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Çekoslovakqa karışmak üzere 
Çek Almanları Başvekil 
llodza ile anlaşamadılar 

Nol'fleç, lsveç, Danimarka, Finlandiya hükU.metleri 

Bir harp vukuunda bitaraf 
~kalmaya karar verdiler 
Bir mukayese 

l'raııa 
~ı.,~ a Urnuml Harpten kazançlı 
tlbt G ttlrıııt devletlerden olduğu 
btr 

111 
tedenbert Avrupanın en zengin a,, elllleketı olarak tanınmıştır. 

ııı .. _;ıııa. beraber tlenelerdenberl 
.1'11Ja.11ı~" nıtıvazenell bir biltte ku
-1l& &lllaaından, frangın kı~·me~l 
"1l4a1Je11 bir noktada tutulamama
cle,-a: cıoıayı htıkümct buhranları 
ktıt 4- edip gldiyor. Franııs Başve
hte h:a lkl gün evvel bu sene bllt 
~.-~ne teal• etmek tcın bil· 
lllttı ttll otuz milyar frank lstlkraza 
.. h.141 "&1". Bu para bulunamazsa 

"1.._.lln dlye reryat ediyordu. 

-'er ~1• lse Umuml Harp tçtnden 
llUeketttn futı. yıpranart.k 

:""il ...... 
''~ •clu..-.ra 4a bUgtlaktı 
,,_·Ilı lntarmu tchı daha ıeue .. 
ı.a.k ;• batan 4ttnyaya kal"tı harp etı
"- '"' tcburı1ettnde lıalmııtır. Lo. 
)iltt; ~111l4an eonra ~n kUçtlk 'mllt• 
--~bit. hartcl taUnaza mnraeaat 
c,lltfı lttb·. Bununla beraber busUn 
lt '«a.t'tl1et htlk6metltıln kendi mll
'btr 'IJl:-klan lle kapanan en aallam 
~~ı, "•ıneu blltçesl vardır: bntte
~ .. ~ ,~l'li!at ınaıraftan fazla tahak-
1'~\ bı •tt lçtu lkl yıldanberl hllkfı
roı\a,," k1'nn vergtlert hafifletmek 
lt"Ut da. Clrmlttlr. Bu cümleden o
)''\\ıı:'ttıı etin aayım Tergllerlnde 
t'-"tı ttt buçuk milyonu tutan ""q..., l'&pıldtlr gibi evvelki gtın 
~a 'lllecıtı gurubu lctlmaında 
~""- ~ Terıtalnden bu sene için 
~ '"' it bu~k ınllyon lirayı bu
'ttt~ 'lıiUı:tann tenzf11ne de karar 

~"· 
~~lı ki memlekıtlmllin 
014~ t •11 bustın balunmaltta 
~ .. ~ara deler mevkii labat 
._, \t lt ınuka7eaıden daha 

I' levha olamaı ... ,, .. 
ttbtt Ola ıeı lletlce7l böyle göı1lnce 
~l'alr heptınıs sevlutyonıs. Be
.... ~ -lıa.tıı oldutumuza fllphe 
hıt..:..~ • ,. 
~ ~ &kat memleket Te mlllet 
~ ... ,:::eı lldl70r diye seTiıılr
~ ~ ftan da bu sUzel neUce
~. •14e edlldlllnl dtışUnmek 

1', «ta 
~llt •• ,:ı•da rerek ferdi, gerek 
l!l U1ı:1,11 tabasında vuknbulan J
ırı ~cl~:•hut fenalıkları sadece 
d 11• tt.,ı, .. at icabı kendi kendine ol-

! etlltttr .... 411• telakki etmek doJG.ru 
etı • c 

6 

ı, 11liı laıtı u hakikati Osmanlı dev-,;lt ile O!ad::•ını ınuctp olan bA.dlse-
11'~ lıt lfülde IOnra imparatorluğun 
'e rttanll ~k. il :reni bir Ttırklyenln 
•~' t1b1 it 

1
•

1 
Ye nihayet on, on beş 

't:.ılt,lı:l he1._~~- bir deTre itinde bu-
4t. t«stı.11,. llllleı mevklllll aır,ı ook 
t1.a4 t1lrıt hla~ ll'akat Btl)1lk Onder 
ot11 •ıa k11ıı. 'tttk deTletınl lnkl
~ ~ut ;:'alı:ıa blmamtttır: 

"'-t~ lltl'tbale göttıreoet 

~· ı · ~A.A·) - Süclet Almanlan 
partisinin tebliği 

Sudet / Almanlan partisinin polJtik 
komisyonu Honrap Haynlaynm riya
aetincle toplanmt~ır. Südet Almanlan 
partisinin parli.mento gurupu milme8-
silinin Başvekil H. Hod7.a ile yapılan 
son görttşme hakkındaki raporuna it
tila peden k omisyon. görüşmesi • 
nin, milletler meselelerinin halline 
doğru bir müzakere mahiyeti a.n:et -
memiş olduğunu mUşahede eylemiftir. 

Komisyon, sistemde bir değişiklik 
görmediği ve Çek efk!n umumfyesi -
nln yeni vaziyete intibak etmemiş ol

(Sonu: Sa. ,J. 811. ,J.) 

Fransız 
meclisi 

Mali selô.hiyet 
projesini kabul 

etti 
Parls, 6 (A.A.) - Meclis malt husus-

lıırda geniş aallhl~etlcr kanununun iki 
maddesini 24 muhalif ve 42 mllatenklf 
reye karşı ~ll reyle kabul etmi§tir. 

Parla, 6 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Mebusa.o mecllainin mali aallhJyet ka -
nun pn>jeal tızertndo reyini blldtrma.l - ' 
Dl lll'1tebip, ..,... aaııımt, ~ 
Jet dairellnde toplanm111ar ve bu reyin 
manası ve muhtemel neticeleri etrafın
da müzakerede bulunmqlardJr. Bqve -
kilin yaldnl bulunan zevat B. Blumun 
radikal grupunda ehemmıy.,w bir ekal
liyetin aldığı muhalefet tavrı sebebiyle 
bu husustaki mllzakereyl ayan medlal
ne kadar götürmekte tereddüt ett!iini 
bildirmektedir. Mamafih, birçok io.)'a
list nazırlar, bu tanda harekete muhalif 
bulunmakta ve parllmento anOnde açı
lan mtlzakerenln sonuna kadar giSttlrUl
mesl blnnetlce btlktmetln cuma stıntı 

Ayan llecllai humnma Çtkannut llzmı
geldlit flkrlnl Deri atırmektedlr. 

<Sorıu s.. 'sa. 4J 

Muvazene vergisinde tenzilat 
yapan kanun layıhası 

Bugünlerde meclise 
verilecek 

Kazanç vergisinde de bazı değişiklik yapıl
mak Ozere bir IAyıba hazırlandı 

Rüştü Aras 
dün gitti 

Harlelye vek lllmfz ln 
dUoOşO Suriye Uze· I 

rlnden olacak 
1 

Hariciye Vekili Doktor Rllittı Araa, 
dün a&b&h 9 da Romanya kumpanyaamın 
Daçya vapuru ile Mmıra doğru §ehrimlz- i 
den hareket et.mittir. 
Mmırm Türkiye orta elçisi ayw vapur

la Hariciye Vekillmbe refakat etmif ol
duğu gibi, Hariciye umum mtıdllrlertn -
den orta elçi Kebmtst Cevat Açıkalm, 
huawd kalem mUdllri Refik Amir Koca
ma. Hariciye memurlarmdan B. Se7 -
faDab. Daldlb'e umum mtıdllrJerbaden 

:<SortM: k •. sa. 1-) 

(Yuaaı 4 üncü sayı/oda) 
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IWdmla lalmlerl. 
Eeaebl \ "O ckalUyet olmllan lıolJt yen.i 

karwlar. 

( 2 1nci 80yt/ada, 
Kadm polls laaftyeelnbl merüb bir 

Bt~nci aayt/ada. 
Frl)-ç U...1111 ketf ottlif 711dız 

( 6 SJICI MJytf /ada) 
Metbu uoma aıtlatlerl Bulmv 

bnletlerle mtlllbt. 

(9 "*"' aayı/ads) 
Osman Cemalin Şaka 

RAVfltll 

Eski Macar Sefiri Tahi 
Bir mebusun AtatUr k hakkındaki cOretlnl 

protes to etti 

- "Atatü rk'ün büyük-
1 üğ ünü yakından 
tanıdım,, dedi. 

Budape~te, 6 (A. A.) - Macar ajansı bildiriyor : 
Mecllate, seçim kanununun mUzakeresi esnasında, Macariataam Ankara 

eski elçisi devlet sekreteri B. Tahi muhalif mebuslardan birinin AtatUrt 
hakkmdaki bir tenkidini hUkflmet namına protesto etmif, Atatnrk'ID Sew 
muahedesini red ederek büyük yurdu tekrar ele geçirmeğe muvaffak ol
duğunu ve her bakımdan mazhar olduğu hUrmet ve riayete llytlt bulundu
ğunu liildirmi§ ve bu mebustan yersiz her tilrlil mUllhazadan A1rmmynu 

istemiş ve TUrkiyede memuriyet yaptığı on sene zarfmda Atattlrk'lln bll
yliklüğUnU tanımak ve mükemmel olan TUrk ordusunu takdir etmek fına
tmı bulmue olduğunu llAve eylemlıtır. 

B. Tahl, mebusun tenkidini pddette protesto etmeği bir vazife tellkld 

~ttiğini ~öylomlştir. 

Biılkan lktısat konseyi 
Yugoslav ve Yunan lktısat ve 
matbuat heyetleri dün geldi 

• -·-····~·p""I[::;;; 

Dihı gelen Yıcgoalav gazetecileri .• 
(Yansı 9 nd &aJfada). 

Su ve Sıhhat şehri 
güzel Bursa 

Plinh ve sistemli bir ilerlemeni 
hamleleri içinde 

... 



Ecnebt ve ekalliyet 
okulları f çln yeni 

kararlar 
Öğretmenlerin kıdem zttmmı 
ve lekailtıüğil ırnbul olunuyor 

KilltUr Bakanlığı muhtelif tahsil 
müesseselerinin vaziyetlerini tetkik 

ederken ecnebi ve ekalliyet okulları
nın da çalışma durumunu göz önünde 
bulundurmaktadır. 

Bu oltullar hakkında yeniden bazı 
mUhlm kararlar daha almak Uzercdir. 
Bu kararlar Türkçe dersleri öğrenen-

Viln gelen Yunan ga::etecrıerL 

leri Ue okulun Milııevf, Ermeni ve 
Rum vatandaş öğrenenlerin! al~kadar 
etmektedir. 

Balkan lktısat konseyi 
ve matbuat kongresi 
Yugoslav ve Yunan lktısat ve 
matbuat heyetleri dün geldi 

Ekalliyet ve ecnebi okullarmda dere 
veren öğretmenlere fimdiye kadar ilk 
kısımda 75, orta velisede de den ua
ti bqma 150 kunı1 Ucret verilme~ 
dir. 

Öğretmenin çnlı§0138ında muvaffa.. 
kiyet görilldllğil takdirde bu muvat • 
faklyeti artıracak kıdem kısmı vesai-

re gibi taltif mUkMatıan yoktur. 
Bundan başka ekalliyet ve ecnebi o

kWİarında ders veren Türk öğretmen
lerinin tekaUtlUk meselesi bu okulla -

nn halledilmesi llzmı gelen mUhim 
davalarından da birini teşkil et -
mektedir. 

Bugün Yıldız sarayında BalkaL an- ı 
tantıwn lktısat Konseyi ve Balkan 
matbuat kongresi toplanacaktır. 

REİSİNİN BEYANATI 
REİSL1Gl:N1N liEYANATI 

Yugoslav matbuat heyeti reisi olup 
geçenlerde Balkan antantı konseyinin 
Ankaradaki toplantısında Yugoslav 
Bagvekıl ve hariciye nazın Dr. Stoya.. 
dinoviç'in husust knleıni riyaaetinde • 
gelen Avala ajansı umum mUdU.rU B. 
Yovı:ı.noviç kendfslle konuşan muhar
ririmir.e şu söz!erl söylemiştir: 

Toplantılar öğleden sonra yapıla -
caktır. Saat on beşte matbuat kongre
si açılacak, müteakiben iktısat konse
yi toplantısının açıl13 celsesi çapıla -
caktll'. 

iktisat konseyini bugün şehrimize 
gelmiş bulunacak Hariciye vekil veki
li B. Şilkrü Saraçoğlu açacaktır. Mat
buat kongresini de B. Yunus Nııcli a,.. 
çacaktır. 

DUn Yugoslavya ve Yunanistanm 
ekonomi ve matbuat heyetleri §ehrl -
m1z.e gelmiştir. 

Romanya iktisat heyeti evvelki gUn 
gclml§ti. Gazeteci:erı de bu sabah ~
rimlze gelmit bulunacaktır. 

Bu heyetler TUrk heyeti taraf m -
dan kartılanm11, Perapalas oteline ml
B&ftr edllmf şlerdlr. 

BugUn öğ:eyin, kendilerine tahsis 
edilen otomobil ve otobüalerle doğruca 
Yıldız sarayına gideceklerdir. 

Dlln gelen Yugoslav iktısat heyeti, 
Hariciye nezareti konsoloslar dairesi 
tefi B. E. Predlç, ticaret odası mtidUr
lerinden Raduloviç, hariciyeden Gav
rfvollç, t:.t !U"etten Georgfyevlç, barfcf
yeden Simonoviç w turizm ofisinden 
Slrf§C'!vlç'den mürekkeptir. 

Gazeteci heyeti lae, başta Ava la 
resmJ ajanıı umum mUdUrU ve ' 1Samu 
Prava,, hUktlmet gazetesi mUdUrU o!
m'lk üzere, A vahı njıı.nsı sekreteri An
<:er:mvtç ••vreme,, gautesi başmuhar-
riri Svctovskl, ''Slovenz .. g:ıretcsl baş
muharriri Kuher 'Novosti,, gazetesi 
Mılan Katiç, BaşvekAlet matbuat mer
kez bUrosu şefi Kostl Lukovlç, ayni 
büronun mensuplarından Deniç'den i
barettir. 

Yunan ekonoml heyetine hariciye 
DeZ3.reti muahed~ler dairesi mildilrü 
B. Argiropuloı riyaset etmektedir. 
Yunan matbuat heyetine ise B. Sefer
yad:s nyaset etmektedir. 

Atina matbu'.lt cemiyeti B. Zafirl 
de Yunan matbuat heyeti arasında 
bu !unmaktadır. 

Eınafın Muayenesi 
Esııatm muayene ve ctizdanlarmın 

tebdili r.amanı yakla§tığından, geçen 
yıl olduğu gibi bu io için mUrat'aat e
decek esnafın loinı bir an evvel ve gU
nU gUnllne yapılması hususunda ata • 
kadarlara emir verilmiştir. Bu itibar
la fimdiclen icap· eaen hazırlıklara 
1'&Şlanmlfbr. 

Bu arada esnaf cemiyetleri direk • 
törlUğUnden bUtUn cemiyet'ere bir ta. 
mim yapılmı~ her cemiyet mensubu • 
nun her hangi bir yanlışlığa meydan 

ftrllm~meal için işini bizzat kendisi -
nin takip etmesi Jbım geldiği bildiri}. 
ml§tlr. Her cemiyet bu hususta lhım 
gelen azalarına yapacaktır. 

Balık thracab 
Hararetlendi 

Balık lhracab yeniden haran:tlen • 
meğe baş'amıştır. Bu hafta içerisin -
de limanımızdan İtalyaya yeni1en 300 
btn çift palamut gönderilmi~lir 
Palamutıarm çifti 8 . 10 kuruş a -

rumdadl'l" ki bu fiyat gec;en haftalara 
DUlll'aDİ~blrfty&tKyılmaktadır. 

