdc , 

bulunacak ôlan B. Mcn~ıu. dWI 

şchrimi::c golmi§, bııgfln dtnitvreye gi.
dcce'ktir. Ya..--ıstnı 6 ncı nyıfmnizda. 

. ' . ' 
ok·uyım. 
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Şehir Meclisinde 
Muallimlerin kıdem 
zamları meselesi 

görüşüldü 
Belediye vergi pe rusumlarının 
taksit müddetle inin azaltılması 

kabul edilmedi 
Şehir Meclisi dün sa.at 'on dört bu

çukta birinci reis vekili Bay Necip 
Serdengeçtinin baskanhğmda toplan
dı. BUtçeda bir münakale yapıldıktan 
sonra 938 senesi vilAyct ve masnf 
biltçcleri fasıl fasıl okundq. Maarif 
kısmında ilk mektep muallimlerinin 
kıdem zamlan metclesi görüşülürken 
maarif müdilrU Bay Tevfik söz alarak 
§Öyle dedi: .. 

- Muallimlerin kıdem zamları maa
lesef verilemiyor. 935 senesinde terfi 
e~n 840 muallimden ancak bir kıs
mı zam gördü. 371 muallim zam gö
remedi. Bundan başka 936 senesinde 
de yenfden 830 muaııtm zam gönnU§
tUr. Bu hususta ala.kadar makamlarla 
geçen görüşmeler sonunda zamların 
bUtQede yapılacak ta.Sairuftan veril -
mesi kararlaştı. Fakat bu 8efer di mu
hasebe formalite ytlzUnden muallimle
rin kıdem zamlarını veremiyor. Bu 
zam!arın verilebi~si için bütçe ka -
r:ırnamc3ine bir ma.ddo k6'nulmMİiıı 
rica ederim. 

Bunun Uzerine Belediye muhasebe
cisi Kemal söz alarak şu cevabı verdi: 

- Mu:üliniteHn kıdeni zaıii~armrn 
verilememesi formıı.lite me!eleeinden 
deirfl, mali vaziyetlmiz:ln iyi o1mama.
sm1anı!tr. Bİ1tçede yapıla.ei.k bir U.. 
s:ı.rruf ile 4 - 5 ay için bu zamlar ve
r ilse bile sonra fas8.rru!' oliiıa.dığı !i~
dirde bunlar verilernl:fecektit. İJir 
muallimin maaşına 4 • 5 ay için zam 
yaı;tıktnn gonra ma.a.,rnı tekrar indir· 
meye de kanunen cevaz yoktur. 

Azaı:lım Bay Rnıtt de t"""' "rif varl
datının mcktep!ere tahsiıdnt, bu varl
dııt kif ayct ct:neyona yeniden varidat 
bulunmasını, llk mektep muallimter:f
nın haklrın olan kıdem zamlarmm be· 
hCT"lchal zrunanmcla verilmesini sôy
lcdi. 

Neticede muallimlerin kıdem zam •

1 larznm hazirana kadar behemehnl ve. 
rilmesl için makam ve daimi enenme- 1 

..... ___ ........................ - .............. 1 1 
(;iinıeı in n11şlnd11n: 

Rel<aoetı 
Son Ztımanütr4iı J stiiTıbul 1..'i~ 

1o.rı afa:mıcm tcrcü11!-" l}ekfitıde n~-1 
riyat artmıf tır. Eia.1 fü.btırtyle 

millı bir ihtiyacı kar§ı?o.yan bu nc~
nv~ttı memnun oınu:~ ldzımdır. Şu 
kadnr var ki ba::n 1dtapçılann cı-
1:ardık!arı kitaplar evvelce btıf 7~ 
bir kifopçının nCŞrettiğl bir e,,erin 

ne salahiyet verildi. 
Cemiyetlere yapılacak yardım gö

ril§lllütken lsmaJl Hakkı dedi ki: 
- Edirnekapıdaki §ehitlik, müteva

zi bir fJCkilde ~ışan bir cemiyet ta
rafından imar edlliyor. Orada birçok 
vilayetlere alt musı,atiller vardır. Bu 
mustatiller ~ yüz lira mukabilinde 
alınarak tanzim edilmektedir. Ben ls
tnnbuJ \'iUıyctinin ismini görmedim .. 
Bundan müteessir oldum. Şehitlikte 
Istanbul vilfiyeti için de bir mustatil 
yapılması için bu cemiyete 5oô İira ve
rilmesini t~klif ediyorum. 

İsmail Sıtkınm bu teklifi kabtıl b • 
tundu. Bu paranın verilmesi tçiıi m~ 
kama salıihiyct verildi ve vilayet büt
çesi 44G815 lira olıı.rak kabul '\'e tas
dik edildi. 

Müteakiben celseye on dakika ara 
verildi. İkinci celse & y Necip serden
geçtinin başkanlığında top!a.ndı. Ka -
~ak olarak tutulan etlerin vuati sik
letl Uzerınden almacak feslne dair 
teklif mliikiye encilmenine, aU. kÖ -
pekleri, iiiotCSr ve levha resimlerinden 
80~lu bazı mUkeUefler hakkında tah
ıill emval ka.tiununtffı tatbikine dıilt 
olan kavaniiı encümeni maz'bat&lan 
kabul edildi. 

Bina ve a.Hı!l vergılerlnin ta.bit 
mUddetlerl hakkında mülkiye encil • 
meninin tiıatfüı.tast okundtL Biliıda 
f(Syle deniyordu: • . 

''Bina vergisi ile buna munzam buh
H.Il v~r_gisJnln tWit i<let ve t.ama.nı 
ile tariiifat ve tenvi:i'iye vergilen M
sit adet ve zamah)annm am ayrı ol
masrlian.n llerl gelen mUı=kll~tthfi ba!: 
hl.ele zamanların tevhidi hakkrlidald 
mtlliaseoo ınuaurıuğlliıtfn g~nderdiği 
evr&k okundu. Umumt mecl1ı:e bina. 
vefgnroi ı~a evvelce tesbit edilen ha
ziran ,eylill k~unuevvc11 mut ayla -
rmdaltl aört taksit ile yine ayni mil -
kelle!lerden almma.sı icap eden tanzi
fat ve tenvirfye resimleri iqin c\e ağus
tos ve kanunusani ayları ve sonu ol -
mak ttzere iki ta!tslt tayin edirntf~tr. 
Bu vaziyet her iki kısım 'Vergiyi bu -
güı1 tahsll He rflUkellef ~belerlıi ayn! 
vergileri ödemekle milkellef olanlar 
u~mdıı pek fü.zult tebliğat ve hesap 
i~leri m~gııHyeti ihdım ettiği gibi 
mUtemerrid olan'ars. karşı yapılıı.cak 
takibatta pek fUla kITtastyecillğe 

meydan veroceii açık bir hs.kikat ol
duğUndan bina ve buhran vergtlerlnin 
temmUZ; teŞrlnlevvcl ve kAfıbnwsanl 

aylan !ODU olarak Ü~ taksite indiril • 
mesf ve tcnvlriye ve tanzifat resminin 
de ayn.i emlAkten ve mUkeJleflerocn 
lıtlfa edl'eceğfne göre evve!ee te!!btt 
edilen iki tikiıft yetine tıc; talrsite qı • 
bnJl.l'Ö bunlardan Mna ~ ·tü
.tt aman.larmda bfrltkte almmur mu· 

Bir cami temelinden çıkan nloncikaşa 
............................................... -..... _.. .............. -......................... ,---· --·-· .. -···-····.._ 

I Venicami'in temeli 

Safiye Sultana değil Halice 
Tarhana ait 

- Biluük Jfılrm:rlhlml: Turhan ~na -

Emin iskelesinde 1006 )'llmda S... 
fiye Sultanın yaptırmak tstedlj;,rl ca
mi, imaret ve ribatm temeu hiik
kmcla Sclllnlkll l\fustata efendinin 
vcrıUğl malfıınat ile Bahçekapı lçln
do Hatice Tarhan Sultanın t071 yı
bnaa J>nşlattığı Yentcamttn temeli 
bakkmda SJJAhtnr Mehmet Ağanın 
)'tızılıl"~ı rh'ayetin maht,·ott )'tlkan· 
la~a ,·erdiğim izahat lle an11Lı,ıldı, 

6anırım. 

§tmdi neUcelcrl at:&Meytms 
l - Muhterem milvorrÜıımb bu

ronıyor ki: 

"Biz, bu YJınm düılne e~erl g~zden ı:e
çJrirkcn hııkikale en uygun olnnını SdÇ• 

mcktc güclük çekmedik. Sariye Surııın ltev-
l'lne yetişen Scltınlkll Mu!\lafanın dııha son

rnkl tıırföçiler torarından dahi ıeldt ve ıe. 
yit olunan rlvayellni knbul cd<!rek Yc
nlcomiln lcmelini'Safiye Sultanın nltırdı
ğını söyledik." 

Ce ·ap - Muhterem h&rımm l1ra
rmı dttzlne eser" ftedl~~ tıılnız 

va.fık görUlmü§ttir. " 
?dazbita oltunduktaıı llöDft Bay Ha,. 

lil HilmJ ttitat& btilwıarak dedi Jd : 

- Halkm Meme kabiliyet! göz. 
önüne alınarak taksit zamanlan ço -
ğaltılacağma bflaklı müddetler indi -
rhmektedlr. Arkad~la.r halkın maU 
kudret seviyeainl.n çoğaldığına mı ka.
nicllrler? Mazbataya göre bir senelik 
vergi mUkelleflerden yedi ayda · alma
bak demektir. bstellli vergiler de tev
hit edilmektedir. Taksit mUddetlerinfn 
az:altılmuı belediyenJn tahsilltı nok
Wmdan fietki kolaylığı mucip ~lacak
aa da bence halka mUfkil~t elemektir. 

nuna beICdiye ıİıu1iasebCCisi Bay 
Kemal cevap vereiek şöyle dedi: 

- Dört taksitten hem halk sık eık 
fa.hatsız ediliyor .hem bizim kırtulye 
muamelemiz çoğalıyordu. Yeni aekıt
de halkı rahablız etmlyeceğintlz gibi 
kırl'\slyecfllkte azalacaktır. 

&y Halll Hllttıl tekrar elSı atarak, 
hazan elektrik, su paraları ile evkaf 
belediye vergt ve resfmlerlriln, çocuk· 
1arm mektep tabltlerlnliı bfr araya 
geldiği, bu ytızden itin içinden <;ıka -
mıyanlar olduğunu aöyledf. Makeadm 
vergi ve re!l.tn!ertrt halktan nuıl ko • 
taylıkla almak kabfl!ıe onun teminini, 
bUtUn bti viziyetlerin yeniden tetkik 
edil('tek bkelt zamanlarının ona göre 
taytnliıJ teklif etti. 

Buna diğer ualar da iştirak etti~n
den taksit mUddetlerfnln yine eskisi 
gibi dört ay olarak kalmuı, ancak 
'!~ ve resimlerin 111a.ıbatada kayde
dildiği şekilde tevhidi kabql ve maz .. 
bata. encUmentne iade edildi. Ancak 
ma~batada buna göre tadilat yapa. • 
caktır. 

Şeliir mecil!t ~gllii ;übai <fems1 
toplantısrna nJhayet verecektir Bele
diye b~tç"st yetiştlri1emedf ~ için 
mUddetiiı uz:atılııiasmi IUzum haınl 
olml'm~. 

Belediye bfttciiıal mectfstn nisan 
devresi tÇdirWnda m~ eanecet. 
tir. 

~ııtıiWa~amn bir tc t1vayctln<1eif 
ibarettir kl o rivayetin mııhlyctlni 

yukarıda rordJğlm tznhat gö tcrbllş
&Jr. sonra gelen mUverrllılcrden bA
Zıtnrı, ı. e tiu flvayefl iyice tetlilll et
mcd<"n nakil ve knbttl edt'rck vesika 
şeklinde giistcrmlşlcrdlr. Yanın tltt
zlno eser, 1-;"te bn mnhtcr~ıfi ' mtıv r
rihl<'rin eseri olacaktır. Raşlt ve Ab
di pn~ tnrihler!ndeld resmlkü adu 
aft ruıorlcr d<>~I; ancak SafJye Sol· 
tftnın nttıroı,., temC'!lln nerede, ftm
rllkJ \'cnfcamtln temeli nered" oldu
ittt <I" tetkik huyuMıl~ayctı, vr.ı'flecek 
hülcmttn başka olacağı pek tabfi ğö
rülilrclU. 

2 - Buyul"tt nyor kH 
••.sır: b!i>lııthmıı, bU ıuırlh vc~flüıtnnı lcıırşı 

(f 073) rarlhll bfr ~•"ffycde~ fiölfl~ ıtıifti
nıyor:\unuz .. " 

"Or:ıd {o vokfiye/Tt-) cıımtln temelini 
Turhan Sult11nın atlırdı~ı yozılı ise bunu 
k!\llhln ( 1) "alkavuklnlhınn ( 1) vermek 
lc:ıp eder. O ktıllp ( 1) kim f!'>e, Sııflyf' Sul

tanın ha$l:ııhjh bir yapıyı Turhan Sııllan 
lamaınlııdıftını yazmayı ubudiyet ıdobı

na ( !) uyaun ıtörme:vcrek haklkııtJ tah
rif ( 1) elmiş olmalıdırl" 

Co\•rı:> - Dn hkr&5tllrlll !'la)'ID mil· 
verrlhfmlz lld mtıhlnt ııo ta11 gözö. 
aline ltoyu1or. 

Blrtnclsl: Sfl4htara~nm mahlye
tt antıışt1an rlçayettne TO hn rivaye
ti Sllllhtara~aitan nakleden bazı mtl· 
ver~lhlertn sttzlerlno (.ıar:ih vesika
lar) adı veriliyor. Movzunmnzttn ha,. 
ŞJ:tilıl" \'e!dkamn ne t1em~k ölClu~ıno 
heyan buynritu!hı hnlde bnra!la unn
tulnyor. Fazla olttra.'k hu rivayete 
(sarlh Tcslka?) tabir buyunıluyor. 

lld.;cl nokta: Koca bir mahkeme
nin ver<JI~ bir llAmın, bir hOocctt 
men•tıkanın, bir vesika! ısarihenln 

bir kAtlbe nbıhet cdllme!'lf hakkmıta
kf· ha;rrcoo değer bir zuhtıl. Galiba 
\'akflyenln ne demek olduğu anl~
lamıırlı. 

Vaktl1e, temyiz mahk~meıdntn 
tnıııHtklnl ht\\1 kazlycl mnhkeme ha
tlnile bir ,eflo.t 01\mıdır. Şlmdlkf 
mati'u~mcl rın vciclfklert 111\m f;dbl, 
bıt ttltm, hm:nm hft.tdmae ilk Hncc 
\'ı'\lntrn kerıdl8I, yahut ı;nnal'rdlltl ve
ldll kencfüılnln yaptımu,, yahut yap
tırmıık1" butnnmnş olclu~ı hayratl
le nkfcdcccr:t rerlor<len her htrl
nln mevldlertnl, hndutınrrnt, mbş

temf1Atını, hııtun teferrlhıtlylo he
yan cı1crek öz mal ve mUlkO oldultn
nu tıdcHr ve hnn1artn 1ıenctforlnl. 

hOccetlorlnl, mlllknnmclcrtnl fbrıız 

eilcrek fsbat ettikten 80nra vakfey
lodl mnı bcynn ve mUteve11t~tne tt"n<;

tfm erfor. Rn t<'~lfml mOtPftlop l'("-... . ' ' 
rlat mmltl Uı:erc vAkTf ile mtıtevent - -ıuııc:m11ıı. bir muhakeme cereynn 
o'1or. Tafıoıil cc1ffon hll •rat "'" mevkn· 
Pn. vil!cifm mUl!df iarlhl Ôl<ln· 
ltnnl\ kannntf rlcifanfye ile knnJ oJnn 
hl\!clm bn l'a'kfcrlflc-n şcyt,.Hn Tak-

" .. ftl'<-tfne hHkUm vo 11t\m eil~r. Rn htı-
ktlm ve 111\mı htlrltrcn hftf'<'ettn, ve-... 
ıdkanm adma •aJtn,.e denir. Runn 
yat'Mln •nM'r hAldmfltr. 1'anan cta 
tı:Atfo~r. ltl\ttbtn :ırar.c1,,.., yaltft1e. 

l'iWiiUn hrfro filli ~ y4tt ('IC1Pll 

muhakemeyi ~·e hUkmU blldirtr. vak.• 

fr sahih do budur. KAtibln bu hUkUııt 
\'O lluıncla hlç bir- dnhll ve ıcsf • 
rl yökfitr. , 

\·nı.ttye, bundan sonra Evkaf rııtt• 
fettlşJcı1, Ann.dotu ve Rumeli kııııt.S
kerlotl, htı.ttA • ftlslAmJar, yanJ "11 

yUksck bAklınlcr tnrııfmdan tetJd1' 
ooiler"k mUnderecatmf tasdik "" 
tonklrtlnc hôkllm ve imza ~elti• 
tcvflzlne hllklim Te lmad" e<tll• 
Ur. 'ilöyle bir \'aktlycnfn nakZ '" 
na1ctıı:f ne ihtimal katmaz. 

