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Yarın 24 saYfa 
SaY1sı heryer 

100 para 
1 

Dün gece Pariste ayan meclisi 
önünde kanlı nümayişler oldu 

ikan iktisat konseyi ve matbu 
ongresi dün Yıldızda toplandı 

' 1 n matbuat kon 1 esinile 
~~~ 

rımimi nutu.klar söylen....._ ... 
an basın 
birliği 

D1a Balbn A1*ntl ekonomik lroa· 
Kyl uat l7 dıe hariciye ttldll vetrm B. 
Saraçotlmıun bir nutku ile •çıbmfeıt. 

B. farl Saraçotlu demtıtir ki: 
"Baylar! 
~lbek arkadq ve- dostum. doktor 

Arum pybabeti bana, baautan hot ıe 
ıcn bir vaaifeyl ifa etmek lmklmm ve
riyor. 

ı;,:_- '-lil .._ . aıbdat- TtirJdye cumhuriYd htlkOmeti namı-
YAılt-.,_ ~a Aataa- na mimleketimbe "bot ' Jdi~ diye-
~ ._ il . ..a:- milli Tai- rek Balkan Antantı lktıud lronaeyinin 

L .._ -.- ıhma lçthnamı aÇJJOrum. 
·- ..... -~' la ........ Saib fnAnl bir G1ktl oldutu için bi& 

Jsia .............. ile~ ~ ı...a. --~-

B&lbn Jlattmt birUl1 kalisr-l 
din aat on albJ'I 7lnid ,.._ Ylldıs 
Sarayı konferuıa alonuDcJa merulm
le açılmıttJr. 

Geçen lltıler Atlnada yapılan toplan
bcla kongrenin rlyuetl Yunan. dele • 
gelerindeydL Bu defa, Yunan matbuat 
heyeti Nlll B. Seferyadla. rl,..U 
T8rk milli komiteli relaine terbtmlt 
ve TUrk milli komlteal relal olan B. 
Yunus Nadi ldlnllye 'sebnietır. 

KAtlpler muharrir B. ErcUment Ek· 
rem ile, matbuat umum mtldUrltliUn
den Bayan Nuh Olman idiler. 

B. Yunus Nadi 1l'ransmça olarak 
~ledlft nutukta ae0m1e eayle dedi: 

(Bmıtı: Sa. 1. sa. ıJ 
Soıdoft Utöcsra: Yllll4tl Myeff Nili Bılıl S./tll'ya4Aa, Y...., ~ 

Bt1* Y~, BonlM ~ t'9W Ba1'J Dnlfll. 

4-abam -...- ....., 1 cnu lniyoru. Pakat biz ona ber teY· 
....... _._. .........., -den ene!. Ullll'UUIDIA, refa:1ımıza ya

• ı __.s.,_ • ._, .. ••-ı.• ~· _,,_..,T._ 
~ ıv ......_.. 11u kadar u bu umran - 1

--- altma -----------"---------------------..,... .... ~.... ., -. ---
~.-,.--ıhlr! illıld 8 Gimi ~ almmalrdır " Balkan Antantma ancak 

Wr •tbu ~ ._.. menfaat ortaklılmt yaratan bir ikti•
dl orpnbMJO!lun Ykuda ıetireW. 

..,_..,,_lılleli... 1.aa•IJ'- ...... a.. (Sonu: aa. ! afi 1) 
~ ............ ,.,.5 .., 

~-.aiftlilı ... ..:·~ - . H __ a_t_a_y_d_a __ 

haydutlar 
Köyleri bastı 

Çinliler bir Japon fırka 
SIRI imha ettiler 

Japonya 1 Muvazene ~ergisi.k 
Yeniden asker nunu mechse Verd~

toplayacak 
Tokyo. 7 (A. A.) - Domli ajaDll 

bildlriJQ1": 
Harblıe DUln gemıra1 ~ 

bugUn kumanckDlar &dlnde IOJ)edl· 
il nutukta, Çla • Japon l!lıtt•tfmm • 
am•m brfrmdı almıcak tecDdr1sl 
anlabrken, eııtvuQoneı hadllelerlıı 
a1d1'ı tekildeD dolu JllB'lakJan Jı:ay
.wmıı ft lapa~ u tok. 
at bir lltlklüle mllmde'IJ9 dnlm 
.. lht1Ja4Tı olu 1ılllD bnetllrl 
81farber 'bir hale 1m,.._ icap ede • 
calbal~ 

p ......... ,,: 

Kazançları 20 lirayı geçmeye 
lerden muvazene vergisi 

alınmayacak 
AnJsan. 7 (telefoaJa) - Jlnueae 

.. ,,...... temUlt ,... bnmı .. ,,. 

.. baaGn mec1ı. cWeriJmlftlr . 
Mucib Mbeb1• Jlyıhumh t5Jle cle-

DiJor: ' 
"Sabları&ndmcOne~o-

Jmı ...._ hbmet1eriDln lltilum ettlr-
dtli -.a.n ..... , .... ftd. 
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Balkan matbuat kongresinde 
çok samimi nutuklar söylendi 

Balkan lklısal kon 
seyl dtln toplandı 

(Oaaualt 1 lael ..,. 1 

) 

celi •iJam temel bahfetmllı m1badl
ie BIJJıın Antantı aau araunda mu. 

n IJdacl defa olarü tbt " me 
Ttlrldyenln mlu.flrpe"erliilne un 

c-.&ummdan bDblUI mlltehutla 
maktayq. Açılış nutku 

•·tik defa l~'da Bükreo'te, geçen 
,.ı Aüııada toplandıktan monra bugün 
ele llçüncll defa olarak burada topJan. 
makta buJunu Bllkaa antantı mem
leketleri matbuat birliğinın muhterem 
mllmesalllttini aelimlamakla mllba • 
lal)'lm. 

TeeekkWlmb 4ln bir bucUn iki 
c1enllecek kadar yeal olmakla bera -
ber daha buıünden ka!plerlmlzde yak-
1111 QOk 181t&c1 atqle u amanda t&
kldıalr edeeeti muhakak pek parlak 
ldr istikbal vadediyor. 
Btrll~btn hepfml.IJ muhabbetli 

bir kitle yapan hararetli kuvveti ha. 
Bil gbellill yanmda lıtlkballn bu em

ı:af1eUai b • kaUyet'e veriyor. 
la '-'t 1tbepten dolayı lıt maba-

1*mm - dlhaJUUD 111 lı~nde 
-.11ıı1m ....., ft baJlfyettne pek 

llıatlınrafllr '* alt olun •mimi lıardee
- - alddl laDI pJelerinP hlmlet • ........... 

Amapa llMllBJebtlerl aramnd8 ti . 
................. devletleri ıtbl 

'9lı ...._ U;ID ulqrbp tatbik o
'" 1 ,..,_ 1111ıır. 
...... ·-•• dahi mtqklll
mlralllll nıtlbam R"Mnen bD bD,nk 

lllealhl lrtllttlr blrllflne .Ufp A vrupm 
IBllletlerl arumda peyderpey takdir 
ohmacafı ve nihayet tahakkuk yolu-
~ dlSktllebllecetf kutla glnlerin buHl

lnttsann itte Balllularda otu • 
mflJetJ• kendi arafarmda abenldl 

1* kardeşlik hayatı koruma.ıta mu -
ftffak olmu,lardn-. Balkan Antanb • 
Dl dfteı' A vnıpa mU'Rt!erl fc;in ppta 
Glumnap ltylk açık manim badlJr • ., 

Yırı~ M;ıı; Knm:teai 
Re;_.in!n Sözleri 

lltlteakiben IÖa alan Yunanlı Mll1t 
lromiteet lkiDai relll 8eferpdi8 tir • 
.llDJe ceJerü .. aat1m e01a11ttr: 

..... tQdtD eYV9I bu doet, cemlJe. 
kir' w mtllteftt memlekete ıtnUlt • 
.......... -- .. arkadaş1anmm 
bl~rlm- alfwl ...... olan blafya. 

ifade etmeme mluade buyrulaun. 
... derin tlkra hı.lmlal yalnıs ,.. 

lllr allealn mmtmf muhiti lçlndr 
1.ınmna!rtaa mltewlllt heyecandan 
... ,. delft. ..... ~lr amJml ft ~lr 
al1am lllr tanda taabllr eden bir 
tolt'uk idame etmekten mOtevetllt gu
rar bfalmdea clDlaJs llbar etmek arza 

YorWIL 

Dl~ talftaa - ba toplanf;11a 
~ela .-111111 tuawur etttltmls 
_,. karta ._ matbaatmm blmet -

kte o1clvla clertll ltlmadl ........ 
abla u.ı.a.I için ba matbuatın 
~ oldulu llararetll ....... ............. 

Bblm ldea1lmtz. bh·~k noktalar -
.... bllJllkttlr. Bea ya!Jm IU nokta 
~ mar ectecettm. Atlnadalrl 1-
ldael konferansımızda tUrJdye blrincl 
:aarahhlm, bizi haraket!e kabuletmi§ ( 

mallelret eeflDID 10D Ekeelam 
fıtımal AtatUrk'ln bir IÖIODU zikret. 
.... dl. 
•ıtan utanbnm dill!l1anJan yok-

1ar, pyet vana onar bislm cU1pıan. 
1lnmm delil. lmaniyetfD dtl.-aanlan-

llmllml• bqlamalıta oldufumur 
.. aatte bu eCSzleri null hatırlama -

....-."il. pek dolru olua bu bütmden 
a.m. iDluılJet fikri berinde tevü-

edecellnı. . 
lslfemlaln bflyWı olduğuna kai • 
Qllnktl kendi tetlmuftımtıs lc;in ea

)llirlren kendisine ka111 hic; bir manl
awıı11&u. kıymeti olmıyan beşerin teırak · 

'Q9 ele yardnn etmekte oldu~mu 
hlaedlycnız. Demek bUytl!t btr va

e ita etntekte oldulumuzü btuede. 
M r.aıı.tyoruz.., 

Romen p,...,_.4i Reisinin 
Nutka 

ter baklanda beraberce konuamafa 
ve arkadqlığı yaratmıe olan bu 
teaaııUt arzuswıa tekabW ed8D 8lkı ve 
aıubllane tefriki maa.t"dn latikb&lml 
amam altına almak ~ eUl ala • 
haplar gibi toplanmıt bulunUJWU. 

Bizim Balku antantı matbuatmm 
lhdu:na hA1dm olmut olaD tam tef • 
rlkl u.al sDml,etl Jlelcracl ft Blk· 
rette fllla ftl'miı ft ame!l olarak ..... 
le~etlmln payitahtında tahakkak • • 
huma glrmlı ve yeni kuvvetler al • 
mıı olduiumuz ceruet verici bir A • 
bumda Atlnada 181ab edllmtı olan ba 
zihnlytt. lilı; llPbeeis ı.tanbulda .... 
diden teneffDI etmete baılı•• o!du • 
!tumua bir muhaleaet, alkblnDk ve 
ceht havan içinde lıad auntte kema
le ereeelıtlr. 

B1:mn BaJhD Antanta matllaatı. 
benlls olmul bir ...,.. ........... 
kat taadlllnde alltü1lll tlhtlrlrht
lum ıa,metll tGlnmlJanlll •ldaea"
taclır. • Henla bathınpp lııalaaQGI'• Ba 
da hfmfta .. llqarmak ~ 
,. - ele .. ,.u,.ttmlllD llcllldD 
lratl de!lllertal ıe.t.... ft1rlt lııa • lam••• ol4aluma ,,,,,,_ ti•• 
mUD eder. 

lletodlk ft tedrlom ......... lllr 
eeer lehin~ eeneclen _,. aktediJen 
lıer konferaııa blrbJrlmhııe dalma daha 
ziyade yak!qmak IUJ'etlyle biç ol • 
maaa blrblrimlal dalıa lyl tuınut oJ. 
dutumtız mbabreJenle biç bir • • 
man eksik 0Jmam11 olan anlqma. ltl
'll&t ve aamlmlyet ayeetnde .. yam 
takdir bJr terükfyt ~ldlr. 

lllltterek nerlml:ıln _.,. w TMI· 
talannda mutabık kalmamn tola1 
olmuetur, mOstakbel meaalmlzta dL 
ılpllnl huıuıunda mutabık kalma • 
mrzda Jıer zaman kola1 olM"aktır. 

Balkan antaatıaıa eoa me•l•d• • 
lan " senit •• "t•k bllr._...., 
uf "9JEJI •ta11..-PAınıq ı»ızım mat· 
buat l&huında bllt bir &1'&7• ptl • 
ren ~er t11' lnınetleadlrmell ı.tt• 
daf etmektedir. Blsl blrlettlrmftllt.e 
olan ballan dalma bllJl1•• ber tar • 
il aJnhtın dlfmanı elan bir tea • 
nlt Slbnl1et1 lçlade kemal deneell
ne tul etmele tal1tı1oru. Kalple • 
rimlsl mıtan H arkadllltllmrua ma. 
na Te tı1metlnl Teren ba teunlt 
blulnl Ye hatta qtıpa nan edl7oras. 

Blıler, Tdrkl1enla ma.ıade ... -
temekte oldata .. açltlla de ...,. • 
r.anh lr.anetlerlal. onaa lattllbtle a
l' ol4tata Taltlerlat. fakat MIMma 
nallllDI. alleeDaklle llltll'MI. ultDa 
lıanetl, .,.Ua lnd..S. rlm olmu 
metaneti, tlteamell bllmn kaYftl 
mane'17eat, Y&llfmef9 etmtt oldatu 
daTa7a •artı olu 1111 .... ı. terutnla 
olan vakurane ltlmadı. milletine kar. 
'' beı!edl"' muhabbet Ye tflBlltl 19-
glne bir hilkat t111erl Ttlcada setlr
mlt olan harika adamı t.llrim edl • 
yoruı. 

Bizim Balkan matbuatı antanta • 
mısın amlllertnden biri olatall •fatı. 
lfl kAlblmtn etddetll temavtıtlerinln 

tahrik etmfllrte olda~a mubayy.-Jeaı
-te IH'k yakın bir l•tlllbald• ... rımı • 
sta tamamlle ikmal edllmlt oldatu
'"' 9'ftr0yorum. 

itte bu dQeOnce H lmtt ile, Ro • 
manya delogasyona namına. lçOncQ 
llnnr .. ran•nnıPTn ~'•Raını ee•lmlr-
7orum •• bal(On açılan mbaterele. 
rln 1tazett-ctlertn tetrtlrl meealal • ki 
ba saatte hflplmlıla •ulf•ldlr . • ile. 
eadıkıae bir surette deTtetlerlnılsln 
ttlfakına ve mltletlerlmlzfn •ardeett
ı'tfne hldlm olmak lc;ln muvaffakl • 
retle netlrttleamHI aa"'tlniekl te • 
mPnnl!Pre letlrak ediyorum. 

Tftmennl edPHm 1rl mMalatlzln bl
tam a erdl~I ~n eon aftzlmlz karar 
ıaretlerladen çok batka bir '8Y ol -
ıun .. btr f4!taret ve zafer nlduı ol-
aan .. " 

Yu!fO&lav Heyeti Reiainin 
5azleri 

Buna mltealllp rela • .ese Yoga • 
in heyeti relıl 8. Yovanovlç'e Ter. 
mittir. 

Bkselaular, ba,.nlar, baylar .• 

tua balandata b11tlll mWl79tç1 ft. 
kir OnOode e&Umelr. ve ıaratıcı, 1~ 
pıoı ve 7eal blr &lem kuruca libl ber 
uırıı takdirin feTkhade olan mul • 
Jetleri, memleketlmbla dosta olan 
H mlltteftt H yatın lıomeuıan m • 
tenler H Boman1ahlarla blrllkt.e 
Kemallat Tlrkl1e De mubllaane Ye 
•b bir ltUfab olda&uadan dola~ 
mOftelalr balwaaa Yqoelavyada da
lma sempati atl81erl a7andrrmıı o. 
lan kahraman &dam, dlhl tef. Ttlr
lı:lye Camhurelal aon Bkıelans Ke. 
mal Atatllrll bakkındalll ba1ranlıl1-
mıu resmen Te alenen izhar Atmak 
auretll• btlttlD TQrtı1e1'1 eellmla • 
matla mtlbabl •• mabsanm. 

Bu stbl samimi blul7at ile metbq 
ol4atama• balcl• oot .,. ....... o
lu. mllletlerlmlaln ea 11'1 menfaat • 
lerla• bldtm olmakla beraber. BaJ. 
taa aataatımna da lıldlm balaua 
m...rmıse dnam etmele .. ldlk. 

Tefalllr etmeblsta. caırm ..ı · 
mabma ratus 10 •UJOB Tlrt ... 
lea. Roma ft Tqa.l&YD Rllllal 
4ellL Qal D1Ducla lleala rM••• 
blllm antaatım11& meDAp olm17U 
" bblm llbl d .... mellte oldallla • 
nataa tlolQI ., .. lltltıak edecek o. 
lu dller Balbablarm da nllllDI 
temin ettik. 

BIJlt clnlet retalnlsln. milletin 
bl)1lk teflnla malıaderatınrmn bl • 
1'lk ldareclalDID, •at&Dınısın T8 mn. 
letlnla babur ol&a aoa mt..ıana Ga-
11 Kemal AtatlrklD idaresi altında 
memtetetlnllde tahakkuk ettlritml• 
olan bltflD terakktler bakkındakl 

derta takctlrlerlade ve tam anla)'lf • 
lamada YasmlaY arkadqlanmla blr 
Ukte Blea ve Romen artadaııarıma 
lttlrat ediyorum. 

Tllrk delesu10a11adan Brclmend 
IDre• Tala. nadu eoDra. Atlnada 
toplalaawBallllla aatlMlat b&dallaba. 
ikinci tonferanama rl7uet etfnlt o
lu mtnm pseteel mlcllrl Slplridon 
Nlkolopaloe'aa laatıruıaı Jacletmlt 
" uelml• demtttlr ti: 

-lltlteTeffa arlradqımn blsl Ta • 
nanlataeda bl)1lt bir Balkanlı slbl 
llabal etmt.U. Heptmlı oau tekrar 
burada ıarmell lmlt ediyorduk. Fa. 
tat maaleMf ona ka7bettlll. Da bD
Jlk ttmfllrll mealektaeımısın hatıra • 
aına lllrmeten bir dakika ltlttt e • 
dllmMlnl teklif ediyorum. 

811 tekltf lurlne bulran bir da • 
klka dlrftt etmt,Ur. 

111111 Tunan komitesinin llılnct re. 
111 °RP.ferladla. konferansa lttlralı e. 
den memtPketl~rln d&rt devlet reisi. 
