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Posta kutusu: 46 (fstnnbtıl) . . .. ••• 

Telgraf adresi: Kurun • Istanbul 
Telef. 21413 (Y~) 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Fransız meclisinde mali proje 
görüşülürken hidiseler oldu 

Mebuslardan Brö·ıon jhuel hükllmet 
- •• I 

azalarının uzerıne doğru hücum elti 
Sağ cenah mebusları ''kahrolsun 

Yahu diler,, diye bağırdılar 
...........___ 

·~------~~~~~~~-

M J Ui ekonomi 
'UnıC~en giln Ankarada tş Bankası 
liıt tınıt heyetinde okunan idare mec
hak~al>oru bankanm husust işleri 
Jq 

1 
IDdakı Jzabattan e\'vel 1937 yı. 

kat ilde dUnya vaziyeti ile bu vaziyet 
b1t~~111nda memleketin f'konoınlk 
4e ;esının arzettiğl mnnzara Uzerln
Crcrrıllruyor. Rapor 193 7 yılı bnşlan
Ola da evvelki yıldan hız atmış 
.,,tn keııc iş hacmini ve bUyUk ff. 
lllttı nıtseımelenuı kaydettikten. 
ttc.aetıerarası alJAhlanma yarıtı De· 
'hkl Olan bu fiyat ytıkıelmelerlnin 
kuı :•tur hareketlerden dolayı ma
ltk adleri ve ölçUlerl aştığı halde 
tı,.;:r dll~erek nlsbt bir istikrar se
bt>ıı ile indiğini s6yle<11kten sonra 
toı11 •tınııeı ekonomi işlerinin yarın 
lttıtı~e Clbl ihtimaller hazırladığını 
le dl e lUzum görüyor \'e aynen şöy-

ror: 

' Stı ~ lhlanına hızı ~ikten sonra 

l Başvt-kll Leon Blum mecltste şUyle d~dl 

Hazinenin 50 milyar 
frank açığı var 

Leon Blum .• 

Başvekil Celal Bayar dün partinin 
M . M .. gurubunda 

Vergilerin tenzili etrafında 
beyanatta bulundu 

Fransagi bir milii müdafaa istik- Devlet blltçesl iftihara şayan 
"".................... inkişaf ed iyor 

derecede 
--··----·····---

razı hazırlamaya mecbu ~ eden ~ Ankara, s (A. A.> _ c. H. P. B. sinde olduğu gibi muvazeiıe, kuanç 

ve buhran vergilerinden dA her sene 
ki bUtçembden yapabi '<>'-~ 0 aaUS fe

dak!rlıltla halkmıızm vergi ytlkQDll 
hafifietmek, devlet preDlibl olarak 
kabul edilml§ olduğunu ve buna bina-

enternasyonal blıhrandır l ~!y:!'~~~nı!,·.:U~:mA~~ 
liğinde toplandı : 

Parls, 5 (A.A.) - Mecllı ölleden 1 Şimdiye kadar karşılanmış olan 
sonra mali projenin muzakeresıne mUkelleflyetler bundan çıkarılırsa, 

başlamıştır. sene sonuna kadar etaba 25 mtlyar 
Finans komisyonu nun raportörü kapanmak lA.zım gelecektir. 

B. Jeml Şmit raporunu izah etmiş Raportör, hUkOmetln, sermaye U
ve raporun derhal müzalrnreslnf is- zerine 150 bin franktan fazla servet 
temlşUr. için fevkalAde bir vergi derpişlne 

Raportör, vaziyetin \"ahlmllğl il· mecbu r kaldığını söylemiştir. 
zerinde ısrar etmiş ,.e bUkQmetın 1- Hatibin sözleri, sağ cenah mebus. 
~inde bulundulumuz yıl itinde ha- ları tarafından müteaddit vesilelerle 
zlne mükeJlefiyetlert yekuııunu 60 kesilmiş ve reis B. Heryo mebusları 
milyar olarak tesblt ettiğini hatır· sllkOnete davet mecburiyetinde kııl-
latmıştlr. (Sonu aa .J • Sü. ~.) 

Maliye Vekili Fuad Ağralı mil\'&· 
zene verılslnde yapılacak tenzillta 

dalr hUkilmetçe dUşünUJen proje Uze- en saymı vergisinden ya'bğmm ten
rinde izahat verdi. zilattan başkaca dört buçuk milyon 

Formnıe ald bazı münakaşalardan lira bir fcdak!rlrkla muvazene vergi· 
sonra kllrsUye gelen Başvekil CelAI sinin tabfiflne başlıunaktan mtıtevel-
Bayar devlet bütçesinde iftiharla lit memnuniyetin! beyan etti. 

müpahede ettiğimiz inkişaf ve muva- Bu beyanat sllrekll alkqlarla ınıP 
! zeneden cesaret alarak sayım vergi- heyeti urnumlyes\nce tasvip olundu. 
i ' ........................... -.................................................................................... ..._.. 'ittik vaziyetin a)ftcatl ~Jdl 

~:- bugttn kat'l bir t ahmin fU· 
.._.. 0~ cttrtAtr; Bu faall7ete mu. 1 
~ dtlagtln blr haklkt kal · ı ----- - ------ ---------- - -----

.... lçbı 7apt1an kuvvetli hamle- ı 
Profesör Pitar dün altıncı 

konferansını v e rd i "-a-::· Gcnı, mtkrasta lstihllk e. 
"l -..ı eler1ıı istlh 1Ak kabWyetlerl
~ ttııdan görttlmektcdlr. B u 
1-~ btıeıertn bu hareketleri dun. 
'--~nde tesirini göstermlf 

' ktlr ... 
~ita idaresinin dUnya vaziyeU. 
Co~ ~ teıblt ettiği bu mUşahede S dur. 1928 senesinde Ame. 
~ ba,Iıyarak dünyanın her ta
~ :•Iraları sirayet eden bUyUk 
>,~t b Uhranı unutulmuş gibidir. 
iki lrçok memleketleıde son bir 
ı, it hl itinde gOrUlen faz-
1tlııllı hacnıı mllletler ara.at af. 
'idil' :a Yarışının tabii bir netice· 
dett) t lt itibarla normal ve devamlı 

-..: l'lztı bir iyiliktir. 
61lttJ . 

lllıı loıı erarası sUAblanma hareketi 
lı,r~ u Ya korkulan umumi bir 
' ' •ko'taracaktır. Bu takdirde dUn
batlan:ornı işleri bu harbin talllne 
0tıııı,.ac=:ktrr; Yahut korkulan harp 
ıııu'tazell • Avrupada bozulan siyaat 
lll'1tcı., 1 e Yenı bir şekilde ve for. 
de &de ol 

lllflletı unacaktrr; bu takdfr. 
tırn testrı erarası sllA.hlanma yarışı. 
le\ ile b il . etıeld tıg n muhteltf mem-
tekrat d 

0 löruımuş iktisadi canlılık 
tıe ı uracaku b ~, lıt r. Bu durgunluk ı. 
8htıllda ~rnf'z beynelmilel ticaret 
l>ellleıt 

01 
encıını hissettirecektir. 

'1ın "'''• 01 UYor kt harp lbtlmall ol
:• b.al'eke~asın, bugUnkU stlAhlan

ettetta ttc Ue muhtelif memle-
•retıertne gelen fnklşa-

ASIM US 
(Borttı: 8a • .+. Sil. S.) 

Franaa.yo Utica eden 11.Ukümetçiler •• 

ispanya cumhuriyeti 
Silah satın alma hakkı 

ver~lmesi için 

lngiltere ve Fransaya 
birer . nota verdi 

Salamanka, 5 (A..A.) - Reaml bir teb-ı kotu otan Rlvagorzolaya varJDlllardır. 
llfde blldirtldiftne gare, Franko kuvvet· Sol cenah kuvvetleri Boltanayı zap -
leri Leridadan öteye ileri ytlrtlyllfleri· tetmiflerdlr. 
ne devam ~erek Nopera nehrmln bir ,(Somı: Sa. f· Sii • .j.) 

Avrupaya ışık 
şarktan gelmiştir 

(Ya...""ISı 10 uncu sa.yıfad4J 

Romen iktisat heyeti 
dün geldi 

Matbuat heyetlerinden bir 
kısmı bugün geliyor 

Dün geıcn . q iı-t1'at heyeti 4'rılan .. 
(Yazı.!ı 10 ?llltU"ll ıtayfnda) 



ilk tahsilin-sek.z 

Maden pr~gramımız yıla çıkanlması 
takarrür ediyor 

Ne gibi lstl.hsalat 1apılacak Gelecek sene kararın 
leerllbe mahiyetinde 
tatbikine baııaoaeak 

Morgül madeni tesisatına 
. başlandı 

-- •k••hlm· IDrok6r ile .. 
tlOlalll11ı ~ ilk tabii ..... 

ftrktre _. • ......, lllllıyu Deri cevher 10 • 18 _.,.. t.oa Ullmdldır. 
amlelerla tı* imi& vedcl aetlceled .. Uç HMUll I* .,.._ Wlanm. 
JmlDll n Du ,voldul lllkllaf stın sec - buJuaan )'8nJ kttb•' faallyetl mı•ıddl- cletln1 lllkla yds l*armak IHre te~

ler 18Ptıtmı r•'f'Jk. Sa meeele et -
nafmda lllltDr • ._,ılı muhtelif cep-

tlllae anmakta bulUDmuttur. FIAnl& bir laD IODJ'a mllhlm biı d6Yis kaynap o • 
teJdlde de9llll edeıa pıhp>•hnn vere- lan maden Uıracatmuzm blrbG Hae ar-
eeli aedcelerin )'UR aenetlDde O)'IU)'a- flnda .kendine 1"* elı-.l;fetl .....,. llelerdeıl ~ deftlll etmek· 

tedlr. C!IP rol blrlnd pUuada almak mecbarl- flphealzdlr. 

,JettndeJk. ~~-----------------------------------
Dmar .............. ur1 " ı.....s Aaım Süreyya 

Dk tahalUa 18Jds yda çdwdinuz lein· 
de; ~tmea, bina. btltçe. tedrlDL ıtbl 
mabtellf nokta1anİiıul engellere tela -1ı1r ..,._ ..._..... - lmnrllt- Dava Açayor 

.. .. ... ........ Evvelki ıDnkll Tan ......... be - dUf olanmaktadlr. 8'a tqelleri bldlı' -
malı; - ,.... Büıalıkta bir lrıoailt
yon toplaııacaktlr. 

a Ilı• """"llu .....ı bir mil- ledlye lkbs&t mtlcltırll A.lllll 8Ureyya 
ı- 718 lla 1- tıbnlMU " cUler ve Refik hakkında bir yazı vardı. Bu 

--- tll MlldlleılM tenUtlp eda yazıda Amn SUreyyaıım ve Refikin, 
.....,. ifa ..... ~ 88Dft1 ıehrln vapur lakelelerine h&ID&l taJin 
lr&dw .,.....,... UQO,OOO '- ....._ • etme işinde atçlleQa hardet ettlkı.rt 
--. ve 150 lira para mubbillnde harual

8ekla yıla çı.kanlacak .. taball .. 
•ncat Ukokul *ttmealertDID retllU
rllm881 icap etmektedir. Bu tubarla 
muhtelif .kurslar açıl&caktlr. 

Bilar elldllat.rimbin selecek aeııelerde 
~ ..... &elDla ..... mlJde • 
Jemalttlr. Senede BU toa balar J8tih8al 

ec1ea Kuvanbaa •••imll fulb·eLhe 
tenm ederken 8rpal balan 7tıC 
10.000 toaluk bir ........ U'UI faa ·. 

• müblm madenlerlmbdea olu .,__ 
u•urıuı~ madeambl loletümeat lcta 

....... branlu IODI'& ........... -

r:.a.1tıP:. ~ -.cl•QIDIİa cleterU 
aGdllrl1 Naim Sromer ~ mmtıkada 
~ılUDım UorstU madem teıllatı ne mea
pl bahmmattadlr. 

lfaıabe Dallne pJmlf bulmum Kovar. 
madeaalnl bl)'tUL emekler ljlU'fede-

111)'& eda ve lfletmete muvaffak 
PDt mtıhendlll Naim Kromerln ae
ıo.ooo tea b a1ur lltlbaal edeeet 

llo.ırstllll de Daya edecEıflne inanmak il
• Htlldbnethats bil madendeki btl-

11111111 78Dldea ,..,. ..... altı 
mlYaD kadar bir masraf o1acaCı Labmbı 
1111111~tedtr. 

Bemtır ve balardan aoııda yıut refa
eıa mChfm mevkii alan altm ye 
brpa madeD1erlmla gelmekte • 

.aJd tarihlerde iptidai bir tanda lole-
8.>lkar datmda yapdan etüdler g&I-

-~'' .. 280.000 tmahak )'ilde 7 ~ 
ihtiva edea eevllerta beher tonun-

u IJ'8lll aıım, 2a0 aram stmut var-

lan işlek iskelelere tayin ettikleri aöy
leniyor. ve "villyet idare heyetinin 
IUzwnu muhakeme karanm lhtlft • • 
den dosya mOddelmnumlllfe ftl'll • 
miftir.,. deniyordu • 
Okuyucularımız, dttnktl guetem1z -

de İstanbul mUddeiumumfm BUmıet 
Onatın beyanatmı okaJaD• s&mlt 
olacaklardır, ld, Amm Mnna ve a. 
flk haklarında hiç bir tekilde !bumu 
muhakeme karan ftl'l!mlf c!elflc!lr Ye 

eeuen bu kmvı Yillyet idare u,eıı. 
Din vvnıete l&llhlJetl yoktur. 

Belediye iktıaat mOdtırU B. Aann 
8UreY)'1lD"!I hayafyetf kırıcı fanat IU• 

c:undan Tan gueteal a 'eyblne. bugQn 
bir dava •cacalı i&Jlamektedlr. 

Borsttya Afden sraze· 
teeller dlndller 

Bana Kaphcalan Tlrk Anonim 
tlrketl tarafından davet eclllerek 
<;eJ!•patu~ iki ıec• pat~flr edtten 
ve l3uraanın tabii l'8 tabd dzelUtte..; 
rt arasında l1uraa v~lntkı, ~edf. 

l relılnln. kaplıcalar flrkeU erklnı 
ile Bunab ıazetecllertn ıcsaterdlk
lerl 16tOfklrane dostluk havası için· 
de pek vertmll tkt gtln geçiren tıtan
oul matbuat heyeti dOn ıabab Bur
ıada Atattırt anıtına gldere"k tazim 
'"' btırmet m~rulmtnt 1aptılrtan son
ra Yalova ,.olundan•lstanbula dOn
mtıfJlerdtr. 

tatanbul matbuat heyeti Danadan 
Yalova1a gelirken Gemlik kuabuı 
hududunda Gemltklller namına bir 
heyet tarafından kartılanmıt ve be
lediye dalreeine ıöttırtılerek orada 
bir mllddet istirahat ettlrtımlşlerdlr. 

Yine btı~ye yeııl okul btnalm için 
de mlhlm lılr t•b•at llf.n edUmell 
M.aqelmektedir. Jlevoat blDalar ... 
tlf1 19lmemelıttedlr. Çllnktl orta taluıll 

·•-••l•rtncle ohyaa fOGÜlUID .. 
ym 9G bbai bulmuotv. Sa yıl da bun-
ama ao bin dalla a&ve edilaeütlr. 

........ e.atballdeld yd tecdbe -
hlyetlnde olmak bere bu kararm ta~ 
lmah ..... tı ........ YapdMM 
tecdbeler mQebet ıaettceler Yerdlil tak· 
dlrcle Çll'll"• daıum1I aenlllettleoektlr. 

Yliluek Tedriaat Direktörü 
Ankaraya Döndü 

lelırlmbc!a bulaaa 1'lbek tedrllat 
dlrettörll Bay Cevat din pnel eapek
terlerle bir toplantı yapmllt!r. Toptu • 
tada Wtlt ecm.. or1a tedrllaı fltıet • 
menlerinin vutyetlerl ,ertllWmtltttlr. 

Bay Cevat .... drMb'Je ~ 
d&un91*. 

BDN»li& 'CaU·Am Be,._ ~ dahptnde dllD 
malıtellf beledi •tlüdU U 08I& l&Ptl 
tutulmut. tramva)'dU at.ima lltl ldtld• 
.,..sn para C8IUI elmm11. 38 ldlo fraıı· 
eeı&. IO kilo ek1uk. 1 kdo kabak oekir
dell imha edlJmlttlr. 

Oemllll ka1makamı Ye beledl7e rel-
11, parti relat, Oemllt mllılenerlert 

lıtanbul ıuetecllerl hakkında allka 
ve muhabbet blılert göıstermltlerdlr. 
Gasetecllet Gemlikte yapılmıt olan 
Halkevf blnuını gGrdtıkten sonra 11-

larlanm!flardır. 

(JlintedH. peşiıccle• ' 
Ay mus emlei<e olursa 
Amerlkab dokU>r Goddard .. 1111.a. biri tlt4* .s.tem1•4e tertibat 

fle •>·• gitmek tefebblslnl baJU llerlelmlf. 8oa WdbMa-.. av dee 
tatb pr.tla7.cak olan blP-neft. W De Al'tılk aıa pulellll11•1E " ba 
aetlce ara Ue atm~tn ctıaflada dCIMa dl&w •nareı. .,.,,.... O 

•1aba& olMM•lfe 
Fransa muharrtr1erlntfen :m.t• '\'ot.el IOD ........ ı-l " 

eeld dlbl7a pr.etelerlnl tekrar ımıtPl edea bll tefeb....._ .,. ........ 
k• Amerlbb doktor Goddard"lll bll baııeketl ile llllUI ... idame& 
etmlt olmqacatuu, ba euretle ar• atd• AIDOl'lkaldanll M'SID bw 
8AClık pef kini keadllm Jcln ma.temleke ppmak a.ttrecekleırbd. ba
aa nr.ı Awa....-. t.aımllter dftlellerba de bbw birer lellerbd rlk· 
Hlterekı 

- llaJll'ı at AlnerlbbJana ....... eblıl olUDUı 0ruı bell1m. 
dlrr .. 

- ıı.,.., _.. 4elD. ~41rl., 
Dip ltbaa edecMleıllll. DIUIW ba ~ ~melerha AY• 

... ,. ... Amnllra ................... ~,...,._ ...... 
_. ...... . 

- (Jok .,.. ........ 1d Am..tkab do~ tetabbld muvaffak 
alam .... Aıa ......,_. ...,.._ bav•r- .. .,. ... Boke& ... dlla
........................ dlfllnf" ., •• 

... ,,, .... Ets \'otel cok , ..... -...--. ~ ~ 
W Gıtıla ... tıııtflll-..vattak ohana A..,... aalba ••ula bir 

...... -··· w ,,....lrll ... tebJ9'eferblbl bertaraf ..... ... 
ı•RJ 1 ....................... ,..., ....... ,. 

..._ ..,, ... aua ,..,. malum lljıl1' lbtbutılr • .&m.erlbblana ~-

._._.il• ' F•••,...._• 
• ._... ...... ~...._,.etfedııa A.,.........._ ba re-

..... , ................ ıertae wa '91'keUla.ltlttNe _. def8 .,_ 
l"ıtl'lııılı .._._...., .. da ......... ..,........_ mlitaDleke 

ılı ... a.9ıW .aı38 ... Aft'll.,_ ...._Mlıllı ..... aM• 
.... au,..,. ...,lece ___ ...,.. ............ teblmıld ... 
..._.......,.._. NU•~ 

ilk okul mualllmlerl için 

Uçak modelcilik kursu aç~~d 

bmlr, (Huna!) - ilkokul mualllmle
rl için ıehrimisde de bir uçak modelci
lik kuna açdnuttlr. Kuna deft.19 eden 
auallbalw. 1911cek PDed• ..,._ 
1191Eteplerde taaerııel'tl model ..,,.. • 
clllk dereleri de verecekler ve ba m • 
retle çoculdarmm da tayyarcllllln lıe • 
'fl8lD1 arttıracaklardD. G&lderdlilm re
... kura de-. eııl• IDrdml - • 
aDlm ve mu.IHmelt'rbll taalr9' ....., • 
&GrO)'on& 

Jandarma71 Tehdit Eden 
Cartaflı Kaclm Kim? .. 

bmlr, (HUIU8l) - Zabıta. Kemı•pa-

1& • 'l'Wptlu ıoluada ~ ....... 
.. ,. ........ _ 8a ...... ...., 
ıdımm r1re•1n•.. da eatereaUl ol' • 
mqtur. 

Buan "__.• W ~ otobaa
le Turgutluya liderken yolda elyah pr
..ııı. yGsll kaim bir peçe altmda laklı 
balum bir' Adm a&omoblU darcaurmat. 
Jandaımanm yamna oturmqtur. Buaa. 
• Udmm ıMllUI .. M banatlerlllden 
f pbeJea•• bafaet tftmJI "*1afta o
tob'Ul1l tekrar ftraUrtil'ak kdml ... -

tı in~ ve:-
- Bu aenden ftlphe 6Clbotumi 4ef'o 

hal JllQDtl aç! demlttlr. 
Ddm evvelf. tnat etmlf, .,.. da ~ 

pfm lltmdaa bir tatıuaa v•hlla a
atarall Jandarma)'&: 

- Davranma wraram! diye ~ 
IDJIUr. 

Daha açık caznı o1an Jandarma. bdı
am elllldeD tabancayı aimıo ve ~ 
da açmca, karpllıda bir erkek bulmut
tur. 

Turgutlu rabıtasına tea1lm edilen bu 
adam, Kemalpqadan bir Jm kaçJrmak 
lltedljlnl töylemfl. ı.At btlvlyedDI 

•idem-. 'flıp : " ........_ 111r1 ı 
olclalu• .......... 

EIUa Nafta Vülletbda llmlr ına 
tlrll•tlucl• UO bin Urabk alacalı var -
dır. Bundan bqb flrketln halktall 80 
bin Ura fazla tahsil et@ de tesblt o • 
hımpuitar. Bu lthda ............ 
lllıatle eere,.. edlo9ll .,. ...,._ 
mtıddetlnl 21 seae evvel dolduımut oları 
ttrketm 11ıo.ıt eartl8rla atm abnabDe
cell ••lıü\O llblcll'· 

8u lb'ketl. lAıdr belediyesi IUllD " 

b-bm• .- -.Jmıcak ve bedeli bele
diye bO~atDda taladtlerle Menecet • 
&la 

Baber ...... aere. ...... 
B. Ali Çet:lnkaya. lsmlr Befedlyealnba 

~ ....... !mir traaVa7 " .. 
..,. tlrlle~ .... --- ...... 
de blmt tetldlıa ............ . 

1 
Bir Anhac:a Kendi Ara1Nm 

Altında Oldl 
...... (lld Q _ .. , • Ttır'Bt 

.... MI .... '*"1er .. 
rUatl mevkllnde feci bir kala olm1lf, 
dl ar1bumm lltmda kalan Yüup il 
mbıde bir arabacı Nlkemlklerl ladlıl 
rU ~. Yakup. kalıa 1'kUl 
... ~rtı.onden .... w 
van birdenbire tlrlmaQf. aftlh 
cltlpıll, ...... ..... ..... ._,.... 

den~· Yabp derhal bUtabt~ 
,. bldlrdmllBa .. Da bir l8IDl.ll ........ 

Oziim Kooperatifi 
Genel Dlre!dirlüiü 

bmlr, (Kurun) - Tllrk ltau 

am ~ hlld1"1 mUfetta.SU•"' 
~ belediye relld B. Sesal ı.ıu...-. 
teJırimlH plmltUr. 8'JyleıMflilne 

.. hal; Bolu IQl&vblma HGDa .. 
maD Batkı Veralm )'eriM, Jmlr 
turumu n lrooperatlfter blrUll ,_. 

t4idll'. 

-KURUN 
ABONB TARiFESi 

AJ11t 
1 a1hlı 
1 a;,bk 
YılWı 

'lımleltet 

lçlnd• 

t6 -471 
IOO 

llnnı.hl 

"''"""' Hl KrJ. ,. . -· ıeoo .. 
TarHeaınden Balktn Birili' l~a a>dt 

otua kunlf dDf010r. Poata birliline _..,.. 
aıi)'en )'erlere arda retmif beter lmra\ 
aammedıtır. 

Abone llul)°Clını bildiren mektap 
lellraf Dcrettnt, ıbone pıruaaan ~ 
..,. ban'ka U. J0Uam.- OCNllai 
konclt Q .. ertae llır. 

Yealdea l aboa• JlzaD ..,a I ~ 
M birden paıllnllr1, mekteplerle dl 
odalanna aynee tenall6t ~pıbr. 

'l'trkloınln ltn JIMla rnnhıl,,.. 
SU•VN'• üo• 111111lar. 

Adres deltiftlrme Deretl 11 btilfld'' 

metre murabbuna bırütılı la 

u ld'"""t'alll mctUmdt. rasatı' ..... 
t:lbmette 1 • 'l metre imla 
Sut H de hava tuJ1t1 'iM.• mDllDt~ 
idi. mn ytlbek dlum.et 18.1 ft • fj 
tak TJS mtlpacl bJdıedl1mlttlr. 
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Şehir U8berl~ 
-----------* * 

Konserve kutularının üzerine 
imal tarihleri yazılacak 

ki:.hir .nıeclisi dün saat on beşte i -
başk1 reı~ vekili Bay Tevfik Türe'nin smda ve bilhassıı zahire borsasında ça -
'tİl\in~Iıgında toplandı. İstanbul şeh • ltşacaklnr. Muamelelerin nasıl cereyan 

ıınar ettiğine dalr ameli bilgiler edinecekler-hü•ft ına tahsis edilen paraların 
iıntYe sureti kayau.,:J dair olan da- dir. 17 kontrolör, lst.anbulda 15 giln ka-
ile ClıcUınen kararı bütçe ~ciimeni _ dar görecekleri umumi derslerden son

tn:.., lnlıı'.lhte~if komisyonlara aza seçil- rn bilfiil kontrol yapmak üzere Marma-
.. ., e da t rn mmtıknsındnkl buğday ihracat liman-

f\._hu . 1~ eklifler riyaset divanına, 
'"l.llll rı t larına hnrekel edeceklerdir. I\ontrolör, 
~" ... ,t'k . Ye ba'ıTammda. yapılacak 
:ı,..11 " Marmara mıntıknsı!lda Bruıdırmn, Tc -
~et 

93 
'e müsamere masrafı için vila-

talık b~ senesi bütçesinde beş bin li- kirdağ vesalr yerlerde do bir müdde' 
ll'ıe.zı· ır münakale icrası bütçe encü- staj gördilktcn sonra namzet kontro -a:e gönderildi. lör olnrnk ihtiyaç görUlen •yerlere ta • 

tıı tau dan sonra yeni belediye zabıta- yin edileceklerdir. Bu arada. Istanbul 
Çlldi rnatnamcsnin müzakeresine ge _ kontrolör dairesi epırinc Uç kişinin ve -

ca~· Ba!tkçı dükkanlarının tabi ola- rilmcsi de muhtemeldir. 
a• Yeııı hUk Ankara.da.ki hubulırıt standarizasyonu <lan na_ Umler okunurken aza -

dı ki: Y Hamdi Rasim söz alarak, de-
.. 
!~~ ~alıkçı dükkfinlarının cephe -
Yotunı u~. metre olmasına itiraz edi
dUkk~ CUnkü halen bu şeraiti haiz 
batık Pek 32.dır. Bu yüzden bir çok 
bu e~ dUkkfuıları kapanacaktır. Ben 
lir e(l· t kaydının kaldırılmasını tek -

1Yoruın l3e .,, 
haıır;ediyc zabıtası talimatnenıisini 
dun ~Yan komisyon reisi Bay Feri -

S h anyas buna cevap verdi. 

hi ~ ~at tnUdUrlüğünün bu ebada sıh
ledi 0 tadan tuzum gösterdiğini söy
lceı:ı_ ~e taU~atnnmc müzakere cdilir
haz; ~kadar şube §eflerinin içtimada 
kabul u~urı:naıarmı istedi. Bu istek 
llay 

0 
edılerek sıhhat müdür muavini 

l3u sınan Sait çağınldı. 
:ıi!n ıat balıkçı dükkanlarında iste -
<lUkk~thbi sartıarm yapılabilmesi için 
ohna~nların muayyen bir ebadı haiz 
~b:tdaıu: zaruretini söyledi. Neticede 
la§lı. aıt olan maddenin tadili karar-

kı~~~~rve. imal edilen yerler hak ... 
edild' 1 tahmatname okundu. Kabul 
ae .... 1• .Su arada bir ıuınm azalar kon-• ve k • 
letitı. utularınm üzerine imal tarih· 
Geın ~aztlınası lüzumunu istediler. 