"Çok sevdiğimiz ve mUttefiki bu -
Iunduğumuz Türkfyeye geldiğimizden 
f>E'k memnunuz. Biliyorsunuz ki biz 
Yugoslavlar, Türk müttefiklerimizi 
çok ee\'eriz, ordunuza, eefinlu ve bU
tUn halkınıza kar§I memleketimizde 
derin bir sempati mevcuttur. Bu defa 1 
Balkan matbuat kongresinin Yugos -
lavya matbuat namına i§tirake geldik
Yannki toplantımır.da siyasal, ekono
mik ve kUltUrel nqriyat komisyon • 
lanm tefrik ederek bir hafta mUd • 
detle kardeşçe çalıeacak ve dost mem
leieUerio umumi meııfaaUerlniıı icabı 
olan faydalı kararlar alacağız. 

GAZETE MENSUPLARI 
DAVET EDİLİYOR 

Bugiln saat 15 te Yıldız merasim 
köşkünde içtima edecek olan Balkan 
matbuat konferansın ilk açılış toplan
twna b.Ulln gazete mensupları Jle ai
lelerinin da\•etli bulunduktan. Balkan 
Basın Birliği TUrk Milli Komitesi re
istH~inden tebliğ edilmiştir. 

KUltür Bakanlığı okulların bütün 
bu vaziyetlerini gözönUne alarak yeni 
tedbirler almı§tır. 

Öğrendiğimir.e göre 1stanbulda ec -
nebi ve ekalllyet okullarının i~leriyle 
tne§ğul olmak Uzere kültUr direktör -
lUğilne bağlı bir büro kunılacaktır. 

Bundan başka ilk kısım okulanndal 

ders saatlerinin ücreti 100 kunı§tan 

bqlıyacaktır. 

Ayrıca Uç yıl muvaffakiyetle biz -
met eden öğretmenler kıdem zammı 

da alacaklardır. 
Yine meslekte uzun zaman çalıgan

lar tekaüde sevkedilecek ve kendileri
ne tekaütlük hakkı verilecektir. 

TUrkçe ders veren öğretmenler için 
kararla.p.n bu eekll Rum, Ermeni ve 
Yahudi \•atandq öğretmenler hakkın
da da tatbik edilecektir· 

Jstanbulda kurulacak bUro direk -
törlUğilne, Alman lisesi yar direktörü 
Bay Besimin getirileceği söylenmek • 
tedir. 
Yaptlmuı d~nnıen bUtUn yenfilk

lerin tesblt edilerek gelecek dere 

yılı ba§mdan itibaren tatbiki muhte
meldir. 

(jüfflerin peşinden: 

Bir ölü ile dirinın evlenm~si 
0 Bir dJrl ile bir ÖIU edenJr ml?" derlerse sakın: ''Böyle ŞCJ' ola• 

maz" dJye itiraz etmeyiniz. lştc size bir \'akıu 
Hnyfada 21 yaşlannda bir Kürt genel bir kıza Aşık olur. Fakat 

ktzın atıesı muvafakat etmediği lçlu za\·allı Aşık O!ı"\'apJannı petrole 
bulayarak ateolemck suretiyle lntlhar eder. Bunun Uzerino gencin 
nllest kan da\ o rnıfan \"azgcç mek için kızın ailcs:fne bir şart koşar: 
Yanan gencin ölUstı lle sevdiği genç kızı c\'lcndlnnck! Bu suretle za
\'allı munun hiç olmazsft mhund mesut etmek! ...... 

iki tarnf arasında \'erilen lcarnr ışöylcce tatbik edilir: Vücudunu 
J'akal'ak intihar eden gencin ölUsll Hayta.na Hassa l&'Ullndeld hastaf\A.o 
nenin morguna yatırılır; Set'dl~ p;enç kız da gelin esvaplan ile Rtl.sle
ncrek ölllnUn yanma oturtulur; bir sUrU eş dost davet olunur. İki diri 
arasını\a nfkAh kı)'lhr gibi tören yapıhr. Sonra tabutun arkıunnda y~ 
nl nlkAhlanan gelin de olduğu halde ccnnzc mezara g6tllrillllp gömO
lllr .•• 

Bu vakayı l~tJnce birdenbire lnftnamayor, faknt biraz dUşllnlln· 

co bir gencin ötllmllne llşkı tıo 80 hep olnn tz17.ın hayatım muhafaza et
mek lc;tn diriyi ölftye ntkAblamak tedbirini do tc\•kalt\.do tsahctll bul· 
mnT""l'c mUm'cUn olmn.yor. HARAN KlJMCAYI 

Gt~tm ak~m l':m"'1Jnl 11a71:rol mer hz sa7-0tımıda o"!li ki~'ik 'T«Yro 'hetJeti 
ile birlikte Hcıll.cvi orl:cstrCU1ı tar~fınd:zn bir l:onsar 'VC'I ilm:şt"r. Korısc. de ls-ı 
tanbul Vali..!i ve Belediye Reiai MuhitlU. V8tüdağ ile biı'~k davetlil(n' ~r 
bulMt1mu§t1'1'. 

Çok çocuklu 
hikimler 

ikramiye alacak 188 hakimin 
isimlerini neşrediyoruz 

Ankara, (Hususi muhabirimiz
den) - Çok cocuklu hAklmlerden lk· 
ramiye alanların adlarıın ve alacnk
ıarı lkramlyelerln miktarını bildiri
yorum: 

600 URA ALANLAR: 
Alaca. sorgu blldmt Cevat. ?rteclt-

özU bAklml Ali. 
4t50 JıtRA ALANLAR: 

Şarkikaraağaç sorgu htı.kiml Ce· 
lA.l, adliye YekftleU hukuk işleri Nus
ret, Erzurum mUddelumumlsl Ab· 
dullab, Gelgit hAklml Hilmi, Marma 
rlı sorgu hAklml Ihsan, tlnye hAktml 
Necat\, Bafra sorgu bAklml Sen·et, 
su şehrl bAklml Şevket. Mardin 
müddeiumumisi Asım. 
300 LİRA AI.ıANLAR: 

Temyiz reislerinden All Himmet, 
temyiz Aınsında.n Ahmet Refik, tem
yiz raport~rU Muzaffer, adliye vekl
leti husust kalem mildUrfi Şakir Ak
su, Ankarada blktm Lebib, Beypa
zarı mUdelumumtsl Selçuk, Kızılca· 
hamam mUddelumumlsl Cevdet, A
masya Azası Cemal, Amasra sorgu 
blıklml Haye.U, Ağrı sorgu hlklml 
Nazım, Adapaşarı ft.za.aı Tevfik, Ada
pazan hlklml Kemal, Keşan sorgu 
bft.klml Nuri, Karasu hAklmt Ne -
dlm, Akşehir sorgu hlklmt Kemal, 
Karaisalı ıorgu blktml Muhlis, Ed
remit cHa hl.kimi Tahsin, Orhanga
zi hlklml Remzi, Akçakoca blklml 
Ab4u11ah, Ceyhan ceza hlklml Yu
suf Ziya, Çerket blklml LGtft, Me
cltözll h!ldml Nazif, Çanakkale sor
gu hA.. tlmt, Bayramiç M. umumtal 
Cemal, Ergani hl.kimi Feyzi, Er
zurum ıulh hA.klmt Lfıtft, Elmalı hl
klml Remzi, Şiran blklml Mtınlr, 
tımtr hukuk relal BtlA.1, Kartal hl
kiml Alft.cttln, Kars A.zası Sabri, Ar
dohandn. Kdğızman hlklm! Sıtkt. 
J{ı:ı.ramUrsE>l blklml ŞUkrU, Hadım 
mUddelumumisl Fehmi, Hadım sor
gu httklml Mustafa. Konya Eregll
st hl.kimi Ziya., Foke M.klml Naci. 
Kayseri sulh hflklml llllml, Develi 
hAktml Arif, Kütahya müddeiumu
misi Tevfik, Maraş mUddalumumlsl 
Behc;et, Manisa Azası CelAl, Soma 
mUddciumumlsl Hamt, Zile sorgu 
hAklmt Edib, Tarsus sorgu bft.ktmt 
KA.ınn, Nlğde ft.zası Hilmi, Sivas 
sorgu hn.klml Kadri, Çarşamba sor· 
gu hft.klmt Muammer, Şarköy mlld· 
delumumi!ıl Cemil, Akçaabat sorgu 
hft.ktml Sallm, Suruc hft.klml Sabri, 1 
Eşme sorgu hA.klm, Sami, Vıın sor
gu hl'ıldmt Zllfikar, Zonguldak hA
klml CelO.lcttln. 
t~O Iı1RA AT.1ANLAR: 

Teraylz ~znsından Salih Hilmi. 
temyiz Azasından Mehmet Gönenli. 
temyiz raport6rU Mehmet HulQsl. 
adliye milfettlşlcrlnden Bedri. adliye 
milfetUşl,.rlnden Nurl, Ankarada 
hA.klm Kl\mll, Ankarada hlklm ts
ml\tl Hakkı, Ankara.da icra memu
ru Abidin, keskin ceza hAklml Yusuf 
tzzet, Haymana hA.klrnl Vehbi, Çu
buk sorgu hAklmt Hakkı. Nallıhan 
bAklmt Cemal. Karaköse hlklm mu
avini SUleyman, Doğubayazıt mOd
detumumtsl Necati, Artvin hAklmt 
l{cmal, Savsnt sorgu hAkfml Sallh, 
Aydın Aza muavini Avni, Çlno mOd

detumumlet Asaf, Adana t'eza hAkJ
ml Tevfik, Adana sorgu htı.kfml 

Mehmet, B.alıkf!slr ceza hl\klml Sa
kıp, 'Manyas sulh hA.ktml HOsnn, Er
dek sorgu bAklml İhsan, Balye sor
gu htı.ktml Nedim. Dursunbey mUd
delumumlsl Cemtt, TehllE ağır ceza 
reisi Hikmet, Ayvalık ceza bAklmt 
HUseyln, Bursa mUddelumuml mu
nvlnt Fehmi, Bursa A.zaeı SeUhn.t
tin, Rursa sorgu hA.klml Alt Rıza. 
Bursa hfıklml HA.dl, M. Kemalpaşa 
sorgu hA.ktmt Sabri, Orhaneli sor
gu hA.klml Avni, YenlşE>hlr sorgu 
hA.klml NlcaU, Gerede tıargu hAk1-
ml Edib, Burdur relBl Yahya, Bur
dur tıorgo hl\ktmf BehçP.t, Bocak 
bft.klml Bahrl, tJgaz hlktmf Hayret
tin, Çoruh sorgu hAktml Fevzi, fs. 
kfllp mUddelnmumltıl Tahf!ln. Ca
nakkale mDddelumuml muavini Sa-

Uh, Tavas ceza blkimi Asım, ActPt
yam hdklmt Besim, Diyarbakır Jllild" 
delumumt muavini Sadık, Ergaııl 
sorgu bA.klmi Tahsin, Kulp aorı0 

hAklml Tevfik, Erzurum relsl ıtelll" 
zl, Pulnler mUddelumumftsi SaffeC. 
Tortum mUddelumumtsl Ziya, Hırol 
sorgu hAk.lml Mustafa, lrıtncıuı "' 
za muavini SUleyman, EJazlğ &zafS 
Cahlt, Elbuıtan sorgu hAklml Nad1tı 
Gnrun sorgu bttklml Salt, va
rende hAklml Suphl, Gnmnşhane t· 
zası Şlnaıd, Kelkit sorgu btıktlfl1 
Suphl, Bayburt ceza hAklmt Necntlı 
lzmlr ht.klml Halfm, Menemen .,ot" 
gu hA.Jtlml Behçet, Menemen hAıd· 
mi Kemal, İstanbul mUddetuınu:ıııf 
muavini thsan, İstanbul hukuk rel" 
al AJI Rıza, İstanbul Azası Nuri. J,. 
tanbuJ Azası Tabir, UskOdar Jllod• 
delumuml muavini Tevfik, çndlt 
hlklml Nusret. Gebze mtlddctuıııtı· 
misi Ratıb, Konya hA.khul Sn.brf• 
Konya hl kimi A bdüll\zlz, Konr' 
sorgu hlklml Hakkı, Yenişehir Jı6' 
kimi MUmtu, Yenişehir h~kı:ııı1 

Veli, Kula sorgu hA.ktml Asım. 1(0" 

zan müddeiumumisi Emin, Sn.fiil• 
beyli sorgu bA.klml Sabri, Avanof 
hA.klml Halil, Şarki Koçhlsn.r cesl 
bA.klml Mecıt, Subur müddcfu:rıı1'• 

misi Zeki, Kayseri reisi Sa.it, l{af• 
seri hukuk hl\klml Hllml GntteP'' 
Ka)'flerl Azasından Hasan, Kasta' 
monu sorgu hA.klmi Hikmet, Dad-1 
hAklmf Rıza, Daday sorgu hAtdasl 
Cemil, KUre milddelumumiBI HA:rııft. 
KUtabya sorgu bA.klmt Şefik, Martf 
hlklml Muhtar, Maraş sorgu bOI• 
mi Hakkı, Marao bAklml HOeerlO• 

Fethiye hakimi Avni, Manlga sorl" 
hAldml Fethi, Akhisar sorgu bAtd• 
mi Sabri, Biga ıorgu hAklmJ y,.11' 
mut, Hekimhan mllddelutııuJlltel 
Hıfzı, Kemaliye hA.kiml 'ŞPmsettl11• 
Arapkir sorgu bA.klm! SUleyman (/." 
dıyamanda), Çapakçur sorgu hA1'l• 
mi Behçet, CebelUberekette Nil" 
de mOddelumumt muavini SUreYY" 
Akaaray mUddelumumtsf NecmettJOı 

(Sonu: 8a. tO su. ~ 

,-KURUN 
ABONE TARiFESi 

A>·lık 
3 ııylık 
IS aylık 
Yıllık 

Mtmlekel 
lclnde 

95 
260 
'75 
900 

lltmlekel 
dıırnda 

155 Krş. 
-425 .. 
820 • 

1600 ,. 

Taıifesınden Balkan BlrliAi itin ıyd• 
otuz kuruş düşülür. Posta blrliliae fi'" 
mlyen yerlere a)'da yetmiş beşer kurUf 
zammedilir. 

Abone kaydını blldlrea meklop •' 
teJsraf Ocrellni, abone parasının post• 
veya banka ile yollamo ücretini id•,.
kendı üı.erlne alır. 

Yeniden 5 abone yaznn veya 5 abO' 
ne birden ynzılnnlara, mekteplerle ıı61 
odııl:ırınn ayrıca tenzilftt yapılır. 

Tllrkiuenln her posla merkezinde 
KUHUN'a abone uazıhr. 

