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Fransa· en muktedir mühendislerin· 
ekoslovakyaya gönderdi 

Atatürk'e can-
dan bağhhk 

Şehir meclisi, Uode
rloıJzlo iyileşmiş bu
hınmasını hUyDk bir 

sevinçle karşıladı 
Şehir meclialnln dünkü toplantı

arnda azadan doktor Ethem Akif söz 
alarak eunlan söylemietlr: 
"- OUnlı:U gazetelerde Reisicum

hurumuz AtatUrkUn rahat&zlıldanna 
ve tamamen iyilegmJ!J bulunduklan
na muttali olduk. Rahatsızlrklan bizi 

kadar mUteellim etmiş ise iadel 
·cıt etmiş bulunmaları da o kadar 

~ dirmigtir. Bu 1Ururunnm1 eflı:li-
\ ~iye huzurunda burada izhar 

~eıtk daimi afiyeUerinl gönUlden 
diUyorum. ,. 

Bunun üzerine rela vekili ou ıu
retıe cevap vermigtlr: 

"- AtatUrkUn rahatıızlıklarmı ga
zetelP.rde okuyarak öğrendik; ve ü
Zlildük. Fakat afiyete kavu§tuldan
nr da aynl umanda relll1I ve .aJlld. 
Yettar makamdan öğrenmekle mes
rur ve mÜ.Stertb olınuı bulunmakta
Ylz. Ethem Akif arkac1qımızın bu ae
Vincimlzl ve Atamıza olan candan 

bailıhğunızı ifade eden ve efklnu
rııunııyeye Jbllğ için burada izhar et
tikleri bu ytlkaek ve temb: hJslere 
lnuhterem heyeUmlzle tabil alkı§
larıa ietlrak eylerim. ,. 

lteis vekinln bu sözleri meclisi u· 
nıuını heyetince hay hay aözleriylcı 
tasvıp edilmiştir. 

Macaristanda 
Nazi tehlikesi 
lılrkaç glln evvel Macarlstanda 

~-ı>tl-.ı bir kısmi lntihabatta nazlle
:liJa te(I olan Bin başı Frant Zalauı. :11 taraftarJanndan Bay Kalman 

Uba7 kazanmıştır. Bu bAdisenln 
:ntecıu Macar mahafiUnde derin 
~ndlte uyandırdığını ajanslar 
bt rdi. Macar mebuslan araama 

I' hazinin girmiş olması nitln bu 
:eınııeketln bir kısım siyasi mahafi
lt.. 'llfle böyle endişeleri mucip oluyor? 
· ~urradan sonra Alrnanyanm 
~ Avnıpada genişleme hareketi 
~ısnıda tehlikeye dU~cn memle-
"''ltl • ta er arasında gcrtekten Macaris· 

'il ela var mıdır? 0::: huSUsta bJr fikir edinmek itin 
l\onı ATI"Upa haritasına bakmak ve 
~ anyanın bnkdayı IJe petrolline 
ti koymuş olan Almnnyanrn rolu 
,:;tinde Mncarl~tanın bulundu!,runu 
her l'ltıek kllft gelir. Uununla twra
ttaı.,:'~arların endişelerini artıran 
. G bQ'k"' sebepler de vardır. 

" ~en martın on hlrlncle A'·ustur

1130 bin işçi Alman ve Avusturya 
hududunu tahkim ediyor 

Hudutlarda, elektrik cereyanı verilecek 
beş katlı telörgüler döşendi 

FraM1z mühemiislerini>ı Frcın&a - Almanya hududunda yaptıkları me~-

1mr Ma.jino istihkdmlanndan bir görünü.f .. 

Dlblerlnde mayın bulunan hendekler, tan 
tuzakları kazılıyor 

Dünkü posta .ile gelon ingillzce 
Sandey Kronlkl gazetesinde okun· 
muştur: 

Çekoslovakya, Avusturya hududu
nu tam manaslyle tahkim ederek Al
man ve Leh hudutlarının boyunca 
mevcut olan gayri kabfll nüfuz mu. 
dafaa kuşağını tamamlamağa bUyUk 
bir gayret sarfetmektedtr. 

Çek erkA.nıbarblyei umuml7 
100.000 den fazla teçl)'i 200 mil U.: 
'-'..'üluğundakl Avuıturya hududu 
göndererek bu muazzam tahklmaU 
haziran ayında bltlrmeet umetml• 
bulunmaktadır. 

Dört taraftan kendine kartı hu
mane vaziyette bulunan komıularJa 

(Sonu: Sa. 6 Bü- 3) 

Muvazene vergis· 
M~a~h~~e~m~e~d~e~k~a~r~ı- indirili~or 

. 

sını öldürdü 
" ilen onu sevmiyorum. Ondan ne/ret 

ediııoı um ••• ,, 

Yusuf Bereket sür'atle döndü 
bıçağını karısının yüzüne sapladı 

ikramiye kaza
nan 8 çocuklu · 

hakim 

Adıyaman, 28 (Husus!) - Knamı -
zm, Kuyucak nahiyesine bağlı, "KUrU
mlllt,, köyünden Yusuf Bereket, kendi -
sinden aynlmak istiyen karım "lami -
han., ı mahkeme ealonunda ve hlklm 
Recalnln huzurunda Bldllrmtl§tUr. 

Yusuf Bereket, çoktanber:I bUytlk bir 
qkla sevdiği kansı Ismihanla. bundan 
bir sene evvel evlenmiştir. 9 ay gibi la
!a bir zaman suren evlilikleri ınrasmda, 
Yusuf çok sevdiği kansına hiçbir fena 

:Ankara, 1 {Telefonla) - Kazanç, buh
ran ve muvazene vergileri ilzerinde ya
pılan tetkikler neticelenmiştir. Vergi -
lerde yapılınası meuur azaltmanın mu
vazene vergisinde l>Utçe imkdnlan nia
betlnde icrası daha muvafık g<$rillmUg ve 
bu esasa göre hazırlanan proje son eek-

llnl almıştır. Bu proje Ue metitlar 1't 
mUstahdhnlerden alman muvuene.,.. 
gislnin ılmdikl nlabeti olan ybcle ıo,; 
yüzde seklze indirilmektedir. Bu 
devlet bütçesinde bet milyon Ura ta
dar bir fedakf.rhğt istilzam eıdecekttr. 

Ankara borsası 
dün açıldı 

Maliye vekili Fuad Ağralı açılış 
merasiminde bir nutuk söyledi 

(jüntuüı peşindeıı : 

Kıskançlık ı 
Jan Llyon ile yeni evlenen .Jozenn Bekcr sun gönlerde Jl'nnla

nın cenubunda Nis sahillerinde bulunuyor. Jan 1.ılyon uzun borlu, 7a
kışıklı bir gençtir. Illr gazeteci IA.t.lfe olarak: 

- Jozefin, blltlln kadınlar senin kocana bakı7or; kendisinden ha
tıra olarak el yazısını tstcyorlar. Dikkat ettin mi?" 

Demiş. Bunun il.zerine Habeş ltllzeJi hiddetle Jan Llyona dönerek: 
- Aklım başına topla ha.. J<Jğer başka bir kadma göz uca ile 

bak.tığını farkedersem seni öldllrürUm!" 
Diye tehdit etmiş. 

.,.a Al 
•eıı) lllQnyaya ilhak cdilmPzden e,·. ......_ .. 

fftt'&l'lııtanın lhrar·at malların· ··· ·~ 

• muamele yapmıyor. Kurnaz hareket et
tlğı anlaşılan Ismihan da hiç bir gey bla
Rettlrmlyor. Fakat, ilç ay evvel köy -
terinden Revdiğt bir gençle kaçıyor. Ko
casının giki.yetl üzerine yakalanan Is -
mihan ve sevgilisi. mevkufen muhake
me cdlliyorlar. Nihayet birisi, nikahlı bu
lunduğu kocaaiyle dava açarak boganır
sa, sevgililll ile evlenebileceğini Iamiha
na tıöylUyor. O da mahkemeye müraca
atla bir dava açıyor. Itte, cinayetin le -
lendiğt gUnde bu davanm duruşması 

yapılmalı: ta idi. HAJdmln Ismihana: 
- Sen niçin kocanı \'e yuvanı terket

mck i.atlyorsun? Niçin bu adamla kaç· 

Bunu haber veren A\TUp& gazetesi şu malWrıatı da llAve ediyort 
Jozetln 'Beker Ue kocası Jan J.ılyon daha birkaç ay gezecelder-

ml~; ondan sonra sakin bir aile hayatı geçirecekler, sadece çocuk 7 .. 
tl~eklerml~. Yalmz bu noktada bir ihtilat varmış: Jan IA1on Ud
den fazla çocuk rapmak lstemlrormuş! Jozcfln Beker ise: 

ASIM US 
(Sonu Sa. 6 Sii. 1) 

- -
11. Sıtphi. 

O'azısı 6 ncı sayfamızcıd) (8cmu "° 4 • 81' ~.) 

kl klan ımpara Qr ·çeiiğe 
Kadırcan Katlının gazetemiz için hazırladıQı roman 

- Ben mutlaka altı tocuk anası olac.aı,"ll11. l·oksa lld çocuk be
nim için dansetmeğl bırakmağa değmez!" 

bl70rmuş! Ve artist kan koca arasındaki bu :lhtllAf o kadar fld. 
deW 1m1f ki aJl'dmalarma bile sebep olablUrmJt-•• 

Bize kalırsa ihtllAfm asıl sebebi yapmak istedikleri tocuk •,.a 
değil, sadece Habeş güzelinin fazla kıskançlığı olsa gereld'.lr. Böıfe ol
masardı kan koca bir kere Ud çocuk yaparlardı, daha 4&ıt.. 'tane .,.. 
palım mı; J'&pD117alım mı diye ondan sonra lhtJWa dtlfed.er .. 

JIAS.Umwc. 



Köylünün mahiyeti 
Dünyada eşi bulunmıyan bir ihracat emleamız 

ve TDrklyede kUylD lktıs1tlarınıo teş1'1· 
llne alt temel hatlar. 

' ' .::.skişehir Lületaşı,, 
YAZAN 

Bu işle uğraşan sanatkarların bazı dilekleri var 
Prof ~ sllr Dr. Prledrf ch FAl ... KE 

lktısadlyat Enıtitnıii Oirektöı n. 

A nııpanın modenı mübadele 
lktıaadlyatı memleketlerin. 

de, millet lktısadı tein zfraatln ma· 
auuull ,.. ebemmlyetlolo, endüstri 
ft dlter kıymet yaratan zanaatların 
llltUıaalAtı kıymetleriyle bllm u kaye
-. zirai lstlbsallt kıymetlerine göre 
eıeoımeıl kanaatini tatıranlara kıs
men rastlanır. 

Almanyada yekt\n servet değeri 

it milyar mark tutan slraatfn yıllık 
ll&f lstlhsalAtı 10 mtlyar mark ola· 
rak tahmin edllmektedlr. Buna kar. 
fllılı 1ılhk ıınat aaf tıtthsalAt 26 
mllrar mark olarak teablt edflmtş
ttr. Bu rakamlardan Alman zlraatf. 
aln m111et iktisadı h;ln endllstrıden 
dalla aı bir ehemmiyeti bulunduğu 
aetlceıtnl ~ıkarmak pek hatalı olur. 

Bir milletin lktısadmın kadrosu 
lcfnde tek bir ,ubenln ehemmfvrtf. 
.. •un maddi buıtulyle ölçmek 
18temes. bakb bir it değildir. ÇOn. 
ki mlllet tktıaadf bir bllnye (orga. 
alama) teışkll eder. Bu bllnyentn 
&Tn ayn uzuvları. tıpkı insan bede. 
•inin mllnferlt Azaları gibi, norm al 
ltlr faaliyet için ayni derecede ~ 
1Mmml7etll •• IOzumllldur. BOtOn 
lt\lnyeyt rahatsız etmeden bir tek u. 
n• dahi faaliyetten atrkonamaz. 

lfaamanh Anupa, Amerika Ye A· 
ft8tral7anın muhtelif on dftrt mem. 
lllıetlnde, muhtelif zanaat ~urunra. 
tnaa men1Up olarak bir ltlca uğra,An. 
lana bDtnn 7ek6nundakl hlBBelerlne 
aıt olan aşağıda ki cet Yel gözden ~e. 
tlrllll'H bqka bir kanaat edlnne. 
•ktlr. 

Burada ztraat Ye ormancılıkta c;a· 
1"aalann btaaelerlnln feYkallde ta
U•Ytlllere maruz bulunduğuna gö
llJorus. CetYelde )11ıde !J .8 (tngtlte. 

t dea Jbd• 81.t (Ttlrklye) yen. 
ııacaya kad1t:- bUtUn ntabet kademe
leri birden bulunmaktadır. Bu bu-

bir ön hakkı, mUnhuır bir hakkı 
oluyor. Bu yüzden milletin umumi 
refahı ortadan kayboluyor; servet
ler gittikçe artıcı bir fektlde. durak. 
sız kilçUlen bir Ust tabakanın eJfnde 
toplanıyor. Neticede zahiren şaşaa 
ve refahlı yaşay!f. derunen de zen
gtn Ue fakir arasında yalçın bir zıd. 
diyet doğuyor. 

Fakat bu arada bilhassa JfHylO Si· 

nıfı fakirleşiyor. Çtlnkn zaptedtlen 
eyaletlerden veya kolonilerden u • 
cuz fiyatla yapılan ekmeklik bubu· 
bat 1tbalAtı köylOnOn hububat latlh. 
salAtını gittikçe kazancaız bir bale 
koyu)'Or, bu dft knymnun duraksız 
ağırlaşıın bir şekilde borçlanmasını 
tntac ediyor. Nlbayflt ba, knyronon 
varlığının tcmeJlerlnl öyle kazıyor 

ki, o, dedelerinden tevarne ettiği 

toprağını terke mecbur oluyor. 

Bundan sonra töyltt ra lee\z ve 
ekmeksiz proletaryayı daba ziyade 
çoğaltmak nzere ~ohlrlerde 11ğınağı
nı aramııştJr, yahut ta başka memle. 
lretıere muhaceret etmı,ur. Teken· 
dl mlllett tçln kaybolmuıştur. Onun 
tarlaları bUyUk mallkA neler teşkil 

etmek Ozere zenginler tarafından u. 
cuı fiyatla 1at1n alınmış, yahut da 
~llsbedllml Ur. 

J!lvvelce kunetll bir köylO n8fqsu 
tarafından emekle ıeıenen, verimli. 
blltiln milletin ekmeğini cıkaran tar· 
lalar, Uzerlerlnde ancak blrkac ço. 
banın ı, .,e ekmek bulabileceği ve 
değel'8tz etlrlllerln '°yle bftyle bea
lenebtleceğl hasılaeız meralar haline 
geJmletlr. Memleket, nftfusundan 
soyulmuı,, t1111zıa,mıştır: mtlletJn 
zat! luıv.v.etlJle. ekmetlnl çıkarıa-.,ı 
durmuştur: oeblrlerde halk rıAıo 
!arının yAbancı memleketlerde• 1a· 
pılacak ltbalAt ile beslenmesi. PL 
halı oyttnlarla teskin edilmesi ve a· 
vutulmaar zarureti basıl olmuştur. 

ID8t& ber memleket kendisinde var Memleket. taşe•I bakımından. meş. 

o .. n blaentn veya nl•betln en elve. ı um bir ha~tıtıta uğramış, lstıklAlinl 
ıtfll olduğunu sanabilir. kaybetmiştir. 
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(Sonu: Sa. 7. Bü. !.) 

Eeki§ehir (Husust muhabirimiz. 
den) - Çoğumuz Eski§chir lüle taşı

nı yaptığımız se
yahatlerde, Eskl
§Chir istasyonun • 
da satılan kolye, 
tesbih, ağızlık .gi. 
bi iOle taşından 

yr..pılma geylerle 
tanır ve IO'le ta§
çılığmı yalnız bu 
Uç, beş parça ma
muHita mUnhasır 

aanırız. 

Halbuki: Ullc taşının memleketimi -
ze münhasır çok ayn bir hususiyeti 
vardır kl; bunu çoğumuz bilmeyi~ Bir 
kere lClle tqı denen maden dllnyaı:ım 
başka hiç bir yerinde yoktur. 

Tilrkiyede ve yalnız Eskişehfrde çı
kar. BUndan başka IQJe tqı, yontu! • 
masmm kolaylııl't. h~ türlil ince i§lere 
gelmesi, nikotini massetmesi, suda 
ha.fit olması. her türlü cıliyı kabul et. 
meal gibi hu&larile memlekt:timizde 
t.eqinat l§lerfııde kullanmaya eJve • 
ritli bir maden olduğu kadar kıymet. 
il bir ihracat emtlamır.dır. Ben bu 
mektubumla .. Kurun,, otuncularma 
bu çok değerli nıadenimizi kısaca ta,. 
nıtmak fatjyorum. 

Lüle tap nasıl çıkanlır 
UUe tqı Elkffehire 30 - 4t5 kflo • 

met.re arasında buluuan Sepetçi Ke. 
mikli, KarahöyUk, Sanau, Yarmalar 
rnevkilerlndekf ocaklardan 30 • 40 met
re dei:in!ikte l8tlbaal edilmektedir 

Bu maden difer bir ~k madenler 
gtbl muntuam damar takip etmeyip 
yıfm halinde elde edilir. 

Bu ocaklar mıntakumm her yerin
de, UUe ~mm revaçta olduğu umu • 
mi harpte11 lhicekf yıllarda, MO • '1000 
arumda ~ eallfll' ve vtyanaya aeo 
dev! 5 • 7 bin sandık arasında tq ih. 
f'&Ç olunurdu. 

Bir sandık madenin o zamanki 1"8.

yice göre vasatl yUz altın getirdıği 

göz önünde tutulursa bu madenin ma
hiyet ve kıymeti hakkında bir fikir e. 
dinmek mUmkUn olur. 

Son yıllarda bu ihracat 5 . 6 yjlz 
sandığa inhisar etmektedir ve bu~ 
bir sandık tqın vasat! kıymeti !50 • 
200 Ura arasındadır. 

LQle b.şrnm pazan öteden beri VI • 
yana olup Eskl~ehlrdekl tacirler ta • 
rafından Viyaııadaki komisyonculara 
göDderllmekte ve oradan da dünyanın 
diler taraflanna ihraç olunmaktadır. 

LOle taşı ayni zamanda memleketi
mizde ilk defa muntazam bir tasfiye. 
ye tabi tutularak ihraç edilen bir em
tiadl1'. 
. Bu tunlf ta~m bUytlklilftıne ve te. 
mizllğine gtsre iki ayn oekllde olup 
bu işte mU~hueıı ustabaşılar tara • 
tnıdan yapılmaktadır. BUyUklilğilne 

göre yapılan ta!tılf e nazaran taş sını. 
ite Birlmb1rlik, Pamuklu, D~ıııeli, 

orta, cılız adlanna ayrılmakta ve bu 
cinslerin her b!rl de tenıizliğintt göre 

ımından tetkike ve mazinin mil· 
tltlerlnla, devletlerlntn oluışu ve O. 