"" t"mn tPltl'l'tlflfln .rnndPrtlmPtılnl 
teklif etmttttr. 811 teklif alkqlarla 
lrabal t1dllmltttr. 

· Bandaa aoara komisyon balan • 
am intibahına ıec;Umle ve teeırn edi
len ~ lıoml17ona aeatıdakl zevat tn
Ubap edllmlft,lr: 

Slyuf tom1170D: Yovaacmo (re· 
I•). Naata. Ooasopol, Seferiadt11. Ku. 
bar, ralllt Rıftı Atay. Brcllmenft 
!Jkrem Talu, Na,ıt Hakkı, Ahmet 
Bmln, Abidin Davar. Nadir Nadi.. 

Teknik komla1on: Zartflı (reis). 

bet pyretler urfolunmayor. 
Bu imar ve tahkim vuif:si mlere 

mmludur. S.,Jar. 99 bls flpbcm fo1s 
ki. Antantm ualanmn tktna• mlaa
aebetlerl ve menfllderl ba•u"'ll'iıllleD 
Antant da mllkemmel bir organ!~ 
nu .Ocuda getlrDk nruretlnde taulun
dıatumun mtlnlleratmu mtiiada. p 
aatınde tuta.alımıı•ı. 

Koa..,fnu tepkldll ed.U eolı: saman 
·>Jmadı ve yalnu iklnd defıda ld. mem
l~ketlmbde toplanmıt bulun'J)onu· 
nas. B8yle Uren ftlrJt ftlat tekrarla
ean topllntdarmıı, slttlkçe -nllsbet n• 
tlceler nrmektedlr. 

s111er. ,Ubü llllhlyetfnü anane dl
ldlen mnelelerln ba111ne metocl ~rç• 
•esi lclade pllf&D mOtebaaıUanmr1. 

Biri .......... her birini. gerek de-
odr,ollan ft ............ ıert l&lıa-
IJDda pnk ,.. " tUrllm ......... 
rinde ,mlk Mt!celerle ....... ......._ 

TllddJ9 lalla-d ba ftCbDe ......... 
diibü .... bYnma,ı dat• ..... 
takdis em.idedir. 

Dlrt aıtteflk lllDletlmbl WdlalrlDe 
...... temaU" •mlriJet .., .. 
IUI _, .... ...ı.w.c1ıt bot ... kit...,..... ..... ......,... 

aa,m, .mi -..ı .a.. m•llelı 
riD ....... nfelumn aıtbiaak .., .... 
c0tmektedlr ld ba da auJhll kanetlen
dlrmele hizmet etmekten hali blmu. 

Bir eolr Uftf mdirelertadea aonn 
nJJ1et1erlmbin bir lldhtea .. :san .. 
mtrelerlnclea fı,.SıJIM\lla .taJdsı nr
cfrr. 

Ba chayfularla mltehaı~ batan411-
lum baJclı plıfmalanmuda tam bir ma 
qffalıiyet temenni ederi& 

Veba toplantmm "llemlebt:lerlnUID 
menfatJer!ne ve dalma daha aıilkemmcl 
olarak inldpf etmesini bepfaizin arau
Jadılr Antaatmma meafarleriae • 
..... bir aurette blsmet et••• 
"fek ~ c111rifm. .. 

B ŞOlaCl SlraNlamm Dtltk ..... 
anan Yaaan manhbm MJtd ,.. 
8. ArslroPab relM 11ltaben qalJdald 
DqtJna llylemlftlr: 

.... ltebblJ emnt,et dCJ'IWm Ut .. 
lu bir mabltte tekrar toplanaq buluaa
roruı. IConeylmbln tetekkOhJndenbe-

ml, Sedat Semavi, Mecdi Sadreddin. 
KOlttlr lloml17ooa: Baturla (re • 

Is), Dtmltro Koveklarellt, Kattç. 
Svetovskl, Vala Nurettin. Aaım Ua, 
Netet Halit, Nenat Glven. Jlllttak 
Maya kon. 
· Relı, bund:ın sonra celseyi 10 da
kika taW etmı,ur. 

Celse, tekrar ac;ılchlt zaman, Yu. 
1101 Nadi, Komla1onlann tatbik ftde. 
ceklerl it metodunu teablt etmek il

sere budn toplana~aklarnn bildir • 
mtıs •• relı ctılıeyl tatil etmletlr. 
Komtı1onlann intihabından aou • 

ra relı on dakika lçla celseyi t&Ul 
etti. 

Mtsaflrler. bn fuıla unumda Pe. 
rapalaı oteline huırlatılmıt olan 
bOfeden lzaı edtlmltlerdlr. 

ikinci ~elıenln fallyetl vakttn ge( 
nM,,~""' .. " hn'!Un" hmıln1mt•tır. 

DOn intihap edilen komisyonlar 
Ortp tn"l"nmıe. 11u1ar blrblr1ArlnP 

Toplantılann aramııdül teaanD 
bir bt daha talsvi,_bıe blzmet 
ıpn dart BaDrla dnletl aruınıWd 
&nnomik fuJIJ'ftlerin inldpfaıı 
etmektedir. 

Arn-h hUantl D1Jet mevcucl 
dakp. bDtilD 80d1ı1klarm kokyc:a 
lolunabllecetlne klalb. • 

Arbalndua RUJMD heyeti reisi 
Tabakoviç .aa aimıt ve ıunıan r/11 
mlftlr: 
"BuıOnJdl aorluldan ntmeu 

a1urahbu heyeti Balkan ltillfmm 
Jcadderatı bakkmda bealedili 18111 

~yede Ok ,nndenberl ~dfdill 
ycc:anla latanbula celdL 
.. bura,a phflllllta. bDhlll' 

mrıdald ekoaımDr ballan 
ıtldl1r. 

1935 deki ilk topJ&JUh""ııh ...... 
r•nlCllM tlcad .Un•Mbat 91 
.. ,_. dlklrat bir flldlde Uerleatd'· 

D&t .. , .. memleketi uumda 
............. aetlcelln4eblakc 
raJar ......... balledilcBllDda 
aald ~ mhltebtt ba4dm 
daha kolaJl*la IDldpf tdetelEtlr. 

!atlllu ........... lrUUlmD. 
.......... Jmkm 111.-t itmekle 
ralttr, blrlllfm'• •a•ndnl bir 
tebub ettlrecellnt Jraal bulunu 

'Rc-enyaldar BIDrınlı mlltte!DI'"' 
IW beraber, Bllbnlarda auJh!ID 
iua " ldalNll ipil biç bir 
côiamemitleıdlr.· 

Mlteakfbea Yupln bit 111111r9J• 
Prediç alı ahmt n barlci,. n.1111 
kiJ!mbe tctekldlr ettllrten aoara 
bal toplantlllllm ebe • fyetinl 
rla ltirmlt ft bflha .. ır.8118 ;pd 
et. t.U. edilecek olan denk voJu • 
'1r. de d5rt Balkan memltbti arasın 
ÜODCllll'lr milwbltnı fnkallde 
p1 ed"-=•IW alylaafttlr. 
B~daa -~ .... B. ttlnG 

clJq,. cdNfj bpmmfnr. 
•lhn ._..-..,. b'llln Yı 

du uraymda fuJiyetiDe deYlm 
celrdr. 

Bqtla Tlrk marab!ll9 ...,... 
8. Haaan Salra tarafından Perapall• 
tıllnde murahhnlar ıe reflne ,U.. ır,,:O 
makellef bir ille a,.ıet1 ftl'llece: 

- KURU N 
ABONE TARll-"BSI 

llnnldrt ll•ml•tıl 
itinde d11rndo 

AJlık IS Hl Krto 
1 a7bk - ,. • e aylık 476 l20 • 
Yıllık toe llOO • 

TarHeaınd• Balkan Blrllli lrla aJ il 
otuı kuruş dGtOJQr, POlla birllllDe 
miyen nrlere a7da 7etmlf beta' _.... 
ummedllır. 

Abone b)"dını bildiren mektup -' 
ıeı.rar leretlnl, abone .,.ruının ptllllll 
"" banka tlt 10ı1aıu lcreU•i İd..-! 
ktndı Daertne •hr. 

Yeniden 6 abone 1mn ••18 6 .._. 
Al birden ıaıılanlan, mekteplerle ~· 
odalarına ayrıca tenıllll yapılır. 

Tllrkluenln hır poala merlteılndı 
KUHUNa oboM llfUllır. 

Adreı deAl•tlrme Genli 2i ta,.....-• 
Vell•relll .. Angelkovlc;, Denle;. Mu • 
nffalt Menemtınctoı'tla. Selim Ragtp 
llmec:. Hakkı Tanlı Ua. Orhan Rab-

tanıttınlmıttır. n11~n faaH79t1ttrine •----~ Hava 
dPvam .,d~111lftf\r-'fr. Yeellk6y Ketereolojl lltl111.JCllDll9"j 

-------------------------- almaD mal6mata &are: )'Ul'daa 

'11ii1tkeüı peşitıden. t 

B .r tevarOd davası 
Bre1U7ada çirkin manıarah yerlerin Gntıııe apartman cephNlne 

bensl7ea bir 411Tar çetlllruıle. Arkadqlardan biri bir doetundan ıııı. 
mit de mmlnGntıııde \'aldehanı rıluldılıtan sonra arkasından me1 • 
dana çıkacak otrldnllklerl örtmek lc;ln paravana slbl bir duvar çeke. 
ll!ll diye bir fıkra rasmıt. Brtul SOntl bir de ne sGntln: lklnri bir 
arlladattmıs bir karllnden 111 mellde bir mektup aldıtuıı 7U&rak .._ 
tane "lıter inan, '8ter hıanmat,. bqlıtını koymasın mıT 

NBu ntrl bendnn aldın .. deM "Yaha tevartld olmu, ... 411• tar. 
ffhk ale.catmı dltlftmlt de "O ftkrl bana IGyllyen doetumun adı S.. 
ilmi Sedea'dlr .. dedi, b&ylelltJe kendisinin karlden mektup atmak 
lcldluına lnanmadılını lma ederek ikinci artadqa da "Sen de mek.. 
tup 11ahlblnln adını turlb edeblllrmlllaT,, demet lllte41. 

81rkao ıtn belrlrdlk. P'akat ba teTarld d&Ta11nda basım olan ta. 
rafın c•eTabını s&remftdlk. Bize kalea1dı, mlltl,.etl iddia edtlPa n. 
tir uuen tJıttllldaA'ın bu1Uflf kalem atOdOrlll.'tUnden seldllln.. ca. 
,., ~ Oallbla ta mmu De mukabele eclerdlk: NÇ&J4ım Tel miri .... _..... . ......... ,. 

bal•ealnde han bulutla, cQer 
rinde Dpab 'N 19A1J pemll, 
TnQa IWcaeU. l'ce " KuMRP191 
prp taraflanDcla ..... 
dlier yerlerde cea.ıbl ........,. 
lmnette eamlttlr· 

Dlln ı.tanbalda bava p balutJa 
.. )'ahtı ...... 2• .. t 
yalmana metre marabmım .....,__,. 
• miktarı 10 llilosnm Olcllmlltll'• 
at H de hava tuyUd. 781,0 mB_.~ 
idi. Stlhunet en J1bek U " en 
de U autcnd kaydolumnQltllr. 

IS Yıl Euoel Bqiinı 



!Şehir Haberleri 1 
B ~ * 
elediye cenazelerin ücretle 
kaldırılma işine başladı 

llcled' 
lhutyy 'Ye. isteyenlerin cenazelerini 1 
tttlc ~~ır tar!f ~ ile teıbit ~lmiı üc 

l{ldılt :,ına l§tne ba§l&mıJtır. 
llatibte 1 ~nde eıki bt1 bluuında ve 
lUlııııııt:llye binasında iki merkez ku· 
lliıe t~ Buralarda, belediyenin ı.:e
haıır bu tına mcn.ıup olanlar daima 
btı qıll lızna.cakJardır. Bu \ı için on 
rı '1tıı r 11'1Uıtahdem ve im&m kadro-

olcullanndaki denlerini Tilt kçc ver· 
mek arzusu ile kültür bakanlığına baş 
vuran akalliyet okulları bu yıldan 
itibaren bu ıekli tatbika başlıya

caklardır. 

1>011 ınııtır. 
'1ı t~llaıc otomobili ile bir araba tah b' ttir. Cenazesi otınlır eğer 
· bclcd' .• 
lltfyorı. ıye ve saftı ile kaldırmak 
lctiııe ~ belediye zabıtası merkez· 
r.ır iiı~racaat edecekler ve hangi ıı
tırıı t<ıyu den •.:enazelerinf kaldrracakla
Cckıtr~ Ycrck o sınıfın par.isıru verc
"c ile ı~ Bu sırada cenaze'U!I nereye 
~~~r n kaldrnlacağı da tesbit olu
~~~ · Para yabnlınca mıkbuzu a
dtr~ t 'ie bunun Uzerir.e ı.:enue kal-
e; ı... C§lciJat • • • '""Uf i . ı t§e ba~lıyaca!mr. B:nn-
tQ ltıııf Çın 200, ikinci sınıf 100, üçün· 
lııııt İçi 5o, dördUncil sınıf 30, be§İI1.:i 
~ıs liradır. 

t Semiha Viyanada 
Şeı.. Evlendi Mi ? 

t "lf t' 
''tıe~ 1Yatrosunun operet inamı ar-

Ayni umanda musiki ve beden ders
ltrinden baıka diğer denler de Türkçe 
verilecektir. 

23 Nisanda Verilecek 
Müsamereler 

Yirmi ilç Nisan bayramı milnasebe
üle biltiln okullar verecekleri milaame
rcler hakkın.da bir rapor vüı.:uda getirc
re k kültilr direktörlüğüne bu ayın on 
beşine kadar göndenniş bulunacaklar
dır. MUsamerelerde oynanacak piyes
ler okullar için gönderilen mUsamcre 
müfredatına uyğun olanlar ırasından 
seçilecektir. 

Ak§am San'at Okullan . 
Kültür bakanlığı muhtelif vilayet· 

!erdeki sanat okullarını çoğalbrken 

mevcud akşam sanat okullarının bazı· 
larınr kız sanat enstitlisil haline çevir· 
mektedir. Bu arada Beyoğlu ııkıam kız 
sanat okulu da cnstitU haline gelecek· 
tir. Yeni okulun Nrpntatında modem 
bir binaya nakledilmeıl de muhtemel· 
dir. 

Mimar Sinan ihtifali 
Yann 

ttı \tıh tn Semiha bir buculı sene ev-'tu !\ayı ıönderilmittL Orada kon
)e ~ 'lrı devam ediyordu. Beledi· 
.,_ t~ ıtıd1n da kendlaine htr ay pa· 
blberı, 'tiliy.ordu. Son günlerde celen 
ıeııtiıı ~den Scmihanın Viya"llda blr Mimar Sinanm ölüınüniln 350 inci 
~difiile c~lcnd'.ği derilerine devam yddönU:nü yarın aut 16 da Sinarun 
''lldiai l•yı olmuıtur. Bunun Uzcrine SUJeyınaniycdcki mezarı baıınJa tören-
~· ncb· . . ti!\: nı ır mektup göndenlerek dcrı :e anılaı.:aktır • 
tir. Utıtazaman gitmesi bildirilmit· Merasime civarda bulunan biltUn o-

~ llıı ~"k kullar İ§tirak edecektir Evve!A lstikl!t 
~ ". t~pda Sarnihanm duılerini marıı a.!>ylendiktcn ıonra mühendis o-

~taltcc:~ğı takdirde operet!e alakası kulu, mimarlar. ıehir ve Üniversite 
lıo;oı, 1 _de ilave edilmiştir. gençliği namına ıöylevler vcrilccek-

~r ad hır hal vukuunda §imdiye ki.- tir. 
Cııcn parıılar geri alına.:aktır, Bu söylevleri müteakip Cumhuriyet 

~ t • El Arabalan .. mUJl ile toplantıya aon çeri~ccktir. 
~"- rab;ııan hakkındaki karar ... gece radyoda da bir söylev verilecek· 
fil '"C "crtı ~ -

de ., ecektir. El arabalannın Köp tir. 

: ?oı:~<!.urnu':1~ ca.ddelerde ~tyrilııcf e-t!' tar··ık ıc.-nlde sevk ve i".lare edil- Gümrüklerde: 
'r '"~ı;'ektcd:r. Bu hususta da bir Gümrük Ve İnhisarlar 

S
• rnesı muhtemeldir. 
ln~rna Kontrol Vekili Şehrimizde 

l\1 GUmrUk ve lnhfaarlar Vekili Bay Ali 
bı 11.eı"di e~urlan Rana Tarhan dlln Ankaradan eebrlmlze 

'iııt:t: Ye :Oarlilııceze mlifettiş!eri gi· gclml.§tir. Vekilin bugUn gUmıilklerde 
:;ı~;'l~{:o~trol memurların.n da ha- bazı tetkikler yapması muhtemeldir • 
)t.'_ <18.Ja a ınamalanna karar vermiı-
İ ~ ~td S~ı§an memurlar on be~ ma· İstanbul Gümrük 
t~r~tl\ 'tıb: Uhdelerinde bulunan vaz:fe- Başmüdürlüğü 
~~tıe lng:sini tercih ettiklerini Da- Istnnbul GUmrUk ba§l?llidUrlUğO her -

· tnüdUriyetine bil:lirecekler- gUn teşkll!trru genişletmekte olduğun -
Ş d:ın bulunduğu b1n:ı.da bazı tadllflt yap· 
~hir Bandosuna mnğa haalam~tır. Bu arada Uı;:UncU kat-

~tlıir bl\.lıııacak Talebe takl bazı servislerin dördilncn kata nak-
~?t '1r~l'l.d~suna bu aene yeıı:dcn ta· lcdilmel!!I karnrla§mIŞ, bunun tçln dör -
ı_; btztd •caktır. Mevcud tale~elerden dUncti katta icap eden tndilAta girlall -

~ tc~ı!:1kil olunr.t.:ak, mılli bayram- mletlr. 
tccltu ın iki yerinde iki Lando ça- Gümrük Başmüdürlü-
!( r. ğündeki T oplanh 
~·ha[iahderenin DUn lstanbul GtrmrUk BaşmUdUr1liğUn-

,..,~dık.. enıizlenmeai de gUmrUk b~UdlirilnUn bıı.§kanlıfı ve 
"'11 ıı "''d ki ~~ trıllı~~ c. • Gurbaf alı Jerenin te- Istanbul posts mUdUrU Bay Yusuf ve it· 
l'o ~t'tı bl•J 1§tne Mayıa nfh11yctine hıı.IAt gümril~rtl mUdUrU Bay Fehrninln 

11 lirke~/n~.:aktır. Bu iJi kanallzu- f§tlrakiyle bir toplantı yapılmıştır. 