Adres dcliştlmıe ücreti 25 kuru1ıut· 

Dünkü Hava 
Yurdun bUtlln mmt.ıkal&nnda ııa'°' 

kapalı ve yağl§lı geçmlo, rilzg{ır doJı'; 
cenup doğwsu bölgelerlndo eenubf. ~· 
der bölgelerde umumiyetle §iınall u' 
kametten orta kuvvette, Trakya ve ~ 
de kuv\'etilce esıni~tır. Jstanbulda ~ 
kapalı ve yağl§lı geçmi3, 24 saat za;ı-•~ 

dald yağıeın metre murabbama b~ 
~u mUdan Uç kilo ölçUlmUştUr. ıuı»;. 
ılmall bUkametten saniyede 5 - 7 ıııe 
hızla eamigtir. • 

Saat H de hava tazyiki 758.3 JS].ili ,o 
metre idi. SUhunet en yUksek 7.9 ~ 
dUşllk 5.8 aantigrad kaydedilınl§tlr· 111' 

Diğer taraftan öğrenildiğine gör6; e' 
meVllhnde hiç görUlmeml§ olarak JJilııt• 
clkte kar yalmıı, ve yollan kapartı10 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Dibi Patrtkhaneyo blldlrlldlifno '~ 

Papa Eftım bazı meçhul eoba81 .. _!:.~ 
taratma bend ederek yana pat~ 
1' t,gal ctınete hamlamnqtır •. __ _.., 

Papa Efttm icabı hallnde ~ 
19ttmdat fldllememeslnl temlneıt bd ,_,
'8111 Patrtkbanonln &eleton teııerlJil 
.. Ml)eeekilr. 
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Şehir Haberleri 1 

8 * * 888plık bavyanların ilk partisi geldi 

Gelecek haftadan ·tibaren 
et ucuzhyacak 

Belediye .1 ftndan ge 1
• e k~plar §irkeU tara - f 

saplık ha tlrilınesınc karar verilen ka
~aın lia Y\"a.nlarrn ilk partisi dUn ak- Hilesiz süt 
. Dun :e~arıı3.§aya gelmiştir. 

dı Vagond en hayvanların miktarı ye -
daha gelce~· ~ugU.'l de sekiz vagon 
lnırovad ktır. Gelen koyunlar Çu -

1 
Ceıece~ hsatm almını§tır. 

aıınrn b· aftadan itibaren et fiyat -
anı~ılrn 1~ nıiktar daha ucu.zlıyacağı 

al{ladır. 

~--. 
icra 1 l 

§eri Mütehassısı 
lcra . Şehrimizde 

Adliye ~~lerlnıizi ıslah etmek Uzere 
d vck·ı · en get· . a etı t.ara.fmdan Isvi,..rc -
s·· utııen · :. 
?r ~l'!n. ıc.ra mütehassısı profe-

\'ıiayeUerj an memleketimizin birçok 
~ onra nde tetkiklerde 'bulunduk -
~ltnir.c geı' ~'IVelki gün !zınirden ~h
l oı \'e Us~ışUr. Mütehassıs dün Bey
er l'apnı Udar icralarında dn tctkik-

'.aıı.,.,, l§br. 
U~ "'tiu.n Actr 
ki e kend' . ıyeye gelerek çah§mak 
t lllliğt ~ıne tahsis olunan icra ha
tr. 1f u~h 1nda faaliyete başlıyacak-

lnerteti assıs kendisine f aaliyct 
olarak 1stanbulu seçmiştir. 

Pot· --..,-n,--
~ 

Yenid 
en Birkaç Esrarkeş 

0 ~Yet ~~~alandı atı eroin Il'ludUrları tarafından dün 
~. \.'e esrarcılar yakn.lanmıe -
rıı:lngaıtıd ~ 
""'! 011tn a. Sungur sokağında otu -
gaıtıda ~ ?\un oğlu Faruk dUn Pan
~ltl ~aıı.,. 01~Pdere caddesinde Vahra
gorruQıii§.esı önünde eroin çekerken 
tıılab. ih~ ın_U§tenler tarafından ya -

t UteH-.:ı r lizerine yakalanmnıtır 
iti' • "'11,le fk· • · 
~ 1 gram eroin bulunmuş-

tt~Yatıtta 
\'e ara1ı dijCadırcılar caddesinde 295 
~ atkad~ k~lı.nda hurdacı Ahmet 
ttı. haber alı GUlsümün eroin sattıkla-
~hut haı~ntnış, her ikisi de cilrmü

Quı ~dan ~nde tutulmuştur. 
,,_ ııullt;ı_ aşka Ahmedin metresi 
•uin b «.ıı de .. . • 

'1' Ulunrn U?.ermde sekız gram e-
ıı- ar1ah UŞtur. 
"'·kad :l.şınaa k h . lah- Cl§ı ile a vecı Cemal ve üç 

"'<ili.O 1Şlara 1 
buçuk kilo esrarla yaka -

sku ır. 
'~· darda . . 
ar lflde 12 Selamıalief endi mahal -
lıln~a j'<ıp;:araıı Şevketin eYlnde 
" Uştur ş, altı gTam af yon bu • 
t~1 . 

~hillJeı· . 
ı.-_ _ fı Ayaklandıran 

t-a~('köyct _abanca 
l'l:ıua brahiınc 1\aranfil sokağında otu
~ • Cıtiı:ı+- • evvelki gece sarhos ol -

ı lcıı.- •l.\!Sınc . K 
laıı:ı ""l6tıı- k aıt ·aradağ tabanca-

'l''§tır. ır en tabanca ansızın pat
ı. ab-n 
~01lı "' ca. k 
cltr~lllıtrı Ce~unu bir camı kırını§, 

4 lbl'ah· Yarısı uykudan uyan-
~j'~~kı%ıı:n Yakalarım ıştır. 
lcaıı\. ~ Caralan ma1ıJ..'1i.m oldu -
~il ,.. <laın~ 'l Yır caddesinde Alinin 

:ıat - .,·atı 
aııı.cıan 18tığı :a P kıı)kan Ömer oğlu 
ka!>ld ilt Sift CYkoz kundura fabrika,. 

.\lt a~ ~ltar:;akkabı salnu~. gizlice 
l'1Jllıi 'Uın n Yakalannu~r. 
2lıUdcı~ iJtı al' 0~hut mahkemesine ve
.llıaya t ıabıta gUn hapse ve o ko.dar 

/(q ttıaılltfun nezareti altında bulun
li~ ~t1'111Qk olrnu§tur. 

Hay\1an ve süt istihsal 
ınlktarı teshil 

edlllyoı· 
Süt ve yogurdun ıslahı için al~kn • 

dar :makamların faaliyetinden bahset
miştik. 

1şc Ankaradan başlanmasınn karar 
verilmiş olduğundan alakadar memur 
ve mütehassıslar Anknradaki tetkik-
leri bitirmişlerdir. Biitün köyler go -
zilerek me\•cut hayvan ve süt istihsal 
miktarı tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Anknradaki teşebbüse Orman Çift .. 
liği de iştirak etmektedir. 

Jstruıbul ve civaIJndaki tetkikata. 
pek yakmda başlanacak, burada da 
mevcut işler \•e istihsal edilecek süt 
tesbit edildikten sonra süt satışı u -
mumi hükümlere tabi tutulmak surc
tite hilesiz süt satılacaktır. 

o 

Şil'keti Hayri yenin U sküdar 
Halkına Bir Kolaylığı 

Şirketi IIa~Tiye Usküdarlılııra ko
laylık ve 11 Nisan 938 tarihinden :mu-

teber olmak üzere Kısıklı l{aracaahmet 
ve civan için vapur ve tramvay dahiJ 
olmak şart.ile aylık abonuman kartla- • 
rı ihdas etmiştir. 

Bu kartlar ikinci mevki için altı yüz ~ 
yedi buçuk ve birinci mevki için ise 1 
675 kuruştur. Bu fiyatta Yergi ve re- j 
sumlar dahildir. 

Bundan başka Ç.amlıca. Ye civarm:ı 
gidecekler için de ayrıca gidip gelme 
müşterek biletler vardır. Bunlar da 
vapur Ye tramvay dahil ikinci mevki 
22,50 ,.c birinci mevki 25 kuru§tur. 

Acaba Akay idaresinin de tramvay 
şirketiyle bir anlaşmn yapması ve 
bundan· Kndıköy ·ve cimrı halkının da 
istifade etmesi dü!3ünii1emez mi? 
cbv.kıknfmçğC~? 

----....----
Nisan V c Ağustot>la 
Gelecek Seyyahlar 

Nisanın on bcııinde Hallas ismin • 
deki İngiliz vapuru ile şehrimize 100 
seyyah gelecektir. 

Ağustosa doğru da Viktorya adın
daki büyük transatlantik ile 1000 sey
yah geleceği belediye turizm şubesi
ne bildirilmiştir. 

--~ 

Galata Meydanı 
Galata rıhtım yolu asfalt olarak ya

pılıyordu. Bur:ı.sı tam:ımla.ndıktıın 

sonrn Galata meydanının da asfalt o
larak yapılması mcvzuubahstır. 

-o-

Ticaret Odaları Kongresi 
Ticaret odaları kanununa göre bü -

tün ticaret odaları kongresi bu yıl An
kara.da yapılacaktı. 

Odaların bu toplantıya hazırlanmıB 
bulunmalarına rağmen umumi toplan
tının bir sene da.ha tehir tdilmcst 
muhtemel görülmektedir. 

Bunun sebebi üç sene cı,ıvelki kon
grede Odalar kongresinin dört senede 
bir defa ya.pılması temenni edilmiş ol
masından dolayıdır. 

Iktısat Vekaletinin bu temenniyi 
na.zarı dikknte alarak kongreyi gele -
cek seneye bırakacağı söylenmekte -
dir. 

Çörçirn mühim bir ma 

Geniş nı· 
nazi eştiri 

y 

• 
ıspanya 

Fra11sa ve ingiltere için büyük 
bir endişedir 

l'jn ton Çôrı;il, bpanyada harbin hU
kfiructt]Jcr ııleylttne aldığı nazik ,,u.lyeti 
gözden "geçirerek, ancak mucize eeklin
tlc bir knlkınmıı olmadıkça J\fadrltln 
Dnrsclonıı. ile nliikası kesllcmiycccğhıi, 

bunun iizerlno JıUkümcttUcrln, bo una. 
kan dölmıck için, mütareke yapmak tlzc
re Fransn. ile lnglltcrenln tınassutunu 

isfl)ecoklcrinl Böylii)or ,.o dJyor ld: 
Hiçbir taraftan ynrdım bcklendmer.. 

BillUn Avrupndııki faııist ayebtarı kuv
vetler o k:ıdar zayıflamış ve o kadar 
leşkilatuu kaybetmiştir ki, onlar da, va
ziyeti kabul ederek, boyun iğmeye mec
bur olacaklardır. 

Diktatör kuV\'eUerinin elde ettiği fuı. 

tünlük ile geçen hafta ayni zamanda ne§
redilcn iki Itnlynn tebliği ile pek ı;Uzel 
anlaı;ılmaktadır. Birinci.si, flddetll bir 
tanda, Fransayı, Ispanya.yn mUdahale 
ettiği t:ı.kdirde dUşeccği tehlike ilo teh
dit ediyor vo bir Avrupa harbinden 
mes"ul olacağını söylUyordu. 

riyle, en mahir olan biz miyiz: diye anla
malı: merakında idiler. Böyle müttefik· 
teri irlnro etmek zordur. Onun için, me
suli.rct Frnnsanın omuzlanna. yükleniyor. 

Ç.ö~il, bundnn sonrn, ı~rnnkonon, 

memleketi dııhflrlon de ldnre~I nltına 

ahıhlleceğini §UpbeU görüyor, bngilnliii 
ayntıklarm dalma devam cdec.cı;inl ''e 
tarpı.,nınlı:ıra sebep olacağını f~rct cdJ .. 

yor. 
ltalyanlar lspanyadan çekilecekler 

mi? Tabii çekilecekler. Şimdi bile, Fran
koya yardı:n edenler nranmda ltalyan 
askerleri az bir miktar tc§kll ediyor. 
Mussolini, tngiliz hlikumctine, Ispanyn -
dakl gönUllülerlnl çekeceğine, ispanya 
toprakları siyaset ve ekonomi Uzcrindo 
ltalyanm hiçbir arzusu olmadığına datr 
temlnnt veriyor. Belki bu teminnt Uze
rine bir Jngiliz - Jtalynn anlaşması ku
nılab!lir. 

Fakat Almanlar hakkında. ne dUşUno
biliriz? Onlar harp meydanında çarpı~ -
mış değiller. Fakat teknik kuvvetlerin 
yardımı ile nasyonalistlerlıı blltUn teş -
kilfit ve idarelerine girmiş bulunuyorlar. 
Almanların Jspanyada çok kuvvetli bir 
tayyare kuvvcllcrl var. Tayyare karar-

Vcııtslir Çolril 

gllbları Fransanm cenubt daki cephane 
fabrikalarından pek az bir uzaklıkta bu
lunuyor. Bu kuvvetler, her cın için, Bar
sclonaya yaptıklarını T11luza yapabilir -
fer. Burilar, Berllnden de Alma.nyanm 
yayılma siyasetine göre, mU11Uıkil bfr 
hnrp için talimnt nlabllirler. 

Almanynnın genernl Frankoyu ve e
lindeki kuvvetlerine. bUtfin vasıflan ile, 

bir nazi ldnresl kurmağa zorl~lan da 
tabil olur. Bunun için de Folanjist kuv
vetleri !Jet olarak kullanacnktır. 1'nm
ko hMiselorin daha acıklı fakat a::: §id -

deUi bir cereyan takip etmelerini ve 
memlekette bir İspanyol idaresi kur -
mak isterse bile folnnjist hareketini ida
re eden faal kuvvetler karşısında zayıf 
kalacak tJr. 

lçindo bir Alman nUvcsinin bulunacağı, 
geni" mikyasta, nazile5Urllnıiş bir !s -
panya, Fransa ve lnglltere için büyük 
bir cndi§e mevzuu olacaktır. Elverir ki. 
bu mesele üzerinde bUtUn gayretle! inı 
_)ial'f etslnlcr ve kendilerine hareket im
kArır kalmı§ olsun. 

lkfnci tebliğ general Frankonun bu -
gUnkU taarruzuna iı;tirıık eden ltaıyan 
krt.alanndaki iki bine yakm telefatın bir 
listesini bildiriyordu. Herkes biliyor ki, 
bu Italyan kıtalnnnın yanı ba§Illda, har
bin kat'I neticesini kaz:ınan Alman tny
ynreleridir. 

Bu suretle, diktatörlü devletler her 
5eyi yapabiliyorlar, ötekiler hiç bir §CY 

ynpamıyor. Bu anda, Avrupada kanun 
ynpan diktatörlerdir: onlarm verdikleri 
karnrlan ı>arlamcnter demokrasiler de 
kemali hürnıoUe kabul ediyorlar. 

M • • • nuf u 
·ue · üzerinde ne 

esir bırak ı 
l\fuharrfr, lngHtcrede de cfkanomu· 

miycntn 1'~rankocolar lehine \"O hükiı • 
mctı:Uer lehinde olar6 olarak ikiye 
&ynldrğmr; partilerin, her iki tarnfm 
nctkclcrlni kcn<ll neticeleri gibi saydık

lnrmı kayc1ctuktcn sonra, Frankonun 
zafer J\a7.andığr takdirde ,-azlyctfn no o
lacağını tetkike geçiyor: 
Fnınko, yabancıların yardımı ile ve 

bnıılıca bu yardım sayesinde galip gele
cek. Ma.ğlüp olan vatandaşlan onun e
line düşecek bu iki Jsp:ı.nya arasında 

derin ve geniş bir kan ırmağı akıyor. Bu 
ırmağın birçok kolları, harap yanmada· 
nm bütün kasabal:ırmdan geçiyor. Bu 
kanm büyilk bir kısmı asıl muharebeler
de dökülen temiz kan değildir. On bin
lerce klııfnin birden uğradığı katli.Amlar 
vo idamlar arknl:ı.rında lanet ve inti -
kam bırakmıştır. Jspanyol milletinin o -
c:ığmda kalnn bllyük ,.e acı blr sefalet
tir. 