'ların ~n n:ıunakaşa neticesinde kutu -
kabuı Z<!rıne ay ve senenin yazılması 
lanaca~!Undu. Meclis cuma. gü.1U top-
llt, ır. 

'"' A.l\aLAR YE.N ıLENECEKLER 
~ah·r 

~..,reli~~ ıy: Vekaleti belediyeye gön -
ıtal\'ıy"' 1 bır emirle, her nevi otomobil 
\'e la~~ Ve otobüs plakalarının İ§ar 
lll~kaı veçhile değiştirilmesini ve 
bııdir a:ının yeniden yaptınlmasmı 

ö rnıştir. 
ı._ n ve 
"(!lediy arkaya takılacak plakalar 
lla trıu~ ~afından yaptmlacak, bu -
aitnacaı~bıJ sahiplerinden 350 kuruş 

l\lır. 

Sıh GIOAt KODEKS 
ti hat V k .n iınal e. aletinin gıdai maddele -
bır tld • §ekılleri ile yerleri hakkında 
l'iltnek~~~odeks hazırladığı haber ve· 
la.tbiJc ır. Bu kodeks üç aya kadar 
~ l'rıevk"in ~l~Ö • 1 c konulacaktır. 
İll Çol~~Ü liAL'KEV1N1N KONSE-

E! 11U\'AFFAKlYETLt OLDU 
l\'ılnön·· 0 heYer u Ualkevi orkestrası ve ko-

lıluvarr~ <ı~vclki akşam fevkalade 
\' biıııeyi ~ır konsey vermişlerdir. 
~ be1~1 cıler arasında Istanbul vali 

vııtıtct Ye reisi Muhittin Üstündağ 
lisı a,.~ ve belediye erMnı şehir mcc: 
h -•nd ' • ~ır bulu an bazıları, :muharrirler • 
~ons nınuşlardır. 

1:1 A. er, Rnı. .. 
1 

· giih S " ınonü halkevinin reisi 
:"inı l"rıUt Ihh~ Levendin kısa bir söy
n:kalar ge cakıp başlamış, revkli da -
kı~tanrn ~iş, sanatkarlarımız çok 

l§lardır. 

~ tthuhat S k. tandarizasyon 
nır xna t . urau Bitti 

hub r la Ank 
lıll Uh:ıt stando. . arada. teşekkül eden 

kursundaki derslerde hazır bulunan Ba~ 
Hakkl Tezci diln Ankaradan §ehrimi

zo gelmiş, burada. ihzarata haşlamı§lır. 

ispanyaya Mal Gönderea 
Tüccarların Bir Dileği 

Ispanyayn gönderdikleri malların be -

dellerini almıyarak lspanya hlikumeti 
Merkez Bankasında bir lmyll yekun tu -
tnn vo bloke parası kalını;, olan yumur
tn ihracat tüccnrlan, işlerinin büsbütün 
aksadığını ileri süreıek iktısat vekaleti
ne bir telgraf çekmişlerdir. Tüccarlar 
gönderdikleri bu telgrafla ispanya he
sabına Merkez. Bankasında toplanmış o
lan ve tutarı 427 bin lirayı bulan klering 
alacaklarından mo.tlblannın ödenmesini 
yeyn hiç olmazsa bu paradan kendileri
ne bir miktar avans verilmesini istemiş
lerdir. lktısat \'ckiıletinin bu hususla 
vereceği cevabı tüccarlar büyük bir te
halükle beklemektedirler. 

Yeni Yumurta 
Nizamnamesi 

Yumurta nizamn:ımt'!sindo göflllen lü
zum ilzcrine yapılan tadilatın ııul~y? dev
letçe tasdik edildiği malümdur. Bu !l.y 
başında resmt ceridede ı:ıkan yenl yu
murta niznmnamnııi nisanın 15 inci gü

nünden itibaren merlyel mcvkilne gire
cektir. Bu maksatlıı şehrimiz yumurla 
kontrol dairesi raportörleri hafta içeri -
sinde bütUn yumurta ihracat tüccarları
nı odaya davcl ederek bir toplantı ya -
pacaklar, nizamnamenin yeni aldığı §e· 
kil etrafında alakadarlara izahat ve -
receklerdir. 

İstanbul Gümrük 
Varidatı 

Jstanbul gümrük başmüdürlüğünün 938 
~·h varidatı 6,701,321 lirndır. Bu mikta
rın 4,1835 milyon lımsı i;-ümrük res -
minden mütebaki kısmı da sair rcı:im ve 
vergilerdm temin (lcilmlştir. 

Buğday Sabşları 
Hararetlendi 

lst.anbul piyasasında buğday \ e arpa 
satışları yeniden hararellcnmiştir. Dün 
Ziraat Bankası borsada mühim miktarda 
yumuşak buğday ile 30 ton kadar sert 
buğday satmıştır. Yumuşak buğdaylar 

5.28 paradan sert buğdaylar 5.20 den 

satılım§lır. Bundan başka tüccarlar da 
4 vngon lmdnr buğday satml§lardır. Ay

rıca mmırlar Uzcrino dün mühim muame
leler olmuş, Karadeniz mıntıkasından 

devam eden talepler cc\'npsız hırakıl -

mamıııtır. 

Galata Yolcu Salonundan 
Bir Ayda Geçenler 

Yapılan bir istatistiğe göre, mart ayı 
içinde Galata yolcu salonuna l078 yolcu 
gelmiş, 1070 yolcu çıkmıştır. Bu suretle 

bir ay içerisinde G:ılat:ı yolcu salonun -
dan 2085 yolcu geçmie bulunmaktadır. 

Esnafın Umumi işleri 
Göı·üşüldü 

F.:snaf cemiyetleri birleşik merkezin
de dün merkez heyeti ve ynrdım tcşl:i-
18.tı komisyonu mti~terck bir toplc.ntı 

yapmrştır. 

ltalyarl donanması 
üç sene sonra sekiz büyük harp gemisi 

ile takviye edilmiş olacak 
r--~~~--~~--~~-

[ Bii- iki nokta J 

ttal~'tln krunıörU Du1llo 

Geçenlerde Musholinin söylediği 
nutuktan sonra, dünyanın dikkatini 
bir k:ı.t daha kendi üzerine çeken İtal
yan donanması son seneler zarfında 
hayli kuvvetlenmiştir. 

Habeşistan muharebeleri devam e • 
derken, lto.lyan devleti her sahada. e
konomiye riayet etmek mecburiyeti 
karşısmdıı. kalmış olduğu halde do -
nanma tezgahlarındaki çalışmaları a
zaltmamıştır. Zecri tedbirlere rağmen 
bu ça.Jı~rrİalar biitUn hızıyle devam et
miştir. 

1935 yılında !tn.lyanlar, Leros ada
sı ve Masaun ile Tarabulusta liman in
§aatma para. harcamışlardır. 

Deniz askeri bütçeleri 1935 yılm -
da 1,600 milyon liret idi. Bu para ile 
Elba adaı:ıı ile Pnntelı:.ria'da tahkimat 
yapılarak Usler :meydana. getirilmi§
tir. 

Yine ayni r~nc içinde 24 bin ton • 
luk olarak J{avur ve Çczarc harp ge • 
mileri modern bir şekle konulmuştur. 
39 mil siiratindc Ye 1675 ton olarak 
bir seri .muhrip in§a edilmiştir. Bun
lardan başka. 615 şer tonluk bkkaç 
torpito suya. indirilmiştir. 

Tahtelbahir inşasına da ltalyanlar 
büyük ehemmiyet vermişlerdir. 1936 
yılında 1350 tonluk 120 milimetrelik 
ikişer topu olan dokuz tahtelbahir ya
pılmıştır. 

Bunlardan başka son seneler zarfın
da "Habeş,, serisinden daha 8 tahtel
bahir yapmışlardır. 

İtalyan donanmasının 1937 yılr i -
çindcki kuvveti 559,244 tondu. Bun -

KUYU\'.\ DUŞTU 

Balıklı Hum hastahanesinde teda\; e
dilmekte olan 56 yaşındaki Poliki dUn, 
hastahanenin arkasındaki bostanda ge -
zerken, kazaen ağzı açık olan bostan ku
yusuna dilşmllş vcı etraftan görülerek 

kıırtanlmıştır. 

200 UR.\ ÇAI,1\DŞ 

Eyüplh Hasan isminde biri, Cibalide 

UskliplU Müzeyyen sokağındaki ekmek· 
çi dükkanının çekmecesinden 200 lira 

çalmnk suçlyle polis tarafmrtım )'sıka -

lanmı~tır. 

30,5 ı:aııh toptan .•• 

lnrdan 408,756 tonu faal bir halde 
bulunurken 150,448 tonu inşa edili -
yordu. 

Bu tonalara dahil bazı harp gemi • 
leri umumi harpte yapılmış eski tip 
sefinelerdir. ltalyanlarm 1937 yılın -
da 1,85i milyon liret deniz bütçesi 
vardı. ltalyanlar yeni b.arp gemi inşa.
sın::. devnm ederken, diğer taraftan 
da deniz üsleri ilo sahil istihkamla
rının tahkimatına ehemmiyet vermiır 
tir. 

Pantelaryc adası ltalyan donanma· 
sı için büyük rol oyniyan müstahkem 
bir mevkidir~ 

Bu ada Yolkanik olup 45 mil murab
baı genişliğindedir. Sicilya. adasına 

60, Afrika snhilİne 44 mil mesafede -
dir. Itnlyanlar, İngilizlere karşı bu 
adanın tahkim edilmediğini söylemi§
lerse de, hiç bir milletin tayyaresi bu
radan uçamamıştır. 

İtalyanlar, uzun seneler. ta 1935 yı
lına kadar 1911 ve 1913 yıllarında 
denize indirilen Kavur ve Çcraze gibi, 
lıaı;p kıymctipi kaybetmiş olan büyük 
deniz gemileri ile avunup durmuşlar
dı. Fakat bir iki sene içinde bu tipte
ki döı-t harp sefinesinin toplarım de
ğiştirdiler. Yeni zırhlar koyarak mo
dem bir şekle soktular. 

Maamafih, bu gemileri Akdenizde 
kendilerine kafi görmiyen İtalyanlar 
1935 yılında litcrio ve Vitorio Veneto 
namlarındaki iki büyük harp gemisi
ni de inşaya başladılnr ve 35000 ton
luk olan bu sefineler geçen yıl denize 
indirildi. 

Bu gemiler 381 milimetrelik top -
larln. mücehhezdir. Maamnfih, İngiliz, 
Alman, Fransa, Japon ve Amerika de
niz silahlarının günden güne kuvvet -
lenmekte olduğunu gören İtalyanlar; 
bütçelerinin fakirliğine rağmen, 35000 
§er tonluk iki büyük geminin daha 
inşası planını nan ettiler. 

Bu suretle İtalyanlar 1941 yılında 
sekiz büyük harp gemisine sahip ola
caklardır. Fakat, o zamana kadar İn
giliz donanması kim bilir kaç kat da
ha f azl:ı. kuvvetlenecektir. 

İtalyanlar Habcşistanda müstemle
ke edinmekle deniz silahlarını kuvvet
lendirmek mecburiyetinde kaldılar. 

Resamue lh&d!Dseueır: 

Sucularda, kağıt 
bardak 

buhındu:-ulamaz mı? 
Belediye perakende su satışları hnk 

kında yeni bir talimatname hazırladı. 
Bu talimatnameye göre, perakende su 
satı§ı yalnız kahvahane, birahane çay 
hane, mahallebici, şerbetçi, bozacı, şi
racr, tütUncil ve şekeri dükkB.ncların
da hususi bir §Ckilde yapılacak, Gey
ynr suculuk kalkacaktır. 

Sular kapalı eişeler içinde bulundu
nılarak müşterinin önUnde açılacak, 
yahut cam veya mermer deporlar için 
de bulundurulacak, ve bu depoların 
musluğu yerden on santim yüld;eklik
te olacaktır. 

Bardakları yıkamak için herhalde 
otomatik tesisat bulundurulacaktır. 

Bunların hepsi iyi ho§ ama, su-
yun, deponun, §İ§elerin ve su satılan 
yerin temizliği kadar bardakların ter 
temiz ve sıhhi olmast şart değil mi
dir? 

Gerçi, vUcuda. getirilecek, otomatik 
tesisat ile, bu temizliğin temin edil
mesine çalışa.cağmıw kabul edelim. 
Fa.kat daha temiz olsun diye her mUg 
teri için ayrıca birer kağıt bardak te
~ini mUnasip olm:ız mı? 

Suyun fiyatı o derecededir ki bir ka
ğıt bardak masrafını ihtiva. edebilir, 
sanırız. Her dUkkanda, kağıt bardak
lardan bulunabilmeli ve kullanıldık
tan sonra bu bardak atılmalıdır. 

1stiyenler, gıcır gıcrr yıkanmış, bar
daklardan yine lezzetle içebilirler. 

• • • 
Hamam yefine umu

mi banyo ve duş 
yerleri 

Valde hanının boşaltılması mevzu
bahs olduğu zamanlarda, ~ilfiınum 
beMr yataklarına.· dikkati celbetmiş 

ve bunlarla. hususi surette meşgul 
olunması lazım geldiğini, şehrin genel 
sıhhati bakımından samimiyetle ileri 
sUrmUştük. 

Bugün, bu sabada. sarfedilen dikkat 
hepimizi memnun edece:Jı derecede
dir. 

Bekfu- odalarında. oturanlar, mecbu
ri olarak hamama. sevkediliyor. Bu gi
bi yerlerde oturanlarla, kenar ve kö· 
şe semtlerdeki ahali sıkı bir teftişe 
tabi tutularak, ga)Ti sıhhi vaziyetle
rin önUne geçilmesine çalı§ıhyor. 

Teftişler hekimler tarafmdan yapıl
makta; belediye müfettişleri ile zabı
ta memurları da hekimlere refakat 
etmektedir • 

Şimdi f iilt teşvikle yapılan bu i§in 
yarın tabii bir itiyat haline geleceği. 
ni umabiliriz. 

Bundan da ''fakir halk için mutla
ka eski usul hamam bulalım Ye bu 
hamamları, hamacılarm bazan haklı, 
bazan haksız şikayetlerini mucip ola
cak şekilde değişik ücretlere tabi tu
talım,, manası çıkmaz. 

Belediye, semt semt, büyük mik
yasta umumi du3 ve banyo yerleri 
yspabilir - herkes beş on kuruş vere
rek birkaç dakika içinde her giln ora
dn yıkanabilir. İşte ucuz ve organize 
temizlik! .. H. 

l 

PARA YUZUNDEN KAVGA 

h IJUr. ltuıııa tlUUıyonu kursu dün bit-
lıkuıc fnkuı ıaurak eden 17 iktısat \'O 

liııhı.d esı nıe 
l]( e berab zunu bu hafla içe -

Toplnntıda esnafr1 umumi işleri etra-

fında görilşülmUş, röntgen cihazı hak - 1 
kındn teklifler tetkik edilmi~, Tıp fa - .., . 

Evvelki gece saat 23 de Bahçekapıdn

ki Dikranm lokantasında, Kadıköy Uzun 

hafız sokak 34 numarada oturan Rs§lt ve s::at ~Ckalc~Crinde kurs profesörll 
li 0 Olduğu h ınUtehassıs profesörü 

li~~ lrontroıörıe~de §ehrimizc gelecek -
blıt 0 

&6rdUkJert burada profesörle bir -
atına ceı:ertk nazarı denılerin tat -

' ticaret ve sanayi oda-

kültesi tarafından röntgen aletleri hak- Parlsin mCBltur 1trlynt fabrlkııtöril Kotl'nlıı o ·ıumm knrısı He lın; 1-artlcsi bir l 
kında gönderilmiş olan rapor okunmuı - otomobil kıızacıntla y:mnrak ölmü~lerdir. 1 
tur. Merkez heyeti ile yardım teşkilatı ı fad:ım l\ofl ile Jm Jtarde,.I bfr gczfntfdcn d<JnUyorJ:mtı. Otomobil, hüyük bir 1 

kornitesı bazı icraata geçmek üzero bu hızla ağaca !:ıırpmr' 'e motör derhal ateş almı~tır. ' Kl'ntlllcrlnt kurtamuyacuk do-! 
hafta içerisinde ikinci bir toplnntr dahn recede yııral:ınmı§ olan kadın, bir iki dakika zıırfmda, alC\·Jcr lı:indo ynnarak ölmil,Ş· 1 
yapacaktır. f lcrdlr. 

en~tesi HUsnU sarho3 olduktan sonra 
içtikleri içkinin parasını vermemek iste-

mişler ve çıkan knv5?ada Raşit rakı ııi .. 
şesl ile garson ~ob~ başına vurarak 
yaralamıutır. • 



. 

Fransız mec isinde· 
Zt :ya· 'akl!.. iılc:· 

Atal:ltkfto fat.rt .Mm~riHğini 
kabul -.VUrtfnklftn gOtttı 

(ti3tarafı l hıc1 sayf amızdo.) 1 
mıştır. t 

Raportör, baŞ'("ekmu cesaretini ta
zimle y:ı.dederck finans lrnmfsyonu 
adına projenin kahulüni.ı tlca etmiş
tir. 

BLU~lUN S0ZLJ.~Ht 
Parie, 5 (A.A.) - Mebusan mecll~ 

sinde cel.scuJn yc,nldcn acılI.Ş~nda 

Başveltll E. Lcon Blum ~öz almtş ve 
eJ:cilm?e demiştir ki: 

Bununla bera6er, devamlı bir hal su- kul luladılar 

rctl, ~nu; gelirlerin ve uımııni Z91' • ~. BalW', 5 CA.. A.) - uıu önder 
binlığin Jnk16:Umdıı. aranıhna}Jdır. Elsba- Atatiirk'fin tahrt hernşchrlliğimlzi ka
bı mucibe liıyihnsmda teb:ırilz ettin! - bul buyurdukları 6 nisan gilnilnil di
di.ği vc.çhilC', haı:p endUstrisi itıııUMı. mfl yaribaJm:lılnr belediye m-eydanında 
li istilısa.latm yeniden hare1'cte geç - on binlerce halkın lşllrakflo kutla
mcsi b:ıhsindc bir baıılangıç olabilecek- mış vo bu törende hatipler tara. • 

tir. fm.~ bugU,nlln 'bilyUklQlü ve Ata-
Frankın yeni bir devalüaayonq. llMY• ı~·~ y\1ce ,a.ıu9b:etlerl Uzerlude 

Sab·ha Gökçen izmirde 
t zmil', (llUS11 • 

ili) - TüMkulP 
motörlU filosu• 
dm ta~ 
Bayan Sab~ 
Gökçeııniıı kU • 
mandasına olard 
eehrimi7.e gelıDir 
ti. Filo, meml
da.hiliııae bir t• 
neye çıkını~ 
TürkkuJu ta.Y19' 
recileri bureda 
on beş gün ~· 

eaklarcllr. ?ımıtrde TUrkkuşu çocukla nna uçak \"a P:ll~üt deraleıi verm• 

TaaYil>lalıe arzolu.uan nı:o.te:ı hUku
met tarafından parH\mentonun ynr
dmu ile başanlmasr, d8şUnUlen fa
&ll:ı-tiıı umumt pl~nıdı~. Bu pro-je 
üzerinde, her tUrlU fikrisnbittcn ve 
her tilrlU teorik dUştlncclorden mü
nezzeh olarak çalışırım. A.neak açık 
~rftşmekre bir hal suretine Tarıla
btlecettne Jtanlim. Dostlarıma ya.. 
ranmak TO düşmanlanma fena gö
:rl:nmet niyetfle hareket etmlıyorum. 
Bwgti11 Bize, çalışmalarımın netlce
ainl getiriyorum. 

z.ubalUI ola.maz. Her tUrlU. Y~IÜı ~ ka-.. eö;y:lınler veıtlnı.1.§, me1$,t~_pliler sı>0r
~ıklı$lnın öniln gq:qı.eli)iL hbt ftar. t c~ ve ulll ta"-(JRc\aD g~lt ree
Bid cJıı.Jreyi bozmak için d'3 bqlbt: teklll ml ygıh.Jıış•ır. Halkevt o_par-lörlert 
ettiğlmiZ dlei~lin ve kontro~ •~ vuıtasUe JtoR.te,wı.r v~rllmJ,J ve 
tes!a eylemek Jizımdır. cece Jıatkeu 91AloD~ "m&Yl yıl .. 

Burıa, kambiyo ~trolUnUn ~ 4.ıADl,, plyesl ~ ve haer alay - , _ _ .._...._ _____ ----=---~~-=--~--:--~-.... ...... ~~--

::b~:=::~ l *• J•»ll•~l"aoa. ·-o - ispanya cumhur ıy· eli 
te, t&Ltbikatta bulunmaktadırlar. 

Açık cleTam etmektedlr, Yaıiyet, 
1932 deklnl0; aynidir. Hazine, bu se
u• 40 m.llyar frank masrafa YC lQ 
.ılyar truk ödemelere karşı koy • 
aalt ecburiyetlndodlr. Bunları 

karşllaynbllmek için hnıinenin ö -
nUJıde JUzumu kadar geniş gelir kay
na.lllarr bulunmahdrr. 

ıBu.ndan başka. parltımentonun na
arı dikkatini, hUkOmettekI fstlkrar
Wlbltu ve ancak kcndlmfzl aldata
<"Ü hal suretlerinin tehltkclert nze
rtne tekmek isterim. 

Şurasını da hntırlatmm ki, hükQ
mettekl fsilkrarsıılıtuı sebebi, an
~ nıallredokl lsUkrarsızlJktır. 

lılaU istikrar, bUkf1met !ıtlkrarı t
oln elaenıdlr. 

EKONOxt MUV AZENESİZDlR 
llnlbukl, ekonomi, mUyaıencslt· 

dJr. Ekonomide bugün 80 milyarlık 
btr işleme aermayesl mefkut bulun
maktadır. Memleketten harice lrn
çan veyahut momlekct <lahJUndc ealc 
Janan eQrQlayeler. gor k hazine u~ 
zerinde. crC1k husus! ekonomi Uze· 
r!nde )"Oklu~unu hfssrJ.tlrmel\te<'llr. 

Nihayet. malt ve ekonomik vazı -
yet, enternasyonal vaziyete de bağ -
lı buluomn.ktadır. Franşay1 yeni 
masrnflarn glrmeğe ve bir milli mU
la.faa tatlkraıt hazırlam11.yn mcrbur 

eden keyfiyet, enterna11yonal buh
ran olmuştur. 11 ?ılart hll.dlscsl, ser
JDayelerl korkutmuş \'C Avrupa. 
elan Amerlkaya geniş bir pnra akını 
ba,te.mrştır. Ynbancı memleketler. 
den istikraz etmek V<'yahut yabancı 
'Ulemt,,ketlerden evvelce yaptığımız 
iıUkrazları tecdit eylemek imkfiu
sızd ır. 

~nternHyoual vaziyet UıerJncle 
iıru eden B. Dlum bu mcn·zua alt 
şunları s6ylemiştlr: 

FRANSAYI suı,n tçtN'DE 
7UTAOı\GIZ 

Biz. Fransayı Avrupayı sulh için
de tutmaıt f~ln ellmlz<1cn gelen her 
~eyl rapaca,Rn. Fransa, sulh iste
mekte tarnamlylo mUtteflktlr. B1· 
zim ber hangi b r tecn'tUZ hareketin. 
de bnlunmamızdan korkacak dünya
da hiç bir devlet yoktur. Zııman zl
htnltrlmizden her tUrlü euternasyo~ 
nal karışıklıklar korkusunu tnma
tnlylc ıuaırmlyorsa da, biz, bun
ların önUne seçnıek lcln c;o.lışmakta 
gene devam ediyoruz. 

Bununla beraber, her tllrlll vazi
yete karşı koymak itin de hazır bu
lunmalıyız. 

.n. }Hum, yeniden malt vaziyetin 
tetkikine döomUş ve sHzlerlne şöyle 
devam etmiştir: 

Mo.dent para lhtlya.tı, bugUnkU se
vlytnln dununa dUşmcmeltdir. Fa· 
kat bugUnkll JUznmhır karşısında, 
rellrler ile mesarırt karşılamak da 
kabil olamayacaktır. Du takdirde 
iıtikraı yapmak icap etmektedir. Fa 
kat bu kn.fl değildir. Daha başka 
l)eyler de lAzımdır. 

Fa kat ne 1 Benim gibi açık dUşll· 
nUldüftı takdirde hcrkPsln ayni sua
li kcndlılnd~n sorması icap eylemek 
tcdlr. 

fülŞ\ruRUL.t\N ÇAitELER 
Bunun Uzerlnedlr ki, hUkümet ye

ni bir kredi bulunmo.sını, altın sto
kunun ınuvakkat bir devalüasyonu
nu, kredinin gonlşleUJmeslnl ve mn· 
deni para lhtıyatının Jdnmcslnl dO· 
fQ.D.müştllr. 

bir te.): teklif etmiş ete~ ~~ Pol n ur 
arasında. Ah ok temlnJa.e tablia e4M 
mcbluğdan bir ıeı qybedilın~q Ü9U 
dUsmcmi3tir. Biltün menfaatl&ruı le1Nr
liği için teklif eylediğlmlz tedbirler ~ 
rinde mantıki bir tnrzda ümit bağlana
bilir knnantlndcyiz. 

B:ınn, bir milli birlik hükumeti ~ b&
§mdn bulunmuş olsaydı, her ııeyJ de -
ğiştirirdi. Diyece.kler. Fakat mali top -
Jantı 1ıkrini ilkönce ileriye ben attmı. 
Böyle bir tople,ntınm mevcut olınul; 
şartlan movcut el ğtısc bunda kabahat 
benim değildir. Bundan evvel, benr.el' 
vazh ette Puvankru anuı cacfini burada 
hUrmetle anarım. Yalnız bugünkü vul-! 
yet, 1926 daki vaıl;}Ct ile kıyas e~ 
cek bir mahiyot.t değildir. 1926 da, fil • 
hakikn, bir harp teilikesi mevcut bu • 
lunmıyordu. 

Ba§vekil, bundan şonra, i& BaaUerinin. 
uzntılac ... ğını ,.o işçi 6ınıfııun bunu ka -
bul eylemlj olduğunu bildimı!3 ve ısöz
lerine §Öl 1 devam etınifUr: 

Bazı kimseler no b nim tuttv,ğum hat,. 
b hareketin bazı totaliter relalerinin 
hattı hareketlerine benzediğini ileri lil
rUyorlar. Bunu kaUyetle reddederim. 

Dostlarım ve bcıı, cwnhurl~t :uıie. 
ses !erini müdafaaya amıetm_ı. bulwı -
nıaktayız. ;ı.~akat totaliter devletlerin ~ 
jiminc mU abih blr T jtı:b kabUltlııtl :l'ecl. 

dediyor la~k. bunların baç hare.ketle • 
rinden ilham almamız da meımı~ mu -
dur! Bu devletlerden alınacak fayclab 
baıı derelerde yok mudur! 