~ 1 

Uzcrine alacaktır. Topl:ıntıdn gUmrUk bq mUdilrlUğü ile 
te.h!.lara Korna poata paket gUmrUğUnUn mU§tereken 

bp~b•cıı 1" alalacak yapacakları muamoleler etrafmda ha -
~t~çı •rtn halkı iku için ıs!ık ça- mlanmış olan talimatname gözden geçl

~-edir. ~.~lattıkt.n doğru görülme- rllnıiştir. 
~~·~biı it uk ve binek arab~Ianna da Muayene Memurlarına 

;!!"11ıtir orneleri takıl:msma karar V crilece1t İkramiye 
"'~. 

huriye~~n On Bcıinci m~!~:: :::::u;:n o:d~;c~ı:~!d: 
~tl~lılt\hıır· Yılı da lstanbulun muhtelif yolcu snlonl" -
·~· ltulttin on beıfnci yrlının fev- rmda çah§lllnktn olnn muayene memur -
bud •:ırorı r:1•.nınası için yakında bir lanndnn en ziyade hl%Jncti glirlllenlere 
~ Stalııde •hYcte gececektlr. Vi!~yet ikramiye ' 'eriJecektlr. Bu ikramiye, yan. 
ct~' bu hOldııfu gibi belediye bUC:-;e hu yapılmıe olan muayenelerden alman 

b· · ltatısta EızJa tahsisat kona- cezalar llo toptannn yekunun yamı da 
titı 1ler ı. Vekilct emrine aynlacaktır. 
~~ ~lıhtc,~tan elektrik t!rketi de şeh Gümrük Komisyoncular:mın 

dt >'~Yerlerinde yapacağı test- Ser.elHc Kongresi 
~·· da ba§lıyacakttr. Istarıbul Tllrk gUmrük komisyoncula.-

trlt~ :~-
n birliği umumi heyflti aym 26 smda E-

t mlnlinü Halkcvtnde secellk kongresini 
CtıeJ,i V ya,acaktD'. 

O~ıı e Ekalliyet Kongrede birliğin bir yıllık faallye -

lngi[z - ltalyan anlaşmasındaki esaslar 

ltalya Türkiyeden ayrılmış topraklar üzerinde 
alaka muhafaza ediyormuş 

Fransızca Beyoğlu gazetesi lngilte-1 
re ile ltalya arasında bir müdd~ten• 
beri cereyan etmekte olan umumı an· 
lnıma müzakerelerinin müa.bet ve m~· 
ayyen k8rarlara varımı olduğuna daır 
bir Londra telgrafı neıretmiıtir. Bu 
telgraf (KURUN) un evvelce ayni 
mevzu hakkındaki neıriyatını teyid et· 
melde beraber dikkate değer mahiyette 
bazı sarahatleri de ihtiva ~tmf!ktedir. 
Bu itibarla kartı yakalı arkadatımızm 
verdiii malumatı buraya dercediyoruz: 

Londra; 5 (franıızca Beyoilu) -
tnıiliz hariciye nezareti resmi bir teblii 
ueırederelc lngiliz-ltalyan müzakereleri 
ttrafmda dolapn türlü haberlerin &a• 

JM.iyetli kaynaklardan çıkmadığmı ve 
gdece tahminlere iatinad etmekte bu· 
lunduğunu bildinniıt.ir. Her iki hüku· 
met aralarında cereyan eden müzake
reler kati karar safhnaına girmedikçe 
hiç bir kimseye malumat vermemek hu
ıu$und:ı mutabık kalmıılar.dır. Bununla 
beraber bu remıi tebliğde dikkate değer 
bazı jıaretler de vardll'. 

sa bizim için alaka uyandıra.;3k nokta ı-
filistin hakkında on birinci maddeyi r--=-=a====-=--====~ 
ttşkil eden haberdir; zira bu ma~denin Bir iki nokta 
} azılış tarzı, İtalyanın; umumı harb- /L 
ten sonra Türkiye tarafından devletlere -..::.,... __ _ 

bırakılmış olan arazi, yahud bu aruinin Çı kola tadan ÇI kan 
blr kı&mı Uz erinde §lddetli hir a15.ka re S) m 1 er 
muhafaza ettiğini ğösteriyor. Bu alaka 
nrn mahiyeti nedir? Bu alan Filistin· 
den başka TUrkiyeden aynlmı§ diğer 
topraklara da pmil midir? Y?na ttal· 
yanın Filstin hakkında bu aJAka kaydı 
ile Almanyanm müstemlekeleri yeniden 
takgime tabi tutmak talebi arasında bir 
mUnasebct mi vardır? 

Çlkolatalar.m fecrislndcn glkan rc
ı;lmler, gocuklar için munJ'ık ;örlmcdl

ğinden boııdan sonra bu resimlerin ko· 
nulınanuun \"e yerine memleket bü3 ük
lerlnln rcslmlcrlnln konulması gibi bir 
karar rnrlldJğlnl blli5orsunu:ı. 

Filhnkika resmi tebliğ, anlaıma mü
zakerelerinin çok iyi bir safhada bulun 
dulunu aöyliyerek mlıayet on bet rün 
:r.arfmda resmen anlaımanm tderriiatı· 
na aid efkln umumİyeye izahat verile
biJecefini bildirmektedir. 

Bununla beraber gazeteler müzakere
lerin c:ereyam Jıakkmda nqnyat yap
makta denm ediyorlar. (Ev.miq Stan 
dard) ıazetesinc göre lngitizltalyan 
anlatmaımm esaalan ıunlardır: 

ı - 1937 tarihli Centlmen• aare
men'e göre lngiltent ltalyanm Akde
uizdeki hayati m&-llaatirü tanımaktadır. 
Buna mukabil İtalya da Bı.iyük-Britnn
J• ve İngiltere imparatorluğu için Ak· 
deniz münakalatmm serbest olmaım-
daki eaaab menfaatleri kabul etmiştir. 

2 - Her iki bükUmet Akdeniz ile 
· .J<mtdenizde bir tahkimat 'Y°'-'ltlna giıı 

mekten ıeri atıracaklardır. s.aece bq. 
ıün mevcud olan üsler ırnıbafaza olu
nacakbr. Fakat yeniden yapılacak tah· 
kimat tetcbbüıler:i daha evveıden diğer 
tarafa mnlumat verildikten sonra icra 
olunabilecektir. 

3 - Sulh ve harb zamanında Süveyı 
kanalından geçİf serbcatliği 1890 mu· 
ltavelenameaile raranti edilm\ştir • 

4 - Libyada bulunan İtalyan aake
ri kuvvetler· tedrici olarak aulh umanı· 
na mnhsuıı had.de tenzil edilr.cektir. 

S - İngiltere ile ltalya ara~ında im
zalanacak mukavele J tal yanın lıpanya
daki gönüllü askerler ile harb alet ve 
malnmelerinin tamamiyle geri almmr.· 
sından aonra tatbik mevkiine girecek
tir. 

6 - Her iki hükumet gerek Avrupa 
kttasındalci ispanya araziainı!e, gerek 
İipaııya müstcmJekclerinde bi~ bir hak 
i~iaımda bulunmadıklarnu ilan ede
tf'kltrdir. 

7 - lngiltere hiikümcti ilk fırsattan 
iatilaue ederek Millct!er Cemiyeti nez
dinde teıebbüste bulunacak ve bu Ce
miyetin Hnbeı fütuhabnı tanımak için 
azası hakkında kayduğu mükdlefiyeti 
Eeıhelmesini i~tiyecektir. 

8 - Bir taraftan Habeıiıtan, diğer 
taraftan Su.dan, Keınya ve f niliz So
mali~i ıı.raaındaki huc!ucllar hususi komis 
~onlar vaııtasiyle süratle tahdid edile
cektir. 

9 - Her iki hükumet Kızıldenizdeki 
Arnb d~,·Jetler.i hakkındaki istati.ikoya 
<lnir obn 1927 beyan~sini teyid e
der. 

lO - Jtalya İngiltere tnra(ın~an 1937 
•cnesinde A.:Ien üzerinde Han edilen 
hafcimi)·et hakkını tnrur. 
11 - ltalya umumi harbden sor:ra Tür
ki)·enin kendi lehlerine iFlistini terket
miı olcfoğu devletlerden biri 1>lmak ha· 
!ebiyle I ngiJtere bunınıu istatiikosunda 
ltalyanm hukukunu haleldar e~cck 
hiç bir <lc@§iklik 3•a.pmamağı teahhüd 
eder. 

KURUN - (Fransızca Beyoğlu) ga-
.,::tesinin neşrettiği bu telgrafta bilhas

sıflarrrı. ortadan kaldırılması için açıl-: 
mış olan mUcadcle Uzcrinde görtlşUle
cck, Türk gümrük lcomisyonculan nl -

İngiltere hariciye nezareti tarafından 
neşredilen resmi tebliğ henilz İngiliz· 
İtalyan mJzakereleri hakkm:h kati bir 
söz göylemek zamanı gelmediğini ve 
bu husustaki blitün neşriyatın tahmin
lere istina.d etmekte bulundu~unu tas
rih etmekte ise de ltalyanın Filistin 
hakkındaki alakasına dair olın haber
ler bir gün toeyyUt ettiği trıktirde yu· 
karda işaret ettiğimiz sualler Ozerinde 
c1unnak lbnn gcleccekir. 

MAMKEMELEADE 

Baba ve kardeş 
katili Zeki 

DUn n6betçl polis 
gördüklerlol anlattı 

Baba ve ke.rdeg katili Zekinin dW'U§
nuısma ağrr cezada dlln öğleden sonra 
devnm olurunug, Zekinln lnegölde bu -

Çikolatacılar, çikolata pakotlerlııln 

lçerislnc neden resim koyarlar? Blr 
slirprlz olsun diye &ıı1 Yoksa çikolata 
alnıdığı zaman resim de heaaba katılsnı, 
ona g3rc almsm dlye mi f 

lklncl ıtıkkı kabul ettiğimize göre, re· 
•lmlcrla de, satıp. yardım edecek bir 
mahl,-cttc bı11habı gözeilllyor demek
tir_ Satın abnlar ldmlcrdlr1 Ekııcrlyot
Jo ~ukJar •• O halde, düşününüz, bu ı,e 

no kadar dikkat etmek li.ı.ungellror. 
Çocuğun körpe manodyatma tesir e

debilmek ~ok kolaydır. O balamclan ~ • 
kolata aanaylcllerf. gayet nazik, ahllkt 
lılr ,·axlfe Ue de kartıJa~ bulunuyor· 
lar. i 

A\TUP& ,.o Amoı1ka artistlerinin re -
slmlorln.l 1aıufmaktan ne beklenoblUr? 

Çıkolatalarm içerisine konulacak re· 
sbnlerlo blrllktc, kttçHk tarihi ,.e coğra-
0 notlan, pyuu dJkkat lstatfsUJderl ih
tiva eden kartlar d&bl konulsa, J&hat 
duvar talniınJcrfnden bazılarmnı yap
raklan ardına yıwlıbğı gibi blltUn düa-
yaya a1d meraklı, faydsh §eyler yazıJııa, 
elbette ld daha iyi olur. 

lunan eniştem Şevket ve kansı Münire- Ana '-ntanm manmrabrmı tcfldJ cdea 
nJn istinabe suretile alınan ifadesJ okun- bir serf de a3nca göze :ılmmağa lsyık-
muştur. Bundan 60nra polis lsmail Hak· tır. Bo suretle gayet pratik bir yoldu 
kJ dinlenmigtir. lsmall Hakkı kısaca gun- ne kndar kıymetli kollekstyonlı\r '11cu-
'lan :söyleınlitir. f , 'tv e ,. .. de getlrllcooğf meydandadır .•• 

_ "'.Nöbetçl (dini; 'Yak' ayı tıM>er ~ Çikolata reshnlerhdn. mu,te~r Jc1a 
ce hemen gittim ıtapmm önll kalabalıkU. bir sürpriz makamında konoldoSlınu ta-
Kcndlni kolla katil içerdedir, dediler. lh- sanur et.sek, bu attrprlzhı de lylslnJ ... 
UyaUa eve girdim. Zeki kargıma çıka. temek hakkımızdır. - il. 

Yilzlinde mercimek bUyii.klllğUndo taıı
lR.r vardı; ip getirdiler bağlıt.dık. Bun -
dan sonra kardefi Sıddık geldi. Heye -
canlı idi. fabanca yukardadır, dedL A
radık bulamadık. Zekiye sorduk; bahçe
ye attmı, diye cevap verdi. Sonra oda -
smda eo.ndığm içinde bulduk. 

Zeki tamail Hakkıya kardeeı Sıddığm 
heyecanlı olduğunu ve "benden oilphe· 
lenmeyln,, di)ip demediğini sordurdu. 
Polis: 

- Hepe! heyecan ve tel!u içinde idi· 
ler. Sıddık sadece amnn bir doktor, kalp 
hastnlığım vardır. Sonra anneme bir oey 
olm3.8ın, dedi. Ve bir sigara yaktı. Evde 
r.orbestço dola1'IJ"Ordu. Ama Zekinin o
dll!lına glnıa ldl memurlar tamfmdan 
görtllUrdü • 

Mn.lıkeme bunu mUtealdp, SJddığı mu· 
ayone eden doktor Vahabı dinledi ve 
Zekinin verdiği ialldayı okudu. ZekJ lati· 
dasında suçunu tamamen reddederek, 
mUdafaa şahitlerinin cllnlenınealnl is
tiyor ve miras L~e temas ederek, ba

b:ısmm evini diğer fkJ kardeBine temlilı 
lşinl itiraz değil biWds teshil ettiğini 

s6y1Uyordu. 

Netiscde mahkeme, dosyayı tetkik i
çin iddia makamına verilmesine ve Ze
kinin şahltlerlnln çağrılnrak dinlenme -
slno k:ırar vererek duruşmayı ba§ka bir 
gUnc bıraktı. 

Metresinin Dostunu 
Öldüren Tevkif Edildi 

Kilçlikpıızarda oturan Mehmet Şakir 
admda 21 ya§mdn bir genç, bir gece 

metrcsl.Mollıhatm doııtu Nazmiyi içeri 
aldığını görmüş ve Namı.iyi bıçağile kar
nından ağır yaralamıştır. 

Nazmi bir hastahaneye yatınlml§, fa
kat 4 ay sonra ölnıllştUr. Mehmet Şakir 
diin ynkalanarak, birinci sorgu hlldm -
ll~nc verilmiş, l!!Orgusu sonunda tevkif 
olunmuştur. 

Y :ınmamıs Kömürden 
Zchir1ener;k Mi Öldü ? 

adlı bir arkadqı De camlrkötke gitmlf, 
orada lçtlkten sonra her ikisi de Cevadm 
odasında yatmJelardır. 

Gece yamma doğra bofulur gibi ola
rak uyanan Nuri, odada yanmamtg bir 
mangal oldufunu ve Cevadm öldUğünti 
deh,etle görerek derhal polfae kOfUlut
tnr. 

Olllmn onphell garen mtıddelumumt

ılk tahkikata bqlamıf, Cevaduı cesedi 
nıorga kaldırılm?§tır. 

Otobüs Davasında 
Dünkü Celse 

Asliye birinci ceza mahkemesinde de
vam eden otobUs davuma, diln de ~ • 
leden l!Onra bakılmıı, Boluda bulunan 

altmcı notor k.AUbl Vedadm, istinabe 

yollyle alman lfadeal okunmUftur. 

&bur Sami hakkında herhangi bfr ta
kibat yapılıp yapümadığı hakkında gelea 
cevapta da, hakkında hiç bir Rretle ta
kibat yapılmadığı yasılı idi • 

Ahmet Emin bunun mini iddia et -
mlf, dunl§Dla tarafların yazılı ve §ifa• 

ht mUdafaalarmı tetkik etmek üzere sa
lı gUnU öğleden sonra saat 14 de talik 
otunmu§hır. 

Şishane F adasındaki 
Y arahnın istediği Tazminat 

2 sene kadar evvel bir gece yansı Şlt
hane yoku!jUnda vukubularak birçok ki· 
finln ölmesine ve yaralanmasına sebep 
olan focl tramvay kazasında ya.nıl:ı:ıan 
Kadriye isminde bir kadmm tramvay 
§lrketl aleyhinde beainci hukuk mahke
mesinde açtığı tazminat davasma dlln 
bakılmıştır. 

Kadriye kadm ytlzde yUz bedeni ka
blliyeUni kaybettiğini tıbbt adH raporiyle 
tcsblt ettirerek, §irketten tam 75 bin 
Um tazminat istemektedir. 

DUnkU celsede tramvay olikeU \·ekll
leri ehllvulruf raporuna itiraz etmi3}er, 
duruşma bn itiraza davaca vekllinln ce
vap vermesi için talik olunmll§tur. 

-rırıda Verilecek 
~ta\ Dersler 

dtra :ıntr bqından itibaren 

ti glizden geç!r!lecck. yeni idaro heyeti znmnnmc:ıinde bu bc~ueta icap eden tıı· 

lntihabt yaı;:laoaktir. Bundan başka ko-1 dllat için ldrı.rc J1eyeti umumi heyetten 
mtıyoncu ile tüccar nrafilndakl mutavu- ıal!hlyet lstlyeccktir. 

Hrunalbaşmda Aslan sokağında 23 
numaralı apartmanm zemin katmda ota
ran marangoz Cevat evvelki gece Nuri 

Aynca yine ayni mahkemede, Kad -
rlyenin kocası da b'l yQzden manız kal
dığı zarar \•e ziyanı ileri stlrerek tram -
vay !Jlrketlnden tazminat istemektedir. 
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ö ı ··nün mahiyeti 
ve Türkiyede köylü iktısatlarının 

teşlilline ait temel hatlar. 

YAZAN 

Profesör ()r. Frledrlch FALK~~ 
Jktısadiyat EnstitiisU Direktör U. 

Burada, hububat mahsUlUnü ve bu
nunla da milletin iaşesini emniyet altına 
alme.k ve hububat nınhsUlilnU bava gidi
ıtlnc bağlılıktnn kurtarmak aynı zaman
da artnnıalı: için toprak ~lemesinde, e
kimde ve ekinlere bakımda bUyUk bir 
iq entanslteslnin inkişaf ettirilmesi en 
ehemmiyetli clanbir cihettir. 
Nad:uım maksada uygun olarak &ekil

lendirilmesi bir meseledir, bu mesele- ı 
nin halli, tarla kUltürUnün iyileştirilme
ı:ı için temelli bir liannya ve ehemmiye
t(> m:ıliktir. Ortn ve Şimall Avrupanm 

ratıp mmtakalarmdıı nadasın ~lenmesi

nc ait olan kaideler, Orta Anadolunun 
~ıırı kurak mmtakalarmda gelişi güzel 
tatbik edilemeyecek gibi görünUyor. 