Bu vaziyet dahilinde mepıleketin be
lini doğurmak iı;in, o anki ihtira!llııtı\ 

galebe çalan, yUkısek \'e mUstekil bir o
torite sahibi, çok büyük bir devlet adamr 
ıazrnıdır. General Franko da. bu mezi
yetler \'nr mı ki? 

Belki hakikaten, Guernika bombar -
dımnnı, Ba.rselona bombardımanı gibi 
büyük fecaatleri işliyenler Fnmkonun 
menfaati olıuı Clevlctlerin kuvvetleridir. 
Bilhassa Almanlar kuvvetlerini tecrllbe 
etmek, meslek teccssilsU ne acaba bU
yUk ııehirlcri tahrip etmek veyn sMl 
halka istırap çcktinncktc, teknik itiba-

o nnn 
italyan 

Mu olini. milli mlldnfna blitçcsi 
ı:uiznkcro olunurken, scnnto<ln söy
lcdi&'1 nutnktn, Jıllhnssn, yeni hnrp
Jcrcle, t.ıuu·ru7.n I nrşı en iyi mlldnfn· 
ıı.nrıı, bUyiiJ.: ~chlrlcı·ln bo.,nltılma ·ı 

olduğunu sü~ lcmfş Yo hemen bugün 
küçüle şebil'leı·c, liiiylcrc ycrlcşccck
lcrin yumurta knpıyn gchnc<lcn ted
birli dıwrnnrnı~ olncnldnrını dn iJA
,.e ctml., t ı. 

l•"rnnsı:r.cn. "J~nt rnıı-.ijnn" gnzet<"• 
ı-t bugün lt.nly:ılla halkın, l\lıı ollni· 
nln bu sözl<'rl üzerine nltlıh""I tcdhir.
lcrl nrılntıyotf: 

' 
ttaı~·anlar biliyorlar ki, B. Musoli .. 

nl ortada clcldi lılr şey yokken h!ç 
bir zaman böyle konuşmaz. Eski nu
tukl:ı.rınıı bakılırsa olmadan söylen
miş, tam bir hak1kntc uymayan bir 
kelime buJnnmaz. 

Onun f~In, kendi kcndllerlno şöy-
le diyorlar: • 

~fusoltnl bize bllylik ıncrJiczlcrden 
mümkiln olduğu kadar u:zağ:ı kaç

mamızı stirlcrkcn tabtl bir şoy dilşll
nUyordur. O, bizim bilmediğimiz 

şeyleri bili~·or. Döyle lıir t:ıvsiyedo 
bulunuyor, demek ki ortncla vaki, el
lle tutulur, ncele tedbirler alınması 
lazım bir şeyler var. 

l\tusolinl: Hemen hugUn dedi. 
Şunu da bilhassa lş:ırct etti: 

Yarın. sefcrberJlk lll\n olunduğu 
zaman, trenler, yoJlar, aı:ıkcır nakli-

ne tahsis olunacağı için, tabii, balkı 
ve eşyalannı nakledemeyocekUr. 
Dunun için, İtalyanlar şimdi ne ya
pacnklnrınt şaşırmış bir vaziyette 
bulunuyorlar. Kendilerinden fote
nen blr hediyeye ~nğırılma 1 ya 
bircmre itaat değildir: Kcnclillk1e. 
rindcn ve kendi mcsullyetıcrl altın
da hareketleri isteniyor. Uasıl ha
reket edecekler:? 

Diğer taraftan. şöyle düşünUyor
lar: 

Hnrp her halde pek yakında olma
yacak, çUnkU hUkümet halka saz 
maskesi dağıtmağa daha başla

madı; zehirll gazlara. karşı hfc bir. 
sığınak yapılmadı; yernltında umu- . 
mi sığınnklnr kazılmadı. 

IIakiknten öyle. Dundan birkac 
ay evvel Romnda, belki ynrnn ada
nın diğer büyUk şehirlerinde de, ha
va hUcumlarma. lmrşı, ışıklar söndü
rülerek, sokaklardan ltf atye ara
ba Tarı gccerek, müdafaa tecrübele
ri yapıldı. Fakat, bUyUk bir müda

faa tecrUbesl değildi bıı. O zaman 
halka yalnız, bodrum katlarına sı
ğınmaları tavsiye olunmuştu. Bu 
tabit, kftfl bfr tedbir değildir. Kfm
seclo"hava bombardımanı ile scıccek 
bir harp tehlikesi hissi yoktu. Aca
ba muharebo Hyle birdenbire mi ko
pacaktı? 

taı. I Oğiı.t n ~UÇu1ldan ya'kfJlaııdı -
.,a, tlıUr attaı . . 

Cacıdl!t!i <ı.eaat e ıs_mındc birisi zabı-
~esımoe ırn&cdJDseoeır: 

Gene ltn.lynnlnr şöyle dlişUnüyor: 
.l\fusollnl harp istemiyor. Harbi 

bu kndnr dikkatfo ve ı;ıidd tıe hazır
laması onu gayri mtimkUn hale koy
mak içindir; ileride düşman olacak· 
lnr bilsinler ki bize Jıl.cum ederse, 
Pişman olacaklardır. 

kendısı~·de arzuht:nıı~. yeni postahane 
l°t!k on ı·ı heıcçi alcı Car:r Tnyyarın 
illi tir ırasını d~ptn'acagınr E.öyliyc-

b11,1 ·,.~nf<!r 'J' andırdığını iddia ct
sıııar~ ·ez~ 9ir ayyar Yakalanmıştır. 
~ "lln n C'l'"]ccn s e~ l alıke . - • nbıkalr hır-
bakkaı f~kiıniy:·~ıı. Hüseyin e\'Yelki 
lerk dukknn tırnılliyc caddesinde n ınrn 
lllatık,. Yaknıa. arka tarafını de • 

"ll'ıes· nmı-; tlrm ıne v"ril : c iimcşhut 
"• .....__ rnıştir. 
ıvrı --o--~iilk \l kiye 8 .. . . 

l'aıtt 1~. nil§nıUr a ~ufettı§ı 
'~ar~ .ettı6ı Bay Tevfik 

a l:'ibnisttr. 1 l"ugos1av eko.nomı heyeti az.ası .. 

Ve 
'l'npu Ye Knlastro müdilni umu

mlll~inden mütelmid Ilnj lla<'ı SE. 
L.\llAnntx 'l'.APC(''{j G nisnn ns 
çarşamba siınü fcvat etmiştir. Ce
nazesi J1u gün snat l ı. de lıi"llcllde 
Büjiik Heşid paşa caddl'sind 4 ::ı ııu
maralı hnnesindcn koldırılarnk Ak
saraydn Valde camilndc cennıe na
mazı kılındıktan sonra Merlrcz efcn
dfde1d makbereslnc dofnedilcccl;ttir~ 

.(V. P. 2841) 



Muvazene vergisinde tenzilat 
yapan kanun layıhası 

Meclise veri lecek 
Allara, 6 (Telefonla) - Oğrcndi - ) 

ğime s&e, :mııvueııe verıtalnde tenzi -
llt yapan kanun lAyüıaaı bugünlerde 
Meclise acvlı:edllmelı: Uzercdfr. Bu JAyi
hay& ıısre vergi nlabetlnde beşte bir 
m.iktannda tenzllAt yapı!ıııalrtadır. Mu -
vaıene verglsl, lstllıkak, kazanç, buhran 
vergile ri çıktıktan eonrn gerl kalan kıs
mın acyyaen )ilzdo onu olduğundnn ö

nUmUıdcld maU yılclıı.n itibaren kesile -
cek milctar yüzde sekizdir. Be§ senelik 
blr programla muvazene vcrgininin ta -
mamcn Ugası cihetine gidilmesi dil§UnU
Ulyor. 

Şl.mdl yapılacak tenzillerin da.ha. zi -
yade kUçUk maaşlardan başlanması yo
ltmda Meclis mahafilinde kuvveut bir ce- 1 

rcynn olduğu gibi bunun umumi olarak 
tatbiki seklinde de mutalealara. tesadüf 
edilmektedir. 
Diğer tarnftıın hilkümet kazanç ver

gisinde de bazı dcğ~ildlkler yapılmasmı 
derpiı.ı ctmi§ ,.e bu maksatla yeniden 
mUhlm bir kanun layihast hazırlamı!}tır. 
t.Aylha bugünlerde meclise sevkedile -
cekllr. Bu laylhaya göre serbest mes -
teklerden alman kazanç vergisi haddi 
blrincl ımıtfta 750 Ura olarak tcsblt o -
dilmektedJr. Yine bu ll)ihay:ı bağlı bir 
cetvelle Türkiycde mUhim ticaret er -
babının çalıgtığı §ubelcr tam olarak göa
terilmcktcdJr. Yeni lAylhada hmir en -
tepıasyonal fuarına ait sntıelar hakkm
da da genlr; muafiyetler vardır. 

Ha tayda 
intihabat ı idare edecek komis

yon azaları seçildi 
-~kara, 6 (A.A.) - Hatayda inti- l 

1ıab&tı ihzar ve tanzim etmeye memur 
olarak ccmlyeU akvam tarafından ta
!:\'in edilen komisyon ve mahkeme a -
zasilc diğer ajanların isimleri 8.§ağı -
dt.c:lır : 

Komisyon azası: 
Reis: Bay Roger Secretan (İsviçre-

!i). -
A:r.a. Bay Jacpucs Lagranga (Belçi

ka)lı. 

Aza Bay H. Ch. G.j. Vandar Man • 
aare (Holanda) lı. 

Au. Bay H . Reimers (Non•eçlf) 
Aı.a. sonr:ldan tayin edilecektir. 
Mahsus mahkeme azası 
Reis: Bay Aristide Phocas (Yunan

lı). . 
:Muavin a.ıa: B&y Knıue - Jensen 

(Norveçli). 
Muavin nzn: Bay Pierrc Bucnier. 

(İsviçreli). 
Ajanlar; 
Bay A. P • .ı: ricol (lnğiliz). 
Bay C. V. Dodgson (İngiliz) 
Bo.y Q. Hilhouse (İngiliz). 
Bay E. Polet (Belçikalı). 
Bay G. Vandenbulcke) (Belçikalı). 

B:ı.y Fernand Houss (Belçikalı) . 

Bay Jemetre Boujoris (Yunnnlı). 
Bay Demetre Stepha.nou (Yunanlı) 
Bay A. L. Vurfbain (Holanda) h. 
Bay A. H. Benncvitz (Hola.ndalı). 
Bay J. Lugt (Holandalı). 
Bay Jonas Lie (Norveçli), 
Bay~. de Plom~ (lsve~li)• 
BaY. Erik Dalın (lsvcçli),. 
Bay J. Lecomtc (İsviçreli). 
&y Roland Gorge (İsviçreli) . 
Bny Bragljub Pavkovitch (Yugos -

la\;alı). 

Dr. tvan Tomsig (Yugoslavynlı). 

Millet Meclisinde 
Askeri ve mulki tekaüt kanun
iarının müzakeresine başlandı 

• Anlrnra. 6 (A. A.) - B. M. :Mcclf-
11 bugUn Refet Canıtez'in ba§kanıı .. 
iında to;ılnnarak hudud ve sa.hlller 
ıthhat · mum mUdUrlOğUnUn 1934 
mnli yılı hesabı kaUslne alt kanun 
l,lylha.aını J:ab"".l etmiş ve matbuat 
umum ıııUdOrlUğil teşkllAt vo ''azl
f e lerlnc c!ııJ- ;::ınuna bağlı cetvel, 
ae değlelklll~ }"~ pılması, Tilrklye - ıs. 

"fec ve Türkiye - Çekoslovakya nrn
•.mda munaklt ticaret mukaveleleri 
llc ltlcrtnı: anlaı;ımalannın tasdik. 
ierine alt kanu-ı 10.ylh ıı.ln :-•nın bl-.. 
r incl mUıakerelerlnl yapmıştır. 

BugUnkU toplantıda btrlncl mUza
:tercıl yapılmış olan kanunlar ara
sında nsker! ve mUlkl teltnUt knnu. 
nunun 3 Uncu maddestnl değiştiren 
kanun Uyibnsı da bulunmakta idi. 

Bu kanuna g6re: 
"TekaUt muıunclesi nentıda ya. 

zıh ·cll ::blere binaen yapılır: 
Subaylnrle.wlıe•l memurlar hak

lnnda: 
A - Tahdfcll.;atrt ıtanunu muclbln-

ce. 
B - Kanuni şartları tamamhynn

larm tal -,p ve lsUda.ları Uzcrlne. 
C - MalCılijct üzerine, 
D - Ahldk "'oht· ··:ıdan hUkmen 

t""e .... :ı t: .: ileri Uzerfnc. 
E - Askeri mahkcmGlerden Yerl

lccck JıukOm ilzerine. 
F - SGS sayılı terfi kanununun 14 

ilncU maddeeino tevtilrnn. 
r: - Mosır.· · · · • •yets lz11k nokta. 

sından sfclllerl Uze rlne, 
H - Dle,pt ı .. nokta~- ... ,• .. , sicllJ ~. 

·ri 11zeJ1 ::- "• 
lflllkf memurlar hakkında: 
A - 65 yqınr bitirmesi llzcrlne, 

n - :.~al: .. ·~ .. : :::-; ı:"' , 

C - 788 s:-.;ılı memurun kan"Unn
nun 8' üncü mnddcslndo ynzılı müd
detlerden ziyade hastalıkları devn.m 
etmesine binaen, 

D - Memurun kanunu veya hu
sust kanunları mucibince, 

E - J{anunt ~artları tamamlıyan
ların talep ve istidaları üzerine, 

F - .AhlAk .ııoktnsından nlzamna
m cslne göre slclJlerl llzcrlne, 

G - Tahdldl sin kanunu :mucl
blncc, 

''.A ve G fıkraları mucibince mu
amele gören mUlkl memurlardan ik
tidar ve lhtlsnsından ı tlfnde mum. 
kün olanların her sene tein istihsal 
olunacak icra vcklllerl heyeti ka
rarl&rllc lstlhdamlarının temdidl ca
izdir. Ancnk bu mUddot beş seneyi 
gccl mez.,, 

ToluıUt m u~rnclcsl su baylarla as
kort memurlar bakkındo. rclslcum. 
burun ve nıUlkl memurlar hakkın. 

da mensup oldultları vokı\lctln tas. 
dtkflc yapılır. 

B. M. Meclisi Cuma gilnU toplana. 
caktrr. 

Rüştü Aras 
('Ustara.rı 1 inci sayfamız.da) 

B. ŞUkrll, lkt.mat Vek!letl Türko!i!ln • 
den BB. Nihat ve Cemal de Vekilimizin 
maiyctJnde olarak Mıııra hareket ot -
mitlerdir. 

Vapur evveli Pireye uğnyacak ve al
tı uat kadar duracaktır. Hariciye Veki
limiz bundan illtifado ederek Yunan 
rlc:ıllyto tcına.s etnıeııi tabiidir. 

Heyet, cumarteal sabahı IUenderiye 

İspanya Hükumetinin Yeni 
Bir Beyennamesi 

lstlkUll için sonuna 
kadar harp 

Barselona. 6 (A.A.) - Ncgrin kabl -
negf, bUtnn Ispanyollıırn hitaben neısret
tiği bir beyannamede ezcümle §Öyle de
mektedir: 

Hilkümctin kati ve mutlak karan, §İm· 
dJyc kadar misline tesadüf edilmemlıi de
recede çirkin enternasyonal yardım sa
yesinde ispanyaya hUcuın eden vo mem
ıc eti fıjgııl eyliyenlerden lspanyanm 
kurtulmasına kadar Ispnnya istikWi içtn 
harbe devam eylemektir. 