)ttifi temelerıien s itlr olan ht\rl<' 
hfr kat'f hUkmU hn\1 flftmlan hfr "'" 
tthA tılc;hct ederek dntkavnklnk. o• 
bntltyot ıı'1nhrnn rtnyet, ffthritl tııv 
kfkat kfftfm~lcHne yef' ore'rllme1if rrııv 
n~cn~ .ıi\zlerdP.n thtırt"t knJma'l ın11 
1 te ~llllhttırA~anın (UrUk rtvavctlı 
ı~te kndvt"I mnhkf'ımo hn11nl ııtJJll$ 
olan va1ı:fh·cnfn mUniter<'<'fth··· 

RR'ifkatlorf ff!nvtr ve fznhıs hf:t'fl'I": 
eden şn t<'tklka\ tb:~rtne bn tarffl 
mcnıı hft'tkm~a'!d hUkmQ ztlh l'ır:;ıııl• 
lf'lrl !!fhl tnrtht haMlcatleJ'e tırtfntd "' 
tlon hUvtlk mDveM'lhlerlmtzfn yOltS~ 
rcylPrlM hfl'nkll', samfmt SA11fd;,tf' 
mm bbulUnll ıtcaı edtof'fm. 1' 

1JttgA M A~~ 
Amn•,,n 11nv~ 

Şö/011111 r1Jml,111ılnit1 
lltJngı Pili dün napı/dt 

DUn !lu.t 14 ae Eiiılfi6nU tHitl<e~i ~ 
lontinda tstanbtil otornobflcnat ~e bO' 
tar fş<:llerl cemlyetınln umumi ıto~,: 
grest yapılmr~ BaşkatJ!ıği gafaj ~ıi ti 
bt Mnlimut YUtUten tntlliafj @al:! 
Katipllkl~reı Ha\ttt Botktıtd ~ 
Ziya ~nmtşlefdlr: 

Olrunur:; lbra l!dUeti tfie~ taıw~· 
dan !Otıra uala.t atrasmda m~de~' 
&ıhht, fktıeaat V6 nıalf vttzlyetl_çt bt • 
knida kuarlir Vt!rftmfŞtlı\ ____ , 

MOTEFERntK: 

VALDE HANI 1'. 

t>ttn bir gazete Emtnanı:ınıdeki :i{r; 
ae tlanıruk .:admJaıtı ftierlndc b:lc: tt" 
ile evkir arasında iliilllf çıktığını ya 

yordu. . 'ô-
BetcaiyeC!en afdrğıınu: mc4tlına& ff 60 

re Söyle b '.r anla§mazlık yoktur. ~
Sin llia nzerlılden tiıutaba'Jr.llt fıasıl 
mu§tur. ., 

YENiDEN BAZI DUKKANİfi.P 
CEZA GöRDU . rJ,ı 

Evvelki gdn Eminönn nuntatdl51~ ; 
bir fırm l:iC§ gün, Uo a~ı ile 'f ~ t' 

katede bbuncu han caddesin4e bir tı)31 
ftt:r ve fırıncı ve Papa.zotlu ha~nıtılr 
ieker:I tlçer ğilıi mtiddetlc sc:ıdde 1 

lera:r. ~ 

KURUN. 
1 

?JJONE TARiFESi 
ırı:eC 

1 Afernlrkel Mel'f'I 
kınclo dışınıl~ti) 

Avhte t~ f~~ " / 
~ oylık 21i0 .c%5 fi ' 

1 •Yhk l7f> flO fi \,._. 

Ylllı' too teol " 1" 
tef" •f Tarıtr.ıfncf~n Rrifbn RtrlıJtl 
1 

e ~,,. 

• ikinri defa olarak teroUme.ri olu· 
yor. Biz bıınu iptlda ik( muhamtin 
blribirinden Mıbes-nt oJaraı: bir 
~ Wlobs tM'COIM ~ 
tlmı ileri gelm4~ · bfr teeadfl/ Meri 
gibi dÜ4ü.nUyorduk. Meğer ~n i9in
<Ü lxJ.1lca f§ varm~. Meae1d Baaanın 
bCJStığı bir tercUnıeyj Mehmed(n 
do btı..'lt&rma.!ından mabat Haaantn 
l:itap!anna halk tnra/tnddn glJate
rilen rrığbeH keaerek mrara aok
mcık im!§! Bl11J1'JZl1tle bu tatlU ter
cllme 1citap 00.,Unlar kcndilerl kdr 
etmekten clyt:ıde kôm.,'l'tılannı za
rarcı aokınak 'çfn uOrtıfı11orlt:ır1mı! 

Çapraz Kalliae Balmacaıı 
01111 kurulf •HlııOlür. Po~tıt tıırllft r. •drı'f 
mc}·en )'~rlere ayda Jetmiş beşer 1-
ıııııını"cl ılır. •'fi 

Xbon11 knyıhnı hlfıflre-tı melelıtP 111 ,r 
ırııf <krt'fını. ahon~ f)arıı~•""' f>04, .,,, 

1 1 ıtf•' 

Ha<:aıı kazanıyor, ben de kdzana.-
yım diye çalı~Tc a1clır. ereceOt blr 
re1ccıbr.Wr; /a'lrilt HM~n 1fomnıyor, 
şunun kazancını kırayım dtve yapı
la.fi" feTarlm blr lfd'.lrfflffl !'Zf ff! rm:ta 

1 
2 
8 
4 

Yeni buJ~earma 2 - Bir cins balık, İt:.r cmlr. 3 - Kır
mızı, kale, kısa zaman. 4 - Tohunı 

ekmek, sırtı !:ıkıntılr adam. 5 - ibadet 
etmek, anne. 6 - Uğur. 7 - Yif t, e.. 
t'et manbına kabaca bir t!b:r, al!met, 

8 - Bir erkek iımf, ytıkıek, 9 - Ope
tatar, Ermenke eve~ 10 - r~r isim. 
11 - Tlirk alfab~Jirid~ Ud harf. 

ya tııınka Hl' ydllama O<"rel n ,,, 
dı n7.l'rlnf' ıılır. . ' .,tı" 

Venıılrn !t ahone yııııın •rr' •M od~ 
hlrılen \·:ı11!nnlarn. mı-klcrl,.rle 
lıtrınn n\·rırn lf'n7i!At vıırıılır- 1,,4• 

/:f. 
TOrl.-111t'nln ht'r pntf.fn "''' • 

>cı• IWN'n n""'"" r1n:ıll{~r0fiıif~ 
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[Şebi~ Hab~rleri [ 
Limanlarımız modern 

bir hale konacak 
"o tıuhteıır Umanl&rımuııt yenide& 
kCı lrıod rıı bi~ halde in~ l~in hU· 
,_ illet nıtıtehassıslara. tetkikler yap
"ltnı 6 

aı:;a baş]am~tır. 
d Şlnıdiye kadar yapılan tetklkter
't. en alınan netice en işlek ticaret mer 

1 aılerınıtzd bulunan Umanların bl~ 
ı~ bu.gunku lhUyacı karşılayaca.k va.
tn'1ette olmadığım, meydana çıkar-

ıştrı-. 

'k l'le.ntııe.rlmlıde kaydedilen deniz 
ııaınıaı:ının hemen bir toklarının da 
<tı~ansıı1tktan llerl geldiği tesbit e
llU llllşur. Bütiln bu vaziyetleri gôzö. 
ta ll<to tutan hilkQmetlmJı bir taraf· 
ta 12 

Alman tersanelerlne bllyUk pos
tar vatıu rları lBmarlarken, diğer ta. 
ta tan Hnıanları yeniden inşa.ya ka-l ıernı tştt r. 
Ca tınat VekAieti mOtob&Ssıslann • 
teşn 110nden Porten'tn başkanlığında 
lıe Oa]{Ul etmiş Ölan miltebaasrs1ar 
c~etı bu husustaki totkiklerln aetl· 
bu ili almış. bir rapor.ha.zırlam1ştır. 
tfy raDorda ber limanın 'bugllnkU va~ 
lıı~ eu ile muhta.t; olduğu tesisat ve 
~at Yaı11mn.ktadır. 

~ıı llttın hu llmanlarıoıızm fnşaast f. 
litnı~aPllan hesaplar nettccslnd~ mil· 
~llkblr I>araya ihtiyaç gl\rlltmtıştUr. 
~f 6f 11 t?ıodern bir Umsn inşası e.sga
fr ı t hasn:pfo on mtıyon uı:·a ıntı.sra-
~an ettirmektedir. 

~eın eyef bu hususta.ki tetkfkahna e· 
teı.ıt.~fye le devam etmektadir. Bu 
'ı 11 ltlor ııem:elendlkten ıonra hB.Il
ıll 1 l'aarıınrrrt ne miktar bir tabslsat
la~1t"a eanebtleceğl kat't olarak a.n
la b a~8.Jt ve hiınun için derhal inşaa-

aş1anacaktrr. 
'ttı~){ G~:'tlt KURT.Ul.'\t'A 

Ştım:ETt So 
"t\ı.._"tı defa Danlzbank'a bağlanan 
'bJ ~ Gemı Kttttarma. şirk.eti umn
Qat el'ett evvelki gttn toplanmış, t-

~& he1etlnt tbrA etmtştl. 
~~t!~ t0p1antı neticesinde şirketin 
llra1~'1rrnı b~ nislretlndekt 150 bln 
ııat111 hisse senetlerinin ht.tkOmeıt.Çe 
c'-1,.f\l' ll.lıntnl\st 01.erinde J.n~ıırac'ht 
~~~tı et1en müzakereler Oterlnde 
~ld l.,_l\~n .. 

!)il 11~1;-ttl\ız maltımata gOr&. u tı"f 
b~,rı °ltMar Denlzfütnk fduesl eş.
bı ~ ~ltn('le holunan •frkettn bUtnn 
calttır n tlerınt utrn a.1mr$ bntuna-

Bütçe gUmrlik ve tnhtsarlar vak!· 
letl tarafından tetkik edJldikten son
ra. Maliye VekA.letlne ı;8'nacrffecck
tlr. 

Verflen mıılCunata g8re: inhisarlar 
umum tnUdUrlllğU yeni bUtçeslnde 
varidat 48 mtıyon Ura oJc!uğuna gö
re, lstanbul lnblsıırlar tdafeslnln bu 
yılki biltçel!ll 8 mByon Uta artmış bu-
lunmaktadır. · 

KOL TUR iŞLER[: 

l{AHAt.iUıVlKvt<"lf. BiR DTA O!<UL 
AÇILACAK. 

önllmil:r:deki yılın orta okul ihtiyacı 
ctra!ı.rida tetlCkler yapılmaktadır. Bu 
ara:la KaragUmrükte yeniden b:r orta 
okul binası ~a edilecektir. B:na 35 bin 
liraya ihale olunmuştur. 

öZEL OKULLARDA 
GECE DERSLERi 

Ozel okullarda çah~cak üğrctnıenle
rin yalnız özel okula baflı kalacağı ...e 
resmi okullarda vazife alacuyaccı~nıı 

yazmıştık:. 

:BaY,akanlık özel oku11ar için yeni 
bur kayıtlar kO§maktadrr. Bu okullar 
ayrı;a huauıı ders ve geee dersi Eibi 
dersler yaparak talebeden ücret alamı
yaca'k,latidır -

KIDE.!d ZAMLARI 
t1lc okul öire~~en 

efem zamlan için vilayet biltçe~~ne 

d vanr muh~bat kararlyle 20 bin lira 
tahsisat 1ı:ontnU§tur. Konan bu tahti -
satl.ı 8fretmenlctin müterakim ı.amla
n verilecektir. 

P()t,fc;1'E 

Çfl .. ~:1AŞIR ASARKEN DOŞOP 
Y/\RALANDI 

Sultanaffö\ct TavukÇti sokağında tô 
numaro1r e~de Semaha~ isimli ve I ! 
yaşında bfr .ki:r: pcn'Ccredc ~atıta~ıi asar
ken mlivazcncsifli kıiybedcre'It: l'aralan- · 
mı§, can ktiffararl' otomobili has1ihıii'?· 
ye ğö{Urm~für. 

BOGAZOA BiR MOTOR 
DEVRtLDt 

Kfitn1dan gc1cn Rumcti Fcnerınc 
fta}liflı A1mict Teapttina t'tt Acİ:ı11iy'e mo
foruna t5iğlı t)fi ıl{çl k=·.%ii numc1! hi -
sarının anunden ıc'çerken ocvr lmı~· i
çind:kif :r dcn1ze dU!lmu~fede ~ kur -
tanfmrjlardır. 

13-KURUN 2-MAnT-tOS8 
.-

Yunan Başvekilinin memleketi
mizden ayrılırl<.en beyanatı 

(Vattarafa J inciU) 

raklartyle sUsle'Jimlştl. Btıtnıı şehir 

ba.:rraklafltr donanmıştı. istasyon. 
rfhtıttı \fa muhterem mtsatlrtcrln g11-

terglln bnlkla doluydu. 
Yanan(stan BaşveklU ve Romen 

Harfo(ye Mt!sfeŞarı saat t_!m on bir
de gefen trenden çıktıkları zaman, 
Haydarpaşa istasyonunda, tSfantitıl 
vaıt ve Beledfye Rf'ft1t B. Munlddln 
ttsflfni!af, emnfyet dfrekt~rll B. Sa
lih Kılı~. fs{anbut kumandan vekil\ 
General Cemil CahH. merkeıkuman
danı General th~n flgaıı!, Yunntıls

tan b::ıı,k6Mo16au B. PifoR, Romen 
biı:Ştfo'i\sotôm It. S'ufiaşevte. Yugos· 
lav baı,koneolosu B. VulrOt!C te df'Rcr 
zatlaf tiuıunuyort!ıJ. mr nKetr fhtl· 
raM ktf'a r, ffdl\~o iirntU:s: llaıt'td'r. 

Muhterem mlıııaftrler. ketıdtlerlnt 

karşılayanların elleifnl s1~t1ktan 
sonra fiandomtızfka tarafından cali
nan Yunan, It'.omen mim marşlarını 
hllrmelle dfnfeml-eler ve asker! tet
tlş edere1C halktn ~fddetn a1kışlan 
arasında lhıhd!lerl ıcfn llazırlanan 
busust vaptıra t>rnmişfeTi11r. 

Yt.lntln Baı,veldıt Generaf Metak· 
tfaS feTJtal!de beşftşfl!. VAi)if rtin «0· 
vertestııe cık'fürş' ~e tsfantinla tetfn· 
cöyt! tucaı:tT 'Boğftfi'i n ~elil'1i\•gnzet
lfğfnt E:eyretmlş ve fstanbtrı' Va-n v 
Selcdlye Reisl D. Muh!ddtn tl'st1l?ı-

.\ 

Dost MıJlet Ba~kılH Abide l5nande deftori fm::alayor .. 

aağt!a'Ji Şehttn b'O"sUs1yet1m etrtim-- l tıtffi aramttda bultı"tim:asr en sa'iıf!mf 
da t'zü'h){t~Jtij(Ştıir.' ' anıumutaur. Fal:at tstı, haklkaderi, 

General Metaltsas ile bbift?te· A't!· aftiilarııt tetdli ~dei'lz. 
na el~fmi~ B. RttŞeıi- B~ref ft Yuna- - FrlUlk& btlk6mCtJiı1 t&ifmiaıa 
ntitm'ırht A'ttfiit &1~181 B. Oa~. Ya· diüt tıerlle Karar netfColfıuıe, Fran
nan gazetecllerl de ber&tier ce~ i:O' h~fte Balİaln A.nüiıtı dev-
ve var>urda IHilnnmalUsyaıUııl', tetlerlnln dlplaftiatik itittn~&tiatı ıfte 

GENRRAIJ METAOA8 f«;lttlde tili$1ayaeaktır? 
• BEYAYA'PI ..Wi!aUtan .Aıtt.aıitt deTleUer1't e.)tn 

" · ttfN d\mitaı Frıitılfd liUkCrlieti' ile 
iruıtterefii mt~aftt öir atA k~Sfo. mttnl18e'bat t&ıs edecelttır. Ancı:ı.k, 

te gö'rn~meYfotsye'ft" gazete''Ml~8" de tffl ~ ceferan edeeek mnzake
ııftratta ?ful neraf, tı ey!ltat? er- re1tr, A'Jik'nrada tesbtt ettlfrtmf ~ti. 
m!şttr: · Jh dfiliU!n\ie Yl-!>ıı'G.c!'kt:fi. . • 

"·- An'kı:ı.radQ.n "°'k memnuu ôfa· 
raFdlSi'illft)rum. Araftır~I met'eut B. HO~~ ~RI . , 

baf'l'ai': 1'ü sefef'iM r&menn.tarıfiıtı ROmanyan a k'ıymetlt Haflclye 
neflce'Srnt!e bli' ırat d'alfa kuvvetlen- Mlist&şarı B. Komneıı do Ankara zi
mlştfr':" Blf kontı'$'mamft 61!tia8ınfta yaretlnden ayni derecede mesut t1ön
bey'nf!fflıtlo'f m~Hffetl haiz liôtt fte'fe- mekteydt. Gayet- sempatik bir ~abn
ee fia.z ıt 6ThseTe1~r ıtanbt'tllt. Bffii- yet taŞJmakta olsıi matiferem devlet 
dan' bd~a TttOOye Ttinantstan ata- &damı B. Komne'iı ga'Zetecllere aş~ 
srn<fıtyedt 8rt' mnabede ~ıtrafe etkk. tidakl beyanatta titihirımo~tür: 
ati' muır1ıedö 'rtıtkty~ tra~eklft t!'~s- .ı:.oı An'karidan çok iyi lnttba.lıirlA 
tuffi 13. CetA.1 f!ayar·ı~ nf!ıa'tl. sonun- ayrıldım. BUtnn s~yahatlmtz, tam 
at AftBa'fa; aıi1fc'!~f itY!,rött Efiia· &lr 1amlmlyet ve kndeşllk havMI 1-
srnda 1mzalnnllealrtrr. Tell'f ıit6 tı - çfnde g-~•· .AnkaTad11. dfinfa'ftm en 
d&mlz ikt d0f3t ve mtıttetlk ınemJt!!te- btl;1lk adamı, Re'idct'ımhurunui Atrt'
ti 'b\PiblrfM ~ahıt MK? t;ır S'l'lTett titfkl-e t1tnıtmak şerefine nan oldnm. 
bağla.yaca1rhr. 

- AnkarMl~kf tbplatt ~D1fft~n 
hıt7.1rlann.n teb111H. neŞrln~on evve1, 
'Rnlwaıı ol~l~n'° hHclfrrnenfZ'den, lıttl· 
~flrlorttUnn Jlıt1knn Antırntma y~

,1.,n ll:t\"et edfirrif"kt-e: Olı'I~ ıietfc«ı!Ô 
dtrar11ntıtffr mı? 

- nu1!!:a1'fettınm thı1kMı Ant&ntr· 
na ~tr11u181nf leteriz. Antftnt kftJ)'ret. 
her \'eıdle ne ttılltrar f'ttl~fmh: ~lbf 
bu kom,a c!e?]cfe i\afma ıteY'ktrr. Q. 'l'i.lrk -----ö-

~lll ı~ 0emt Knrt~ma ~rk~ttnın len~tn hir ~Use~~re ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~l.ıll'ı tıl~e heyetine Dentıbank tı- H:.tk Partisi Beyaı:ıt .oc.ağı tarafın -
iıı.rlltı <'IUrıuk fen kısmı müşaviri dan 8 Mart günü Ferah tiyatrosunda 
tllıııı~1~ A l"rılraı Vasıf ve ?':esfml se- zengin programlı bir ı:nüsamerc veri -

t "t1tr. leccktir. 

t lllhts 'IJtEJA nıı.o\ R ntı--rÇESt M üsamcrede Şeb. r Tiyatre>su a rtiat-
}o~l haı rtat ldareglntn yeni yıl otu- leti Hullccl piyesini teımi1 6dccekler 

(1 A ırııı.n M all" ,.;_ 
''?lltl\ mış, tiisdllt edilmek nze- ve Bayan u .a ıcçmc farı.ular tegan-

~ '"·~·;;;~gi~edbi"r v8ka-
laoş dükkAnlarm içine gazlar 
~ neden dökül :lü? 
~l~ • ~ hUQllertoden blrt8I IDJektrlk ı&mb&lari;ıa -~t.ı.a ta
~ 4'.Jta~ aaat bire 4oinı dolairr- mamen ahşap ve harap olan dlikkln.. 
t~~~da, Horhor hamamınm ı&roan birinin üst ·katındaki odası ile 
"ltıı iltt dU d~ ~ ve biriblrlne bl· alt katında yere dökUlmüş ga.z!arla bir 
~ l~ttı-. ~kln içinde bir patırtı i . kutu kibrit. bir boş Pz tenekesi, bir 
~F ~latda kçı_ kapısı olmıya.n bu pal~ ve bir şap~a buİunmuŞtur. Pal
\da aultk~ k bırine g~iş, fa~at di- tonun cebinde çıkan bir k~ğıttan bun-

~'tll fırı apısında.n karanlıkta bir larm, harap di.lkkAnlarm kar~smda 
h~a !t~t de·:dığuu görmÜştUr. s8 numaralı ke.""e.c;tecl dUk~.anmın sa· 
t~t c:lohu k~kasnıdan fırJam!~. ~a- bibi Ahmooe ait olduğu anıa~ıımış ad
lht:ı~tl:ı.~llt- an a~m~ dunnnspıı ih: resi tesbit edilen Ahmet, bir milddet 
~\ı~ltta aıcbt, l.!eçhu) adam bekçinin sonra evinde bulur.mustur. Paltoımz 
~ ~ ~c:llıı .. § etıneyip k~akta ve\~pkası:ı o!al1 ker~s!~ Ah~ct, ,Ak· 
htı Uitl~li ötf bekçi UstUste lstimdad sar.ay karako~una getirlJmtg, harap 
~!t~~l'rtt t Urznuş, bir Yandan' da kO: dükkanlar,~uJıaf~ ~lt!.Jıa ... alınmıgtıı;. 
b11~>, lıtı t!l ~~Pten ger! kalmamı!;itır. G~ dökill~il§ .. dil5kanl;ı;rdan on be§ 
~~~i~ ko Ah dp. atmı§, f aka.t ala- gün evvel bir yangın ba~lan.gıcı oln,:ıu11. 
~la 1'et ..... ~ adam bunlara da e- söndürillmfü;tü. Tahkikata nöbetçi 
~ıı~ lt~ !tniyerek karanlıkta ka • m~'!_deİ~uD1t ~uavini c'koy;.uş, Ak-