ı.tG ile köylU nllfusunun, yani lrOy. 
• 11nıfıaın, bir milletin yUkeelteln· Lord Loyd ge di 

D batışına kadar oynadığı rolün 
nuebetlerlnf bulmaya talı.,ahm: 
aaretle, pyanı hayret bir tekilde. 

r ferde ayni bMlaenfn mUeahedf' 
fedllecett hakikatini teıbtte mecbur 
ahrıı: 

a .. ıansıçta yani mlJletln lytllaın 
t~in bidayetinde lı::öylll nUfuırn ekmek 

W rtdayr yaratıyor, fakat o, ayni 
manda harpler için sllAh kullana 
lecek erleri ~e veriyor. Ru zaman. 

kG.J'Hl nllfusu kendi topraJı, yur 
•• " ocatı için dövn.,tu~nden bu 

rpter ıafera eriyor .,. memlPk~· 

daha ziyade ,;ent.,ıemPl'llnl lnt11-: 
ror. Yabancı mllletlerln alt cdl 
sanlmet .. e servet getiriyor. bun· 
da stttlkc;e bllyl1yen harlmde 

r.Mıt6met merkezinde ve anfl vatanc1ıt 
la1n7or. Zira para Ye 11P"P.t ka 
111all lctn uptfldll ~,1 eyaJltlerln ln;:lltcre l..ordlar Kanıaraın aıaunıulan T o-d T oyd c!lla ubshkl ebpresle •An-

--ııı Ylltıııhhtrl"" f tf ·nrPIP 1 1-a:-adaa ıctıılmb.e ~ ·1-r k Pnrl~otct" in 1 tır. ~~· ,, R RmRrı • 

'
raa-- Rr ,. onun } Sayın m.ı..nr. bir UıJ ı:tın kaldıt..-t. o ~ıua ~· döaccekUr. aamımı .. ·ı-•• J. vıt yavaş , 

alf1lllu .... ,.t gurupJaılDID Lorda CeW BaJarla birlikte göe&erlfOI'. 

. 1 

Ln1~ tafutdatt yapılma bir f'Odra kil· 
tusu. (Sanatkar AH Oşmanm uen) 

12 kısma bölilnmektedir. 
Şu hale göre Lftle ta§I A vrupaya 

(61) nevi Ur.erinden sevkedilir. Bun
lardan yalnız cılız denen en uf ak ve 
ebken kıamılar taanlfe tabi değildir. 

Bu auretle tasnife tlbi tutulan IAJe 
ti.fi, kuyudab çıkanldığı gibi llfJVke • 

dilmez, ihracına kadar bazı ameliye • 
terden geçer. Evvela '"Tahra.. denen 
tek ağızlı aabtla yontulur, sonra da 
ince bıçaklarla tırq edilir. yUn fanllt 
ve abalarla oğulur, kurutulur, tekrar 
ve bu defa ıalak abalarla oğulur, el . 
lllanır, ondan aonra tunif edilerek 
hepsi bir boyda ve ölçüde olan maz
but sandıklara yerleıtirillr. 

8fmdt !lafdfeh{rde ruhsatlı fld oeak 
vardfr. Diğerleri lpta! edildiği ve rnek
ıut madenler liahnde hUkiUnete mti • 
kal ettiği için p.hıslara ocak açmak 
müsaadesi verılmeruektedil. 

Geçen sene, eehrimız Ticaret oduı. 
nm deliletıyle allkadarlar tarafından 
bır "Lüle taıı çıkarıcılar ve loleyicl • 
ler kooperatifi,, kurulnıu§ı!a da bu te
tckkülun de bcnUz mahsus bir faali • 
yeti gorUlmemıştir. 

Bütün değerıne rağmen bugiln bu 
maden inhitat halindedir. İşleyicileri 
çok azalmış ve yeni yeti§en gençler de 
ekmek vermiyen bu sanata heves et • 
mez olmuştur. Son günlerde lfıle taşı 
l§inın hUkfimetçe Etibanka devredil -
mlş olduğu bakkmda çık.ın rivayetler 
bu sanat mensuplarını sevindirmekte
dir . 

Kooperatif mensuptan dilekltrlne 
gelince bunu şöylece hUlAsa edebiliriz: 

Kooperatife yeni ocak açılmuı lçln 
ruhsat verilmesi ve bir de ihracat l§I· 
nin 3018 nunılU'lllı kanuns göre bir 
birlik tarnfından idaresinin temini su. 
retile zararlı rekabetin ortadan kal -
dırılmasıdır. 

Lüle taıı iıleyen 

ıan'atkar bir uata 
Ltlle tqının işçi cephesinden ikinci 

bır safhası daha vardır: Bu mcmlv -
kette yapılan mamullta inhiaar eden 
kısımdır. istasyonda gördUği!ntıa par· 
çalar ıwe taşçılığı sanatm.J le· 3llyen 
sanattan mahrwıı bazı ldımelerin ma. 
mu!Atıdır. Bunl:mn içinde bakild us. 
ta elinc:IP.n ~ıkmıt mamullt pek udır 

Bugtln F.ekleehlrde lllle tqmı Jıa. 
klkaten güzel sanat haline getiP...n bir 
:usta vardır. Emeği kly:metl ve işçi· 
liği nefis olan bu zatm mamu!Atı ha. 
klkaten aanatkArıınedir. 

Ali Oaman DenlzköpUfil admı tqı
yan bu u.natklrımız beyne!mllc:l Bari 
ve Anke.ra KUçiık sanatlar sergisinde 
madalyc k:ızanrnı§tır 

UYAROGLU 

Konlerans!ar: 
8'.llyojla Ualkc\lndenı 
l'Ald Edebiyat lblduada Koafcram 

5 • ~ • 938 ısalı gtlnU eaat 18.30 da E
viMb:ln TepPbaşmdaıd merkez binasmdr 
"Eski edebil at., meuuund:ı Bşy Aglh 
Srrrı ı ,·ond tantmdaıı konfenm ve· 
rilecekUr. 

Hlll~r Vlyanada ki• 
mln mezarını ziyaret 

ettt 
HlUerln, Avuaturyll.DID IJbakmdan 

eoGra Vlyaııaya gelltlnde, tebirde kal· 
clığı kıaa müddeti resmen bilindiğinden 
bqlta ıekllde de g~ olduğu söy· 
Ienme.ktedil'. 

HlUer Vlyanada lmperlal otele lnmft
tlr. Otel, tamamen kendisine tahaLI e
dilmiftl ve daha o gelmeden birkaç gün 

evYel, otelin bntun mürettebatı deiit
thilıııil ve naayonal sosyallatlerbı adam
ları gotlrllmlftl. 

tntler, o gece saat O~ yatmJt ve•· 
bahleytn saat altıda kalkm11ur. Gazete
ye göre yemeklerini reamen bllcHrildl

~ gibı Saya lnkuartJa beraber yediği 
dofru delildir. Bitler 6ğle yemettnl 
tek bquıa, odaa11ıda yemiştir. Akşam 

yemeği de yalna bir tabak aebze çor
bul, bir tabak ~b patateetea nı.
rettlr. Yemekten 10nra da QOk çok eevts, 
fmddt, badem ve c;lkolata yemiftlr. 1~-
11 de yalım sudur. llftler, Vlyananm ba 
suyunu QC>k bejendlğinl, fimdlye kadar 
böyle güzel su lçmemle olduğunu ~yle· 
miftir, Onun lc;ln timdi her gün Viyana• 

dan tayyareyle Berllne veya Berhesga
dene kendlalne bu audan g6nderllınek • 
tedlr. 

Rltler, otelden 4=1karten, buft bir 
yolcu gibi, paraamı kendlst vermekte 
mrar etmiştir. Sonra garsonlara bol bol 
bahfll vermı. ve herkesin ayn ayn eHnt 
stkar&k ayrılmqtır. 

"Fakat, tayyare meydanma gitmeden 

evvel, tek bqma ve etinde bir demet 
gQlle, Vfyananm merkezindeki mezar • 
hğa gitml§tlr. mtıer kimin mezarmı zi
yaret etti; bir- enettn nıı, bir kadmm 
mı? lıftbunlyctr. Belki aşk bavatuıdüt 

ınrrnt uıahtan tM~. Aeaba, bdm
tara ıra,.. ttllkalıa olmumm sebebi bun
dan Dert mi gell)'Ol'l Acaba bu bir •· 
natklr qkı mı? Hltler Viyana gtlzel..,. 
ntlar mektebinde tal'9be iken topraja 
g6mlllen bir aşk mı bu! Belki.. " 

-KURUN 
ARONE TARiFESi 

lltmltkrl llunldtl 
içinde dııında 

Aylık 15 155 Krş. 
3 aylık 200 42~ " 8 a1hk '7~ 820 • 
Yıllık 900 1600 .. 

Tarlleainden Balkon lllrllli için aJd• 
otuz kuruf dUşülur . .Poııta bırlijfne ıir. 
mlyen yerlere ayda yetmiı beter kuTU.J 
zammedilır. 

Aboııe kaydını bildiren mektup •• 
telgrıl Ocretinl, abone p:ıruının posta 
veya banka ne yollama OcreUnl idare 
tendi ftzerlne alır. 

Yeniden 5 abone yazan ve)'ll 5 abo. 
ne birden yazılanlara, mekteplerle k6y 
odalarına ıynca lensilll yapılır. 

TQrkluenln htr poala merhdntl• 

KUHUN'a abone uaıılır. 

Adres dellıtınne Dereli 25 turuıtar. 

Dünkü Hava 
Ye$111c6y Meteoroloji istasyonundın ab. 

nan maliımata göre: yurdun Kocaeli •• 
Karadeniz bftlgelerlnde hava kapab ve 
bazı yalıtlı; Orta Anadolu He Dola An'
dolunun bir kısmında ~k bulutlu; diler 
hölRelerde bulutlu 11eçmlf, rilzıAr Trakf9. 
Ege ve Akrlenlz kı:rılarında şarki btlka
mette orta kuvvetle, diler biıl.ıeterde u
mumiyetle cenubi lııtlkamelte, K~af'lf " 
Karadeniz kıyılarında kuvvetli, ctliter yer
lerde orta kuvvetle esmiştir. DUn lstanhul
da hava ekseriyetle laıla bulutlu 8Ptmlt. 
rilr.l'Ar cenubi Rarblden saniyede 7 - & met
re hızla esmiştir. 

Saat 14 lfe hava tuylkt 781,l mlllmetre 
idi. Sfthunet en )'{lk!'iek 12.2 ve en dOfftk 
de 8,~ santigrat kaydolunmuftur. 

1~ Yll MI RlllllPI: 
Glrll muhacırlarını mtmleteflmlıe ,,. 

llrmtk a:e,.. giden 1'mll ""para Ada cf
oorındn hatmııtır. \'apurıın blftnn nıürtl
ltbalı tarlqrılmıılıt. Yakında Glraun oo
prırf"'" ıthrlml:e flrln•rltlrrdfr. 

rm1t Hpara J5.0MI lo11lult idi. Zarar 
111 .,. ""' .... .,..,.. .,._,.....,... 
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1 Şebi~ Iİab~_r_Ie_r_t I 
Orta tedrisat kadrosu hazırlık-

larına başlandı 
ktllttır Bak1nı+ orta tedrllat kadro-1 

1 Jta_..L._ - - .... 
u --~ llmdiden lıaeJamlfUr. mel~de tebdil olunacaklardrr. Diler 

Bakanwc Yeniden ortaokul ve llae açı- tupOlerln tebdiline bqlanma tarlhl de 
l&eaJt vUlyetlerl teablt etmektedir aynca Banka taratmdan halka U&n edl-

Bundan batka vUlyetlerin JDevcu~ or- lecelrtlr. 
t.okullardakı it amıt vulyetlert ve mahal- -

~ektörlerl tarafmclan karar - lktısat lfleri: 
rfsa. bu ay 90Duna kadar orta ted- Denı.zban'.:. Umum Mu""duru·· ·· 

t dlrektörlllğUne &6nderllecektlr. K 

'Ya Ort.t. tedrtaat 6ğretmealerl araamda 

ı Pılacak Daldller fbndlden teıblt edl .. erek ... __ _ 
1 ~uz aynım lMlmda kendile -

r ne bUAı-" 
1 ~ '-'&Cuecektfr. Kadro toıtnr bakan-
'~nı bizzat bqkanlığı altmda topla

~i~ bir kotnlayon tarafmdan vflcude ıe· 
ecekttr. 

Yüksek T edriaat 
Direktörü Şehrimizde 

d~Uluıck tedrisat direktörtl Bay Cevat 
t' la.hah Ankaradan ıehrlmhe gelmJt
~ Cevat ıehıimlzde birkaç gUn 
~batı ve bu mnddet lçeNinde yUUek 

On blUe•eaelerlnl teftlt edecektit. 
1llal llınUlidekl ders yılı bqına kadar ik
i bıe ça}l§ılan yilksek öğretmen oku
punU?t Yeni pavyonu bitmek tlzeredtr. 
1e~~·ona. llzım olan etya ve denı Alet· 

de tedarik edilecekti+. 

Yardımcı iretmenlerin 
Teftiti 

d 
Orta tedrisat okullarmda çalıean yar

l'nlcı ~~ 
P 0ID"etmenlerin c}eralerl ıenel es -
d:to~Ier tarafmdan ya.kmda . teftJe e
ti ege bqlanacaktır. Bu teftioler ne
t ceıbıde meslekte muvaffaklyet g&I -

r::lller ıeçllecefl ıfbl ademi muvaf
s Yet g&terenlerln de vazifelerine 
0~ " 8rilecektlr. 

11 ders yılı bqmda yarclmıcı ~ğret
tnen ka-'--caıc \4l~una yeniden öiretmen alma-

tır. 

!kinci Yazılı Yoklamalar 
b enı terlmler dolayıalyle beı nisana 
~a.ıı orta ve lise olrullamun lkind 

11 
bntihanlarma GnllmUadeld lab g41-

tlııden itibaren baılanacaktır. imtihan 
rtlıı.ter1 ve aorgulan kOltllr hak•nbiı ta
:rlhdan t~sbit edilerek blltUn okullara 
L.! tıderilıniştir. ImtihanJar :' 'J nlaanda 
uıteccku r. 

Ukokullarda Tedria 
llaulü Değittirilecek Mi? 

0~0!rullarda bugtln tatbilt edilmekte 
•rıur tedris usuıu ile bir öğretmen bir 
1lk 1ll bUtUn derslerini okutmaktadır. 
bu de\'l'e olan 1, 2 ,.e 3 lncil 8llllfJarda 

\>e ~ lyt neticeler vermektedir. Fa -
ıar..ıı btct 'SDUflarda birinci devreye na -
~ l'andımannı daha u alındığı ~ 

• rede ektedir. KOJtllr bakanlılı bu dev -
etru c!eraıertn gnıp U8Ullyle okutulmam 

llıda tetkikler yapmaktadır. 

At·· -0--
'!elerri/z: 

latanbul - Ankara 
li-.va. Postalan Batladı 
~ dolayıafyle bir mllddet ara verilen 
ltlbatebuı ·Ankara hava postalan dOnden 

Bir mtlddettenbert .Ankarada bulunan 
Denlzbank umum' mfldtlrll Bay Yuuf 
Ziya Onlfln bugUn eehrlmlze ıelmMl 
beklenmektedir. 

Gümrük Batmüdürüniln 
Teftiıleri 

latanbul gUmrUk bqmOdOrll lıılwrtafa 

Nuri dUn beraberinde mOdllrlerden ne
eet oldufu halde Sirkecide bntOn g11m
rtlt ambarlanm tefti§ etmlf, bu arada 
aon defa te§kll edilen gQmrl1k muayene 
bürolarmı da gezmft, allkadarlara bazı• 
talimat vermfttlr. 

Budapette Ve Bari 
Panayır lan 

Jtalyamn Bari tehrlnde her yıl olduiu 
gibi bu yıl da beynelmilel bir Şark pa -

nayırı ~ılmaktadır. 

OnOnıUzdeld eyJUJfln birinde ~ tam 
b1r ay devam edecek olan bu eergl m .. 
mJteslnden dfln tebrlmlz Ticaret Odall
na bir mektup gelmlf: memleketimfz 
tUccarlannm fttlrald latenllmfttir. Oda 
bO müracaattan allkadarlara haber ver
mitUr. 

Diğer taraftan bu aym 29 wıda Buda
peıte oehrinden yine bir ay devam et -
mek Ufere açılan beynelmilel panayır 
komitesinden de bir mektup aluımq, ser
giye fgtirak etmek fatlyenlere uaml 
tenzllAt yapılabileceği bUdlrllınfttlr. 

90 lira gibi pek u bir para ile bir ay 
milddetle tüccarın btltiln maarafmı de-
ruhte eden bu tarife tuccarlan aon de
rece alAkadar etmff hueust ve reamt su
rette ıerglye iltirak için birçok mtıra -
caatlar yapılmağa bql&IUDJlt.ır. 

Bir Adam Boğulurken 
Kurtanldı 

Evvelki gün öğleden sonra. Adalara 
hareket eden Akay vapuru Ahırkapı 
açıklarından geçerken denizde bir a • 
damın çırpındığı görillmU§, hemen va
purdan indirilen kayıkla adam kurta
rılmı111tır. 

Kazn;.edcnin, dalglar yüzUnden ka • 
yığı devrilen bir kayık~ı olduğu anla.
şılmıgtır. 

Mangalın üstune dilftu - Galata
da TaUırbey sokağında Oksa apartı • 
manmda oturan p.pkacı Yankonun 7 
yaşındaki kızı, 6 aylık kardeşi Mike -
yl çamaıır yıkayan annesine götür -
mek \sterkc!l mUvaıcnesinl kayb-.xle. 
rek mangalın üstüne dilşmU~. yUzUn
den ağır surette yanmıştır. 

a 

Topkapı halklnln blr derdi 

Sabahları blneeek 
tramvay arabası 

yok mu? 
l> il tekrar çallfmaia bqlamqt.ır. 