Eeşveki1 B. Blum nutkunu, soıyalist 

lerin, komUnisUerin vo bir kJllJB rAdl "" 
k:ıllerin alkışları arasında bitirmiş vo 

kUraUdcn inml.ıUr. 
Mebusa mecliıl reisi B. Heeyo, bu -

nun üzerine amat 21.SO da yeniden top.. 
!anmak Uzere colıeyl tatJI et.n\lfllr. 

Pnrls, 5 (A.A.) - Maliye encUmenl 
rdsi ile müteaddit arkndaşlnn balen mü-. 
zakcr cdllmekto olon kanun pl"()je&inin 
milz.nkercl rine devam için mebuaan 
meclUilnln fevkalade olarak yarın ~ 
etmesi hakkında bir karar 8W'et1 proje.. 
sl tekllf eylcınlılerdJr. Bu goce bu ka
rar ıureti mUzalıe~ye konacaktır. 

Faris, 5 (A.A.) - Mebuaan mecllal 
yeniden saat 21.3M'l toplannuf ~ l1k o
larak. 110l cenah radikallerinden Geradı 
dinlemlılir. 

Pariı, '5 (A.A.) - Maliye encUmenJ • 
nln teklifi Oı.crlne ırıebuun mecllat mll
zakerclerinc )arm devam etme'k bere, 
snat 23.45 de toplanhıma nihayet Vll' -

mtıtlr. 

Mccfüı koridorlannda IWSylendlffne gll. 
re, meclis ancak yarın akpma doğru 
kanun projesi hakkında reyini bildire -
ccktir. 

Parls, t5 (A.A.) - Mebuta."l ınecl*ıl
de malt projelerin nıUz&kerttl bul lid· 
detll hldfselere ıebf'p olmuttur. Reli 
B. Heryo, mUteaddlt defa mUdaheleye 
ve nihayet celseyi tatile mecbur kalnui
tır. Buı laf cenah mebullan "Kahrol· 
sun Yahudiler Fl'aDla Fran.w&nndır,, 

diye baiımuflardır. DabUJye usrn B. 
Demnuıa "Yahudllr. herhalde ~ -
lardaıı ı:rldlr.,. cevabm.ı verilılfUr. Bu 
sözler Userine mebu•lardan Broton Jbu
el, hUktbnet nuınnm otvduiu erra1ara 
doğru hucum etmlf ve B. Heryo cet -
scyt tat1J eylemlttlr. BlrQç cleld1ra. 1a • 

!onda bOyUk bir karpplds htktlm •Or • 
mü;stUr. 

ŞCKRtl SARAOOOLU 
YARIN GF.I.dYOR 

Ankara, 6 (Telefonla.) - Yıldız 

sarayında. toplanacak olan Balkan 
iktisat konseyini Hariciye Vek!letl 
Veltllt SUkrU Saracoğlu ntncnktır. 
Kendisi yarın akşam Ankaradan ha· 
reket edecektir. 

illa Fraaaaaıa dlrt 
rellr l i le ırBr ttl 
Paris, 5 (A.A.) - Bu sabah hariciye 

n"' :L Pol B nkur ile n-&nsannı Mosko-
\ıl, Vsf1jova Prnğ \'C Bükreş sc"irlc:i 
arasmdş. yaııılan görU3meler eıınaıhnc!a 
bilhAılS8 Anıılusdan sonra orta A nı:ptin 
hasıl olan vaziyet ile Çekoslovakyanı 

müdafaası meselesi mevzubah8 olm~ -
tur. 

Fransız elçisi ve orta elçileri 12- mart 
tarihinde Almanlar tarafıadan yapılan 

kuVYet darbesinin bulunduklaııı mem .. 
leketlcrdc bıraktığı intibaları, huAUle 
getirdiği akhılerl ve alakadar hliUmet-· 
ler tamfmdan ahnan tedbirleri blribhi
n1 mtiteakibco berayı malfimat anlat ... 
mışlardır. Yakın bir zamanda Moskova 
ve Val'fO\'adald J'ranaız bilytik elçileri 
ne Prağ ve BUkrettcld Framız orta el
çilerino Avrupa meaelelerl lıaklnncJa 

mal!lmş.t v.o direktftJer verilecektir. 
Fransız zimemdarlarma göre bu m9'! 

BCleler, !spanya meaelesi ile bir~ 
halihazırdaki b~elmilel vazi~te hA -
kim bulunmaktadır. 

XU~. 5 ~A.A.) - Seçimden fO&ra 
i.det old\.tfu v~b\le kabiQe '8tif ..... etmJt
Or. 

Lehi standa 
müstemleke 

istiyor! 
Varşova, 5 (A.A.~ - Matbuat, Polon

yRmn mtisterııleke almağa haklı olduiu
n.a 4afr yeniden ne~riyata bql1Jlllltır. 

Yan resmt lııkra Ajansında ~tkan bir 
notada Polonyanm lmvvetıı Mr ticaret 
filosuna ve rnUstemlekelere ihtiyacı ol
duğu beyantıdilmektedir. 

Notada, czeUrrue eöyle denilmekte -
dlr: 

400 bin ki~l bun·ı talep ediyor ve le 
istiyor. :roıonyanm Aetlced~ ıııUıtemle
kelçre ~Uk olaça,itndan eınlı\iz. 

Şlmal de vle tleri 
kooferuosı toplandı 

Oalo, 5 (A.A.) - Isveç, J"inlan®-a. 
Norveç ve J)aniJıııuka hariçiye nuırla
rmın konferansı bugUn aaat ıo,p de a
çılnuıtır. 

Ruınuıede ~ !:alinde ~a.1 devlet
l~rinhı bltarattıfı ve bu dC\~1tler antl!lln.· 
da ekonomik it blrlJğl meseleleri ıxaeT -
cuttur. 

Konferanem yarın kapanacağı zanne
dilmektedir. 

Pa?U, 5 (A.A.) - Barseloaclan bil • 
cUrildiğtne töre, cumhur bqkanı, B. Neg
rtnl kabinede tadlllt yapmafa memur 
etqlercUr • 

Mısır kablnesl 
istifa ett 1 

Kablre, ~ (A.A.) - Kral J'aruk. Mah
mut pq1am ı.tUamı b.bql etın~ ve 
keııdtııdnl, JiU')bıeDtbuaıa eçıbfmda ,a-r • 
Uyecett nutku huırlama,ya memur et • 
mttttr. 

Habeılelan ilhakını 
tanıdık 

Jtoma, ~ (A.A.) - Kont Çtyano, 
Yunaniatamn Roma aeflr1 B. Metak -
auı , •• mUtealdben Türkiye büyQk el
çisi B. Hüseyin Ragıp Baydwıa ka -
bul et:rni3tir. 

lkl elçi, Kont Çiyanoya bundan 
böyle, Balkan Antantı konseyinin ka
rarlan mucibince "İtalya kralı ve Ha
beşistan lmperatoru,, nezdinde m\IJ'IJI.. 
hu sefir olduklanm vil~cUr. 

('Cataratı 1 lncl sayfamızaa) 
Aragon ordusu No~era nehrini geçe

rek .Atdeııayı i~gal etmiıt ve düşmanı 
Morenaya 1uıdar takip eylemlgtir. Uç yUz 

c~lr almıgttr. 

Guadelharada dtl,manın mukabi~ ta -
arruslan ~U.tillaıq,tur. 

Sarw-Ofl, ~ (A.A.) - Frankist kıtaat, 
Toı-toıa ~ılaça vasıl olmuJlardır. Ak
deniz sahilleri boyunca giden yollar, 
Fra\lkisUe~ toJ?lannm ateti altındadır. 

Katalonyanın halihazırda Ispan~ıuım 

conubu ile alAJuw kesilıni§Ur. Htl1dl -
m_Alt_çiler ılddeW l>lr mukabil taarruz 
Yıu>ıpadı:JrJan tak.dirde Franldstlerin bu 
gilnlerde deqize Jcavugmaları muhtemel 
ve hUkumet~ilorin b<5yle blr mukabil ta
arruz yap~a1,an I~ ihtimal haricinde -
dlr. 

$11,ragoa, 5 (A.A.) - Denize doğru ı
lerliyen Franko lrıtalan Morella Juuıaba
ımu i§ıal etı:nifler ve bin kadar eair aı
~ardır. 

Milisler mukavemet etmeden ricat 
etmektedirler. 

Saragoıı, S (A.A.) - Röyter ajansı 

muhabiri bil~yqr.: 
Tort~J.P.uı ;ıt.~tı haberi teeyyild et

meıp.iftlr. To~-a dofru ilerlemekte 
o.Jıpı lajyqQı6rler, gene,ral Arandanm kı
ta,tındj\n <laJıa ziyade Bahile yakın ise
ler de W&ha bilyUk bir mukavemete ma
ruz kalTQalan n.uhtemeldir ve Mor~lla.

~ 1&.P.tetm~ olan ıe~ral Aranda kıta
a~m de~o d~ olan yanşı ~azanma
ları pek mahtemeldir. 
Loıı~ ... 5 (A-~) -'\ Hud harp gemi

sinin &nıeJon§dan, bir kıımn Ingilii sa
kirilerinl alarak Cebelüttank'a hareket 
ettiği bildiıilmoktedir. Barselona Budun 
yerinQ Repulso gönderilmiştir. 

Lond1' 5 (.\.4,) - Deyll Telegraf 
yazıyor: Fran~~rı.n Katnlonya Oze -

riıı~ :f'Wt.Udan w~keU durÇurmak im
JWl»ıbği karıtıam~ hpa,ııya hUkfinıeU 

e:kll\ı Ba~n"dıın tekrar Vaj.an.Biyaya 
d(tıunek lçtq h~~t~lıra baahı,mıtlar~. 

Sarag08, 5 (~l - 9 ile 31..ıııart a
rasında cumhuriyet~ilcrin uğradığı za -
yjat hakbada Sar*&'otd9. henib nata -
marn resmi ~Jar neıronllml§!.ir. Bu 

•unlara ~ frankilU~r 18 bin esir 
~lu, TŞQO eQMt &lhnıQÜfler ve ıekls 
flrM lle Jlg liVl)1 lm.Jll V\'Y& hezimete 
dtıw etmtoı•r«ir. 

Barteloa, 5 (A • .\.) - Reilicunıhur 

.AIU& Bqveki.J Nqriı}i llabiqede d• ~ 
ğifikUk n&NMia memı,ır e~tlr. 

OiN~ ıöre Negrin Başvekl -
lıtt4 lrı'ecık ve harbiye DUU'I olacak -
ıv-. MUlt :mfldafa. nasın htda~clo Prie· 
to devlet nuın ~br. 

Yeni bblneye BOsyallst bir tetekktll 
olan uınumt işbirliği ile anarşist bir te-

tın bir zaman sonra duracağını 
eıap etmek 1Azım<1ır. 

Vaziyet bByle olunca Tilrktye 
bu durgunluktan hl~ müteeaslr o 
yacağmı fddta etmek ta bit hatır• 
ıemez. Bugün memleketlml7.in ili 
etmekte olduğu bl:rtakım Uk ma 
ler vardır ki bilhassa hariçte k 
saoayllnde ltullanılmaktadır. T 
olarak bu tnrıu malları 

ihracında bir eksiklik, fi 
!arda dQşUklUk ihtimali 
dır. Fakat alllhlanma bare1' 
ntn daha ne kadar sUre9oll belU 
madığı lçln bu llıtlmalln tahakk 
zamaıutıı Oa şimdiden tayin ~t 

dofru olamaz. 

Bununla beraber slllhlanma Y 
şının durması ile blr kısım isti 
lltımızın ihracında eksiklik g · 

mesl TUrklye için b)r bubran sa 
cak vaziyet fhdaıı edemez. Zfr.a 
kiyenin dış ticaretinde g6rllleıı 
yük inkişafın kaynağı beynel 
sllt.hla.nma y11.rıfı delil. daha ziY 
kendi milli ekonomi slatemlmlldlf 
bu da. memleketin eanayJle,me 
fmar plAnlaruu mal 111) öde 
sonra yeraltı se.ryeUer.inl 1'1et 
esasına dayaıım&ktadır. Dlfer ta 
tan meaıleket dalı.illndı Witml 
şebekelerinde :rapılaa nakliyat 
retlerJnln ucuzlatılmış olmaaı, 
yet devlet lnhlsarıı~a tabi olan, 
hut devlet kontrolu altmda b 
na.n birçok malların satış flyatl 
nın dUşllrQlmesl dolayıslle dahill 
zarın genişlemesi iş hacminin b 
meslne hizmet etmektedir. MUll 
tfsadlyatm başlıca temeli olan b.\J 
miller ise gelecek yıllar için heri\ 
gl l>lr şekilde zaafa uğrıyama 

düşttnUJemez. Su halde beynelrn 
ekonomi işlerinin tettkbnllnden b 
sederkcn kestirme hUkOmlerle t 
alarda. ve bahuauı bu gibi hUkU 
re istinat ederek ihtl1atıızca 
mele doğru olq:ıaıııakla beraber 
Jl ekonomJ va.ziyeUatn yumı f 
nikbin olmamaja da mahal )'01' 
dly~blllrl~ ve btı kanaatle lşlerl 
do emniyet ve ftfmatıa. calı~blU 

ASIM u• 
\ 

retina b1r nota tevdl ebalftir, 

Itrpanyaya lsileN k..-p kendlN 
dafaa için ıslllb satırı a1muJ hAllP,.. 

verilmestnı talep eden bu notda fJf 
cOmle denlllYor ki: 

şeklrill olan mi11t f1 konfederasyonunun Vahametini naıan dikk..,te .ınllJll'lıııııı: 
mUmesailleri fitfl'ü edeceklerdi!'. bir çılgınlık teıkll eyUyeıı aakeıf 

Yeni kabine bOyUk blr 1htlmalle bu- karfwnda, cumhuriyet hUkfımetl 
ıtın lSğleden eonra teıekkW etınlf ola- mQdah-1e an~mm llk teıel) 
caktrr. olan P'raruıız ve Jnsiliı hukflmetle 

?ıladrid, 5 (A.A.) - Hllkilmet kıtaatı, vicdanlarına mllracaat eylemektedir· 
qUn •bah Guadelhara cephesinde ta - hılktka, bugUn bu anl&§manm Aallet 
ar~ p~toıcrdir. HUkUınet kıtaatı, hine olarak ihmali Almanya ve l 
lsilerin hatlarıııı ıaptetmltleır ve mik - hUkllmetleri tarafmdan o derece a~ 
tarlarının azlıfma ve b l tayyarelerinin utanmazca.sına kabul edlblıekted#' 

ılddetll bontbardımanma rağmen kilo - mesullyetfnl mUdrlk hiç bir devlet 
metreleNe mesat'e katettikten sonra mı bunu inklra ceaaret eyliyemeı:O 
Val d~ ~ liral eylemiılerdir. tedlr. Cumhuriyet hOk(Unett ~ 

Saraıo11; 5 (A.A.) - Bir tebliğe iıa- tJ surette bildirecek TUiyettedir ıdt 
zaran, hUkQmetgUer Leridayı bol&}tma- silerin eon ııamaıılarda Aragon ce~ 
dan iSnce birçok kbueleri kurfuna diz- lerlndeld muvt.ffakl~ etleri, aııcd 
ıniflerdlT. Bunlar arallnda milli sendika zamanlarda İtalya ve Almanya~ 
relıJ, birçok mebualer, bazı doktorlar, dan yapılan mlllıim miktarda adaaa 
11eııeral Kııelpo aileein4en iki kl§i. 200 malzeme yardımlan De b'bll o ~ 

kadar papu ve birçok kadm vardrr. l Parla, S (A.A.) - lapaı)ya cmoJI"'• 
Londra, 5 (A.A.) - Rayter bildiri - yetf mOnıeam, hariciye nezaretbl~! 

yor : paııyaya 8fWı 1&tm alma hakki '91~ 
Iıpanya blb'ük elç$11, hariciye ııeza - mell hükn\da bir nota ~ 



Edebl ronıan: •• ' 
OSMAN OFLAR 

YAZAN: Kenan Hulası 

Dunu anıayı..madım? 
bl Anlayamadım mı? Bu kelime hiç a: vakit doğru deltldlr. BlltLkla 
la oşcnkanın ne demek lstedlllnl an. 
Ilı ltlıştım; ve doğrudan doğruya Os
ae~ııonarda kendi lrtlkbaltnden bah-

nı13k lsteyordu. 

ba~alttkaten Grooenkanın bu tetik· 
te dUşUndUğU do#ru muydu? Za
karı. bUUhı OemanoUarda atağı yu
dü 7 lattkballerlnden baı,ka bir ter 

110~1\lllUyorıardr ki ... MeaelA. Osma
,111.ardan dalma kaçan Yusur da 
dar •e1ı tlUşllnUyordu. Şimdiye ka
Btı"-~Utemadlyen Yuvnnnadnn bnh
bt "e kafasında ondan h~ka "i<: 
b: :ey Yaşamayan Yusuf Osmanof, 
illa 'Yali hakikat yapamadığı za-
1llb il ister fstemeı kendi ha.yatınm 
} .. '"•tını dU,,Unmete başlamıştı. .. aur l>a nereye gidiyor?.. Kafasını 

rcaı )'olt ayacak bir kayaya doğru mu; 
btp 

8
' kuş cnvıltılarından haşka hlc 

'-'•? ~' l~ftllmeyecek bir sahraya 

lll~~ bir ıpy! . }şte bu doğru değlJ .. 
·~~ la Yuırnf kendistnt parça parçn 
et" ce\ bir kayaya tesadllf etmezse 
"ec~ 
b~ -..:;ı Yerde kuş cıvrltılarından 

1'ıt 'Yuvanna Mlbatlovt~ln sesini 
llot~eaı IAzım .. Falcat Yusuf Osma
'llladunun nıUmklln olamayacağını 
lllb •tı '\"akıt ister lstenıez kcndt 

lled~etını dtı-nnmekten kendini me· 
"?tı\':Ordu. Osmanofları bırnknrak 
l•oı- nna:n mı aramnyn bnştıyacnk 

ıı.sa' n 
~et · unu yaptığı t.akdlrdc Eıi;er 
dec;~ Crtı:-:orofun yardımını rica e
Cefı 01llrM derhal 01u~ntnlrnt ede
r'" ııt btU~·ordu. tklst beraber Sofya. 
... il b 
caıı: aısıavarak YU\·annayı araya-
b111~~dı. Yueuf aramanın \"ereceği 
llbı ıe,·kı daha şlmdldPn duyar 
~an °1u:vordu. Birçok yerlerde Yu· 
ıı, ::11.ın ya~ad1ğına inanıyordu. O· 
Itı... Yle söylemişlerdi: fa.kat hl~ 

<ll~e '\' )• u,·annanın başka birisi ile 
... ldıf 

ıı,1<1 ını da tllve etmcmtştt. Şu 
baıı e \'usuru tcrkcder etmez kendi 
)'otdlle ~ekilen Yuvanna onu düşUnQ. 
lııtaallb °thr arkasından gidecek o
lffed eııtı de Yusufun kayıtsızlığını 
lar" ecek ve ikisi beraber Oemanof· 

"il.il 
cıı:ıu '1taltta yeni bir yuva kura· 

lltdı 
lecaıı: • Fakat bu mUmkfln olahl· 
~r"kedtnl?. Yanı Osmanotıarı Yueuf 
dltte Cbl!ecek mi! Buna kendi ken
lll'ıltt "" derece karar verirse vcreln 
bt" tu~, Yok yapabilmek kudretine 
burı.11 11 8Rhlp olamayordu. Adeta 

lt da:ıanarak Osmanotlnrı terlrettt. 
'-tde lta Halil Osmanof biraz m11· 
)oıa etse bllr-. hC!mon nrknsından 
l'a1ta('lte.c:ı.~ınr ,.e Yusutu yakalar 

edet9;~aı Ya r:crl dönmelte mecbur 
clenı ' rtl Yahut Yusuf ona "evet" 
" e<ııtt t aber '\' akdlrcle biltUn kini ııe be· 
0raıı;ı, öı:suru bir pusuya dUşUrerck 
btlbıı._ tlrecemnı zannediyordu. Ve 

"""Gl .., . 
l'f)'or ıusuf bu son fikirle Orpe-
() · eoğ ııı:ıı'\tı ttk bir ter içerisinde HaJll 
bu t~1orun kendisi tein hazırladı~• 
CaJı,... •kıbetı gözlrrlnden ellmcğe 
l'a .rorcıu tt 

l'labııı ' nalll Oemanot bunu 
\", r tnlydl? .. 

d 1~uru 
'\'eltııtaı n hijyJe bl r sual UstUnde 
~:ıa"'ı~rca dU~UndUğU muhakknktı. 

11otu \'ıı r ttıl? Halbuki Yusuf Osma
Oaıı:ı,11 "annadan ayıran gene Haııı 
)a Of d ~I 
11 

l>ıııın1 • e 1 miydi? .. Onu nasıl 
1 l'o\ b' Yapmış ve Yusuf lmkA

~lrllleJt u flklrdf!n kardeşini vazge. 
fa~ıaeı Caresını buJamarnrştr; daha 
lll \'uva 

arıet te nn'.\yı O!manotlnra e. 
lllaııor 1 .. etrnışu. Fakat Halil Oe-
~-~ .. bund l rrıı bıt an istifadeye kalkışa-
~tQ, Vusu~ck l~ırm değil miydi? .. 

11'h. () Osmnnof bunu yapama· 
dıl;ı hu 1rıtıl\ içindir ki HııllMen ~ı. 
• lk d 
•rf"t,. .,.. erı;tcn sonra mutlak 

llu" l, ,.,I\(' ~ 
ar tlb a• 1 lııı10 r için nnıı n hlr 

lr.t"a~ ı serı bl 
"'' ını dUr-u r hareketle t~bl o-
l:t tt1tat haıt nU1·or vo hnrc>kctlerlnl 
,. aııı o,111 ne gE1ttrdlft ta kdlrdc 
•1 a.ha. •tıoft• ı. fa.ııa. a.rtrk bir clu,·ardan 
~uıa ~e bir 1t 
ıttıt ~a~ını blU Uf$tın gibi yaleın 
ı,t Oırrı"nornıı7ordu. Şu halde Yu. 
t,1 

11&eıı blr 
1 

ha1atı ıcın r ·manof-
ll '' t11ıaatt'l1kba1 hazırlayorlar? 

"11••ıın .. Mtballo...te-

ten daha fazla Yusuf Osmanof ıon 
&'ilnlerde bunu meydana koymak l
ctn odasına çekllfyor: yahut yalnız 
başına uzun bir takım avlar tertip 
ederek tabiatle başbaşa. kalıyordu. 

Sadece Yusuf Osmanot kendi ba
yat muammasını halledemiyor muy. 
dn, Hyle bir muamma. ki llaJll Os
manofa. ondan bahsedecek olsn bel
ki de k~tıla katıla gUlecek '\"e: 

- NatnJ, dl~·ecekU: bu muamma 
mı?. 

Ve sonra hlr kılı~Ja bir dUğilm 

çözer gtbl, Yusufun gözlerine baka, 
baka: 

- Burada, Osmnnotların fçlndc 
kalaca.kem '1 

Dfyecelct!. ı.·e Yusuf Osma.nof ar
tık bu cUmlenin mannsmı düşilnmc
yecektl. Çünkü Osmncoflarrn için
de knlm'lk kenrH hryntını Hnlll Qs. 
m:ınofa emanet etmek demekti. Bu· 
nu cin dfişünm!'meğe mecburdu. 

Fakat Yusuf Osmanof bunu ya
pamıyordu Jşte.. Halil Osmanofun 
nmrl altına girmek!. Ifalbukl Yu
sufun henUz lllınele niyeti yoktu 
· ı .. 

Hlc bir vakit bir makinenin hare 
lrntl gibi Hnlll Osmanofun iradesi al
ındn kalmak istemiyor; ve mutlAk 

eurette kendi dUşUneelcr\n1n hal yo
hınu arıyordu. 

Şu kadar var ki Oomıı.notlarda., 

kendi hayntlarmdaki nlha.yetf dUşU. 
nen yalnız Yusut dcğlldl. Zehra Os· 
rnnnofu da Groşcnkanın yambaşında 
lıemen hemen ayni tlldrler lşgul et
meğc başlamıştı: Zehra Osmanofun 
hayatı ne olncıı.k; daha doğrusu, Zeh 
ra Oemanot ha:ı•ııtrnr hiç kfmRcnln, 
hnttl kocasının yanında bile topJa
yam:ıdrğına göre. Ktırnabattan ~ı

kıp gidecek mi? .. Fakat ktmtn ya.. 
nma ! . Zehra Osman of bunu şimdiye 
kadnr blrcok kereler dUşUnmUştU. 

"'mkı Yusuf gibi bir kudretin ken
disini bırnkmayacağını bHlyordu. 

llu kudret her baldo Halil Osınanof 
ve kocnsr de~ildl. Ahmet Osmanofu 
Karnn"adı tcrkcderek büyük bir ıs
tırnf' tcerlslndo bıralcncağını bllmek 
lo bnaber nlhnyet Zehrn Osmanof 

hunu unutabfler.ef.lnl tahmin ediyor
du. Şu halde Halil Osmanof mu mU
enade etmlyccek? Gerçi istediği tak
dirde Halil bunu ynpabfltrdl. Zehrn-

yr kenıtl odasına Çeker. orada Osma
noflnrda b:ı~lnnmrş olan bir iş varsa 
lıunu mutlnk surette hernber yapa
C'aklarınt söyler ,.e olmadığı tak
dirde kardeşi gibi kendisini do teh

dit ederdi. Zehra Osmanof Yusuf 
~ibl huna aldırış eder mi?. Belki e· 
rter, belki etmez.. Fakat lrn tehdit 
ton dtıhn. ZIYntio z~?ırn (' :m·ınor mn.-

DC\•f bir bnğ!a mC'rbut olduğunu 

dU~HnfirdU. OsmPnofüı.rı hırakaral• 

glttl~I takdirde daha Karnnhattnn 
çıkar cıkmaz Zehra Osmnnofu kıs • 

kıvrak bağlnynrak g<'rll'G ~önmeğe 
mecbur edecok bir ba~!. Bunu yap
madr~ı takdirde havnsızlrlttR.n boğu. 
Tnn bir lnsttn kndar Zehra Oenıanof 
!lefes nlamndıı';ını hlssedo('cık \"e bel. 

ki hn hllvük lıavııerzlıf,rn içinde bo· 
~nlncnktı dil ... Onun t~lndlr ki Zeh. 
ra Osmnnof hu da?dkalarr da.ha ol

madan dilRUnl'\UM ıamıın bile aynf 
helecana kapılryor ~e Otmnnottarcla 
kendisine hnzrrlanmış ollln bir nlha· 
vctl nncnk onlnrın eline cııı.,muş bir 

kuş k:ıdnr ilrtı:clc buluyl'rdu. 'Ynlnı7 
hunları hl~ k"msr-v<> sBYlrm<-1• rrs:ı.

rctl yo1ttıı. Hatta bnna hile.. Blr
"ok kPrdcr rnht buhrn.nlnrını itir:ır 
odccelt bir nd:ı.m a.rarnn Zehra Os
manorun o"1nmn c'n·"'r11 yr,·=-ş vn,·rc; 
~eldlği muhnt:knktı 

E'=ı!tC~t r.-:~ ... ~"'..tı 
lstımbul Belodl7cslnden: 

6 Nisan 938 tarihinden itibaren 
hirlncl nevi ekmok on kuruş, ikinci 
uevl ekme!t dokuz kuruş yirmi para, 

frrancaJa on dart kuruş yirmi para-
drr. 

g_ 

Arjantinde heyecan 
uyandıran bir hAdise 

Kokarca davası 
kara ve kırmızı derili insanlar şahit olarak 

dinlendi, yüzüne kokarca pisliği bulaşan erkek 
karısına ya·rdım edemez miydi ? 