~t:"ti~ ~l~rrtrr. • , _ s:l!aY. merkezine fdderek Ahmet ve 
"l~ e ~~tı:ı e \1e dlidüklere ye!i~n bnzr, kipı~lcri sorguylt Qfkmifit!r. 
ltd~,l~ Urlatı bek"idçn vaka hak· Ahmedjn kaıJ1]S_!!ıdC!.ki baJA1' ,.dük • 

ta~1~ a..1;?1ca do~ca n:esh nl k~nları neden )'~lqx.ıak. ip,tediği tahki-
dulr'kAna gitmli{erdir .. kat sonunda anlaşılacaktır. 

Dun sabahtan itibaren başlamış 
# .. 

bulunuyöt 
Et dün sabahtan itiba:fen Hele<iiye- ı 

ri.fn kovduğu azamt narh ttzerlriden sıı
tılm aya b~1ıidı. Bel~ye matettf Je;; 
rl ve belediye za;b?Uu!ı merrmrla.n dtllı 
erkenden mmtakalarmdakl btıtilii ka; 
Sapları dolaıJarak etıerin özi.n:ne fftat 
ve neVlleıtiii gasteren etiiteıım ıto • 
JUP koynwhlılanm tetm ebnt8lerdif. 
Blttftii blapliirm 1nı etrht!eH . h1 • 
ctUklan ~ratmttştot. 

Yalnnt tiazı b'Mpt&mı meeefl ptilJö; 
la istendiği zaman koyunun dt§er tt1-
~ 1armCI:ın da fl!veler yapa":k satı~ 

yaptıkları &lkAyet edilmiştir, 
At&kadarlftl' bu h'l!lrn!lt1t tetkiklere 

ba§1am?§lardrr. Aııamt fiyattan !ula
ya ııatan k~pta.r haktrtnd.t maktn 
pus; &'~ tre.nmeM fç~ l!tliı ~ff 
mecti!ılııdm tarar hruınmfıth'. Kava-. 
nlıt erıcftme!ılıie lfavale edilen bti me
le g6ra, maktu pua eemsı )'trmt bet 
tn!tr. Bmiı!an ........... ~ 
ln tattmatfta'!fteehle sere bıi cer.adan 
uelaırmaya.n 1rua'P halı:1ı,nda etn Ura 
ya lnl'3ıtr J*l'a celUI .etf1eceği gibi 
dükklm da kapa.tı1acaktD'. 

itımrk AIIahın i>tr nimetidir. A'.llnh 
onit lise Ye bt-' &aitşıaaıll, toru· 
nn.~ I 

Jli8APftlLb.tMim 
t;mmBftZDEKt Z1Y ARETLERi 

Mnbtereın mtıafltlet Tophaııe 

rıbtnruna erttıklan sırada Umatıc1~ 
ki bUtUn Tapul&T" hep birden dfidfik 
ça"lmrŞlar: ~e mhıaflrler rıhtıma top
lanan halkrn aJk1~larr araeında oto
mobtttere blnmtşteraır. 

General M~ta1t~aa·a elçlnib; Bay 
Rueen Eşref, Yunan elçtsf B. Gafôs 
refalfat edt7or te Romen Hariciye 
M1teteşft.n B. Komneıı ile de, ayni 
!lustİst tTenle Anlforadan gelen tJtııt
reş @lctmtz B. ~uphl TanrıltVer Te 
Romanya in Atılı:ara e1!:1s'l D· Tele
m8 gtatyarda. 

Mfıııaflrler. ğeeılğt yollarda şf ddet-
1{ allnştarlt\ ttuŞıtanmr~ırl ve do~
nİt!a Dolmrrhah!:e sartt::rıni kH!erek 
uraYt 1'e mtızeYf ~ezmtşlfJİ"dfr. 

Saa\ tam ,.amnda CGmhiıttyeı 
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Yazan: 

Perenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin 
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yatağın başına gelmiştir • .Annelerinin 
üzerine iğilip, elindeki siyah istetos -
kobu gôğsünc dayayor. Bir dakka ge
çiyor belki bir asır! Sonra doktor 
doğrularak, al~ak sesle: 

- Mors i1l8ecuta cst, diyor. Arka
daş, gözlerini kapat hastamn. 

Babaları hareketsiz duruyor; Györ
gy hıçkırıyor; Klaranın yüzU kıpkır
mızı kesiliyor, gözleri yaşarıyor. Ba
baları birdenbire dönüyor, çocukların 
yanına geliyor ve, güçlükle işitilir al· 
çak, boğuk bir sesle:. 

- Anneniz öldü, diyor ... Son defa 
ol:ırak bir bakın ..• 

Sonra. birdenbire, tereddütle, yan -
lanndan ayrılıyor. öteki doktor Kla
raya bir şey işaret ediyor. Bu esnada 
babalan da tekrar yata.ğıp yanına gi
<liyor. Klara Paula~ elinden tutuyor, 
György'Un omuzuna dokunuyor ve on
ları alıp odadan çıkıyor. 

Ondan sonraki gü,nler kimin aklın
da? O Matlcr nasıl geçti tam mana
siyle kim anlatabilir? Şu yüzlerce tab
lo parçaları arkasındaki diğer tablo -
yu: öl~ hayaletini kim görebilirdi? 
Bu yüzlerce tablonun her biri bilme .. 
diğimlz, görmediğimiz korkunç bir 
hayaletti, - hayattaki büyük deği -
şiklik olan esrarengiz bir şeyin; insa.
nı teshir eden bir iht1{1amın korkunç 
hayaleti. Beyaz bey~ mor mor, ma
vi mavi birnlay çiçek, kış yaz yeşil 
yapraklardan yapıl:-cııs ~elenkler, u -
zun uzun siyah ve mor kurdeleler; il
zerlerl yaldızlarla. yazılı olan bu kur
deleler insan boyundaki on iki şamda
nın.ortasına konmuş. Çiçekler, çelenk
J~r yüksek bir !}eyin, tabutun UstUn
de. Tabut, anlıidınız d ğiı ml? Han1 i
çine ötuleri korlar da gömmeye götil
riirler? lşte o siyah, gUmUş işlemeli, 
ürerinde siyah siyah ve yaldızlı de -
mirden çubuklar olan tabut. 

Bu tabutun isinde annesi mi var? 
Öyle olacak: annesi öldü, alıp mezar
lığa götürecekler. Şu yüzlerce tanıdık, 
tanımadık insanlar, 511 acaip, fena ko
ku, insanın yüreğini parçalayan şu 
ilahı hep annesi i!}in. Annesi öldü çlin.
kü. 

Tabutun başında duyulan hUzUn
IU Uikırdılar hep annemiz hakkında ... 
Yoksa bizden mi bahsediyorlar? Bu 
lakırdıların ancak bir ikisini anlaya
biliyoruz. Hayat arkadaşı ıstıraptan 
bitmiş... Babamı~an bahsediyorlar, 
değil mi? Zavallı yetimler dedikleri de 
György'le ben... Bakın fj\lrda mendil
ler gözlere gidiyor ... Ağlayorlar mı? ... 
Işte yine ilahi b3,JJ1adı •.. Hiç kesilmiş 
değil mi idi yoksa? Siyahlar giyinmiş 

blrsürU adam çiçek yığıİımın büyük bir 
kısmını kaldırıyorlar; o zaman şam -
danlar arasındaki tabut siyah siyah 
panlb1arı ile olduğu gibi görülüyor 
ve c!çek kokularına karışan o garip 
keskin koku daha fazla duyuluyor. BU
tün bunlar annemiz öldü de onun için .. 
Yavaş yavae tabutu kaldırıyorlar. 

Altı adam kaldırıyor ve alıp götUrll
yor tabutu ... Nereye gidiyoruz? Yağ -
mur altındaki ıslak caddeden gidiyor -
lar. Tabutun arkasında Uç kişi onlar. 
Bir iki adım arkalarından bilyUk bir 
kalabalık geliyor. Arkasına dönüp ba
kınca Paula tanldığı birçok kişileri 

görüyor: Yüzünde siyah till, hamin • 
nesi; o parlak çehresi ile Elmfr dayı; 
gözleri kmnızı kırmızı, Emilla tey -
ze ... Klara? Klara yok mu? O da gel· 
mişti hlzimle beraber ... Jşte şurda ar
kada. Sağda solda siyah, beyaz haç -
putlar var, güzel gUzel heykeller var, 
küçük kUçUk, de.mir parmaklıklı bnh
c:cler v:ır ... Burda yatanlar hep otu -
ler. Annt-.si de öldü, değil mi? 

Duruyorlar: llfilıller, nutuklar, l!I
yah :renkler, rüz.gii.r, mendiller, arka.
dan gelen bir iki hıçkırık hep b'ribiri
ne karışıyor, her şeyde bir hUzUn var. 
Yalnız btrşey bütün bu birib!rine kan
şan t'enk ve sesler arasında olduğu gf- ı 
bi !arkediliyor: Atılan bir şeyin çı
lrımhih kat ivice i~ltilen , 

orkunç ve dehşet verici bir şey bu. 
Sonra bir daha, bir daha. .. Ama §imdi 
ses daha hafif, daha yumuşak geliyor. 
Sonra hemen hemen hiç işitilmez olu· 
yor. Sonra hiç i§itilmeyor, yalnız yağ
mur eınltısı gibi hafif bir ses. Tabut 
çukurun aibine indi; çukur san top .. 
rağm ağzına kadaı doldu. Annemizi 
gömdük. 

Şimdi babalarının yanına bir adam 
geliyor. Babaları çocuklann ellerin! 
bırakıyor, tlyahlar giyinınlş bir ada.
mm uzattığı sarı ve parlak tahtadan 
a.diğ bir haçputu alıyor, mezarın yanı
na gidiyor ve mezarın başucuna., top
rağa dikiyor. Ha.çputtakl yazılar u
zaktan siyah üzerine beyaz beyaz oku
nabiliyor: 

Hegr4.ils Maria, Ozendrik kızı, altm
d;ı. dl\, daha kUçUk bartıerle: 31 yaşın
şında ölmfl.Jtür. 

Babaları haçı sağ eliyle okşa.yor, 

sonra dönüyor, çocuklarının yanma 
geli~·or. Bu sırada, haftalardanberi 
gökyüzilnU hapla.yan kaim bulutlar a.. 
çıhyor ve haftalardan sonra ilk defa 
olarak bütün parlaklığı ile güneş tek
rar çıkıyor .. •• 

. . 
Gece bütün aile Andrassy caddesin· 

deki e\·de toplanmıştı - Peştedeki ve 
o sabah Szeles'ten g~len bUtUn hısım 
akraba. Sofrada annelerinin yeri boş· 
tu. Hepsi yava3 yav~ konuşuyorlar, 
ağlayorla?', . iç ~kiyorlardı. Babalan, 
rengi upsan, etra.flarmda do • 
laşıp duruyordu; hep gözleri yaşlı idi 
Sonra çocukları ya.tmağa gönderdi. 
Gy:örgy'le Paula ordakilerin hepsini 
!!elfl.ırıladılnr, .onlar da çocuktan ku -
cak adılar, öptüler. 

t I •..w .,. 1 

Çocuklar odafarına gidince, yine her 
akşamki gibi soyundular, ellerlnJ yUz. 
lerinl yıkadtlar ve yattılar. György 
lrunbayı söndUrdü. Oda. karanlık §im
di. Fakat, Paula karanlıkta, gözlerin] 
falta§ı gibi açmış, öyle duruyor. :Ku .. 
laklarında o matemli sözler, o hUzünlü 
112hiler çrnlayor: burnunda o a~r, 
keskin koku dolu; p;özlerlnln ö:r-inde 
yüzlerce çkeğin tUrlti renkleri ve haç· 

puttaki yazılar dolaşıyor. Her şeyi kar
ma kar.ştk görUyor, herşey o yorgun 
kafasmda dalgalanrp duruvor, - ta 
uyku bastırıncaya karlar. Sessizlik i
çinde. rıessizlik değil bu ya, atılan bir 
§eyin boğuk bo~k sesler~ geliyor; ka· 
ranlıkta. da parlak p:ırlak mor ve gU
mUşU renkler dolaşıyor . 

Birdenbire... bütün karışıklıklarm 

ortasından doğru, berrak ve hafif bir 
sea halinde ve. ... her zamanki gibi, an
nesiiı.ln sesi işitll yor: ''Hadi Allah ra· 
hatlık versin> yavrum,,. 

(Arkası ı·ar) 

Sanatkar Naşidin 
Bir hakşi
naSlığı 

Sanatkar N aşit 
bu gece, Turan tl
yatroounda eski ar
kaWı§ı ve gazeteci
liğin en ağır bir şu
besi olan tertip üs
"1.dlıırmm emektar
larından Şahin için 
bir gece tertip et
migtir. 

Değerli san.atka
Sanatkôr Na.Jit rmuz Naşit, bu ge

ce için en çok de
ğer verdiği ve halkın sevdiği oyunları 
seçmiş bulunmaktadır. 

Büyük hazırlıklarla tertip edilen bu 
gece:ıin bir hususiyeti de, sanatkArm 
eski bit' arkadaşının anılmMmda sa
natını göstermek istemesidir. 

Sanatkft.rm bu gUzcl te§cbbUsUnU 

Bu kadffi 
casus mu? 

Yoks~ kuçakçı mı? 

i~fo mlf 

~ j Fransaıda, Lil 
şehrinde, tüpbeli 

hareketlerfodeıı do
layı bir ıenç ~
dıa tevkif edilmit
tir. 

Bu kadın bir ıe
ce, Lildeki oteller
den bir :ne gelmiı: 

- Bir oda isti -
yorum, ldemiş. 

- Bir kaç &ün 

- Evet, bir kaç gün için. 
Otele kaytolunurken ıösteroiği hüvi

yet varaka3ında §Unlar yazılıdır: 
lsmi Lea Sozyer; 23 yapnda, dan -

&öz. Fransız. Oturduğ11 yer: Pariı .•• 
"Dansöz., otele yerleıt:kten üç gün 

sonra bir poliı müfctti§i &eliyor. Ken
disi ile konuıuyor. 

Müfettif gider gitme% de Lea, !der
hal b;wullanru alıp, Lilden Parise ha • 
reket ediyor. 