Barselona., 6 (A.A.) - B. Negrin, ye
ni kııbine;i te§kil etmiştir. Bu kabinede 
hariciye nazın B. Alvaroz Delvayodur. 
Kabinede adliye nazın B. Gonzolce Pi -
na, Dahiliye nazırı da B. Polino Gonezdir. 
H • ;t..ki de nn:ırelst sendı"kasqıa men-

pturlar. 
Mutedil sosyali.!Uerden B. lndclcio 

Prleto, yeni kabineye dahil bulunma -
maktadır. 

Siyasi mUııahiUer, yeni Negrin hUku
mctlnin t c3ekkUl tnrzınm ne\'J'cldano bir 
surette FrankisUere mukavemete ka -
rar vcrllmfa oldui;'Una dclA.lct etmekte 
bulunduğun:ı beyan etmektedirler. 

Faris, 6 (A.A.) - "Pöli Parizien,. ga
zetesi, Jspımya hUk\nneUnin kendisine 
ynrdmı için dUn Fransa ve Ingiltere nez
dinde yaptığı teşebbUsU mevzubaha ede
rek Fransanm bir ııdcmi mUdahele ta
ahhUdU ile bağlı bulunduğunu ve §imdi -
yo kadar takip ettiği hattı hareketi de
ği§tJrmfyoccği cevabmı vcrm~ bulundu
i;'Wlu yazmaktadır. 

Viyana Elçiliğini 
Lağveu·k 

Ankara, 6 (A.A.) -Türkiye Cum
huriyeti hUkumeti, Avusturyadaki 
vaziyetin icabı ohırıık Viyana elçiliği
ni lftğvctmcyo ve yerine bir başkon -
soloslu'JC ihdas ederek tayin edilmek 
ilzcro olan başkonsolosluk iı;in Al -
manya. hUkfımetindcn bir ekse.katur 
talep eylemeye karar vermiş olduğu
nu bugün AJı:ınnya. hükfunetine bil
dirmi:itir. 

Bir Yahudi Gazeteci 
Avusturyadan Çıkarıldı 
Berlln, 6 ( A. A.} - D. N. B. bildi. 

rlyor; 

nır lrnc gün evvel pnrl suar gaze
tesı , Şuşlngln delirdiğine ,.e bir tf .. 
marhnneyc knldırıldığınn dair Viya
na. dr.lml muhn.bfrlnden aldığt ya
lnn bir haber neşreytcmlştlr. 

Bu haber başdan aşağı uydurma
dır. Du gazeteye fvnn Kobcn ismin
d e yabancı devlet t<ıb,1lnsınclan, bir 
ynhudf makale ve haber göndermek
te idi. lvnn Kohcn on iki saatlik bir 
mUhletle Alman hududu haricine çı. 
karılmıştır. 

Bozuk Et Yüzünden 
" • 1 J : .:>c:.-e 

Şam, 6 (A. A.} - DUn Trabulus
şamdn bozuk · yllzUnden tıkan bir 
mUnnkaşn. ltil>nanlı avcıların dUk
k~ncılar on beş kişinin yaralanma. 
sına sclJeblyet ''ermiş olan bu hndl. 
Be, nskerin mUdahalcsl n e hltnm bul
muştur. Mnğ:alar protesto maka. 
mmda, busun kapalı kalmıştır. 

Harp Çlnllleı·ln le
hinde devam edlvor • 

Hankeu, 6 (A.A.) - Çin reısmJ tebliği 
lıılmpunun §lmallndckl va:ı:iyct Çinli -

lor lehine olmaktn bcrdevnındrr. Tııier
§'Janga kııdnr iJcrliyen dU!jJiltu: kuvvct-
1 ... ri tamamen dağrtılmıatır. Bununla be
raber Yihsien Tsaoj;vong civarmda ı;:ld -
dcUi bir muharebe cereyan etmektedir. 
Şantungun cenubunda ilk defa olarak 
çok kuvvetli maklnalı kıtaat faallyetto
dfr. Honamrn hnallndcki seyyar ltıtn:ıt 
dUıımana mUhim za;iat verdirml;;tlr. 22 
zırhlı otomobil, 260 tüfek, birçok m ' -
hlmmat, 19 otomobil almnue ve 7 tank 
tahrlbedilmiştJr. Innanca zayiat 300 e 
yükeelmi§tir. 

ve aynı gUn Kahlreye muvasalat ede -
cektir. ?Jısırdan avdet ayın 14 Undo 111-
mendlf erlc \'O Suriye lizcrinden vuku -
bulacaktır. 

ubayların terfiine dair kanu 
layihası meclise verildi 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ordu subay
lar heyetinin terfilerine ait ek knnun 
li.l-ihaSI meclis nıznamcsinc almtnl§tır. 
L!yihaya göre bunlardan iki sene için
de kttada ve (Kurmay) vazifelerinde eh
liyet g8stcrerek llyakaUarı tasdik edi -
Jenlere iki ecne daha kıdem zammı ve-

ÇeKoslovakya 
karışmak üzere 

(Üstarafı 1 incı f!ayfamı:ı:d ) 

duğu neticesine varmu.ıtır. 
Südet Almanları partisi, Südet Al

manlarının mümessili sıfatile, vazi -
yetini ve hattı hareketini değı3tirmck 
imkamnı görmemektedir. 

Oslo, 6 (A.A.) - Norveç ve lsveç 
Danimarka ve Fcnlcndiya hariciye 
nazırlannm konferansı sonunda nc1' -
rcdilen tebliğde ezcilmle deniliyor ki; 

Nazırlar, dilnya. politik vaziyeti U -
zerinde fikir teatleinde bulwunuşlnr 

ve aimal memleketlerinin uzakta. dur
ması ltı.zmı geldiği kanaatini mUttc -
fik bir surette fr.lıar eylemişlerdir. 

Şimal memleketleri, Avrupa.da. ku -
rulabilecek devletler gurupları hari ~ 
cinde kalacaklar ve bu guruplar ~ 
sında bir harp ihtimalinde bu harbe 
girmemek için mümkUn olan her §eyi 
yapacaklardır. 

Şimal memleketleri, bu hedef için 
iş birliklerinl idame ve takviye eyle -
melidir. Dört memleket hariciye na -
zırlan, muhtemel bir Avrupa harbi 
esnasında ı:imal memleketleri arasın
da. karşılıklı ekonomik yardım ba.h -
sinde ihtizarı faaliyete devam olun -
ması arzusundadırlar. 

Dört memleket hariciye nazırları, 

hUkfunctlerine milatcrek bitaraflık 
kaidelerini tasvip eylemeyi tavsiye 
hususunda. mUttefik bulunmaktadır. 

Fransız meclisi 
(l~sta tarafı 1 inci sayı/ada) 

Diğer taraftan, Ayan Meclisindeki mU-

zakcrelcrin neticesi Uzerinde §Upheleri 
bulunmıyan ve bu sebepten dolayı mU
znkerelerln yapılmaması fikrinde olnn 
b~ radikal sosyalist partisi zimamdar -
lan, radiknl sosyalist nnmlnnn kabine
de bu noktai nazarı mUdafaa etmeleri 
arzusundadır. • 

Zira, bu projenin Ayan Meclislndc 
mlll.3.keresl, sol cennh partilerinin yan -
nm hilkümeti için JUzumlu ~birliği yap. 
malnrı için tehlikeli bir rey izhar olun
ması netic~ini vcrcbllocektir. 

Paris, 6 (A.A.} - Havas bildiriyor: 
Sosyalist r.nzırlnnn sruıt 17.30 da baş

Jrynn görü5meleri saat 19.45 de nihaye
te etmiştir. Toplantıdan çıkan sosyalist 
nazırlar, herhangi bir beyanatta bulun-. 
maktan fatinkAf etmişler ve yalnız sa -
lAhiyct projesini müdafaa cyliyccet'fnl 
blldimıi§lerdir. 

Pıı.ris, 6 (A.A.) - Aynnı11 en mUhim 
grupu ol~ "sol dcmokratlar.,ın cuma 
gUnU hUkCımeUn malf projesi nleyhlnde 
rey vermeği hemen hemen ittifakla ka
rnrla.5tırmışlardır. Ayanın bu hattı hare
keti karşısında projenJn aldm kalması 
muhtemeldir. 

Sabah gazeteleri, kabinenin cuma gh
nU istifa.ama muhakkak nazariyle bakı • 
yorlar. 

"Jurnal,, Ayan tnra!mdan düşUrille -
ceğino, Blum'an kani bulunduğunu yazı
z•or. 

Mevlut 
Ziraat Vekaleti heyeti tefti5lye Reisi 

Bay Bekir Şan refikası merhume Ba -
ynn Mihrlbanın isUrnhntı ruhu için nisan 
938 cuma gUnU S!Ult 15 de Beyoğlunda 
Ağa crunlindo ınovlüt okuttunılncnğm· 
dan arzu buyuran zevatın teşrlf]erf rcca 
olunur. (25147) 

Oifu A \"Dl Km İhsan 

Aleni Teıekkür 
Müptell olduğu Ureml haatalığmdan 

kurtulamryarak bUtlln tanıdiklarm.ı ve 
bllha.ssa bedbaht anneılnl bUyUk bir te
cssUr ve dainıt matem fcinde bırakıp 
gang T• !IDlda gözlerini hayata kapayan 
Adatepe levazım subayı Teğmen Kenan 
Boranın, gerek cenaze meraıılmlnde bu
lunarak merhumu elleri UstUnde nak
leden doatlarmıı:za ve muhtelif ırureUer
ler taiiyette bulun&nlara karoı §Ukrar 
borcumuzun sayın gazetenizle llinmı 
candan dilerim. 

Merhumun amtası yerlnclo 
H üseyin Hilmi lren 

rltecektir. Bu iki senelik kıdem! 
lardan verilecek tezi muvaffnldyet18 • 

zan ve lJyakatlerl Ust taraf Amirleri 
rn!nıdan mm.siyle tasdik ol~ 
talimntı ,,artlarına uygun olaralı: ~ 
ne dııha. kıdem ummı verilecek O;:{I! 
zümreye (Kurmay) yardnncı vaıif~el 
aeçilmlg olanlara bir seneden ~ 
dem zammı verllmedlği gibi bunl&l' 
may) stajına da tdbi tutuımıyıJ~ 
drr. 

lZ!OR FUARINA GELE~ 
KOLAYLIK /: 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bu yıl 
lacak sekizinci e.ntemasyonal }Dıl1t el! 
anna ecnebi mcmle~etıerden gele 
lere fuarın tesbtt edilecek tarllı" 
be§ giln CV\'el vo sonrasına tadat dl 
vam e tmek fu:ere ikamet hakkIDl 
§edecek §ekilde meccani Vize v,, 
si kararı~. 

iptidai Maddeler Tenzfllt 

Cetveline Jlive f 
Ankara, 6 (Telefonla) - Ha.zirai ..Al 

denberl tatbik edilmekte olan ~ 
maddeler tonzllAt ceh·cllne bi J 
mnmül em~yon mnddesinin de pı ..ıl 
ve bu madde için fptldal madde teıP"". 
nlsbetinin yüzde clll olarak tayini .;• 
killer Heyetince karar~. 

Dcnlz Tic:ırct IUüdürli 
Ankara, (Telefonla) - IstanbUl ~ 

nlz Ticaret mUdUrU Bay MUfit N;; 
buraya geldl. Bırkaç gUn kalıp "e fi 
Io temasta bulunduktan sonra ııınaıı ~ 
Ieri için :Ueralne gidecek, sonra IsUJI 
la dönecektir. 

Şllkril Saracoğln Geliyor .~ 

Ankarıı, 6 (Tclefonlıı.) - HafP .i 
Vcklleti vekill Bay Şllkrll ~l 
BD.Ikan ekonomi konseyin! açmak ; 
bu alt§amki tirenle htanbula hareket 
mietir. 

Klerlng Jlcsaplanndan 
Alacaklarımız 

Ankara, 6 (Telefonla) - ~l~ 
son hesap hulbalarma g6rc mulıt fi 
memleketlerin merkez: bankalarmd~• 
tutan Klering hesaplarmdald ala . ...1. 
mız ımnlardır: Almanya A ve B rr 
ıan ıs.204.soo Belçikada sı.ooo 
yada 41.000 Lehtstnnda 250.000 
Türk lirasıdır. 

Bir mukayese 
(tlsıtarafı 1 ,;_, 

Yedi, sekiz sene evvel Aıner11'' 
başlayan bUyUk cihan buhrall ıl 
dalgaları gelip te memleketi~ 
çattığı sırnl rda dcYlct bUtcenılS 

6 
mliyon lirada n 165 milyona JcG 
düşmilştu; o vakit sene AtatU'o; 
verdiği dl re ktl rıcr ile lsmct lıl 
hUkumett ı;ayet eıkı iktisadi ,·e 
ll tedbirler nlmı~tr. Bu tedbirle! 
ilk neticesi cihan buhranının 111 
iktisadiyat Uzerlndo husule get1~1 
sarsıntıyı durdurmak oldu; bllıl 
sonra ikUsadl TO mali taldba.t d~~ 
başladı; bu fl!lltl.hntın neticesi de 

4
,r 

taraftan mernlcketto tUrIU ba1ııı r' 
Irk eserleri vücuda getirmekle b~ 
b er. milli ikUsndlyııtımızm ~e ~ 

liyemizln y{lkselmesı oldu kl ıı1 f 
bllt~e muvazenesi ile beraber bft 
sım vergileri bu lıJAhat sare•111 

ya.pabtliyoruz. t' 
BI rdo eski dovJrlcrde dcvıet ~ 

tından herhangi bir zaruretse"~ ~ 
blr yeni vergi ihdas edlldlğf ,,'iP / 
kimse bunun bir gUn gelip te J I 
kacn~ma inanamazdı. Çünkü osıll, 
h devletinin atnrlar suren ha1at~~ 
muvakkat adı flc hlle olsa bit J' 
konmuş olan bir verginin bir "'ıı 
kalktığı vaki olmamıştı; işte orlı: 
Bayar hUkCımctlnin bir kısım "~il 
Jerl bUtiln bUtOn kaldırmak. "fi 
bir kısım vergileri de tedrici sö~ ! 
te hafifleterek ayni neticeye ti. 
mak suretiyle gösterdiği yeni fC ,1 
tın bu ftfbarla da busust bir ııı•11 et 
vardır. 

OZDlLEK GAZETESi ~ 
Gllzel Trakyanm en i§lek b1r .,,. 

olan Lilleburgazda dört yıldanbeti ;' 
çUlc hacimdo çıktın Ozdilek gaset~~ 
ni makinesi ile bilyUk ve dolgun Jl10-
recatla ÇikanJmağa bqlanmtttll'· ,, ' 

Jeğe, daha mUtekimll blr ueJdlde t il 
mek dileğiyle birlikte, muvaffaıd>'.c 
menni ederiz. 