Hwıussiyetli bir clnayet davnsı, bü
tün Arjantindc heyecan uyandırmt§ -
tır. Buenos Ayrestl'.) görülen bu dava
da maznun yerine oturtulan Mister 
Tiystpersent, mahkeme salonunda 
şöyle bağ:rıyordu: 

- Maznun yerine oturtulması icap 
eden ben değilim, mundar Kokarca -
du-1 

Bu hususiyeUi davada, kara ve kır
mızı derili insanlar şahitlik etnıiglcr 

ve şahitlik ederken katılasıya gül • 
mekten kendileriLi alamamışlardır. 

Ve "Kokarca davası,. diye biltüo gaze. 
telere akseden bu dava başka biç bir 
da\•a, alay me\'ZUU olmamı~tır; dava
nın mevzuu cinayet olduğu halde! 

BEŞ PARASIZ GÜVEY 
Mister Tiystpersent, bundan 4 ee

ne evvel evlenmişti. Bu evlenme, bir 
hlidise te:kil etmiıtL Erkek, geçine • 
cek kadar para kazanamıyan bir ka· 
dm terzisiydi; karısı ise, cenubt Ame
rikanın en zengin adamlarından biri 
ulan bir balık ihracatçısının biricik 
kızıydı. Tomse ismindeki balık ihra • 
catçısı, ba~ka bir damadı tercih edi -
yordu; fakat inatçı kızı, kadın terzi
sine gönül ''enni§'ti. O derecede kj ba· 
bası, ısrar edemedi, kızınm sevdiği a
damm kaynatası oldu. 

Balık ihracatçısmın biricik kızlyle 
evlenen Mister Tiystpersent, bu su -
retle dehşetli zenginler sırasına girdi. 
Bununla beraber, karısından bir cek
tiği kalmıyordu. Genç kadın, fevkalA· 
de isterikti, buhranlarla. aile ocağını 
cehenneme döndilrilyordu. 

Geçeıı sonbaharda sinirli kadına bir 
seyahate çıkarak hava alması tavsiye 
ediliyor. Kndın, bu tavsiyeyi yerine 
getiriyorsa da, gitmek isted!ği yer, 
vahsi hnvvanların bol boJ bulunduğu 
Kordillerdir; kadın, orada avlanmak 
istiyordu. 

ACA YlP BİR AV 
Seyahate çıkıldı. Antafa~asta ya . 

kinlerinden geçildiip sır:ı.da kadın hem 
trajedik, hem komik, hullsa alcl~C3ip 
bir av kazası geçirdi. Yolda bir kokar
ca sUrUslyle karşılaştı ve ikaz edilme
sine vakit kalmadan, bu garip hay -
\•anlardan ikisi, onun yüzüne pis ko
kulu mayilerini sıçrattılar; bir bakı -
ma kendilerini öldürmek istiyenin eu
ratma tükürdüler! 

Hele sinirli bir kimseye, bu koku 
milthfş surette tesir eder. Bu pis ko
\ı:ulu mayi. yapıştığı yerde uzun mUd
det kalır. Ne sabun, kareder, ne de 
keskin kokulu bir p:ırfilm kokunun te
sirini giderir. Boya ve ceza olarak 
kıymetli sayılan, işe yarıyan bu ma
yiin kokusu, ancak aylarca sonra u -
çuyor. Hntta bu mayiin kokusuna, 
yerlilerden çoğu bile dayanamıyorlar. 
E~r bu koku Ur.erlerine bula~mak 
bahıtsızlu~ına uğrarlarsa, sadece eo -
yunup elbhıelerinl gömmekle iktifa 
etmlyerek, kendi kendilerini de topra
ğa gömüyor ve bu suretle kokudan 
kurtulma ça.rt'einl arıyorlar. Esasen 
diğer yerliler, on?arın bir daha aralıt
rrna sokulmalannı isteme:ı:Ter, ti.zerle
rine bu mayi buln°anları karnntineye 

• Davanın kahramanla
rından olan kadın trajik 
ve komik bir a'() lıazası 
geçirmişti. Yolda bir ko
karca sürüsü kadının yü
züne pis kokulu mayile
rini sıçratmış/ardı. Aca
ba kendilerini öldürmek 
isteyen avcının suratına 
mı tükürüyorlardı; kal
dı ki bu piş koku yapqtı· 
ğı yerden Je hiç bir ıJakit 
çıkma%; fakat kocaaı, 
kendisine ymdım etmi· 

• yecek mi? 

koyarlar, tec.rit edildikleri yere ye • 
meklerinl götürmek auretile kokulu -
Jarr a~ mırakmamağı yeter görUrler. 

S1N1RL1 KADININ BAŞINA 
GELE~'E BAKINIZ 

Avlanırken ba§ına gelenden sonra, 
şımank Misis Tiystpersent de böyle 
bir akıbete uğradı. Yakında. bulunan 
kocası, uzakla.ştı, karısının imdadına 
koşmak cesaretini kendisinde bula • 
madı; çünkü, koku, tahammül edilir 
gey değildi, doğrusu! Ava gidişte yol 
göstericilik ve yUk ta~ıyıcıhk eden bir 
zenci ile bir kırmızı derili Hintli ise, 

ve karısının yardımına ko§ması Hi -
zımdı. Bir koca, ne vaziyette olursa 
olsun, karısını yardımsız bırakamaz, 
bırakırsa bu hareltetl mazur görüle -
mezdi. 

Kızın babası, bundan başka şöyle 

diyordu: 
Tiystperscnt, bu vesileyle karı

sından kurtulmağı da dü§iinmüş ola • 
bllir. ÇünkU, sevi.terek evlenml§ ol .. 
malda beraber, sonradan ara.lnrı açıl
mı§tL Ava yollanma.dan evvel de biri
birleriyle kavga etmişlerdi. Bu kav • 
gayı isbat edebilecek şahitler vardır. 
Damadım, hem kansmda.n kurtulmak, 
hem de mirasa konına.k gibi iki cep
heli blr menfaat glSzetmi.§Ur, bence! 

Bunun üzerine yeniden tahkikata 
giri3ilerek, koca mahkemeye gönderi
liyor; fakat muhakeme, ancak iki glln 
sürüyor. Mister Tiystpenıentln bera· 
ctile neticclen1yor! 

Hfiltim, kararnı1 bildirince, !<>yle 

demifStİI": 
- Öyle pis kokulu mundar bir bay

\'antn kokusu, şammeleri hassas kim
seler için bir kaplanın pençelerinden 
dnha korkunç bir tehlike mahiyetin
dedir! 

HUl~sa, r.enğin balık ihracatçısı 
Tomsenin biricik k12:1, ava ·giderken 
avlanmıştır!? .•• 

dnhn. u1..aklara. knçtılar, bucak bucak --------

saklandılar Ye sonra da cehennemi Sanayi birligv inin 
'kahkahalar attılar! 

Bundan sonra ne olup bitti! Birkaç yeni bir 
saniyelik bir zaman zarfında, isterik 

kadın, kıya.ısıya bir buhı-ana tutuldu, teşebbÜSÜ 
ne yapacağını pşırarak bakındı, Us • 
tüne, başına e1 atarak bu sırada eline Billiio sanat şu bele
seçen tabancayı ç1lgmcasına davaya rint temsı·ı r.:ııdeo bir 
doğru atc~ledi. Çıkan lmr§unlar, kaza· ·~ 

en şakağına isabetıe, sıntru kadını encUmen kurulacak 
derhal yere serdi. ÖlmUııtU. Cesedi 
tam Uç gUn Cengelde açıkta durdu. Jııtnnbul sanayi birliği memleketlmb-
Kocnsınm da, sinirleri bo:ı\llmuştu. o de muhtelif sanat ıubelcrlnin nziyet -
dıı nöbet halinde en yakın köye götU- !erini tetkik etmek ve allkadarlara ica
rllJdil. Yerlilerden hiç biri kadına ya- bı halinde iyi bir rehber verebiluıek 
na.şamıyor, hepsi de yana~mn.ğı redde- maluıadiyle yeni ve mllhim bir tcşebbll
diyordu. Ancak Mdisenin UçUncU gil- se girişmiştir. Bu teşcbbUs eudur: I.staıı
nU birkaç kırmızı derili görllndU. Bun- da mcscltı; kolonyacılar, çukotatacılar, 
!ar kokuya tahammül edebilen nadir trikotajcılar, matbaacılar veaalr diğer 
insanlardandı. Yakla§tılar, kadmı mu- bUtUn sanat !!JUbelerine mensup 1&Dat -
ayene ederek, öldUğünU tcsblt etti • klrları teman etmek ve onlarm her 
_ler. tUrlU işlerini halletmek Uzere birer ea-

Aradan bir ay kadar geçtikten son- nat encUmenl teekll edilecektir. Uç ~ 
ra, Mister 'l'iystpcrsent, Antofag38ta- ya dört azadan teeekkOl eden enctl • 
c?n. bir komisyon kar~nıma çağırıldı. menler mensup olduklan sanat tubel .. 
Sorğuya çekildi: rl hakkında bizzat meşgul olarak etraf-

- N<'den karınızın imdadma yetiş. ıt bir şekilde t·r rapor hazırbyacatıar .. 
mediniz? Ona yardımla kendisini kur- dır. Bu raporlar, ikmal edildikten aonra 
tarrnaf;a çnhşmadmız ? sannyl birliğine a.rzolunacak, eaııay1 blr

Istintak hakimi sorgusuna kar§J, liği idare heyeti bunları bllyllk bir dik-
koca, şu cevapla mukabele etti: katle tetkik ve mtlnakap. ettikten eon-

- ÇilnkU koku beni serscmletmi~ ra icııp ett:;-t takdirde bul tadillt yaı-· 
ti! rnk iktisat vekAletlne yollayacaktır. 

Tahkik komisyonu, kocanın ihmal Iktmat \•ekf.leUnde, bu raporlar her 
ve teseyyübü bahiş mevzuu olamıya • sanat eubesi ı~ ayrılan ht18U8l doeya
cağını, izahatma inanılabileceğini ka- lara konulncak, bir sanat tubeal baldaa
rarlaştırıyor. da herhangi bir karar vermdk icap et .. 

Fakat bu istintak tahkikatı ve ne- tlğt zaman bunlar birer birer tetkik • 
ticesi, genç kadının meyus babasını dllecektlr. Sanayi blrllğtntn bu tqebbtl
tatmin etmiyor. Ona göre, kocanın s!l eanatk!rlar arasında bOyUk btr aJl • 
kokuya aldırış etmemesi, katlanması ka uyandırmı.'.?tır. 

:::::::::::::··· M&qş .................. _. ........ ,. ··:···················-·· .. -···-------__!: :~· 
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Anlaşmasında Bir Tadil l-l er~Ün bir fıkra : 
i -
ij Gül ve diken 
:. 
fi ltı3ili~ 5aiı !erinden Milton kör olduktan sonra üçüncü defa genç 1 

fi \•a gUzel, fakat huysuz bir kadınla evlenmi§tl. Bir gUn dostlarından biri ğ 
n ile konuşurken misafir şaire: 1 
ı - Sizin karınız, dedi, eEsiz bir gUidUr. 

ff Milton boynunu bükerek şu cevabı verdi: :1 

L: -GUl olduğunu renk ve şeklinden bilm~kliğime imkan yoktur, ama, 

1
.i 

kenlcrinden anlıyorum .• 

mm:::n.-m::ı=-.11n:m.-:-.:n=m=mrm:::=:==~-==== ::aıw ;nam 

Türkiye - Yugoslavya ticaret anJq.. 
ml!Smm B 552 pozisyonuna giren ytls 

tonluk senelik kontenjan bu defa lcra 
Vekilleri heyetince verilen blr karar .._. 
:ı:erlne 500 tona çıkanlmı1ltlr. DUn key .. 
fiyet Ankaradan şehrimiz iktmadt dal • 
relerine tebllf olunmuetur. 

HlJRlJNa abone olu• 
nuz ve edininiz 



Istanbul müzelerinde 

Ağlayan kadınlar 
lahdi 

Bir Fransız şairine g6re lztlrap bundan 
daha beliğ ifade edilemez 

Yazan: Niyazi Ahmet 
• SKENDER Wullnln etrafına di
l zllen ecnebi seyyahlar, ellerin

de kataloğlarla tae Uzerinde sonu gel -
mez bir ıiirn derinliklerine dalıyor gibi 
kendilerinden geçerler. 

Llhdi bir ıilre, her kelimesi, her 
nusraı insanı gqyeden bir şüroen başka 
bir eeye benzetemezalniz. Oyle bir §lir, 
ki her geçen gün kıymetlnl daha çok ar
trrarak ebediyete kadar terennfim edi-
1 ecelıc. 

Belki blrgUn dtınyanm nizamları bq
tan bqa defi§ecek ve ıu ihtiyar dünya 
bilinmez bir sebepten dolayı dinmlyen 
boğu~lan bir an için ırusturmak lat1 -
yecek ve ınrtmı §Öyle titreterek her ıe
yl topraklara gömecektir. Eğer bu olur 
da bugün cam mahfaza içinde tozdan 
kıskanılarak aaklanan llhlt tekrar kara 
topraklara glrae bile o gene kıyme -
tinden bir ıey ltaybetmtyecek, devlinin 
tarihini ba,şka blrgU.n insanlara gene fı
stldıyacaktır. 

Llhdin büyük ytlzlerinden blrlnln ~ -
nllndeııiniz: Yunanlı1arla lranlılarm har-
bi görlllUyor. , 

l§tB lskender, atı llzerkde ve başma 
Ulan postundan bir aerı><>1 giymla oldu

fu hclde a}·aklarr yere çökmll3 bir hay
van üzerinde müdafaaya çalı§an Iran sU
varisine hllcum ediyor. Burada, fnaan -
lonn biriblrlerlnl parçalamak için aarfet
tikl~ri son gayret bUtUn canlılığı ile be
liıtilmiş. Yaralmm fatırabı, aldllrenln 
kin ve gayzı, mUc!afaaya ıeçenln korku 

ve dehşeti .• 

Obür büyllk yllzO.n 8ntıııe gelfnls. Bu
rada bambaşka bir hava esmektedir. 
SulhUn \'e kardeıllğln bUtUn aamlmlyetl 
ve bnğlılıfı. Galip ve mağlplarm l§t.irak1 
ile tertip edilen muazzam bir av grupu 
Aayada sulhUn h1ldm oldufu devirdir. 
Uç ıllvariden ortadaki Iranlı muharip, 
bindiği atın g!SğsUna ısıran aaiana kar

gı11nr fırlatmakta, dlier iki suvarl ar -

kadqlarmı bu mUoJdl andan kurtarmak 
için ona doğru kogmaktadırlar. Aslanın 
arkasında diğer bir Iran avcısı, daha ar
kada bll§mda krallara mahsus eiirlnl 
dalgalandıran bUyUk laltender. 

Ayni yUzlln sağ tarafında bir geyik a
vını seyrettikten sonra diğer küçük yUz
leroe gene bir harp ve sulbü temsil e
den kabartmalarla k81"1ılagacaksmız. 

Heyeti umumfyeıd ltlr mAbed şeklinde 
yapılan libdln UstUnci.e sanatın bambq
ka bir kudretini gi5rUyonıunuz. 

Mermeri kiremlde benzeterek oyan 
~ı. günco saçap başlar, yeleleri kabar -

mi§ korkunç a.slanlan da oturtmağa mu
vaffak olmW,Jtur. 
Şöyle bir gBz atıo ve birkaç adını iler

leyişle g6rUlen bu manıaralan yazı ve 
ifade ile canlandırmanın fmklnsızlığını 

söylemek isterim. I.Ahld için değil onun 
bir tek krvmnı için saytfalar doldur -
mak llıznn::lır. 

A YNl salonda, gene lskender lah
di Ue beraber bulunmuo ikinci 

bir Wüd var: Ağhyan kadınlar lihdl. 
On aekb genç ve güzel kadmm çev -

reledllt bu llhld de, hllznlln, kederin, 
matemin ebedi eiirinl okuyorsunuz. Ora
d& her kadm matem içindedir ve her 

kadının gözlerinde h\lznUn biribirlne 
benzemiyen çe§lilerf vardır. 

Bu lahdi gören bir ruhiyatçı fUozof 
5ôylc demiş~ 

- Anlaulamıyan ve bizim tarlfinl 
yapmaktan lciz bulunduğumuz ıstırap f§
te burada mUphhaa bir aekllde kal'§l
mııa çıkıyor. ,. 

Evet, sanatkAr 18tırabm yüzleroe bı
rakan her tzinl bu on sekiz kadına ayrı 
ayn nakıetml§. Ayni kadmlar için bir 
Fransız aairi de ne gUıel söylemiş: 

- Bunlan gördükten sonra allrle ls
tmıbm canlandmlamıyacağma inandım . ., 

Sovyet romatlzmacı
ları konferansı 

Moskovada son gUnlcrde toplanan 
Sovyetler birliği romatlzmacıları 

konferıınsı, mesaisini bltırmiştir. 

Bu konferansta, son beş sene zarfın
da Sovyetlerde romaUzmnya karşı 

mücadele ve romatizmanın tetkiki 
lıeyfyetinln pratik ve ilmi neticeleri 
görUlmUştUr. 

Konferansın en mUhlm neticelerin 
den birini, kalb ve kasabat ihtilAtJn
rı neticesi Yeren "had romatizma., 
tabirinin buna göre vasıflandırılma
sı teşkll eylemiştir. Bu hastalığın, 

knlb romatizması gibi kalb hastalılc
ları ne, polfartrlt gibi mafsal bas
talıklarlle, sar'a tle ve had blr ro
matlıma krizinden sonra kronik şe
k1llerlle tecelll edeb1leceği tesblt e
dllmfştlr. 

Konferans, çocuk romatizmasına 
karşı m\lcadelc meselesini de müna
kaşa eylemiştir. Bir çok tetkikler
den Ye GUrclstanda, Bhılorusyadn. 

özbcklstanda Ye Son·etıer birliği
nin daha -Otğer mıntakalarında bin· 
lerce çocuk Uzerin~e yapılan mUşa
hedelcrden sonra, So,·yet romatizma 
cıları, çocuk romatizmasının ekseri
yetle anjlnlerden ''e farenjitlerdcn 
sonra geldiğini tesblt eylemişler

dir. Romatizmanın çocuklarda bu 
hastalıklardan 10 llA 15 glln sonra 
kendisini gösterdiği do kaydedilmiş
tir. BUyUklcrle fark yalnız şurada.dır 
ki, Çocuklarda romaUzma ekseriyet. 
le mafsallara bulaşmadan inkişaf et 

mekte ve geclrllmesl blnnetice ko
lay olmaktadır. Konferans, anjin ,.e 
farenjitten sonra cocuklara. önleme 
tedbiri olarak, az miktarda romatiz
ma He mllcarlele IJAçları verilmesi I 
kararını almıştır. 

Gangsterler Sine~1adan 
Bir Film Çaldılar 

lrltındanın hilkümet merkezi Dublin 
şehrinde gangsterlAr bir 2'1nemanm içi
ne glrmi§ler, çevrilmek Uzere olan kra
liçe Viktorya fılminln operatörünü si -

mhla tehdit ederek çalıp kaçmışlardır. 
Sinema salonunda filmin gösterilme

sini bekliyen seyircllt'r yanm saat ka -
dar bekle;ip de filmin gösterilmediğini 
g6rilnce, vaziyeti sormuşlar ve opera -
töril makinenin başında korku içinde 
bulmuşlardır. Operatör vaziyeti anlat -
ınıe ve seyirciler dağtlmıelardır. 

MAMKEMELE~DE.; 

Emlak dolandı
rıcılığından 

Bir ermeni tevkif 
edlldl 

Fatma isminde yaelı bir kadını kan -
dırarak 800 lirasını dolandırmaktan suç
lu, lokantacılık ve hilfecllik yapan Ne -
habet ve eml&k sahiplerinden olduiu -
nu söyllycn Ziya isminde iki k.l§i, dlin 
yakalanarak" sorgulan yapılmak Uzere 
birinci sulh ceza mahkemesine \'Crilmif
ıeroır. 

Nehabet verdifi ifadede, Fatma, Ke -
rlm ve Osman lslmli Uç eahsm EyUp 
Sabri isminde diğer birinden alacaklan 
olan 800 killt1r lirayı 650 liraya ken -
dl üzerine temlik ettirdiğini \'e noter hu
zurunda Fatmaya 250 llnuımı "·eroiği -
ni söylemi§, suçunu iriklr etmiştir. 

Ziya da bu Jete allkaamm sadece ala
caklı kerimi Nehabete takdim etmekten 

ibaret olduğunu a6ylemi§tir. 
Hlkim Reısit, sorgu sonunda N ehabe

Un tevkifma karar vererek kendlıılnl 

tevldflıaneye yollamt§tlr. Diğer suçlu Zi
ya serbest bırakılmıetır. 

Hiddet Yüzünden Hakaret 
Aptullah 18minde birisi dlln hasta ka

nsı Fatmayı Haseki hastahanesine gö
tilrmll§, muayene sonunda kadının yat -
mıuıını icap ettirecek bir hastalık gö -
rülmcdlğinden yatınlmamııur. 

Buna çok kızan Aptullah: 

- Burası bir devlet mUesaescsidir. 
Karnnı niçin yatırmıyorsunuz, diye ba
ğırmağa baelamıt, kendisini teskin et -
mek Uzere yanma yaklqan asistan Ta
nk'e. da hakaret etml15Ur. 

Aptullah yakalanarak cürmü meehut 
mahkemesine verilml§tir. 

Bir Sabıkalı Mahkiim Oldu 
Muhtelif hıraızhklaroan birçok sabıka

sı bulunan Şakir, dUn sabah tanyeri ağa
nrkcn, bekçilerin uyuyacaklarını tah • 
mha ederek. Fatilıt.4' Dopp.cılar caclde
ıılndo Dursunun evine girmJt, odalardan 
topladığı birçok eayalan bir bohçaya sa
rarak kaçarken uyanan ev sahipleri ta
rafından yakalanmııtır. 

Sabıkalı Şakir hemen UçUncll sulh ce
za mahkemesine verilmiş, 3 ay hapis ce
zasına çarptınlarak tevkifhaneye yol -
lıınmıgtır. 

Polis İsmail Haklayı 
Vuranlar 

DUn ağır ceza mahkemesinde, geçen 
sene Fen'k!Sytlnde polis lsmail Hakkıyı 
vurarak öldüren, katil Ismall ve Remzi
nin duruımalanna devam olunmuı. şa
hit kah\•eci Salih dinlenmiştir. 

Duru§!M, Remzinin akil hastahane -
sinde yatıp yatmadığının sorulması \"e 
_diğer eahitlerin celbi için baeka bir gU
ne bırakılml§tır. 

Telefon Şirketi Tahsildarı
nın Muhakemesi 

Telefon eirketinden 1842 lirayı ihti
las etmekten suçlu, tahsildar Cemalin a
ğır cezada devam eden duruemasına 

diln de de\'am olunmuş, muhtelis tah -
sildar müdafaasını veklll vaaıtasiyle yap
mıştır. 

MUddeiumumt geçen celsede maznu -
nun suçunu çalışuğı daireyi iğfal mahi
yetinde görerek zimmet ve ihtilistan 
tecziyesini if.temlgti. Suı,:lu vekili buna 
itiraz ederek, ihtilb suçu olması için 
evrek üzerinde tağyir ve tahri! olması 
lizımgoldiğinl a6ylemiş \'C bundan dola
yı da mllekkllinin zimmetten suc;lu tu -
tulmaııı icap ettlğiq! ileri sUrmilştür. 

Arrıca tahsildar Cemalin suçunu kendi 
ihbar etmiş olma.smı da esbabı muhaf
feCcden sayılmaıımı iııtemlştlr. 

Mahkeme karar vermek Uzerc duruı
mayı başka bir gUntı bırakmr!}tır. 

Kurıun Hırsızı 

Mahk\ım Oldu 
Eski eserlere dadanan sabıkalı hır • 

sıilardan Rizeli Mustafa, evvelki glln de 
l''alihte mimar Sinanm eserlerinden olan 
kureunlu medresenin tepesinden tam 

170 kilo kurşun çalmıştır. 
Rizeli Mustafa dün cOrmU me3hut 

mahkemesinde .muhakeme olunmuı, 3 
ay hapee mahktun olmuıtur. 

- AdHye HJklyesı 

Frits Langın 
keşfettiği yıldız!? 

YAZAN: 

MEIHMIED SrELnM 

---------------- Telrlka Numarası: 2 
llcusiml1ı mutat balolur111c1u11 lıı

rillin ucrildi(ji btlltnnıiş salorılar

dan birirıe bu kış lıcr nasılsa ayak 
hasmış oları donuk oörünuşlu adam: 
kendi&ine "Baloda en bcytnilmcğc 
dcOcr kadın; hanofsl'!,, diye soru
lunca, salonun ld öle ucunda tuluk 
ııe ıir.kck duran ocrıç bir f;adını ol'ls
lerip "J:orr yıldı: olmoğa nnm:cl 
bfl' kadının en bcycnilnıtöc dtOcr 
kadın olduliu kanaalindcuıcni: ... iı
lc şu/ .. .,, diyor. Konuşmanın dcva
mmda, onun 1J1ldr: olmağa nam:t!l
llğlnl söyligcnin kim ol<i11{ju araştı
rılırken, lradınlardon biri, dııdal< 

büklü: 

- Belki de siz! Siz kendiniz onu be
ğenlyonıunuz da, bize de beğendirmek 

için ytldızlığa namzet olduğundan bahis 1 
açtınız! 

Bu sualin ortaya aWınasiyle beraber, 
etraftaki gözler, donuk görilnUglU ada
mm çehre ifadelen~de ara§tırmalar 

yaparak, bir cevap eezinlemcği denedi, 
o, gUlllnı!cyigi derinleştiren ağız kısı3-

ls, alnını J<ınıtırır kaş kaldırıvlı, cevap 
veroi: 

- Hayır, dedi, demin de ifiaret ettim; 
beni, kendi fikrini söylUyor, sanmakla 
yanlış iz llzcrlndeslniz! 

- Şu halde bunu gQya kefJ{eden kim? 
- Haa, .. evet; o cihet, bir sır!. Hat-

ti namzet, kendisi de bllmlyormuı gi
bi davranmağı tercih ediyor. Zaten bütün 
bal ve hareltetindeki sadelik,.. basitlik, .. 
hattl alelldellk denilebilecek ifade bile, 

art.isilik kabiliyetine bir del11 gibi ka -
bul olunabilir. Mahsus öyle görtıııerek, 
belli etmeden bir rol pruvası yapıyor, 

galiba.... Bana, onu ke§f eden rejisörUn 
söylediğine bakılırsa, .. 

- Ne? Onu keıfeden rejisör mU?. 

- Kim bu? 
- Nerede? 
-KimT 

- Hangtai? 
Bu sual sual UsWne vaziyet kareı -

sında, kendisinden cevap beklenen a -
dam, dudaklannı bltü,stiroi; bir an yut -
kunur gibi olduktan sonra, mmldanır -
caama: 

- Galiba, istemeksizin, bir aır lfp 
ettim; dedi; fakat. .• mademki bir kere 
söylemiş bulundum, Ustyanını sakla -
mak manasız ..• Onu keşfeden rejisör; .• 

Frits Lang! 
-Ne? 
- O, .• ha? 
- Fakat, .. yok cannn,.. bu sizin bfr 

§&kanız galiba! 
- Şakadan başka türlU olabileceğini, 

havula almıyor doğrusu! 
- Bu kadar ZC\'ksWik,.. bu kadar i

sabetsizlik, ancak şaka mevzuu olarak 
hoggörlllebilir; böyle bir eey, ciddiye 
alınamaz! 