Dansözün bu birdenbire hareketi he
yecan uyandınyor. Hatta butları, ote
le gelen pot:sin aahte bir memur oldu
ğu, genç 'k,adıru kaçırdığı ıayiası çıkı
yor. Fakat, polisin reısmen h:l::lirdiğine 
göre, bu memur hakik bir polistir ve 
tahkikat için gönderilmiıtir, 

Ş:.mdi Lea Pariste bulunamıyor. 
Kendisi hakkında şüpheler bu yüzden 
daha fazlalaşıyor. Dansözün bir casus 
veya gümrük kaçakçıar olduğu zanne
dilmektedir.' 

Deri depoları 
hakkında 

Mevcut depolar bir 
sene zaıfında talimat

nameye uyacaklar 
Deri depolarının tabi olacağı sıhhi 

&artlar hakkında. belediye reisliğinoo 
hazırlanan tallniatname dün §Chir 
meclisinde müzakere ve kabul edil • 
miştir. · Bu talimatnameji aynen ya -
zıyoruz: 

l - Şehir dahilinde meskenler ve 
ticaret yerleri arasında tuzlanmış ve
ya tuzlanmamış olsun yaş veyahut ta
mamiyle kurumamış her türlü hayvan 1 
derisi depo etmek veyahut kurutmak 
Uzere asmak yasaktır. 

Bu gibi yerler belediyeden alınacak 
mUsaade tizerine şehir haricinde ve 
civarile et:ı:.afına rahatsızlık ve mazar
rat vermlyeccği tetkikat ile anlaşıla
cak olan sahalarda yapılabilir. 

2 - Şehir dahilinde yeniden açıla • 
cak kuru deri depolan için beledivedcn 
izin alınacaktır. • 

3 - Gerek yeniden açılacak ve ge
rekRe eskldenberi mevcut olan kuru 
deri dep0lar1 aşağıda yazılı §artlara 
tamamen uygun olacaktır. 

A - Her tUrlU taze ve kunı derl 
depolan meskenler veya diğer ticaret 
ınücsseseleriyle doğrudan doğruya a
J~kası olmayan müstakil binalarda ve 
kokınıu ve vaziyetleri ile muhitini ra
hatsız etmiyeceği anla.sılan milnasip 
yerlerde tesis olunacaktır. 

B - Bu gibi yerlerin zemini ve bir 
buçuk metre lrtif aa kadar duvarları 
yıkanabilir şekilde çini, mozayik, çf -
mento gibi gayri kabili nüfuz bir mad
de ile örtülecek ve her taraf mda.ki ha
vay ısUrat ve milesseriyetle de • 
tertibatı bulunacaktır. 

C - Kuru deri depolarında her ne 
sebep ve bahane ile olursa olsun yaş 
veyahut tamamen kurumamış deri bu
luntlurmak yasaktır. 

4 - Eskiden mevcut olan depolar 
karnrm ilanından bir sene müddet zar
f mdn blitiln bu 6artları tatbik edecek
ler ve bu Gartlara uymayanlar ba§ka 
yerlere naklolunacaklardır. 

( Yeni l\ıeşri11at ) 
OC KiSi All,1SINDA 

Vcdnl Nedim •rnrün, evvelce şehir tl
yatro~undn oynannn (Üç kişi nrasıncln) 
ndlı dramı kitap hnllndc bnsılmışhr. FJz. 
yolojlk bir hıhli~cnin psikolojik tesirleri
ni froydlst bir görüşle tnhlil cclcn bu eseri 
okuyuculnrımıza hnrnrcllc tavsiye ederiz. 
Ahmet Halit kilnpcvinde 30 kunışn sohl· 

Alaka uyandırıcı bir mevzu: 

Hiç teşebbüs olmadan 
birden zengin olmak? 

Mümkündür! 
Borada; servet kendiliğinden ayaklarına 

gelen tallblllerln hayatı anlatılıyor 
ı 11· 

ze, ayırdıJ!ım su mektup zarflar 
20

0 Ra.stgellşle bir anda zengin olmak 
mevzuu üzerinde Viyanada neşrolu
nan bir yazıya, bunu yazan Dr. U. 
Ta.rtaruya; şöyle başlayor: 
"Doğrusunu isterseniz, her şeyde 

talihin rotu vardır. En bilyUk Alim, 
kumandan, spcrcu yahut tacir, talfh
lt olmazsa, muvaffak olamaz. Bu
nunla beraber, ta.liblt oluş, asıl mu
ayyen tarzdaki bazı hAdlselerle Ol· 
cnımelldtr; herhangi bir teşebbüs 

olmaksızın, kendiliğinden ortaya er
kan mesut hAdlselere·. Eğer ben bir 
ply:ıngo btleU alırsam yahut bir ga
zinoda kumar oynarsam, bu suretle 
kısmeti tam manasfyle davet etmiş 
olurum. Fakat eğer kendisi bu ıu
retle da"'et edilmeden, apansızın, hlc; 
umulmadan gellverlrse, bu başka 
bir şeydir: sırf tallhttr. Mesel!, ba
na gtlnUn birinde, Amerlkadan gelen 
bir mektupta. bir noter, ozamana ka
dar varlığından hiç te malfımatım 
olmryan herhangi bir kimsenin be
ni tek vnrlsl yaptığını bildiriyor. Bu 
gibi vaziyetlerin A\"rupaya aksi, hiç 
te seyrek değlldlr; ancak, en mUsalt 
vaziyette bite, umulan şey ele geç
mez; çUnkU, ya mnca.dele edilecek 
rakiplerin 11ayısı fazladır, yahut ta 
o kadar zira.de masraf hesaba katı
lır ki, biricik varise faydalanabllece
~ı bir şoy kalmaz! 

Dl~er taraftan, mOstesnalar t!a 
mevcuttur. MeselA, İsveçli blr gelin, 
daha geçende cldden hakiki bir sa.a,· 
dete kavuşmuştur. Bundan birkaç 
sene evveline kadar. muhtellf posta 
idareleri, posta pulu borsalarfyle ·az 

• nlft.kadarlardı. Boyuna yeni yeni 
tipte pullar piyasaya çıkarmak sure
tiyle umumun alft.knsrnı tahrik edip 
beslemiyorlar, bu suretle bir ticaret 
işine glrlşmeği umursamıyorlar, her 
hangi bir surette tedavülden kaldı
rılmış, kullanıln11yan nevller Uzerin
de lilzum g6rUlnn ~ldldo iloğl9l1cllh 
yapmakla devlet hazinesinin masra
fını kısmış olacaklarım sanıyorlar

dı. 1918 tarihinde tsveçte yilksek 
kıymette posta pulları, az değerde 
pullara nlsbetle bolluk gösterdi. 
ÇUnkU, az değerde pullar, ckserlyet
le yüksek kıymettcldlerden kıyas 

kabul ctmlyecek derecede çoklukla 
satın alınır. nu vaziyet l;:arşısında, 
bu bolluğu önlemek ve ucuz pulların 
yeniden ortaya çıkmasını temin et
mek maksadlyle, yUkeok kıymette 

pullar Uzerlne az değer gösteren ra
kamlar basıldı ve bunlar todavUle 
çıkarıldı. Sadece, alınan bu tedbir
ler ihtimal alay edilen bUyUk şehir
ler için değil; bu pullar, ayni zaman
da ve daha ziyade şimal deki en uzak 
nlft.yetlere de gönderildi. 

Ve işte böyle uzakta, kUçUk bir 
yerde, nişanlı bir kız yaşıyordu. Bu 
kız, nişanlısı delikanlıdan her gUn 
bir mektup almağa alışmıştı. Bu iti
barla elde ettiği pulların sayısı da 
gittikçe artıyordu. Ve bu arada an
latılan şektıde değişik ralcamlı pul
lar yapıştır1lmış mektuplar da gel -
mlştf. Nişnnhsı delikanlı, bu mek -
tupları kısa bir mUddet lcerlslnde 
yoJlnmıştı. 

1937 Teşrtnlsanlslnde, şu halde 
hemen hemen 20 sone sonra, 1918 
deki nişanlı, artık mUteaddlt çocuk 
ann~sl olan ve dul kalan kadın, btr 
pul kollekslyoncusu tarafından ziya
ret edlldt. Kadının, vaktilc nlşanll
sından gelen bUtnn aşk melctuplarını 
eakladığ1nı öğrenerek ziyaretine ge
len bu pul kollekslyoncusu, şöyle 

sordu: 
- aZrfları görcblllr miyim? 
Hayrete uğrayan kadın, mektup -

ları arayıp buldu ve zarfları, gelen 
adama uzattı. Bu adam, mektupla • 
rın mUhfm bir kısmını bir tarafl\ ıı • 
yırnrak, başını snlladı: 

zerindeki pullar için, her btrıoe psJ 
kron teklif ediyorum; hepsi, b6 ~· 
30 parcadır, şu Jıalde 6000 troD 
der!" 

.... 
• pS! 

Dr. U. Tartaruga: bugtin Tflrlt oıD 
raslyle 1920 Ura tutan bu para W 
teklft edilmesi sebebini, şöyle an 
tarak, yazısına devanı ediyor: 

1 dS • 
..Mesele, bazı baskı hataların de" 

dı; pullardan bazılannın nzerfD ~ 
ki kıymet gösteren rakamlar, te~ 
larnk basılmıştı: ve mahdut IDllt d~ 
da pullardaki bu yanlt~lık> sonra ~ 
pul kolleksfyoncularının aJAk& . 
rağbetini uyandırmıştı! ~ 

\ ........-eS1 
,. Kolumbusun Amertkaya erf~ı:ı:ı r• 

ve yahut Kunkeltn yakut ort
3
b1' 

koyması gibi keşifler. icatlar d& dJ 
asın gibi tallh eseri vakıalar ar 

60
g. 

sayılamaz. Yalnız taıthle tzab' ıD 
ru misallere, btlhassa Amerfkıı.D # 
muhtelif dolar kralları arasında t ıı!• 
lanılır. Novyork gazetelerınde11 Jd' 
rl, g~çende "gözleri gOrmedtğf Jıt'uıı 
yem bulan tavuklar" diye aııtnt vıı 
bu glbllere alt bir Usta neşrett1·100' 
listede, çinko kralı Sl'llOD rııt J)Ji 

nun tallhl de ztkredtllyor. BU ııd&ıııt 
bu asnn ilk 10 senesinde takfr 1'6 
ıeyyar satıcı olarak, BotlvfY•d• (tt 
Pazda ve civarında dolaşmış. tşP0J;&' 
malı öteberi satmakla hayauoı ıtft' 
zanmağa çalu;mıştır. O kadar fil tY 
dl, ki hatt& bir eşek btle tedarf~tı~ 
mek im ktınmı bulamıyor, ısıı "df.'ı 
malları kendisi yUklenmeğEj totl et' 
yordu. Kırmızı derili ,.erJllerrtıl11~ 
terllerfydl: ucuza mal olan gnndC11' 
lhtlyaclarını giderici gayet ebeı:ı:ı e)' 
:retsiz şeyler satın alarak, ona .il~ 
mek parası temtnlnardımenlY 6...-0ır 
mek parası teminini yardnnıarı 
kunuY.ordu. gt• 

Günün birinde, dere, tepe aos ~ 
ııt• dorlrcn, dağ başıodn itohçotll ·ıJ~· 

tınayla. Karşılaştı, bir kaya k.O~rıt 
na sığındı. Şiddetle esen rilı ptır 
kırbaclnnan su kütleleri, ka13 ,rf 
çalarım yerinden oynatıyor, 1<0911~· 
yor, bir uçuruma fırlatıyor -ve reıJ' 
ğıdakl taş parçaları da bU fitl tf 

parcalamyordu. Fırtına. se\1 "orı'' 
hava açılınca, Slmon Pattno. ,,çşıı!I' 
ma baktı. Bir de ne görsUD 1 ~erlpf 
da ötede, beride parıltılar göı arıP1 

kamaştırıyor. İlk çinko daıııll ı;e' 
böyle rastgellşle bulmuştu -ve tı Jl~D 
şlt, onu bugUn yeryUzUnnn en ıc 
adamları yerine getirdi. --. 

_,.tıl~ 
naı;ka misal; gQnUn blrfod6• -;:~ 

haylazca olan Pnrklns, sıyer~ıJ~ 
vadnda, nehir kenarında. btl l)turd' 
birkaç parlak taş parçasını ~ o&~' 
ve bu yüzden, bu 13 yaşındııld ~uıı~ 
annesinden birkaç tokat yedf ~ııt11J~ 
çamura bulanmış taş pa~ dil tı~ 
kulUbeyl kirletmişti; baba.51 :ı;: ,t~; 
yüzden kendisine nstelik da1~,.ır"ı,, 
cnnlcü vaktini bu knbll ••eıı.cııııııt'• 6

1
• 

ııe heba. etmişti. Taş par<13111ırıt.1 
şarıdakl SUbre yığınları nzer i 
dr. ,.Joet• 

ge.. e• 
Derken. aradan blrkM 81 pdll '1D 

ihtiyar Parklns, oradaki ıııııırıı.tl!J t' 
cen bir konuşmadan, cıvnf' 1161: tCO' 
altınla. dolu olduğunu ııs-rc ıe ot6 ,. 
klat netlcf'lslnde, bunun b~~ço~ ~O' 
~u anlaşılmıştı. Oralarda bt.tlbıııl~tlf 
cerapE>restln akın edecltl 

1 
rl ıı:: pi 

lunuyordu. İhtiyar bU 5lSZ C ()ğlıl ty 

işitmez kulUbesfne koştu, (!ell t~t· 
vakttle taş parçalarını nere 111ıt; 
ladı~mı Bordu. Fa.kat oğltl• ıııı.tı ,,. 

tyJO !Y 
ti, sustu. Ancn~ ennes ııııJdC• <'' 
elleri havada, ntyazkA.r .. ,.oıJ ıı(I 

ttiJttC.. ıılJ• 
hat vermesini rica. e ~s. 1°' ııır 
muğber çocuk, ağız acınn 0tılll cf" 
Sade gübre tıstUne atıtIDış 010 ~f 
kaç partll taş, 6000 dotaroıJl 'Ol; 
melerfne yaradı· Oğuıınr;111e 6 

e al n damarı :izi llS8 



• Frank Sl 
• Ool&r 126 
•ı..areı 1~ 
• Belçtk& F'r. S4ı 
• DraJım1 ~ 

başlandı . 
~flıı A.f:r.e~ ~emesi, iki .•Y ev- r •' - Raf e~ Şi§lide bir ahbabımda ta-

· lavıçre h :ı5J, 
'lAYa ~3 
· B'loriD 70. 
• K.roaÇCL 8;.t • 
ŞWıı.t.vua 23 
t'ezeta 

• Mark 
•Zloti 
•Peqo 
•ı..1 
• DUı&ı 

~-• K.roalneç 
• :::n.erl.lıı. 

• Altla 

• B:uılaıot 

~6.-

2~.-
26,-
14-
~~.-

ss-
Glr.I-

- -

Zalim hükümdar, eşsiz bir eser 
yaratan mimarın 

lllıf ICV&ilıaı Sıraııuı u baı'lı;a:sı ile ko· nJdr:m. Sonra ıeviıtik. Leyllk avkağm-
~fu i~in hlddetlenerck, aıdil.rmek ~ evime gelip gitmeğe bqladr. Son ,._ __ _ ÇEk ._ E R----11 Başını kestirdi 
fctiıı Yle ağır yarolıyan sabık polia Re- umanlar da f ula kıskançlık göstererek 

S duruımaam.a bafladr. kavga ediyor: 
lanr:~lu, hilviyctl teebit edildikten _ Seni de onu da. öldUrürilm, diyor-

• du. Nihayet va'lsa gilnü de kıakançlık 
~ Sira.nll§u bir acnedcnbe.ri ta.rur • mevzuu babsoJdu ve tabancasını çeke -
ttJr:~gün kendisini doktora götüre • rck vurdu., , 
'<>ktu Hazırlanırken, elimi cebime Suçlu Refet: 
to la hl. Tabancamı çıkardım. Mendille - Yalan, dedi, yalan söylüyor: ka -
G~· rını siliyoıtdum, ki kazara patladı. bul etmiyorum. · 
'o ıha Siranuı benim sarhot haı.:mden 
~ rk:nı Mahkeme bundan sonra Siranu§un 
' U§ olacak, kendisini vuracağım bUyü~ annesi Sultanayt dinledi. Sult:a-
lca cd:rck üstüme atıldı; . tabancayı na: 
it Pn:ıaga uğraştı. Bu sır00a tabanca üç 

ere d h drt a a ateş aldı. Sirar.u~un yaralan-
lc 1111 anlamal:iım bile. Biraz 's.onro ge
d rı Polislere kendim gidip teslim ol -
Un:ı, dedi o . 
~ kunan tıbbı adli raporunda kurıun-
ltrdn u~akt.ın atıldığr. ve bunun yara • 
lıldı~ Yanık izler.: olmadığmdan anla • 

11:
1 Yazılıyordu. · 

'l1td tahkikatta tutulan zabıt varakıi • 
ada· •• • 

daıt ·•Odaya g.J-cliğimiı zam·ın, ckrma
,ınık .d . ._ ı ı. Sandalyalar dcvrilmi§, tna· 

)o~İkJlrnıı, aynalar kırılmıştı,, denili -
u. Maznun it:raz: ederek· ...... z . 

~ s· aten küçücük bir odaydı; bel • 
lıiJi/ranuJ can havliyle k~§tırmı§ ola
~d: }'oJua aramızda bir mücadele geç-

1• 1!edi . t>· • 

- Bir gün a~ağıdan tabanca ıcsletı 
geldi. Korktum, ııı;ağt inemedim. Yal • 
nız gelen polislere yukarıdan anahtarı 
attım, !dedi, 

Mahkeme, gelmiyen phitlerin celbc
dilip dinlenmeleri için · t!uruımayı talik 
etti. 

OTOMOBiL AL TINDA KALAN 
tHTlY AR OLDU 

ıır.: gün evvel Sirke:ide bir otomobil 
altında katarak muhtelif yerlerinden a
ğır surette yaralanan 60 Y"}lannda 
Paronak, diln sabah kaldırıldığı Şi'li 
Bulgar hastahanesinlde öl:nü§tilr. 