iklimin ve toprağın hususiyeti §im
diye kadar gözden kaçnn, müşahede e
dilmeyen faktörlerin nazarı itibarc a.lın
masmı istiyor. Köylülerin pratik tecrü

beleri ve ilmi vukuf bu meselelerin ay
dmlattlmasmdı:ı. el ele vermelidir. 

Bu işin ba§arılmnsı, halledilmesi scr
r.ıaye ile jeğil işle, eimdi bir b~ak bi· 
tAn yerde iki başağın yeti§ebfleceğinl 

ifade eder. 
Bundan sonra. tohumlukların isllhı Dı

ma.ı edilmeyecek bir surette zaruridir, 
''Tohumluk nasılsa mahsul öyledir.,, de
nir. TUrkcede de "Ifnsan ektiğini biçer" 
darbı meseli vardır. 

Her mllnferit işletmede veya koope
rasyon yolu ile birlcııllerek bir mmta
knda tohum temizleme ve tasnif maki
nelerinin tedıırikl suretile tohumlukla
rın s~llmesl zaruri ve erilecek gaye
lerden biridir. Atılacak tohumun doğru 
''e ölçülU olması, uygun bir derinlikte 
gömülmesi de bununla mUnasebeUidlr. 
Ayn ayrı köylerde veya muayyen mm

takalarda yapılacak mukayesell tecrübe 
zeriyatı ile elverişli çeşitlerin se~llmesi 
hususu tatbik edilmektedir. 
Eğer temizleme ve tasni! makinele

rinin müşterek satın nlmmam ve ilk 
yeni tohumluğun mUbayansı masrafla
rından sarfmıwı.r edilirse bUtun bu ney
i er yalnız işin rutmlmasma delAlet e
derler. 

lçin diğer bir suretle artmlmMı da 
ynb:ıni otlarm temizlenmesi ve tenebbUt 
11artlannm cmlnleetirilmesl şeklinde 

mczruatn yapılnn bakımla mümkündür. 
Ynbruıi otlardan kurtarmıı ve tenebbüt 
şartlarının cıninlegUrllmesl nııdasla ol
sun, el çapalama şeklinde ve nebntla
rın toprak ytızllne çıkması nnmda ha
fif tınnıklıuruı. ile olsun işin fazlalaştı. 

nlmnsmı lcabettirir. 

Bu kısa izahat Anadoluda da bUtnn 
:ı:ira."l.tın bel kemiğini teşkil eden hubu
b:ıt zirantmm ls18.hma çevrilmiş olmakla 
beraber diğer nobatıarm yetl§tirflmesl
(' dikkat edilmesi IAznngeldiğini de unut
mayoruz. Bunlar arasında hayvancılığın 
ve hayvan bUyUtıneslnin daha ziyade 
inkişafile snnsıkı münasebetli bulunan 

vem nebatları bilhassa anılmaktadır. 

cnç ha~'\'anlnrm btlyütillmeslnde, bil

an sonraki inki~ı elverişli yUrütebll
mek için ile aylarda tağdiyenln milmkUn 
olduğu kndar bol yapılmam J!znn geldi
• e ait olan tecrübe dikkate nlmmnlıdır. 
rI'ürkiyede genç hayvanlar bil~ ilk 
ylardıı muhtelif suretle gıda mnhru-

calık sahasından en ili kuru ot halinde 
yüksek bir hasıla alınablllr, bu da hay
\'anlara saman yemi yanında birer tu
tam katık yem ola.ro.k verildiğinde fev
kaliıdc bir muvaffakiyet temin eder. 

Bundan sonra ye§il yem sllolanmış §e
kllde kıglık yem için sulanabilen arazide 
mımr yetiştirilmesi de yüksek menfaat
lı bir tedbirdir. Silolanml§ mısır yazın 

kurak zamanlarında. hazan perişan edici 
bir şekilde beliren yem yoksulluğunu gi
dermoh için yaz yemi olarak ta pek zi
yade luzumludur. Yonca ve mısır sula
manın fevknlAde iyi bir aekilde istisma
n imktuımı verirler. suyun bulunduğu 
yerlede su bu iki nebntın yetiştirilmesi
le muhakkak istismar edilmelidir. Böy-

lece hayvancılık en müessir tarzda em
niyet altma alınır, lslAh edilir ve millet 
laşesine yUksck değerli gıda maddeleri 
katılmış olur. 

Keza yonca, mmır zlraatmm menfaat
leri hayvancılıkta istihsalin artırılması 

da ~ine yalnız işin kullanılması ile el

de edilmelidir. Buradn mesele iein doğ
ru idare edilmesindedir. 

Bu konferans için ayrılan zaman, faz
la ain ve lyilcştirllmiıı {§in kullanılmasi
le iktisndın şekillcndirilmeslne alt tefer
ruatı daha ziyade izah etmeme maatees
sUf mtısait değildir. Fakat işaret ettiğim 
mahdut noktayı na.zarlarda., köylünün 
para sarfiyatında bulunmaksızm başara
bileceği, işin inkişaf ettirilmesi davası i
çin, geni§ bir meydan bulunduğuna sizi 
ikna etml~ olsa gerektir. Köylll iktisadı
nın ilerletilmesi ve ziraatın hasılasmm 

artmıması, daha uzun bir zaman için e
saslı sermaye sarfiyatı yııpılmnksızın, 

köylU teinin iyile§tirilmesi ve çoğaltıl

ln'a.!i ne elde 61\malfillr. Anadoluaa zira
atın terakkısi, sık sık işidildiği gibi, bir 
kredi mcsclcsl değil bir lf;l meselesidir. 

Bu, bilhassa sevinilecek bir vaziyet
tir. Zira böylece yeni kredi alarak daha 
fazla borçlruunaya IUzum kalmadan, A
nadolu k~ylUsUnü halihazırda zirai buh· 
ranın znrurctinden çıkarıp ziraatta te
rakkiye ulnetıracak bir yol var demek· 

tir. 

le iktisat sermayedir; buna bol bol te
mellük eder, fakat köylU onu 6imdiye ka· 
dar küçük mikyasta kullanmıştır. Köylü, 
Anadolu topraklarında gizlenen yüksek 
bereketi kendi kuvvetile vatanına ka
zandırmak için işi tam ölçüde kullanma· . 
smı, müessir kılmasını öğrenmelidir. 

Bir defa köyIU kendi ltıini artırmak, 

iyileştirerek kendi ökonomik vaziyetini, 
düzelttikten ve bu suretle refaha kavuş
tuktan sonra, endilstri mamulelerinin en 
iyi bir alıcısı olacaktır; yine bundan son
ra kendi iktisadına fı.J entansitesi yanın
da sermaye cntnnsitesine de zaman geç· 
tikçe daha fazla yer verecektir. 

Eski bir kUltUrUn hamili olan bugUn
kU fakirane mintanı içinde de ruhun ve 
zekO.nın on yavuz meziyetlehini sakla· 
yan yif;rit Anadolu köyJUsüne mesut ve 
bereketli bir istikb!l mukadder olsun ..• 

-SON-

Nüfus Dairelerinin 
Teftişinde Görülecek 

Noksanlar 
Mülkiye müfettişleri tarafından nü-

.iyeli çekiyorlar, böylc:ce ilk neŞ\1lne- fus idarelerinde yapılan teftişler neti· 
ı;da duraklayorlar ve bütün inkişafta.- etsinde tesbit edilen noksanlar vekalete 

ö:ı geri knlıyorlı:ı.r. Bundan dolayı genç bildirilmekte, aynca raporun bir nüs-
:;-vanlar için yarayıBlı yem tedariki bası maham ~cmurlara verilmekte idi. 

ilh:uı'ın ehemmiyetlidir. Keza yaşlı ve Fakat bu noksanlar, vekaletçe yazılma-
Uyük hnyvanlnr için ltı§lık yem teda· dan düzeltilmeğe teşebbüs dilmediği 
iki de ayni suretle zaruridir; çUnkU için muhabereler u:ı:ayordu. Dahiliye 

o.lihru:ırda hemen hemen biricik kışlık V(·kfiletinin yeni bir tamimi bu muha-
·em ol:ı.n Ramanla tağdiye hayvanlardan vereye meydan bırakmıyacalt bir fornıü 

aydalanabilmck için, bilhassa sığırlar- lü ihtiva etmektedir. Mahaııt memur-
a, hiç kfıfi değildir. Yonca, bilhassa su- iar müfettişlerin raporunu ~lır almaz 
ruıabllecek nraziye cklldlğlndc bu nınk- <lerhal işaret edilen noksanları ikmal e-
aUo.ra çok yaraY15iıdır. derck tanzim edecekleri raporu vali ve-

Yoncn burada çok yUksek menfaat te- ya kaynukamlara da tasdik ettirdikten 
in edlyor. Yapılan arnştırmnlara göre sonra vckfücte göndereceklerdir. Yal-

ilksok Zira.at EnstltUsü işletmesinde mz müfettiş ile memur arasınia tenkid 
·oncaclan nlt.J biçiminde hektar bnşına edilen mesele hakkında ihti15f çıkarsa 

000-25 000, yani d6nUm başına 2 000 ve vilayet makamınca da müfetdşin mü-
2 500 kllo kuru yonca nlmmııktadır. tıJeası kabul edilmezse vaziyet veka-

Poliste 

Toprak Altında Kalan 
Çocuk 

Beşiktaşta Paşa mahallesinde çık
maz kuyu sokağında Haşimin oturduğu 
24 numaralı evin duvarı dl.in öğle üze
ri ansızın çökmüş, duvarın dibinde oy
niyan Haşimin beş yaşındaki oğlu Ad
nan ankaz altında kalmı§tır. Bu kaza
dan derhal itfaiye haberdar edilmiş, an 
lraz kaldırılmış, çc.ı.:cuğun toprak altın 
dan cesedi çıkarılmıştır. 

Ayağı Kırıldı ~ 
Zeytinburnu istasyonunda çalıp.o a· 

mele sclanikli Nasuhun sol ayağına bü
yük bir demir parçası düşmü,. ayağı kı
nlmıştır. Nasuh hastahaneye kaldırıl
mıştır • 

Diplomasız Ebelik Y apmıt 
Mahumudpaşada Cafer ağ:ı sokağın

da 72 numaralı evde oturan :-:Iatic~ Bal
tacı hanında Ramazanın kansı Haceri 
doğurtmuş, diplomasız ebelik yaptığı i
sin hakkında kanuni takihlta başlan
mıştır. 

Denize Düşüp Boğulan 
Çoban 

Evvelki gece İzmirden gelip Galata 
rıhtımına yanaşan İzmir vapı~ .. -undan 
241 koyun çıkarılmıştır. Bunlan geti
ıen çoban Kırşehirli 22 yaşında Ali rıh
tımdan çıkarken muvazenesini kaybet
miş, denize düşerek boğulmuştur. 

Bir Otomobil Denize 
Dü§tü 

Şoför Muradın idaresindeki 2928 nu
maralı otomobil evvelki gece Bebekte 
kırmm yalı önünde manevra yaparken 
dtnize düşmü§, etraf tan gelı:nler tara
fından ~rkarılmıştır. 

Gümrük Resminden Muaf 
Gemi Malzemesi 

Devlet müesseseleri ve Türk serma
yesi ile teşckkUl etmiş şirketlerin gemi
lerinde yapılacak her türlü tamiratta 
kullanılmasına lüzum görülım tekne 
malzemesi ve techizatı ile her nevi a
r.a ve yardımcı makineler, kazanlar, de 
mirbaş eşyanın mefruşatı yerli mallar
dan temin edilemediği takdirde hariç
ten gümrük resminden maaf olarak id
hal editebild.:ektir. Yalnız bu cıyanm 
faturaları evvelden ikttsad vekaletine 
tasdik ettirildikten sonra ısmarlanabile
cektir. Bu maafiyetin 940 yılı sonuna 
kadar devam etmesine karar verilmiı
tir. 

Yaralama Suçlarında 
Tedavi Ücretleri 

Yaralama suçlarında hastahanelere 
yatırılanların tedavi ücretleri mahkeme 
er.nasında suçludan tahsil edilmesine ka 
rar verilecek, alınan paralar hastaha
neye yatırılacaktır. 

-o--

Mahkumlann Adresi 
Ve Hüviyetleri 

Mahkeme iUimlarında ma~kumların 
hüviyet ve adresleri sarih bir surette 
tösterilmemesi yüzünden Devlete aid 
mahkeme masraf, i',.n harcı ve para ce 
zasına mahkum ef.ilmiş olan kimseler 
hakkındaki hükümler yerine gf'tirileme
mekte idi. Maliye vekaleti bu suretle 
mühim mikdarda paranın tahsil edile
memekte olduğunu görerek bu gibile
rin sarih adreslerinin tesbiti ile ilam 
n:üzekkeresinde gösterilmcsilüzumunu 
bildirmi§, Adliye vekaleti de 1-u husu

~u alakadarlara tamim etmiJtir. 
-o-

O'lü m 
lstnnhul Volisl ,.e Belediye Rcl i Mu

hiddin UstUndAğ'm dayısr, l tanbul Şe
hir Tiyatrosu muhasebcdsl B. N ecatl 
Gürknya cn•cfkl glin ak§nm saat altıda 
füccten \'efat ctmi~tlr. 

Merhum yüzbaşı mUtekaJdJ fdf. Bal -
kan hnrblnln en ağır yarahlımndandı. 

Harpte aldığı yarnlann lstrnbmı ömrü
nün onuna kadar t.aşryan merhum Ne
cati bulunduğu muhtelif dc\·kt ltlzmet
lerlndo lffef, \'e lstll<ametlylo ~ah~mrş 

vatruısc,·er bir insandı. 
Nnmazı bugün öğle Ustu TcşYlklyc t'a· 

mllnde kılındıktan &onrn Fcrll<öy me -
zıırlı~rınn. dcfnedllc<'ektlr. 

Muhlcldtn Ustündnğ'a vo merhumun 
nlleslne taziyetlcrfmbJ beyan ederiz. 

Şehir Tiyrıtrosu dircktarlUğfuıden: 

Değerli muhasebecimiz: Bay Necati 
Gllrkaya dUn akşrun ansızın vefat etmiş-

- Adllye HJklyesı 

Frits Langın 
keşfettiği yıldız!? 

YAZAN: 

MEIHIMIED SEILDM 
Tefrika Numarası: • ef' 

Jlevlfimin mulad balolaruıdan biri- ğin evindeki itimat verici havayı tell~ 
nin verildiiii bellenmiı salonlardan !Us ede ede, onun barizle§l?Üyen. f ~ 
birine bu kıı htr nasılsa ayak basmıı mahsus derecede saran tab~ 
olan <lonuk görünüşlü adam; bir su- munislfğinde; kendine, kendi içl.JJ er 
alt. karşı, salonda tutuk ve ürktk du- daha. fernhlık verici bu başka içte, e ~ 
ran aenç bir kadının lstanbula oe- ~ 
len rejisör Frits Lano tarafından yıl· bcstleruniş, rahatlanmııı duygulu,~ 
dı: olmak ıi:ere keş{ edildiğini orta- yavaş açılışla tuttikluğunu, ilrkC 
ya alıyor. Birden dehşetli bir alôkay- oldukça gidermişti. . •. dtı 
la etrafı sarılan o kadın, balo gece- Gidermiş? Ona bu hal kendlliğill ...ıt 
sinden bir hafla sonra bir. sobalı, o .. taY 
adamın Markada oturdıı{ju apartma11- oluvermiııçesine geliyordu gerçı, ~ 
dald dairesinde, onunla karşı J:arşı- aslında, karııısındaki adamm kaskaU v 
110 •• Kadın. bıı crkcijt. kendisinin rok pan değil de, usul usul hulfll ede~ Wl f' 
ıl:ıi11tii içerisinde 1.-almnsııw sr.lır.p klimlU tesir dencyi§inin neticcsınd0 
oldııoun11 söyliiuor: deriliş! . ~ 

- Bu sözUnUzü yadırgam§ım yerin -
de olabilirse de, fli:ı:in daha açık söyle
meniz ricasında bulunmağı tercih edi -

yorum. Anlntır mısınız! 

Kadın, elindeki çantayı dizlerinde ter
sine çe..,;rerok bir el hareketi yaptı, 

lakırdıya b~ladı: 

-Geı;en haffAki baloda bir yıldız o
lacağımı s5ylemişsini:ı:! O geccdenberi 
rahatını, huzurum kaçtı. Baloda birden

bire birçok kişi etxafnnı alarak, bana bo
yuna dansettirdller; boyuna btlfeye da
vetler! Birdenbire ne olduğumu VS§ll" -

dım? Sonra anladım, ki yıldız oluyormu
§UDl ! Ben, haberim yok, aslı, faslı yok, 
diyorum; hiç kimse inanmıyor! Gflya 

benim ink&r etmem gayet tabii imi§, zn
tcn benim böyle diyeceğimi biliyorlar -
nuş! Yok rejisör baloda bana rol pruva 

ettirlyormU§, yok beni Holivuda mı, baş
ka bir yere mi götUrecekmiş .. Böyle bir 
takını JAkırdılar! Rllya mı görüyorum, 

yoksa uyanık mıyım? Ayırd edemedim, 
eaaırdım kaldun ! Erkekler Strna§ıyorlar, 
kadınlar ters tel's bakıyorlar. Sonunda 

balodan kaçmaktan baeka çare bulama
dım. Fakat, gene kurtulamadım. Peşimi 
bırakmıyanlar tA evimo kndar takip et

tiler. Anlatması uzun... Başıma dunıp 

dururken öylo eeyler geldi, ki! •• Gaze
teler beni dile doladılar, .•• 

Kadın, lAkırdısmm bu noktasında bir
den susup, kendisini ayakta sUkilnetle 
dinliyen adama bı:ı.l:ışla, incecik k8.f}la.n-

nı çattı: 

- 1':Jbette siz de marlfctinizin başı -
ma no işler açtığını gazetelerde oku -
muşsunu:ı:dur. Anlatmağa ne hacet! •. 
Arkası sıra da, şöyle dedi: 

_ BUtUn bunlara sebep olan, sizsiniz 

işte! 

Bir nn daha sükflt.. 
- Peki, elmdi benden ne istiyorsu -

nuz? 

Gayet sükfınetle, kadmm heyecana 
kapılarak söylediklerinden sonra ga -
yet sükunetle böyle bir sual ortaya ko-

yan donuk görUnUelU "8dam: misafirinin, 
ondan uınulmıyacak bir teheyyUçle par
lamak raddesine geldiğinin farkına var
dı. 