Gene inanmıyan ve arar;tıran bakış -
tarla, ıu kadını o rejisöriln keşfettiğini 
ortaya atmadan, cevap bekle~iş .. Cevnp? 
Bu. herhalde gUlUmseyişle tekzip yollu 
olacaktı; ~aka söyledim, gibilerden.-. 

Fakat o, gUlümsemesini dudakların -
dan bırakmadan, devamla: 

- Size öyle geliyorsa öyledir; dedi; 
Lulcl Pirandellonun dediğt gibi! Ancak, 
ben bu sözllmde gayetle ciddiyim. Frits 
Lang, size gösteroiğim kadmm yıldız o
larak parlıyacnğı kanaatindedir; onu a

lıp götUrmcfe kararlıdır! 

- Alıp g8Ulnneğe mi? Nereye? Ho-
livuda mı? 

- Yoksa Noybnbelsbcrge mi?! 
- Ne ıamıın? 
Son ııafhada kafileye yanaşan çaça

ron bir delikanlı, birden atıldı, yanmya
malak anhyablldlği bahse karıştı; ade
ti küçük dil!ni yutarcasına, şöyle diye -
rck: 

- Durun, durun! Meselenin en ehem
miyetli noktasının farkında değilsiniz hiç 
biriniz! Rejisör,.. neydi o, Fiçi Lan mı ne 
kannağnaı, .. o lstanbulda mı ki? Nasıl 
alıp da g6tUrecekmie? 

Bu lakırdı. diğerlerinin de dilşUnce • 
lt'ıinde dUrtUkleyio tesiri denedi: 

- Sabi, gazeteler bu rejisörUn Jstan
bnla ıetdifini hiç yumadJlar ! GelaeY, .. 

di, duymazl:ır mıydı hiç? 
- Duyunca da yazarlardı elbette!~ 
- Bu kadmcağuın onun doı.tW'" 

yerlerde seyahat etliğini, rejisarUn -
disinl buradan başka bir yeroe ıMfl 
gözüne kestirdiğini de iddia etmeıstıd" 
ya artık! 

- Bu hatuncuk da öyle ecnebi ınelll" 
leketler görmilşlUktcn eser yok! 

- GörgUsUz olduğu, halinden, taf ' 
rmdan besbelli bir şey! 

- Bizimle alay ettiğinizde, kendili ' 
ğinden anlaşılıyor, İ§te ! 

Söylenilen aeyin doğru olablleceif#' 
itirazlar yağdıranlar, buna rağmen il ' 
rarla karşıl:ı§ınca. duruksadılar: 

- Frits Leng, lstanbula ba§ka bit .. 
simle gelml3, hü\'iyctini glzlemi§, ge1"' 
ondan gazetelere aksetmemi15tir! Si -
lirsiniz, ki bazı meşhurlar, seyahate ~ • 
tıklan zamıınlarda ...•• 

Kalabalık arasında bir inzivada ~ • 
gar, diye tefsir olunan sırasına glSre ,,
nu~kan donuk görUnUalll adam; 111 ısaıt 
salonun ta öte ucunda durduiu yeri' 
sayan genç kadını kc§{ettlğlnl ~ 
attığı rejisöre ve onun şimdillk buıutt' 
saklı yıldızına dair o kadar islmll, dtf1#' 
li şeyler anlattı, ki bunlar eğer uyd1ıdl' 
ldiyse, ancak elli, ayaklı uydunılmUt. dl" 
mek yerindo bir tarifti! 

Kulaklar, konuşkanlıkla birçok ıeY ar 
latanda ve gözler, salonun ta. Ote ut:flll' 
d& duranda .•• 

Balonun havası, ansızm deiftlverıol' 
ti. Fiskoslann dalgası, smokinli ve fr9)" 
lılan, canlı balıklar halinde, o ..ıoısılf 
+, öte ucunda demlndenberf tutuk! 
Qrkek duran geng kadının g6rmecJJr 
sihirli ağına atıyormuaçasma bir deli -
elitlik •.• Frlta Langın kelf"ıle yııdısisl' 
ııamıet olduğu blltUn balo muhitine_~ 
yılan genç kadm, balo bqlıyalıdaD~· 

hemen hiç ldmae yU.zUne bir sa.n1yed" 
sllrekli bakmadığı,,, yahut da gUlU§1!1r 
ğe vesile bulmak için yUztlne baktldrl 
halde, §imdi paylqılamıyorou. c;eııO 
kadın, oaşırml§, dansa davetleri re4l' 
kabul arasında mlltereddit, Wdn JfJff1" 
lara tlbi, o koldan bu kola, bu koldal' • 
kola yaslana yaslana, salonda ima a# 
larla ökçe çeviriyor, fırdolasrya dlSllO' 
yorou; etek uçururcasına hazan,~ 
da ahesto aheste; havasına uygunl~ # 

la kah yavaa vo haiıf, klh da hızlı ~ 
hırslı! Vo kadmlarm gözleri, hep ors11f 
Uzorlnde nazar değmeyi sembolle§~~ 
ccsine lstirkap yan~lı, mgm, parıl pw~ 
yerleıdyor, onun llzerine gayzın korusa• 
döküyordu! 

- Talih olmalı; yoksa insamn ~ 
ne bakınca göynU bulanır! 

- Yıl uğursuzundur, demişler; ~ 
çok doğru bir laf olduğunu ben bu s' 
öğrendim! 

- Ayol, onun yanını belini alacak; 
li yok, baksanız a ! Daha doğru dil , 
yilrUmesini bllmiyor, filmde naaıl h•~ 
ket edecek! 

- Rejisörün başka işi. gUeU yo.,.,,. 
dUrtükliyo dursun boyuna, yUrilaUn 4J' 
ye? 

- Ya nasıl konuşacak? Onun iki.,.. 
llmeyi bir araya getirenıiyecefine ı::; 
se girerim; §U hale bakın, hükıntlll 
verin; öyle epkemçllg gey ki! 

- Ya giyinmesi! Sanki göaterece' 
kollan, ıurtı, göğııil varmış gı'bi, yarı bS" 
lino kadar soyunmuıs da, haspa! -"W 

- Ya o sıska bacaklarmı dizkapa-
rma kadar açması! 

- Sonra nedir o kuyruklu esvS'sstl' 
iki yanmdaki kabarık tüyler! Zahir ıteO" 
disini kalçalı göstersin, diye! dl 

-Ya o elindeki koskoca yelpaze 
1 

nesi? Şimdi modası \'ar mı ya? vaıı~ 
tör asrındayız; yelpaze devri ç.01' 

geçti! Eski zamanlarda serinlemek ~ 
yelpaze aallarlarmış, ama artık ~· 

kalmadı! _.ı 
Bu aralık, eli dahn ufarak yelpP""" . 

bir kadın, elindekini usulca kapatJP y; 
nmda duran kocumm cebine aoktd-



s il\\ ,, 

): . 
~l"tı<'d(' 8 haft-ahk bt§fklet yan&larma cle\'ıtm cdllmeldedlr. Rc~tmıle miisaha· 

kaya gtrcnler halk ne birlikte görülüyor .. 

Heyecanl a beklenen b r futbol kııırşılaışma sı 

Almanya- Avusturya 
maçı 

Avusturyahların galebesiyle 
neticelendi 

bir -'Ylardanberi bütün dünyaca büyük 
At aıaka. ile beklenmekte olup son 
~~arı i§i U7.erine yapılıp yapılmıya • 
tıı da bilinmiyen Almanya • Avus • 
~Ya ltlilli futbol takımları mUsaba
ltı 1 e'IVelki gUn Viyanada altmı§ bin 
erakıı ... 
.\J onUnde yapılmııtır. 

ban nıau milli takımında Sepan, Ur
~e Siflug bulunmamış, rakip ta
l'lltlı bu Uç mühim elemandan mah -
layı.;IU§u Avutsuryalılarm iuini ko-

lık lırınıgtır. 
8o ha.rtaym mütevazin bir oyundan 
tat !1rıL O • O nihayetlenmi§ olma.sma 
~en ikinci kısnnda çok dUzğiln oy
llıUk ve yıllardanberi gösteremediği 
n.tıı eınnıel bir oyun çıkaran Awstur-
1ııe1 ~; 12 inci dakikada meohur Su-
2() ~ ın ayağiyle ilk; yine bu kısmın 
le de ~l ~kikasmda Sesta. vasrta8iy .. 
~ıkınci gollerini ku.anmı§lardır. 
!~Un müsabaka esn8.8Inda hiç 'an
~ 1Yan ve bu yUzden çok bozuk oy .. 
hne .Alınan muhacim hattı tek gol 
tıuncı tıkaramadığından 90 dakika so
toııe a A \'tısturyaya sıfıra karşı iki 

1l'lağJup olmuşlardır. 
-o-

'rtır~iireş Şampiyonası 
938 tsr>or dömi güreş federasyonu 
ltorn 8ene21i Türkiye serbest ve Greko 
l'ıııa "~ güreş birinciliği mUsabakala -
llla.ın liuıranda Ankarada ~lan· 
tnıı a karar vermiş ve bu kararı bU· 

tnıntakatara tebliğ etmiştir. 
~ 

ş A"rupada Futbol 
.\~tnpiyonluk Maçları 

de futı!anın muhtelif memleketlerin. 
lkıakta 1 §ampiyonluğu için yapıl -
lletı~leo~an rnUsabakalarm bugilnkU 

rı eunlardır. 

~ lNGlLTEREDE 
:aaıı:al 2 - Rarilton 2 
~ no-Lyds o 
1"' ly 1 - Portmut O 
Stııt~ 1 - Celsea O 

-nd l-Stok l 

~-- 'ttJNANtSTANDA 
ta?ıai Ros 3 - Apollon 2 

lıJııe.ı l.tACARtSTAı~A 
11''1-tn 3 - Hungaria 2 -

1\'aroş 3 - F~bUs 1 
1'orin İTALYAnA 
'l'tiy~t 1 - Lojio O 
narj o (' 2 - YUVflt; tus o 

- Sampierdarena O 

8aııca -o--

"aa n Basketbol T urn u-
önurcı~~a iştirak Ediyoruz 

ealkcı.n Uı.deki Ağustos ayı içinde 
hoı turn 1'rlllletıeri arasında bir basket-
lıak Uvagı r a1ara l'·· Yapılacak ve bu müsa -
ıta.l( ede uk:~ basketbol taktmı da iş. 

le '-lr. 

Atleti~-
b 'rurkı~ zın Müftabakalan 

müsabakalaı·mm ilki geçen hafta ya
pılmış ve memleketimiT.de ilk defa 
görülen 22J atlet gibi büyük sporcu 
kalabalığı bu müsabak:ılara iştirak et· , 
migtfr. 

Önümüzdeki pazar günü ~e Kadı : 
köy sa.hasmd:ı ilkbahar atletizm mü -
sabakalan yapılacaktır. Bu defa da 
4 hafta ürerinı:le olacak kar§ılaşma. -
Jarda birinci ve ikinci saflar için; 
100, 200, 400, 800, 1500, ve bin metre 
kogular; kelle, diks, cJrit ve ~kiç at· 
ma; uzun, yUkııek, Uç adım ve sırıkla 
atlama müsabakaları yapılacaktır. 

Üçüncü hafta müsabakaları ~n • 
lardır: 

10, 200, 400 veSOO metre koşular 

gUlle, disk ve cirit ntma. 
Sırıkla yüksek atlama, uzun atlama 

ve yUkeck atlama. 
DördUncU hafta müsabakalan da: 
50 ve 100 metre sUrat koşuları, disk 

ve gülle atma, 4X50 bayrak yarışıdır. 

Kupa Maçları 
Lik ve ~ild mastarının sonuna talik 

edilmiş olan kupa maçlarına pek ya • 
kında ba§l:ınacaktır. Birinci kümeye 
d:ı.hil altı klilbe mensup sporcular fe
derasyon t:ırafmdan cazulunacak bu 
kupay1 kıızanmnk için yakmda Be -
~iktaş stac!ında karr-ıla§acakla:dır. 

--'•-
Bakırköy Barutgücünün 

Bir Tavzihi 
Barut gilcündeıı : 

Aşağıda adlarile kulüp isimleri ya
zılı sporcular, e\Teloc bağlı bulun
dukları kulüplerden muhtc.lif tarihler
de istifa ederek gücümüze intisap et

mi3ler ve keyfiyeti de · spor bölgesi 
ba§kanlığına bildirmişlerdir. Kendile
rinin diğer kulüplerle de hiç bir ili§ik
likleri yoktur: 

Altmordudan Mehmet Erk, Davut
P8§8.dan RU~tü Çalpal.ı ve Emin çayır 
oğlu, Vefadan Hi.\seyin ÖT.tekin,Gala
Necip Sonat. Topkapıdan Mehmet Saç 
lrtUre. 

Başkaaının Kanı ile 
Y ö§ayan Kadın 

Nevy6rktn bir hal'ltahanede bir kadın 
uzun zamandanberi başkalannm kam ile 
yagıyor. 50 yaşında olan bu kadına şim
diye kadar 40 kere yabancı insan kant 
~rlanmıııtrr. 

Bayan Faym· her kan verilişinden 

sonra iyile;;ımekte olup, birkaç gün geç· 
tikten sonra yeniden Ulyıflamaktadır. 

Doktorlara göre bu kadın daha şimdiye 
kadar olduğu gibi yabancı kan verilme· 
ıd !jartiyle u7.un zaman yaşı~·abilecektir. 

Evlenme 
Balıkesir l\lchıısıı Osmıın ~iyazi Uıırcıı 

kızı Yekin B11rr11 ile rmckli sü,·ari albayı 
1 ll ilene fla~· •tll'tizrn federasyonunun 
:t1tı görüt~ı tnkdiı hir ga)Tetle ~a- ı 
~ rrtont· ektedir. İstanbul atlc -oru . 

nun hazırladığı teşvik 

Jhrıı Biııııl nil lıı ııı.ll'smı·n 'I :ırık Uirııılııı 
e,·Irhrıır nırnı.,ıınl f'skfölorclıık i eYlerinclc 
Hi le rlo'ill:ır ı nı"t'ı..,ını1a samimiyf.tle kuı. 
lnnmı~lır. Yrni cv l ilrı ·c ~ıı;ıdrllrr clilf.'rir.. 

Genç kızlar~ 
asık olan , 

hayalet 

\ 'ora (}art on 

Londra cıvarmda. bir genç kızlar 
pansiyonunun heyecan içinde olduğu 
haber verilmektedir. S:ıçla.n kirpi gibi 
diken diken bir adam deli bir görünüş 
le bu genç kızlan takip etmekte ve 
korkutmakta imiş.. Son dafa Vora 
Çarton isimli bir kıza tesadüf etmie 
ve kız ooğuk bir feryat çıkararak a
damın önünden kaçmı§tır. Sadece bu
nun bir hayalet olmasından şüphe edl 
mektedir . 

-o-

Dünyanın en 
güzel kızı 

"Dünyanm en gU~cl kızı,, ismi ,·crllt>n 
17 yaşında genç hi r .r\ mc.rlkan J."ızmrn 

ınc~hur gıudc l>ralı Hörst'ün kU~lik oğ· 

İo ile C\ lenmi,,i. 
Hop Sandlcr lıımlı•i taşıyan ,·c resmi· 

nl gördUğlinür. &~-nn Hiirst Da\id ko· 
caslyle beraber. balayı ~eyahati i~in A ,-. 
ropaya ı:Uml~tlr .• 

Otuz yıldızla baş başa 
~ _, ~- ~ ~1-2~ ,_ ~-._,,---...-

Gar bo n un şaka götür .. 
mez bir sesi var 

Ylldız Türk lokumunun tadını 
unutamamış 
YAZAN: Turan Aziz Beler 

Sırmalı zenci asansörcli kapıyı 
açıyor. Kafesten kurtulan bir kuş 
gibi Garbo asansör kapısından fır
lıyor •.. ben de tabii peşinden. A di
yen Z de demeli! 

Garbo ilerde ben takriben 5 metro 
arkada koridorda ilerliyoruz. l~alın 
balılar adımlarımın sesini boğuyor, 
Garbo benim arkadan geldiğimin 

farkındl\ değil.. . 

Bir çıt. Garbo el çantasrndan oda 
anahtarını çıkardı ve bir kapıyı açtı. 
Rliyadaymışım gibi ben de açılan 

odaya dalmak istedim ve koştum. 

Bu sırada kapıyı kapamak t1:tn bana 
yUzUnU dönen Garbo beni gördü. 
Kaşl arını çattı ve keskin bir sesle: 

-" Wbat do you want?,. Ne isti
yorsunuz .. diye sordu. 

Şeytanın akstllğlne bakın ki diltm 
bu arada tutulmaz mı? Yutkunma
ğa başladım. 

"- Mlss? .. Miss . .,, diye başlayıp 

cUmlenln list tarcıfını getiremiyor
dum . 

Canı pek sıkılmış bir vaziyette 
Garbo oda kapısını suratıma karşı 

kapıyordu. Kapısını hızla itti ve bir 
bağrıştır kopardım çUnkü baş par
mağım kapı arasında kalmış ve ezil

mişti. 

• Canımın acısından gözüme yaşlar 
geldi. GaT'bo kapısını açmış ve şaşır
mış bir vaziyette yUzUme bakıyordu. 

••-Oh. l 'n so sorry! Çok milteessl

oldum" decltm. 
Şlyesi, aksnnı o kadar tatlr ve ort. 

Jlnaldi 1\1 a cımı unutarak: 
"- Ziyanı yok" dedim. Esasen 

trnbabat benim. Bakınız Miss Garbo 
ben bir gazeteciyim. Memleketim 
'fUrklyedfr. Me'nlleketlmde o kadar 
seviliyorsunuz ki peşinizi bırakama
dım. Holde belki 20 milletin gazete
cileri outuruyorclu. Sizi girerken gö. 
rUp görmediklerini bilmiyorum ama 
hepsi sizinle görUşmeğe can atıyor. 
ötekiler sizinle g6rUşmese bile on
lara cevap bile \'ermlyecekslnh:. Fn
ltat ben bir mUf;tcsna gazeteciyim. 
nenden haşkn hUtUn Amerikayr a
rarsanız tPk bir Tlirk gaz<'tecl buln· 
mn7.sınız. Siz rnl"!mlekctlmlzcle hu· 

ıundunuz ve bizleri seversiniz. Beni 
hir gazeteci olarak değil bir Türk 
olarak iki dakikacık kabul ediniz ... 

Sevimli yıldız biraz düşilndU. KJA. 
sik çehresi hiç oynamıyordu. Tuhaf 
değil mi Garbonun yUzU bir mnske 

gibi sabit. Dilşündllklerlni karşısın· 
dnkine katlyen çaktırmıyor. Gözle· 
rfnln kırpması bile bir tuhaf. ı~nzu
mundan fazla ~özleri kapalı kalıyor 
,.o bu hnl kl artist ruhlu olduğundan 

ll('rl ırnliyord11 .. :\ihay~t bana: 

Greta Gar'bo 

"- Peki bir dakika lçln içeri gll"e
billrslntz,, dedt. 

Sevinçle odaya girdim. Garbo 
oda kapısını açık bırakarak yanıma 
geldl ve kendlslnl bir koltuğa attı. 
Daha. evvel şapkasmı, çanta, eldl
venlerlni ve mantosunu ayrı ayrı 

koltuklara atm1ştı. 
Oda kapısını açık bırakması tuha

fıma gitti. Bunun iki manası olabt· 
lirdi. ya çabuk dışarı çıkınız veyahut 
bendon şUphelendfğlndendJ. Öyle ya. 
ya ben Garbonun gırtlağına sarıh

versem ... Burası Amerika burada 
olmaz btr şey yok ki. .. 

"- Söz verin1z ki konuştuklnrımt· 
zı gazetenize yazmryacaltsınız! .. 
Garbonun şaka götUrmez bir sesi 
'\"ar. 

"- Söz -veriyorum. Mlss Oerbo. 
ttımnt edebilirsiniz!,. 

Garbo bir altın sigara tabakasını 
çıkararak btr sigara aldı ve bana da 
bir tane ikram ettt. Ceblmdekt cak
mnk ile sigaralarımızı yakdım. 

"- lşte bu sigara sönUnceye ka-
dar sizinle gHrfişeceğim .. Ondan 
sonra ..... 

"- · Ondan sonra giderim l\llss 

Garbo .... ,. 
Odaya gfü; atıyorum . ÖtP.ki yıld11..-

1arm odası gibi bu artistin odası çi
çek dolu değ-il. Tepside de kart vlzlt
lcr yatmıyor. Odada çikolata 'kutu
ları da yok. Etraf intizamlı. MasalA· 
rın üstünde bir cok kitaplar '"ar .. 
Ağır kitaplar ... Garbo kafalı bir ka
dın olmalıdır .. Tahsili mUsaltttr. 

"- Hollvudu pek sevmiyor MUt

sunuz? Mlss Ga rbo. doğru mu?" 
Yıldız tuhaf tuhaf ~·Uzüme baktı 

ve sonra sordu: 
"- Holh·uda hiç gittiniz mi?,, 
"- Hayır. fakat birkaç ay sonra 

gltmelt niyetindeyim. Bedava bir 
şimendifer pasosu bekliyorunı ... 

Dans müsabakasından çıkan kız 
Garbo sigarasının külünU tabloya 

silkti ve: 

"-Siz Avrupalısınız .. Slze sByllye
bilirlm .. Siz kadına hUrmet nedir bi. 
lirsiniz. Kadınla erkek arnsındn el
bette bir fark vardır. Holivudda bu 
fark kati yen y :>~<tur. Orada ne 1:ek
tiğiıni bir Allah ,·e bir de ben bili
rim. Kadına biraz saygı YC nezaket 
göstermek JAzımdır. Hollrntda da 
h er şey tam aksinedir. Dünyanın ne 
kaba herlCle ri orada bir arada top
lanmış.. Den para düşkünü değiUm. 
'MP.sut olmam için her şeyden en·e ı 

iyi muamele bekle rim . .. 
"Holivut benim için "fırtınah .. dl

l oı·. Fakat buna sebeb kendi knba
lığı olduğunu bilmiyor .. . Hiçbir A"i~ 
ı·upalt artist Holfvutta tahammül e
d emez ... 

Artist gittikçe kızışıyordu . Bu 
mevzuyu hemen bırakarak başkn 

bir sual sordum: "Memleketimizde 
aP zn.mıın bulundunuz? .. 

mr elan" miisab:ıkasınılan çıl•an hu ~<'nç hı~ilb. km. ıfamıs cfoyamamr5 
olac-l\k ki, rnddPdc bö~ le, bir rakıı ilihl'!ii g ibi yoluna de, ıtm etml§tlr. 

" - On seneden fazla oluyor. Mn
nagerlm 1\lr. Schtiller il C' bnaher 
lsyeçtcn bir turneye çıkarak lstan· 

'(Lütfen 3<1.!Jlfa!ll 9f't'irind) 
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SAF HAYAT 

Bir akeam Klara annenin ağrısı tut
tu. Uzun telefonlaı·dan sonra, !avuta 
geldıği zaman, k~~ni kaybet.mi§ gibı 
idı. liabaları muayene odasında her 
§eyi esasen hazırlamıa bulunuyordu. 
Do.Klor Klarayı muayene etti, az son· 
ra da b:ıbalan, pilrteilı, telefon etti 
hastahaneden araba çağırttı. On da • 
kıka geçmedi, araba kapının önünde 
idi. 

Çocuklar, ytizleri U.J>8an kesilmiş, 

pencereden bakıyorlardı: Hastahane -
nin adamlan Klara anneyi sedirin ü
zerine yatırmı§lar, arabaya koyuyor
lardı. Paula: 

- Çocuk ıimcll mi doğacak? diye 
90rdu. 

György: 
- Evet, dedi, doktor BegedUa'Qn U

çtlncU çocuğu timdi doğacak ... 
O gece Klara anneye tehlikeli bir 

ameliyat yaptılar ve doktorlar, çocuk
la annesini kurtarmak için bUtUn bil
gilerini kullandılar. Babalan bankaya 
yerine ba6kasıru gönderdi ve muayene 
oduına hl~ uğramadı: hastahanede, 
karısının ve yeni doğan çocuğunun 

yanından ayrılmıyordu. Bir iki saat l-

bula da uğradık. lkf ay kadar lstao· 
bulda kaldık. Du fırsatta.o istifade 
ederek ben de bircok bamauıJara 

ıtdlp gezdim. Tilrk bamawlnrı icln 
ı;oculıluğumdanberl merak ettiğlru 

bir şey .... TUrklyeden doğru Alman. 
J'ı.ra gittim •;e orada 11Ac1 yol,, filmi· 
nl ı:e\irdlmdt. 

Yıldızın sigarası yarı olmuotu. Su
allerimi ı;abuk sormam lcap ediyor
du. Soracağımı da şaşırmıştım. 

Garbo lrndadıma geldi ve hafifçe 
alnını buruşturarak: 

.. _ tnktlAbınız hakkında birçok 

eserler okudum. Şayanı hayret bir 
mllletslnlz. Türk kadınları şimdi htt
klmllk, doktoi'lult ve avukatlık bile 
7apıyorlarmış. .. Çok takdir edilecek 
bir meziyet: çtınkU çarşaftan daha 
J'eni ayrıldılar •• ,, 

Birdenbire yıldızın aklına bir şey 
geldi: 

.. _ Sizin bir beyaz tozla ba1dnn 

yaptığınız bir tatlı vardı. HA.Hı. latan. 
buldn mevcut mudur? Bu tatlının ls 
mini unuttum. insanın ağzında uza. 
dıkça uzuyor ve kolay kolay yutula
mı:ı,.or ... 

Bllmeceği hallederek "lokum .. de
dim. Yıldız hemen başını salladı: 

.. _Hayır, ismi rabatel lokum,. de
di .. 

••- tstanbulu sevdiniz mi?,, 

••- Hlc sormayınız. Adalara ve 
Eoğ'azlçlne bayıldım. Dünyanın en 
güzel toprağına sahipsiniz. Yalnız 
Turist celbetmek için çalışmıyorsu
ııuı. Hlc bir yerde broşllrlerlnlz ve 
mnnzııralarınız asılı değil ... Belki 
gUnUn birinde letanbula gelirim. Ta. 
bll rahat bırakılmak şartlle .. Bu A
mcrllrnlılar lnsıını bir türlil rahat bı 

rakmıyorlar ki ... tnsan burada her 
tarafta korkuyor... Evinde ve BO· 

knkta bile birçok tehlikelere ma-
ruz ... 

Garbo birden yerinden fırladı. 

Ve sigarasını söndQrdU. Bana elini 
uzatarak: 

"- Bye bye .• Slr., dedi. Vaadinizi 
unutmayınız cUnkU mUlA.kat verme 
aalA.htyetlne haiz değlllm malum ya 
"'buslncss le buslness., 

Garboya tekrar tekrar tcşekkUr 

ederek kendisinden ayrıldım. Kori
dora cıktı~ım zaman bir "kUt .. ile 
yıldız kapısını arkamdan ka.pııtmış 
tı. 

Altı ay sonra Holh uda Yar.dığ1m 
zaman Garboyu tekrar görmek 
lı;ln cnn nttım. Fakat hiçbir zaman 
muvaffak olnmachm. Zann(ldcrsem 
stüdyo matbuat miidUrii de Gnrho ı. I 
le Nc1;yorkda görU:,ıdUl';--Urne pek mc r ı 
n.un olpı adı kf .. Yıldı".ın stUdyodn 
cıılıştı!tı zamanlar bent uınk ycrlP.ro 
götarUyor ve başka şeylerle oyalı· 

7ordu ••• 

çin eve geldiği zaman da düşünceli 

duruyor, ağzını açamıyordu. Sınirli i· 
di ve goZ:erınde yaş olduğu görülüyor
du. Hiç bir ;ieyle alakadar olmıyor, 

çocukların söylediklerini anlamıyor 

gibi idi. lki gUn de, cumartesi ile pa
zar. hiç görünmedi. 