'eb e\'let Hava yollan ldareai bu mUna
bit etıe Yeniden hareket saatlerini tea-
"- hetnıletır. Buna göre; puardan maa· Topkapı, Şehremini semti lstanbu-
,.. el'IUJı lun hemen en kalabalık eemtlerinden 
ıx-__ latanbuldan Ankaraya bava erde t hULA- t 
~::-..z 19.SO da hareket edecektir. An- biridir. Bu semti resm Awue 
-ı-ah • dairelerinden başka bir çok hastaha-
bQıa \'ant 12·20 dlr. Ankaradan l!tan· ne ve okullar da vardır. 
~t 15.SO de hareket edecektir. la- Sabahla,n gerek bu okullarda oku-
teeı dııı Yarış l1'.20 elif· Yalım cumar .. yan, gE"rekse lstanbulun başka semt. 
lf.30 ert Ankaradan hareket saati terindeki vazifesi ba§ma gitmek isti -'barak teablt edllmletlr. O g1ln la- yen halk tramvay bulmakta çok mtlt
d~ Yarlı l&.20 dtr. :ny&tlarda da küllta uğramaktadır. 
~ baı:=~~~~-~ Tramvay şirketinin yaptığı tarife • 
~ h\tl 38 liradır. 3 _ 6 yqma kadar ye göre şabablan tramvay arabalan 
lfe 

2 
.. ~lar ~ gidft l2, cldif _ ge- çok seyrek gelmektedir. Gelen tram. 
.. &&ca vaylara uzun mUddettenberi durak 

olarak telbit edllmlftlr. mahallinde bekllyen halk htıcum ed&-

~ eııi Elli Liralıklar rek içerisine tıklım tıklım dolmakta-
ctn.. ... _ · 9 Cumhuriyet Merkez Bankut d 
---- fffl...__ ır. leda\'QJ -.ren Yeııl SO llralık kupürler Diğer taraftan otobüsler bu Mntllı 
~l 9 ~ baaJ•mlfUr. Bun~ nakil vasrtalan ihtlyacmı karşılamak 
it Clbtbet ve yUz llraltldar lçln yapıldı- lınmi§lerse de tlrketin ancak tlc; oto
eıu ~l'llınala bqlarumg olan yeni bUıU oldujhından dUşUnUlen kolaylık 
~ nıubblllnde tedavfllde bu- az olmuştur. 
~er elli hraltk1'r bir yıl mUddet Tramvay lirl<etin bu vaziyeti göz. 
~ 11s tla teldlecektlr. Bu 5nUne alarak halkın ihtiyacına karşı 
"-"'1 lllfında elkt em llralddar te - ı gelebilecek kadar tramvay arabası it
e~ 4hlhı1ı0eCettır. Bu mOddet llOD& letmelldir. Halk bunun temini için be-

.__ ela llerlres Bankeay al- tediyeye bq vurmuttur. 

Mısır intihabatında hükô
met koalisyonu kazanıyor! 
·Yukarı Mısırda Vefd partisi 

hezimete uğradı. 
Kahtre, ı (A.A.)' - Yutan Jılıarr

da yapılan lntlhabattan alman 7arı 
resmi neticelere söre, hOkQmet ta
raftarlan 2f, Vefd partlıl menıupla· 
n da 6 mebusluk kazanmr,lardır. 

Raklplerl olmadığı halde namzet.
ilklerini koyan U kiti derhal inti
hap edllmltlerdlr. Bunlardan on 
dördll bOkQmet taraftarı, altısı mQa. 
taktı ve bir tanesi de Vefd partisine 
mensuptur. 

66 mebuıf\uk için konulan nam
ıeUlklerln neticesi henOz belli detll
dlr. 

HOk6met namzetlerinden Mehmet 
Mahmut Paoa ile adliye nazın Hqa. 
ba Paşanın mul'&ffaklyetlerl bllhu 
sa kaydedilmektedir. 

Vefd partlslnden Zeki el Arabi 
pqa tntlhabatta kazanamamrt Te 

Nahu paşa kabinesi nuırlanndan 

kazanapayanlarm acledl bu auretıe 
Del bulmattur. 

Aeatı Mmırda intihabat 7amı J'&-• pılacaktır. Hatomet. lntlhabat e1-

nuında karcttabklar husule gelme 
si ihtimaline karşı polis ltunetlerlnl 
bir yerde topla1abllmek azere lntl
habı iki k11ma ayırmaıa karar Ter
mlı,tfr. 

DOn bazı hldtseler kaydedflmletfr. 
Yukarı Mııırda altı kiti ölmtııttır. 
Vefd partisi mensuplarından mOret
kep bir gurup Samalut belediye rei
sine taarruz ederek mumalleyhl bı

çakla yaralamrtlardır. 
Kahire, 1 (A.A.) -Yukarı Mmr

da teşrll intihabatın ilk netlceleı1 

V'efd aleyhtarı hOtomet koallıyona
nun muvaffakıyetlnl göstermekte
dir. 

Vefd liderleri ayan relll Baoat111-
nl Te Nahu pqa kabinesinde mali
ye nazın olan Makraml Ubeyd pafa 
kazanamamıtlardır. 

Kahlre, 1 (A.A.) -Anadolu Ajan
sının husmıt muhabiri blldlrlyor: 

Dtın 110 yerde yapılan ıeçlm4e 

şlmdt:re kadar hllkfımet taraftan par 
tllerln 3'8, mOstaklllerln 19, Sadi 
partisinin 12 Te Vefd partlılnln de 3 
mebusluk kazandığı resmen anlatıl
maktadır. 

Kahire, 1 (A.A.) - Son Taziyet: 
Neticesi almamayan uzak ıeçlm 

daireleri hariç olmak tızere, Yakan 
Mnnrda yapıla.n ıeçlm htık6met kua
llsyonuna ezlcl bir ekseriyet temin 
etmiştir. 110 mebusluktan f5 ini 
hllkCımet partneri, !3 nntı Muham
med Mahmud kabinesine taraftar 
mtıstaklller kazanmışlardır. 

Yeni Sadi partisi 18 Aza kazana.
rak "Aı,ağı Mı11rın bu partiye yeni 
mecliste nnfuzlu bir mevki temin e
deceğini gösteren btr muTaffaklyet 
kazanmıştır. 

Vefd partisinden ancak dört ba 
seçllml~tlr. Vefdcller, kendilerine 
muarız partilere bağlı bUytık mtılk 

sahiplerinin blklm bir vaziyette bu
lundukları Yukan Mısırda bir hezi
mete intizar etmekle ber~ber bu ka
darını beklemiyorlardı. Birkaç öltl
ye mal olan mnteaddlt mtısademete
re rağmen ıeçlme eTvelkllere nls
betle sllkCınet içinde cereyan etmiş 
glızilyJe bakılablllr. 

lsmall Hakkı Temel 
gUmlldft 

Bahriye kolağalığmda.n mütekait 
Hacı Mustafa pap. ada İpıai1 Hak • 
kı Temel'in vefatmı dilnldl sayunıs • 
da yazmlfbk. Merhum dtln ııaba.h Ca
ğ:ı.loğlundakl eriDc1en bndialnl leftD

ler tarafmd&n hlchnlnut. Eyllbe ıö
ttırUlerek aile mezarlıfında ebedi isti· 
rahatgi.hma tevdi edilmlftir. 

Merhumun alleai, blzza.t cenazeye 
gelenlerle gelemeyip telef on ve tel' -
grafla taziyette bulunanlara lefekldlr 
etmektedir. 

İamail Hakkı Tmele alt bir yası bu. 
ıun ·'Gtlnihı At!aleri,, .utanamecbr. 

Partili mtihabatta kaybeden 
Nalaaa Paıa 

Şehir Meclisinin 
dünkü 

toplantısı 
Şehir mecHai dün aaa.t on bette 

birinci rela vekili Bay Necip Serden
geçtinin bqlr.anlığmda toplandı. 
Şubat devresi aon toplantmı ile f ev

bllde toplantıya ait zabıtlar okunup 
kabul edildikten aonra ruznameye ge
çlldf. 

Rur:namenin ilk maddesi belediye 
bütçesi idi. Reis, belediye bUtçesinln 
peyderpey hazırlanıp bt1tçe encUmenl. 
ne verildiğini, yakında heyeti umumi
;yetinin lıleclise takdim edileceğini 
aöyledl. lkind maddeye geçildi. Sıh -
hatl bomcak e§Ya satanlar hakkında 
belediye zabıtasma xona.eak hıa:ddeler 
b•kkmdald teklif ile gazoz lmalltha
nelerl hakkmdaki teklifler, belediye 
zabrtuı tallma.tnameslnl hazırlıyacak 
komisyona havale edildi. 

Haydarp:ı§a. gan civarında yapıla • 
ca.k geçit köprUsilne belediyenin işti -
ra.k masrafı hakkındaki teklif bütçe 
encllmenlne gönderildi 

Gizli emWd haber vereceklere ik -
ramiye verilmesi hakkındaki kavanin 
ve bütçe encUmenlerinln mtışterek ra.
ponınun tetkiki müteakip celseye bı. 
rakıldı. 

Emirgln yolunun projesinde yapı -
lacak ıun nafia encUmenine gönde
rlldl. Bundan aonra yeni belediye za. • 
brtaaı talin}atnamesinln müzakeresi • 
ne geçildi. 

Talimatnameyi hazırlıyan komia -
yonun reisi Bay Feridun :Manyas Av. 
rupadakf aeyıiaefer talimatnameleri -
nin gözden geçirildiğini ve buna isti • 
naden aeyrillefer kısmının hazırlandı
ğım aöyledi. 

İçtimada hazır bulunan vali ve ~ 
lediye reisi Bay Muhittin UstUııdağ, 
kendilinln bu tadilatı tetkikine imkln 
verilmesi için aeyrlsefere ait kımım 
müzakeresiııhı gelecek toplantıya bı -
rakılmasmı istedi. Bu istek kabul e . 
dildi. 
Fıtm1ara ve ekmeklere ait olan knı

mm mU.zakerealne geçildi. Ekmekle -
rin ldğıtlara sarılması hakkındaki 
kayda azadan Bay Raeit Gökdemlr i
tiraz etti. Belediye iktisat mUdUrU B. 
Asmı Süreyya bu hususta izahat ve. 
rerek dedi ki: 

- EJaneklerln klğıtla.ra sarılmuı 
bılrlnnda belediye dalnıt encilmeninln 
altı ay evvel verdJ.ti karar, piyasada 
tnce klğtt bulunmadığı için fırmcıla
roı lehine olarak geri bırakılmıftı. 

Ekmeklerin klğıtla.ra. eanlm&BJ ınh· 
hl blkJmd•n çok aruı1 bir keyfiyet
tir. Prensip itibariyle, kabul edflmtı • 
ttr. 

8elediye reisliğinin tensip ve i1Aıı 
edeceği tatbik edilir. EncUmenin bu 
noktayı bir daha tetkiki kararlqtı. 
Bu madde belediye zabıtası encUme -
niM iade edildi. • 

Noksan ekmeklerin mtısadere edile
eeflne dair olan madde kabul edil • 
dikten blm llOlll'& ekmeJderJn tartı 

. 
MAMKEMELEgDE 

Tan Ve Cumhuriyet 
Aleyhinde Kartılıklı 

Davalar 
Kadın muharrir Sabiha Zekeriya 

tarafından CUmhuriyet g:ızetesi aley. 
hine ve CUmhuriyet gazetesl tahrir 
müdürü Hikmet Münif tarafından da 
Sabiha Zekeriya, Ahmet Emin w 
Sabri Salim aleyhlerine ~ılan De§reD 

hakaret davalarına dlln asliye ikinci 
cem mahkemesinde öğleden B<>tır4 de. 
vam olunmuıtur. 

Hikmet Münif mahkemeye verdifl 
istidasında Cümburiyet gazetesinin 
hakaret görmU, olduğu ve kendisinfa; 
de gazetenin bir unsuru bulunman 
dolayısiyle dava ~malt hakkı olduğu. 
nu ileri sUrmU, ve suçlulann 480 'V9i 

482 inci maddeye göre tecziyelerini i1-
temi3t1r. 

Sabiha Zekeriya, Ahmet Emin ve 
Sabur Saminln vekili Mithat bu iddL 
aya, evveJA Hikmet Milnifin gazete sa
hibi olmadığı gibi, dava açmağa da 
hiç bir veçbile hakkı olamıyacağım 

ileri sürerek, davalarm reddinJ isti • 
mekle mukabele etmlgtfr. 

Mahkeme bu hususta mtl.zakere e. 
derek karar vermek üzere duruşmayı 
talik etmi§tlr. 

Bunu müteakip mahkeme Sabiha 
Zekeriyanm Cumhuriyet gazetesi a -
leyhfne açtıgr davayı görmtıtttır. 

Bir lhtilu Davasına 
Bqlandı 

Ağtrceza mahkemesi dtın öfledea 
aonra milhim bir ihtilas davuma ~ 
Jamıgtır. Bu davanm mevkuf suçlW.. 
n, telefon ılrketl talısilAt dalreei tefi 
Adil ve tahsildar Cemaldir. 

Bunlar Tan gazetesi idarehanesi na. 
mma çikanlan 10 kU.sur liralık 1* 
makbuzda tahrifat yapmaktan suçlu • 
dur. 

ile satılması hakkında mecburiyet ko. 
yan madde okundu. 

Bay Fuat Fazlı buna itlru ederelİ 
eöyle dedi: t 

- Ekmekler tartı De eatJldıkta 

BODra ne diye noban ekmek çıkarla 
f ırmcılarr cezalandıralım. Nami bir 
kilodan fazla olan ekmek için ful& 
para verilecebe bin gramdan nolallli 
olan ekmekler için de noksan para ftıt 
rilmelidir. Bu iki madde blrblrtnl DaJıi.. 
zediyor. Ceza maddesini kaldırmah • 
dır.,, 

Bu itiraz varit görllldtl. EkmekJL 
re ait olan faalm müzakereli geri 1sıı 
rakıldı. Endlmen bu huauata ~d• 
tetkikler yapacaktır. 

Kasap dUkklnlarmm halı olacak • 
lan fennt, sıhhi abklmı tqıyan Jml 
ma geçildJ. llk madde ne kaı.ap dtlt. 
kAnlannm aokağa bakan cepheleri ge
ni1111iğinln dört metro ve derinllğinla 
tıç metre olmuı isteniyordu. :eaı 
Hamdi Rasim de buna itiraz ettt: 

- Mevcut kasap dOkkanJarmm kll 
q.nesi bu eeraftl haf r.dir acaba? Sorae 
rmı. Ben tetkikat ya.ptmı. lkiai Nl • 
p.ntqmda, bfrl Beyoğlu Babkpua 
smda olmak t17.ere ancak ikl clOkkla 
buldum. Et fiatlerinin ucuzJatılmall; 

yolunda bir ~k malt fedaklrl*1a 
yapıp kararlar ft?'irken 
§imdikl dilkkblarmdan çıkarıp dah& 
bllyOk dtlkklnlara ta§mmaya. mecbur 
etmek, takip ettlftmlz ucuzluk pmı 
sipine muhaliftlr.,, 

Bu itiraz da varit görlllmilı, kaa&l>'I 
1ara alt olan bnnm mllzak 
gelecek ceı.,., 'bJrakJJmlf, vakit 
lediğfnden tooJantı Alı dDDne Jılra 
Jnhn ... 



ASR 1 N 
COCUKLARI 

Ymnı 

Ferenç KISrmendl 

Vahdet Gftltekin 

,,.. "' - il -
SAF IFOAVAT 

Dıearda zifirlğ bir kış gecesi. Pen
oereler IDmlJkı kapalı. O eski korkak 
:korkak, tltTeye titreye kırpışan ışık • 
Jar dıprda kaldı. İçerisi karanlık ve 
çıt yok. İyi mi böyle, yoksa fena mı! 
kim blllr! artık hiç bir şey bilmiyo • 
ruz. Çocuk: "on YB§mdayun artık,, di-
19 dilfil,n11yor. Bu geniş boşluk içinde 
dtieUncesine bir akis bulamıyor. Ağla
mak istiyor. 

Hepdils'lerde yemekte misafir var: 
ild erkek, iki kadm. Dışarda gUzel bir 
mart gilneşi var: yakmda bahar ge -
Jecek. Hepsi Defe içindeler; iştahlı iş- . 
tahh diyorlar, durmadan konuşuyor -
Jar, gülü1Uyorlar. Bütün lakırdı Klara 
anneden başlıyor. Mesela oimdi bilmem 
hangi piyesten, bilmem hangi ziyafet
ten. çaydan ve daha birçok şeylerden 
bahaediyor. Kadınlardan biri ona: 

- Sana hayranım, azizem! diyor. 
Nuıl mukavemet ediyorsun, §a.sıyo -
~ Başkası olsa, bitap dtlşerdi. 

K1ara anne onun sözlerini kesiyor: 
-Tabii, diyor, ben de yakında her 

§eyden vazgeçeceğim. 
Otekl kadm: 
- Sen daha. inanılmaz derecede ta
~ diyor. Hayret ediyorum, bilhas
a ilk aylarda böyle ... 

Babalarının gözlerinde bir ışık par
!.ıyor: Klara. anne öksil.rilyor. Bu fhta.. 
n herkes f arkediyor. Paula b;le. Ka -
Sm, llkırdıyı çevirerek: 

- Demek istiyorum ki, diyor, biz, 
..tendiğimlzin ilk aylarmda, öyle pek 
fuia insan yüzü görmezdik. 

Erkeklerden biri: 
- Eh, diyor, tamam.ile şahsiğ bir 

mesele bu ... 
Babalan: 
- Tabii, diyor. Ama ne demek isti

)'O?Sun, anlamıyorum? ha, sahi, bili -
JOZ' musun, Lajoe, dün beni kim ara -
ımtbankada? 

György başını önüne iğdi ama, yine 
)'ilztlnlln kıpkırmızı kesildiği görülü -
70r. 

Bir glln öğleden sonra siyahlar gi -
)lnmfı bir kadın salonda Klanı ar.ne 
!le uzun uzun konuşuyor. Babalan, 
Jıastaıarmm muayeneslnl blttrlp iç.en 
:lifdiğl zaman, bakıyor, kadm gitmiş. 
:Boırııyor Klara anneye: 

- Kim vardı burada biraz evvel 

Burda. duruyor ve Klara anneye 
karşı: 

- Oh! Ne iyi! diyor. Ne iyi! ne 
zaman doğacak? 
Çocuğun böyle sevinmesinden lKla.

ra anne memnun oluyor. Kendi ken.. 
dine: 

- Fena değil, diyor BaJayoıımı 
mesele yapmıya.cak bunu. Hepsini ağ
rensin daha iyi.,, 

Sonra çocuğa cevap wırtyor: 
- öyle pek acele etme! Büyilyllp 

de sen onlan oyun oynayıncaya bda.r 
daha çok ister! Bu yua. .• 
Klara anne tekrar babalarına gidince 
Paula da kendi odasına gidiyor ve bir 
yandan da kendi kendine: 

- Bu aya imiş! diyor. Ne iyi! Ta
bii, kUçUk bir çocuk doğacak. Evli a
damlarm çocuğu olur. ·Annemle ba • 
bam evlilerken benlen György doğ. 
muş ... ,, 

Hakik:ıten yeni bir kardeş doğacak 
diye mesele yapmıyor. Paula bunu u
nutmuştu bile. Bir akp.m György 
konservatuvardan geldi, o .zaman ha. -
tırladr ve ağabey'sine yeni bir §eY ha. 
ber vermek arzusiyle, hemen koştu: 

- Haberin var mı, György; dedi. 
Bir kardeşimiz olacak bizim! Bu yaza 
doğacak? 