~dt:ye doktoru Enver Karan cesedi 
muayene etmiJ, ölümü tC$bit ederek 

j 

defnine ruhaat vermiıtir. 
?iııe 1lcr raporda da atılan kurıun .:Z:lc-
'-du;ıuyarlann muhtelif yerlerinde te • ŞUPHEU BtR öLUM 
~· c!dildiği için taoancanın muhtelif Kemerburgaz nahiyesinde oturan Ha-
~l1eUerdc otıldıfı yazılıyordu. tice ~dın, diln evinde ölmüı, ölümil 

'nu tnilteakip Siranu§un ha&taha - tilpheli görUlclilğUnlden bSC.'.se etrafın -
4 ll_rnan ifadesi oki.ındu. Yaralı §Öy· da müddeiumumilikçe- tahkikata ba§ • 
~ili: · Janmıttzr. 

Cocuğunu · sokağa hı-= 

• Paı1a 2,,866 • KadrtO 12 ~10 

• Nevyor• 0,7l>:IO • BerUA 1. t'688 

• lıllll.llO ı:>.u12 • v.,.,.,. '.19;)0 
• 8rWLl9t t,6J10 • sucıa""' s.~1~ 
•AUDa su .60 • 80.knıt 100 ,0311 
• OeıurTn :u2 .. 2 • s.ıcrao ~U.~7 
• &orJa 63.4U2o • rokoııama 2.'lı?68 
• Am.ltud&m 14233 • 8toktt.,,ım 5.0810 
• Pnl 2.l,677:» • l.Allıcır. lı80, -

• ~ .. 2t63 • lıf.OÜOftl 23,615 

ESHAM 

1f Ba.Dkıun :ı ~ 1 '11· H&yrt.1 -
Ana&l!V 2a 1;) Çlmtnte l:\ 
ReJI 1,60 llerka BMnıı 100 

- atlkr•zlar-:--fahvJUer 
• tWT.Bor. J ICl•lrtıtt 

• •• n ı~ 22 .. t'rwmT&) -OJ 

• • • • o K.ıhbm 

• • • m 1 .. 20 • A.ıı.Adota • !060 

• ICrl•nl hUk. t'ıS- A.DadOla D .06) 

& Erzurum 0060 Anadolu m ~ 

• hUk.DahJll !.l~ Utıme..UA 40 ıo 

Zahire Borsası 
'.3. 938 

Buğday yumu~ak 
füı~d:ıy sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mmr bcynı 
~fısır sarı 

Yulaf 
Tiftik o~l.ık 
Tirtlk mnl 
Yapnk Trakya 
Peynir beyoz taze 
Peynir ku,ar 

1 

"'· ... 
~ 28 
5 17,S 

' s 
' 31 
' 30 
' 30 
' 25 

ı:u -
J2 -
69 -
31 30 
59 -

: Kı Pa 

5 35 
5 23 

' 3~ 
5-

135 -
12a -

Geen Giden 
Rultday 85 
Arpa 75 
Yapak l2 
Un 151 

Bulgur u 
Kepek g~ 

Ton Razmol 100 Ton 
,, Afron 5 •• 
" Mısır 

" ~ohut 
• Z. ya~ 
,, Afyon 

75 .. 
2,1/2 .. 

11 ,112· .. 

1/4 " 

Bugilıı, tarihte iki . korkunç Bima- ' mU§ et.rafına bakıyordu. Ynnmi!ala 
nm. hay:Ltıa.rmm istikametlerini nasıl vezirine: 
değiştirdiklerinin hik~yesini anlataca- - Vezirim. ded~ böyle musanna ve 
ğım: manzarası lAtif bir kasır daha. var mı. 

Hicretten 346 sene evvel Sasan1 dev- dır? .. 
!eti riyasetine iklnci Behram geçmişti Numan bunu söylerken duyduğu gu .. 

Behram, tahta. geçer geçmez gördü- nınm sonsuzluğunu yüzU.nUn çlı:gileri 
ğU haşmet kendisinl şaşırttı. İçki, ka- ile anlatıyordu. Mima.rmm öldüri..ılüşli 
dm ve zevk ona. milletin işlerini gar- ile herkesin içi ınzlamakta olduğundan 
meyi unutturdu. Bütün günlerini eğ- vezir derhal şu cevabı verdi: 
lence ile geçiriyordu. En nefis lçk.Jler . 

. sof rumdan eksik olmazdı. -Kruıır ve manzaranm letafetine di-
Rum imparatoru Karos harp ilin et- yecek yok. Uıkln böyle veyler fani ve 

mig ve muzaffer olmuştu. Halk ve hil- kıymeb!izdir, dedi 
k<tmetin diğer büyükleri gittikçe fell.- - Kıymetsiz mit.. . 
kete sürüklenmekte olduklarmı gö • - Elbett:e.. Bugün sizin için ee8iz 
rUyorlar, fakat kendini kaybetmiş ~lan şu kuır birgün başkal&rmm eli· 
Behramı bir türlU yola. getiremiyorlar- ne dilşecek Ye siz dünya. yilzlinde ol. 
dı. mayacaksmız. 

Behram blr gUn a.va. çıkmışti. Bir - O halde .. 
vlraneltkte oturuyorlar, dinleniyorlar- - AStl saltanat dünya. saltanatını 
dı. Hükilmdar bir aralık iki bayku • terketmektedlr. 
tun acı acı ötmekte olduğunu duydu. Vezir bu sözU !l()ylerken mimar gi-
Yanmda bulunan ve.zirine: bl kendi kellesinin de uçurulnwıı ihtf .. 

- Ah, dedi şu kuşların konuşuşl~ malini dUşUnmUştü. Fakat sabredeme-ı 
rmı bilen bir adam olsa da ne söyledik- miş söylemek istediği sö.zleri söyle -
terini bize anlatsa... m~. • 

Vezir bir müddet dll.şöndtt. Sonra: · Numan vezirini öldürtmedi. Yirmi 
- Kuolann ne aöylediklerinl ben dokuz sene hUkU.mdarlık talıtmda otu-

a.nlayonım. dedi. ran Numan: 
- Biliyor musun! .. 
- Evet .. Emrederseniz söyliyeyi.m. 

- Söyle ba.kalım ... 
- Ku.9larm birllıi erkek, birisi d.I-

§idir. BiıibirleriY.le . evlenmek isteyor
lar. Di~i kll.§ erkekten cihaz olarak ytr. 
mi tane harap şehir isteyor. Erkek 
kut bu Jstefe k~ı aıı mukabelede bu
lunuyor, diyor ki: 

- Eğer Behramm saltanat müddeti 
uzarsa yirmi değil, sa.na yüz harap 
§ehfr verebilirim . . 

- Çok doğru söyledin.. diye mu -
kabele etti. Boynu bükük, dilştlneeli 
bir halde earayma çekildi. 

1klncl gUn Numan orta.da. yoktu. 
~yahate çıktığını bildirmi3, bir daha. 
glbitlmemi§ff. 

IJ·· raka·n ana 
· -alın sorgu neticesinde tevkif edildi 

lıtnnbul Bdediueal 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,3-0 da 1 
tntr Adam l'arafmak) 

Dram 3 ı>ercle 
Yazan: N<!cip Fazıl 

Kısak!irek 

Behram bu söz karşısında uz;u.n u
zun dU§{lndü. Sa.rayına döndilğil andan 
itibaren ayy~. zevk ve eefah3.tE' dU~ 
kUn korkunç htikilmdar tamamiyle 

Türk Maadin 
Şirketinden: 
Şirketimizin hlBSedarlar umumi he

yeti M:ı.rtın 23 llncll Çarşamba ı;iinU 
saat 15 de Şirketimizin idare merke· 
zl olan Galata.da, Kllrekçtlerde, A· 
hen ve .MUnih hanınrn <l nncn katı.n· 
da. ı ve 2 numaralı yazıhanede ndt 
surette toplanacaktır. 

bırakmışlar, dly'e bağırdı. Canım, ci
ğerim l'nvrumun artık se1Amete u
laştığınt anlnyıhc'a tramvaya atlıya
rak eve geldim, Daruırıcezeye götür
mek aklıma gelmemişti, dedf. 

Ayşe do: 

xmumt 
Saat 20,30 ela <DALGA) Kom~di 3 perde. 

Yazan: krem Re~it. Pazar aünleri 15,3-0 da 
Matine. 

\.l~e ~~11ılh ,ömcr kızı 16 yaşında Ha-' 
~etr r sene en·eı vatman Nan tıe 
l~ ~~a hayatı yaşaıµağa. başlamış, 
~lltı, b~ cvi·eı do Doğumevlnde Nall
}\aıı ıt to~uk <loğurmuştur. Hatice 
l'a oı:ı e Yaşnmnğa başladıktan l!lon
b\ı to Un O\'ll olduğunu öğrenmiş, ve 
tııı~·e~cufu evıue götUrUrse kabul et
{)Uıı h ~ğını tahmin cde'rek, evvelki 
~ll~at !lstabanoden tıkınca çocuğ'u 

ÇOCUK : 
- Ben Haticeyi katlycn teşvik e~ Cumartesi, Çnrşamba ııaat 14 de C~IA \'l 

medlm, benim do beş çocuğum var, BOXCUJ\) Yazan: Mfimtaz Zeki Ta~kJn; 
ama hiç birini eokat;a atmadım, ken- Muzlk: F. Ege. 

%a~ ına almış, Silleymanlycde bir 
dlslne nnslhnt ettim, dinlemedi, de- -------- --------
dl. )., &tn ka 

•\c:tı Pısma. bırakmıştır. HAktm Reşit. suclıı Haticenln 
;{ Otıuf!ede Polisçe ynkal~nan Hatice tevklrlne \'e .Ayşcnln serbest bıra-

4 lr·ş~1 l:ocu&u solrnğa bırakması 1- kılmasına karar Yere rek evrakr mUd 
~<tııl'eyoh: <ıden Ayşo is.hpll .komşusu, dctumumillğe yollndı . 
~~lll'ııı .Sevkcdllerek birinci sorgu 
lfatı alne verllml şlcrdlr. · · 
....._ Ce: · • , 

lı .ı\,. k 
1~1\buı ~l:lmıştım, ~ocuğumu Nail 
>.:Ot-, dlyocız, zntP-n beni zorla bes
> llU bil dUşUndUnı; kendisine yU
b e ~~e 0 

göstermeden SUleymanlye
/taı:lr~ek bUyUk bir evin kapısına 
b"\ hekı' Sonra köşebaşına glzlcne
~"t-ı aılll e~ını. Emin coç.mğu öte-

11' a tlzero dışarı cıkınca gör-

~ naba l 
.: hıı~ba; kapıya bir bebek 
"llıı tı l>a k~-----.....:---

t-il tnıty0 r lns n.Ueslnln birkaı; ay 
nor olmnsınn yetti. 

~"-tok 
l'ı b lt1111 . • 
~1~ lılaıı. kıOrdcn haşl:a altın dama-
l''1 ~ ·~. ~~lllScler uci, bunu keridtle
"cı.~l "o J\ e~Unınemlşlcrdl; A vust-
lt tıce tn rnc.rıkadn tcltr.ar tekrar 

ı, .. 1 t-Qı sl:ltgcıtşlcrıc ıı.1tın elde et-
'111 • at .\.vıı C1aıı. b t! cok deCn da, h'ayat-

~at,"ttaıl.:l~tkıerl nnlnrda .. ?ıleselA. 
ta l llta<l orınantanndnkl "Cenup s9 enı·· 
'tııı-. G tarih nd~ olduğu gibi .. Son-
Q, lt llltı111 lnae Klondnyk arazl
~tıt ıİ ltor'; dolu oldlğ'unu belirten 
llııt-, ,'hetıını~~ da, t>u kEışfinl ~·sa.a-

. ....... bir lct:prlslnc borçlu: 

2 - AIA/l1' - 93.'i - ÇAUŞMIBA 

öGtı·; NEŞRiYATI : 

Saat: 12,30 Pliıkla Türk ıuus ı kisl. 12,50 
Jln,·aılls. 13,05 Plı\kla Türk musikisi. 13,30 
Muhırtır pliık neşriyatı. 14 Son. 

AKŞ UI ~C:ŞHIY.\TI : 
S:ıııt: ıs,ao Plakl:ı dans musikisi. 19 ~1-

hnl ve sr~ adnşlnrı tımıfınrlan Tiırk ruusl
khl ve lınl'c şurkıl:ırı. 19,30 ~işli Hnll..c\'l 
H9 terlt ko:u lorahnchın bir lrnı<oil (l\letc). 
l9,5:i llor~n hnhcrlcrl. 20 !\ct•ıncddin füza 
'C nrk:ıdnşhırı ıarafınıl:ın Turk musikisi 
\'C h:ıll\ ~:ırkılorı. 20,30 lluva rııporu. 20,33 
Ömer Hıza tnrafınılnn nrapçn sö3 l<'!v. :?O, 15 
Nezihe ve nr'lrndnşl:ırı hı~orıncl:ın Türk mu
~ild~I \'t hnlk ş:ıtkıları. (Saat nyorı). 2l,1j 
Hasıl snz heyeti: Oknyonlıır lbrahim Ali, 
J.\üçiık · Safiyç, kanun Munınm<>r, klariııct 

Hamcll, ut Ce,·dct J\ozon, tnnbur Sel~h:ıt
ıııı, keıııon Cc\'ıJct. 21,50 Orkestra: 1 -
HÖssi n i: ı.~i Pi.ı n·IC>me, ouverture. 2 -
Donlzcttl: l.o fille ıJıı Regirueut. 3 - Sa
rilsnte~ Ron:nnza •ontloluı.ıı. 4 - Driga: J.n 
forct l!nchnntec. 5 - TsçhnikO\·~ky: Dh·cr
timcnlo. 22, '5 ,\jıınıı haberleri. 23 J>ltı.kla 
~o1ol:.!r, opera Ye operet parçaları. 23,20 
Son hııh~rkr ,.c ertesi günün proı;rnını. 
23,30 Soo. 

TURA~ TlY.ATROSU 

Bu akşam: San'atkAr 

:\aşıt ve arkaadşları 

Hakkı Ruşen birlikte 

Hüseyin ~fat ve Şahin 

GECESİ 

Fevkaldde Program 
8 ki~ilik :ııatmazel ~Uçe - Pençe( ve ~laear 

,-arye!<>sf.. San'alk~r Na1it tarafından: 

- f,:\l.TU.f l'A7''Gl.V l'ERLERI -

Piy~s 3 perde 

ı\ YJHC \ : l\·05it lnr:ıf ndıın KAl\70 .... , 

7 Murt ınıuırıcsl 

Park ti:, ntrosundo .. 

ERTUGRUJ. SADC 
TEK TiYATROSU 

Bu gece: <esküdor • 
Hal<'!) sinemasında: 
S D F I f, T. E R 

8 perde 
Yıı:r.an: Yiklor JHigo 

HAl.K •OPERETİ 
::ı Mnrt perşembe nk
~omı 9 do Kadıköy 
SOrc:,·ya slnemn:o;ında 
Operet, Konser, Ko-

medi, Orkestra ••• 
4 Mart <'Uma nk~nmı 

9 do Şehzndeb:ışı 

Turan tlyatrosunda. 
nkşnmt De$iktnş Sunt 

8 !\lort ıınh Pongaltı Kurtıılu~ slnema5ın
da 9 rl:ı •• 

9~fnrt çnrşnml.ıa akşnmı n:ıkırkliy Yeni 
fiinemosındn : 

P!P!LA 
Bil) ilk opcr.ıt • Ork ıtra -

değişmi~. milletinin iyiliğini isteyen 
bir hUkU.mdar olmu§tu . 

Tahtını Tcrkebn Hilkiimdar 
Gene hicretten ~10 sene evvel ku

rulmuş bir MenllZX.'re hUk\uneti var
dı. 

Jrakın bir ~rini merkez ittihaz e
den hlikfımctln kurucu.su Malik is -. 
minde biri idi. Bu hükümdar, kendi 
terbiye ettiği Selime adında. birinin 
attığı okla öldUrUlmU§ \•e ölürken gU
zcl b!r şiirle bunu anlatmıştır. Şiiı:dc 

§Unlan söyle yordu: . 
"Sclimt: beni /CMlı1;14 cezalandırd1. 

Allah h-endi.sbıi hayır ile ce:LJ. -
Zandırma.'1n. Ben kendi.sine hergi1n ok 
atınaytı talim ettirdim. Kolu. pekle~ • 
ti#i tHJl.,t o bmu:ı ok attı.,, 

t~te bu hüklµnetln padişahların.dan 
.Numan da korkunç bir hükfunet reisi 
idi. Saııanlyan hi.ikümdarı Yezdicerdin 
terbiye için yanma gönderdiği Beh -
ram Num14na dünynda eşi bulunma
yacak 2>lr derecede ~ bir kasır 
yn.ptrrmı~tı. 

Numan kasrı görünce bıı)Ta.n kaldı 
ve sordu: 

- Bunun ınima.rı ki;ndir ? .• · 

- Mimar Senmar •. 
- Onu derhal buraya getirin .. 
Herkes eşi bulunmayan bir kıuırr 

yaptığı iC(ln mimara-gıpta ediyor, hU
kUmdar tarafından mUkMatlandırıJa -
cağını umuyordu. Fa.kat Numan öyle 
yaprr.ndı: 

- Mimar Senman derhal öldütil -
nilı.. emrini ,.e ~ n Ye ila• < etti. 

- O bit daha böyle kasrı kimse i
çin yapanıasın .. 

Arap tarihinde mimarın öldürülil§Ü 
bir darbımesel oldu. Biri mUkif aUan
dm la<'.ağı yerde cezaya çarpıldığı Ya
kıt "Cezai Senmari,, dcnmeğe baş • 
landı . 