Nihayet vaziyet dUzeldi. Babaları 

pazartesı akşamı eve Defeli geldi: "Çok 
şUkUr Allaha, tehlikeyi atlattık. Şim
di artık eski hayatımıza başlıyabiliriz. 
hem de eskisinden daha mesut, eski -
sinden daha 7.ellğin bir hayata!,, 

Birkaç gün sonra da Klara anne ~ 
ve geldi. Çocuk, çığlığı dünyayı tutan 
bu kUçıik canavar, enine boyuna, be • 
ya:ılar giyinmig, bqlığında bir haç 
bulunan sütninenin kucağında idi. Bu 
kadına hepsi Biıwt:atM (hemıire) diye 
hitap ediyordu. Kadm, Janoe Hege • 
dUs!e beraber, bUyUk banyo oduının 
bisişiğindeki odayı aldılar. Bu oda o 
zamana kadar lUzumr.uz eşyanın kon
duğu yerdi. Şimdi temizlediler. Be • 
yaz beyaz mobilya koydular, Eva'nm 
eski kanepesini de oraya getirdiler \"e 

küçük çocuğun odası oldu. Bu oda ya.
tak odasına yakındı ama, ikisinin ara
sında banyo odası olduğu için, iki ka
pı kapandı mı, çocuğun ağlaması, ba
ğırması annelerinin uyumasına mani 
olmıyacaktL 

Tabii, bu, muvakkat bir zaman için
di. Daha sonra, büyUyilnoe, Ja.nos m:.ı
rebbiycnin odasına geçecekti; çocuk • 
ların odasının pitleik olan bu oda ne
zamandnnberi bo3tu. Yahut da belki 
odaları değişeceklerdl... Fakat daha 
vakitvardı bunları düşünmeye!. 

Çocuğun iri iri kan. gözleri, seyrek 
seyrek ve incecik siyah saçtan vardı. 
Cildi dııha beyazdı, yUzU penbe beyaz. 
dı ve her gUn biraz daha gUzelleşiyor
du. Hakikaten güzel bir çocuktu. Adı
nı Janos koymuşlardı; Klara anne o
na Janos'çuk, yavrucuğum, falan eli -
yordu. 

Klara anne tama.men f yl olup ya -
taktan kalktığı gUn. onun iyi olması
nı, çocuğun doğmasını, belki de bUtUn 
bu hayatı toplamak için evde kUçUk 
bir eğ!enti yaptılar. Klara anneye ba
hnlan iri iri Uç dizi bir kolye almıştı; 
bu kolyeyi Kln.ra anne kı6m bir ku -
yumcunun dUkMmnda görmUg beğen
mişti. 

Babaları Ağustostaki o Uç haftalık 
tatilini yine Gastein'de geçirmeye ka
rar verdi \'e çalı§masına mükafat ola
rak verdiği altm saatten başka, Györ
gy'U de yanına alarak onu tekrar mü
kü..fatlandırdı; hakikaten istirahate 
ıhtiyacı vardı çUnkU çocuğun. Paula 
da Papa'ya, Toth ha.minenin yanma 
gitmeye mecbur oldu; orda bir ay ka
dar kalacaktı. Ona bir de ne zaman -
danberi istediği sahici bir pisiklet al
mışlardı. Onu da aldı gitti Papa'ya. 

Hediyeleri babaları o aralarında
ki eğ!enti akanını merasimle dağıtmı§, 
ayni zamanda, yaz için neye karar 
verdiklerini de bu ııırada haber ver • 
mişti. Hepsl memnunlardı; babalan, 
şarapları bardaklara bo~altrrken: 

- Hadi şimdi, yavrularım, deml§tl, 
bu eene bana gelen en gUzel hediyenin 
Rıhhatine, en kUçUk HegedUs'iln sıh • 
hatlne içelim1 

TAŞRADA 

81CAK GlJNLER 

Babalan Klara annenin senelerce 
ynşamıg olduğu, eimdi de Paula'nm 
dört hafta ge;ireceği evi görmek isti
yordu. Paula, babasının da Papa'ya 
kendislle beraber geleceğini öğrenince 
sevincinden deU oldu. lçinde duyduğu 
ve baıan tasacak gibi olan gizli itirazı 
birde:ıbire kesildi. Hediye olarak a!dı
ğı pislkleti ve babaeı ile beraber yol
culuk edeceğıni dU§UndUkçc çok ecvl
n lyordu. 

To~h anne sa-:hn f:el'TeJml~. ihtiyar 
bir kadındı. Paula biraz garip bulma • 
sına rağmen, görür görmez sevdi. Yal
nız, istasyonda, siyahlar giyinmiı ve 

Köylünün mahiyeti 
ve TUrklyede kUylll lktısatlorının 

lt>ş9' iline alt temel hatlar. 

YAZAN 

ProlcsUr Dr. Frledrlcb FA LKB 
lktıudl7al Bnıtllllall PlrekUlrD. 

ve bundan Otüril de bUh••• çocuklar i
çin az yar&Yl§lı, u bealeylcidlr. Bu bq.. 
husta aebze ziraauıım bllyQk ehemmi

, yeti vardır. Nihayet vat.andq terblyealıılD 
verllmesı de keaa atlL:redllmelldlr; bunda 
tetik bir devlet te!Jı.kklıln!n verilmesi, 

devlete karoı melUllyet ·terblyeet devleUe 
beraber çalL,m& vazlfeal ve vat.andq va· 
zlfelcrlnln ifa edilmeal cihetleri vardır. 

ha entanalf 19JdllendlrllmMIDID ~ 
f&Jdyet llmlUerl eon derecede ,Upb•JI 
oldufu lçln, bUyllk blr zaruret lçbıde bO
lunan köylüye vutyetlnl dtlseltmek O.
sere böyle bir ite atrffme91 tavsiye edfl· 
memelldlr. 

Sermaye De tedarik olunacak ~ 
larla en~eyt ytlbelmenln aleybJD• 
daha başka aebobJer de vardır. A.aırlaf" 
dan beri kullanılmakta olan ziraat ars-. 

Milyoner Kanır.onun oğlunun bü
yük bir i§Slzlik içinde ~ırpındığım ha 
her vennıetik. TenörUn oğlu karısile 
beraber görUlüyor. 

( Kısa haberler ) 
• Valiler arasındd umunti tebeddUllt 

ve prktan garbe nakiller yapılacağı 

hakkında çıkan rivayetlerin doğru ol
madığı Ankaradan bildirilmektedir. 

• Birkaç gUn evvel Ankaraya çağnl
IDll olan Antakya koııaoloaumuz Firuz, 
yola çıkml§tır. 

• Bu sene mualllmlerlmlz grup halin
de kısmen Alınanyaya, kısmen Bnlkan 
memleketlerine tetkik seyahatino çıka
caklardır. 

• Na!ia VekAletJ Ankarada bir posta 
sarayı yaptırmağı kararlaştırmıştır. LA
ınngelen arsalar l.stJmlak cdilml§tlr. ln
pat yeni mali yıl içinde baalıyacaktır. 

• Hükfımetin radyo gUmrUklerl üze
rinde tenziliı.tta bulunacağı haber veril
mektedir. 

• lstanbul • Ankara tayyare seferleri 
başlamıştır. 

• Hazırlanan programa göre Sirkeci 
nhtımı ile istasyonu arasında bir park 
kurulacak ve istasyon önllııdekl cadde 
llo nbtıma ve yolcu salonuna uzanan 
yol asfaltlanacaktır • 

BiR KADININ TELAŞI 

UakUdarda Sultantepe Servilik cad -
desinde oturaıı Arnavut tebaasından 80 
yqla.rınd&k.l Lefko, hasta yatuğı kar -
yoladan mangalın üzerine dUomUo ve a
yııtı yandığı için hastahaneye kaldınl • 
DU§ur. Kadmcağızm ayağının yandı,'tnı 

duyan toDl§usu Hikmet Nana da bu 11-

rada tel!§& gelml§ ve tavada kızarmak
ta olduğu balığa etğl takılarak yağlan 

devlrmit ve etraf altv almıgtır. Kadının 
feryadı llzerlne derhal itfaiyeye haber 
verflml, ve yangın bUytlm.eden eöndll • 
rUlmUnlUr. 

başı şapkasız bir halde, gelip onları 
beklemesine içinden güldü. Babası ka
dını bUyUk bir samimiyetle selfı.mladı. 
Paul~'ya, babasının onu selamlaması 
da tuha!ına gitmişti: karısının anne
sini daha ilk defa görUyordu, Paula' • 
nın haminesini dıılma "ellerinizi öpe
rim,, diye selAmladığı halde buLa: 

- Bon Jour, Klara, anne! demişti. 
En tuhafı neydi: Klara annenin an

nesi babalan için' yine Klara anne idi 
demek! 

Totb anne Paula'ya ka.rıı derhal 
mUşfik görUndU. Çok iyi muame!e et
ti. Ona "yavrucuğum,, dedi. Babası 

bavuJlan hamallara verirken, Toth 
anne P:ıutaya <Syle eualler eordu ki, 
çocuk şagırdı hangi birine cevap ve -
rece3inl. 

- Kızım ne yapıyor, yani senin 
şimdiki annen? diye soruyordu. Sev -
giU toronum nasıl,kUçllk Janos? an • 
nesine mf benziyor, b&.buına mı? An
dr:ıssy caddesindeki o gilzel ev naeıl 
bir ev? oda.lan nasıl? hepsi bir sıra 
Uzerfne mi? 

Sonra yolc ıluklarmın nasıl geçtitp· 
ni f!Clrdu. sıcaktan mUteessfr olmuşlar 
mı idi. Yolda karınları açıkmış mı f. 
di? .• 

Toth anne Pau?a'ya da, babasma da 
Ja.nos'a da "o~lum,. diyordu: Paula 
da ,a~ırıyordu bundan: anlamıyordu 
hangi oglundan ba.'ısetti;;inL 

(Devamı var) 

Gi.l!\·m f>.. '-~ .. •eri 
l' a.:ılarımızın çokluğu, do'layısı'lo 

bugUn 1oonammnı§tır. 

Türklycnln istikbali btlyük ölçüde kOy. 
IUsllne d:ı.yanır. Tilrklyenln bu değerli 
hazneye, doğru olr tarzda kzymet ver
meslnl bilmesi temenni olunur. 
Şlmdl bug'.lnkU vul!emlD ikinci ım

mına. Tnrklyede kö) lll tktlBatlan tetld
linin Jemel hatlarına teveccllh edelim: 
Aşağıdaki cetvel Llze Tilrkiycde tul

tilr nevilerini ve ziraat edebilen arui· 
nin Jru~ını g&ıtermektedlr. 

Dk bakqta anlıyonu kf. TUrklyeDln 
zirai inkişa!ı için daha geni§ bir hare
ket meydanı vardır; çUnkU takriben ıo.~ 
mlJyon hektar tutan bugUnkU ziraat ve 
nndıuı edilen t1aha yanmda daha 11~ 

milyon hektarlık ihtiyat arazi mevcut
tur. Bundan b:ışka keza gen13 mera aa· 
hıuı.ı muhakkak ziraata yarayışlı arazi. 

• nin ehemmiyetli bir kısmını lhUva et
mektedir. Böylece ziraata yarayışlı tar

la, bnğ ve bahçe arazisi 20 mlylon hek
tar olarak tahmin edilcblllr. 

Şu halde Tilrkiycde bir defa nufu.z
stız arazı bulwıduğunu aöyleyeblllrlz. 
(Kilometre murabbama 21.2 kl§i.) 

Bundan, Türkiyede ziraat i§letmelerl· 
nln umumi temayUIUnlln entaruıiflepne
ye çevribneaine ihtiyaç olmadığı neUce
sl çıkar; zira çoğalan nüfuzun artan lh· 
Uya.çlannı kapamak için daha muta ya.
rayışlı geni§ a~ hazır bulunmaktadır. 
Onun fçin zirai IBtihsalatm artınlması 

6nce ve her şeyden evvel kUltUr arazi. 
sinin genfşletllmealne ialfnat etmekte
dir ve busurcUe kelimenin hakiki ma

naslle eluıtaruüf bir karakter taemıakta
dır. 

Uç lstlhs:ıl faktörü olan toprak, 1§ ve 
scrmadeycn Tilrkfyc 1-:in başlıca ilk Uu· 
si mevzu bahs olabfllr. Sermaye ise 
mUmkUn olduğu kadar az kullanılmalı

dır. Zira Anadolu köylUsU yalnız serma- I 
yeslz değil, ayni zamanda çok ağır BU· 

retdc borçlu:lur; daha Cazl:ı sermaye ta- l 
Ieplcri ancak borçlanma derecesini daha 
ziyade yUk!eltlr. • 

Mamafi, bi.zzarure daha ziyade borç
lanmayı fcabbettlrmosıne rağmen ziraat 
edilmekte olan arazinin daha entaruıit 

kullanması suretile lllzumlu olan lstih· 
&l artmasının te.ıninlnln daha doğnı o
lup olmayncağmı suali ortaya atılabilir. 
Modern ziraat f§letmeslnfn terakldyatı 

netlcesi B&Yl3JZ mücerrep yardımcı va
sıtalar vardır. bunlarla muhakkak öyle 
muve.ffakiyetle ziraat yapılablllkJ, değil 
yalnız fazla masraflarm kolayca kapa· 
tılmruu, ayni zamanda daha fazla kazııç 
da elde edebilir, diy"? dUşUnUlür. 

Fakat bu hareketin karşımıa ehem
miyet.siz olmayan zorluklar dikilir. 

Her 3eydcn evvel şu eski prensibi dil· 
aUnmellylz: her entanslf işletme tılate

mi, onunla elde olunacak mahaullerln fi. 
yıltlannın artmasmı şart koşar. Fiatlar 
yUksclmeden lşletm~nln entansifleşme· 
si mUmlı:Un değildir (•). Böyle bir füıt 

yUkaelmeslnin yakm zamanda beklenip 
beklenmiyeceği bugünden eöylenemez. 
llakikatda bir fiyat yUkselmeıd olsa da, 

yine bu ytıkselmenin böyle kalıp kalnu
yacağı ve fiyatın entanslf iatihaalln pa.. 

raca ola.n fazla masrafianru, bllhasaa bu· 
nun içln yapılan borçlan kapatacak de
recede yüktıcllp yUkselmeyeceği, daiıne 

bir sual olarak kalır; bunun için de faz
la ba.cula satışında, bu fazla hasıla için 

yapılan masrafın elde edilmesi Wi de· 
ğildir. daha istikraz olunan sermaye fa
izinin de çakanlabilme!l, bizzat aerma
yrnin geı1 ödenebilmesi de IAzımdır: ni
hayet de kazanç elde olunmalıdır. Yok
sa bUtiln iş beyhude yapılm11 olur ve 
yapılmaması daha doğru bulunurdu! ... 
Şu alınan vakıadan dolayı iktfaadm da-

dslnden ehcmmlyetll derecede cıab" 
ytlksek mahaul alma, gUbrelenmekalJIO 
batıl mllmldln mertebe aunı gtıbreterl• 
kuvvetlendlrilmeluıiztn kabU delildir.-'" 
ra bu topraklarm kuvvetleri fbndlye lrıtı' 

dar pek llyade earfedllmlallr. Buna JllO" 

kabil ziraata almmıt nya almacak ge
niş bir aurelde mevcut olan blklr toP" 
raklar iat1amar edilecek sengin nebat 
gıdalarma mallkdlrler. Orta AnadolunuJS 
daha llyade bufday llraatnıa yarnyıtll 
kurak ve yan kurall topraklan bllhass' 
ıengtndlr. .A vrupanm ratıp toprakların• 
kıyasen bunlarm nebat gıda muhtc\'l

yatlan Uç misli daha bUytlktUr. Bundatl 

dolayı bugUnkU vulyetler içinde bu set• 
vetln IStlfade edilmeyip bırakılması \-6 
bunun yerine ziraat edilmekte oJ.ıt 
topraklardan fazla yUkaek mahsul eJd8 

etmek için pahalı gUbre ve diğer f8tl~ 
sal vasrt.alan eatm alınması muhik g~f' 

terflemez Tabiatın verdiği toprak tut• 
vetlcrlnin ruyonel lstlmnan Ue bnsıl"' 

nın mutlak suretle yUkseltlmesl oıtlJSS" 

klln olduğu hnlde, neden nhıbl yüksek lı"' 
sıla satın almınalıdır? 1 Bundan baş~ 
~ğıda mUIAhazalar da çok ehemmJyct; 
ildir. Entanslf lktlsatda yalnl% sermaye· 
ce entaruılf ıekll değil ayni zamanda le 
itibarile entanslt llrtıt1at vekil de vardıl'· 

tıdııct 1itUıaı faktörll olarak it bil
hassa dikkatimize değir. it Onadolu k81" 
IU.SUnUn lst.Uıaaline koyabUeceif en .. 
hemm.lyeUi faktördllı: çUnkll köylilnoıs 
bol 1o kuvvetıerl vardır. It, köylUnllJI 
iktisadi ıervetinln en bUyllk parçaaJl'1 
temsil eder; bu aebebdeıı ldSylU bU011 

en muvaffaldyetll ee.kllde kullannuıJıdJS'• 
lo yaln11 köylllnUn kendi kuvveUoriDd' 
değil ayni zamanda aile efradmm \fe il 
hayvanlarının kuvvetlerinde de onıı' 
emrine hazırdır. Eğer eimdtye pat' 
tatbik olunan fktJSat eetll telklk ed{Jft" 
ae, bu emre hanr bulunan it kuvveti,. 
rin1n hiç bir veçhile tam iatiamar e# 
medigi teslim olunur. Iktiaadm h~ 
yilkselWmek lstenlyoraa, her ıeydeıı .~ 
vel fşletmede l§ln tam mneaaır bir ~ 
getirilmesi lhımdır; bu emre hazır bd" 
luiıan köylü il kuvvetlerinin tuııaıuııo"' 
eı, endllatrlnin aksino, para ~ 
lcabettlrmedltf zaD'.lfJlda daha ıtddet' 
Jendfrllmelldlr. InMD her ıe)1 ~ıe .,,
zanır, yahutta tattığı, lstlhlAk ettiği 'IStl 
geyi işle kazanmı§Ur. 

Toprağın l§alz verdikleri son deı*' 
azdır. Toprak evveli. l~le kıymet ıc-' 
nır. Bütiln ia§e maddelerlnl, bayat ~· 
sıtalannı, refahı ve haz1an ite bOn;Jd' 
yw:. Fazla l§ kull~ma.sı oimdlye ~ 
Ziraat edilen araziye olduğu gibi ~ 
ziraat edilecek araziye de eamU buJusı"' 
caktır. Iı metotlarmm dUzeJtnmetl ~ 
bu suretle ilin nhıbt netıcesinin )~ 
tllmesl icap ~er. Bu nokta, zira.at fll8" . ,, 
meslnln bUtUn 1t1belerlnde dUzeJtilırıff 
metotlannm tatbikine temas eder. 

Şu halde hail hazırda TUrldyede -.af 
lil lktisatlarmm oekline ait eaa.ııl~ 
sermaye ve para ma.sraflarmm attP ~ 

mruımda değil, k6ylil ~lnfn makııadS >"; 
rayışlı şekilde tatbikinde bulunduJ'I" 
anlıyoruz. KöylU evvelA istihsalin ,td' 
nlmas.ını para ne !-atın alınaınsJJdJf .. 
köylll latlhsaı artırmasını ynueJı d•rr 
cede fnkloafa kabllfyetf olan it kU~ed"' 
rln1 hazırlamak yurt topraklannlll ~ 
glnllğtnden c;ıkarma yollarmı arsı--

dır. ' 
(Dewtm• <IJf 

(•> Ayni ~urctle ytlkselı bir lıfl~ 
ıte\lyeslnc ermek için refah ve -·
tbı tart oldap aöyleaebUlr. 

dl 



Yozgatda 
~ayri sıhhi kahveler kapa-tıldı, 

alkevine büyük bir rağbet var 

'i 
k.ıra:lıg:.t. <Hususi) - Düne kadar l 
1>1"• ı,. ı~ .. 
"4lı k .erısındc yaşıı:yan Yozgat bu 
ı..~ a\tuşt • -...arı a ugu elektrik saye.;.nde hor 
l:ıııuını Ydınlanrruştır. Birçok evlerde 
'terler· Ye.rlcrde radyo sesleri ile neşe 

Ş~ht; g~rUlnıcğe başlamıştır. 
t?ı '- n ırna . . . -al{ U rı ıçın şeFıır planı yapıl· 

Ok trı~~re uray tarafından !.ıir şehirci
~ab:~tın e~~i~i getirilmiştir. Bu arada 
0~illl çam ~tun güzellikle' ini toplamış 
~O§'~ler~ lı~nnızın içerisindeki kiralık 
Ytrletj~~ Çoğ1ltılm"''31 ~.atkın oturma 
fırı~ ın ta · · ... elek . nzımı ve şehrin ı.c~ tara-

ramı içerisinde bulunmakatdır. 
Diğ.::r taraftan meml.!:,ctte a~lık yö· 

.. :.ınden de ink'.şaf görü!i.iyor. Gayri sıh
hi bulu ,2.., kahvahanc ve hanlar kapa
tı:ır.ış çayhar.c:erde kağıt oyunları ya
ı:c.k edilı.ıek suretile mikrop yuvası 

c L:·n pis kağıtların aşıl'lyc:.c13r hasta
!. '.!:ır uzaklaştınlmıştır. Çarsı içedsin
<lt de ynptırılan işler memlek~t sağlığı
nın esa~h surt>ttc teminine lıa~lanmış ol
ti .. ğunu gösterir. Hall:cvimizin bütün 

şubelerinde \"erimli snl,~m:-.h.r başlamı~ 
Fs.!n kursları, ::-es:m atelyesi c ergi ile 
ı·e~riy2t yapılmakla benıber .:an~c ve 
müzik kolu t<tra!ından konserlrr de ve
rilmektedir. 

~allıltt-.a trık lambaları konması. büfe 
1~1cr de &ı gibi gönüllere inşirah veren 
~u yılki i::nar prog-

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

Gaziantep 
Halk evinde 

Qir yılda beş yüzü mütecaviz 
toplantı yapıld~; otuz bin 

vatan aş ~ş~ irak etti 

rı 1 " a '•et·~ ı d "llzı · ı c c:·~·1 ıı asri biç7:i t•c 
tfnıı aııto 

'
. Zlı:ı ı.,, I> (llususiJ - ~.ıcmleko 
nrı ll"'Jt .. ıı ı~ \'e ur sahasınllu ınUhim bir 

,, lltıteıı h tıeşrı:rnt birincisi olan Ga-
1.111.ıtn lll){ ,. 
d .. 

1 
il oıd 0

' 1 gcıı;cn bir yıl iı;l nde. 
"ı lli";u "'"bl ~Uı 'h•tıc::eı t>

1 sene birçok fay. 
~ er \'er ı ~ ıııı b m ştlr. nu me>s:ılnln 
D·ı lld!riyorunı: 
Ş 1 , t 'h ltb"" . arı , Edebiyat 

lll 1,1 tlcı 0 -baıın?c Çalışmalar e,, ı: r rısnı ı 
~ıı ı·ı "ıcre ki , o ıallnde neşrellil-
roıkı ('t hakl<~lıcıler toplamnış. eski 
~llb Ot dorı ela ııotıar nlınınış. 
lorı nşat ,.

0 
Q~lclcrt devanı etmiş. 

to tetkik,. arnkanıış tarihi cser-
orarı e tarıı e f' ar aı, 1 SArgisi için fo. 
r la nın,., U 

laııt ııı111 1 .,. C tarihi ve edebi 
~Ilı •lnt lort~· nınteaddit cclehi top-

\• Qllll·i bu~ olunmuş, aza ndcdi 
tıın o S6sterı tnuştur. . 

'lldoı t ŞUb rt.,.,
1 

in, Dly esinde de keman. 
.. , ş ano 1 

htııı 0t>arlörı nırsları dM·am 
tııı erte ·t . lllı~. bı ş, lllUzikll 11 zlk neşrıynt ı 

ita tp r lllUzik ö Seceıcr hazırlan
dı ı 1 8ş0kkuıu k krotmcnl ve orkes-

ı b nrarı öı Ulnıuşt aşmış. Uyo :ıde· 
k 0n sa . ur. 
et ıc;:ı Hav k h 

sunuı il bir fllnı a ranıan .Nuri Con-
llluş, bir :Yapılarak ailesine 

Yıl 1 Clndo yirmi iki 

dil:iş yııı·dımd'm bir 1.-ö~c .. 

,ıirc.~ u~ wrnıııı,tır l~ ı şubc>nln :!1" 
fız~·sı ,·ardır. 

Spor Ve Sosyal Yardım 
Şubeleri 

Sııor~ular futbol. atletizm. \'Oluy. 
.bol. holrn nııtrcnmanları YC jimnas
tik lle meşgul olmuşlardır Atleti:ımı 

miisalıakaları tertip ec..lilerck kaza. 
nanlara altın \'e giimUş nıadnlyf11cr 
verilmiş. Kilis llalke,·i futbolsulnrl
Je karşılnşnrnk yupılıııı maç kaza
nılmış. Uye miktarı ( 123 l e c:ıknrıl
ınıştır. !=iosyal yardım şulıP!ıfncll" ıfr 

on iki yilksek tahsil ,.~ lise t:ıl<'lıe 

sine, emekli bir ö~retmen Ye hir :ı. 

ileyo nakdi yardımda bulunnlnıuş, 
muhtaç oianhtr parasız ınuay<'nc c 
clilmlş. kliy gezi!Ninrlc :ıs:ı hastaya 

bakılaral\ hnzıları hastaneye kal - ı 
dırılmış, Ş""hirrle> ve l{öylercle mütcncl 
dit l•nnfPraııslar \'C>rilrnlştir. Koınit" 
1 ~:: ii "''lifi ı T'. 

Kitapsaray F aaliycti 
Fransızca. almanca ve zehirli gnı . 

dan korunma. ticaret kurslarile CC· 

za c,·incle bir ulus okulu açılmış. 
im rslnrcl:ın lıi r~ol< rnt a ndaşlar isti 
!adc ettiği ı;ibl ulus okulundan <in 
67 mahkiim scrtıfllrn almıştır. Üye 

Mersinde 
' 

portakalcllık 
Her sene kırk elli 

bin portakal fidanı 
daha dikiliyor 

Morsln, (Hususl) - Merslq, bir 
portakal diyarı olmak için tabtatin 
bütün lütuflarına maliktir. Tablatin 
bu cömertliği de gözönlinrlc tutula
rak, portakalrılığın ve bUtlın naren
ciye ağaclarnııu fenni bir fel<ilde ~o
ğı:ı.ltılmasr, portakal ticaretinin ı;is

temli bir şekle sokulması için alınan 
tedbirler faydalı neticelerini ,·crmiye 
bnşlaınıştır. Şehrimiz portnl\al bah
çelerine her sene yeniden 4 O - 50 bin 
portakal fidanı dikildiğini söylemek 
bu iş uğrundnkl çnh~matnı m hızını 

göstermeğe knfidir. 
Şimdi Mersin portakal bahçeleri

nin kapladrğı saha 700 hektarı geç
mektedir. Kısa bir lstlkbnldo bu ra
knm 1000 hektara Yaracaktrr. Bu 
sn ha. lı:lnde 1 ::ı7 bin portakal, 9 bl n 
limon, 19 bfn mandnriıı ağacı \•ar
dır. 