Apbey'sl: 
- Daha şimdi mf haber aldm sen! 

dedi. Ben ne zamandanberi biliyorum 
bunu! 

Yine ogUn yemekte ve da.ha aonra 
birçok defa kızardrğr gibi lapkırmm 
oluyor. 

Çok geçmiyor, çocuğım yakn:.da do
ğacağım gösteren al!metıer göıilııme
ye ba§uıyor. Klara. anne her giln bir
az daha şişm:ınlryordu. Fazla şişman. 
Iadığı belli: ayakta. olsun, oturıırken 
olsun, mUtemadiyen ellerini karnının 

tiz.erine koyuyordu. Elleri beyaz da ol
duğu için, böyle durması hemen göze 
çarpıyordu. YUrtıyilşU, o eski gtlzel, 
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DIKKA T: Gerek §Chrimiz, gcrekae 
biltiln dünya matbuatında bilyük bk 
heyecan ile bahsettikleri ve 

ANNA 
ADOLPIHIE 

NEAGLE ve 
WOHLBRUCK 

tarafından pek muhteşem bir farsda yaratılan ve (MiLLETLER KUP ASI) müklfatını kazammı olan 

KRALiÇE ViKTORY A 
Göz kamaştmcı dekorlarile ailslenınit ~engin ve hareketli film..~ 

Bu Pazartesi akşamı SAKARYA elnemaB1nda 
Başlıyacaktır. Fiatlarda zam yoktur. Yerlerinizi evvelden aldırnuz • 

Bitlerin çocukluğu (_Kı_sa_h_,_ah_e_rı_er_) 

Çok zayif olan Hitleri babası 
balla besliyerek büyütmüş 

mtıerln ıloğduğıı ev ve annesi 

Bir Fransız muharriri, Bitlerin doğup 
bllyUdUğü yerlerde dolqarak, onun ça
cukluk arkadqlan, babasmm bildikleri 
kayrtlarmı tetkik etmi§tir. 
Do görU!Jlllilş, doğduğu evi gezmiş, nüfus 

Hitler, maltim ô1duğu üzere, Avustur
ya.da, Almanya hududuna yakm ve Linz 
vilB.yetine tAbi Bravnav kaaaba8mda 
doğmugtur. ln nohrinin geçtiği bu kUçUk 

kıwak yüril~ü ağırlaşıyor, kambu
ııı çıkıyor, o sliğlUn gibi boynunun ü
f'ıerinde başım artık dik tutamıyor, ö. 
ne d~yor. 

(Deva.mı var) 

' kasabada doğmua olmayı Bitler, "bu iki 
.Alman memleketini birleotirmek iı:in 

talihin kendisine bahşettiği bir mazhari
yet,. şeklinde g<SrdUğUnU ".Milcadelem" 
ismindeki kitabında yazml§tr. Bugiln, A
vusturyayı ilhak ederek bu emelini ta· 
hakkuk ett.irm1ş bulunuyor. 

Adolf Hitlerin babası bu hudut şeh
rinde gilmrUk memuruydu ve bugün hA
ıa sağ bulunan eski bir meslektqı onun 
kabadayı: tavırlı ve bol kahkaha atan 
bir adam olduğunu ıslSylUyor. Hltlerin A
lois Şuklburger lmnfnde olan babası Uç 
kere evlenmiştir. Bunlardan UçUncll ka
nsı Klara Palzl Yohan Polzl ile Yohan
na Hitlerln kızıdır. 

Alois, Klara ile evlendikten sonra, 
Kl!ra.nm annesinin soy admI alıyor ve 
ondan sonra aile ismi olarak Hltler adı 
kalıyor, 

Hitler babasının, Gnstav lmn!ndeld er
kek ve Ida lısmlndeld kDdan soma do -
ğan UçUncn çocupdur. Bra'VD&v kasaba
sında, birçok ailelerin Oda oda oturduk
tan ve bir nevi ban ballndeki bir evde 
3 numaralı dairede dofmuştur. 

Buglliı. Hitlerin doğduğu oda, ayni 
şekilde ınubafam olunmuştur, yalnız 

duvar kAğıtlan değtşthilmlfttr. 

KUçUk Adolf doğduğu zaman çok za
yıflXllf. Doktor: 

-Bu çocuk yaşamaz, ciğerleri çok 
zayıf, demiş. Fakat, Bitlerin an merak
lısı olan babası: 

- Ben oğlumu balla besllyeceğfm. 

Bal çocuğumun ciğerlerini kuvvetlendi-

• Şof6rler ve otomobilciler cemJyeti 
intihabı yapılınl§ neticede Malımut, Sa • 
dık, Ahmet, Ekrem, Hakkı, l8mall, Ne
cip, Kadri, Zillfü, Ziya, Adil, Vedat asll 
azalıklara ve lbrahim, Veli, Yahya. 
Mehmet, Avni, Cemal, Ismall, Omez 
Nihat, Hayri, Ahmet, Halit yedek aza• 
Irklara eeçilmişttr. 

•Akay idaresi 20 nisandan itibaren 
tatbik edilecek bir ilkbahar tarifesi ha
zırlanmaktadır. Yeni tarifede adalar için 
seri postalar ihdas edilecektir. 

• Hat.aydaki ıııaruf ailelerden galr. 
Yahya oğlu Adalı Mehmet ana vatanını 
ziyaret maksacliyle Ankaraya gelmifttr. 

• Elen milll bayramı münasebetiyle 
Başvekil ve hariciye vekilimizle Yunan 
Ba~ekili arasında tebrik telgraflan çe
kilmiştir. 

* Şehir bandosu için ilkmektep me .. 
zun1arı arasında müsabaka ile leyll tal&1 
be alınac.ı.ktır. 

•Saadabat paktı mllttefikleri bu aene-
nin baharında yapılması kararlqaa 
konsey toplantısını, esasen aralarmda 
g<SrUşmeğe ve halle muhtaç bir mesele 
olmaclığmdan bir .sene sonraya birak • 
mıalardır. 

• ltalya De Çekoslovakya aramnda ~ 
n1 bir ticaret mukavelesi im.zalaıımJltJr. 
Bu mukaveleye g<Sre; Çekoslovakya .t
talyadan portakal ve yonca tohumu ala
cak, ltalya da Çekoslovakyadan 3.7 mil -
yon liret kıymetinde demir, çellk, kal
slyom vesair maden mtlbayaa edecektir. 

rir. demlş. 
Balla beslenen Hltlere çok dindar o

lan annesi de gece gllndUz dua etmff. 
Arkadaşları Bitlerin mektepte bilhaua 
din dersinde kuvvetli olduğunu ııöylO. • 
yorlar. 

Hitler, Asyadald llk medenlyetlerlll 
işareti olan gamalı haçı da gençliğinde 

keı,fetmıe ve sonra kendi I1\illetine ip .. 
ret olarak almıştir. 

MtenT diye. 
- Bayan Szllagyi, hani ~ğun 

(iundak taktım için Meiste"ler bize 
llailık vermişlerdi, işte o ka.:Jm. Olım
Jacak bir fiyet istiyor. A1l18. yaptığı
• diyecek yok... bir ikts!nı s;österdi 
t-na, ne güzel aeyler! 

1 Nisan hidiseleri 

tırlayacaksınız. "Znhal mağazası" 

adını taşıyordu oraıı .•. O mnesseseyt 
içinden tanıyanlar, ayrilmak ist&
mezdt. ÇllnkU, başta Çallı olmak tı· 
zere, zamanın bUtUn ressamlan ora,. 
df\ toplanır, san'at münakaşaları o
rada yapılırdı. HtılA.sa gilzel söz din
lemek ve sanılml bir hava tenefft18 
etmek isteyen birçok san'at merak· 
hlan lç!n can atılacak bir yerdi o
rası ..• 

Kapı açıktı. Paula oturduğu masa
•mn bu konuıulanlarr işitm~~ 

"Kundak takımı ... dly~ dtlş;Jnüyor
lu. Ne yapacaklar kundak ta'!t:n:mı!., 

Sandalyesinden kalkıyc.r, salon-.ı ko-

Bu mrada Klara anne tekrar o oda
pllyor ve çocufun sormuma mey
bırakmadan: 

- Ne diyordum? diye soruyor. Ha! 
ta.kmımdan bahsediyorduk, 

ml ! aöyllyeyim: yakmda senin 
bir erkek kardeşin olacak, ya bir 
kardegin. .• 

Paula: Anladım, diyor kendi ken -
Xundak takımı yeni doğan ~o • 

mkllAl'll. Jbmıdır. Kan kocaların ço -
olur çtbıkU. Babamla Klara. an· 

P. de kan koca zaten. Tabii .. ,, 

Dtln Nlsanm biri olması dolayııl
le klmblllr ılzl nasıl aldattılar. Ya
hut daha çabuk davranıp ıtz, başka
larını nasıl faka bastırdınız? 

Benim sadece yarım Uram gttU. 
Bunun hıncını başkalarından alma
ğa teşebbtll etmedim. Zira böyle ko
lay kazançlann ve hele insanların 

gafletinden istifade eden açıkgöz

lUklerln yalnız aleyhinde olmakla 
kalmayorum, ayni zamanda düşma
nıyım. 

Neden mi? 
Çtlnktı faka bastınlan lnsan ken

disini ne kadar zorlarsa zorlasın, ne 
kadar nazik ve şakaya mntehammll 
gHrUnOrse görOnsUn hA.dlseden asla 
memnun kalmaz. İçinden mırılda
nacaktır ve bir fırsatla stze ayni şe
klide mukabele etmeğe de sevkede
cekslnlz onu •• Aksi gibi "1 Nisan" m 
intikamını almak lcln, gelecek "1 
Nisan" a kadar beklemek lA.zım.cmf 
mek lAzım. 

"l Nisan" oyununda faka bastı
ran insan ise, btıytık bir zeki. eseri 
göstermiş olmayor. Kendisine, boş 

bir zaferden gelecek garip ve tatsız 
bir sırıtma nasip oluyor ... tşte oka
dar. 

"1 Ntıan" aldatmalarmm, hele 
maddi zararı mucip olacaklanna iti
raz etmete - fUlen zarar görenler
den biri bulunmak itibariyle - bak. 
kım da olablUr. değil mi! 

Dün Aldananlar 
Dlln aldanan dostlarımdan bir ka-

cına rastladım. 

Bepslnin yüzü ekşi fdl. 
Kimine biberli sahlep içırmtşıer, 

kimine sarmısaklt fondan yuttur
muşlar. 

Kiminden: "Aman param yetiş. 
meyor, şuradan bir Ura verir mi
sin?" diye, avet, bir lira sızdırmış
lar ... Kiminden, meçhul bir fakir t
ein arkadnş arasında toplanan tane
nin yekiınunu kabartmak ilzere kU
çilk blr servet almaLilmlş. 

Bu işin en kötU tarafı, gene bir ar
kadaşımızın başına gelmiş, hakika
ten ihtiyacı olan ve bir an içinde on 
liraya muhtaç bulunan bir arkadaşı
mız ... 

Bu ihtiyacı Nisan ayının birinci 
gününe isabet ettiği için uğradığı 

betbahthğr şöyle anlatıyor: 

- Yalvardım, diyor. Bir tUrlU i
nandıramadım. On liraya ihtiyacım 
olduğunu, Uk fırsatta. kendisine ia
de edeceğime kandıramadım kendi
sini .• "Bir Nisan" oyunu yapıp aldat
ma.ğa teşebhUs etUğlml sanıyordu. 

Nihayet başka bir "ldr!k sahibi" çı
karak bu ihtiyacımı gideriverdt. . . . . . . . . . . 

Allah kimseyi, hele "l Nisan" da 
paraya muhtaç etmesin. 

Tabutunu Sağlığında 
Yaptırmış 

Meşhur F'ransız aktrisi Sara Ber
nar'a ait bir kitap okuyordum. Ken
disinin daha hayatta iken bir tabut 
)"aptırdıfını ölrendim. 

Bu tabut gül ağacındanmış. Al
tından kulpları varmış. Bir yerden 
bir yere gittiği zaman daima bera
berinde taşıyormuş. Hele geceleri, 
her vakit yatağının yanıbaşına bu
lunurmuş. 

Demek ki, san'at tarihinde ebedl 
bir nam bırakmak ıuretirle "ölmez. 
ler" arasına geçmiş olmak fll!n, o
na vızgellyormuş. Sara Bernar'ın 

bu hareketi, biraz garabet eseri o
larak gHrUlebillr ama, hayli de ce
saret ister değil mi? 

• • # • • " " • • • 
Sara. Bernar, 1845 tarihinde doğ

muştu. Fransanm en yüksek san'at 
teşekküllerinden olan "Komedi Fran 
sez" e dahtl bulunduğu gibi, Lejyon 
Donör nişanını da haizdi. 

Son zamanlarda bir ameliyat ne
ticesinde ayağı topal olmu~tu • 
Buna rağmen 1920 de Pariete, Dan
yal isimli yeni bir piyeste rol aldı. 
Ayni eseri 1921 de Londrada oyna
dı. 1923 senesi marbnın 26 Pında öl
dU. 

Bir San'at Hamisini 
Kaybettik 

DUn, HlUmünU teessb.rle yazdığımız 
eskt deniz subayı tsman Hakkı Te
mel, bir san'at hamisi idi. Onun 
Şehzadebaşında, Letafet apartıma.

nmın, hemen altındaki köşede, te
miz ve modern bir meşher hallndekl 
pırıl pırıl müessesesini, hele haricen, 
tanımnyan yoktu. 

Şöyle bir dllştıntın. Muhakkak ha. 

Hafızanızı biraz kurcalayacak o
lursnnız, o bUyUk mağazanın hazan 
kapısında; bazan da ic;erdekl genff 
yazıhanenin ard 111da görUlen kncnk, 
lnco yapılı ve gözlerinde dalma dtie 
gelmeğe mllstatt temiz bir lA.tlfe ışı
ğı taşıyan ve ekseriyetle parmağını 
yeleğinin alt cebine iliştirerek ges
mek ve dUşUnmek itlyadmda bulu .. 
nan zatı hatırlayacaksınız: ı,te, te
man Hakkı Temel o ldlt 

Geçen ytl, yaşının yetmf şt buldu· 
ğunu. oğlu arkadaşım Orhan Temel 
söylediği zaman, zor inanmıştım. Zf· 
ra merhum, tazf'Uğinden - hele ma• 
nen - hiç bir şey kaybetmemtıtt. 

Ayni ktlçUk, zarif ve derdinizi han
gi çapta olursa olsun paylaşmata 

hazır bir insandı. 
Hayatında, yakından tanryanla

nnca maltım olan hayli ağır ve fe
lA.ketll safhalar da geçmiştir. Fakat 
o hiç kırılmadan gUlmesinde, lA.ttfe
sinde, hoş sobbetUğlnde ve· - ken .. 
distnfnkl yetmiyormuş gibi - ba9kA' 
larınm endişelerine ortak olmakta 
devam ediyordu. 

Tanrdıklannın her tilrUl endlte
lerlne ortak olmağı, keşfettiği btıytı~ 
bir sırdan ilham alarak yaptığma 

h11kmedecoğim. Merhum "Hakki 
Bay", insan dertlerinin; pa1Jaşılm~ 
dıkça taşınmaz şeyler oldutunu ço~ 
iyi kavramış olacak. tşte bugün. t.,. 
nıdıktarmın muhitlnıien ayrılmakla. 

hakikaten, paylaşılmadıkça dara .. 
nılması gUç bir acı bıraktı. 

'V.. M~ 



Edebi romanı et 

OSMAN OFLAR 
YAZAN: Kenan Hulası 

Zehra Osmanof idareyi ele alma.dan 
ve Oamananarda blr fikir blrlltı 
nıe1dana getirmek için eaııtmadan 
0vveı, Yusuf Osmanof altm baraka
ı;ında kendi kendine gene IDeşguldil. 
.. adece bu meşguliyet hiç bir vakit 
•sınanotıarın arasına karıımaktan 

onu meentmlyordu. BllAkls karışı
Yor, Te hatta kic;Uk kardeşi Halil 
Osınanofun sllAh kollekslyonu oda
sına girerek meşgullyetlnl g~zden 
'feçlrlyor "Ve zaman zaman her ikisi 
de karşı karşıya gelmekten zevk 
clunyorlardı. Ya şimdi? .. Zehra Os
ınanotun mUdahalesl Yusufu birden
bire fc;:tne kapatmak ınzumunu hla
ııetınıştı. Ve bunu yaptığı dakika, 
:ehra, Osmanonardan birini kay. 
etıntş oluyordu. 