- Ne mi istiyorum?. Evvela bilmek 

istiyorum, durup dururken, hiç tanıma -
dığmız, kendi halinde bir kadının ba.§Ula 
ne diye böyle akla gelmez işler açtınız! 1 
Son ra beni sokduğunuz betbat vaziyet
ten kurtarmanızı .•.. istiyorum!? ... 

Aradan iki sa.at geçmi,U. Ayni yer, 
Maçkadakl apartımanm en üst katmda
ki ufak dairelerinden birindeki küçük 

salon ve ayni kimseler, karşı karşıya. .. 
Donuk görUnOşlil adamla tutuk ve ür -
kek genç kadın .. 

Tutuk ve Urkek? 

Oyla görünen,.~ öyle olduğu için öy
le görUnen bu kadın, beklenilmedik her 
hangi bir hlidfseyle şiddetli irkilişten 

sonra, hareketlenen tiplerdendi; yıldız-
' lık meselesi, onda bir reaksiyon tesiri 

denemişti. Bu saikle ruhi haleti azıcık 

değişikliğe uğramıe, o bu halll yadır -
gamı§. evvela korkuya kapılıp gerilemiş, 

sonra bu değişikliği yııdrrga.Yl§tan gel -
me teheyyUçle ccsaretleruniıı ve cesa -
retl kendini öfkelenip bu ziyareti 

Bir hafta evvelki baloda, bu hıÇ ~ 
hiç mtihimscnmiyen, umursanmıya.n ~ ( 
kadının sillkliğini, bir işaret ve ~ 
sözle gideren; rejisör Frits LaI}grll;. 
fcıttiği yıldız,.. yıldız namzedi old ı:l 
ortoya atış, böyle bir §ey açığa ,,.ı.ırıı1 , 
hareketiyle onn ışık tutan, onu par~tll 
tan donuk görünUşlU adam; iki saB öf 
karşısında oturan o kadmt, git gide ı# 
ha hnrnretlendirerek, kısa ara ~ 
Iorle iki santtfr boyuna söyletlyord11~ 

Onun önUnde bu kadın, glmdl blr te ~ ı 
ve tahlil mevzuu halinde bellrfyot W' 
biydi. Elle tutulabilir ueklltenifP; tu C)61' 
luk ve ürkeklik ifadesinin gideriltll er 
le henüz pek az bariz deği§iltlik ~ , 
m~lne kareı, elle tutuıamıyan ,1 
nm değişmesi, hayli daha zlyadeydli , 
cak, geno bir kı:ı.os halinde, karm8 )' 

rışık... 41! 
Kendisi, neden bir yıldız o~ ,t 

Hiç de hilkat gnn'besl, hiç de kadın~ 
suru değildi. Elle tutulabilir eekill ~~ 
baloya gelirken hayli cafcafalt ~ 
lruşamlyle ve topyekiln tipine uyın , 
tuvaletiyle cazip olacak yerde acşl9 , 
leşmi§ti, ama; tipine g5re ~~ f 
valot, maharetli makiyaj, aceınlliğln d' 
rlne ustalığın geçişi, onu bu cihe~.Jı 
pjk bir yıldıznıışçasmn ortaya ko~ , 
elle tutulmıyan tarafa gelince gl!61 <' 
ıecek: öğretilecek usullere göre bal ı 
tavır edinlele, ortaya konulan baJl'.1~ 
ka bir kndmm sihir massedici ve et 0 
ci hüviyetini benimserdi. Bu suretle~, 
da sır yıldız yerine ge~in zevkflli ~· 
dar, o da yıldızlagırdı; yeter ki, gi1 
sin! 

- Değil mi? yıl~ 
Dil.§ Un dil bir kere; balo, o gece ııK 

namzedi olduğu 5ayi olur olmaz, 0 • , 
1'eıı mi hiç h3Zll'lıksız haldeyken bile, ,re 

dlsini gl5rUşler ba~kalaşrvermi§U? ~· 
nıUteakfp safhada da, öyle ansızDl ~ 
nan nlAka, sUreklileşm{§ti? 

Şu halde? fi ' 
ti ter Ne diye ayağına gelen kmme ef 

sindi? Ne diye talihin gilleryUz gost ~ 
mesinden faydalanacak yerde alS~ tıf' 
servet ve belki de tam mAnAsf.Y10 #' 
88.Bdeti sırf bozguna uğratıCJ cesarc dJ)" 
Jikle ters yilztlne çevirsindi? Ne~ 
peşi sıra ietiyakln gelenden ka ~, 
kendislnl gölgelemek için sığmak 

sındı?. . • .. et~ 
Kadm, ikl saattir kendisini soYl ~ 

adamı dinlerken, hep bu dilşllncel ~ 
birlbirl arkası sıra, ok§nyıştan ~ ~,. 
yerle§mlye geçen tes1rinf, geV§ek aır 

si üzerinde vuruşlar kttdar sert ~; 
yarak, adeta scrsomleml§ti; kell ~, 

dil§UnmU~ duyuş ve ayni zamanda ~ctı 
cut rahavotine knptırnııştı; bu rs.b3 dl' 
derin derin tatlı bir uykuya da1IŞl ıı.tı ' 
nyordu; sakin ve ılık bir gece 1'0~tıı 
luğundan sonra da, uykudan dahS- cJ' 
hareret rengi bir nıya fecri; zevk~ 
naznriyle haz vere vere, devamlı 

danl§larla içini gıcıltlryacaktı! ·!dll6' 
Eğer 5imdi tereddllt ve acz içerı~ ld' 

bulunmazsa, ona hru:ırlanan i.stfkb::ıl• 
te böyle renkli bir manzarala~tı!?,.. 

(DBOOm~ . .............. _ ........... _ ... - ---~ 
BUrhan Arpad 

Semiha GUzelhlsar 
Nildlbland• i 

JstanmtZ 114ıss 1 
~ ........................... u ............ .--Şu bnlde sulannbllen kUçUk bir yon- 1 fotc bildirilerek direktif beklenecektir. 

---=-====-=======~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

tir. MUe5Sesemize mensup arkadaşların yapmağa sevketmişti; yoksa yabancı bir 
öğle nnmı:ı.zmda Teşvfklye camiinde bu- t erkeği böyle evinde görmeyi göze al
lunmnlan ri~ olunur. drrnımn, fmktınıuzdı! Ve bu. bektır erke-
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OSMAN OFLAR 
YAZAN: Kenan Hulası 

lier halde Zehra Osmanofu bu da. f 
klkalarında yalnız bırakmıyacak • 
tını. Zaten bunu bildiği !~in karşı 
'karşıya. oturduğumuz dakikalar be
lli dinlembğe başladığı zaman her 

11eden bahsedersem edeyim bunu bir
denbire yarıda bırakmaktan çekln
ll:leı; pencerenin önUne gider ve ya

Osmanoflarm içine fırlatarak hiç 
bJr slldhın aralarında yapamıyaca -
ğı bir tahribi yapmak.. Grigororun 
bunu yeni dUşUnmedtğl muhakkaktı. 
Osmanofların daha aralarma Hk a
yak bastığı günler ıcerlerinde Gro -
şenkayı bugUn olduğu gibi kendisi -
ne yarayacak en bUyük bir silA.h ola
rak görmüştil. Bilhassa Zehra Osma.
norun yanı başınd~ kullanacağı bir 
slla.h .. Fakat Groşenka o zamanlar 
henüz kUçUktn. Sadece Grigorofun 
bu da hoşuna gidiyordu. 

tı gerinir blr vaziyetle: 
- Bir sabah gezintisi istemez mı. 

111ıılı, dcroi. 
Bu dakikalar Zehra Osmanofun 

rıe kendisini n'e de Osmanofları dil· 
Şllnd~~ü dakikalardı. Birdenbire 
di1$tlnçelerlnfn Icerlsinden çıkarak 
buıutsuz bir Aleme doğru açılır, ve 
kuıaklarlle, ılık bir rUzgtır altında 

lllhayetslz kuş seslerini dinlemek 
ieterd.ı. Bunu hlc blr vakit Zebra 
Oarnanofun tablatlnde bularak mey
dana çıkaramamıştır. O kadar anı 
btr Şekilde UzUntuden bir eğlenceye 
dotfu istihale ederdi ki ikisinin blr
leşfk noktalarını benim için parmak. 
larınıın ucuyla tutarak olduğu gibi 
lneraana çıkarmaya lmkAn yoktu. 
Zaten bu derin ruh keşmekeşi Zeh
ta, Oamanofun bile tayin edemtyece
tt bir şiddetle olur ve o rınnlyeler ne
ler dUşUndUğUnn kendisi de anhya -
llıazı:ır. 

Şu da :vardı ki bUtUn bu istihaleler 
lncak beni dinlediği dakikalarda O· 

lurordu. Gözlerlnl kapamadığı bal • 
de lçerlerlnde bir takım kanatlı fi • 
-\itlerin uçtuğunu ve bir saniye 
bir bahçenin çilleri UstUnden atlar 
gtbı Zehra Osmanofu kucaklar ku • 
ta.kıamaz başka ve çiçekli bir bah • 
~enın içine fırlardı. 

'Yalnız bu dakikalarında haklkf 
Zebra Osmanorun meydana çıkmak 
istediği muhakkaktı. DilşUncesiz, ve 
daınıa bUyilk bir seyahat arzusu i
tinde bulunan Zehra Osmanof ... 

E,ğer Groşenka bir fidan gibi bü
kUIUr ve eğrilir olmasaydı Grlgoro • 
tun üzerinde emek sarfetmesi IA. -
zımdı. 

Halbuki Grigorof şimdi. hiç bir 
yorgunluk duymadan Groşenkayı 

sene başındaki hediyeler, yahut onu 
Karnabadın dışarısına çıkararak ya.. 
pacnğı gezintilerde bUtUn Osmanor
Je.r aleyhine dolciurablllrdf. 

Neler söylerc.lt Groşenkaya.. Hiç 
bir şey .söylemese btlo anası Yuva -
nayı Osmanorıarın kaçırdığını söy
Jlyecek olsn Groşenkanın istediği ne. 
tıce elde edlllblllrdi. 

Ve hfç hlr vakit Groşenkanın ana
sı Yuvanna l\ıthaflcvlı;e karşı lft.kayt 
olduğunu görmemişti. Gerçi Groşen
kanın annesi. Groş.enka tle hiç bir 
vakit metıtuı olma,nııştı; \'e kızın i
çerisinde bir yara gibi bu dUşUnce -
nln başladığını blllrdi. 

GrJgor()fun işte derhal kapasacn
ğı şey ••. Yo bunu hiç de o kadar zor-

1 
lukla ya11;;1amıştı. Yuvannnnın Os
ruanofJarda dUşUndüğü birçok şeyler 

vardı; hepsi ayrı ayrı Yuvannayı işgal 
ediyor ve onu koc;asındrın ayırmak 

tein çalışıyordu. Osmanorınrın bıı sı
kıcı hareketleri arasında Yuvanna 
Mlhailovlç kızını nasıl düşUneb1llr -

l':ı.hut Zehra Osmn.nof, biraz daha rardı: 
tene olduğu zaman kafasının içinde - Bu milml\Un mü Groşcnka ?. 

dl?. Grlgorot Groşenkaya bunu so. 

dUşUndUğil bir evlilik hayatına. doğ- Groşen'k.a ilk znmanlarda hlc co -
!'u dönerdi. vap vermiyordu. !çerisinde anasmı 
kocasından başka hiç bir şey dQ. !.ff'etmekle kin beslemek arnı;rnda 

tllntr:ııycrek onun yanında sabah ve mUtereddltdt. 
'kl)anı gezintileriyle vaktini geçiren Hangisini yapsın? .. Yuvanna Ml-
btr evUUk bayatı .. 

haUo\°IÇ kızı ile işte hfc bir vakit 
Sadece Osmanoflarm ayJusuna meşgul olmamıştı. Odasında kapan

fırıactır.ı daltlkalnr bunları düşünme. 
d. t> dığı 1nmanlar kapıyı sürmeler \"e 1-
lğını biliyorum; kendi l>endislno çcriyP. hiç kimseyi almazdı. · Kızını 
~rlc derdi: ? da almaz mı .. 

- l(a\'uşamıyncağım bir hayat iş- Groşenka her nedense huna cok 
te? Artık onu dUşUnmekten •ar.ge-

slnlrlc>nfyordu: tlyorum. 
- Bana her şeyi söylcmiı:.i !Azım! ~e bunu yapardı; Karnnbada llk 

teıaı~ım sabahlarda olduğu gibi demişti bir gün. · 

.. . 
Müte1errili: 

Beme VapurunC:laki 
Kaçakçılık 

DUn limanımıza gelen Panama ban -
dralı Bcme \'apurunda görlilcn lilzum ü
zerine gümrilk muhafaza teşldlltı 

memurları tarafından stkı bir 
al'a§tırma yapılmış, Ali Ka • 
raman adında bir tayfanın üzerinde 12 
çift ipekli kadm çorabı ile 10 kadar ipek
li ~arpa bulunmu§tur. 

Dün 600 Sandık Yumurta 
ihraç Ettik 

Yumurta ihracatımız yeniden hararet-
lenmeğo bqlamışUr. Dün 400 eandık 

Yunanistana 200 sandık ltalyaya olmak 
fu:ere Istanbul piyasasından 600 sandtk 
yumurta scvkedllm~Ur. 

Beher sandık 17 - 18 lira arasındadır. 

Esnaf Cemiyetleri 
idare Heyetleri 

İdare heyetinin nnıfım tebdil ıçın 

bu ayın 18 inden itibaren 8 esnaf cemi
yeti umumi heyetlerini toplamağa 

başlıyacaktır. Bu esnaf cemiyetleri §Ull• 

Inrdır: Ayakkapçılar, Bahçivanlar, fınn
Cllar, lokantacılar, marangozlar, berber
ler, kuyumcular ,.e musiki sanatklrlar
dır. 

Buğday Satı§lan 
DUn lstanbul zahire borsasına Ana -

doludan hiç buğday gelmemigtfr. Bu -
nun için ziraat Bankası ekseriya oldu -
ğu gibi piya.'Ulyı herhangi bir dqrgunluk
tan kurtarmak üzere 11 vagon buğday 
arzetmlıı ve hepsi saWmıştır. Yumup.k 
buğdaylar 5.28 paradan sertler 5.20 den 
muamele görmUştUr. 

İzmir Fuarına Hazırlık 
Dün lktrsat Vekaletinden şehrimiz ti-

caret ve sana)i odasına bir tamim yapıl
IDJ3lır. Bu tamimde bu yıl eyHll blrde a
çılacnk lzmlr enternasyonal fuarına ts
tanbuldan geniş mikyasta l§tlrak edilme
si için odanın icap eden hazırlıklara geç
mesi istenilmiştir. 
Oğrendiğimlze göre; bu yıl i.ktısat ve

kaleti sergiye büyük ehemmiyet verot
ğindeıı scr.,;inin 'her türlü ihtryaçlannı 

karşıhyabilmesl için munzam olarak 100 
bin liralık bir tahsisat daha ayırmıgtır. 
Bu tahsisat ile serginin bUtun noksan -
tarı tamamlanacaktır. 

Namusuna Tecavüz Edilen 
Arkadaımı Satırla 

Yaraladı 
Pangalt.rda kasap Muharremin yanmda 

çırak Mehmet ile diğer çırak Bayram, 
evvelki gece bir odada yatmaktalarken, 
Mehmet Bayramın namusuna tecavüz 
etmek istemiş, Bayram da eline geçirdi
ği kasap satırı Ue Mehmedi bagmdan ve 
omuzundan ağtr ynralamıııtır. Carih bun· 
den sonra doğru karakola giderek vak'a
yı anlatnu~. teslim olmuııtur. 

Yaralı Etfal hastahanesine kaldml -
mış, vak'aya müddeiumumi muavinlerin
den Feridun Bagana el koyarak tahki
kata. başlamıJtır. 

lt'1'nabad panayırının kurulacağı - Fakat sen daha küçüktün Gro.. 

~aban bana göstermekle beraber, şenka.. Soyadı Almıyanlar 
azı kereler buralarda yUzUnUn en - Olabllir: ya' giderken beni bir Soy adı alma müddeti 1936 yılında 

-o-

:liŞUncclf dakikaları içine girer, bazı da"lka bile görmek istemedi? sona ermiı olduğundan bu tarihten ıon 
ereıerde eğer btr at gezintisi yapı- G! lgorof o zaman Yuvan na Miha- ra soy adı almamı§ olanlara. anl.:ak va· t0
1'8ak Osmanofların kısraklarını itovlcin nasıl Osmanoflardan kaçar ii ve kaymakam tarafından 90}' adı veri

lr kuştan daha helecanla uçurur - gibi gittiğini anlatmaya başlar ve lebilecekti. «n. t 
hattA. hakikat olmııdığı halde b le, Yapılan tedkiklerden <ıor.ra hili 

lter halde Zehra Osmanorun bu- Soryada onu gördUğU zaman "Hlc muhtelif scbeblerdcn dolayı soy adı a
~lar.cıa yeniden Osmanofları başka kimseyi düşilnmtyorum; fakat Gro - l&mıyan vatandaş1arm mevcu1 bulun-
lr lleme scvketmek için çalıştığı şenkayı unutmıyacağrm,. dediğini duğu görülmüş ve dahiliye vekaleti yap 

tlııı.ıerl dtlşUnmek Ye yaşamak iste • söylerdi. trğı bir tamimle bunun önünü almak i-
~~dlf! muhakkaktı. (Devamı var) çin ıon dafa bir ay· daha mühlet ver-
ltı. Cök kerelerde panayınn kuruldu- miıtir. 
\,•abayı bırakarak Karnabadm lll••• Dr. Ihsan SaD'\İ •••.. Bu müddet için.de soy adı almamış 
t) lrtsma çıkmayı tercih ~der ve "k n u k b olanlarla, soy adı alıp nüfus kütüğüne 
) l1torofu hatırlamazdı. Grlgorof!.. U 8 r ŞDrU U keydedilmcmiş olanlann muameleleri 
\t' Zelıra, yok~a Grlgorofu unutu >ksürülc n nefes darlığı boğrnacı · ikmal edilmiı olacaktır. 

'1? •• · n lcııamılc öksürükleri için pek te Bundan sonra yapılacak t~ftişlerdc 
~ "tatıırz bu gezintilerde Grlgorof s!rli iltÇ'flr. Her eczanede ve ~eza 'bu iti bitirmedikleri görülecekler hak-
(l ilense artık aklına gelmiyordu. depolarında bulunur. - kında kanuni takibat yapılac.ıktır. 