Edebi roman: e7 

OSMAN OFLAR 
.,, YAZAN: Kenan Hulası 
Rapıyı v 

1 

, 
Kadın polis hafiyesi 
meraklı bir macerası 

htc bir urnıak ve içeri girmekle ma hUr yaşamaya alışık olduklarını 
da tnUt şeyden bahsetmemek arasın· &Dylerlardl. :Fakat Ham Osmanof 
llıanor ~eddlt dakikalar .• Zehra Os- bunu yapamamıştı; yapamamış ve 
lerının d:,daklkalarmda hangi his- duyduğu zevk yanında kendisini blr
tında k •l ziyade hA.kfmlyeU al- dcnblre Zebra Osmanofa teslim et
sa oıa alırdı? Ve her halde, ne olur- mfştf .. Yusuf Osmanota gelince, bir
.,_ un bu 
-.,ıbra 

0 
ınUtereddlt dakikalar denbfre sinmek lüzumunu duyduğu 

llılt etu~ınnanofun ruhu nzerlnde u- muhakkaktı. tik dnkikalarda bek
tıt1 tn h itnden daha çok tesir yap. lemfşU ki Hnltl Osmanof kendisln
strı ,1~ akkaktı. Hiç kimsenin te- den Umlt ettiği derecede keskin dav~ 
"eren , Oda kalmayan, hemen karar ransın ve Zehra Osmanofa haddini 
tıor... e tatbike geçen Zehra Osma- bildirsin .. Fakat Halll Osmanof bu-

l<enııısı 
1 

nu yapmadığı zaman, Yusuf birden. 
boıa11 b ~in bile yavaş yavaş kay- bire geri cekflmek lUzumunu duy
ltetet hl~ hakikat yerine ştmdl bir Is- muş ve biç bir vakit Ham Osmanora 
btr hıs 6 denemlyecek kadar yapma bu mUsaadentn mahlyeUnt sorama
hellleıı ~n kaim olmuştu. Dlraz evvel makla beraber kendisine karşı atı
ların1 b 11.Pırnın önUne gelerek ndım- lan ikinci bir kurşun gibi hissetmiş· 
btr gıı1 ana duyurmaksızın atan ve ti. 
dın 2e~edon daha hareketsiz bu k:ı- Onun içindir ki Zehra en çok yal· 
bıı 18tnt ta Osmanof mu?. Kim ona nızlıktan çekiniyordu ve son gUnlcr-
1o•sa 0 "erebilecek?... Kocası mı, de kendisini birdenbire yalnızlığın 
Osına.n rıgorof ve Halil yahut bUtUn içine attığı zaman Osmanofların Is· 

:be~~~r mı?.. ter istemez nazarı dikkatini celbet-
ll'akat 1 hepsi de verebilecekler... mfştf. Fakat gene Osmanoflardan 
1lıa..tı0r11terlerlnde hangisi Zehra Os- hiç biri Zehra Osmanofun bu hare
taraltter~ değ-fşmeğe yUz tutan bn ketindeki hakiki mahiyeti anlaya. 
~at bull 1 anıayabllmlş ... Zehra, biz cak bir vaziyette değillerdi. Sadece 
~~1or~ ;endlsi de kendi kendine bu hareketle şöyle bir meşgul ol-
11lda. ~ e tıpkı bir hayalfn karşı- muşlar, yahut kafalarının içinden 

ııessıı d vap n.lrr gtbl dakikalarca bir hayal gibi gecerck uzaklaşıp glt
tlll~? •. Uru)·orctu. l\:lm anlaya bil- mişti; zaten Zehra Osm.nnor ta bunu 

l!er h bildiği için ancak biraz ncrcs atıyor 

Birçok kimseler, Londranm Mey
fer semtinde bulunduğu söylenen 
kumarhaneleri bir masaldan yahut 
bir roman mevzuundan ibaret sanır. 
Böyle bir şeyin mev-cut olduğuna as
la fnanmnz. BugUn belki o kumar
hanelerden gayet az kalmıştır. Fa· 
kat ben, Stella ismindeki genç aile 
kızını o batakhanelerden kurtarmak 
vazff eslnl Uzcrlme aldığım zaman 
Meyfer semti, btrcok kumarhaneyle 
doluydu "° sltUkçe sayısı daha çok 
artıyordu. 

Stellanın anneat bir gUn tavatye t-

BUtUn dUnyaca meş· 
hor Yugoslnv 

Viyolonist 
Bal oka viç Şehrimizde 

1111ltn b tılde Osmanoflarda hiç biri- ve kendisini Oemanoflara haber ver
Sadece ıı;u nntaynmadığı şUpheslzdl. mekslzln yent bir takım işler ynp
hareltetl ebra Osma.nortn bir takım ' makta serbest görüyordu. Sa.dece 
dar tllut er g~rUrorlardı; şimdiye ka- Zehra Osmanof hareketlerinin be· 
1er ... 1ıJ adı olmnya.n bazı hareket- nim gözUmdcn kaçmadığına. fnan
!'eler k eaeıt Zehra Osmnnof çok ke- mıştı; ve buna memnundu. E[5cr or
tııtı,-0rcıencıı odasında yalnız kalmak tada konuşacak bir insan olarak, Os
dlft cnıın. lialbukl Osmanoflara gel- manoflardan ayrı ve daha ziyade 
dt~ı •~,.:enberi yalnızlık en isteme- Zehra Oamanofa mütemayil ben de 
l'11.,,llll l. Tıpkı bir hayalet, yahut olmasam ne yapacaktı? Buna rağ
)atllrıı1~ llılihaltovfçten «:eklnlr gibi men kapımm önUne geldiği dakikalar 
cı ıı:t8. Yugoslavyanın bUtUn dünyaca merr 

tı. z .. h n ceklnlyordu. Zaten, nl- içeriye gtrmeğc cesaret edemiyordu hur olan Yugoslav viyolonisti, Zlokto 111
1't b~r;a Osınanor. bUttln Osmanot- tştc?. Neden 1 •• Zehra niçin tekin· Balokaviç §ehri-

tll~tırn eısurmek için çalışıyordu?· dlğlnt btlmemekle beraber benimle mize gclmi§tir. 
~'1tııı1ı:den evvel duydu~u bUyllk konuşmaya ihtiyacı olduğunu da bt- Viyanada dün • 
"a>'ltırıd belki de Zebra Oemanofu lf"•ordum. Dunu hem vapmak isti- b"yilk 
"'lll a e k " " yanm en u 

l '° n ~o korkutan eeydt. yor, hem istemiyordu. I<onuştuğu musiki mUkifa • 
~ll btr<)nra Ahmet 0 15manofla bir takdirde Osmanorıara herhangi bir 
&.kı1t enbtre evlenen Zehra daha tım kazanını§ 0 -) atı .,,. şeyden bahsetmlycceğlml anlamış ı R Be ı· 
'lllı "'VYlemck lbımgellrse bu up ... oma, r ın, 

ttıı lİlltt tı; halbuki bunu yapmakla kendi b~·ı·· Balk .. nı. h.. an kurtulmak için e\'len - u un an ve 
44or1111 ~!$tlntıyordu ki Ahmet Osma- dertleri lı;in boşalacağmdn şUphe orta. Avrupa mem 
l~ıtıl\:1anında artık tek bn.şına do- yoktu . lekctlerl, Nevyork, 
~lihtasalllccburJyetlnl duymayacak. Faknt bunu yaparken kendi ken- San Fransiskoda 
/• 'lsı:n tek başına oturmak .. Zch- dine ıstırap duymayacak mıydı?. Ve mU\·affakiyetli konserler veren dost 

•ıı11ıı, anoru gene kızlık dakikala- nasıl bir ıstırnp?. Hareketlerinde memleket sanatkarı dUn Perapalas o
t-a teı~n korkutan şey .. Osmanorın- bnşkasına nıuhtac olmnnın ıstırabı.. telinde kendisiyle konuşan muharrirl-

bltı; da: toırneı bundan kurtulmuş- Zaten Zehra Osmnnoru en çok ha- mize şu şayanı dikkat sözleri söyle -
lrı a do"' rap eden ve kapının önUnde tered- ·şı· rı 81 ~k "rusu Osmanoflarıp her mı ır: 
bırıtıcı başına birer kutup gibi bl- dUUU dakikalar geçirten his de buy· .. Dünyanın her tarafında dUşman· 

~lct1 Ze~~ Uzak görmUştU. Ne yapa- du; konuşurken kendi benliğinden hk hisle~ hUkU~ sürdüğü sırada, b:
lll lnatı<lı a Osmanof? .. lştc ancak o kaybetmek; bnşkn birisinden bir ti- nim vazüem, gilı.cl sanatlar vasıtası. 
~ tırı'tl 11 r ki hnrekete gelmek lllzu- kir atmasa bile mfişkUl bir Yazlyette le sevgi ve tcsanildU dünyaya yaymak-
ta~ '"ı:'ınuş ve OsmanofJara bil- olduğunu ana nnlntmak.. ur. 
ltı bta rı:ı_:uıı ortasında dört köşe Zehra Osmanofun b6yle dUşilume- Balkan kard~liğinln samimi teza -
~ 1.tı ba, anın etrafına toplandıi;""I za mest llzım gcldt~ını kendisine an. hUril demek olan Antant konseyi ,.e 
ı-: ~arıt~tında yapacağı en bUyük Jatablldlm mi?. Dunu anlamaması- matbuat kongresinin toplantısı zama. 
lt,

11
u Zehraına inanmıştı. Daha doğ. na hiç bir vnklt lmklın yoktu: zaten nmda Istanbula gelmek benim için gU

~~\' ar \:()la Osmanor bunu pek te 0 bu İnUtereddlt dakikaları belki bir zel bir fırsat tcşkll etti. Fakat maale-
lllt du~ı.t 1 Yapamadığı içindir kt ve iki dakikada geçerek hemen i<:erl sef memleketlerde çok kalamıyaca • 

h<ı l" ~e Yordu. gfrer, bu hareketini yaptrğı saniye o ğrm. Zira Dubrovik'te naçiz şahsım i
l'a~ll.bı.ırc~e Osmanorıarda hiç btriııd kadar yorulurdu ki benimle konuş- çin hazırlanan bir festUvalde bulun -
lı.ot ter~ ltonuşmaya musatt bir ka- makt.an daha ziyade istirahate ya- mak mecburiyetindeyim. Şehrinizde 
it~ ~"I' ll 1ı:nıyorıardı. Ahmet osma- hut ancak beni dtnlemoğc mecbur bir koııser verdikten sonra ne yazık ki 
o1111'tıdall e kadar yeni karısının nr- kalırdı . Fakat bunu ben söyIUyo • ayrılacağım. 
ııorı ı.ktn hıc sealnl cıkarma.%sızın rum ! Belki de dinlemez. göz ka - Fakat Tilrklere kaf§l olan scmpa -
~ ' l'ug ctrntşge de ya Halil Osma- paklarınrn içinde sessiz l>tr hareket- tim, beni buraya tekrar ve uzunca bir 
~ebtıı~'tııllf? ·· Onları dört köşe tah- le duclnklnrımı tak ip eden gözleri o- müddet kalmak için getirecektir . ., 
ı-a1c r, "''it~ etrafına getirmek için raya takılır kalır Ye nihnyet dışardn Yugoslav viyolinisti sanat heyeca • 
hır ltıa~ Ilı t "akıt hattA kocasını bı- dolaşmak lüzumunu duynr~ı. niyle yanan enerjik ve pek sevimli bir 
lıtı!0\ ltere~cburtyetlnl duymuş Te <Devamı varl simadır. J{endisi 42 yafiındadrr. 
,,. Ola er bir tehdit k d ----- -~~ , a 0 mn amın a ._. __ .............. ......-:···· ....................... :····-······· ..... ······-···· .. ············-.......... : ... ' bı snıa ~-.._. ............................ ••••••••••••••••••••••••••• .................................................... _ ••• 
n,11 eıc~ norınrın )1lzUne bunu E: H •• b .. f k fi 
bı., ~Q hare~ tektnmemtşU. Zehra- I! eruun ır l ra : I! 
rı ttı 4Jatr l · eu Osmanorıarda nasıl fi ii 
eı:~ı 1? '\>oıc;'knnştı: bir tokat test- :; ç·t t 1 •. 1 a• k I! 

ı:ı ıe"ıt gfbl\ •hk bır rnzgfirın vere- i! 1 C a m 1 g O Z U H 
\>U .... 1 bir a I' il :: ılc•rn ıı:aoa .,.ey m · ·· :: •ı 

~ ili ~ r '"ar ki YuRur ve Halil if Hasan Paşanın oğl J ı,ayet sefih olduğundan tanıdıklar: Sadrazam Ali !: 
\ 11

ll1t <!u ~hra Osnıa.nora itaat llizu- il Papya mUracaat ederek çocuğa bir vasi tayin ctmes·ni rica etmi~ler. Ali Pa- !1 
h ll<lar o8Yı:nur:ılo.rdı. Bl 1 1 şimdi ii şa da tek gözlü Mehmet Ağayı vasi ıöndermiş. Bunu haber alan paşa zade il 

11.r~ı. ttıatı r s ye ı. d M Sad k k .. 
~ l\etı Otlarda. görmediği bir H ogru razama çı ara : :i 
ttıette bı.,. ~ljl'ilyor ve bu aşırı hare- H Mehmet Ağayı ban ı.. vasi tayin etmişsiniz, fokat benden caha sefih- li 

1!\t lll\d 'I ti D . •• lı~ıl' ettı btıyu ının iradesi altına gir- j r.. c:ın1t· il 
ille Orıtu. l'l 1t Ze\•kl cıkarmnya ça- il Alı 8~ hayretle: 
Ilı ltar~1 b e1ıcı de bu hareketi H _ - Nereden biliyorıunuz?. 1 

tı~ ()8tnal\ lr Orkok yapacak olsa;- ı Genç şu ı.:e,rabı vermiş: ı 
()8 erı be~flara hiç sormaksızın ne- - Nasıl anlarnıyayım, ki gözün-Un biri kör iken ~ift Clmlı gö?liik takı- n 

llıa" 911 k o •• Ofta.,. endtsı tayin eder ve ( Y r.. :: 
ın kendi başlarına dal - ~~!S:ı~!u1 .. 8!;.!!!~!!~~-c.::·~!!!.~~~~~ ............... _. ___ ._g .. ~--- ... ............................ . ........................................................... . 

""'"························· 1 ı . . 
5 Bundan evvel tn- i . : 
jgıuz kadın poll.._ j 
ı • 
ihatJyesi Mey sto. I 
ı i 
irey•tn ikJ macera- ! 
• 1 

İ~nr neşretmlştlk. İ 
IBu defa genç blr ! . : 
ı ozı kumarhane· i 
l:ı..n ..... ı kartanlı-ı 
~mı anlatan aşağı· r vakAJ"t. hatıra• i 
parmı yazdığı bir f 
lmecmuıMlan nakle- İ 
~lyonı:z: i . . . . . . . . 
••••••••••••••••ııııının•••"• 

le bana geldi. Kızını kurtarmak ü
zere yardım rica etti. Stella, son 
altı ay içinde zayıflamış, mahvolma 
derccolerlne gelmişti. Dundanbaşka 
bUyUk borç içindeydi. 

StelJayı takip edecek ve göz attın. 
da bulunduracaktım. Bu suretle sn
bahın erken sa.atlerlne kadar nere
lerde kaldığını meydn.na çıkaracak
tım. 

Fakat ?Ju iş, zanncttJttm kadar 
kolay olmadı. Stella şirin blr kız. 

ahalt arasında pek şen. Fkat onun 
bu gllzelllğlnl takdir etmek için, 
böyle benim gibi bir vazife ile onu 
•11.klp etmeyip arkadaoı omak JA-

Ben ise. bir kadın polis hafiyesi ı. 
dJm. :Daha ziyade onun fzinl ciddi
yetle takip elmcğe memurdum. • 

Stella, batJlansı~ta birkaç defa ı.e
Jfmilen kurtuldu. Fakat sonundn 
onun nereye gittiğini öğrenmeğe mu 
vaffak oldum. 

Önce muhtelit l·crlerc uğradı. NI. 
hayet meşum kumarhaneler semtin
de birdenbire kayboldu. 

BUyllk bir evin önUnde otomobili 
durdurduktan sonra loş bir l!!okaı!a 
girmişti. Orada ı;:alıJrkJarla örtOlll 
bir geçitten ge~U. Ye dediğim glbl 
kayboldu. 

Yaklaştım. lcerdon bir kapının 
kapanışını işittim. 