Zehra Osmnnof dUşUncelerlnfn bu
~asında durdu: c;Unkll Osmanorıarda 
'1le bir noktaya temas ediyordu ki 

:llldfye kadar yalnız Yuvanna Mt
&llovlçl kendi kendine dUşUnmek i

:11 Osınanoflardan kaçtıtı iddia e
llen 'l'usufu biraz da bizzat kendi
~ kac;:ırmış oluyordu. Yalnız Yusu-

ıı bu Orkekllğlne hiç bir mana ve
l'etnt:rordu. Kaldı k1 Yusuf Osmano
~· fikirlerini daha teşrih ettiği da
k lkada, eğer bunları beğenmiyorsa 

ll
abu1 etmekten onu kim menedebl
rdı? •• 

"Yusuf, bunu yapmıyor; n söyle
dlfhn gibi, Zehra gelme1cn daha ev
\l'eJ kardeşiyle '\"aklt nkit konuşmak 
~eeareUnl duyan Yusuf altın bara
h &sına ceklllp kapıyı klUUeyor: ya.-

Ut kendi başına Osmano!Jan haf
talarca terkederek gözUkmtıyordu. 

l'uıufun bu kacak tablntlnde Zeb
l'IL Osnıanof onunla karşı karşıya 
~elınesını ne kndar fstP.rdl? Hatt.A 

1
81llnnotıarın içinde dcğlJ de, yalnız 

0 
arak. Y'..lsnfnn lrnrşısına çıkmak 

~e kelimeleri lıircr tokat gibi kulla
"Yaraır. Yusur Ozmıı.nofla konuşmak .. 

e bunu ya.Pahllmck ıcın Zehra Os-

~anor 0.dcta çıtclırncak gibi olur. 
Usutu taklp için bilhassa altın ba

~kasına gittiği dnltikalar olurdu. 
h 11 baskın dnklknlarından Yuaufun 
lı~bert olacak diye Osmanoflarda 
d ç kln:ıseye söylemez; arka babc;e-

611 t.tıar: ,.e Ahmet Osmanofun tel 

:1ruıerıe ördUğU cnlılan geçerek al
• 11 barakasını tamamiyle arkadan 
ıı:~nıat isterdi. Çünkü Yusuf Osma 
ftıı • Oarnanofların bUtlln Umldl bil~ 

11 
' Cok kereler barakanın herhan

teltblr Yolcunun gelmesi mutat olan 
btıuı:encereslnde oturur Te buradan, 
ıu Oamanofları, 1çerlerlnde bu
«!. ll!Qadıtı dakikalar tarassut eder-

ta~ehra Osmanof, Yusufun bu sinsi 
"• ILUnı hepsinden daha iyi bilir: 
«ateler Onden "Ve ce~s.retle tlzerlne 
'Sen l"Q YllrUyecek olursa, bir gölge
heın daha belirsiz bir kaypaklıkla 
anı en iç tarafa <;eklllverecoğinl de 
tok, ardı. Nitekim Yusuf bunu bir-

e.re 0eraıar yapmış ve Zebra, ne pen
har den baktılı dakikalar tçerde bir 
ı., bek.et, ne de kapıyı yumruklamak
btr eraber kendisine ce'\"ap verecek 
Ca'k_ ':• •labllmiştl; hattA kap! yıkıla
ra 

0 
lsa bile, bu se.,slzllkten, Zeh

buıa. •tnanof içeri girmek cesaretini 
tok, :aracaktı ki. .. Onun tctn blr-
1'lı: h efalarda Yuımfu arkadan Jne
ı.ı,lt eınen bulunduğu yerde avla-

S.. ?e bastırmak istemişti. 
O.nı dece, bunu yapablldl mi Zehra 
dUfü artof? ·· Nasıl ki kendisini gör
lan dakikalar Yusuf tcerlye sak-

tnıh 
Jtn.l'tld a, orkadan bir yılan gibi 
raıı:-. ıtt dakikalarda da altın ba-

-ında h1Llc!e l" aynı $eyi bulmuştu. Şu 
hangı Usut Osmanof Zebraya her 
dttı d b~r iş yapacağına dair söz '\"er
llıaıı z a lkalar, bnnu yapmadığı za
rette ebranın kendisini mutlak su
ve 7"~~Y&eağını blllyordu. Blllyor; 
lertrıe d 0nun gelece~t yolları göz
"<llyord etn. kulaklartyle de takip 
J;l1ıe 

1 
u. liaktkaten, klltfik karde

aa .,...:Pbfı mtıcadelelerde ne olur
llllly._ :11 d"nmek lOzumunu duy
tu11111l uıut: bu dakikalarda, bir 
?e Zeb" hMef olabtleceğinl bıtirdl; 

ranın karşıırnda kUçtık gnrnn-

mektcn ise ondan kaçmayı, terclh e
der: hattt. Zehra Osmanofun dUşUn
dllğilnden btJe fazla olarak altın ba. 
rakanın nihayetinde bir taş gibi ses
siz kalırdı. Ve işin en tuhafı Yusuf 
Osmanof, karısını asıl bu dakikalar
da dllştlnllrdll. Halbuki Zebra Os
mnnofun mllcadelelerinden birisi 
bu sabit fikrinden onu vazgeçirmek 
değil miydi? •• 

Sadece, Yusuf Osmanofu ininde 
bastırarak hemen karşısına çıkacak 
olsaydı, ne söyıtyecektl? İçinden, 

yapmadığı ve söz verdiği 'eyleri Yu
sufa yaptırmaktan daha ziyade bun
ların ehemmiyetini anlatmak iste
yen btr arzu vardı. Yahut, hemen 
karşısına geçerek Yusuf Osman ofu 
istintak etmek arzusu .. Buna salAht
yetl var mıydı acaba? .. Zehra Osma
nof bUtiln bunları ancak şimdi dU.
şUnllyordu. 

Eğer, Yusuf nrkek bir vaziyetle 
Zehradan kaçmamış olsaydı?.. Me
selA aftın barakasının kapısında o
nu karşılayarak konuşmak ve mn
cdele etmek istese ... Yusuf Osmanot 
bunu yaptığı dakika. Zebranın he
men Osmanoflardan uzaklaşmasın
dan başka nasıl bir netice elde edJ
leblllrdf; ve bu hareket Osmanoflan 
blrleştlrmek değil, btıAkls araların

da en balledllmez bir nifaka sebe
biyet verecekti, Zebra Osmanot bU
tnn bunları hatırladığı dakika, hatt.A 
onun bu hareketlerinde istikbali gö
ren dnrbln blr adam vazlretf bile 
buluyordu: şu da var kt keodlstne 
bir yardımcı lbım? Bunu kocası ve 
Yusuf yapn.madıktan sonra kim ya.
pabllecek? .• 

Kim! •.• 
Zehra Osmanof dokunduğu tak

dirde hemen kaybolacak bir haklkn
to elini uıatır gtbl: 

- Halll Osmanof mu, dedi? 
Ilalll Osmanof? .. I<'nkat Osmanof

larda en lyl anladığı adnm da Halil
den başka kim olabll!rdf, şu muhak
kaktı ki Ham bir şeyi yapmak için 
ı:ıöz verecek olursa onu muhakkak 
yapardı. 

lçerlerlndc en erkek olan birisi 
varsa o da Halll Osmanoftu, yalnız; 
s1'z vermek! lşte Halil Osmanof bu
nu hemen yapablllr: yahut Zehra 
05manofu n hıteıırflnl yapar mıydı'!. 

Zehra bu dakikalarında ayağa 

lrnlkıyor, vo bir fikri yakalayıp bal
Jedememekten doğan en bUyfik bir 
ıstırap içinde odada aşağı yukarı do
laşıyor; fakat hiç bir neticeye vara
mıyordu': Yahut varıyordu; '\"e zaten 
kendisini ıstıraba sevkeden buydu. 
Cilnkll Halll birçok defalar fikirle
rinde kendisine yardım etmekle be
ber birçok da doğrudan doğruya 

kendi dUşimcelorlnl kabul ettirmeğe 
çalışırdı; kaldı ki bu sefer Ham Os
manofun tikrlne de müracaat ede
mezdi; ortad~ mevzuubahis olan ar
tık Osmanoflar değil, doğrudan doğ
ruya Halil Osmanoftu: bUttln hAdl· 
seler Oımandlardan daha. çok onun 
otoritesini hedef tutuyordu. Hall1 
Osmanof gerçi ayaktaydı; blr dağ 
Ustllnde gibi dimdik gözUkUyor; ve 
uzaktan bakanlar Osmanoflar tepe
sinde yalnız onu görüyorlardı! Şu 

halde Zehra Osmanota klm yardım 
edeblllrdl. Petro Grigorof mu? 

Grt~orof; ve bu isim Dil lcal'\Ar tu
tıaf bir tesir yapıyordu Zehra Osmsı.
'l'lorun kafasında. 

O kadar çok defli, daha iki sene 
evvel, Petro Grlgorotu aralarında 

lmldufu zaman, buglln Groşenkanın 
dedl~l gibi Grlgorofta o da bir veli 
yUzil g6rmUştU. 

Bu vell yUzUnU ı:lSrU:ror. hatta. da
ha ileriye glderAk Grb:nrofa 'karsı 

belJrslz blr t.sı.knn hhdP"h\ lrnvo:ıştı
.,.mı da hissediyordu. Fllk•t~ 1>'" gUn 
onu birdenbire tecrUb"ye kafktııtı 
taman blQ bir nence ~uamamak!. 

.Jerçl Zehra Osmanot ıtk u~iıtlkalar

.ıa bunu anhyamamışu: Ongorofun 
"'blatlnde çekingen uır vazlyet l!h
rUyor: ve bunu, doğrudan doğruya 

Ham· Osmanofun tesirinden ilerl 
gelcU!lnl zannediyordu. 

(Devamı oor) 

Bu haftaki mllll ktlme maçlarında 

Galatasaray 
ve Beşiktaş 

Ankaranın muhafız gftcU ile· karşılaşacak 
Bu hafta da miııt kümenin tlç ente- ) 

resan maçı yapılacaktu". Bmılardan 

birisi İzmirde Alsancakl& Üçok ara • 
smda, diğerleri de Cuma.rt.esi günü 
Ankaranm MuhafızgllcU takımı ile 
Be~iktaş, Pazara da Galatasarayla 
MuhafızgUcU beyninde olacaktır. 

Şehrlmlze ilk seyahatlerinde Fener
babçe ile berabere kalınağa muva.ffak 
olan Muhafızgücll takmu, lstanbulda 

Glineşe 3 - 1 Ankaradaki maçta da Be
§iktaşa 7 • O gibi bUyUk bir farkla ye
nilmi§ti. 

MuhafızgücU yarın, Ankarada mU -
sabakanm hiç de tabii olmıyan bu fe
na neticesini unutturacak bir oyun 
çıkaracağı beklenebilir; HiimıU, Feyzi, 

Faruk gibi kuvvetli Beşiktaş mUda -
faasmı yaracak muhacimlere malik 
olmakla beraber, enerjik oyniyan mu. 
hafız mUdı:ı.faasmm da yarınki oyun -
da siyah - bey:ı.zlılarm Hakkılarma, 

Şereflelcrine pek de göz açtmnryaca
ğnu zannetmekle beraber galibiyetin 
- ufak bir fakrla da olsa - yine Be
şiktaşta kalacağı muhakkaktır. 

Ankaranın bu kuvvetli klüblinUn 
pazar gilnU Galatasarayla yapacağı 

müsabaka. haftanın en mUhim maçı 

olacaktır. 

Ankara seyahatindeki iki galibiyet
ten sonra gelırim.17.de sırasiyle; Betlk
taşa, Glineşe ve nihayet Harbiyeye 
yenilen Galatasaraylılar biltün bu 

mağlflbiyetinde iyi takım kurama -
mak yiizUnden yenilmiglerdl. Pazar 
gUnkü kar§ılaşmaya da ne tekilde bir 

on birle çıkacakları malftm olmamak. 
la beraber §Öyle bir galebe muhafız 
maçını yapmalan San - kırmızılılar 

f çin faydalı olacağını zannediyoruz: 

Kaleye Nccmt, mUdaf aaya Reşat ve 
Siln w"i, muavin hattm:ı. Mustafa, Selim 
ve Musa konulmalı, hUcum hattı dt. 

nasebetıe bu hatta yalnız bir maç ya. 
pılacaktır. 

Fe.nerytlmaz - 1stanbu1spor saat 
16 da hakem İlhami Polat.er. 

Eski lisanslar mUlgadır. T. S. K. 
Hllviyet cUzdanı olmıyan sporcular 
mfuıabakalara katiyycn giremezler. 

AJANLIGIN TEBLlGt 
T. S. K. İstanbul bölgesi Futbol a

janlığından: 

2 - 4 • 938 Cumartesi günü yapı
lacak maçlar. 

Taksim Stadı: 
Yedeksubay okulu - Beykoz saat 

14: de. Hakem Ahmet Adem Gögdiln. 
Muhafızgllcü - Be§iktaş (Milli kU • 

me maçı) saat 16 da liakem Tarık ö-
z.erengin. 

Yan hakemleri: Rrfla Aksay ve 
Fahrettin Somer. 

3 - 4 - 938 pazar gllnU yapılacak 
ma<tlar. 

Fenerbahçe Stadı: 
Fencrbahçe - Anadolu (şild maçı) 

Saat 11 de Ha.kem Adnan Akm. 
Be§ikta§ stadı: 
Beşikta§ - GUn .. , B taknnlan saat 

11 de. Hakem Halit Gallp Ezgi1. 
Anadoluhfsar • Davutpaşa B. ta -

kımlan saat 12,45 te ha.kem Halit Ga.
lip E~ 

Taksim Stadı: 
Muhafızgllcil - Galatasaray (Milli 

kUme maçı) saat 15,30 da. Hakem 
Basri BUtUn. 

Yan hakemleri: Tank özergin ve 
Fahrettin Somer. 
KASIMPAŞA KLtmUNUN BlR 

MÜRACAAT! 
Ka.smıpa§a. Spor klübü tarafından, 

Pcrapalas otelinin arka tarafına isa -
bet eden Aşıklar mer.arlığmda bir fut. 
bol sahası haZil'lanmakta. idi. 

Belediye imar gubesi, burada her -
hııngt bir tesisat ve inpat yapılması-

Beşiktaş Halkev· 
Güre~ milsabakaları tertip "llİ 

Beşiktaş Halkevinde : 
1- Beşiktaş Halkevi Spor kouıit<'• 

si tarafından geçen sene yapıldığı gı i 
bu sene de (Serbest ve Gre korumen) 
güreş musaba.kalan tertip edilmi§tir. 

2 - Müsabaknlara Beşiktaş spor 
klilbil lokalinde 11 Nisan 1938 Pazar
tesi gilnü akşamından itibaren ba la.
nacaktrr. 

3 - Müsabakalar 55, 61, 66, 72, 
79, 87 ve ağır siklet üzerinde icra edi
lecektir. 

4 - Müsabakalar:ı Beşiktaş ılç:esi 

dahilinde oturan spor klüplerine men
sup olsun olmasına bütün vatandaş • 
lar iştirak edebilecektir. 

5 - Milsııbakalara birinci ve ikinci 
ve üçlincU derece alanlara Halkevimiz 
tarafından merasimle Madalya verile
cektir. 

6 - Tartı gUn ve saatleri ayrıca 
tesbit edilerek gür~ilere bildirile -
ccktir. 

7 - Müsabakalara iştirak edecek -
)erin 9 Nisan 1938 Cumartesi günil 
akşamına kadar her gün öğleden son. 
ra Be.sikta§ Halkevine gelerek idare 
memurluğuna adlarını ve adreslerini 
yazdtrınaları lftznndır. 

m menetmiştir. 
Bunun üzerine lGUp idare heyeti 

azalarmdan bazıları dün belediyeye 
gelerek fen heyeti mUdilrUnU görmüş• 
ler, men knrannın kaldırılmasını iste. 
mi§lerdir. 

TURİZM ŞUBES!N.tN 
BİR YEN1LlGI 

Bugün Mil Voke vapuriyle §ehrlmı~ 
Z" 500 seyyah gelecektir. Seyyahlan 
getiren vapura Yedikule. açıklarında 
belediye turizm şubesi memurların .. 
dan biri binecek ve vapur Anadolu 
kavağına kadar gidip dönecektir. 

Turizm memuru hoparlörle seyyah
lara İstanbul hakkında etraflı ve en 
doğru mnl\ımatı verecektir. 

Boks Dersleri 
Şl5ll llalke\inden: 
Halkevlmlzdo spor şubesi boks knmU 
a~. Isteklilerin her gUn saat 11 
den sonra mllracaatlan. 

Necdet, Danyal, SUleyma.n, Mehmet 
ve Bülendden te~kil ed.ilmelidh-. 

Akıcı hattında iki ig oyuncunmı 

Danyal ve Mehmet gibi sıkı ~t ata -
bilmek kabiliyetinde olması, Galataaa
raym son muvaff aklyetsızliklerlntn 
ycgfuıe sebebi olan şUtsUzlükten kur • 
tulmnsı demektir. 

Görüp düşündükce: 

''Sinan,, a iftira 
YAZAN: S.Ge.zgln 

BARUTGUCü SAHASINDAKİ 
FUTBOL MAÇLARI 

BarutgUcU sabnsmda bu hafta ya
pılacak maçlar: 

l - BarutgUcU - Demlrspor A ta -
kımlan saat 16 da. 

2 - Ba.rutgUcU • Demirspor B ta. -
kımlan saat 14 de. 

3 - Barutgücil birinci ve ikinci 
genç taknnlan saat 12,30 da karşıla -
vacaklardır. 

BargutgücU güreşçileri Kumkapı

spor kulübünde Kumkapılılarn. bir ek
zersiz yapacaklardır. 

VOLEYBOL MAÇLARI 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Voleybol 

ajanlığından: 

Muntazam bir surette müsabakala. 
ra iştirn.k etmiyen takımlar fiki.,tilr -

den çıkanlnue olduğundan evvelce ~ 
pılan fikistilr değiştirilmiştir. Bu mil-

Vlktor Hügo, "Jeney,,de sllrgllnken, 
bu adaya akın akın hayranlar koprlar

cb. Bir gtln orada ölen bir Fransız için 
bllJUk pir bir hitabe aöyledL Fransız 

mlllotlnln bUytlklüitlntl sevinerek anclıl<· 
tan sonra .,atı yukarı ".Jcney" 1 do 
timdi o mübarek topraklardan sayıyo • 
nım. Çtlnldl bastığmuz yerin altında 
bir Fransa yatıyor, demlttL 

YadeJlerde 61on bir Franswn kemik
lerinden, bir ntan hooeetl ~ pir, 

blr heyecan ve hla llemlnde konupnu1-
ta. Fakat bunun akıl için ere yumo,ak 
tar:ıflan yok cleğlldlr. 

Romantik Ustad, mllbalA.ğa etmııse do, 
~lan söylememlıtı. Jerseyde gömWU 
bir Fraıısız ''ardı. Fakat, "Slnan"m, koca 
Slaaıun, muhtetem. cplz Slııanm Bul
garbğou iddb edenlerin ellerinde nasıl 
bir senet nr! Btitilıı amrtınde, kemli 
kaleminden çdan:ı. eserlerde hangi ala
met, hangi clzgl, hangi cllmlc böyle blr 
DDDa yer vereblllrf 

r.::::::::::.-:: .. -.· •• ·--:·:-·-.. ===========================:lllJ. ı· --·· ....... . 
·ıl Hergün bir fıkra: 

11 Gene vakitleri yerinde 
1
1
1 

Genç ve hevesli §8.irlerde.n biri bir kaç §iirini alıp Aleksandr Dümaya 
gelmiş, ve birkaç 1iirini okumtlltur. 