~1~1Ymmu?. Şuurunun alUnda -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~::ı:ıı~::ıı:e ed:~~ı\/'~~~m~~~::~ ılr=:i= . .::··--H·=;rgii=;~==rb.:=:.,:r======,==,=k-·-==r=;;-"""'=-===----,1=·1=, 
~ l'lgororu bir \'llcut olarak hatırla - • • 
\' 
11orııa. kulaklarında bir kurşunun 

~Ztltılarını duymadığr 1clndl; yoksa Terav~h namazı nı 
?t\l'lgorofu belirsiz bir şey olarak he. H ii 
lı ~ıı. her dakika yaşadığı muhakkak. ai İb:inci Mahmut <Jevrinde zenğiulerdcn biri ahbaplarını evinde iftara! ·ı 
ı~ llu sefer Grigorof elinde bir sf. .. davet etmiş, iftardan sonra d:ı. teravih namR.ZJr.ı kılmağa b&.§l:ımıııtar. 
'il la cıkmıyordu: yanrnda başka bir ·ı·i Iı"'akat İmam Efendi namazı o kadar acele kıldmyormı:ş ki, beş dakika i 

lh =. •ı h~ \"ardı: Ye Osmanofların içinde gcçM.:!dcn onuncu rikata gelmişler. 

lı• 11llahı bir bombadan daha usta -

1 
.. :. l':amaz kılınırken eve yeni gelen misafir: H 

tı ~a lı:unnnarak bir şC'ylcr yapaca- · - Hazır aptestim varken ben de cemaat ile namaz kılayım.. •• 
;trnanı bekliyordu. Diye safa dahil olurken cemaat selim vermiş. Bunu gören ve cema- İİ 

'1t 11 
RilAh Groşenka idi; ve onu ta- atle namnz kılmakta olan zamanm meşhur şairlerinden İzzet Molla ye- ıl 

~,;ttı~J ?.aman elinde her Yaklt ta. H ni g~len adama: l! 
~~ 1 

bir ~IH\htnn daha başka türlü ff - Behey adam, biz içinde tken yetişemiyoruz, demiş. Dışardan : •• 
~ll'lt '111Yorclu: doJ;ruydu bu: Gro - Ji geldiğin halde nasıl yetişecektin? 

11
3'1 bir bomba gtbt kullanmak.. -·-ı1'mı111••••••••••••••••:ııa•&1111D111:aır•11n11aı mı:ı::=ı• :n:nm:. • 

12 Nisan •• •• gunu 
Tamamile 
dayanan 

tarihi 
• 

yenı 

hakikatlara 
bir roman 

Bataklıktan 
/mpa ratoriçelife 

Htpodoromdaki ayı 

ZRDSJD en selli ve 
sonrada en 
imparatoriçesi 

bOyOk 

bekçisinin kızı bl
a b laksız kadını, 

ve mubteıem 

Aşk, entrl ka, ı htlras 
Yazan: Kadlrcan Kafh 

16 Nisan 
Orman cinayetleri 

Bu, mevzuu tahayyül edilmiş bir 
eser, bir roman değildir, hakiki 
vak'aların, canlı bir uslüple ya-
zılmış hikayesidir. 

Bir saikle ormanlara, bu arada insan 
ayağı basmamış, balta gUrmemı, kısım· 
lara sığınarak vahşileşen, canavarıa,an 
adamların lşledlklerl tUyler ftrperttcl 
cinayetler serisi ••• 

işaretler: 

Kuvvetli olmak 
Jfakh olmak ,.e bunun bir kuvvet ol· 

dıığuna inanmak be5erlyct için bir te· 
rakkl merhalesinin lfadcsldl.r. Hakkın 
ka\ 1, ~·mnrok ,.c mitralyöz gibi müessir 
olmaı.ı an<"ak bu hakkın \icdanlarda. ,.e 
hayatta mUcyyhlt• sahibi olmaslyle 
mümkündür. 

Hakkı mU<"yyidsb bir seklide ko • 
nujnınk insana ciddi olml)·an iı;lerle 

uğra..~ıyormuı; hissini verir. Bu konuşma
da israr insanı bir sarlatanlıkla başba~a 

bırakablllr . 

Hu.kkın kunetl yerine ve gerçekten 
Tulılarda blrle.,ml' bir kun·ct halini al
m8't\I ne kadar an.uya layıktır? 

Bo arzu o kadar güzel \ ' C o kadar bc
~eriıllr ki: lnı.an kendi hülyasının sera· 
bma dalaLlllr. 

• • * 
!IRkkın Juın-etc ka~ı müdaf~ını 

~el'<> nutukl:\rn, makalelere, parla -

mcnto oyunlarına me\"ZU yapmak rea
ııtcnln almlanna ~arphğt gUn ayılmak ne· 
ye yanır! 

Hakkını ı.-uwct hududundan ayn bir 
sahada, mesel& JlL\ionlk bir alemde ta
san·ı:r C'(lcnlerln hayatmı, çok yaman 
,.c reallııt olan zaman kısaca eztımı, e· 
rttllmi5 bir kül~c haline koymaktan as
la ~klnmeml,tır. 

YAZAN; Sadri Ertem 
li'altat bu, y&§&llla;rı bir tttnüz ,.e , 

adece bir hoyratlık, ve saldırma mana-
sına anlamak demek değl14f.r. BIWds 
hııkkm kun·et mahJyettnJ almasmı iste· 
mck dertli lnsanlığm dertlerini ar.alt • 
mak, göz Nlarmı silmek, esarete 'e 

ceberuta nihayet vermek arzusundan· 
dır. Türldyenln kuruluşu Ye yeni de,'.1'1-
nln politik tarihi bu hakikatlerin arka 

arkaya srralanmasmdan ibarettir. 

Bu tarih sulbü korumak, ona deatt"k 
olmak anasona heyecanlı bir tıf'ldldc 
bağlanmıştır. 

insanlar dcd.r, dc\"fr kafalarında sal· 
hü konımak l~Jn çareler aramışlardll'. 

Bu çareler arnsınd:ı bir 2aman sillhı 

azaltmak diye adlanan prcn&lpler de 
,·:ırdı. Silahı müıJtcrcken ,.c ayni niabet· 

te azaltmak betıd ilmi bir fayda temin 

ccler. Fakat sulh dansmı silah dilfman· 
hğı şekline sokmak sembolleri hakikat 
sanmaktan ba,ka bir teY olmam~r, Te· 

cavttz &IWıla yaptığı gibi, teca\ibe de 
slllbla mukabele edilir. Slllh henUz hak· 
km muadnldlr. 

Teca,1lzden korunmak, hakkını n. -
tun bir kıymet olarak muhafaza etmek 
lıdlyenlcr lçJn tek yol lm''Vetll olmak· 
hr. 



Pariste ayan meclisi 
önünde nümayişler 

Paril. 7 (A.A.) - Bulvar Sen - MI- 1 

terde ge~ gldif saat 20 ye doğru nor
mal bir hal almıştıl'. Polla müdUrü teza

hilrata nllıayet bulmu12 nuan u~ bakıla
bileceğini aöylemf3tlr. Bununla beraber 
az miktarda inzibat kuvveti aaat 2re 
bdar Ayan mecllai elvannda kaJnue, ll
kfıı mUda• :.leyi mucip herhaqt bir ~ 
düse olmaQUfUI'. 

Parla. 1 (A.A.) - Ayan meclisi ko -
ıldorlarmda .Oylendtğfne 1(6re, B. Gar-
deyin raporu. bükümc.tln maH projeleri
ai tam bir surette ret eylemektedir. 

Muhakkak IRU'ette yana ayan mecltıd 
beyetl umumlyeıdnd'3 yapılacak mtımke

re, ruıa uzun •Ormlyeeektir. fflc: bir ha· 
tip, töa k;ln 18mlnl yazdırmam~rr ve ... 

arldı~a göre. meclta. mubata mubar

ıtrlertnden " BqvtıkUden •u hlc 
klmsenln nutkunu dlnlemlyeeektlr. Ua • 
Jlye eneOmenl rf!lsi B. Kano daht e&a 
llSyl~oktP.n iatlnkll eyUyeeektlr. Bu 
aıretlş aktama dotru ayan mecl&ıf reyi

m 9ereeektlr. 

hrt., 7 (A.A.) - Ayan mecltlılnhl 

.. uye erıelhnenl reı.ı B. Kayyonun ~ 
lıanhfmda yanm aat kadar aQren bt1' 
toplantı yapmıe " encOmen mubata 
aııharrlri 8. A bf\I nardey rarıonuıu o
lnlmwstur. Bu rarıor. B. Blumun man rı,. 
jelP-rirli ret etmflkt~lr. EncOmftD aa-

8mrlan h~ lrlmaf\ tı6z '8tflmediğt w;ln. en
eOmen bPmP.n derhal mazbata mutıarri

rtnln raporunu reye koym°' " bUırt -
aetin malt projfllerınl ret fldPD rapor e 
reyft lnlr'Ş! 2S l'f'!yle nbul olunm~r. 

A van mecllat. yana. mallyfl ~ncftme

atnln ha rapona bakkmda reyini bUdl -
receırttr. 

Parla. 1 (A.A.) - Mata ..--mtn 
blldirdlğlnf' ıl5re B. Dt.ladt)'9 1eat bir 
hllk6met UatealnJ tlmdldea butriamı 

bulunmaktadır. B. Daladlye B. Blumun 
lstlfaanu mlltPakfn derhal yem Mr lal -
ırtmet kurabilecektir. 

AJU lleellll <>aö..te A1'e .... 
Parla. T (A.A.) - SoeyaJllt fecle • 

ruyonunıın teahtırata daftt 8Utl o• 
lan aut 18.30 da pollıl mtldlrl. ayaa 

meclisi arayı etratmda toplanm• olu 
mtlhlm lmibat kuvvetlerini teftlt e~ 
Ur. 

Bhu IOftra &O bdar ı-htbetl. • • 
temasyonat martDU e&yllyerek YA!bea
burg bah• bovunetı Mfldld9 ...,_ -
dan llerlemete bqlamJllUI'. Banıar, pô 
~h·ılr bir t11tretttt dıablm..m". 

Bir mlddet -ra. lmvwetl Mr '-
tdlrdJ kolu Ruflo 80katmdan 6b et -

m9'tl1'. BalYIU' Sen • Jıl1'eJ ~ bir 
lcahvt!de otunnalrta o\aa .. hu. alQ!a
te teahlrde buhmm-.. bo mtbluebetJe 

bam ~ltklar olmut" ~ eam • 
tar tınımıı.ıır. Bu kol. lleddl9 .... 
fmdan qafı inerek .,... meelllıf dYa
?ma ıelmtık lllt.Mnlıt ... de hnetll bir 
Polta barafl De br1ılatmtıl ft fala '9d
det lsttmallaft bMet b!medut sert ııe. 
tUrttllm~r. 

Saat 18.45 de. ~ l:ıllt telaltlrel. 
Bulftl' Bf!D • '°'91de ........ haluaa
ymodu. Bu tMahllrctllere ~~in 
ttaftf yaralanmurna eebep olan il.- bir 
tarpşahktan _,.. hiçbir bidlleJt' ma· 
hal .erflmfldfıa potta taratmdut 78ft9 

raftl datmmnıştır. Teahtlrelller. ""Kab

,.,,11nm A,aa lleelW., diye tıaimmllU' • 
cfbı>. 

Japonya asker tophyacak 
tVataraft ı inci ..,rammta> 

Nazır. btaatta inzibatın eıddetlen
dirilmesi. muharib kıtaatm kuvv~ 

ha eoldltltlr. ~ 'hallm!e ricat""• 
dd Japon fırhat 1ia tamamlle imha 
edilmek tlleredtr. 

Jendirilmesl ve asker toplanmasına ve Çinliler, aym amanda. mlUllm mlk· 
talimine devam edi'meai lilaumunu ~ tarda tank. mhb otomobil, mıkfneU 
rarla lraydeylemlttb'. tllfu ve dlla' muhtelif harp levumu 

Hankeu, 7 (A. A.) - Çin telgarf tgtlnam ettllderinl de bUdlrmettedlr. 

8Jarm 7. t. 938 tarihinde blldiriyor: ı Çin blltflmeU namına 6 ~ylem. 
Taleçuang'da vaziyet aynidir eeh- ye a.llhlyettar blr at. Japonlarm bu 

rln surlan daima çlnlilerin elinde bu- mağlnblyetinhı, harbin bldaJethıden • 
lunmaktadır. beri uğradıktan mağlt\biyetlerin en 

Talerçuang'ın doğu ıtmalinde mu- mUblmlerlnden biri olduiunu tam'ilı 
•arebe devam etmektedir. Burada ge.. etmiştir. 

ri kıtaatiyle muvasalalan kesilmlt o- Henkeıı oehrl balkı cepheden gelen 
Jan Japonlar mllblmmat nakli için r.afer haberleri Uzerine, aevlnç içinde. 
tayyarelerinin yardımını bekliyorlar, d!r. 
Çin'liler eillh ve mühimmat yUklü o- TezabUrat esnasında ~z e6yllyen 
Jarak Linşcng'den gelen yüz Japon :nareşal Çank • Kay • Çek ezctimle de
furgonu ele geçirmişlerdir. Bu nakli- miştlr ki: 
ye koluna refakat eden 300 Japon u- Bugün zafer dolayıstyle tezahllrat 
keri esir edilmi~tir. yapmanın daha tamamlyle muı de • 

Son gUnlerdeki elddetll muharebe- fildir. 
1er esnasmda bir takviye kolunu tet- Taieıpang muvaff aktyeU,' Çlııln 
kil eden 2.000 dUşman askerine lin- ram olmayı kabul etmlyen zihniyetin 
teng • hung eqeng battı llzerinde hU- mtıııbet bir tecelUeldir. Bununla bera
eum edllmiı ve bir çofu öldtlrlllmUt- ber Çinin istikbali 6nUnde daha mil 
ttlr. teaddlt enge11er vardır. 

Çekfang' ce!lheBfndekf çfn1iJer Fu· Daha bir çok fedakArlıklar Jlzmı. 
71Lng'a btr kaç kilometre uzaklıktaki ~elerek, ve daha bil" cok tecrUbelerden 
Şfnşlbo'yu - geri almı~lardır. 600 Ja- gec;mek icap eyllyeoektir. 
pon lSl'11UştUr. Şimdi Fuyang'a doğru Bunun için nlhaf ve katf zafere ta . 
taamıza gec;mfştlr, dar mUcad~lede devam edecellz. O 

Askeri eksper:er, Japonların 8. tem- zaman, mlllet kendisini tam olarak 
muz. 1937 tarihinden 25. Mart. 1938 sevince terkevtivece!tt.lr. 
tarihine- ka:iar olan zayiatını 300.000 
bln'!en fazla olarak taJımln etmekte
dirler. 

Hankeu, 7 (A.A.) - Royter muha
biri blldiriyor: 

Tale?JV&.ng muharcb~si ı:n katt saf
hası başlama 1an· evvel Çin kuvvetle
rine kumanda eden Tan~enpo ve 
K··.,nglin~ng, h<ıre~[etJerJnde muvaf
fak olamazlarsa tdamlanna razı bu -
Junduklanna dair bir vesika imzala
mışlardır. 

Muharebenin neticesi daha kararsız 
bir halde !ken, Çinliler şiddetli bir 
mukabU taamın ge .. m'şler ve bu hO
cumu mUtealdp muzafferiyetJ elde et
mlsterdir. 

Tam ~ vans1 neşredilen resmJ 
bfr tebUt dlvor kf: 

Talft'ŞVa'l~·m ~;ma1 1nde, son 24 Ba· 
at arlmda 7. 8 bin Japon askeri im-

Zıraal konııresl 
hezırhk ları 

Ankara, 7 (telefonla) - BliyOk ri
ııı.at kongresi hazırbklarma -1 ... , tın edi
hyor viliyetlere gönderilen •Jir tamim
le ıöyle deniliyor: 

•• Ziraatle meıgul her zU..r.rtyc mes
leki sahalardaki dil~'indilkl:tini kon
gre münasebetile bildirmek fırsatı bah
~edilmiıt:r. Bilfiil çiftçilikte veya hay
van yetiıtiricilikce meıgul r.ınldd u 
halarda faydalı mütalaalar ihde edebile
:cck kabiliyetli. tecrübeli 1e mmtaka 
7iraatine iyi vukuf sahibi çfü)iıerıien zi 
·aat veteriner mUdUrleri He, nraa; oda-
tan rcislerin~rn mürckkeb lcomisyonun 
ı.ectiği murahhasm iıim ve ı l:ealerlnln 
vtkilete telgrafla bJdirilmcıWıi Ilıca> 
miyctle dilerim. 

Urla Avrupada 
dörtler paktı 

Fransa Hariciye nazını Ankara 
getecekmıı 

Londra. (Hwnıal) - Novye i1reye 
Prefe p.zeteelnbı yudıfma göre, Orta 
Avrupada dllrtler paktı meydana getl -
rllmeal için Bükre§te yeııl bir cereyan 
vardır. Yalwı c1lnlerde mll.zakerelere 
bqtaıulması için yeni bir Romen bbl
neat it baoma geçecektir. Müzakereler, 
Çekoslovakya, Yqoelavya. Romanya ve 
Macaristan arumda cereyan edecektir. 
Bllkretteld Macar eefirl btlkbıetine bu 
huauata bahat vermek llaere Budapeo
teye hareket etmletlr. D6rt devlet a
rumda ademi tecavtız, ekaJllyetlert bJ. 

maye ve Macartataııa ıdlA.hlanmaaı lçhı 

mllaavt hak vr.rllnum bakkmda bir pak· 
!mıa!anacaktır. Fransa barlcfye num 
Pol Bonkur, Romen ve Çek seflrlerlnl 
kabul Pderek bu proje tlzerlnde görUt -
m(lftOr. 

Diğer taraftan bDdlrDdtihıe glSre, 
Frana Hariciye Num Ankaraya bir 
"111 evvel ıftmek hu1118Unda acele et • 
me~lr. Hatay meaeleal 'l'Urldye De 
P'nlnla arumda 10D hal eekıtnJ Anka· 
rada bulaeüllr. 

RDştD Aras Metak· 
sesla aUrDştD 

Atlııa, 7 (Ruam!) - lılwra gitmekte 
olan TUrklye Hariclye V etili Tevfik 

Rtıetll Aru bu eaba.b buradan goçmlt • 
tir. Vapur Pıreye gelcüğtnde Türkiye el
t;lll Ruten Etref Uuaydm ile elçlllk er
kAnı Yunan hariciye nel&l'etl ytlbek me

mur~ tarafmdaıı karfılanmıltır. 

Vapurdan~ Rtlttl Aru Bqveldl 
Yetabul slyaret ederek usun etıren bir 
mtUlkatta bulunmllftur. Başvekil TUr -
)dye Raricl)'fl VeklH ıereflne Btıytık 

Brltanya otelinde blr lllle slyalett ver
mlfltlr. 