Vekft.leten veya asaleten en az 
100 hisseye l!nhlp olanların hisse !e .. 
netlerini içtima gUnUnden ' hfr hafta 
evvel Şirketin idare merkezine tes
ıtm ne mukablUnde makbuz atma· 
lan rica olunur. 

l\JUZAKERE RUZNAMESi 

ı - !dare meclisinin ve mnrakı· 
bın raporlarının okunması: 

2 - Şirketin me\"cudat defteri ile 
1937 rıencsl bllAncosunun '\"e kA.r ve 
zarar hesaplarının kabulü ile idare 
mcrllslntn ibrası, 

3 - İdare meclisine Aza intihabı 
,.e idare meclisi ft.zalarma Yerilecek 
aldat miktarının tesbtU . 

4 - 1938 senesi için blr mU.rnkıp 
tayini llo tnlisfsatınm tesbftf, 

5 - ~irket namına teferrUğ edile
cclk maden ruhsatnamelerlnln, lmtl· 
yazlarının , gayri menkul mallarının 
takrirlerini kabule mezun idare mec 
tisi Azalarının tayini, 

6 - Ticaret kanununun 323 ve 
:l24 nncn maddeleri ahkAmına tev
fikan ldnre mecltsl ttzasına mezunl· 
y<?t ,.e mUsnade itası. <V. P. 20:?2) 

~ 
DUGÜN KALKACAK YAPURI.AR 

Saat 
18 
20 
ıs 

16.15 
15.40 

CJ.30 

Vapurun adı 
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6-KURUN ~-MAnT-tOS 

ankonun Bü re 
e "ri Ankarada 

Hükümellmizln giJndeı 11ce(ll a/an 
yakında tayin edilecek 

Bar<an An:an~ının karar:arı 
italyayı memnun etti 

Haber aldığımı.aa göre, /8Pf1nyada
ki Franl:o hülcümctinin BükTcş sf:/lri 
B. Prat, Attlituada bulunma7.·ta tJe lıU

kumctimizle temas etmektedir. 

General Franko hUkümeti ile hUkıl
mctimiz nrasındaki iktısadf mUnase • 
batı temine vasıta olacak ajan 'yakın
da taayyün edecektir • 

B'lkan Antantının Kararkırı 'lJC ltalya 

MiUbo, 1 (A.A.) - İtalyan lmpa -
ratorluğunun Balkan Antantı tarafın
dan tanınması matbuatı bUyilk mcm -
nunıyetıe mevzuubahs etmekte ve bu
nu beynelmilel nnhışma yolunda mU
him bir adım olarak tefsir eylemekte
dir. 

Korriera Delta Sera diyor ki: 
Balkan devletlerinin son kararları 

mlihlm bir hMise teşkil etmekte ve 
B-ı.lkan s\yasetil"hı bazı garp diploma· 

ıt faaliyetlerinden ayrılma.sm& zemin 
hnzırlnmnktadır. 

Franko rejimini tanfinak kararı da 
Balkan hlikCırnetierinin realist zihni -
yetıerlni gösterir. 

Gazetta Del Popolo eunu yazıyor: 
"Ankara kararlan Avrupa siyaseti

nin değişeceğine kat'i bir işaret olarak 
tellkkl edılebillr. Monlrö anlaşmaeınn 
gelince, fUı.Jyanın buna Jştiraki için 
daha bnzı meselelerin tavzih edilmesi 
11mdır.,, 

Sta.mpa gazetesi de şöyle diyor: 
Balkan Antantı devletleri, Habe -

şist.anın ltalya tarafından ıaptedilmiıt 
olması keyfiyetini il!nlhaye tanıma. -
mamn manasız olduğunu ımlamıı:ı1ar -
dtr. Belçika ise o kadar sllrat!e fler • 
llyemtyor. Ç'ünkU orada partiler ar~ 
11mda miskin oyunların hlkim bulun -
dnbı hir parlamento sistemi vardır. 

Bu çocuk ıangi 
babanın? 

iki e, kekte ayni şeyi iddia ediyor 
lzmlr, (HU8usl) - Şehtimlı hukuk 

mahkemesine, dlJCkate §ayan bir alle 
davası aksetmek üzeredir. DavMlll 
mevzuu, babalar arasında paylaşıla -
mıyan bir çocuktur. Her iki adam da 
çocuğun kendhdne aid olduğunu iddia 
eylemekte; kadın be çocuğun baska 
bir erkeğe ait bulunduğunu söylemek
tedir. 

(tJ çünoü scıytf adan devam.) 1 
meydanına gelerek Ablde10 çalenk 
koymuşlardır. 

Saat bir buçukta Vali ve Belediye 
Reisi B. Muhiddin tlstUndağ. muhte
rem trılsaflrler şerefine Perapalao er 
telinde bir ziyafet vermiştir. 

Saat beşte General Metaksas ve 
B. Komnen, patrikhaneye giderek 
Patrik B. Densamen'I ziyaret etmiş
ler, saat yedide General l\letakaas 
Boyo~lundakl Elen klUbtlndo Yunan 
kolonisini knbul etmiş ve bu Raatte 
B. Komnen, Romanya konsoloslo
~unda Romen elçisi B. Telemak n 
Doşl{onsolos B. ı .. ukasevıo tarafın

dan lğznz cdl1mlşlerdlr. 
Snnt seldıde Yunan konrıolosha

ne5lndo Başkonsolos B. Gnfos, Baş
vekil General Motaksas şerefine bir 
ziyafet verınl~tlr. 

Dost ve müttefik Romanyanın H • 
rlclyo Nazırı B Komnen ak~am saat 
onda kalkan eksprese ba~lanan bu
sust vagonn binerek şehrlml1.den ay. 
rıldıklarr sırada istasyonda t~tanbul 
Vnll ve Belcıdlye Reisi, emniyet dl
relitörU, kumandanlar, dost ve mtıt
tcflk devlet koneoloslnrı ve elçileri 
ve dl~er zatlar bulunuyordu. 

Yunnn RnşvEıktll General MPtnk
sns da bizzat hıtasyon gelerek Ro-
men Hariciye Müsteşarını uğurl -
mıştır. 

Tren, bandnmh~ilı:n.nm terennnm
Icri ve hnlkm alkıeları araınnda ha
reket etmiştir. 

Dost ve müttefik Yunan Rnşvekllt 
ve Harlclyo Nazırı General Metaksne 
gece saat on bir buçukta hnreket e
den hmnıst btr trenle Yunnntst&na 
gitmiştir. 

Ayni samf mt tezahfırntfııt u~urlnn
mrş olnn dost ve mntteflk devlet BıtŞ· 
vekili şehrimizden ayrıhrlten Vnlt ve 
Belediye Reisi B Muhldrlfn ttRtnMa
li;n ve Emniyet DlrektttrU R. !=lalfh 
Kılıç•a MrdUğft hllsnO knhuldP.n do
layı teşnkktır etrntş ve tren. gardan 
uzakla~rnraya kadar pen<'erP.den 
nyrılmaye.l'n.k kendisini teşyi edenle· 

Bek!r olan erkeklerden biri: 
- Ben beklnm. fakat çocuk benim, 

diyor. 
Kadın ise: 
- Ne onun. ne de diğerinin; de -

mektedir. 
Hakiki baba kan tn.hlilinden sonra 

meydana çıkacaktır. 

lzID'rrEN GEÇERKEN 
tzmtt, 1 (Telefonla) - Dost ve 

mUtteflk Yunanistan Başvekilf tle 
Romanya Hariciye Müsteşarı bmlt
ten gc~erlıen, istasyonda toplanmış 
olan halkın heyecanlı tezahUran lle 
istikbal edllmloterdtr. Vaıt B. HAmlt 
Oskay, muhterem mtsnflrlerlmtze 
beyanı hoşa.medt etmhş ve halkın 

saygı ve se,,•gllertnl arzctmlı,tlr. Sa-
71n mhıaflrlerlmlz bundan pek ziya
de mütehassis olmuf}lar ve coşkun al
kışlarla uğurlanmıı,lardır. 

CENÇLICIMIZIN YUNAN 
CENÇI.IGINE SELt.:'.tLARI 

General Metaksasm hareketi esna -
tni~a Univcrsite talebcmizden biri yük
sek tahsil gençliği namına Metak~aü 
ıı.=taben ~u tiÖılerl sôylemi~tir: 

"Ekselansınıza İstanbul Untverıılte -
literi derin sayğılant'U sunarlr.ır ve A • 
tinadald Universitell karde~lerine en 
derin ve samimt tı~l!m1annıft lbl!ğtna 

yiikse'lc tava!sutunuru rlca ederler.,. 
Dost Ba§VCkiJ bundan çok mnt .. has

ıts olmuş ve te~Pkktlr ederek, Türk 
gençlcrln:n Yuna11 gençli!be gönder -
ıdfğt gcJAmı lbtağ edeceğini s8ylemiJ • 
tir. 

' ortadan haybolan 
iki mektepli 

Oevrlalem seyahatine çıkmu~lar! 
bmir. 1 (Telefonki) - Şdırimis er

kek li:esinden ik;i genç Par:ar 1Unil or
tadan kaybolmu§lardır. Alp Aelaıı ve 
Recai ismindeki bu eki gencin bir dev
rialcm seyahatine çıktıktan zannedil • 
mekted'r. 

btanbula gitmiş olmalan ihtimal d<ı
hilinl:ie görilldilğUnden İst:obul zabı • 
tası hlidiseden haberdar edllmittlr. 

Ecnebi Kok Kamllrü 
Ankara. 1 (Telefonla l - Ecnebi 

memlel<et'erden ldhal edflecelt yirmi 
bm ton kok kl5mUrUnlin gUmtUk res
minin ton ba~a lkf Ura lndlrflmesine 
dair Vekfller Heyeti tara.hndan veri • 
len karar Büyük Millet Meclisine gel-

B. Numan 
Menemencioğlu 
Cenevreye bugün 

gidiyor 
Hatay için yapılan talimatnameleri 

tadil maksaıdiyle Milletler cemiyetinde ı 
kurulan komisyona igtirak etmek üze
re Cencvreye g;dcceK-ı olan heyetimiz, 
Hariciye genel 5C1Crcten Bay Numan 
Menemencioğlunun riyasetinde olarok 
dlin Ankaradan ~ehr:ınUe gel.mi§tir. 

Bay Numan Mcncmencioğlu, arka -
da~lariyle birlikte bu akgam Cenevrq'c 
hareket edecektir. 

M.Uıakereler ayın yedisinde be.tlıya -
cak ve tahminen on be§ güne kadar nc
tlcelcnmiş ola:.aktır. 

MECLiS 
Bugün topldnıyor 
Ankara, 1 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisi, kıt tatll1 devresinden 
çıkarak, yarın (bugün) saat on bc~te 
toplanaca.ktır. 

Ruınamede B. Cemal Hüsnil Tara
yın mebusluktan lstif aan.s. dair tak -
rir, Slriop mebusu B. Galip UstUniln 
vef atma dair ~vek!let tezkeresi, Or
dunun MenlU köy\1nden HUseyin oğlu 
Mehmet Karahoca.nın ölüm cezasına 

çarpılmasına dair olan tezkerenin ge. 
rl verilmeıııi hakkında. Başvek~et tcz.
kel'ell vardır. 

Antrenör 
Kursuna seçilenler 

Ankara, 1 (Telefonla) - TUrk spor 
genel Başkanlığı Ankarada. açacağı 

yeril ruıtrenlSr yetl~tirme kursuna 
muhtelif bölgelerden gelen 68 namzet 
den kabul edllenleri seçmiştir. Btinlat, 
Ankara bölgesinden FrUzan lncl, SalA.
haddin Faik. Aydından Nuri; Balıke-
11irden Enver; Boludan Mustafa; Bur
sa.dan RRma.zan, Mustafa; Çorumdan 
Ihsan; Çanakkaleden Nihat; Edime
den HUsnU; ESk1şehirdetı Muhıln; fg.;. 
tanbulda.n Haydar. Enver, Orhan, 
Feyzi, HUeeyln; lzmfrden Fuat, Mus-
tafa.; Kocaeltndcn Tahir; Ada.nadan 
Al4eddJndfr. 

Namzetler mart sonur.a kadar bir 
aylık bir tecrilbe kursuna ~bt ola -
caklar, bu mUddot tarfındaki ka.bill .' 
yet ve muva!f akiyetlei't Mtı gtSı11lme
ycnlcr kurslara devam edemlyccek -
terdir. 

Metresf nl öldUren 
Alln·n muhakemesi 

Arlka.ra, 1 (Telefonla) - Metresini, 
diğer dostu Ayşenin yardımı ile öldil -
ren Alinin muhakemesine bu gUn de 
devam edildi. 

BugtlnkU celseite. g&terllen tuzum 
Uzerine, adli tabip sıfatı Ue doktor B. 
Fahri dlnlenml~ir. B. Fahri, evvolco 
dinlenen doktor B. Behçet~n if adesinln 
akmne olarak ölUmUn ene sıkarak 
boğmak suretiyle wlrua geldlğiril ve 
bunu ikl kişinin yapmı§ olduğunu Söy
lemi•tlr • 

Bu hmmıtakl evrak. tetkik edilmek 
ftT.Cre, latanbul adli tabibine glSnderil
mla ve muhakeme 18 marta kalmıştır. 

Anknrado kızll 
sa IJi'ı nı 

Ankara, 1 (Telefonla) - Şehrimiz.. 
de kıztl sa.lgmı devam etmektedir. 

Derin bir tees.sUrle ha.ter aldığımı
za. göre. Büyük Millet Meclisi muavin
lerinden B. Hilmi uran•ın yedi yaşla
rındaki bif JüZı ltttll hl!Stiiliğtndan 61-
ınUetUr. 

'ktısat veklllmtz 
Vlyanay gidiyor 
Ankara, 1 (Telefonla) -İkt&t ve

klU Şakft Kesebir kızını tedaVi ettir
mek Uzere bu akşam !stanbula hare
ket etmiştir. B. Şakir Kesebir Viyana 
ya gidecektir. 

YPnl terfi ve tay!nler 
Ankara, ı (Telefonla) - Emniyet 

umum mUdürlilğU aıntrlerfüden Sadul
lah Yeğin yeri.Dele bir derece terfi, !S
tokholm elçisi Ragıp Köseraif ikinci 
derece 11e bii-inci sınıf orta elçiliğe. tz. 
mir Sıhhiye merkezi başta.bibi Edip 
Stlren, bUdut ve sahiller sıhhat umum 
mUdUrJilğU müf ettlşllğine terfiıın, 

müfettiş F8.Ilt Yargıcı döraUıicU umum 
mUfettlşlik sıhhi mü~avirlfgtnc ter • 
fian ta ln edllmişlercllr • 

Denizbankın fa ... 
aliyetine doğru 

. (Vstyanı 1 ine& eayıfada) 
Bu toplantıda Pire seferlerin:in tek

rar baŞlatılması, lstanbul postası ya· 
pan vapurların lzmirden gelirken Pire
ye uğraması kararla§bnlmı§, Deniz· 
bank umum mildüril mı yolda Deniz;. 
yolları işletmesi idaresine direktif ver
m.lştir. Seferler yakında blışlayacak
trr. 

B. Yusuf Ziya öniş §et'efine bugiln 
lzm:ir Belediyesi tara.fmfü:.n btr ziya
fet verilmiş, tiyaf etten sotıta genel 
mUdUr, beraberinde dehiz yollan lş -
letme f dllres1 1nmmrn B. Sadettin ve 
Akay müdürU olduğu halde htatıbll'
la hareket etmiştir. 

B. YusUf Ziya Öniş, hareketinden 
evvel, oentıb1nk teŞkUatt hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Burada Denizbank'a alt mUes • 

seseterl ğe};(}im . tzmtrdekt Liman 1§
letme idaresini, denizyollar ncentesi .. 
nt, klnvuzluk ve liman reisliğinlı te§· 
kilallariyle birlikte, "Dtmizbaiık tz -
mir şubesi,, namiyle toplnyoruz. MU
dürlOk vazıf .. cıini B. Haşmet görecek-
:r. Bu sureUe Dcnizbankın ilk şube· 

sl ltmltde teşkil edilmi~ Ve kanunun 
verdiği salahiyet ilk defa olarak iz -
mirde yerine getirilmiş olacaktır. 

.. lstanbuldan Ankaraya hareket e
deceğim. Denizbank meclis idaresi hk 
lçtimaını martın 10 unda Başvekilin 
riyaset.i ne yapacaktır. Btı.Şvekil içti
mada irad edeceği nutdklll Türk de -
nizcmğ:nin ne 3ekilde kunılması ıa -
ınngcldiğl hakkında umutnt airektif
ler verecektir • 

lstn'fibuldakt teşkllAtları da Denlz -
bab.letn İstanbul şubesi namı altında 
toplayaca~r.. Bu şuha mUdUrtl srf a.tı
le Tahlr Kevkejo memur edilecektir. 

.. ır~n ar1ta.a:ışım Hartın İstanbul 
tersanesini ve yerine Uışa edilecek mü
esseseforln mUmesstllerl lle bugtlnler
de tstan:bula. hareket edecektir. 

İmılrde Uzerinde meşgul oldu~uz 
mesele!erden en mtlhlmmi hayvan fh. 
racatmm arttırılinıısı için Plte hattı
nın ac;ıtma.sılhr. 

"Yeni fzmir liman projeler! de tngil
tereden gelmtştir. tık fırsatta yclU 11-
manm tesisine ba.~lanılacaktır.,. 

B. Yusuf Ziya Önfı Dent:tba.nkl'n 
premıip olarak kabiıl ettiğini ııöyle

mi~tfr. 
bundan böyle el!lkl vaptır almamayı 

Balık Bank Kurulmayacak 
Diğer taraftan haber a!dığımır.a gö

~ hURQmet Bahkb!ı.nk kuhnaktan Mr· 

rı naz:ır etmistir. Bu hususta Meclise 
verilen l!yıha geri alrnaca.ktır. 
Bahk~ıhğm lnkl~afı fçin Dcniıbank

ta ayn bir daire teşkll edilecektir • 
Dentzba.nk deniz sporlarının ihya

ema da çalışacak, deniz klllplerl aça
caktır. 