U Dilma, §ilrleri dinledikten sonra: .. 
U - Eserleriniz iyi, hog ama, demiş, yalnız kafiyeleri zengin değil! ... 
ij Genç şair bir an içinde mUthl§ bir sukutu haya.le uğramış, heyecan 
!! ve teli.sla: 
!i - Nasıl?. Kn.fiyelerim zengin değil mi? .• Deyince üstat gcng isti-
!! dadı kırdığından miltessir olm.U§ ve au cevabı vermietir: 1 
!! - Çok kızınnym, u.nğin deiil ama., gene maşallah halelri vakitleri 
:ı . d ' i! ycrın e ... 
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Blr memlekette bir Stııan, blrdenbl· 
re doğmaz. Sanat ve lllmle azıcık ui• 
ra,mı, olanlar pekMA bWrler, ki bir 
mlllct lçlnde pergel clilıls! en güç ye. 
tlşen '\-arlıklardandır. "Slıi.an"m ardmda 

bir "Berat", bir Scmerkruıcl, bir BUbarn 
mcdcnJyctı ya,amasa, bir Stlleymanlyo 
ile bir Scllmlycyl doğurmasına lmkln 
kalmazdL 

Burs:ıdakl YCBll, Iran Te Bum Sel • 
çukllerlnln, Kaıııluuı lılann t.<ıprak altın• 
da, toprak UstUncle yaşıy n Wcrl, Slna-

nın dehasını yo,"Uran çlnl teknelerdir. 
Adını t.Mtan ve tunı:hm anıtlarla kı• 

yamctln alnına ya.zan bir adnm. mantar 
gibi yerden bitmez. Sinan, yalım :qnlle, 

dili, dlnl, inanışı ile değil, estetiği ve e• 
scrlcrlyle do Türktür. Dünyacla ancak 
onun kadar ö~ bir TUrk olmak kabllcllr. 

Rulgnrlarm büylo blr clM-aya glrlşmcsl 

"gillUnç,.lüğü de geçerek iğrcnçllğc :a. 

nyor. 
Hila ''Mltbat pa.:;a,, kösktintl. saray 

gibi kullananlıım daha i:.Ok uzun zaman 

ha b115usta söz dllşmlyecektlr. Dlhıyanm 

hiç bir kitabında böylo saçmalara rut
tanmazkcn, Bulgarlar, hangi kaynaklsr
dan bu fikir maskarasmı çıka.nyorlarf 

lllın dünyası, "hakikat, ,fhtlraslyle tlı Ur 
titrer. Ne soy, ne kan, ne din göı ttr; 
yalnız ln&nclığı gerçeği arar. Fnnm, in• 
gUlz bilhassa Alman U1m ilemhıcle ba .. 

nıtlar en ktlçllk çlnJ paıçuma ftftllCle 

~·a kadar, pertavıuzlarla hıceleıımlftlr. 

Büyllk hakikat lfU, ki Slnanm eserleri. 
Semcrbndfn, Bent ve BaharuuD Kar-

t.abanm cıııerlcrlyle kardcetlrler. Tı&*I 
Slnanm onlan ya,PaDlal'.la kardet ~ 
glbL 



Franko kuvvetleri Le· 
rida mahallelerinde 

ispanyol sivil v~ milisleri Fran
saya iltica ediyorlar 

Macaristanda 
Nazi tehlikesi 

(Ostarab 1 ]ld ~) 

--~ 19 nll• AlmaD.J'&. ~ M 

- - .A:nasbl.,.. -- alQ'wda. 
.&aııl•s"aa umkbltundan soora u.. 
116 dank 1- mal1al"m ~ ma,. 
taW ..&hnalQ1l olMakbr " b• ... 
fttle Ahn•DJar ~ 4: lllsbednde 
llMarisWml ~ slJ'asetl ta. 
rlae tesir "' hBbnedeecktfr. Ji'iel' 
A1muQ'a gbBe birinde lbcar ~ 
dll;pm ı-hab lnlbtak Olursa n .... 
1ıımg J'011Q'la JULD.aaadaa baldaT 
~ JÜ'llf ~Dl nm-
1'9 ~k f2J'atı .._.mek Jt1ıa )fa.. 

~ tcln1lt m~. n-
"- 'ba1b ».a.tmlar ~ kadar 
Wffddan 1mll1amt bedellal htedlk· • ll'll'I ~ııae alnlar Dtea bht1an son-
.. A1lllanl:unı mnl !le {'ıde:mek tekll
n.ile hJamNar,,,.... Jlaaular ~ 
ıiDhırt JIJeıc:U ~:asma müMıD Al· 
-1m6la makine ''W! .Aletler~ demir 
-allh., cııbımo'bll. ~ ]"8hDt 
knl••U ~ :mttlmr Olacaklar
da-. ~t: ADaJlj he bmNlamı 

arar~. 

Sama~ T:ahnai ~
im'. Talnu ~ede 180.008 Yal:ııadl 
\WIW-. :wJ.ar:arlsbmm lkbsadl ha,.._ 
bm1a m'ihlm med:ll o1ım blMb ba 
Talmillıu bh- gibi "1)'uJ• YalmiDJ&
...._ ablmbe 'il~ tcitı1Dte91 

Jwqıatı:aa. tilıcm~. Maalftt. 
...... btolik ldlbcsi :mem:nplan c1a 
1-~ :mhteı ekllr. JM.acuis. 
t...la JmiD*-. rrjhnbte halh olanla
nıa apll ha'h1e bal1"1Chıkluma Mç 
~ J'Ol;;bn-. eJrnill 1Jllt1bıı 1m do
-'ar hmlnil1tn ölJilr bnllnn1a >fa. 
tmltllw llbrıılıdleı1 Bırlman)'a ~ Xa
nııileahıe d:rıi'm htbıwl:hıı dım :na
rA:als ~ diadlr:11tekle 

~-
n.Jm tınlll:a XJM':llristaı!:ds Alınıın 

aıı1A1an ımetıC1'1'!1 ~-.~ 
• .Mm3n aih\lanımı toplır Cllmatb
.... memleD:d:w mnlddif mmtabla
nalla &p.d Hr lm1tle hlhnıtlnp 

~ ~ımlaa clt)ğııowja bir tdılDte ... ~~~ 
11111! W)caal ~ Jl?'OPftp.nda-

- nmm dırr:ak :mii1ıtm bir roı or
_,.ı.mr; ,,. .Ahmut1ar Macar Jc0]'-
1111ni www ~ .;tfh;I tmnf.1-

- Wlii1ÜJdıııhJftlerhll kiil'lllde
, ..... _ Zl:r:a Mataah1add:a köJ'Ble-
... Sld'aldJ ha~ea ~-

.Nk ~ memıae çal:rcmak ha
,.._ ........ ._.ıc a:raddı:a malı-

....... ---- ti;;JBkd araEDda 

... .,,, •au.i:Jdlnde .......... Tafthr. 

........ anm,tfımtlmı:~ 

• .___ eneı:m hlr htikfmtS !ti-
... .,.._ •dojjtir. Vm:mni DUpt.na 

- Mr ı11V,Ar;. ~De
..._~.De~ğbl DleJ' 
~....., lml11nlln,ia hama~ 

• Te .. ımıl)de halk aramda Y• 
• m ere lmqıı :m~ı ıctrt oba Jda Te 

kw t : hh'lımt de JUn edlHne ba 

A........,m1a Y..ı..alltte bqı 
.... _ ... mmcmt·Glıul kbl w: 
1 et M4m mnHnhl ppdJJie 

*"' . .., Te - hal Aıtflwww Jm. 
~ feheJdrnkd11wslnıe blQn 
p' 'ılte ,_~ dml!JıtL Şbndl apl .-,a lf--"'t•ncla da 1mbm&ılm
_ _.... ~ıtm 1nu1n&ma 

.. ,_ .. " -- 1laıı ~ ..... 
.. ıadJdf hdaur eCmt!k Wqeee-. 

.. "* fabHııllr. .,.., .... .,.~~ 
_.,.,..__.,.....~,......em.. 

.,., fte bqıdamatda. ~ 
lhlla lJlr tJeJ' J•pmıak li:zmkge~ 

..... ~kml...-kta&rıar. 

..... 1 , ...... ,gdhta ,,.~ t1h11 

-~ıte~et:t~. 
1Mlertan:ftae O!te A~ h&.. 

....... .., tt1&DMı1'dl d!'.U ~ 

Sara.aoa. ı (A.A.) - Frank.o ltUT
'ftU~rl bu 11.bah Lerld•7& · JUım 
mmllt blr mesateıe kadar l'Ulat
mış bulunmakta.1dtlar. 
Fr~ 1. (A.A.) - Franko kıtaatı 

saat ıı,:o de Lerlda drş mahallele
rlnln Uk ederini local etml'1erdlr. 

Madrltı ı (A.A.) - Aallerln. Ara
gon ~pheslnde ~ddeUl hllcumıanna 
ntmen cumhuriyet :tttaıan kuman
danlrlt Ud hareket başarmıştır .• 
Bunlardan biri Oç gGıı enel Alarra-
1\ln Mlgeslnde başlamıt ft 16 lr.llo
matre blr ilerleme ile neticelenmiş
tir. Hllttmet kıtaatı Muesoso. Ter
rlente Te A.zor kf17lerlnl işgal etmiş
lerdir. 

tklncl hareket. Sellela"da merkez 
ordusu tarafmdan yapılmış Te dlln 
erlr:endeİı şlddeUI bir topçu ateşin "' 
den. sonra başlayarak akşam 11zerl ıı 
kilometre ilerleme ile netlcelenmlş
t tr. Ahanedas kf5,.U. temlmlşUr • 

Gepera.1 lııllah~ ansmn taarrus 
karşısında kalan asilerin pek u mu
ltaTI!mel g6sterdlklerlnl bildirmiş. 

tir. Bununla beraber bu Wlgede şld
deUI muharebeler cereyan etmiştir. 

Saragosa. ı (A.A.) - Son daki
ka: MllUyetpenerler Lerlda etra
fmda Te şlmallndekJ menllerlnl ls
llh etmişlerdir. ?ııfllllyetperver kı
taat bugtln şehri işgali teşebüsnnde 
bulunmamışlardır. 

Burgos. 1 (A.A.) - Alkanlzden i
leri harekeUerlne devam eden lcJ
yoner1er. Tarrago TiUlyellnde mD
hlm bir merkez olan Valadeoblesf iş
gal etmişlerdir. 
Lişon, 1 (A.A.)' - İspanyol milis

leri Ue shil mfiltecllerlnln Vcnask 
boğul tarlldyle muhaccrctıorl dlln 
bBtiin gtln devam etmiştir. 

Çinliler Şang
haya yaklaşıyor 

Şangbay. 1 (A.A.) - Roytcr -
Şanghaym 100 kilometre kadar ya
kmmda mühlm muharebeler ccrc
J'a.D ettiğini bUdlrmcktedir. Çin 
muntazam askerleri borada Şnns

ba7 - Vuhu - Hanen mtıscllesi 't'indc 
tel.eler flc blr:lcşmlşlerdlr. 

Çinliler, mftcadeJeyl son on gUn 1-
(lnt1e Şangbaya 130 kilometre daha 
yaklaştmiık.larmı blldJrlyorlar. 

Bitaraf yabancı bir memba.dan a
lınan malfımat.a gftre, BOn hafta zar
fmda her gttn Şangbaya en az elli 
.Japon yar:ılun gelml.şUr • 

Mahkemede 
karısını pldilrdü 

( t!$f/J tarafı 1 inci :tayı/ada) 

tm - wliııe Tmdhan: 
- Ben onu aevmiyonıın. Ondan nef

ret ecliJvtum. diyor. 
Bllbn smB Ymıafa çeviriyor ve Yu

:911! bir adim &:tfiyerek. suale cevap 
Tet"diJrten mnn., eliratle dö.allyor ve Jm
pğmm aramndM ~ Nçağmı, çok 
RTdJit n f.abt Jr:endbfnden nefret et.
til1ai ııOyByea Jr:anımmı yQzDne aaph -

~- Can acmiyle baiJrarak mJondan u.. 
~ bdmı takip ~ gert kalım -
,.aa Yusuf; kend1stnl Jr:uvvetle zapte -• &!aJerla elindeD .sJktnmeJr laretfy!e 
lmrt.1i1:ar3k. 1..,,U,ana blrlbl:ıf Uzertne 

~~daha aplıyarak camız yere 
.atıor Ye~ ~ mtımtl 

:kmımnda ~ yq1anm gtzlfyemlyerek 
Jr:endltılnl jaD&rmaJar& teslfm ediyor. 

~ ,.apdacak ~ hakkında ka. 
"""da yeıtJ~e~. 

tht.lmal ld Macadstan&a urdan 
ı~.i)4)4) c yaf'dıit ~enen Atman. 
lana da Çc1"'5t<WftkJ'.&i olt1up sfbl 
~ı ltr~eeektert ctht1f!t' 111'.ak 
ll~dll'' 

ASIM US 

Çekoslovaf< 
hududunda 

• 
(0.tuah ı iMl laJfumh) 

ku.p.tılmrt Çık:oel0Tak1aıun :ralnıı 
btr doet memleket mahrecl Tardır ti 
HOO mll meaafellt hudutları lcerl· 
alude 110 mll ltadar bir 7er teıttl et
mettedlr. 
Buruı 4a. teudtalnln mtıtteftll 

bulunan Roman7a olup, Ru11ara 701 
tettll etmektedir. Ve Rusya, C•· 
koelonk7anın uterl ıamlnldlr. 

Bu dar mevktde, ao.ooo tadar ıect 
de, Slmaıt Tranallvan,-a T• Bukorı.. 
na deml170lun11n lntuını itmam et
mete çalışr,orlar. Bu demlryolunuıı 
dtınyanın en modern ısevkillcent de
ml170lu olarak lnıa etmek emelin
dedirler. 

ı.ooo mil uıunıuıundakJ Alman 
hududu Ue 876 mtl uıuniutunda bu
lunan Leh hududuna, Çekoslovakya 
ö7le tahkimat yapfl:ıl}tır kJ, blta.. 
raf mllşahlUer. bu tahklmatm her 
torlll tesir ve tecavilze mukavim ol
duğunu s1Sylt1yorlar. 

Bunlan tnşa etmekle, Çekoslovak. 
ya, Fransız mndafaa nezaretinin 
tam mtızaharetlnl görmektedir. 

Fransa. meşhur Maglnot tahkimat 
hattını inşa etmekten mUtevellit ttıc
rObeyl. tamaml7le Çek erk&.nıharbl· 
:reıdnfn istifadesine arzetmlış bulun
maktadır. 

Fransa en muktedir askert mtı
hendlslerlnl ve snbaylannı Çekoalo
T&kya7a glSndermlştlr. Bundan bao
ka Çekoslovakya erklnıharblyeslyle 
birlikte datmt bir Fransız askert he
yeti de bulunmaktadır. , 

Alman ve Leh hattına beş katlı tel 
OrgU gerilmiştir. Bu tel Org11, elek
trik istasyonlarına o suretle başlan.. ,, 
mrştır ki bir lstlll lbtlmaU karşısm-
da şiddetli elektrik verilecektir ... 

Hudutta mnstevll bir ordunun :rU
zUnc kapanmak nzere yerden fırla

yarak açı(lan muazzam telfk kapı
lar bulunmaktadır • . 

Yer yor, tlstD örtlllll tank tuzaktan 
yapılmıştır. Aynca diplerinde mayin 
bulunan derin hendekler kazılmış.. 

tır. 

Tahtelarz tahkimatın 70.000 as
keri, U Baatte 250.000 askere lbllğ 
edlleblleceğt gtbl, bUttln Çekoslo
vakya, ordusunun umumt bir t1efer
berllk esnasında •S saatte 1.000.000 
klşlUk blr kuvvete c;ıkarılablleceğl 

tcsbtt edilmiştir. Ve yedi gUnde 
3.600.000 klşlltk kuvvet c;ıkarabllo-
cekttr . 

11ANKARADAN11 
Ankara borsası • 

dlln açıldı 
Maliye vekili Fuad Ağralı açılış 
merasiminde bir nutuk söyledi 

Ankara, l (A.A.) - Ankara menkul 
laymetler ve kambiyo bonıaaı btıit1n •
at 11 de açılmJltır. Bu mtlıı&lebetle ye
n! borsa binumda yapılan meraatme bat
ta maliye vekili Fuat Atraıı oldufu hal
de C. H. PartJsl genel tekreterllk yar -
dancı Qyest Mllnlr Akkaya, mallye ve • 
klleU· mUsteprı Cezml Erçin, cumhu
riyet Merkez Bankam genel dlreınrtı 

K~al Zaim Smal ve bUtUn diğer Banka
lar dlrektörJerlyle bankalar idare mec
llalerl Dyelerl, maliye vekllett· erklnı 
belediye rela muavtnı ve Aııkarada bu
lunmakta olan yerli ve ecnebi matbuat 
mtımeealllerl leUraJı: eylemlelerdlr. 

Maliye vekfll Fuat Atraıı borsayı •· 
çarken deml§tir ki: 

" Cumhuriyet hWtOmetlnfn ruyonal 
ça1J1Dl&ya verdiği ehemmiyetin feyisll 
neUcelerlnden blrlsbıe daha bugtln bu
rada phlt oluyoruz. 

Fllhaktka rejlmlmb, b1ltUn lelerin 
yektfierlyle olan alAka ve irtibatmı A
henktar bir surette tanzim ve idare için 

Cumhuriyet merkezinin ona ~re, teı • 
kl!Atlandınlmaımıı Amir bulunmaktadır. 
~te bu Ulzumlo ve zaruretle maU mtı

esseselerimiz burada toplanmq ve bu -
nun n~tlcesinde de mali transa.katyonlar 
...naat keabet.ml§tlr. • 

Milli paranm filıt hıtfkrarlarmm mu -
hafaza ve takviyesine programmm ba -
ıpnda yer vermiş olan htlkOmet, borsa -

nm bu sahadaki rolUnU nazarı ltUıara .. 
larak Aııkarada bir kambiyo bol'A8DUD 
açılmaaı lUzumunu takdir etmte ve bu 

lr.arannI bugUn tahakkuk ettlrmletır. 
Ankara kambiyo borsasını açarken 

bu mllhim mUeaeaenln memleketimls 
lktmadlyatı lçtn hayırlı ve verlmll olma .. 
aını dilerim. 1 

Borsa idare meclisi rels! Ferit Fer • 
bat De.mlıtq da verdiği cevapta, Cum
huriyet hUkOmethıbı bol'ladan bekledi
ği hizmeU. ifa için bonıa acentelerinin 
kendilerine dllfen vazifeyi hakkiyle 
yapmakta hiç bfr vakit tereddüt etmt. 
yeceklerlnl elSyleml§tlr. 

Bunu mllteaklp mallye vekili Fuat Al· 
ra1ı ilk önce nutuk ve onu takiben de 
menkul kıymetler muamelelerine alt 
QJmın kordelasmı muvaffaldyet temen
nJalyle keımıte ve bu esnada çalınan kam
pana ile esham vtı t.ahvillt Uzerlnde ilk 
sat.I§lara baştanılmqtır. 

Birinci muamele: Birinci tertip Tllrk 
borcu üzerine yapılmıı ve 19.50 den 
20 tane 11atılmt§tlr, 

Bunu takip eden muameleler de ıuu· 
lardır: 

Anadolu mUme8Sil senedi 70 tane 
40.~0 den, le Bankası 50 tane 10.80 den, 
Lt bankam 50 tane 11 den, Merkez 
Bankası 10 tane 98.~ den. 