Tevfik ~ııetft Ara• üpma dolru Mı· 
ma hareket etmlftlr. --

ispanya Haberleri 
Loadra. 7 (A..A.) - Deyll Ebpree 

paetesl. m11Uyetpener krtaatm Hri ha

reketi llzerlne bllk6met orduaunun 43-
llncO fll'kumm dljer bUk6metçi kuvvet
lerle muvaaalatmm keısilınlt olduğunu 
ve~ - 6 bln kiflniD Fraıwz hududuna ge
çebilmek içuı tımltals bir gayret ıöet~ 

dlllnl yuıyor. 
s.rasoe, T (A.A.) - Nasyonalist kuv· 

veUer, bugUn öğle tızerl Tremp'l zap

tetmlllerdlr. 

Pul 8ayı1erine Verilecek 
Aidat 

Anbra. 7 (telefonla) - Pul ft kıy· 
metli kip! bayilerile bunlar• •erilecek 
beyiye lldatı baklandaki ka4un tayıba· 
ıa mecHtt ıetdL Uyıbada banıf pul " 
kıymetli klpllarm bayiler ••aıt..Ue 
ve me111t1 memurtır vurtaı·l• aatılaca
ft btıdlrllmektedlr. Ayrıta b~ytye aıik· 
~annın anmf had.dl yUzde '>eş olarak 
tesbit cdi!mekte pul ve krvmetli klcıd
lann behemahal tandıklardan almacağı 
da Ulve edilmektedir. 

lnbisarlarda Çahşm14 
Memurlann Tekaütlükleri 

Ankan. 7 (telefonla) - D:nizli me
busu B. Yum Bapaya. ene.ace teka-

Bd hakkını haiz Devlet memurluklann· 
da istihdam editmit olanlar Jan şeker, 
petrol. benzin inhiurlannın tttvletçe i
dare edildiği devirlerde bu t"'arelerde 

m'.iseccel ve daimi vazifeler le ücretle 
tıtiham edUenlerln tekaUdlUkterl hak

kında dahi 3028 numaralı kanun hU
kUmleri tatbik olunması baklanda bir 
teklifte bulunmuıtur. 

Adliye Binası lnşaab 
Ankara, 7 (telefonla) - O"let ma

hallesinde yapıl•.:ak adliye ~t'U111 inşa
atı baılamrftır. 1939 cumhuriyet hayra· 
mmcla açılma tGrcnl ,apılacıktır. 

Eski ayan azasının sizleri 

"Türk mil:eıinin ne:ere kadir 
olduğunu bütün dünya görüyor,, 

Osmanlı hUkOmetl zamanında tıtan· 
l)ulda Ayan nıecllainde ulunmu§ olan 
B. Nikola Bauari dün rume.ı matbuat 
heyeti aruında tehrimiıe gelmittir. 

Yıldız sarayında yapılan Ulnldl içti
mada Balkan matbuat kongresi kültUrel 
komitesine relı intihap edil.:n eski a
yan azası bir arahk kend'.alyte garDıen 
gazetecilere demittir ki: 

.. Ben tıç Türkiye g8rml1t bir ada· 
mnn. Biri AbdUthamld Tilrkil'esi. 5te-
1d Mqrutlyet TUrklyetl •e 11mdild ha· 
Jrlkt TUrldye 1.- TUr1dye cwnhnriyetl 1-
Ttlrk Tllrkiyesl ! .. Atatürk Tllrkiyetl 1. 

Eakiden nı ldl efend~nı. Tl\rlr unsu
n;nun neye muktedir oldufunu bir tıllr 
ıu belirtemiyordu. Hele AtidUlhamld 
zamanında Tilrkiyeye belli bıtlı bir la
m! bile ealrgemiıtercli de:(M~malild f&• 
hane) (Memalild Mahruaa) :bi vasıflar 

9trlrlerdi. Usa~ da ad ..ailmeadi. 
(Lisan! Oamani) derlerc:IL 
Muharebeye Türkler giderdi~"· meııafil 
Türk otmiyanlar temin ederdi. 
Fakat bUtUn, bu milletin n.:lere kadir 
u1duğunu bUtiln dUnya görı°iyor.25 yıl· 
drr bunya ıelmemlıtiın.Huret çekmit-
tim." 

Muvazene 
vergisi 

r tJ tcıvmn: ı innu. l 
!78358 liraya balil olmaktadır. 1937 
maU yıb tabailtt nkamlan ele aJmır. 
aa bu tesir 3940845 liradan aptı otml
yıcaktır. Filhakika 1937 m11t yılının 

dokuz aylık muvazene vergili tahsil1t1 
16381761 liraya baliğ olmuştuı ki 936 
mali yılının ayni aylan taıısi11t1 14 
milyon 724403 lira olmasına ~öre artıı 
mıbetl takriben yUzde 10.13 "Ur. 

938 malt yılı içinde vergi "'ıatnhla
rmdı huıule gelmit olan inkişaf da na
ran dikkate alınırsa hükOmetçe yapı
lan fedaklrhk takribi bir ba~ble dört 
milyon liradan noksan beup olunamu. 

1980 numaralı kanunun birind mad
dnlalnde iatiımalara taallOk '3den bqln
d fıkradan nt maaı uhlbleri baridnde 
kalan hbmet erbabmdan aylık lnDra· 
la 20 lirayı reçmiyenler bu nrrfden 
iltiana edilmlttir. 

lıtisnaya aebeb olan badcJüı lnib
kak mfkdanndan muvu:ene vergialnden 
evvel kesilen vergiler çıkarıldıktan son-• 
ra kalan mikdara tatbiki da~a adilane • 
dacağr dU~anuımnı ve zat ma3f1 sahib-
lf'ri ayni zamanda diğer dalr\l ve mlles
uıelerde de mUstahdem buumduklan 
takdirde muafiyetin ne suretle 'atb!k e> 
lunacağı meri kanunda meıkilk bulun
dı.ğundan bu .:ihetlerln temini için bi
rinci maddenin beşinci frkruı değitti· 
rilmlı. betinclye kadar bu yolda cere
yın eden tatbikatın teyidi içın llyıbaya 
muvakkat bir madde ilbe olıı.ımuştur. 
Mecrı encOmenlerlnden yarından iti

bere ılSrlitillct.:ek olan bu lb•ha 1980 
cumarab ve 215. S. 932 tarihti muvaze
neo vergili kanununun linci •nıddeıinin 
iıtisnalara milteallik betinci f;krası ve 
ouna 2174 numaralı ve 8. 5. Q~3 tarihli 
lranunun ikinci maddesi ile ilive olu
nan fıkrayı ıu tekilde delfıtirmekte
dir: 

•'Bir ay içinde her ne unvınt. olur
aa olıun aldıktan mebaHi kaunç ve ık
tiudtt buhran vercileri lndhildikttn 
sonra 20 lirayı (dahil) geçmiven bilu· 
rDum hizmet erbabı ile kuan;. iktıudi 
buhran ve muvaıene ver11leri çıkarıl· 
dıktaA m a,bk iatiblrakltn ao Ura 

Balkan basın 
b~rliği . 

r-•na tarafı t llllCI tmyıfatJa) 
•erdiiini de fU 6~ Mt MMIİlt. ~ 
pek açdc söatermiıtir. Onun için .tll 
Ydchz taraTf aalonJannda batl!yan ~ 
bımalardan ..... halde bütün ..... 
Milletleri heubma mesad ..Ucel• 4' 
mid edebiliria. 

Balkan Bum hirliii Balkan ....... 
ketl:wrl aramda .ı,.a.i n ıktnadi İt 
birlitini mümldin olduiu adar ioiÔ' 
... ettirmek .. daimi 1come,, ile "" 
nomik kon~ tarafından ..nltın ~ 
lana tatbikatında baım menıuplarıtl' 
tevcih edilen yazüeJer nna bu..ı.ıt 
Nmimiyetle ppımktır. Fakat buacW' 
batka Baım Birlitinin ikinci bir .,,.-. 
leai daha vardır kiı, ba da Batbnh Mil
letler anımda her YUJta ile plnnhi't 
dostluk betlannı W..etlendirmei• tJ*' 
lr9maktır. 

lıta Yılda llllonlannda topl ..... 
Balkanh arkadaılann müıte::~k çahr 
malan bu süzıel lllllkaadıa ~ 
için icap ~en kararlan almata ~ıJ 
ltalanmalrblclll'. 

Bununla beraber Balba Bamt birli
tiaia • ~ Wr faydau Antanta dr 
lail -Wsetı.. paetec:ileriaia bö1lt 
-- ...... bir naya ............. 
malan, tamımalan •• anıa,...ı.n ol
..,_ hiç ıfiphe ,atw-. Balkan ,... 
tııatmm em etUb im temeli olan •Bal
kanlar 8~ \ '1JıJannd.T." fikrinin hlt 
memlekette bir ağızdan tekrar edil_.i 
bile en mühim bir neticedir. Zira bu r 
qdz fikrin mahiyeti bütün ıumulu ilt 
ıerçekten bütün Balkan memleketlr 
rinde her snuf halk tabak.alan ara11ncl9 
enlatdcbiı n benimsendiii aiin büriİ" 
maluad baul olmuı demektir . 

ASIM US 

aa.J'UUll SofJ'a 8eftrl .blohmd11 
Sofya, (Huswıl Muhabirimizden) -" 

Scwyet btlkbıeti taratmdu pıt çar 
lan ve seçen batta Sofyadan hareket .
Vart0va yollyle Moüovaya giden eefJI 
Raakolnlkof uledilmlştlr. 

va daha aptı mlltekaid n dul IDllf 
ubibleri bu vergiden mlateanadır. 

MUtekaid. yetim ve dal mut aaıd1r' 
!erinden ayni umanda reanl 'N'YI butır 
.S daire •e mlleuctelerde m!lstahd_. 
hulunanlan muafiyet iıilkmOnUn udJl
k'.nde yalnıs ut maqlan nar.ın iti1J91f 
.ıuur. Bu ınaqlar muafiyet baddkld ... 
yilbek oldufu takdirde diğer '~ 
tanna muafiyet tatbik olunur. 

MeakiU istirkaklan dahi muafl1" 
haddinin fevkinde olanlara muafiytl 
VfriJmeS.11 

Ayni kanunun ikinci macHell ;61"' 
deliftlrilmfftir. 

"'M na.rene vergili. iıtihbk tedfyelr 
rinden kuanç w ikttaadl buhran ..ı
gileri çiktıktan aonra kalan ":ediye ~ 
aanndan yilzde •ekb nt.'J~dc ıJI' 
nrr." 

Uyihanm il~U maddesi de ıau"9" 
zene verp müddetinin bu euaJatll 
bir 1ene untıldıima dairdir. 

Bir muvakkat madde ile zat maat "' 
"libleri haricinde kalan bizmırt erba~ 
dan kazanç ve buhran •ergileri çiktJP 
tan aonra aylık lıtı"hkılu 20 Hrayı ~ 
ruiyenlerden bu kanunun mety-tf taflP"' 
n. kadar alınmamış olan muvuene 9' 
ıUerfnln ~lı da turih edlJ' 
mektecllr. 
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Profesör Pi tar 
DDo Oolversltede 

coleresao bir kon
ferans verdi 

lstnnbul, 7 (A.A.) - Profesör Pittar, 
bu ak§anı saat 18 de üniversite konfe.

rana ISl\lonunda ıtısfde blr samiln küt -
lesi huzurunda onte1es311 blr konferans 
vornJ3tir. 

B. Pittar, Avnıpanm insanın belld de 
muasın olduğu en yakm mmtıkalarm 

coğrafyasına dair blllııe.n ıeylerl ı&s • 
te~tir. 

Akdcnlz, timdild Tunusu ıimdlkl Si -
cilyaya bnğlıyan bir köprU ile lJd tall de

nlze ayrılmış kii. lılarmara denbl me• • 
cut değil idL 

Karadeni.ı, ıimdlldnden daha ufak idi. 
Britanya adaJ.a.rı Fraruıadan aynlınlf de
ğildi. BUyflk nehirler, bUsbUtün ba§ka 

muazzam bır kuvvete aahlp idi. Bunlarm 
munsaplnn zamanımızda olduğundan tok 
uzak idL 

BugUn denlzdea oldukça uzakta k1ln 
olan bazı aahlller, o zamanlar su altmda 
idi. 

Fransa Masslf Santralinde lıuıan ta • 
rlblnln bu de\Tcslnde mütemadiyen vol
kan lndlfalan vukua gehnl§tir. 

Hul!sa, f.Jl!an mevcudlyeUnln bldaye -
tinde, buglln tema§& edebildiğimiz coğ
rafyadan bUablltUn farklı bir cofrafya 
tn.nunıştır. 

Eğer medeniyet tarihlM müteallik 
bnıı meseleleri anlamağa kallapnak is
tiyorsak, bu muhtelit flzUd vutyetlere 
nuruz etmemiz icap eder. 

tkltml vutyet bugflnldl gtbl değil ldt. 
İnsan, 11cak devirlere p.hit o1mut ve 

bu devirleri muhtelif tipte ve kuru so
ğuk devirler takip et.mlştlr. 

1kllmt vaziyetler, iptidai insan haya
tmm tarihi llzertndo bUy11k akisler ha· 

sıl etmiştir. 

Şu veya bu lklfme g~re hayvan ne • 
vilerf, müsait bazı mahallerde toptanı -
yorlar veyahut daha 1;1 mevcudiyet prt
lan aramak \\zere dağılıyorlardı ve mnıı
hnsrran avcılıkla yaşamakta olan insan
lar da vah~ bayvanlan bu yer deği"Ur· 
melerfnde zanırt olnrak takip ediyor
lardı. 

Birçok binlerce .ana sarfmc1a bulan 
hayatının prtlan NSyle idi ve ileride 
mevzubahsedi!ecek lan ve bu memle -
ketin ilk şahidi olduğu hldlııeter vuJma 

gelerek vaziyotf baştan bua altllst et -
memf" olaa idi bu şartlar Ulnlhaye My
lA devam edecek ldL 

Busnlnlln hayvan ztımrest. fnıwım u
zun Odl8esf esnasmda tanım~ olduğu 

zllmroıin bakiyesidir. İnsan, rıı · '·tP.me1 
ol'lrak Uç ne\'i fil, knt1 olarak ikJ ne\i 

fil avlnmn,trr. 

Kadim fil, Mamut. inean, hlyopotam1, 
flı:l Mvf gergld::ını merk gergfdanı ite 
hacizli hunm delikli ~ergfdanı tannnıştır. 

Ortadan kaybolmuş olan bu neviler 
arasmda bllyilk bir ayıyı, btr mağaralar 
arslanını, bir mağaralar kurdunu, bir 
mağaralar ınrtlanmı, muazzam k6pek 
..:tişlerlne malik bir akllUJlahmı, ~ers
°'fis'U zikretmek l!ztmdır. 
Geviş getiren hayvanlar arasında is -

kn!ctlerl trıandanm turbiyerlerinde çok 
iyi bir halde mahtns bulunan uzun boy
nuzlu geyiği zlkretmPk ldzmıdır ki pek 
muhteşem bir hayvandır. 

Kutup mm'ıkı\lannıı muhaceret et -
miş olan ba~'Vnnlar ara~ında Ren, G!u -

ton. alp mmtrkalarmda ışamuvs, buke -

ten, marmot.. 
BiMenaleyh g&rUtnyor ki co~ hı -

tlhalP,lere nnlar kadar mfihfm olan bfo
lo.Uk fst!lıal<>ler tPlrPhn] ,,t ... ı..+ir. 

f!lte bi:ı: insanlar hayatlarmm bu dr 
F.tşcn kadrolar dahilinde mPvdana c:ık -

ml!f Vf! tek~mnı etmiş oldulhmu glire • 
<'Ağız. Bu hMlseler. önllmllzdPld knn -
fenuuıtarm mC\'ZUUnu teşkil edecektir. 

Pro!rsörUn konferansı efddetle alktı,, -

1anmrştır. 

Davan Pltnrın tilUzlerJ 
DUn prof~r Plttar ve ref~ı Ba

yan Ojen Plttar ıehrlmlze gelmiotir. 
Profesör Pfttar konferans vermek n. 

zere Ünlvel'!lite salonuna giderken, Ba
yan Pittar da Yıldız aarayma Balkan 
matbuat konferansına gelmiş bulunu -
yordu. 

Ora.da kendisiyle g&rUıen gazetecile
re. dem~tlr ki: 
"Ankarayı tekrar ziyaret rrnatmı 

bulduğumdan çok memnunum. Ç.Ok derin 
intibalarla d~nttyonım. TUrk kadını hak
lmıdakl dilşUncelerlmi sonıyonrunuz. Si

* bdmJamm, bugün her sahada eril-

C Kısa haberler ) ---
1 Maarif Veklletinln Fransu: Enstl

tnsn ile yapbğı bir mukavele mucibince, 
bu enııtiUtUnUn nisan ayından itibaren, 
Sultanahmette yanan adliye sa.rayı ar -
ıwnnda Bizans eserlerini çıkarmak üze
re hafriyata başlrunaw lizıındı. 

Halbuki burası blr mezbele halinde ol
duğundan, vel:Ulet beledlyeye temiz -
lenmesi için emir verml3 ve buradaki 
taş ve toprağın halka parasız olarak. da· 
ğrWmasmm muvafık olacağını blldirmln
tlr. 

1 §ehlr Mecliıünln aon lçtlmaında, 
konserveler hakkındaki htıkmiln tadill 
istenml§ ve koil86rveletln üzerine imal 
tarihinin yazılmam kararla.5tırılmıştı, fa
kat konaervecller ticaret odasına baş
vurarak bu cihete itiraz etmi§ler, 2 - 5 
sene dayanan konserveler bulunduğun
dan hallan Uç sene geçtikten ııoııra bun
Ian almıyııcağmı söylemi§lerdir. 

Ticaret odası işi tetklka başlanmıştır. 
§ Atatürk köprilsU dubalarmdan birisi 

geçenlerde yerine konmu§tu. Iklncl du
ba da bugUnlerde blrleştirilecektlr. Köp
rilnUn projesini yapan Profesör Pijo !ileh
rlmize gelmiş, evvelki gün belediyede 
yapılan blr toplantıda açılacak mey -
danlar hakkında tetkiklerde bulunmua • 
tur. 

§ Inglltercden aatm alman iki §ile • 
plmizden, birisi Kardfften kömUr yllkle
nerek Jskenderlynye hareket etmiştir. 
Hamuleslnl boşalttıktan eonra gehrimize 
gelecektir, ~Ueplerlmlze, demir ve bakır 
isimleri verilmiştir. 