Demek ki, Steııanın devam ettiği 
yer burasıydı. Fakat htc bir ışık, 

bir hayat eserl görUlmey(\rdu. Den 
de o geçitten içeriye girmek üzerey
dim ki, caddenin yukarısından doğ
ru ayak sesleri işittim. Bir de ne 
göreyim. Gayet meşhur şahsiyetler
den bir lord? 

Hemen kendimi sakladım. Lorıl 

geldi. Tam orada durdu. Etrafa ~·>Y· 
le bir bakınd1ktan sonra içeriye ~lr
dl. Dlr zil gesl işittim. Bir kapı a
çıldı. Ve açılması Be kapanması bir 
oldu. 

Sonra bir yolunu bulup o kumnr
h:ıneye glrmeğe muvaffak oldum. 
O zamana kadar öyle blr yer görme
miştim: dlyeblHrlm. Fevkaldde muh 
teşem döşenmiş bir yerdi. İçkiler be
dava ldt. Hakiki oyun. arkada bir 
salonda oynanıyordu. 

Roletten bakaray kadarf her şey 
vardı. On taraftaki bUyUk dört sa.
Jon ufak bazı oyıınlnr 1cfn tahsis e
dlJmlşta. 

En arka salona kadar girdim. Ye 
işte Stellayı orada gördUm. Bir ba
kare mP.sasmdn oynnyordu. Onu scy
retmc~c başladım. 

Kazanıyordu. Fnkat kaznnçtnn 
hiç heyecan duymnyor, sessizce oy
nayordu. Ben de oyuna karıştım. 

kaybettim. LA.kin onun şUpheslnl u
yandırmamak, dlklrnU celbctmemC'k 
fcln dalma karşısında bulunmayor. 
salondan fl&lona dolaşıyordum. 

'Yıılmz Jrnmarla iktifa edilmeyor
du. Öyle ısohbctlcr cereyan . ediyor 
kt, sarfa.dilen sözlerJ tekrar ~tmcro 
doğru değildir. 

Tekrıı.r bakare masasına geldim. 
Ukln bu ıurada, snvnre elbisesiyle 
bir kadın SteJJnya. yaklaşarak: 

- MlldUr, slzl görmek lsteyor? de
di. 

Bu söz Uzerine SteJJanın nereye 
gltttğtni gözledim. On dakika sonra 
da, evden çıktığını g6rdUm. Ben de 
arkasından ... 

Ertesi gece, oranın nasıl fdare e
dlldl ğinl keşfe karar vermiştim. Ge
ne gittim, bir mUddet oturduktan 
sonra mUdUrU görmek istedfl;Jml söy
ledim. 

(8onuncıı 10 uncu MLy/a,d.4) 

Görüp düşündükce: 

Yaradıhşa iftira 
YAZAN: S. Gezgin 

Bir Alman, doğa \'C ~ adamları ara· 
smıla mukayeseler yapını" 'c sonunda 
A\Tupalının, batı çocuğunun, Asya \'C 

doğu oğııllann<lan Ustlin yaratıJr.ıh olduk· 
lannı söylemi~. 

Ben, bu makaleyi gönnodlm. Fakat 
J(lzım Namı hocanuzm verdiği cevabı o
kudunı. Kendisini slnlrlcrunekte hakla 

buluyorum. O, bu harekete "küstahlık,, 
admı \'Crmtı. Ustadın yumupk ruha, 
duygulu \'nrlıjı, bu kelimeyi kullanmak 
i~in kim bilir ne kadar sanılmııttırı 

lUalfun a, söıler, blrl taşubklan ma
naya, biri de tıktıklan ağıza göre Ud 
tUrlil clıcınnıJyet atarlar. l§tc bunu I· 
~indir, ld bc.n, o "kUııtahlık.. kelimesin· 

den, ~ok &eyler anlamak limngeldiğlne 
inanıyorum. 

Cermen kafa..-.ı, her zam:ın kendini ÜS· 

tün gonnoj;o alışıktır. Hele ••o1çc,, d~ 
sonra "fc:n·ltalbc,er,.Uk, aile~ bir Al· 
manya modası halini almJJtır. 1918 fe

laketi, onlan, bulutun içinden, kanla 

('.amQJ'lanmı' t4prak li»ttine lndlrdL re· 
nllmcnln acı&mı tattırdı. Ulkclerf çii • 
ncndi. SUd:uılı mllfrezele.r, kapkara ku· 
caklarmı, tx-mbeyaı ganimetlerle doldur· 
dolar. \'e bn hal ;>,llarla sördü. 

An:ıdolu dağlarında yatağanlar sıy -
nhrken, Bo.rlln uruklannda yılgın rttı

girlar cslyordu. Halbuki Türk, tutsak
lığa, kölcllğo bir gtln bile katlanamadL 
l·arnh, dertli bir \'atan üstiiııdc, ~· 
dertU bir millet btittia dtlDJ.,a brp 
durdn . 

Fakat bhlm bununla Ö\ilnmeğc pek 

hakkımız yoktur. HAdhe, gertl bizimle 
blrJUdo ycnllenlerden ruh balammdu 
cok yüksek olduğumuzu gösterir, Anıa, 
TtlrkUn, k&bramanlılmt hiç ldmsc lnkAr 
otmcdlil irin bu nokta Ustunde pek dura· 
uıayız. Bizim, ötedenbcrl çiğnenen bli· 
yUk hakkımız, medenlycto, :llkrc, zoki
:ya dayanan haklarmıadır. 

Iklım prtlannm bünyeye tesirleri, 
artık cald bir mütearife oldu. Hakikat
ten bs§ka mihrap tanmııyan gertek lllm 

adamlan, '3&fklı,, nm yaratılı!Ka garph
dan daha zeki, daha kıvrak ruhlu, daha 
c.n;tn hayaJU, d&ha beyecaııb olduğuna 
söylerler. Medcnlyctln tarihi akı~ı da 

bunun ömcklcrtyle AAJ..m.r. 
A \Tapada bin yıl.ık bir klllsc, taaa· 

sup ve kara kuwet ~1'1. halkı gc • 
rllctmı,, hıAn lstfdatlanru körletml,tl. 
Yanıbaı!larında ise, ince, gUzel ,.e muh· 
tetem bir "EndUUis., parpar ;yanıyordu. 
Herat, Bclh, Buhara, Semerkand, Hind. 
Çin, Suriye, Irak medcalyctl ve cscrlo
ıi 39rkta ba.5lardan gccc)1 kaldırmıı;tı. 

ltalya, Rönesansı AYrupara la§1dı. O· 
raya l1a uyanıı earktan gitmlJtl. lllm ,;e 
felsefe tarihinde görillen haldb.t da bQ. 

nun böyle olduğuna söylemiyor mu! O 
halde kUsbhlan lnanclırmak ~. bb ne. 
don yorulaJon ! . Eğer onlarda gerçek 
bir Ulm qla vana. nasd olsa bir gtba 

kafalamıı ba haJdka& byasıu garpe
caldardır. 



Su ve sıhhat şehrimiz güzel 
Buı·sada ileri adımlar 

t 

Gazeteciler ve aileleri Cumhnrfyct. köşkiindcn DursR)'t serrediyorlar 

Uzun ve sıkı bir çalışma hayatının 
sin!rlerlm.dekt ezici akisleri ile yo
rulmu' bedenimi bir zaman dinlen
dirmek ve bilhassa hlc bir şey düşün
memek, okumamak ve yazmamak ... 
Jşte hektmlerln benim için son gUn
lerde ctzdlklerl ideal hayat! 

Her ideal gibi bunu da tamamen 
irlşllmesl lmkAnsız btr şey sayarsa
nız bu satırların yaıılmış olması ile 
o tavsiye arasındaki tezat sızı hak
lı çıkaracaktır. 

-

l 
olması ve Avrupadan getirtilmek il· 
zere olen ybnl Yapurumuzun saatte 
18 mil yol olarak lstanbul - Mu
dnnyn arasındaki mesafeyi nihayet 

iki bucuk snatc indireceği haberler!, 
hu süzcl su şehrimizin pek yakında
ki büyük inkişafını müjdeleyen iki 
ınühim teşebbüstür. 

Şehir içinde yapılması itin hazır
lanılan ve at sporu, tenis sahası, 

JUzme hn,·uzu ve futbol için ayrı ay-

rı tertibatı bulunacak olnn stadyom 
dn Bursada turistik faaliyetin art
masına hizmet edecektir. 

Su ,.c Sıhat ~ebrJmiz Bursayı plAn· 
lı ve sistem 11 bir ilerlemenln ham

leleri içinde buldum: sadece maddi 
fı;tfrn.hallmi temin etmek dllşUnccsı
le slttlğlm bu gUzol şehirden mlııt 

menfnntin tam ve kümll bir şeklide 
teminine çalışıldığını görerek mane
' t bir huzurla döndOm. 

Hefik Ahmet Se' cugil 

-

Bursa kaplıcaları Türk Anonim 
şirketinin kibar ve lutllfk!r daYeti
nf aldığım zaman llk dtlşündil~Um 
şey, iş muhitinden birkaç gün uzak
laşmanın sıhhatim üzerinde hayırlı 
blr tesir uyandırabilmesi ihtimali 
oldu; ayıp ta olsa itiraf etmeliyim, 
Uc gUn c,·,•clkl Bursa. yolculuğuna 

bu kadar hodgAm bir dUşUnce ile 
çıktım. Fakat bu hasis duygumun 
kefareti olmak nzerc hemen UAve e
deyim ki Burs:ıdnn memleket hesa
bına pek ıevlnçll, tatmin edilmiş ve 

fst.anbul ga7.ctcclkri ve allckri Dur ıula AtntUrk ıı.nıt1 8nün<1c ••• 

UmlUe dolu d6nUyorum. 
Tophane rıhtımından Ulgcn '\"apu

runa binip te merdiven başında Çe
likpalas otelinin nazik memuru tn
rafınden karşılandığım zaman önce, 
11.cabn herhangi hususi bir sermaye
nin rC'kllmını yapmak gibi pek te 
ıı;erefli sayılmayacak bir yUkü omuz
larıma alıyor muyum, diye endişeli 
idim. Da\'et sahibi olan ~lrketin 

Burf!n YllA.yoU, Bursa belediyesi, e\"
kat idnrcsl, Ziraat ve lş Bankaları 

gibi mtııt mUesscsoler tarafından 

kurulmuş oldu~unu öğrenince güzel 
su şehrimize kazandırılmış olan bu 
gilzc-1 istirahat Te tedavi evini oku
yuculara tanıtmanın hnttA. bir vaıi-
ff' olduğu meydana çıktı. 
Yolculuğumuz esnasında tabiat 

t t, davet sahipleri kadar li1tüfkA.ra
nr h:1rckct etti: lstanbuldan Mudan
yaya pek lMJC bir hava iclnde gittik. 
Gür.el bir deniz, hafif ve tatlı bir rüz
glr. bulutsuz bir gökyüzn ... Mudan
~·adan Bursaya kadar olan yolda ılık 
bir ilkbahar ha\"ası !çindo yeşil bir 
ı "nge bllrUnerek uyanan vo çiçeklen 
mrı~e baı:laynn tabiatın sarılarak i
lerledik. 

tkl gtin, iki gece modern bir kon
forun blltün hn.zlnrından istifade e
dnrok içinde ytylp içtiğimiz. oturup 
J,rılktıS-ımız, yıkandığımız ve yatıp 

uyuduğumuz ÇC'll1'palas otel ve kap
lıc·ası, Anadolunun umranr yolunda 
ileri bir adım sayılacak bir milcsse
sPdlr. 

Kalorifer. elektrik. asansör, rad
yo, tC'lefon: musluklarından sıcak 

'e soğuk t;ollkli su nkan banyohı o
dalar, şık ve zarif döşeme, harikuld
de gUzel bir manzaraya açılan bal
konlar. güzel btr bahçe, fyl yemek ,.e 
tam bir istirahat ..• 

Bursad.a. Vali Şefik Soyer, Beledi
ye Reisi Neşet Klper, Bursa kaplıca
ları Tilrk Anonim şirketi erkft.nı YC 
Bursa.da erkan gazetelere mensup 

arkadaşlarımız, Dursa gnzetcsl yazı 
lşlorl şefi Rıza Yücer Ye Dursa Ses
leri gazetesi snhlp '\"O muh-ırrlrl Se-

dat Atnman, bize ltıylk olmadığımız 
derecede yUksc>k bir iltifat Ye dost
luk tezabUrU gösterdiler: tertip et

tikleri mükcırnmol program ve hazır
ladıkları \•asıtalar sayesinde şehrin 
blrcok müesseselerini gezip gördük, 
iclnt dışını dolaştık ... 

Denim elde ettiğim intiba şu ki, 

Dursnda tablatln sustuğu yerde ta

rih konuşuyor. Tabiat, insana fe
rahlık '\'e ruha genişlik getirecek şe-

kilde çok güzel: tarih. ibret Ye hay
ret uynndıracnk tarzda cok zengin! 
Bir soyyah şehri ıcın lyi Yasıflar ... 

Asrımızda insan zekA.smm işleme
diği, insan elinin emek vermediği ta
biat ölil bir gilzcllik sayılıyor ve ta
rih ,.c tnbiatl gOrmeğc gelecek sey

yah, btltnn bunlarla beraber bilhas
sa rahatını arayor. Dursanın idare
si işini UsUerino alınış olanlar, Bur
sayı seyyah şehri yapmak yolunda
ki çnlışmnlnrmda bu noktayı gözö
nOnde tutuyor oln<"aklar ki otel me
selesini bir hamlede halletmlşlcr. 

şimdi bir yandan şehrin iç yollarının 
dUzoltllmeslnl. yenllc>ştlrJlmesln! te
min ederlrnn. öte ynndnn da İstan
bul - Bursa yolunun kısaltılması ve 
daha fazla rnhntlnştırılması tedbir
lerini alıyorlar. 

Kurun'un okuyuculara daha önce 
blldfrdlğl Mudanya - Bursa yolunun 
asrnıt olarnk yonlden y-ıpılmakta 

!Meraklı şeyi~ 
İngilterede Beygir Kıtlığı 
On yıl evvel İngiltere süvari kuv -

vetlcri 20,4 7 4 beygire sahip iken, son 
yıllarda heygir a -
dedi azalarak 12 
bin 470 e hımiştir. 
İngiltere ordusu -
mın diğer kısımla

rı gibi süvarileri 
de motorlaştırıl • 
mıştır. Fakat halk 
motorlu ı::üvari kı
taları mcvdana ge

tirilirken, eskiden şöhret a~mış atlı 

wvari kıtalannın da kaybolmasını is
temediği iı;in beygirlerin ordudan çı -
banlmamasını hükumetten rica etmiş
lerdir. 

İngiliz parlamentosunun bu mesele 
hz.kkında müzakereler olmuştur. Hü -
kftmct bu talepleri dikkat nazarına a
larak atlı süvarilerin dağılmamasını 

emretmiştir. 

Amerikada Evli Kadınlar 
Memuriyetten Çıkarılıyor 
Yapılan son bir istatistiğe göre, 7 

milyon 4 70,000 nüfusu olan Nevyork 
§ehrlnde, hükfunct ve belediyelerden 
yardım gören 1,255,000 fakir insan 
vardır. 

Bu fnkirlcrin sayısı her hafta 5.000 
kişi kadar f azlnla§makta olduğu için 
hükumet bazı tedbirler almak mecbu
riyeti karşısında kalmı§tır. 

ilk tedbir olarak kocaları vazüede 
olan evli kadın memurlar vazifelerin -
den çıkanlmağa başlanmı~tır. 
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Frits Langın 
keşfettiği yıldız!? 