Merasimden sonra davetliler hazırla
nan büfede izaz edi!mi!!'lcrdir. 

Tefenni hükUmet 
konağı yandı 

Ankara 1 (Telefonla) - Buraya ge- mefrııptı tamamen yanmt§tlr. Ancak 
len haberlere göre dlln gece 1VJSID • maliye dairesine alt içinde sekiz bin ll· 
dan eonra Burdurun Tctennl kazuı bil- rahk pul ve iki ytız lira nakit bulunan 
klımet konağında yangın çıkmıştır. Yar- iki kasa kurtanımmtır. Ynngmm gP.ce 
dımcı kuvvet hemen gelml§ fakat yan- çalışmakta olan mahnUdUr vekiliyle t 1h-
gmı BÖndUrcmcmtnttr. HUkümet kona - elldarlann yaktıktan ııobaia kalan a. • 
fmda kaymakamlık, maliye, adliye, nU- te3ten çıktığı zanncdflmektedtr. 

' ikramiye kaza- ru,., jandarma datreıertn_ın_e_vra_k_v_e ____ _ 

nan a çocuklu Para cezasma mahkOm olanlar 
hakim hakkında bir karar 

23 nisanda ikraınlyc dağıtılacak çok 
çocuklu bAkimlcrden: 8 çocuklular ara
mnda çekilen knr'ada ikinciliği htanbul 
blrlnci hukuk mahkemesi reisi Supblnin 
kuandığmı diln Ankara telefonu olarak 
karilerimlze haber vermi§tik. 

lstanbul ikinci hukuk hik1mi B. Sup
hlnln tam il senelik btr adliye hayatı 
vardır. Kendi.1!1 :Marqlı ve 1294 tevcllUt.
IOdilr. 1310 senesinde refikası Emine ile 
evlenınl§ ve 313 eene!inde de adliyeye 
intisap etmiştir. 

B. Suphlnin en bUyük çocuğu kırk ya
omda Emlnedlr. Emine evll ve 3 çocuk 
Mhibldlr. Iklncl çocuğu Ha;Tiye duldur. 
Uçllncil çocuğu LUtfl 37 yqmcla ve 3 
çocukludur. Dardilncll çocuğu 35 yqm

da Kemal g&: mlltehasamı ve 1 çocuk-
' ludur. Beşbıd çocuğu Naime adlı ve 4 

çocuk 88hlbidlr. Althıcı çocuğu 29 yqın
da Nureddin bugUnlerde evlenecektir, 
7 nd çocuğu Hilmi 24 yqmdadır ve ni
hayet en kilçWt oğlu 1' yqmda N eclp 
de ı~ sene Mntkfyeden mezon ol -
muı ve devlet tarafından Cenevreye je
oloji tabellbıe g6ndertıını,t1r. 

8 ~u h!kfmimlze, re!lkamıa ve 
evlAtlarma uzun lhnllrler dileriz. 

iki kanun teklifi 
Ankan, 1 (Telefonla) - Dlyarba -

kır mebmu general Sev11kteldn ve Er
zurum mebusu OWtrtı Koçak hava ve 
dentzaltı Rbaylann.a verilen zam1arm 
vf!rgtıerc!eıı ı.tısnaama ve mtıdafaa v .. 
klletınde at ltlert 90ll tetkik meAtt 
bir ene4hnAHa tefldllae dalt' KecUH Pd 
kam te1dUI vermft1«djr. 

Ankara 1 (Telefonla) - Adliye ve
ktdetl, alAkadnrlara yaptığı bir tamimde 
mahkümlann adreslerinin sihhatll bir 
surette tanzim edllmem~sinden dola}, 
devlete ait muhakeme masrafı, UAm 
hıırcı ve para cczasma mahküm olanlar 
hakkmdakl 11!mlann infazında mU§kilA
ta rastlandığı ve hattı bunun mühim bir 
kll!mmm tahsil edilrn<>yip tc yıldan yıla 
bakaya kaldığı bildirilmektedir. Bu gi
bi mahkümlar hakkında lem takibatı da 
yapılmryacağı cihetle badema mahk<ı -
mun tahkikat ve duruşma enlarrnda nU· 
fus tezkerelcrlnd dnyanır ndrf'11lerlnln 
sarih surette tcsblti iste nmektedir. Bun
dan ba§ka halen yaralama suçlarından 
hutahanelcrde yatırılan yaralıların ba
ktın ınasraflan ve t edavi Ucretlerl mu
hakeme mıuıraflarlylc berabe r mahk~
lardan tahsiline hUkmedildiğindPp mah
kO.mun tahakkuk evrakının bu masraf -
lann temini için suçun işlendiği y~r ad· 
Uyeslne verilmcaJ bildirilmektPdlr. 

Amme hizmeti yapan 
mDesseselerln kUmOr 

lhllya~ları 
Ankara, 1 (Telefonla) - Amme biz -

met! ifa eden mUesaeselerin kqm kö
mtlrstb kalmaları tehlikealnl linlemek n
sere bunlar namma kömür yllkllyecek 
gemllerln nöbetten latiana edllmelerlne 
umum! ihtiyaçtan tazyik eylemekte ol
dufuııdan gelecek seneler için lllSmllre 
lhtlyaeı olan mUeaeıelerln telrinlaanl 
bqmda en u tlg aylık lhtlyaçlarmı br
flfayacü miktarda k&nUr !stoku bu • 
lundurmalan Vektller Heyetince brar
lafmıltn', 

Veni ihdas edilecek 
vekAletler 

Ankara, 1 (Telefonla) - Söylendiği

ne göre, yeni ibdaı edilecek veld,let • 
lere dair hımrlıklar ilerlemektedır. Bu 
veklletler arasında ekonoml vekft.letl -
uln bir kUI te§kil eden lktısadl çalı§ma
Iar arasında Ahengi temin edecek tea • 
kilAtı haiz olac~ğı ve yino hazine ' 'ekA
letlne ılnıdl maliyo vekA.leU kadrosun
da bulunan muhasebat, blltçe, nakit fo
Jerl ve munzam borçlar umum mUdllr
lllklerinln bağlanacağı tahmin edilmek • 
tedlr. 

Ziraat vek!letlne, partice saylavlıia 
nan, hazine veklletlne de Bay Muaın • 
mer Erl3in ta;-1n edilecekleri anlaed • 
maktadır. 

Tahsil edilemeyen 
paralar 

Ankara, 1 (Telefonla) - Zarurt H
beplerden ötUrU takip ve tahstllerine 
mahal ve imk~ olmadığı cihetle kayıt
Iarmm ıllinmeal istenilen 3,952,502 lira 
hakkındaki hllk~et ve blltçe encüme
n! mazbatası Meclis nıznameılne alın • 
mıştır. 

HUsntl Yaman mtls
teşar oluyor 

Ankara, 1 (Telefonla) - lktmat 'f9' 

WeU mbteprlıjma teftlo heyeti retıll 
Bay Bllln11 Yamanm ta)'lnl kuvvetle 
muhtemeldir. 



1-IWROM 

Köylünün mahiyeti loGCınlük~( ÇAPRAZ 
RADYO Kelime bulmacası 

İzmit Ve Havalisinde 
Günün Hadisesi 

KORt"EZ ı;ıızeteslnln ~~dır. 
Pek yakında mahalU hUBuslyetler. te

barilı: ettiren tcn,gln yazılarla çıke 'ak· 
tır. Bekleyiniz. 

(V8t tarafı 2 inci sayı/ada) 
Bu arada bazı fertlerin serveti 

tlttlkçe YilkselmtşUr. · 

b AremlekeUn müdafaası coktan ya-
ancı, tlcretll askerlere tevdi edll. 

~lşttr; tUnkn işsiz proletarya dere
lnesıne dUşmUş olan asıl memleket 

1 
sanı askerlik ve mlldafaa fazilet. 

ilertnı kaybetmiştir. Bir zamanlar 

1 
zerinde mnıeun yUkseldlğl temel -
:r gBçmuştur, artık inkırazın va -
bıuu için Yükselmekte olan komşu 
lh r milletin dışardan bir darbesine 

llyaç kalmıştır. 

d Sonda, inkırazı kaybedtlen harp 
tıeğıı, Para ve kapltaUzm hdklmlye. 

altında kôyIUnUn mahvolması yQ. 
~Unden devletin derunt destei?lnln 
'.! aımaınası, derunt dayanağının 
Olr.luğu icııbetUrmtşU. 

I' Ön Asyanın bUtün meşhur !mpa
~~rlukları, tıkcasda Babtıonya, 
Sik tya, lran keza Yunantstanda klft.. 
Clh ilk Çağın site devletıerl. Roma 

an hnpnratorluğu Hnllfeler im
l>arat 
111 ~ Otluğu, İspanya, Portekiz "Ve 

tl~t~r bir tokları hep işte bu yoldan 
liıtb ler. Keza zamanımızın ve la
l aıın devletleri de devletin var. 

~~!nın, emniyetinin, bllyUkIUğUnUo 
Ya:~;rettnln köylUnUn bakasma da
lak aı,.,ını tarihten öğrenmedikleri 
lerddlrde tekrar ayni yola gidecek -

lr. 
B· 

ltıan ır memleketin tnşesl keneli kBy-
bı tarafından temin eanmelidir; 
ta~ ınıııet ancak bundan sonra mUs. 
tat lldfr. Memleketin köylllsU, blz
bırı bltkınıeşmeden, ncslll<-rlnl şe-

ere verebilmelidir. 

letılıu Sebeplerden znmanım1zın mll,2 erı köylU sınıfını dllşUrmekten. 
be~hnnktan, helo onu bllsbütUn kay
l3fı'ltlekten kendilerini korumahdır. 
"'l bu Vakıalardan köylD sınıfının 
~ llt 
du~ • t!lyast bir ehemmiyeti bulun-
Yetıll netıceslnl cıkarmak mecburl
bakı0deyız. KöylU, nüfus politikası 
1 .. lnından olduğu gibi lçtlmnt po
tlıl ' itlharlyle de böyle bir ehem. 

Yete nınıtktır. 

nın l<öyıu nüfusunun bazı parcalnrı
lln fJChlrlere muhacereti her mnıe. 
tertorrnaı inkişaf seyri tein lrnrak. 
rınıSllktır. ÇUnkU şehirler nUfosln
nı k:endı kuvvotlarlyle · tazeleye. 

ezıor 
gij~ti · Blllyoruz ki, köyden şehre 
dur~l> Yerleşen aileler ücüncn veya 
sa~ı Uncn nr>s\lde inkıraz bulurlar. 
taı~ ık işlerinin bUtUn yardımcı vaın. 
Y:ı.t tına rnğmc·n ŞPblr insanının hn-

i)l.hı ~\l\"\'etı, oehlrde yaşamaktan, 
SUru ltklnleşlr kl llç insan ömri.ınUn 

mu lı;:indo sönecek balo gelir. 
l\ô 

l'nnı Yden şehre nUfus katJlışı dun. 
hetn n but.un memlolrntlertnde çok e. 
ne 1~Ye>tJicllr. Bilhassa son elli ee
artnı de Şehir teşekkllllerl gittikte 
onu ıştır: endUstrl lnkişafının VA 

n ''b h•rıyıe .~YUk şehir" t kayıra.n tesir-
ltı\ es~a hilyUk şehir" çapında şehir 
lardır~ ler! mUthiş bir hız kazanmış. 

l\tıy 11 
140 l"ıl ': şehir :ırasında takrlhen 
lnaıar lı;:ınde vukubulan nlifus kay
ba21 r ınn nılsnl olmak nzera burndıı 

akamıar verelim: 
ıs o o 

~ltna Beneslno doğru Almanyada 
Ü\krı: ntırusunun asıl kalabalığı, 
fus 11 5~~.Y'Uzde 90'ı köyde, yahut nU
lerde den aşağı bulunnn mahal. 
lo"de' tabıntnen yüzde lO'n şehlr-

oturu 
Şea11cı Yordu. Şehirlere coşgun 

f!u asr~n bir nurus akışı on dokuzun. 
sus 

18 
crtalarma doğru ve alelhu. 

l1i\ylec!
0
1 
,den ttlbaren bnşl:unıştı. 

l"Uzde 
35 

a25 Yılında nurusun nncak 
fusıu 1 köyde ve 2000 d~n az nU-
d l"etıo d 

o tır.•ı d r "· buna nıu lrnbll yliz-
''nztyetı de bU~f\k şeblrk•rc1e oturur 
llllfusu 

1 
°~nıuştur. 1850 sonesinde 

"ardı. ti OO.ooo den l ukarı 6 şehtr 
189() d u, 187(1 de 8, 1880 de 15. 

oı:nuşı: 26
• 1900 da 33, 1025 de 48 

fusu o.r~ Köy nüfusu ile şehir nll. 
Şa~ıdaıtt •ndaıtı değişen 'Vnzlyetl a-

ceh .. ı .. 
" gl)stermektedlr: 

ŞchJr nUfusu 
1871 

14.8 
ıeso 

18,7 
Milyon % 36.1 

18~0 
23.2 

.. " ~9.0 
ıao 0 ao.s •• .. 47.0 .. •• 64.3 

1910 a~.o .. .. 60.0 
Ii:ö)' nlilusu 

1871 26.3 Milyon % 63.9 
1880 20.1 •• .. 61.0 
1890 26.2 .. .. 53.0 
1900 25.7 .. .. 45.7 
1910 :?6.0 .. .. 40.0 

Avusturya.da 1843 yılında daha 
nllt'osun yUıde 81'1 köyde veya 2000 
den az nUfuslu mahallerde oturduğu 

halde ancak yUzde 19'u şehirlerde 

meskfmdu. 1910 senesinde köyde 
vo kasabacıklarda nllfusun ancak 
yüzde 67,0 si, şehirlerde ise yüzde 
43'U bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Fransada 1851 de köyIU nUfusu 
biltlln nilfusun yil7.de 74.5 lnl teşkil 

ediyordu. Bu 1911 de ise ancak y(lz. 
de 55.8 idi. 

BUtUn kllltUr devletlerinde köyden 
şcıhlre hilcum, köylU nüfusunun ee
hlre sokuluşu görülmektedir. Şehir. 
ler köyiln sırtından, fakat yalnız 

köyiln ekmeğiyle değil, ayni zaman-

da onlara köyde akan canlı kan olu
ğu ile yaşamakta ve bUyUmektedlr. 
Her ne kadar şehir, mUletln en ya. 
vuz kuvvetlerinl, çocuk yapacak çağ
daki erkekleri ve çocuk doğuracak 
yaşdnld kadınları kendine çekiyorsa 

da bu knn • hayat \'0 kuvvet güm
rahlığıuın akibetl yine az nya çok 
lrndt lnsırlık ve nihayet birkaç ne-

silde ailelerin kökUnUn kuruması 

şekllnde tecelli ediyor C •>. Şehirler
de evlilik hay:ıtındnkl çocuk ,·erimi, 
ancak köylerdeklnln yarısı yüksekli. 
ğindedlr. 

Aşa~ırlnkl cetvel bazı memleket. 
terde ortalama 1000 nUfus başına 
dllşen canlı doğanların, ölenlerin ve 
doğum fa.zlasının sayılarını göster. 
mektedlr: 

' 

· ==-Programı • Yeni bulmacanuz 
OGLE !\""EŞRİYATI: 
12,30 plakla türk musikisi 12~0 havadis 

13,05 plfıkln türk musikisi 13,30 muhtelif 
plAk neşriyatı 14,00 SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,30 plakla dans musikisi 19,15 kont~ 

rens: Ünh·ersile namına doçent Muhlis 
(para meseleleri) 19,55 borsa holıerlcrl 
20,00 Necnıeddin Rı:t:ı ,.e arkadaşları ta.. 
rafından türk musikisi ve halk şarkıları 
20,45 ba\'a raporu 20,48 Ömer Rıza tara
fından arabca söyleT 21,00 Yedin Rııa ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıları (soat ayarı) 21,45 ORKES
TRA: 

ı - Konzak: Potpurri Viyenuvaı. 
2 - Strauss: \'a)·in \·ayib und eeıank 
3 - Mikael: Patruy türk. 
4 - Stolz: Merhen der hıgend. 
5 - Mihlcls: Rakosi Çardaş. 

22,15 ojaııs haberleri 22,SO plakla sololar, 
opera \'e operet parçaları 22.50 son ha. 
herler ve ertesi gQnQn progrnmı 23,00 
SON. 

Üsküdar Asliye Hukuk J/(ıkimllğ&ldtn: 
Osküdarda Hayrettin çavu~ mahall~in

de 2 No. lu hanede sakin Seyfi)·e tarafın
dan Osküdarda Selman ağa mahallesinde 
Çıkmaz çeşme sokağında 10 No. Ju hanede 
mukim kocası Ahmet aleyhine açılan bo
şanma davası üzerine mumaileyhin ika· 
metsAhınm rneçhuliyeli hasebiyle dava 
arzihali suretiyle davetiye varakası ilAncn 
tebliğ kılındığı halde selmediJinden mlld
delyenln tnlcbi)·Je hakkında gıyap karan 
ittihaz ve tahkikat 19 - 5 - 938 perşenbe 
sant 1<C de tnlik edilmekle yevm ve s:ınli 
mezklıı'-Oa yine gclmedliji takdirde gıya. 

bında tahkikata dcvnm olunac"~ına dair 
yazılan gıyap karan mahkeme divanha
nesine ımlmı, olduntı gibi ke~·fiyet ayrı~ 
gazele ile de illın olunur. (!?6102) 

lLAN 
Tevliyet vesikamı zayi ettim. Yenisini 

çıkaracdım. - Topçu Ali vakfı mlltevel
llsi Şevket Akset. (25094) 

ZAYi 
Liman dairesinden aldığım Uman cnz

danımı zayi ettim. Yenisini çıkaracajım. 
dan eskisini hükmü yoktur. - Çe~memey. 
danı Fütuhat sokağı 3 No. da Mehmet Ruı. 