Milli Müdafamız 
(Üstpını: J incidP..) 

da gazetecileri kabul ederek, eu beya
natta bulunmuşturı 

1938 malt yılı biltçC!i, hükfunetçe 
denk bütçe prensipino bağlı olarak ha
zırlanmış ve B. M. Meclisine takdim 
edilmi~tir. 1038 mııll yılı bütçesi. 
248. 300.000 lira olarak tesbit olun
nıu~tur. 

1937 mali yılı 'biltçesl, 231.000.000 
Ura olarak tasdik edilıfıiş olduğuna 
göre, 1938 mail yılı btitçesl, geçen yıla 
na.zarnn 17 milyon lira fazla bulun • 
maktadır. 

Bu bU tçede, memleketin müdafaa 
VMıtası olaıı orduya 15 ve dlğet ktıl
tür, sağlrk ve ziraat giöf fay'dalı işler 
için de ~n yıl bütçesine ruu:aran 6.5 
milyon Ura kadar f ula tahsisat ko -
nulmUŞtur: Programlara bağlanmı" o
lan demlryolları in,aatı ve sanayil~ 
me için icap eden karşılıklar da ayrı
ca tamamen temin edilmiştir. 

1938 malf yılı içinde, yeni bir vergi 
ihdas edilmeyeceği gibi buhran ve mu
vazene vergiJeriııd<? ve hayvanlar ver
gisinde tah!ifler derpi§ edilmiştir. 

Bundan başka hayatı ucuzlatmaıt ıçin 
vergiler üzerinde tetkikler yapılarak 
ma.mfü madde!erin maliyet !lyatlanna 
mUe!str bazı lptidaf maddeler Ur.e -
rlndeki vergilerin de tahfifi eihetifıe 
gıan.eccktit'. 

Devlet vamatt, mcmlekefln ekono
mik bUnyeslnde Y.Jl geı;tikçe artmakta. 

Et fiyatı 
retler içinde kalnu~"tım. Ev~t. BÖl ıe
dlğl ne rıöre bu oo ~ 938 kofUil': 
mtlrckkep olan sUrüsUnU Ultlls, 
nJs. Erzunım. Bayburt yolu Ue Dl• 

d ı·ıı! yıı.rb lorilan Trnhzona tam 0 • 

ayda getirmişti. Öo sUrli doktı? af 
dağdan da~a otlayaı·ak nn<'ıık doJuıZ 
a!r·da Trabzon llmnnım bulabflınlşti
Faıtiil hayvan safilbl hu iiznn sc1"" 
ha.tten yine şfkAyet etmiyordu. 

Onun a!lıll dPrdJ Trahzondan t~,.rı 
fçffl• tiuJa kaitar hayvanların vapur 

tto C(lrdtkleri beş, 1tı Jtllnlük sr..,,,
hat teşkil ec11yordu. ÇünkU bo ~ 
alh ~n 7.Ari'tndn hayvanlara no yl• 
7~k. ne de ım vcrllehillyo"'1U· 11110 

Clftn doll\yt her hlr koJ<un ')'rahıor> 
Ue lstanhn1 ra.'4mcla keneli ctfndcll 
~n a~al!1 flört kt1o~nnn ka,·hc'1ff0'; 
du. Şu hftMe etin ltf1osn 20 Jcıtrt10-
n1ihı>tuna ~l\rr n:m hnnııını'tnn "'d ,, .. 
~kkep olnn hlr ıı;OrU sahihi 
tlln ma<ııraflft.nncla.n ve ~meklcrlrt"" 

(' . 
den &\Tl olarnk 7M lfrn flnha " 

t httftlıt yol'fln ! Tiunfllln tııonra ftB stnn t 
et fifahna htr t 1mn yen1 mıı~rııfl:t.
hlnl ·ordn. 8Hvfo11k1n Dofu ,,11M· 

. t~·ıı 
lerlnde o kaclnl' nMlZ o1nn M ıı.Jı 
hn la trrllnr.c ah~ baha'lrnn sııtJl 
hfr mıd olnyonlo. 

0111
• 

KMntılı'k hnvvan1nrm Anfl.!1 • 
• 1'1'" 

""" f !l'ta.nhnla gelmek l'=ln Jlltl fi1l 
knlch!h hu nnk1l~·e zorlut.tıırr ~o 
önUne ~eth-illnce eti nl'm:lntmnlt 

ı;cıı• 
nhnmaq1 IC'ap r.cfon tc'1hfrlcr de 
dl kendin ean1a~1mış olnr: d0-

1 - Tra.hzonda ııın!?nk hn'\'tı 
11

,. 
posu ile beraber Ol'ırf hfr JJJOZh:fl• 

yanml\lc, bnTnita kcsllocck ha~ .. 
• I' J4 .. 
lan y:f no frlırorfflk tcrtlboti 0 

v4pnr1ar•lle tırtanhula ~t1rnH'l:iAıı' 
Hükumet lktısaili knlkmnuı P ıJIY 

ile bıı yolda icap eden tcdbflerl 

cakhr. 1'fl" 
:.1 - 030 senestn'1e Erzurrun• 110 

ral'nk olan .,tmenc11fer hnttınc1411 
ma'~Ratlt\ göre lıı;ttfaıde etmek. \"ti 

Hnldknft"n fil vastnn F.rz111•n'.1116 
1, 

Ermın1mt1Bn F;lvua do~ tld b;r~t 
olarak ynyntmal."fa otan .,ınıcnd f1lS 
hattı tamnm1andı~ vakft ~tındt ~ 1'_. 
rumclan knra yoln ile Trnbr..on• ~· 
<tar giderek nraftnn ,·apur ne t!ifdCJ~ 
bnln gelen knıı;nphk hayvanlıırt tı'l' 
mdnn do~rnya tt-en 't'a..-.;rtnı;;nc. ~bll 
de canlı olarak, nnklettnelc it fd1 
olacaldtr. Rnnnnla bf!raber bd ~~,,. 
c'fe tstanhnln. getirilec<>k h"~"11 rıııf 
'10. et zAvinb olmayat"aktrr. ztrtt ~· 
\

0anlR1' El'ZUntmdan Rlvrı. btr ttY 
c'fe md<'hf1ocek. borada tı-encTeJI .. ~ 
'1hitore lstirnhıı.t ettifllobff er~ _ 

hayvanlarm karm1~H do1111•ntd';,.1'' 
tan ve lm'nn 'fef'llc1ı l•U!n snrtrll Attt 
mr tren ile Ray~arpa~ya ıtıı uv 

.. ~"" ~cUrltchllecekttr. Sh;a.ö hAY • f11tl' 
" hcır.Jfrc<'ek yayla mevrut 01'111 •111.~ 
dan b-en tıcretı haTtrtmle flfı;bft ~f6" 
raf yapma1C:ı1mn kMnphlt h•f<lı 116r a Jttl n El"Z1Jmmnan lta~·c'larpa~a:v tıtv 

iki m~rhı\lede getirmek ıtnlt4111 ı't\~ 
sd olaraktır. Ve ~mdl ır.nuroif1 ~· 
tst&n'1Ula gelmek ıç!n ayl&r<'-" ı;ııff' 
dan c'f~a !C;OfahAt 7apmak Jflôt rııs>·lt'! 
yetinde.- bulnnan hayvantnrJfl a.ıt• . f t11f111 

blrtmç g{ın içinde Dô~ucJa!I ! et (v 
ta pttrlfohilmt-Sİ f~nbnld41d ı1,.ı
vatlnnnı da '11tytlk ntsbotto 11cU ,,.,f• 
cak:t•r. Ondan SO"tl'ft belki tst"ıt,.ıiıtl 
"" f'f'fn 'ril~ı ~3-tcO kurtı~ 1< 
lnocektlr-

~ 

Londradakl ınelf 
mUzakereıer ~ 

Ankara, 1 (Telefonla) - Lô~ il 
glfiniş 6Wı ba.iika. mUdtttlgttıı ~ 
ym onuna doğru memleketuııi1'° 
oeklert Söylennıektedlr • 6ft\6~ 

Haber alındığına glSre, IJ>I1 JD.llt ti' 
görüşmeler m~tt bir hava fç 
reya.n etmektedir • ~ 

1eı11~ 
ola.n devamlı in.kişa.f ı takip eY tJı> lf 
tedir. BütçeJLizdeki f azt&lık da. , 
tışlann bir mahsulUdUr. uııd~l!,; 

Meriılekettmlzde bUtiln n ıol'~ 
nma inşirah vermekte oııın ~~uııı~ 
tm ~n yıllarda olduğu gib M flP 
deki yılda da devam edeoeğiıı ~ 
edilmemek ltiJmdır • {ltidtW ;Jf 

Vatan~a.şlanmm önUt11 olıı' ıı:ı 61 
zarlınc\s da, devlete ~ka~ tıuSl'~.-ı 
mUkeilefiyetlerinl Menıek 
bDyUk kolay1ıklar · 
kuvvetle eminim a 
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_.iLK TURIC GA_ZETECi Uğrayacakıan umanlar Vapurlann ısımıcrt Hareket gfinlt:I 

"!O. 50 
~urada bulunanlarm verecekleri 
fakı henıen umumiyetle bir muvat
~:eı veya adenü muvatfaklyet hllo
tdiı lt. Bu kararlar lstinat ve temyiz 
'8eii llıeYen kat1 mmfüdır. Onun i~hJ 
~ \'Ucude getirenler mllkemmeliye
lat • kadar emin olurlarsa tosun-

' hntıbana giren bir talebe gibi, ha
~ lÇindedirler. Bazan kUçük bli 
bUfr btıyok blr eseri RidicnJf ser ede
ÇQk ' l!:!erfıı bUtUn gUzeıtiklerinJ kU· 
hı, bir kusur öldllrebllil". Bunuı:ı için 
~l'a!oltttltehassrs ma.hkemenln vereeeğf 

bUtün Mnati allkadar eder. 

~ beğenf1mlı f5e onu vt'icude ge.. 
lııtı~rtn sevincine payan yoktur. Bu 
~llt fakfyetler hazan gi}nlerce teslt 
~fle • Dtlnyanm her taratma DeŞJ"
~llt 11 haberler daha filmi g(Srmeyen 
~Jcıtn verecekleri karara da ltatliie 

lı ı e:vter. 
l\~ı~ "Premıer .. t g5ntıeğe gelen me
~rnı adedi pek c;oıctui' ve bımfar 
~ rörlllecek ve hayretle t.etklk e-

Jfo k sahnclerdtr. 

~eıı 11~un diinyayı aJ!lı:adar eden 
ıtın ~Uerlndcn biri de buradan on lki 
~ff rııesa.tede Pasadena 'da bulunan 
)\ ~ ~ra fnsUtute ot TechnOlogy,. 
~ \>Q llik olmasıdır. Beş milyan dolar
>lıı CUde gettrl!en Bu müe~ dtmo 
~ir en mUhlm lllm meTkezlerinden 
' • •'Mont \7ilson . Obeervatory •• 
~~ hnrıı en bllyttlc tö" en kuvvettf te-
~t>una. malik. olan ı asathanedir. 
~~ lı.'ltıetre YoKIDJJTttekl ıru merkez 
~. enıfnfn mühim bir ~ı-

bn 
~~Yarım her tara.tmau buraya 
~ lUm u ğe!Jr. BUHdi: Utebeye 
~ll!lar verirler ve meslektaııtllliı 

!lafı..." ~tıbahueJerde bUlunurtar. Seft 
, .• QGda bulundu~ mada met-
~ ~1!fyect nr .. Atbert EniNln de 
~ l'adan kalkara.i: buraya gefm{§-

'~ bDytık bfr rlyaztyeclnfn sfne
~ı.. \'ıta.htma ~Uşi elbette bir Mdl· 
~ 11~ a~busua Einstenl gfbf kendisini 
1~ , ltrf Yestnl dllnyada ancak bir i!d 
~1~Yacak k1.dar ~ur bfr Alim 
t· llbahs oltll'N.. 

~~bı tabtt Holtw4U f&'mek Is
~-1 

ltoli\1Udd da ba;!• btıytılı btt l
tııııı ~Wtı~ uam! iatlfade t&o 
~ ~~tlnek anru!Unda bulunuyordu. 
~ bo dyo bUyUt tlyuftecfyl davet-
~ ™ ..... "''"'sı"' e1tyor, ama kendi 
~ lçfııde. fstedilt gibi lfnemaya 
~·~04 Pifindo koşuyordu. 'Uııaverul 
~ de Un!vesa.I Studio mm 
..._, lJııcıe Carı ismiyle anılan S tsıe nlhayet zavallı adamı kaıi
~"• bıcı 8enel devriyesi miln0&
~ ltt~lp olunan bliytık bh' zfy.,. 
~:' dtı~lnl temin ettL Eınateın•e 
~, llYada pek bU.yUk bJr ~ret 
~:~, An qufu, tn the Westem 
~~ tı«ıtOt.ı>p cepheelnde dktınet vaiı. 
>.~"-\ı l"den yapılmış olan fi1mf g~ 
~ 'ttı~!if VUdetint~Jerdi. Pek m
~ ~~ otan Eiiıatehi de tia 
'-.S~eğe raz.t otmuŞtU. Birçok 
~~~ ti davette bulunma.ta ve 
)~ ~)'eclyi gönnefe can atı-
~~et 
~ ~. lilna etnema &lcdnm bir-
~ l ~ \Ye erkim dt&d& idi. Ho
~~~ Mary Pteford toplantı. 
~ ~ fı(ftYordu. Ga.zeteciler ara
~~ ~ ıt.,~e bulunüyörou.ni. tt'ıile.ba-
~ "Qt~ Çoktu ki 11a.lonlarda.n g&
~~ ~lbnek ltabfİ olmay6.tdti. 
~;ıttı, ihııyeeı nımı eeyretmeğe 
~: ~ltı lı.reısıtıa yiltleroo t&dm ~ 
~ lh~t~0l"du. Rtç tanrmadiğı bu 
~~le k!lltsını!a P6Jrtfj talbiış. 
~~::!eler k~ndtsıne Waim ·°' ~ u emıs.da kendisine M:a-

' ~l tıc!Ut!J. Attf!tln ~l bir . 
~ '-ııı.ıığnndan dolayı pek 

~ lrlUkabU Einstetn yaıım.. 
~ nlma.nca sordu: 

YAZAN: Turan Azız Beler 
- Wer I« Sie • Bu &yan kimdir! 
Tercfl.Dıaıı: 

- Mary Picktoı'ddur. DediYM de 
Einsteiıı bu.ndtn da bir §eY anlamadı, 
bereket vemn o tana.da kansı ün.da
dına yetişti: 

- Kocanwn 11eyahaf ettığf ayni 
vapurda beraber bulunduk.. 00\"8.bını 
verdL 

Bir silri1 gfnem maklnefart !ıanı 
lianl çalı§ıyorlardı. E!mtein lngillz. 
öt pel( u bildiğinden ya.D.mda bulunan 
Laemmele ile almanca görilştlyordu. 
Çekilen filmluin. BtUc!yoda.n harice 
c:ıkmamuını kendf sfnden rica ediyor
du. O da VM-dlerde bUlunuyordu. V• 
rilen sözlerin tutulma.dıgmı tahmin e
deniniz değil mi? Erteei gUn btı filin. 
ter bir kasırga !l{}ratlyle Amerikanm 
ve dllnyanın her tarafına uçnrulnyar
ctu. 

kasım tamamen keemtı ve artık Am~ 
rikaya yerle§D1f§tir. 

Kendisiyle gönl§ttığnm uman Tür-
JtJyeye çok al~ka gösterdi ve iyi al-
manca. konuştuğumdan dolayı beni 
tebrik etti. Kendi!l. bUtUn lllmler gt • 
bi ~ok malivlyetperest, tnsanlıfm te-
rakkieine DefslN hasretmı~. .adeliği 
sever bir "ahsıyettir. A:r. BByler ve da
tma dinler. Znten onunla konu~rak 
zevk almıı.k için riymyecl olmak ikti
za eder. Galiba. bllytlk riyutyecller 
bile onu pek iyi anlamula.rmış. Eins-
teiıı dUny:ıda iki ld~yle ıuıla§abillr· 

miş. Birisi bir lnglllz lllmt, diğeri bu· 
rad& M.ount Maunt&in Observatory 
mllt!ttrtt bulman zat. Bu Uç ~alnı bl· 
riblrterlnl tamamen a.nlayacak tımt 
lrudrettE' tml~ler. 

E !nsteinden f!Onra butaya profesnt
P1ckard geldi. Stn.tosfer hakkında. 

tetkikat yapan m~ur Belr,ikalı Alim. 
O da. Hollvudda gUrültültı b\r muvaf-
f atdyet kazandı ve birçok alay ve l!
tifelere meydan verdi. 

Holivud, alay ve eakada &lnyanm 
en ileri giden bf r oehrfdlr. Buraya kim 
gelirse ıel!!in hakkında ~lemedfk 
t!ttfe brrakmul&r .. Herkee1e eğlemr
ler. Buraya gelen Siyam kralm& ne 

Pire, Brindisi, V eııcdik P. Fosca.ri 
F. Grimani 

Tricıte 
P. Foscn.ri 

BUtftn A vnıpa tçln ekspres trenleri F. Grlmani 
ile teJAk.J ederler. • P. Foscari 

Pire, Napoll, Manilya, Cienova 
ME>..rano 
Fenicfa 
Merano 

Kavalı, Sel!nik, Goloa. Pır~. Patrat. Abbazia 
Quirinale 
Din.na 
Abbazia 

Aya.aranda, Brindisf. Ankona, Ventdilr 
Tricıte 

Vesta 
ScUntk, Midim. trmfr, Pftt, Kalamata fseo 

Patraı. Brindisi, Vencdik, Trfestc Albano 

nurcu, Vıma, lt~ıtcnce 

I 

Sulliı:i, Xa!a.t, tbrall 

Quirlnale 
Fenieia 
heo 

1 Diana. 
Meran o 
Albano 
Abbazia 

. Qulrnfale 
\ Fenicla. 
İ Diana 

Merano 
1 ıAbba.iJ& 

yapma1ıtar. Bunlar b~ g11Hı- Jstaobul Defterdarhğındao: 
necek hf klye leı"iterldil". 