Bolu Halkevinde işsizler 
İçin Yuva 

Bolu, (Kurun) - Bolu Halke\'l 
içtimai muavenet komite!:!l kimsesiz 
muhtaçlar için lstanbuldan gotfrttl
ği bir ustanın nezaretinde bir işsiz
ler e\'i ncmıştır. Bu ima!Athancde 
herkesin kolay~a. yapabileceği mısır 
koçanı yaprnlclnrmdnn haı::ıır iskem
le. masa Ye enak sepetleri gibi sU
rilmU mUmkUn. mamulU meydana ge 
tirllmektedlr. Du suretıo muhitte 
çok yetişen vo şlmclfyo kadar hiç is
tifade edtleınoyen. mısır yaprakları
nı paraya çeviren, hem do köşe baş
larında her gUn el avuç açan fakir
lere iş bulmuş olan HalkcYlmizln bu 
hayrrlı t.cşebbilsü muhitte ~ok tak
dir cdllmekledlr. Sanat gUn geçtikçe 
muhitte revacmı artırmaktadır. 

-o-

Giresunda Kuduz 
Giresun, - Şehire dUşcn lılr ku

duz köpek, peşine takılmış çocuklar 
oldu~u halde Topaloğlu sokağına 

snpmış, geı:enlere saldırmış, bu a
l'ada bir köy Jrnclınma hllcum ede
rek <lüşUrmUş ve ısırmıştır. JWpok 
Çınarlara doğru gitmiş, bekçllr>r ta
rnfrndnıı öldiirillınüştilr. 

\·aziyete göre, memlekette gene 
hir kuduz tehlllrnsl başgösternıckte
dir. Geçen seneki kuduz fncialnrı u
ııııtulınnmalıdır. Köylerde ,.o şe

hirde hakiki ,.ı> <'iddt mikadelr>ye 
h:\c:-!anacaktır. 

nclcdi 83 dUr. 
Kitapsaray ve yayın şübeslnde 

:!!l02 kitap Yardır. Blr sene içinde 
12114 kişi kltapsarardan istifade et 
mlştir. Okuma zevkini artırmak için 
gazete ,.c el llflnlarllo propaganda
lar yapıJmrş. altmışa yakın konfe
rnns \'erilmiş. yaz \'e bahar günleri 
opnrlörlerlf'ı günUn havadisi bllcllrll
miş. Gnzinntcp g:ızctesilc ı.~oll\lor 

,.e kültUr yayınları yapılmış. neşrct
tif;i üç eserden bnşkn beş r>serln ta. 
hına haşlomıştır. Azn sayısı i:! clir. 

Köyc\Hül~ ~ubeleri, 
1\1 ii=e Ve ~ergi 

Kii:;lerc birçok defalar gidilerek 
mütr:ıtldit konferanslarla köylünün 
lıilgiı:ıl nrt.tırılmış. bilhassa bağcılık 
fizerinde <:alışılmış. fıstık hastalıkla
rını ünlemek üzere ,·ektılctln alAknsı 
ıeıııin <>illlmiş, ıslah cdilml~ buğday 

,.e arpa tohmuınlnrı getirtilerek köy 
ili~'" r!rıl:ıtrlınış•ır. Aza ndeıll G4 ılür. 

Miiz<'ue dn mevcut eserler tnsnlf 
edllerek Uz.erlerine etlkelll"r ~·apış. 

tırılmış. <l:ılnıl ı;er;ziclcl<\ eşya numa . 
rnlanmış \'(' yiyeC'ck kısımları yenf. 
lcıırl:rllmlş. biçki nı dikiş sergisi n. 
c;ılmıştır. Şulıo 31 azalıc11l'. 

Bir sene içinde mllll bııyramlaı 

da dahil olmak üıero ders. temsil. 
konferans. konser \'e balolar mUna
scbctile c,·in çatısı altında 589 top
lantı yapılmış, hu toplantılarn 

315~1'!.i ,·atandaş iştirak etmiştir. 

Yeşil Urfa 
1 

Tabiat güzelliğinin yanında 
medeni güzelliklerede 

kavuşuyor 

Ycş-ı'l Urf adan giızel Pir görilnil.ş 

Urfa (Hususi) - Urfayı bundan 
Uç sene ev,·cı görenlerle bugün gö
renlerin lntılıaları arasında cok mü
him farklar olsa gerek. üc sene ev
vel gelmiş olanlar Urfayı geen şirin 
ve tabii güzelliltlcre bUrl!nmUş, çe
ltlcl olarak g6rmUşlerdir. Fakat, 
bu güzeıım:, insan gayretinin ve in
san elinin himmetinden mahrum kal 
dığı için basitti. Sade bir su ve nğac 
gilzclllğl. Asıl lüzumlu olan modent 
gUzelllğo rastlanmıyordu dersek 
doğ'Tuyu söylemiş oluruz. 

Ayni şehre 3 yıl sonrn ge)enlcr i
so derin bir hayrete dilşmUşlerdır. 

Gayretin \'e mesainin neler vtıcudn 
getircbildiğlııl ve kısa zamanda ne 
lrndar çok iş YO dava başarılmış ol
duğunu lsbat ic;:in Urfa ne güzel bir 
misaldir. Filhakika, Urfada geten 
Uç yıl zarfında yirmi senede yapıla
cak işler görUlmUştUr. Bu, Urfayı 
Uç sene evvel ve sonra bilen ve gören 
Ier için lnld\r P.c111mcz, aşikı\r bir ha 
klkattir. 

Şehri mazhar olduğu im terakki 
ve inkişafa kavuşturan bc>lcdlyc üc 
yıl evvel kırk beş bin lira bUtçell ,.e 
bUtı;nsl nisbetlnde borçlu, varidatı 

ancak ldaın masraflarını korur bir 
mUess~seycli. Bütçe vaziyeti, umumt 
ihtlyaçlanlnn herhangi birisini gi
Jermeğe mUsalt değildi. 

Heisllğe Bay Ömer Alayın getiril
t11C'sinden sonra başlayan inkişaf 

büyük bir hızla bugUnc kadar <icvnm 
etmiş ve etmektedir. Urlanın zengin 
vo nsll bir ailesine mcnor.p olan kıy
metli genç, her şeyden evvel varidatı 
arttıracak akar teminJ çarelerini dl\
şündU ve işe fennt bir mezbaha yap
tırmakla. başladı. Yirmi bin lira sar 
file inşa olunan ve emsaline örnek 
mükemmeliyette bulunan mezbaha 
hitamını müteakip belediyeye her 
yıl yirmi bin Ura getirmiş, nyİıl za.
mnndn şehrin mllhlm bir ihtiyacı da 
giderilmiştir. Bunu 53 dilliktınh ka
sap çarşısı takip etmiştir. 

'!'ürkiyemlzde eşlerine nadir rast
lanır güzellikte ve her tUrlil I\ledcl\t 
:,ı.onforu haiz bir otel, beşyilz kişi a
Inbıılr genişlikte bir salon ve zengin 
d~korlu sahneye malik bir şehir si
nema ve tiyatro binasını, şehitler a.
lııc!esl, asri mezarlık, Atatürk bul· 
varı inşa edilmiş, birçok caddeler a-

çılarnk kaldırımlarla döşenmiş, 

solrnlilar genişletllmlş, çarşı ve pa
zar yerleri tanzim ve cskllerl y1kıla
rnl: ynrlerfnde y<;niJerl fnşn edilııJfş, 
l"rf.ı scMllğini zchlrllyen ltötıi ka
dınlar kırk odalı bir C'\"de topların- • 
ra'k bu umumi e•e on yntakh bir dis
panser iHh·o edilerek buraya .bir 
doktor tahsis olunmuştur. 

Tablatin birçok gUzelliklerlnl U
zerlııde toplamış olan Aynızellha 

mc>slreı;i evkaftan lstimlft.k edilerek 
(Ltitfen Sahifeyi çeviriniz) 

Kastamonide Kültür çahşma!arı 
t 

Knstnnıonmla <lolmzuncu Semt O· ı Doğan, Ocnk tdnrc heyeti '\"C tnlC'hc
. t·~ğmda nc;ıl~n A dcrshnneshırlcn çok lerlo benıh('r; Uı:inci re. lnııJc O('llb"ln 
i~ l nctlcclcı almmaktndır. Birinci A kursun<l:m ,·~ika alan talebeler 
re.simde İlbny , .c Pnrti başkaıu Al'lıl görUIUJ·or. · · 
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Bu yıl yapılacak 
idman şenlikleri 

ldman eenliklerinin her yıl gördUğU 
rağbeti önlemek ve bu hususta bütün 
hallan istifadeslnl temin etmek mak -
adiyle bu yılki eenlikler echrlmlzin llç 
mıntıkasında ynpılı:ıcnktır. 

Bu Uç mmbka; :Kadıköy .Fcnerbahçe 
atadyumu, Taksim etadyumu ile Beıik -

taşta Fener stadyumudur. 
ldmnn ııcnliklerl mUnasebetiyle yal -

nız orta ve liselerden l§tirak eden okul
lar tatil yapncaklardır. 

llkokullar fçin de ayrıca bir eğlence 
cUnO yapılmnsı dUşUnülmcktedir. 

Yumurta işçilerinin 
doğru değil • 

grevı 
Husus! bir vaziyetten doğan meseleoln 

umumi ihracatımızla alAkası yok 
DUı:ı. bir refikimiz 1stanbulda yu -

murta ihracat tüccarlan yanında. ça. -
ll§&ll bUtün i§çilerln grev yapması yU-
2Unden i§lerin yUzüstU kaldığını ya -
.zıyordu. 

Yaptığımız tahkikat neticesinde 
meselenin tamamen izam edildiğini, 
ortada grev denilmeğe ıa an bir mc-
11ele olmadıfını1 öğrendik: M lenin 
içyUıU eudur: 

fatanbuld& yumurta ihracatı ile 
meogul olan dört bUyUk firma vardır. 
Bunlardan üçU halen faaliyettedir. 
Biri de faaliyetine henüz yeni b~?a
mak Uaeredir. 

Bundan başka. bütün tüccarların 

yanında ç.alıean ve yumurta işini çok 
iyi bilir mütehassıs 50 kadar da i~çi 
vardır. Bu işçiler ötedenbcri araların
da bir birlik kurmak arzusu göster -
mokte ve muhtelif teşebbüslere gir -
mekte idiler. rınayct mütemadi 
bir Ç8f!fllladan sonra Cemiyetler 
Kanununa göre. bir birlik kurmağn 

muvaffak olmuşlardır. Bu birlik yük
sek iktiıat mektebi mezunu Osman 
e.dmda bir genç tarafından idnrc edil
mektedir. 

ltçilerin birliği kunnalarmdaki 
mik!i&'t dfuı öğrendik ki zamnn zaman 
!Ucca.rla.r tarafından uğradıklan hak
mhklara milşterek bir cephe teşkil 
etmekten ibarettir. 

DUn refikimizin yazmış olduğu h~
aı.e; t&mamile tilccar taraf mdan ya
pılmıj bir bakımlığı işçinin kabul et
memesinden doğmU§tur. İsmi bizde 
saklı olan tUccarlardan biri ötedenbe
rl ifçinin hakkı olan bir hakkı vermek 
istememi~. 

Yani §imdiye kadıır işçi atclyeye 

modern bir park hallno sokulmuş, 

ayrıca şolıtr tiyatrosu önUnde gayet 
cnzel ve ağaclnrJ demir mahtazalar 
lçerlslno alınmış bir allc bahçesi te
sis edtlmlş, g61den tıkıp şebl'in otuz 
dtsrt yerinde acıktım ak n pis fmla
rm Ozerlerl kapatılmış, elektrik iş
Jerlne dUzgUn bir cereyan verllerok 
şehir bol ışrğn knvuşturulmuş, temiz 
llk için arazöz ve aro.balar calbolun
muş, lSrnek ev yapılmnı, fldnnhk te
sıı eclllmlş, şehir plA.n ve bnritalnn 
f şl bfUrUmlşUr. 

Btt 711& alt faaliyet programının 

batında. lyl Ye temiz su işi bulunmak 
tadır. Belediyeler bnnkruundan alı

n&Il lsttkrazla. tesisat kısa zamanda 
sona erecek ve Urfa bu yıl içinde iyi 
va temiz ıaya herhalde kavuşmuş o
lacaktır. 

~VG~rtılllyor kf, Urfada Uç yıl gibi 
pek k11a bir zaman zarfında takdir
le kAJ'Jllaııacak bir çok lyt ve fayda
lı itler g"rUlmUştflr, T~rlht ve yeşil 
Tlrk şehrinl geceU gUndüzlU mesal
slle 'fe engilUI halkm samlmt yardım 
v. alllasmı da temin etmek suretı
ıe bu kadar eser ve sayısız yenlllkle
re kavuşturan genç şarbay 1chmet 
:Alayı tebrik eylememek mümkiin 
"deltlcllr. 

K011Y&da Bir Ayda 
EYlenenler 

Konya. - Geçen mart ayı içinde 
tehrlmts belediye evlenme dairesin~ 
de H çfftln ıılklhlan kıyılmıştır. 

Dereli Yolu 
Gtreaıı:n, - Bu ay sonund~ Dereli 

y0lunun Giresun, merkezine isabet 
~deıı kısmı klly kanununa göre ya
pılmaya başlanacaktır. 

Dereli halkı. kendi hudutlarına 1-
ıabet eden kısmı yapmışlnrdır. 

giren ve çıkan bUtUn sandıkları mua. 
yene eden, taze, tam tnzc; bayat ve 
lı"'.lZuk olmak üzere tasnlf ~ekte, be
her sandıktan 60 kuru~ almakta ldı. 

Bu defa bu tüccar fiyatı l50 kuru· ıı. 
indirmek istediği gibi, Anadohtdan 
atelycye gelen sandıkla.rdan deiil, 
~'fllntz harice ihraç edilecek N.ttdıklar.. 
da.n işçiye hakkını vermek taleblnde 
bulunmu tur. 

Halbuki; bu tamamiyle bir hakıız.. 
hk oföyordu. ÇünkU işçi An&doludan 
ihraç edilmek üzere gelen büttltı mal
ları yegan ycgA.n ışık altında kontrol 
edip cinslerine ayırmakta ve malın 
yüzde onunu iskartayn çıkarmakta -
dır. 

lskartaya çıkan mal da yerli piya
sada s!ltlldığma göre; ortada sarf e -
dilmiş bir meJJainin mükif atmı pekala 
tUccar görüyor demektir. 

13çi sarfedllen bi rmesainin ücretsiz 
kaldığını görerek bunu kabul etme
miş, ve yalnız bir tüccara ait olan il· 
lcri muayyen bir zaman için bırak .. 
mıştır. 

Tüccar bunun üzerine is daircaifıe, 
'l'Ukrof is Ye emniyet direktörIUğüno 

mu.rauat.clJnieti:r. 
Dlln de bu Jwsusta devam eailen 

tahkikatta, g rek iş dairesi, gerek 
Türkofis, gerekse Emniyet direktör • 
lüğünün ortada bir grev meselesi bul· 

mamaltla beraber, vaziyetin hususiye
tini nazarı ftibare almıyacaklannı 
blldirmi~lcrdir. 

Dihı alakadarlardan aldığrtnız ma • 
lftmata göre; nrkadaşımızın yaZdıjı 
gibi bir defa bu yUzden 800 yumurta 
sandığının scvkcdilmcdiğı doğru de -
ğildir. ÇünkU, j6çinin mUhim bir kts
ını evvelki gün ve dün çalışmıetır. 

Bundan başka mevzu olan 800 sazı. 
dik yumurta. Yunanistana ancak bir 
n.y zarfında yapılan ihracattrr. Mart 
nyı içerisinde 4 ünde 75, 29 martta 
100, 30 Martta 2551 3 martta 275, 5 
NiBallda. 150 ve yine 1 N~anda 80 kil· 
çük sandlk olmak üzere 689 sandık 
yumurta gönderilmiştir. Esasen yu • 
murta ihracatı eskiye niebetle bir 
hayli azalmış bulunmaktadır. 

DUn de ~in çalışması neticesin
de 140 landık yumurta. hazırlanmış, 
Yunanistana sevkedilmi~ir. 

önilmUU!eki per§embe gUnU de ha.
ZIIia.umakta. olan 4'00 kadar sandık 
yumurta Yuna.n.iatana. gönderilecek -
tir. 

Tüccarlar giren ve çıkan biltUn san
dık bqmda §imdilik 50, yaz mevai -
minde de illerin arttığı zaman 60 ku
ruş vermeği kabul etmigtir. 

Ortada art.ık halledilmemiş bir me
sele kalmamış bulunuyor •. 

TİCARET MlJZAXERELEnt 

Ankara. 6 (Telefonla) - Ameı1-

lmWarla diin başlanan ticaret mnza.· 
k.erelerlne bugU.n hariciye vekAletin
de devam edildL Delegeler yann 
:l"ürkofiste toplanarak konuşacak

lardır. 

Çekoslovaklarla. olan ticaret mU
zakerelerl de bugünlerde bitecektir-. 

SOYADI EÇME KCDDEl't 
Ankara, & (Telefoala) - Soyadı 

kanun ve ni:ıamnamesi.nln soyadı 

seçmek için tayin ettfğf müddet !!ona 
erdiğinden buna. dair muamelelerin 
kayıt Ye tcscll ~lerinln nihayet bir 
ny lclnde bitirilmesi alD.kadarlara 
bilıllrllllliştir. 

Profe-s6r Pltar dün altıncı konferansını verdi 

Avrupaya ışık şarktan gelmiştir 
Faaliyetinin mühim bir kısmını ilmi araştırm~
lara tahsis eden Atatürkün dehası beşeriyetuı 

ilk tarihini aydınhğa doğru götürecektir 
leketln şlmallnden cenubuna kadar Garbl Asya ise braklsefallerln bli• Ankara. 5 (A. A.) - Profesör PJ

tar sonuncu konferansını Ankara 
Balkevlnde saat 6 da vermiştir. Bu 
konferansta. Bayan 9fet, KültUr Ba
kanı Saffet Arıkan, dil kurumun~ 

dan lbrahlm Necmi Dllmen ile dl· 
ğer dil tarih kurumu azaları, lstan
bul Saylavı Bayan Fakihe, diğer ba
zı saylavlar, profesör Şevket Aziz 
Kansu, mlllt talim ve terbiye baş.. 
kanı İhsan, müzeler mUdUrU Hamit 
ZUbe.yr, yüksek okullar ve Unlversl
tc gençleri bulunmuştur. 

Fethi tsfendiyaroğlu tarafından 

tUrkceye çevrilen bu kon f eransınta 
.Ana.dolunun ilk Avrupa medenfyotı 
tarihinde oynamış oldu!;u rol teba
ruz ettirilmiştir. 

ProfcsörUn BUyUk Şet AtatUrk'& 
hayranlığı ve tazim blslariyle vo 
Tllrk tarih kurumunun ilm! faı:Lllyct

lorlnl takdiriyle biten konferansı çok 
alkışlanmı~tır. 

FrofcslSr konferansında. şlSyle de
miştir: 

Av:rupnya. ışık Fjarktan gelmiştir. 
Yontuımue taş ~a :ı ne cnuı tae 

oağı medeniyetleri arnsında Oylo bir 
fark vardır ki bu hususta blr muka
yeseye teşebbUs etmeğe bile fmkAn 
roktur. 

Palcoltlk dovrlnin insanları ga
tebe olup avcılıkla. ve balık tutmak
la çinlrlerdl. Bunlar ne zlraaU bi
tiyorlardı, ne de ehli hayvanları. 

lı=tt.cn Ibnrct olan gıdalarına el· 
raftan topl ynblldiklcri m yvaları 
d llAvo ediyorlardı. 

NoollUk devtlnln insanları f 
tcbe \1 ~Udiler. Bunların k'ôpe , 
kUz, domuz, k~t ve 1Coyun gtbl 
akım ehli tiayv~ntarı va-rdı. Blrkr 

ıı vl'buğfüıy, lkt nevi Arpn, Te iki ne 
vı darı olınak UZf)re hububat ekil) 
blterl rdl. ~kmek yapmasını btllr
ıerdi. Elynfiyla baltk a.gıa.rı Te '100. 
kumalar yapmak ıctn keten yetıştl
tlrlerdl. 

Çöm1ekçllf#l ve gemlclli#l de icat 
eıtriişMtdl. Avrut>A.nın bu kısmında
ki gôll rde kazık UstUnde kurulmue 
köyler inşa. t:mı,1erdlr. Bu binler• 
ce ağacın ;ıtcsllip lşlenmesfnl )ca.p et
tir n rtıua.uam blr lştl. B6ylece blr 
araya galerök Uk f>lt yi vo şilpheslz 
ilk kanunlarr, ilk fçthnat ahlakı YU
euda gctırrnlşlcrdir. 

Acaba ne g bl vazlyetler tab.aaans 
etmi$tlr? 

O {}cvirdo ya~ıyan Avrupa ahali .. 
gfnln, yontulmuş taş cağl olan selef
·lcrlnin, ayni yerlerde ieat etUlderl 
maddi değişiklikleri sadooe temadr 
etUrdiklorlnl mi kabul etmek lAzım-
dır.? Böylo bir faraziye ihtimal da· 
hlUndo değildir. ÇünJç_U hlo bir yer
de böyle bir istihalenin izlerini elde 
edememekteyiz. 
Şu hnldo bu reni medenlyetln mon 

şelnln Anupada olmadığını kabul 
etmek zaruridir. Bu medeniyet a
caba nerden gelmiş olabilir? Bu 
muhakknk hububatın hudayı nablt 
ola.rak cıktığı YC eJıU hayvanların 

getirildiği memleketlerden gelmle 
olmalıdır. 

Yer yilzUndo.hububatm vatanı o
labilecek yerlerin nereleri olablle
ceğl hakkında uzun müddet tam bir 
malumatsızlık lçJnde kalınınıştrr. 

Tnrfhl oldukça ask.I, 19 uncu asrın 

bnşlangıcrndnn k'alma bazı müşahe
daleıı. (mezopotanıya) mıntakasınr 

hububatın fllc yetlşdıJi yerlerden hl• 
rl olarak göstermeğe meyyal bulu
nuyordu. 

Faknt bu mUşnhedclerln 11ir coğu 
pek münferit ve mUşkUI idi. Fıızla 

olarak ounlar bir iki nevi hububata. 
münhasır kalıyordu. Ancak 1909 
dan itibarendir ki, bu sahadaki ma.
ırmıat katıleşmeye başladı. Asrımı

za nlt rik mUhim keşifleri Anrosaohnl 
isminde bir Yahudi nebat tl.Uroln<> 
bor~luyuz. 

Bu keşltler FilisUnln muhtelit 
yerlerinde nkf olmuştur. Bu me111-

huda.yı nablt olarak yeUten pek çok yUk bir vatanı olarak görUJm.e'k .. • 
buğday, arpa ve yulafa tesadUf edll- dlr. HnttA bu braklsefaller de cU • 
dlğlnl bu keeıtıerle ntrenmtş bulun- narlk ırkı doğurmuş olanlar T8 ~ • 
maktayız. pm ırkı doğuranlar olmak tızere ııl 

Burada tebarüz ettirmeye deler eıııash tiplerdir. 
bir nokta da eudur ki, hudayı nablt şu clheU de hatırlayalım ki, b1"' 
olarak yetlten bu hububat A.kdenlı ltJsetal tiplerinin Avrupa toprakta' 
tarafındaki eathımalllerde delll, Su- rında. ilk meydana tıktığı yer safi' 
rtyeye bakan ıatbt maillerde toplan· yerada Ofnetde bir meıoltltlk tıtal' 
mıştır. yonudur. 

Aaronıbon•un keeltlerlntn pek ·Ofnetdekl bu takisefallerl tat• 
bUyUk bir ehemmtyeU •ardır. Bu ke- tan gelmi' plıdarlar gtbl telaJdıl t' 
şifleri, hububatın anavatanını ıar- deblllrlz. 
lı:a dolru, daha uıafa, ti Afganlata- Bu ıuretıe orta:ra konan da•dıJ 
na kac!ar getureh Rus nebat f.llmt ucnncll esaı noktasının da merdaf• 
Vavilofun keşifleri takip etU. ~ıktıtı ıötUlmelttecilr. 

Şlm41 bu hususta artık bir parca ,·e 
malilmatımız var demektir. Hubu- HUIAga hububat ehli hayvanıar 

bunları beraberlerinde geUroıı 111' 
batın menşelnl Afgatıletandan Mar- sanlar. garbt Alyadan gelmişler' 
maraya kadar uzanan coğrafi mın- dlr. Bu 1Ubarla Anadolu hem blt ıı· 
taka iclnde aramamız l~zım ge:Uyor. bavatan, hem de Avrupaya gıllP 

Ehli hayvanların da aşağı yukarı verlcc:mek i"ln tıı~rlnden ge,.mtt ıııt 
ayni ha.validen, fakat daha 'şimale # '"' ~ w 

doğru uzanan Aral _ Hazer mınta- yol olarak glSrtilmekt dlr. 
kasından gelmiş olması pek melhuz- Yukarıda isimleri gecen 'Ve #ltt' 
dur. mızda Avrupada pek mebzul otar J 

Böylece davanın iki rUknU halle- temsil edllmekte bulanan iki ırk pı· 
dllmlş gibi görünmektedir. Bunun naiik ve AJpın ırktan monşet asli 1; 
bir UcUncUSU kalıyor. tsvlçreılln eski tlbarlyle Tilrk halkının m1lhlIIl tıl l 
&öl meskenlerinde tesa.dllf edllmte o- kısmı ile ayni cihetten geldlkierlıl 
lan insan iskeletleri tetkik olunun- iddia edebilirler. 
ea bu havallnin on eelttst olan neolo- Bu TOrk halkı da menşeJnl br;ı.ı· 
tik devrine tekabu edenlerinde in- Befallerln çok mebzul bulundd 
san kafa tasını brakisefal tipinden memleltctler olan Orta Asyannı bir 
olduğu sabit olmaktadır. yerinde bulacn.ktır. Bu geniş ha' · 

Burada çok mühim olan şu vakıa- Ude arkeolojik ve antropolljlk bıır; 
yı da hatırlayalım ki, paleolotlk de\"- rlyatı coğaltabfldlğlmlz zaman k:ıt 
rtne alt muhtellf ırklar dolikosefal mıntakaları şUplıeslz öğrenmiş oll" 
ırkından idiler. Şu halde Avrupa cağız. 1',naliyetinln mUhim bir ki • 
topraklarının yeni sakinleri olan bu mmı ilmi araştırmalara tahsis ec1e!I 
bıraktsefallcr neroı'len gelmişlerdir? Ata.türkün dchttsr, beşerlyotin flJ 

Bunlar btı ftılk karaktere malik tarihini, hepimizin beklemekte ol' 
olan insanların sakin oldukları mem duğumuz aydınhğn doğru muba.1'V 
leketlerden gelmişlerdir. glStUrecektlr. 

... • •• ! J 

Romen iktisat heyeti 
dün geldi 

Yarın Balkan Antantr ekonomik ( B.B. Tabakovfc, Stoikovic. Baa' 
konıeyl ve Balkan matbuat kongre- lesko, Pane8ko, Krlstu, Ra.dule• .. 
el Yıldıı i&rayında toplanacaktır. Gussl, Bals, Veron, Drago, De_. 