(25100 

1 
2 ·-~:t-~ 

3 4: •-'""-..ı...-.;,..-..ı.-..::: 

5 ....--..:.,.; 

6 
7 
8 
9 

ı--;,--+o--,,=-

Dünkü bulmacanın halledilmiı tekli 

12845 6789 

t 
•-1--.1-~~L--~:..;.; 

~ ·-~:=1--~~p:ı+.:;;;~ i-=,,,....~ 
8 
4 
5 
6 ı-----:-:-~ 

7 
8 
9 

SOLDAN SACA: 
1 - En uzak yerlerden sesi dinlenen 

iUet, bey. 2 - Çamaşırda kullanılan 
bir madde. 3 - Bir meyva, tiren yolu. 
4 - istenmeden ve bir ı;ıey mukabilin
de olıruyan iş. 5-- Hayvanların sığınağı, 

hayret edenin çıkardığı sada. 6 - Blr 
millet. 7 -Yemek, L:edor. 8 - Ne tam 
açık İıc de kapalı, bir nota. 9 - Tavla.da 
aWan, Afrika.da bir nehir. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Eziyetin aksi, önUmUzdeki mev

sim. 2 - Ekmek yapılan, ters okundu
ğu vakit utanma manasına gelir. 3 -
Küsmüş, ınfat. ! - lçinde ateo yakı -
lan. 5 - Utanma; ışığın yanışı anlatı -
lırken söylenir. 6 - Sene. 7 - Buranın 
aksi, yiin ören. 8 - Her tarafı su ile 
çe,Tili toprak, en fazla. 9 - Köyltiierlrı 
yamı çıktıklan yer, deniz mesafesi. 

'Yılda ıooo nnrusa dOşen Zahire Borsası 
t-4· eaa 

Ölenler Canlı doğanlar 

' 1 
188tlt90tlt92tlt930 188tl1901U92t!ı9SO 

Doğum fazlası 
188th901h92111930 

B~day yumuşak 
Bulıday sert · 
Arpa çuvallı 
Çavdar 

5 28 
5 20 

. 4 20 

6 33 

Almanya 86.8 32.9 2ö.3 17.5 25.1 18.7 14.0 11.1 tt.7 14.2 11.5 6.5 
' 32,5 
4 2S,5 Avusturya ss.o 34.7 23.6 16.8 29.6 23.3 16.9 13.5 8.4 11.4 6.7 3.3 Mısır beyu 

Mısır san 
Kuşyemi 

4 25 

Macaristan 43.9 37.0 27.9 24.7 32.4 25.7 19.8 16.5 11.5 11.3 8.6 9.4 ' 35 
71' 

5 2,5 
7 15 

33 25 
58 -

Fı·nnsa 23.9 20.6 20.7 18.1 22.1 19.4 17.7 16.7 1.8 t.2 3.0 2.4 İç fındık 
Yapak Anadol 

33 20 
55 -
40 20 

S50 -
Romanya 41.4 89.8 - M.6 27.5 25.8 - 21.7 lS.9 14.0 - 12.9 Z. yağ yemeklik 

Porsuk derisi 
Cnkal 

43-

BulgarlEtan - 41.5 - 80.t - 23.21- 17.8 - .JS.3 - 12.3 200 - 225 -

~ Burg.!ötf2r, Do{r.ım geıilemfı!l w kOylfl nlli'u!untUl ntlfus İlyaiıeilndekl ehemmlyeO. O elen Giden 

Bundan bütün memleketlerde 50 
yılın seyri içinde doğumun ehem
miyetlJ surette gerlledlğlni anlayo
ruz. .Maatocssüf, bu gerilemeden 
köylil nurnsu da tnınamiyle beri ka. 
lnmamıştır; fakat köyde doğum 

gerllemesl şenlrlerdekine nlsbeten 
azdır; bu bilhassa cenubu şarki Av
rupa memleketlerinde vakidir. 
Doğumun gerilemesine rağmen, 

doğum fazlası yine tutunabilmiştir; 

zirn gittikçe her tarata yayılan sağ
lılc korumnsr ile ölüm azalmış ve ö. 
mür bir derece claha uzamıştır. Mc
eelA .Almanyada son 60 sene içinde 
ömril vasatt 36 den 65 seneye cık

mıştır. 

Çiftçi nüfusu btr kaynaktır, bn 
kaynaktan diğer znnnatlnr kuvvet 
alırlar: e,rvela hedent kuv\"etlerlnl 
nihayet flkrt takatlarmı tamamlar. 
Jar. Kliy, şehlrln yalnız insan hoş
luklarını doldurmaz, ayni zamanda 
kan tazelemesini başarır. Köyden 
şehlre göçen insanlar, hor veçhile 
en kııvvctll, en sıhhatJI kimseler
dir. Köyde şehir•lPklndcn dnhn. çok 
keskin gf!çen ha~·at ,.e sağlık müca. 
delesind<rn ml'zaffer çıkanlardır. 

Bu kaynağın duraksız ve bol aka. 
bilmeslnd01 umumiyetle dcıvlet ''e 
tktısadın menfaati vardır. KöylU nU
fusu şehlre muntazaman insan ver. 
meslne ra~men t>skl yUlrnekllğlnde 

tutunabildiği mUddc>tca endlşeyo mn
hnl yoktur. Fakat eğer köylU nUfu
sunun varlığ'ıncla hlsscdllebll~<'ek 

ş!dd~tll ve hii~Ul\ ülçUrle bir şeltlre 
~öG olura:ı. vazlyc.t tamnmlylo başka .. 
lnşır. Böyle bir Mdlse önce k~yc'lc 
çalışan kuvvetlerin noltsanlaşrnast
na Bobep olur. Eı'i:er hn <lnrdurul 
mıt'f.~a Pr f!ec l<Xı:Jll nllfmmnnıı lıtt . 
ginleşmcslnl lntnc ed4"r. K6ylU nU
t'usunun bitginleşmesl lse köylerin 

memleketin ıssızlaşmasını lcnbctU
rir; kalabalık köylü tktısatları, köy. 
Jü varlıkları yerinde gayri mUstah
sll geniş mallkAneler bellrlr; bun
lar da modern buğday fabrikaları 

şeklinde dahi milletin faşeslnl doğ. 
rultamazlar. 

KöylU nüfusunun varlığının de -
vamlı ve şiddetli bir surette azalma
sı hft.dlsestne "köyden firar", "zira. 
atten firar" a<lı verfllr. 

Garbın eski memleketlerinde hat
ta. Birleşik Amerika, Kanada ve 

Yeni Zeland gibi gen~ memleketlerde 
de hüyUk ttlçüde "köyden firar" mU. 
şahede edilmektedir. BUtUn bu mem. 
l"'rntler "köyden firar" ın önUne g-eç 

me~e ,.e bununla da şehirlerdeki iş.. 
sizliıı:.o karşı koymağa. dfdlnmekto
dfrlcr. Yeni Almanyada. Adolf Htt. 
lerin önderliği nltında "'köyden fi-

rar'' da gizlenen mlllt - slyast tehll. 
k'-'yl önlemek için köyHl nüfusunun 
korunmasına ve çoğaltılmasına, hu
susi hlr ehemmiyetle çnlr~ılmakta. 

dır. 

(Devamı var) 

(•) nurgdfü'fer. Doğum gcr11onıe
s1 vo :köylU nUfnsnnnn nUfu~ ~1ynso

tindcki ehemmiyet!. 

B~day 212 Ton Kıl .ı2,S/4 Ton 
Arpa 105 ,. Yaptık 30 • 
Cnvll:ır 22 .. Tiftik 50,1/4 " 
Un 86 

" Razmol 50,1/2 .. 
Mısır 48 .. z. yağ 1.11• " Nohut '1 .. Tilki 6341 Adet 
Z. ya~ 51 .. 

'favşnn 52925 P. ya# 70 " .. 
K. tohumu 4 

" 
Repek 15 

" 
Btşikla,, Vakıf Akarlar ldart&indtn: 

KİRALIK APARTIMAN, EV 
VEDOKKAN 

Bcşikın, Akaretlerde 4 7 /1 numaralı c
partımanla 25, 20, mükerrer 26, 29, 33, 
45, 47 num:ırıılı evlerle 1, 20, 21, 24, 28, 
.ıa numaralı dükkanlar acık artırma sure
tiyle kiraya verilt.-ceıu'nden isteklilerin 13 
Nisan 938 çarş:ınb:ı günü sanı on beşe ka
dar Beşiktaşta Akaretlerde 54 numarada 
müte\·tlll kaymakamlığına miirecaat etme
leri. 

1Jakırkö11 Sulh llıılmk Tlcfklmliğlndtn: 
Yeşilköyünde 7\tura<liye sokağında 5 No. 

hı dükkandıı mukim iken ölen Torosun 
terekesine mnhkememlzce vaziyet edilmiş 
olduğundnn ölüden al:ıcoklı •e horçlıı o
lanl:ıtla iddiayi vern,et edenlf'rfn tnrih f
lıinıtan ilihııren bir oy icinıte alacak ve 
horçluların mnht:emeye müracDA11a alacak 
''e borçlarını defleri diyuna kaydettirme
leri ve idıtla:rl veraset edenlerin de yine 
tarih illlndan llih:ırcn llç ay lcln ispatı 
vern~ellc mahkemeye gelmeleri oksl tak
dirde terekenin hnzineyc devredileceği a
ltıkaciaranın malfımu olmak Ozere kanunu 
medeninin 534 ve 561 inci modclelerlnc 
tm·fit::ın llôn olunur. (V.P. 2330) 

lstanbul P. 'r. T. MUdUrlUğUnden: 
ldare ihtiyacı için 35,000 adet tahta etiket ile 9,000 adet tahta. kap. 

sllliln alımı paznrlığa konulmuştur. 
Pnzarlık 8 - 4 - 1938 cuma. gilnil saat 15,30 da BUyilk Postane birinci 

katta P. T. T. MüdUrlUğUnde mUteşokldl ahm satım komisyonunda yapıla· 
caktır. Etilı:etlcrin beherinin be<lelt muhammcnl 20 para, kupsilllertn 30 
para hepsinin bedeli muhnmmeni 24 2, 5 Ura muvakkat temtnat 18 lira 19 
kuruşiur. Taliplerin numune ve şartnamesini görmek ve muvakkat teml
nntıarını yatırmnk Uzcre calışmn gUn Torindo mezk(lr mU<lilrlUk l<lart kalem 
leyazım krsmınn ve vazarlık gün ve sa atinde de komisyona mllrMaatları • 

(1774) 

Idaresl: lzmit Adliye karuısI busW1t 
daire. Telefon: lzmlt 128 

ERTUGRUL SADi 
TEK TlYATJ\OSU 

Pazartesi: (Kadıköy) 

Sah: (Bakırköy) 

Çarşamb:ı: (Üsküdar), 
si nemalan nda 
İlk defo olarak 
Dilylik Yodvil 

(KONT.AK YAPTI) 

TURAN TlYATHOSU 
Bu akşam: San'otkar 
~aşit ve ork:ı<lnşl:ırı 

Hakkı Ruşen. Rıfkı, 

E~'Üp Sabri birlikte .• 
:H:ıım:ızcl .Miçe - Pt•n
çcr \"Oryele~inin ı~ti

rakllc (Kokot taklitli) 
Komedi 3 perde 

H.\LK OPERETl
Paıartcsi akşamı Ba
kırköy Cnn"kryn ~rrır

masında operet 3 per
de. Çaqambn akşamı 
Fransız tiynlror•-rrln 
Büyük Gala Naşit ve 
nrk:ıdaşlan - Habibe 
Molla - Halk operetı 
Boy, Bayan l'ıhınni\ 
konseri - Gıırdenbnr 

varyeteleri ... 

l lillf!rlhii@ 
BUGÜN KALKACAK VAPURI.AR 

Saat \'nparun adr Gitliği yol 
18 Bursa Bartın 
20 Saadet Bandırma 

15 Bartın Auvalıl• 

10 
6.30 

15.~0 
9.SO 

GELECEK YAPURLA R 
A!erıln 

Saad~t 

Kocatll 
Anafarla 

Bartın 
Bandırma 
Madanya 

Merıiıı 

Asker Iik 1 lanı 
Eminönü Ynb. net Askorllk Şubesln • 

den: 
N'ı.san 938 celbinde sevk edilecek de

nizden gııyrl diğer fiJIUflann bedollori 
20 nisan 938 nk§amma kadar alınacağı 
tuhihen illin olunur·. 

Avcılann Toplanbaı 
lstanbul A \"Cllar Kunmıanclaa: -
lk.lnci ve son umumi toplantı Csa! ni -

zamnamenin 18 incl maddesi ahktmıma 
g3re 3 - 4 • 938 gtlnQ saat 10 da Emin
önü Halkevinde yapılacnğmdan ilyele -
rin gelmeleri rica olunur. 

Be!İkta! Ha!kevinde 
Konferans 

Beşiktn§ halkevinde tertip edilen ee
ri konferanslar devnm etmektedir. Ya
rın ıık§Ml dil, tarih, edebiyat komitesi 
başkanı Muzaffer Gennan taraftndu 
"lrJdlibm verimleri., hakkında bir söy
lev verilecek. A}TJca temsil gurubu la
tiklAI piyesini temııll edecektir. 

Balarköu Sulh Ilukuk lllıldmliğindtn: 
1 - 10 - 936 tarihinden 80 - 3 • 937 

tarihine kadar Bakırköy Emmzi Akliye 
hastahanesinde ölenlerin terekesine mah
kememiz tarafından vaziyet edilmiş oldu
~ ve olüle:-den nlocaklı ve borçla olan
lnnn tarih llı\ndan itibaren bir ey içinde 
mahkemeye mfirarnalla alacak ve borçla. 
nnı defleri diyuna kaydettirmeleri ve yi
ne varislerinde üc ay için ispati verasetle 
tarihi iliından üc oy içinde mahkemeye 
devr ve intikaline karar verileceAI alnkıı
daranın malOmu olmak ilzcre kanun me
deninin 534 ve 561 inci maddelerine tev-
fikan Utın olunur. (V .P. 2331) 

Bakırl<Öl/ Sulh Ilukuk Hdkimli6fnden: 

Yeşilköydc Feneryolunda 39 No. lu er
de mukim iken lllen Mehmet oıtlu Mcvlil
dün terekesine mahkememizce vaziyet e
dilmiş oldu!hından ölüden al:ıcaklı ve 
borçlu olanlarla ve iddeayi veraset eden
lerin tarih !tandan itibaren alacaklı ve 
borı:Julnrın bir ay içinde mahkemeye ge. 
terek olacak ve borçlarını defteri dlyuna 
ka.rdettlrmrleri \ 'C iddcayl veraset eden
lerin de rıc ay içinde ispati verasetle mab
kemeyt' rnürııcııııtlnrı ak<il takdirde tere
kenin hazine! maliyeye dcvredileceai nlli
kııdnrıının nıall'ımu olmak üzere konunu 
medeninin 534/!>61 inci maddelerine tev
fiknn illın olunur. (V.P. 2332), 

Btyoğ(ıı Dirlncl Sıılh llukak lldklmll
{Jindcn: 

Asime ve Hamide ve Arif Necati ft 

Mustoranın Galntoda Akarca mescit ma
halle~lnde Mahmudiye caddesinde 249 N. 
ıu dilkkAnda kiracı Mustafa aleyhlerine 
açtı!ıı davnnın cari duruşmasında: mQd .. 
delolc~·hin ikametg6hı meçhul old~ mft· 
başlri tarnrından ceJpnamesine verilen 
me~ruhntlan anlaşılmış ve mahkemece dn
hi on beş gün muddctle llünen tebllğat lc
rnsınn karar ver ilmiş oldu~ndan muha. 
kemt' günü olıın 21 - 4 - 988 snat 14 de 
mnhkrmeye hh:znt veya bllvek!l1e gelme
niz IP.hliğ mnliamJDa .kaim olmak nure 
iltm olunur. '\2510QJ 
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F. Chlınlıal 
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1/1 

11/I 
l&I• .,, 
U/I 

.,, .,, 
'1/1 

.,, .,,, 
11/& .,, 

ıı· J= 
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lllat1Tcll 

lllat1Tcll 

8ut11cll 

U/& -.eıTcll 

nıt ,,. 
1/1 

U/I . ,, 
U/& 
.,,, Sut 11 ele 
fll/& ,,, 

.. rk Hava Kurumu 
QyQk Piyangosu 

6. nei keşide 11 Nisaıı 938 dedir. 

"y"k ikramiye 200.000 Liradır • 
• 

%5.000, ıo.ooo. u.ooo. 10 bin J:nıkk 

Gizli pamuk 
harbi 

Delerll mtlterclm b&7 Hamdi 
Varotlunun Antuan Zlıkadan dl
llmlse çeTlrdllt bu eeer bugbktl 
dllD7a bacllHlerlnln kaTD&klan
na Yarabilmek ıctn otunmuı tart 
olan bqhca tltaplardan biridir. 
DllD Te Tarm terctıme tU.Ulyatm
dan 61 lnclal olarak oıktr. Her tt
t.aPOıda bulunur. 

Denizyolları 
lfL•TMESI 

1 Nlaanclan Aiuto9 llOD
kadar KaradenS. hattında 7U 
tarlfetl tatblklu bqlanacaktır. 
Buna nasaran poetalar İ•tanbul
dan pasar, Alı Ta peqembe stın
lerl aat 11 de kalkacaklar, 11-
dlf, dıtnatte kıt tarlfaln4etl &7-
m lakelelere utraJ'ar&k ı.tanbu
ıa birer dD enel plece:tlercllr. 
Talau kıt tarlf..ınde Hop&J'& 
b4ar ilden ali poetuı 7U tari
fesinde Rlıe'den dGnecet Hopa-
7& lltml1ecett1r. (1 '163) 

..... 
A ••• -, 
~( • • • r ., ...... : .... . 
• '- • •i •• , ,. , .: 

VA GE 
•• KOSTUM veya 

Pardesilnilzft 
Şehrin en mütenevvi va en 
mQkemmaı çaşltlerlne 

mallk bulunan 

Yalnız Galatada meşhur 

EKSE 
Birik ellUe ~ tedarik edlnta BAYAXLAB& 
mahna mantoların eı1m11 Ye kllllyetll miktarda ÇOCUK KCJ9.. 

T11llLERt TM'dlr. 

AK~ LE 
MUAMELE YARDIR 

HAZIMSIZLIK 

PERTEV Karbonat komprlmelefl 

Çalı ......... K.a ... 11 ............... " .. "*' ...... 
........ tabllmık ~-

HER ECZANEDE MTILIR. -----· 

Beledl1e merkes Te mf1esse8atta ki badem eler loln 7aptınlacak tu 
Ula beraber 28' takım elbtse Ta mu. to açık ektılltme19 tonulmqt.ur. 
her tabm elbtH Te manto ıotn 17 Ura bedel tahmin edllmfttlr. Bllb!Blmll• 
ntlm11n81117le .. rtnam81d leTUJm mtı4tlrltlb4e seraıeblltr. leteklller l'I 
N. h kanunda yazılı vesika ve 362 11 ra 2 kuruşluk ilk teminat makbuz 
:ra mektablyle beraber 4 - - 4 - 938 pazarteıl gUntl ıaat U de Daim! 
cGmende bulunmalıchrlar. (B) (150'1) 

GUVEN 
.ANITI 

TURKIYE İŞ BANKASI 