4/ 3 
ll/3 
1813 
25/3 
1/ 4 

3/ 3 
24/3 

7/4 

2/3 
17/3 
31/ 3 
14/4-

12/3 
26/ 3 
9/ t 

2/3 
913 

110/3 

-
iı! 
.a n ... 
&! 6 i 
i .1 
o 

Saat 17ct. 

&.attfa. 

SMtıtcli 

!16/3 SaaUTdl 

23/3 
2413 
S0/3 

' 2/3 
' 9/3 Saat 17 d6 116/3 

. 23/3 
) 30/3 

M. 0-. M. w Warner B, stlldyolarm
da !!instJne her taralı gezdirdiler. Çe
kiteıt fifml"r lkl saat sonra perdede 
g<5sterildf~ zaman rlyaziyecfba.,ı Ber
tin, Parls, ve Lorıdrada dolaştığını 
hayretle gl5i'Oyof'l1u. Otomobile otur
duftmu bilf yordu fak at arkada bulu· 
na.n b~a camm ftzerinde A vnıpa ,,._ 
birlerinin filmleri gl5steriterek Back 
ground yapıldığmm farkma varma
mıştJ ve bunun nuıt yapıldığını anta.
yamam~tr, Jrendf8fne vernen IZ&lııta 
da galiba pek e kadar kulak vermemi~ 
ola.C3k kt tarut!ı#J birine: 

Pfcka.rd Puadena'da bir n:ıft>oonerf• a.. H mKJdl Senolfk muhammen 
ha.Da1ıide m1sd'tr bulunuyordu. 'Bu JUrası lir& 
mllyoner?mn m~hur tdmalan e'\ierl· Saıtaaa•mett• D1nn10ıa eaddesf nde .. , / 

- StnemacıJar benim nuarlyemf ne he davet edel"ek gueteJerde tendne · Sıhhl1• mtın•l altında U2 No- h 
ka1ar anlayortanıa ben de on1armktnJ rtııden ba.hMJtttrmek t~n ce WTmk1wf ftttt.n: 
o 1radıır anladnn, demiştir. matftmdur. Bu zat da Ptckardı yakala.. 'l'ophaned• KecaÜhy ead.dMlllde x~ 

EinstelA bakkmda Hotlwd~ pek mıştt Onlara CÖ!"e dtınyanm metbUT ta attnda Ut No. h dtıkkin: 
çok şayia1ıır çıkmış. peli ~1' nttfeler bit- ~navan n. bc. lllmi arumda 1'ft. T091laa.4e Neeatlbe7 cac!dealllda Kıt-
pr.mtftH'. lhıDlaf'dan bh1 «h lifUdar: yak fark yoktur. Makat o v.fıe fte la altnuta 171 Ne. Jı dftlr:k&n: 

Dl!' etftdyo fthfbtylt ıertı~en l- tmnlnin tekrar edllme.t ve hrt.ennen S1&h•aralat!a :nt kl5prtıaft yanmda. 
Zili eytedJ'ff btr nanrlyestnde: plıslyetıerle muarefe ~ oluıım~ Ba•artye ea4deat1t• dere arasında 

- Meaell, deml~r. !Sete~ yd. mdır. ( Arbısı 1'm') UU wıem mttrabbaı arazisi bu1una1l 
c!mnt alalım. !fattıntn •n bQyilk yrt. H, u Ko. h Yo'11~•~• Te mtıete-ı 
d .. blr ~ h- i n öLC.~.t PROVASI ızı bUdUr. Te-. ıılya \Umle9 e •tlltı: 
t t•llı..w.• '""""--' :Rom.an.muz .,..,.._,:nıı ~afun!aa o ~nuı '-'•ncwutı". ~- !CadıkoTı!ıı«• thwtrta)!rda Tat ocat-

r 

96 ' • 

! •• 

.. 

-. .. 
StUdyn Sahlb! hemen a.rkasm& d~ dolayı buciln kon~; &.dlr dl • lan tl.thde 3,('7 hekta.r tarla: 

tterek rejfı~re: teriz. Jtadık~t!e tltraJdm ata mahallesi-
ss. • ı 

- ~fmdt ğldfp bu &tel~W58 fsml l.!1•••••••••111•-ıı! al• ltOfQ ,..ıa l.tthlde k8"1lakta Ta· 
verllen yıldızı bularak kendisiyle ti!utY D O K T O R aq taratrwda• h!~ln ıe~aı H ektıeıı 
mtlddetll bir kont.ra.t lmmlayacakBm.. f\ecaettln Atasagun tarta1 a Mtt(llıt nue aetre murab· 
Htt §eYi bilen Eiıısteiıı onun en btlyt!k bat tarta: '3() ' -... 

s ""' Yıldız olduğunu s<syleyor. Hem de fo
toğraflan tek bir ~ya ile almırm11. ı 

Protff&' Elnatetn btı bfrlncl zfya.re. 

tinden sonra buraya her Mne gel~ 1 
rek bir ay kalmağı kabul etın~ Al- I 
manyadan ebediyen ayrılaralc burada 
yerteştf ğt zamana kadar sadakatle bu 
s&nntı tuttu. ~imdi Yahudi dU~an
IığJ mllnuebetf yle Almanya ile alt.-

Her ıh ut.ltlaft ..tıı:ta ~ut• 
ııt;emı.n 11 d• zo ,. ...ar l.lıe 
U tayyare ıpertm19Marı llriua ._.,. 

17 aumarada aı.taı_.... kabul Meı. 
CmurtHt ıüaAeri 14 a.. ao ,. 4 
ar lantılımu para•nı, Kmurı., Ha 

Mr okuyueula,.. dıtllu,.. muka
bilinde muayCM eder. Telef: 239~ 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

/ Bütün gQn arasız açıkhr 

Tutanda tlnt n me~ktlert yazr!ı rerter hb:alarındaki kira. ve mtiddet
ter tlzer1a4en acık arttırma usul!yte ayn ayn kiraya vertleeektlr. tstekll· 
!•rta Te terattl ne tediye eeraltlnl etrenmek fstlyenlertn 11 - 3 - 938 per
.. abe stıntl taat on dOrtı. yth:de 7.~ rey ak~elertyle Mllll JDmlt.k !ftdlrltl• 
ltlade toplanu tomhıyo:aa !ntıra.caatlan. (lıf.) (1U1) 

1 

-···- - - •4"-· -- •· ...... ~ .. - ............ -. ..... ~ 

·, f,~,~~~~\ _t:~ İ'\;:~ L.~ di~i.· ~i · Jlanlar1 ·. 
,. . ,. . ·-~~ ... ....__~ ........................................... -.-...-.. ............ _.._...__ 

... 11.T metre 1111araltba111a ı nra u turue bedel tahmin edilen Cth&n• 
rtT ta:agıa y•rtn~e 1"tnuıa&a mahanHtnde Xa.4h1ler sokağında 11 ftııetı a
dada yttllftı U metre murabbaı araa Bf\ttlmak t!zere at;tk artırman k~ 
nutnnı• lıe de ~etti ihale gftnftnde ~ ren butanmadılınftıtn pa::arlrta CM'• 
t1Jmt,ıir. ~artnııned Lenıımn Mtldtirltttftnde gHrfileblltr. İıstekuter 337 ku· I 
hlşttık ilk ~mlrıat raalchtıt TeJa mektubfrle beraber 4 • i . 138 cuma pil 
s&l.t U de Dilmt encDmende bulunma ltdırhı.r. ( B.) (1035) 

Türk Hava Kurumu 
tiüyQk Piyangosu 
5 • ncl keşitl~ 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır~ 
Bundan başka: 16.~. 12.W>, 10.000 liralık ikrami*le (20.000 ve 10.<XlO)f 

rtrıı ık l1tt ıtıef nrtllc~ f 81 \'lt<1n. 

llAnfarınız . ıcin yalnız 

20335 N o. t;!~!~: 
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1 Emniyet Sandığı llAnları 1 
Taks"tle emlik satışı 
SEMTİ ClNSt 

Muhammen 
kıymeti 

Kocamustafapaşada Sancaktarba.y- Uç katta beş odalı bahçeli 2500 
reddin mahallesinde Kocamustafa- kft.rglr bir evin tamamı. 
paşa caddesinde eski U8 HA 162 yeni 
186 na 196 numaralı. 
Kumknpı Çadırcıahmotçelebl mahal- Karabıçakmeyhancsl de- 1800 
lesinde Kumknpı caddesinde eski 13 mekle arıt şerbethane ge-
ycnl 13, 15, 17 numaralı. dlğlnden mUnkalib evvelce 

fki bab dllkkAn ve maa oda 
bir bab dUkkAnın, elyevm i
maltıthanenin 120 hisse ltl
barlle 39 hlsseslle itibarı 
mezk<ırdan 8 hissesinin 66 
hisse tertlbatlle 21 hissesi. 

Ay,·ansnrayda eski Hoca ali yenr Mal- lkl buçuk katlı beı, odalı 500 
la.aşkı mahallesinde Hamam sokağın- kft.rglr bir hnncnln tamamı. 
do. csld 43, 45 yeni 43, 45 No. lı. 
l<ndıltöyUnde eski Osmanağa, yeni Birisi tkl katta beş odalı 1500 
Hnsanpaşa mahallesinde eski Kurba- ahşab, diğeri bir buçuk 
galıdcrc yeni Kurbağalıdere Birinci katta iki odalI kArglr iki e
solmkta eski 6 mUk. 6 mük. yeni 8, vln tamamı. 
8/1, 6/1, 8 numaralı. 
Kartalda l\leydnn sokağında eski 77' 
yeni ~1 numaralı. 
Kuzguncukta Çlftcmcyhane ve Bak
kal clyovm Dcrerırmı sokağında eski 
2 mUk. 9 yeni 22, 22/l. 24 ~o. lI. 

İki katta Uç odalı ah~ab bir 200 
evin tamamı. 

Ucer katta dljrder odalı 3550 
bahçeli k!r~lr üç evln tamamı. 

1 - Arttırma. 10 - 3 - 938 tarihine dUşen perşembe günü saat H te ya
pılacak vo gayrimenkuller en cok bedel verenlerin UstUnde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 n nlsbetlnde 
pey a.kcesi yatırmak lft.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bl rl peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz mUsavl taksltte ödenir. Taksitler % 5 faize tAbidlr. 

f - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa blrlncl derecede 
ipotekli kalır. (890) 

Akhisar Beledlyeslnden: 
Belediye bina proje mnsnbakası 16-2-938 tarihinden itibaren bir ay 

mUddctle temdit edlJdlğl ilft.n olunur. (1017) • , 

Sahibi ASIM US Ne~riyat mUdüril Refik A. Sevengil 

,. 
................ mr.==:::::;::::=q-~~~------~~~_...;o;===;.=;;;;=-===~====~---~ 

Ü Ditı Dokt;~ 1 --

Ü cıt»9vt ouır;eır •I 
il U Yalnız CUMAR'J.'ESt GtlNLERİ ~ 
!: YALOVADA, saı eUnler Kara- 1 

;ı gilı- ··1< tramvay <1urağınd:ıki aıu-

lf ayenchancs.1nde hastalanru kabul J 
15 e:icr. ı 1. ' ı::ıc:::::::::::::::::::::::::.-:=:=:ww 

Z AYI 

92720 numaralı \'e 1 - 2 - 938 tarihli 
kambiyo primini zayi eltim. Yenisini ala
cnllımd:ın eskisinin hükmü yoktur. 

Kd:ım O:an 
••• 

Tatbik mühürümü zayi ettim. Yenisini 
~·ııptıracnğımdan eskisinin hükmU yoktur. 

Mahmul kı::ı L(ıtffue .. . "' 
natıkesir erkek ortaokulu 6 neı sınıftan 

almış 01ı1unum 12 Temmuz 938 tarih 1 
ve 32i numnrnh tasdiknamemi znyi ettim. 
Yenisini alacnğımdan e~kisinin hilkmü 
yoktur. (2 ı 77 t) 

1J7 lı.'o. lımall Eırtf 

• • • 
llaydarpn~a ~ümrüğ!inün (8626 ve 52975 

1\o. lu mnkhuzl:ırı kayıptır. Yenf!';Jnl alncn
Sız. Eskilerinin hükmü yoktur. (2-i776) 

Antalya Umumt Nakll11at 
Tür,k AnfJnim Şirl:ttl 

DOKTOR 
Kemal ôz~an 

Operatör - Üroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası kar31sında Galiçi Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Tel.efem: .J 1B~5 

Doklt11 
Hafız C'e r al 

LC•«MA N BEKiM 

Dahilive Mütehaurn 
Pazardan bafD «!)nlerde CğledeD 90lltt 

.. t 42.6 t.aıı " ,.., UıW ı.taıı,JUlda Olqr 

. 

11e-aen, 
,... 

rA • • ? 
.~spır.1n . 

ÇünkÔ-ASPIRINsene~ 
denberi her fürlü soğukaf·ı 

, ganlıklarına ve ağrılara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

,,.• • isbat etmiştir.. ' .. 

A S P i R 1 N in - tesirinCfett 

emin olmak için;lülfen EB .. ~ 
sına dikkat ediniz. 

\ 
\ 

HAZIMSIZLIK 
1 

/ 

PERTEV Karbonat komprtmeıer1 

ıert eat>atı ":fi~ ır -.atıe" baldld tuıuırap 

musuatur. uuayeoell&De " " telefOD 

Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat . almaktaki mütkülit 

aöa önünde cotularak ,apılmııtır. 

voıu.ada UOfl aumaraıı ıııuwo tsatıtı?e.aııctı 1 
.. at&Jaruu kabUI edet. Salı. cumartem ıtır 

t2391l. Kışlık teıeıuo: 31°"'- --•••••••• 
HER . ECZANEDE SATILIR. __ , ___ .......-

. ar - "" 

- . 
-

t-"· Devle(Dem1rlJollari' ve· Limanları işlet.rne 

~·· ~ .,.. Umum idqr_esı ilanları ----
10 - 3 - 1938 tarihinden tttbaren: tırtJş' 
Vezin ncrcUerl, dolu vagonlard& "100" boş vagonlar~a ••75" •

0
,, ı•· ,,.,.5 1 

ve muşamba ücretleri, vagonlara örtOlmek Uzere verilenler için ., rtl~ 
O.. Jctl 

tasyonlardıı eşya fetlflerlne örtUlmek nzere verllenler için "10 
0
,, ıı11· 

ve destek, zincir, halat, lp Yesalr mu teharrlk echlzo ncretlerl de "lO 1'1~1' 
ruşa. lndlrilml" \"O iç kapak Ucretlerl kaldrnlmıştır. Samsun • Stvas S) 
na. ait 8 numaralı vezin ve teçhizat ta rUesl 1Ağvcd11m1şttr. (550) (11

3 

ıe ı60 
Muhammen bedeli 4200 Ura olan komisyondaki numunesi vecbl rşo1l' 

adet L Nağant mnrkn. (veya bu ayar da olan) tabanca 1 7 - 3 - 1938 pe16101l 
be gUnU saat 10,30 on buçuk:ttı. Haydar pnşada. gnr binası tclndekl toJl'.1 
tarafından aı;:ık eksiltme ile satın alı nacaktır. tJllıJıl 

Du işe girmek ısteyenlerln 315 liralık muvakkat teminat ve ıı:an tıJtY 
tayin ettlğl vesalkle btrllkte eksiltme günl1 snntlno kadar .komtsron• 

racnatları llzımdır. ttıdıf' 
Bu işe alt şart~amclcr komisyon dan parasız olarak dağıtılIJlP.k cıısf) 

• "l ... \ • ,, •• 

aJ'ıdB ' Muhammen' bedell ve muvakkat teminatları ve miktarları aş aat l 
zıh yağlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11 - 3 • 1938 cuma gnnD ıs ,.1111"' 
den itfbaren sıra ne Ankarada İdare binasında ve kapalı zarfla satın 
caktır. natıe.rff' 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağı da gösterilen muvakkat tenıl ıe1'ııf• 
le kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUtealıhltllk. veslkP.81 ~~eri ı~· 
lcrlnt ayni glln saat on dörde kadar Komisyon Relsltğtne vernıe 
:zımdır. :gıırdat' 

Şartnameler parasız olarak Anka rada. Malzeme datreslnde ve 
pa,ada. TesellUm ve Sevk Şefliğinde dağıtılronktadır. (953) a1'l'at 

Cins ve mlktnn \luhammen ){U"'..,uı-' 
~ te ..... 

bedel µtr• 
Lira .J.850 

62.000 6.916 1 
114.500 1.~84,S 

260 Ton .. 
17.125 ... Ti 

SUrşof yağı 

RezfdU ya~ 
Mazot 

1100 
250 ııJ" 

f ın ıııoıı rt 
?ıluhtollf istasyonlarda inşa edilecek zablro hangarları ç ıtaPalJ ı> 

hazır blr halde takriben 210 ton demir malzeme mubayaası 

.. 

usuUyle ek!!llltmeye konmuştur. 
ıW 

ı - Du malzemenin muhammen bcdell 50.000 llradır. pcnıtr1° ,. .. 
2 - tsteklfler bu işe alt şartname ve sair evrakı Devıetbcdet ııııJJC 

rmın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci ycznelerlndcn 2.50 ura r•· 
blllndo alabilirler. 60 .,\ıı1'

8"_. 
3 - Eksiltme 21 • 3 - 938 tarihinde pazartesi gtlnU saat 15 oil11ncıı • 

da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez Dlrtncl K0Illi5Y <' 
pılacaktır. teıııııııı\tıJ 

f - Eksiltmeye gJrebllmek için isteklllerln aşa{tıda yaz:aı~ ı~ı 
vesaiki ayni gUn saat H de kadar kom1syona tevdi etmiş 01 ısJI· 
d t ~ ı~ vak~a 

A - 2490 sayılı kanun ahklmına uygun 3750 Ura.lık IIlU 

ant, sf 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 

10
51> (f 

O - Nafıa Vek&lettndeıa muaaddak ehll1et veattaıan. ( 