Toplanülara lı,Urak eden dost Ye Yonesku, Vasllyu, Bentl... ~ 
miittcrııt meınleket delegelerinden Bugtln Yugoslav ve Yuna.n ber-· 
bir Jfısmı gelttllş, bqt.a., t.Oplantıla- ı rlnln gelmesi beklenmelttecUr. 
tı idate etmekte olan Balkan Antan- ROMEN MATBUAT HEYl!l'd 
tı ekonomik konseyi Tilrk seksiyonu YARIN GELİYOR 
batkanı 8a7lav B. Hasan Saka ol- ~ 
maıt Uaere dlfer Türk delegeleri ta: Balkan matbuat i>lrllit konf i' 
rafından karşılanmış, Petapalas ote- sına !ştlrak etmek tizere dtln t' -' 

mlıe muvasal!tı beklenen ıtotll~ llne mlaallr eöllmiıUr. 
murahhas heyeti, !iarekeUnl 

Dllft «elen Romen lkUsat heyeti etmiş olup, yarın saa.t 11 de v~ 
reisi !. TabılkovJç, memleketimize la gelecektir. Bu heyet, aşafıdl 
bir kete aalia gelmek fıreatı buldu- zevattan teşekkUl etmektedir: ,; 
~uncfan dola:rı Romen heyetinin Mfllt komite ikinci reisi Lfvlu r1 q1 

duyduğu memnuniyeti s6yledlktetı. ta, Unlvcrsul ge.zctesl namına :Nl~. 
sonra, yarınki toplantıya dair beya- la Bnearyn., Romen matbuat ce -o' 
natta bulunmuştur. yeU rcsl Kostantcn Gongapol. ~Y 

Doat \•Q ınUtteflk Romanya.nın bu retntul gazetesi namına Jon Dl ,Ş 
kıymetli ikUsatçtsı bize dedi ki: resko, Radar ajansından vıadl 

- Dnlkan ekonomik konseyi, se- Yonenko. rıl 
nollk mutat toplantısını yapmakta.. Yugoslav heyeti bu sabah eJr.•9 f" 
dır. Balkan doYietlerl delegeleri u- Ue tstnnbula gelecektir. Bu be 
zun mUddettôöbcrl blrtulrlertyıe teş- aşağıdaki zevattan mUrekkeptır: ,ı 
rlkI mesaf ettikleri lçirt, bu saferkf Mlllt komite reisi ve AYala &J"';ı
toplarttıdıı.n da mnsbot neticeler aln- mUdtlrü YoTanovic. Ancelko1·k· ,IJ'4 
cağıtrtrzı umuyoruz. halloTtç Svetovski, Kubar, J{ )O' 

Balkan Antantı milletleri, her sa- merxez matbuat lfürosu şefi 'flJ ~ 
hada olduğu gibi, ekonomik sabada vf~ Te matbuat bürosu umunıl 1'~ 
da, bilhassa bundan sonra daha. sıkı bl Denle. 
surette iş birliği kuracaklardır. Du YUNA~ fKTtSAT HEYE'ff 
dofakl toplantı için murahhas heyet- ntGttN GELİYOR tı 
lcri tarafından hazırlanmış husust AUnn, 5 (A.A.) - Balknn .Aıı~ 
projeler yoktur. Heplmld aUikadar ekonômik konsey1no iştirak ed reff 
eden mcselelcrl bir arada tetkik e- olan Yunan licyetl, ltariciye nezll ıfd' 
ılcrek umumun menfaatine en uy- mukaveleler dnlresı reisJ .Argl~sıJ 
gu.ıı uetlcelcr elde ctmoğc calışacıı.- lusun riyasetinde olarak dUn a 
tız. Toplantıya, TUrlt seksiyonu bıı.ş- lstanbula ha.roket etmiştir. ti' 
knm kıymetli meslckdnşımız B. Ha- Matbuat idaresinin ecnebi gS"~I' 
san Sakanın riyaset etmesi, mesai- ler bUrosu şeft Scferlya.dls, .At1°~ 
nHzJn muvaf!akıyotlnc bir Amn teş- :1ansı dlrektörtı Veldarellls -,e P,"p' 
RJI cdeecktlr." mu'hnrrlrlcrl bh11ğl reısı Zattfft ti' 

Dün şehrimize gclen Romanya ik- mürekkep heyet de matbuat ıroıl Jf 
tlsat heyeti aşalıdakf zatla ·dan mn- ransına iştirak etmek o .. ere k~ 
teşeklld!r: taııbuia. hareket eylemı~ur. 



.....___~~---------------------Ad Uy ede yeni terfi ÇAPRAZ . ' 

ve tayinler Kelime bulmacası 
' 1-..tdnb• ·,ı Beledi\'efİji llanldrı ". 

'. ! • ... ' 

Ye:kara, 6 (Telefonla) - Adliyede 
r: en Yapılan nakli ve tertller 
yunıardır: 

nıı 5; Lira nıaaeıa Erzurumdaıı HUs
de A okada, Adanadan Hakkı rerln· ı 
Lı nıasyadan Tevfik Mldyata, 45 
ra ra maaşla Blt!lsten NecaU Anka
ta ~ Mua;ıadan Sa.dl Konyaya, 40 11-
Ya ;aşla Debesntden Nazım Adana
'kı' adımdan Hasan Tarsus& Çan-
rıdan S na. adık yerinde, To.rsustan 

ıU 
1
"1 Mudanyaya, Karacabeyden Sa

buı erinde, Ankaradan LCıUu lstan
lJ.a. a, 35 lira maaşla Zonguldaktan 
!ıf.ut~'fJ. 'Ur konya, Konyadan CeJAJ 
tıra ara, Ankarndan Sabiha Çankı
l{ar' Slndlrglden Ferruh Ankaraya, 
ııu" zandan Hakkı Kağızmana, tnce-
~an 'l' ft 

Yeni 11nı-,..,. 

123458789 

l .:-1 -+-~-
2 
s 
4: •-+--
5 
6 
7 
8 
9 

D6nk6 bulmacanm blJlled.ilmit tekli 

t 2 8·4 5 6 7 8 9 

.. ~ --- ._ 

Hocapaşada EbuMuut eokafmda .. .. .. • .. .. ti 

Cağaloğlunda Hadım lJasanpa.şa .. .. .. 

3 N. matbaa b!nam 
'1,9 ,. dtlkkAn 

11-18 N. matbaa blnuı 

16 " ,, u 

medresesinin 6 N. odası 
2 .. .. 1 •• 

•• .. )41 ~ 7,8 •• 
,.. .. _,, .. 3 .. 
.. .. • ... 6 ,. 
., " •• >• .. 4 ,, 

SUleymanlyede EJmaruf mahallestnde Tıp medresesinde müfrez o<!a 
BabılUlde Lala Hayreddin mahallesinde Fatmasultan sokağında Hacı 
Beşlrağa medresesi 
Edlrnekapıda Kaledışı mahalleatnde Kalehendek arazisi 2,5 d6nUm. 

Senellk 
Muhammen 
Klrru;ı 

420 
300 
226 
2U 

24 
2, 
24 
48 
~4 

24 
24 
60 

300 
12 

a1,so 
22,60 
!16,88 
19,80 

1,80 
1,80 
l,80 
3,60 
l,80 
l,80 
l,80 
4,50 

22,50 
0,90 

aşla, l ayyar Tarsusa, oO Jlra ma-
tuta ıınırden Tayyar yerinde, Ku
tan ~dan Hürrem Zonguldağa, Arat 
hz<t uretttn GUınUehacıköytıne. lt-
11aıı lQ kurtak BoğazlJyana Konya
ll~:effk yerinde, Teklrdağdan 
bıtıa 'l' il Burhan iyeye, Ordudan Sa
lılfl8y 6klrda~ına, Urtadan Zerrin A· 
lıllllr~Ya Alanyadan Nuri Urfaya, 

l 
?. 
a 
4 
5 
6 
1 

Yukarda semti, senelik muhammen klralarlle ilk teminatları yazılı olnn mahaller 939, 940, 941 seneleri 
mayısı sonuna kadar ayn ayrı kiraya verilmek Uzere ncık artırmaya konulmuştur. Şnrtnnmelerl levazım mUdUr
lüğtlnde gOrUleblllr. tsteklller hizalarında gösterllen tık teminat makbuz veya mektubile beraber 18 - 4 - 938 
pazartesi gilnO saat U de Daimi EncQmende bulunmalı~ırlar. (l.) (1804) 

~inde. 

~~ ~G~ KALKACAK VAPURl.AR 

ıs Vapurun adı Gittiği yol 
2() Bartın Ulken 
18 Bandırma Bursa 

Remal Ayvalık 

16.15 
GEJ.EoEK YAPURJ~AR 

13.4() Oğuz 
6.3() I{ocaeli 

16 Mendıı 
lzmır 

Izmit 
Mudanya 

B&ndırma 

lmılr 

8 ·~T:'::f-:"""i 
'l'-""'~::14:-: 

9 

SOLDAN SA.GA: 

1 - Sarı kabuklu bir meyva, 2 -
Bir hayvan, horoaun en gt1zel yeri, 
3 - Şeker yapılan nebat, birlikte ma. 
nfunna, 4 - Çok Uren, Tavuğun vü • 
ducUnU kaphyan, 5 - Bir millet, 6 -
Her şeyden ant olarak korkan, fena, 
7 - Şöhret, 8 - Balona alman kum 
torbalan, 9 - Bir nota, şimşek. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Kiğrt icat edilmeden ür.erlne 
yazı yazılan,2 - Padiıahlann sefer -
lerde kurduktan bUyUk çadır, 3 -
insanı hayvandan ayıran hassa, • -
Alıp satma, 5 - giyilen bir nesne, 
sesin geri gelmesi, 6 - Tem.iz olınıyan 
vücutta bulunur, gece eğlenilen yer, 
7 - Beyas, yaş, 8 - Bir kadın adı, 
9 - Atm kUçüğO, isim. 

Köprünün Kadıköy 
iskelesinde kirahk 

• 
gazın o 

Senelik muhammen kirası 2000 ıtra olan KöprUnUn Kadık~y iskele
sinde gaılno, büfe ve tarasa 939 vaya 940 Te 941 seneleri Ma1111 ıonuna 

kadar kiraya verilmek Uzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi le
vazım mtıdUrtnlilnde görUleblllr. !stekll olanlar 1&0 liralık Uk teminat mek
tup veya makbuzu ne 21 - 4 - 938 perşembe gtıntı saat U de Daimi ıı:ıncn
mende bulunmalıdırlar. (B.) (18715) ---------------Beş sene mOddetıe köprUnUn Kadıköy Haydarpaşa fskeloslne konula-
cak llA.n Te reklAm iti açık artırmaya konulmuştur. tlA.ıı yeri 27 metre 
konulmuştur. 

Seneliğine 400 Ura be.del tahmin edllmlşUr. llAn yeri 27 metre 
N. h kanunda yazılı vesika Te 160 Uralık ilk teminat makbuz veya mektubl
le beraber 7 - 4 • 938 perşembe gO.nU saat U de Daim! Encnme;nde bulun
malıdırlar. (B.) (11548) 

Keşif bedeli 14898 lira 14 kuruş olan KUçUkmustafapaşada yaptırıla-
6 --------------- calt ilk mektep binası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7 - ( 

OC.. - NiSAN - 938 - ÇARŞAMBA , .. ___________ ._ __ ., - 938 perşembe gUnU saat 15 de Datuı! EncUmendo yapıla.cnkttr. İst'eyen-
'l'Grıc ıtı'J! liESRlYATI - Saat: 12,30 Pltıkla S Q R S A ıer şartnameyi 75 kuruş mukablllnde Nafıa ?tfOdOrlliğUnden nlabllfrler. ts-
l'lirJc nı Uslkisl. 12,50 Havadis. 13,05 Plakla teklller 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa VekAleUnden ala-
l'i~atı.1~sikısı. l3,30 Muhtelif plAk ne.ş- 5 _ 4 • 938 C'akları fen ehliyet veslkasiyle 1117 lira 36 kuruşluk ilk teminat makbuz 

.\ Son. 
ı. l<ş.\&f NE Hizalarında yıldız işareti olanlar, tize- veya mektublyle beraber tekllf mektuplarını havi kapalı zarflannı yu-

tflaı d ŞRlYATI - Snat: J7 fnktlAp 1 zerinde muamele nörcnlerdir. Rakam- k d 1 gU d t 14 d k d D 1 t E .. " lldl 1 B ltııc ..... t ~ral: Cniverslteden naklen·. '-'usu! .. ar ayazı ı n e saa e a ar a m ncumıı:ıne Terme r er. a 
..... u " l:ır saat 12'de kapanış satıs fl~·atlarıdır. :t 

~it lloıu t llYUr. 18,30 Fatih Halkni göste- _ p A 11 A L A 11 ·mattcn sonra verllecek zarflar kabul olunmaz. ( .) (1575) 

O ~'tihıtıusıkısı. 19,55 Borsa halıcrlerl. Dolar Mıırk Aksaray yangın yerinde 47 inci adada 1320/l harita N. arsa arkasm-21l dana arafırıdnn bir temsil. 19,15 PJük- ı Frnnk ı Pezeto 

lııusıkısı e ,.c arkn<.lıışlıırı tnrafınılan Türk T.irct Zloti da yOzaUz 112 metre 50 santimetre murabbaı arsa beher metre murabbaına 
~ru. 20 :; halk şarkıları. 20,45 Hua ra- 1 llelçikn F f.:~go 3 lira 50 kuruş n yine ayni ada ve ha,rltada 2,50 metre yUzlU H metre 40 

Yla" ~l Öıner Rıza tarafından arapço ı 'r>rahmiF ()inıır 
tıır · .. N ı l 1 ııvlçre · 1 snntlmetre murabbaı arsanın beher metre murabbaına 10 Ura bedel tah-t •ııdan k • ur Jolll ve nrknrfaşlıırı ta- l.C\'Q Kron tsvı 
•>. 21 4 laslk Türk musikisi. (Snnt a)n- ı-1orin Sterlin mln edtlerek eatılmak Uzore atık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi le-

!a u-r;rtr.OrOrkestra: ı - Oscheit: Olimpi-1 "ron Çek Altın \'aztm mUdtlrlUğUnde g6rUlcblllr. lstek11lar 40 Ura 33 kuruşluk ilk teminat 
"tr 2 p T k a p 1 Şilin Avu Banknot 
b ttaııı. Sa - uçlnl: os ·o. " - c · ç E K L E it makbuz veya mektublyle beraber 21 - .J - 938 pcrşombe gUnU snat 14 de Dat-
t:ı~11' •r~p " de TUvay•Jör. 4 - Grleı: ,.,____ ----·ıı mt Enc\lmende bulunmahdrrlar. (B.) (1870 
~ ~lıla 901 ' 22,1~ AJan11 haberleri. 22,30 

1 • Paris 2IS l5075 • l\ladrid 127, 
I' ~O Son o~ar, opera •e operet pu~aları. , 
•l\ıı, 23 S abcrlcr Te ertesi gOnQn proı

on, 

.. ICo,.1;,._-------
.eırı, anatCJT: 

"41111,, -
~•ı elktuilıden: 1 

fl'otır ftılı 
IGıı lotıı) ~rl konferan<slarından (Tıp 
~eı il &aıt ~•Tıulu!lu 7 - .ı - 938 perşembe 
1)

0 
&alo:tu 7.30) da CaAaloAlundnki mer-

11,:"'tlerr::ıuzda Cnh·ersite Tıp FakOJtesl 
~l 'et11~ en Dr. Sfiheyl Onver tarnfın-

cbııı,.. lctır. Da\•etlye )'Olctur. Herkes 

• ~en'Ork 079:;2 • Berlln 19709 
• MilAno 13 0270 • Vareova '1Ş60 
• Brüksel 4&982 ' Budapeşte 89800 
• Atlna 8702'>~ • Dllkres 10621 
• Cenevre 8"'62 • Be!Rrad 846837 

• Sofya 63 8915 • Yokob•m• 2 7865 1 
• Amsterdan. t 4214 • Stokholm 8 00 
• Pral 2267 • Londra 628 

Viyana ' !\loskova 2386 

ESHAM 
İş Bankası ı Şlr. Ha:,-rf)·e 
Anadolu • Çimento 12 50 
Reji Merkcı Bank 

~•tlkr azlar-rahv.ller-
• 1933 T. Bor J 19 l50 

'3a .\akerliğe Davet .. .. " n 
'hı~ ~nıı " .. .. 111 

Elektrik 
Trnmvay 
Rıhtım 
Anadolu 1 
Anadolu lJ 
An:ıclolu 111 
M!lmeıııı11l A 

<1,. '111ı.rı Ularıa muameleye tlbl kısa • Erııani htlk. 100 
11,; ~ "°h~ı ehllntnamelerl 1 Mayıs 938 s. Erzurum 
)(lJı ~ •btı Yetnamelilerl t Temmuı 938 S. Erzurum 
<I le~.... hlnımelilerl ı Eylül 938 de: ı•--··----..-------• e ta.ı ....,.l)elnlhJ 
kıuu 1tlı~ k eliler! 1 lkinl'lteşrhı 938 
Ca!(ı:cta btıı ılaJarında ve yedek subay o
bıı1111 "dır. ac unacak surette askere alına
sıı,, lllercten 111~ntelelerlnl yaptırm3k üzere 
llıQl'ıl •Jnııtc 1 1 o~ lriln eV\"cJ \'e fn:ı:lıı taf-

raaulll'ı ~teyenlerln şimdiden şubeye 
lıln olunur, 

Zahı re Borsası 
S 4 ·E39 

nuJjday yumuşak & 28 5 32 
Buğda) sert Ü 20 
Mısır sarı ~-
Arpa çu\'alh ' 19 
Kuşrcml 7 13 71-1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pıvangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundaı1 başka 50.000, 40,000, ZS.000, 20.000, 15.000, 10 bin lı:ralık 

ikramiyeler vardır. 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altındı (aten Fransız kitapçı11run) yeri ve arkadaki 
depoları kiralıktır. 

r· leştirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edUebl· 
•ir fstcvenlerin Vı1kit vurdu idare memuruna mUracaatlcri. 

Fatih Sulh Birinci Huhık Jltılıkemeıln.. 
den: 

Hasan'ın eski Alipapda )'eni Kanbaş 
mahallesinin eski Karaıtımrilk meydanı, 
yeni Rendecller ıokalında eski 18 •• bet 
defıı 18 mükerrer eski U, ıs, 15, 17, 220 

25, yeni t, 3, 5, 7, 6, 8, 12 No. larl• mu
rakknm bir mataıa ile Oç dllkkAnı haTI 
bulunan mezktır gayri menkullhı izalel f11"' 
l'UU hakkında hissedarlardan Despina. 
Bodos ve Prodromos n Marlya Te Marl \'411 
Anastnslya ve Lilor •e Yorsl aleyhlerln• 
açtılı dava için gönderJlen dan zabıtna
mesinde Bodos ve Prodromos TII Marlya 
TII Marl ve Anastaslya Tiı LIAor n Yorsl• 
nln lkametg6hlan meçhul oldulu mObqlı: 
tarafından verllen meşrubattan anlaşıl

makl• mahkemece 15 gün müddetle lllnea 
yapılan tebligatı kanuniye üzerine mahke
menin muay)·en bulunduğu gününde sele 
memJş olduğunuz gibi bir vekili kanwal 
dahi söndennedliflnil Ye bir mazeretlnls 
olduğu takdirde .usulü dairesinde bildir
memiş olduğunuzdan gıy•ben mahkenw 
icrasına karar Yerllmlt •e mahkeme 25 • 
4 - 938 saat 14 de talik edlldJAlnden J'flTm 
ve saati meıkOrde mahkemeye blleulı ., .. 
ya bilvekAle gelmedikleri Te mOddetl 
kanuniyesl zarfında gıyap karanna ltlra 
etmediğiniz takdirde hakkınızda gıyaben 
hüküm verfleccAlnl bildirir, @!YAP karan 
usutnn U 1 inci m•ddc.,ine tevfikan teb
liğ makamına kaim olmak Olere illn olu
nur. (2SHI~ 

Beıtktaı icra Dalrealnden: 

Bir borçtan dola)-ı tabb hapse aluut 
paraya çevrilmesine karar verilen bir .. 
det çekmece yeşil boyalı n saat n 17 .. 
det tahta pasa ve 5 adet mnstamel kar
yola ve bir adet bll)·ilk hamur masası Ti 
sair eşyanın U - 4 - 38 tarihine mllsadlf 
perşembe g(lnll saat 9 dan saat 10 a kad~ 
Beşiktaşta Ihlamur caddesi Cumhuriyet 
fırınında ve ikinci nrtırması da 23 - 4 • 
038 tnrlhlne müsadlf cumartesi (lflnO saat 
12 den saat l re kadar mnballlnde bilmG
za)·cde ve açık artırma suretiyle ve dellA
llye t"e rusumlye alıcıya alt olmak Oıere 
salılacanından taliplerin yevmil meık6c 
ve saatte mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracnnUarı llAn olunur. 

,(25141Jl 

Sultanahmet 3 nncl1 Salh Hıılcuk Jla1-
kemt&lnden: 

Davacı Hüseyin Cıray Tekllf aTukat ır .. 
sut Selen tarafından 9 uncu daire rllsunna 
tenvirlye ve tanzifat tahslldan Ibrahlna 
olcyhlne haczin kaldınlması hakkında a
çılan 938/ 569 numaraya kayıtlı davanm 
yapılmakta olan muhakemesinde müddea
olcyhln lkametglhının meçhul oldulu an• 
l:ışılmasına binaen 20 ıtın mlldeUe fllnea 
tebligat ifasına •e muhakemenin 26 - 4 • 
938 tarihine mOsadif ıah gilnQ saat 10 a 
tnliklnc mahkemece karar verllmlı olda
ıtundan yevm n Hkti mezkGrda bluat 
veya bllvckllle mahkemeye gellnmedlll 
takdirde gıyaben muhakemeye devam n 
karar verllecell lllnen tebJIA olunur. 

(25148), 

ZA Yl ctlZDAN VE 1''1lF1JS 
3973 No. lo Zl1'9at Bankası cQ.zdınlJl9 

nüfus cftıdanımı zayi et~. Yenisini alac.a
nımd:ın hQkmQ yoktur. - Kuleli mekt ... 
binde Yüzbap Celll Yetilı:. 

.(V. P. 2SS3)J 
• • lf 

EHTl'CRt;l. SADİ 
fI:K 'I l\'ATROSU 

~enenin !IOn temsili 
llu akş:ıın ct~kOıler -
tinle) ı;fncmasındıı ilk 
defa olıırak bilyilk 

Vodvil 
Kô~"TAK YAPTI 

Susııın 

Ynpnk Anndol 
Peynir bcynz 
Z. yal; 

j6 20 
55 -
33 50 
41 -

60 -
3.t -
43 - ' •••••••••••••••••••-ı••••••••• 'ı Tevliyet vesikamı ı.yi ettim. Yenisini cıkarııcağım. - Topçu Ali ftkfı mfttevel-,_1____________ llsl Şe\·ket Akset (25094), 

Tl'J\AN 1'1YA Tf\OSO 
'hı ak~aın: Hakkı Jlu. 

·n, EyOp .Snhrl hlr
'e .. Mntmnzcl l\fit'l' 
>cnr:er \•nr~·rıc'linln 

ı,ıırnklJp 

(t ıı511le 2 dlnlt) 
1\ahl:ahalı komtdl 

~ perde 

San~ar dt'rl'il 
Zerde\·a derisi 
Tilki clerı~ı 

Gelen 
Bu~day 213 Ton 
Arpa 30 " 
Tiftik 17 

" Kuşyr.mi 211 .. 
P. ya~ 42 .. 
ı. yaA i9,3/4 .. 

1800 - 2700 -
3800 - 4000 -
.ıoo - 700 -

a:ds:ı 
l<uşyeml 26 Ton 
K. ceviı 7,1/4 .. 
Jç fındık 4,3/4 .. 

Nohut 15 .. 
Fasul)0e 13,l/4 " 
Mısır 51 • 

llohı 111 

Hafız <~ l'mat 
1.111\Mı\:'lı HEKiM 

Oahilive Mütehu.ıa1• 
Puıırttıuı ~k• jfftnl~rOt ~lf'fteıı IOD• 

taar ı ~.ll lAn " ra ı •""4r ı.ıanııuıGa Olva 

roıun•I• ı lt>4 ı aunıarah ıtu.u.t ••hlı•e.lM 

ııutaıannr ••bal edel SalL oumarıe. l(Jtl• 
ıert •batı ·e.3 1r 1aaUert tıaklkJ tukaray 

\dapazarı hakkındı 
Ttcart, sınat, zir.at ve her tnrın 
malf.ımat almak isteyenler mek
tuplarında on dört kuruşluk 

pulla bl rllkte (Adapazarı: !s
tlkl&l mahallesl Çimen sokak 2 
numara Z. V.) adresine mUra-

caat etsinler. mauu.tur. Mu.a,..ıaw "" telıltGD JI 
m98. Kıflm teı.roa: UOH. ..... ------------~• 

Dtşfktaı l1alrrf Akarlar ldareılndtn: 
Kiralık Apar.lıman, Eo Ve DDklatn 

Beşiktaş AlcareUerde 47 /1 n.,omaralı .. 
partımanlı 25, 26, mftkerrer 2G, 29, 13 • .ı5, 
47 numarah evlerle ı. 20. 21, 2.ı, ti, 41 

• numaralı dftkklnlar açık artınna saretl)'• 
le klrıt}'a verilecellnden lstekJllerln ıs Ni
san 938 çlt'Şlmba g{lntl saat on beşe kadar: 
Beşiktaşlı AkareUerde 54 numarada mtıte-
velll bJ.makımblma mtlwt _....., 



GUVEN 
ANITI 

TllRKİYE İŞ BAN KASI 

1 

Y-az ge lyor ... 
•• KOSTUM veya 

Pardestlnflzfl 
Şehrin en matenevvı va en 
mQkemmeı ça•ltlerıne 

mallk bulunan 

Yalnız Galatada meşh 

EKSELSYOR 
jl BA~~'!u!.!2!.hsus ~ 
.,.1 (,OCVH llo~ıamıerl oardır J._. 

RebbeWs ftptlar, 7abm a.ıat...ıa J 
EK S::: L S V O R' da 

HAZIMSIZLIK 

PERTEV Karbonat komprlm~ 

1 
Ç4* ....... Katbooatta "tos karbonat •lnwlr'üi ....... 

.....---
.Jandarma Genel Komotanlıtı Ankar 

S.tıaalaa• Komla1onandaa ı 
ı - Bir metrm albmf k111"1114•terlenen <•1,000) Ura 4eıhl1latl 

mlf binden 11bea bir metre7e kadar erat yubk elblHUk hm8'1 .. 
metrealae kırk kUl'.111 ftpt blcllea (18,600) Ura 4elerjııcle brk befı 
deıl .ut ... * .. ır.,. b4&r ptakkılıflrk bez aeatıda J'uılı ..... ı ... 
,, .. IUf 91111He -- ... ....,_. 

1 - YMbk •HtlMllk ilam .. eartnamHI iki )'il Jirml bet kunt 
fJhltn4a Ti 7atatlıt bue alt tutnamede parun olarak komlQ'O 
almablllr. 

ı - Bblltmeleılae strmet latlJU]erln 7ulıt elblHUk kamal-
317& Ti 7&tak kJJdbk bes lclade (118'1) lir& (10) karqluk l1k 
na1 mnbu Ter& banka mekt1ıba ne prtname ve kananda 7&Dll 

lerl m'llhteTl teklU mektuplarım belll Sin ıaat dokusa kadar k 
Termit olmaları. 

A. - Yubk eblltmnl ıt/•/931 alı ctbıl nat on. 
B - Kdıflık ebt.ltmnl 11/4/988 ~artamba Sini ıaat on. 

l.J'8k Asliye Hukuk Mahkemesinde 
Utat'ın Hacı Hıdır mahall•laden Sallantı otıu. Kadir imi 

ıtn Çeltttot k&Jb4en Arif otıu eenf arın Patm.a taratmdan. 
nllacla Km Ulell mıktelttade maraqos Ge41dn Çeldkcl kRw11111&11 

oll• lerlt a1911dae Vl&k A11179 Bak'llk mahltem..t ale:rlılale 
.-ma. daYUmcl&: el1ffm ot'llrdulu 7er beW olmlJ'U ml44Ma~ 
Ull D&aen duet olanmuma tarar verllcUlbı4en maJaatemenla 
~alaııdutu !S • 4 • HS puartnl dnll eaat 10 da tTp.t Aalln B 

~~.,.,...~~----ı--..~~~~~---~~~~~~~~~-=------ı ~ hUlr balunmuı ıanm11, daTeUJ.8 mat-...- k:atlllj~ 
n 1* omur. (111'0 