§ Sıhhiye mUdUrlUğtl yazın yaklaşma
sı dolayısiyle bfrtalmn mhhf tedbirler 
alm~. bUtUn mekteplerde tatil 8.§ısı ya
pılmasına başlanmıştır. Bu sene §ehri
mizde tam 150 bin klglye tifo aşısı yapı
lacak, esnafa aoı olmadan sağlık cüz -
danı verllmlyecektir. 

1 Karabllkte demir ve çelik fabrlka
tarunmn kurulması dolayıslyle, burada 
~~anlar ve oturanlarm aaym bir bele
diye teşklllııl icap ettirecek dereceyi 
bulmuştur. Yakmda Karabtlk belediye 
teg~lltı vUcude getirilecektir. 

Koni eranslar: -Para Ve Doğurduğu 
Hadiseler 

Şehremini llalkevlnden: 
'Evimizde 9 - 4 - 938 cumartesi gUnü 

saat 20 de Bayan Nevzat Dilemre tara -
fmdan (Para ve doğurduğu hAdiseler) 
adiyle bir konferans verilecektir. Bu 
konferanstan 80nra evin tcm8il kolu ta -

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

123456789 
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3 
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8 

9 --------ı.....ı. 
Düakü bulmac:anm bıılledilmit tekli 

6 7 8 9 

1 
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s ·-~~·-+--+-=~ 4 
5 
61....&..l~~~ 

7 

8 .r-:~.-;-;~~ı:a: 
9 

'l'UKARDAN AŞAOI: 
ı - Taze olmıyan, sual. 2 - Bir 

hayvan, boyun mukabW, küme maçlan. 
3 - Fo.cfa piyesi. 4 - KapanmJI olmı
yan. 5 - Fıçı, 6 - Geceyi aydmlata.n. 
dllz değil. 7 - llerl, güzel. 8 - Emre
den, böcekten lat.ilıa&I edilen kıymetli 
bir meta. 9 - Seven, tenı okun.du!u 
vakit beyaz manasına gelir. 
SOU>AN SAGA: 

1 - Askerlere"yemek gelen kap. 2 -
Blr hayvan, Iranda en çok içilen ıey, be
raber manasına. 3 - Oyle manuına, 
yemeği c;lğnoyen. 4 - Yaz günleri m
cn.kta bilhassa şi~manlarm hali 8 - Bir 
nota. bir renk. 7 - Blr uzuv, bir lçltl. 
s - snt veren blr hayvan. 9 -Tiyat
roda rol alan, ağa.. 

Hi:r.alnnnda yılclız 1$11rell ol:ınJar, Qze
zerlnde muamele görenlerdir. Rnknm
Jar saat l2'de kapanış satış fi~·atlarıdır. 

rafından bir piyes gösterilecektir. Da • t11--...-- PARALA.fi 
vetlye yoktur. Bftril.~ gelebUlr. Frank ...Pezela 

Dolar Mark 

Toplantılar: Ü~'i~:ka P ~~~o 
Dnıhmi Ley 

Karagöz Gecesi lsviçrc F Dinar 
Le\'a Kron f nf 

Şehremln1 Halke\indcn: Florin Sterlin 
8 - ol - 938 cuma gUnU sa.at 20.30 da Kron Cek Allın 

BUGUN KALKACAK VAPURIAJI 
la&& Vapanua adJ GltUll TOi 

8.30 Kocaeli Mudanya 
19 Se):Y8.I' Karablga 
20 lnönU Mersill 

12 
16.15 

6 
6.30 

OEI..ECEK V APUBLAB 
Karadeniz Xaradenls 
l.l'ayyar lzmit 
Seyyar Kambiga 
Bursa Bandırma 

Askerlik tlam 
Sanye; Askerlik Şube81ndea Ye

dek Subay olacaklar ~: 
1 - Yedek subay yetişecek kadar o

kuyan kıaa hlzmetlllerden 333 doğuın
lu ve bunlarla muamele g(5ren daha "'" 
ki doğumlulardan Deniz emıfma ayn • 
!anlardan maaduı aekerl ehliyetname 
derecolcrfne ı~re askere çağnla.cakla.r
dır. 

A - Askeri ehliyetnamesi olmıyanlar 
1 maym 938 de hazırlık krtasmda bulun
oacak ıekilde eevk olunacaklardır. 

B - Orta .ehliyetnamell olanlar 1 
temmuz 938 do hazırlık krtumda bul11 .. 
nacak ıekilde sevk olunacaklardır. 

C - Tam ehliyetnamesi olanlar 1 Ey 
JW 938 de hamlık krtasmda bulunacak 
ıekllde sevk ohmacaklardır. 

D - YUksek ehliyetnamcSi olanlar 
da 1 lldncl tell'ln 938 de yedek sub3y 
okulunda bulunacak eekllde sevk oluna -

caklardır. = 
2 - Denlz sınıfına mensup olanlar -

dan Askeri ehliyetnamesJzler 1 fklncl 
teşrin 938 de, orta ehliyetnameliler r 
ikinci klnun 938 de tam ehliyetnamell
ler 1 mart 939 da ve yllkı!ek ukerl eh· 
Uyetnameliler de 1 mayıs 939 da aevk 
edileceklerdir. 

3 - Yu.karclakl maddelerde yudı o. 
lanlar IUbeye çağrıldıktan aman as -
kert ehliyetname. nnfua hüviyet clhda
nı ve mektep plıadetnamelerinl beraber 
getireceklerdlr. Bunlardan 1Ubece u • 
teri aıhht heyetlere gönderllml§ bula -
nan!um raporlan da keza o gfln OzerJe
rlnde bulunacaktır. 

HALK 
OPEBETI 

Paz&rt.eıd akşamı t 
da Kadıktsy SUrey. 
ya ainemumda Bil· 
ytık ıruvare Bay• 
Bayan Operet 1 
perde. Yazan Malı

mut Yesaı'l, Beate: Sey!ett.ln Sezal Asal 
Kardeşler. BUy11k orkestra. -ERTUGR_UL ___ _ 

SADi TEK 

Evimbde bir karagöz gecesi tertip edil- Silin Avu Banknot 
mf§tir. Temsil kolunun oynatacağı ka- ••·---- Ç E K L E R ----ıı 

!'l1atroaa 
F.dlme Cuınhurlyet 
alnemamnda bu~ 
ceden itibaren yal
nn 1 hafta teman 

ragözdnn evvel edebiyat fakültesi do -
çentlerlnden Sabri Esat Slyav:işgil tara
fından karagöz hakkında bir konferans 
verilecektir. Uyelerimlzln davetiyelerini 
ev eekrcterliğinden alm::ıları. 

• Parlı 25 8:>5 • Madrld 12 7888 
• Ncvyork O 79°' • Berlln 19697 
• MiUıno 15 02 • Var~va -' 19'3 
• Drükscl 4 69.J.'J • Buılaneste S 9810 
• Atina 870223 • Oükreş 10621 
• Cenevre 8 4463 • Bchırad 84 6887 

.-=-- GÜ n 1 Ü k . Sorya 6863'2 • Yokohamı 27366 L!! ~o~a! ~ ıı-:-~-·~-·~_ı:_:ıl_on :~~·) li~;:~ ~=-
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ÖCLE NEŞRİYATI - Saat: 12,30 Pıt.kin 
Türk musikisi. l2,50 HnYadls. 13,05 Plak-1 
la Türk musikisi. 13,30 Muhtelif pldk neş- ı 

riyali. ı 4 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI - Sn:ıt: 17 İnkılap 

lıırihi dersi: Ünh·crsileden naklen: Yusıır 
Hikmet Bayur. 18,30 Beyoğlu Halkc\•I gös- ' 
terlt kolu torarınrtan bir temsil. 19,15 Kon
tcren,: Ali Kllml Tkyüz (Çocuk lcrbiye'.'ll,) 
19,55 Bir~a haberleri. 20 Muzaffer tıkar 
ve arkadoşl:ırı lnrnfınılıın Türk musiki'.'ıl 

ve hıılk şıırkıları. 20,45 Hava rnporu. 20,t8 
Omer Rıza tarafından arapca söylev. 21 
:-;iJıol ,.e nrkada~ları tararınd:ın Tilrk mu
sikisi ,.e halk ~arkıl::n. <Saat ayarı). 21,45 
Orkestra: 1 - l\fendel!ıon: Rüy Dlas. 2 -
1.elıar: Evn. 3 - Rnmo: M~nle. 4 - Dali
bes: Ytıls <lö fn pupe. 22,15 Aj~ns haberle
ri. 22 30 Pl!ıkla sololar, opera ~e operet 
par1::ıları. 22.50 Son hnherler ve ertesi IJ{l
nün programı. 23 Son. 

tikleri muvaffaldyetlerle, bizim kadın -
lanmızı da geçtller. Sizin kadmlar u -
ker oluyor, doktor oluyor, eaylav oluyor. 
Bunlar, kadmlarınum bizim kadmlarımı-
za fallı olan taraflarından birkaçıdır. 

Ankarada bulunduğumuz sırada yap -
tığımız tetkik seyahatlarmda TUrk Ta -

fş Dan kası ı Sir. Hayriye 
Anadolu Çimento 12 60 
Reji Merkez Bank 
ıettkrazlar-Tahvill•r-

1933 T. Dor I 19 liO 

" " .. il 
.. " " 111 

•Ergani istik. 100 25 
S. Erzurum 90 60 
S. F.rıunım 96 

Elektrik 
Tramvay 
Rıhlım 
Anadolu l 
Anarlolu Ti 
Anadolu 111 
Mfimes~ll A 

Zahire Borsası 
7-4-838 

Buğday ynrn§ak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Mısır beyu 
Mısır san 
Kuşyemi 

Susam 
Z. Yeğ 
TaV§an derisi 

Gelen 

es 28 
6 20 ·-4 30 
es 2.~ 
'1 u 

16 27.~ 
38-
16 20 

----
'1 18 

16 80 
"2 -

Giden 
Buğday 34:5 Ton Yapak 23.25 Ton 
B. Peynir 1,25 " Susam 10 ,, 
Kfl.68.l' 3,25 " Tavşan 78850 " 

rlhl kurumu Asbaşkanı profesör Afete Ke ok 9 Tilki 1180 n 

nreceltttr. 
TURAN 

Tlyat.rostı 
Bu aqam eanat.klr 
Naştt ve arkadııla
n Hakkı Ruıen ve 
Eyilp Sabıi blı'likte 
Madmezel Mlçe -Pen 
!:et varyetestnln te-

tirokiylo Apqlar Kahve91 komedi 3 
perde. 

ZAl't 
Tevliyet ,•eefkamı zayi ettim yenislnJ 

çıkaracağım. (2:1094) 
'ro~ Al valdlyesl mlltm·ellbl 

Şevket Ahsel 

Ba1urk6y SuDI Hukuk BllrlınDi19den: 
1 - 10 - 93'1 tarlhlnden 31 - 12 - 93T 

tarihine kadar Bakı:rköy Emrazı Akliye 
hastahanesinde ölenlerin terekesine 
mahkemem!JI tarafından n.zlyet edllmlt 
oldufu ve ~lenlerin alacaklı ve borçlu 
olanlarm tarihJ lllndan itibaren bir ay 
ic;lnde mahkemeye mtlrac:aatla alacak ve 
borı;larmı defteri dlyuna kayt etUrm_. 
teri ve ytne vereaelerfnde Uç ay içinde 
ispati veraaetle mahkemeye mtlracaat • 
lan aksi takdirde terekelertn badnel 
maliyeye devredileceği al&kadarlana 
ma16mu olmak llsere kanun madden.la 
~4 ve Ml inci maddelerine tevfikan 
UAn olunur. (V. P. 23'3) 

tL.AN 
Be§Ditaeta 4karetlerde 87 numaralı 

evlo 86 • 2, 86 • 3 numaralı daireler açık 
arttırma 8\lretlyle kiraya verileceğin -
den isteklflerln 18 • • - 938 pazartesi 
gUnU ısa.at on bete kadar mahaW meı -
knrda M numaralı mUtevelll kaymakam
ııtma müracaat etmeleri. (V. P. 23«) 

refakat ettim. ZekA ve bilgisine hayran ı u: '56 : Çakal 1422 " 

o'duğum o brlizide l'ilrk bayanı lle geçen Fasulye 20 " ~di 787 n !!••am::m•mmı•mm•m-~ 
seyahatim benlm için tasavvur edilmesi 1 le; fındık 23 ,. Tlftlk 1,26 " ı· Mil 11 h uw.ısıı 
cidden güç bllyilk bir zevk te;,kfl ettl. 1 Iç fmdık 23 " B. Yaf ' .. 1 Dr. irfan Kayra 

İstanbulda kaldığım mUddetı,e kız ta- , 1 
!ebeye modC'rn kadmlrğm tekAmUIU DAHiLiYE Mf'TEHASSISl ı Röntken Mütehaaıııı 
hakkında iki konfenıns vereceğim. Ve l>r. HUseyln Usman Hor ıtta llle4et1 eoma -· ... 
memleketime döndUöfim vakit "Anado-1 1 ye bdar Beled!Je, ~ 

1 Narlconker eobk No. 8 • 10. 1 
lu,, aerlevbnh bir eeri tetkik makaleleri Lilcli LOtUf aparttmını 4 • 7 ~ kadar ••••••••••••••• .. 
yazacafmı. ,. Telefon: 22459 we·- i 
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Sirkeli Hayriyeden 
Sayın yolcularımızın BÖJ(az içinin 

diğer mıotakalarımıza alt ve her ayın 
11 inde merlyete giren fevkalAde ten
zllll aylık kart aboomanlarımızın sa
tııına devam edilmekte olduiu 114n 
olunur. 

~ ......................................... .. 
Jaadarma Oeoel Knmolanlıjı 

Stınalma komisyonundan: 
l - Bir kllomereılnl seksen dört lira elll kurut kıymet biçilen ordu 

tipi Tuıf ve ~rnetıne uygun iki 7Uı elll altı kilometre alır ıahra kab
lon kapalı sarf uıullle U/4/938 peroembe gtıntı saat on.da aatm alına. 
cattır. 

J Şartnameal parasız olarak koml11ondan &lmabllecek olan bu ek
llltmeye girmek llUyenlerln (1623) ıtrallk ilk teminat ve kanun Te tart 
namede yazılı vealkalan muhtevi tekllf mektuplannı en geç belll gtın saat 
dokuza kadar komlı:yona nrmlt olmaları (830) (1680 

Emniyet Sandığından: 
Q-alatada yeni yapdan yolcu salonu karşısında kıymetli bir ııJ 

Galatada Kemanket Karamuatafapap. mahallesinde Klıçalipap. caddesinde 

-Eski paket postanesi binası 
Şimdi Tütün Deposu 

Sekiz taksitle satı ıktır 

---AKTARMA BİLETLERi--
GskDdar - Kadıköy ve Havallsl Halk Tramvayları Tlrk 

Anonim Şirketinden ı 
Tramvay tehekelerimizde aktarma suretiyle seyahat eden Yolculara maddi bir 
menfaat ve kolaylık olmak üzere yalnız bir aktarma için tenizlitlı aktarma bi· 
letleri ihdu edilmqtir. .., 

il Niaan 1938 gününden itibaren tatbilC olunacak bu biletlerle yolcular, ara• 
ba deiiıtirmek auretileo gitmek iatedikleri yere kadar, timdi iki defada vermekte 
olduklan bilet ücreti yerine, ilk arabada alacaklan tenzilath bir biletle, ikinci a• 
rabaya iki hatbn ilk telaki yerinde binmek prtile, giinün herhangi bir saatinde 
gidebileceklerdir. 

Bu bilete ait ücretler verailerile beraber: 

Jki hat üzerinde 3 • 4 Mmtaka için 9 KUl'Uf 
., 

" " 5 " " 11 " ., 
" " 6 " " 13 " 

•• ,, ,, 7. il ,, ,, ıs " tur • 
Yalnız ikinci mevki için muteber olan bu biletlerle birinci mevki arabaya 'bi· 

nildi~ takdirde aynca fark alınacaktır. 

Ankara cadde~inde 1~~~~~~~--~~~ 
kirahk dükkan 

Vakit yarduaan altında (aJen P'ramu ldtapçramm) yed " arkac!ald 
depolan ldralıktır. 

e· -tqtirilmck aurctlyle 150 metre murabbalık bir meahı elde edilebi· 
•ir. fltcyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mBracaatleri. 

Preveolorlum ve 8aoatorıum Dlrekllr
IDğDndenı 

Muvakkat tJ!!mJnat 
Ura kurut 

182 50 l3e6 75 
Hazırlanan ketfine göre Prevento rb.?JD ve Sanatorium arazisinde mevcut 

IU Jruyusun•ın t.Amir, derinle§tirilmeai ve ıuyun yUbeltllmeal ft1 12. 4. 938 
tarfl-.lne tesadüf eden Sah gUnU saat 15 de latanbul Cağaloflunda yUkRk 
Kektepli"r Muhasebeciliği binumda pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

Bu kuyu inpatmı sapmak isteyen MUte&hhidln mtınak:-.aa ~Unden bir 
gQıı evvel &Ut 15 • 17 arumd& yllksek Mektepler Muhaaebecillnde mUteeek
kil Komisyona mllracaat ederek bu gi b1 itler yapabileceğine d&ir veeib 
göeterel'ek ve pazarlığa girmek için bir ehliyet vesikası alacaktır. 

h tc!dilerin pazarlığa bqlamazdan bir saat evvel ~pozitolarmı mezldllo 
Muhasiplik vezneliııe yabrmıe bulunacaklardır. 

Keffl ~ek ve daha fazla tafıill.t alamk için DirektöUlğUııe bq vurula-
bileceği llln olunur. (1920) 

-
l._t~nbc•l B~ledi~e-.i llanldrı 

·- --- .._ 

Çata1cnıım btlyUkçelOm ce, ıilenlr. teke v~ Bcyltozun bozhane köyU yatı o
kullarma 820 metre amerikan bezile 5 dllzlne makai'a pazarlığa konulmu§tur. 
Bunların hep11ine 497 lira ~O kurut ffat tahmin ~- NUmuneleri ve prt. 
namesi levazım mUdUrlUğUnde ~rUlebllir. İltekliler ~00 N. lı kanunda yazı. 
ll vesita ve 14 lira 57 kuruttuk ilk te ırJnat makbuz veya melrtubile beraber 
M. 4. 938 pertembe gUnU aaat 14 de Daimi Enctlmende bulunmalıdırlar. 

et> (1934) 

Türk Hav·a · KurUmu 
Büyük Pıvango.su 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
...... bqb 50.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin tralrk 

lkr..ty•ııftnllr.-

GUVEN 
_ANJTI 

TURKİYE iŞ BAN KASI 
Süibl A8Jl( us 