YAZAN: 

MEHMEIC> SIEB..BM 
....................... ._._._.._. ......... 

ıllcrısimln mutat balolarını/an />i. 
riuln vf'rildl{jl bellcnmi;ı salonlar
<lan birine bu lcrş her nasılsa ayak 
basmış olan donuk oör.ünüşlü adam: 
J:cndisinc "Baloda en bcycnilmcğe 
drfjer kadın; hangisi?,, diye soru
lunca, salonun t{ı (ite urunda tutuk 
ve url·ck duran ornç bir kadını gös
terip "I:ocr uıtdız olmaoa nam:ct 

bir kadının en bryenilmrjjc dt'§cr 
kadın oldulju l:anaalindcusanı:, •••• 
htc ;ııı! •.• " diyor. IJu kadım gl:licc 
I lan/•11la gelen rcii·wr Frll~ Lanu111 
l:r.,f clllfjirıl süylııuor. ,.;vııclci lıınrı

nınur;ı ı•e .~onrn imınıırla 1111 kaılıııa 
knı şı alfıl:o •• erkekler pr1lndc; ka
r/111lar T:Mkanarak onu oü:drıı ocçi
riyor, dedikodu uaı1111orlar: 

- Kim bilir, kimden kimo miras kn
la kaln bunun eline dü~mli!' o antika yel
paze! Dikkat ettinl7. mi. kenarları ta -

vus tüyi.lndcn ! 
Hırçın bir kahkahayla, §Öyle bir iııtih

za dnl1a: 
- Tavus kuşu, kuyruğunu kaldırır, 

kabarır kabanr yelpaze gibi açar da, 
oh, ben no güzelim, diye böbUrlenirmiş; 
sonra gözleri aynklarına lli§ince, çirkin
liğinden ötürü ah çeker, acı acı hnykı -
rırmış! Halbuki bu sözUm onn yıldız: 

namzedi, UzUIUp yerinmesi için sade a
yaklnrmı görmesine baeet olmadığı hal
de, baştan ı ~ğı biçimslzliğinln farkında 

bile d<'ğil! 

- Tavus kadar bile düşünemiyor; 

kuştan daha kıt beyfıili ! 

- Ynhut da büsbUtUn beyinsiz! 
Ve içlerde fıkırdıyan gnyza tempo tu

tarak bin'birlnc karışan kadın kahkaha
Jıırı ... 

Beri yanda da §imdi baloda seyredi -
len genç kadın, dans ha\'alarma ken -
dini kııprp koyvcrml§,.. ÇO\Tiliyor,.. dön 
dilrtililyor! ••• 

Donuk görlinüelli adam; artık susmu§
tu. Zaten aöylemcsino hacet de kalma
mıştı. Ona, ortaya attığı me\-zu etrn -
fmda akıllarına gelen her ecyi soranlar, 
dnha başka soracak bir f.!OY akıllarına 
gclme)inco, birer ikişer eksllmişlerdi. 

Hem kendisine sual sorulan, bu balo ge
cesi o kadar cömert davranml§tı, her 
zaman olduğundan o kadar kat kat faz· 
laslylc cc\'ap vermişti, ki onun bö)lo 
kn~ılayıeına alıııkın olmıyanlar, bir nra, 
bu mcv:ruda. bUtlln bildiğini tükettiği ka
naatini edlnmL5lcrdi. Diğer taraftan, 
daha bazı §eyler öğrenebilecek olsa -
lar bile, §imdiye kadar öğrendiklerinin 
dedikodusunu bir an evvel yapmak zc,•ki, 
geri kalanl,an foda etlirmeğe değerdi 

doğrusu; hatta öğrendiklerinin tekini 
öğrenınlş olsalardı bile, dedikodu için ne 
e§i, men endi bulunmaz bir mc\'ZU ! 

5a:bll"sızlıka onun yanından aynlmııı -
lar, hop bunu konuııuyorlardı. Hem de 
bire bin katarak! 

Kö11cdeki; bir bakıma da eusmu§ sa -
)ılamazdı; onun söyledikleri tokraı; tek
rar dilden dile dol~tığma göre, o, h!i.-
1!1 devamlı konuşma halindeydi; müba -
lllğa hevesiyle ba§ka ağızlardan kendi 
sözlerine katılanlar, kendisini söylemek
te sayclırma~a dn ! 

Bir aralık, yıldız keşfi meselesini üea 
sırasında onun otrafma birikenlerden ça
çaron delikanlı, kollarına taktığı biribi
rinden dellı:men iki kızla beraber, ko -
!illrcasma vo kollnrtndakilerl do &Urük
lerccsinc, palmiyoli köoeyc gelince, o. -
!alladı: 

- A a, .. gitmiş! dedi, halbuki biraz 

Teirlka Numarası: a 
cvYcl burada oturuyor, cigarumııı ~ 

. mantarını sa,ıırn savura etrafı ae)'fV 

yordu. Acaba elmdi nerede? 
Kızlardan biri, sordu: 
- Balo asıl ııimdi ııcnlendi, deıııe-" 

Bu saatte bırakılıp dn gidllir mi JıiÇ ! 
Kızlardan diğeri de buna ihtıınal ' 

me>yişle: 

- BC'lki dC', dP.di, başka bir .,Jrl 
geçmiştir. Mcselfi, bUfoye de gitJllW 
in bilir! 

Çaçaron delikanlı. ba§mı sallıya~ 
- Evet, dedi, oturduğu yere yar-

cak değil, ya; anya1ım ! IJ/ 
Akıllarına gelen bazı cihetlere 

dP. tamamlayıcı izahat fstiye~k. ııı_~ 
Jarmr gidermek hevesiyle, hemen ıııı .. 
köşe bucağı üşenmeden aradılar. 

Boııuna?! ... 

Bir hafta sonra, .. meYmmin mutad ,r 
lolarında.n birinin Yerildiği beli~ 
salonlarda.n birine bu kış her naaı1" 
ynk rosmış o'!An donuk görUnUşlll _ _.., 
mın Mnçkıı.da oturduğu apartman dP 

sinin kapısı çalındı. ~ 

O, bekardı; apartmanın en üst ~ti 
dnki ufak dairelorlnden birinde t~ 
şıruı ynmyordu. Geç yatar, geç ~ 
dr. Sabııhlc)in, kendisi için hayll ti 
kcn saatte bir ziyaret! _ __,,J 

Zil sesini, ancak birkaçmcı çaJır;, 

duydu. Eskllerln, beynennevm - .. 
yekaza, tabiriyle l!adendirdllderl 
uyku, yarı uyanıklık aramnda, acaıı
hidcn kapının zili çalmzyor ma, dlY• 
reddiltlc, ynstıktan başını kaldırtP• 
ledi vo zilin bir daha çalmmut;;,;; 
gerinerek kalkındı: 

Rab - dlS - oambnnı sırtına g~ 
kordonunu bağladığı sırada kapıya 1' 
la6an ııaçlan §akaklarmda a~ .. ., 
ne kemikleri kasılı§la barizleşmiş, b'I 
çehresi dfk ,.o katı ifadeli adam, 
zincirini oyuğundan çıkardı. Kapr11 ' 
çar açmaz, .• 

Kıı.rşısmda bir kadın seçti Bird 
tanıyamadığı .. genç bir kadın!? ,J1 

Bir an, ki.mi aradığını soracak 'I 
Fal<at, genç kadının tutuk ve Urke); 
linin farkmn vannca, dunıksayıel• 
daha dikkatli süzdU; ve .• 

Tanıdı! 

-Buyurunuz! _ ..,# 
Yana çekildi, tercddUUtl bir yUrW .-' 

le önUndcn geçen misaf'ırin yaoJ ' 
gidip, yandaki kUçUk ısalonun kap_.,ı 
ti: 

- Bana bir dakika mfuıaade ~ 
Kadın salona çirerkcn o gerlYe ' 

nerek dış kapıyı kapattı, rob -;,; 
şambnnm önUnU dalın sıla ka~ll 
p:ı.rmaklarmı saçlannda gezdirdi 'fff-' 

Şimdi o da 831onda ! ' 
- Niçin ayakta duruyonrunuı!· ;I 

bu kıyafette karvılndığmıdan dola>" 
zur görUnüz; tahmin... ..wl 1 

Genç kadın, kanapcnhı ucuna ~ 
rck, fısıldarc:ııımn: ~ 

- Ben, dedi, vakitBiz gcldiın· 1 
de veremediğimden rahatsız e~ 
tabii! 

- O cihetten Uzillmoyiniz! ,rl',. 
Bir an kar§ılıkh silkflt.. ve taJ!l , t 

kadını, kendisine ne suretle h-~ 
debileceğ'i eeklinde veya b&§ka bit~ 
da kliıijC bir cümleyle, ziyaret ,e f 
anlatmnğa davet edecekti, ki ~ 
çeki.sle: ~ 

- Çok ilzUntU içcıi.8iııdeyim, dedio 
üzUntUme do .. siz sebep oldunuı! ,1 

____ ta_n_ i _____.::.__r ____ a:...__t _ri çe 1 iğe 

Bütün tutukluğuna ve UrkekllP' , 
men, bu kadın, daha biç tanmıa.dJIL 1., 
ha ilk defa ,;e onun evinde yuzyO'~d I 
diği bir erkeğe karııı, böyle sit~ 
sözle, b~lnngıçııız tarize girife 6' 
Erkeğin söylediği t'!özdeki en l!l()JS ,!,ı 1 
meyi dilinde çevirişle, bir ziteın! ~ 
birazUtri yordu; böyle Utreyifll bit~ 
hele bir kadın sesi, içe 1şuyeıı ';,t 
hissettirirdi. Ayni mmanda asabil Nisan Salı günü başlıyoruz 12 
ni sezdiren bir ses titreyişi! ,;/ 

Dünyanın ı:oreslnde olursa olsun 
rahntrnt arayan insan itin ehemmi
yetli sayılması llıımgelen bu ""ası
taların zarif bir mimari ve güzel bir 
dekor içinde bir nr.nya toplanarak 
hlr Anadolu kasabasında ycrleşme
;!I Cumhuriyetin memlekete geUrdl
!'l n!ymetlerdendlr ki ştlkranını Bur 
sayı ve bn mtleSfJesey! ziyaret etmek
le ödemete çalt,ablllrlz. 

Yazan: Kadlrcan Kaflu - Ben mi!... Ben, sizin nzuJJO 
eebop oldum, demek? 

- Siz .• evet! 



Sayıfayı tertip eden: OS MAN C EM AL K A VGft ll. B 
-~-

- ŞöflSrlılk thliycfıurmc~i buradan voriliyor, değil mit . 

Nurullah Ataçla Osman 
arasında 

Cemal 

Kısa bir müşaare 
'-1'\lrullah Ataç cinas, nilkte, tuhaflık, 
'.:evaplık ve kafiyebaılık meraklı· 

~liai ıün bizim yazı odasında 
4 Cemal ile kuıılapn Nurullah 
b1 ~bir pzete rmkalesinln altındaki 

r iırızayı röstererek: 
- Şunu okusana .• Yahut 

"-, 

----------------·-----~&lln kaynar;a 
te~'htadcb .. ,ı duragınd• bekliyer. bır 
.._, : - kaynana Fatihten ~.:ı:la gelen 
tı- ura.ktan da gayet acele '=3lkan bir 
ltt ~"aya atlamak isterler. J<'clkat, bi · 

Çınin k" . ·ı· k • . . t• va ıtsız z1 ı çe mesı ı:2erıne 'ç "' çevik gelin iseriye atlar. atla
ltlırı~rarnvav kaltar: kaynans ilışardan 

1ne haykırır: l't; Ayol. beni buıada hıra <tın da nc
r-' 5:İd1yorsun' 
"ti" tır: •n de aıka 'ahanl ktc:n ~evap ve-

'lı ~10~ olsun. evde Jtclininı ı k.ıdreti· 
ltı rrııyen kaynananın. hali buclur iş· 

Dedi ve Osman Cemal okudu : 
- Ethem lızet Benice ! 
Nurullah derhal önündeki boş 'tütün 

paketini işaretliyerek cevabı yaprıtrr -
dı: 

- Yeni bitti Yenice 1 
Bu sefer beriki durur mu, .:> da ıunu 

yumurtladı: 

- Zo ne laftır bu lafın, ne bi~im 
E-..rmenice? 

~ .. 
c 

.......................................................... 
V eni 

(Sarı kurd eDe) 
türküsü 

-1 -

Sarı kurdelem, l!Jan, 

.\ercclc lzmirıi.n narı 1 
riircğimi clağkıdı: 

Dh~ bcıl yapan arı! 

Sarı kurdele c1ıli, 

Esıncrim çifte benli! 
Fakat benimle resmi, 
llerkcsle senli, benli! 

San kurdelem sanl, 
Kalbime h<ırıl 'harıl! 
Ecn .creninim, S('JI benim, 
1Jana gel, ele darıl! 

-t-
Sarı kurdelem l>a§ta, 
Gözüm incecik k~ta! 
Scı:l.aıı bakalım, t1L1Zlan, 
i ki gö:Um, bu yaıta! 

Sarı kurdclem gerğin, 
Sen, benden d«M erğin 
Yüreğimde açıldı: 

ScP1in gfı.:eUik serğin! 

San ku.rd.cltm aolgmı, 

[Jefta'U'Ler tte olgun, 
Bu sevda pa:annda: 
Top atanlar pek dolğun! 

Sarı kurdelem MTmafl, 

Ekinler oldu h.armıın, 
Duro.yortttın M;:::iıtlde: 

Yakındır bana varman! 

San kurcle'ltmı tl-'"ıltı, 
Kalma""§ tadın, tu....-u.n! 
Böyle olur 8ftkı: 
Böyle kelek karpuzun! 

AŞIK GARiP 

1 

. . 
: 
: . . . . . -

- Sonrada kocam,· lm apartmanda görülnıeğc değer bir mmızara. yok 
ye 8i5ylenip durur1!. 

Bir hokkabazlık 
Su nasıl bembeyaz kesilir ! 

Ogün bir kır pzinoıunun bagçcsin
de annesi ve ablası ile birlikte seyyar 
bir hokkabazın marifetlerini seyreden 

kÜsük Necdetin en çok sevdiği teY o bok 
kabazın bir 'bardak duru suyu beyu. 
san, kırmızı, yetil gibi renkten renp 
sokması idi. Akp.m eve gelince babuı. 
tam kendi çilingir sofrasını kurarken 
cocuk, gizlice 'babasının kırk dokuzluk 
r~kı §ifesini alıp içindeki büyücek bir 
ı beye aktardı ve sonra eline. içı baya• 
gı su ile dolu ve ucu pamukla kaln1.:a 
bir kam11 alıp babasına, -.naana, ve 
ablasma dönerek hokkabazhga batla • 
dı: 

- Şimdı ben alo, hop, bir, iki, üç l 
Deyip bu kamııın ucunu kaseye do • 
kundurur dokundurmaz kasenin içın • 

P 

• 

.,....r.., deki duru su derhal bembeyaz kesile. 
cck .. 

Ablası cevap verdi· " 
- Zor olur! 

. .6_ Necdet vv'z::~·---------·;:: 
t. -

/ / ... -~ 
- Üzül:""le o;e\•gilim. ctomobil sigortnlıdır. Sigorta ş:rketi bü- ~lr • • k 

tün kaybettiklerimizin } 'n~sin~ verecek... • ~ ç r g 1 s 1 a-
- O halele ;:ına da yer.ı bır nışanlı vcrsın ... Ben bıktım artıJ.oo 

____ .___....__..;.;;..&.:,;....;:ı,,,.__::s.--"L-.,;1.U..&.:!!lıı~~-----------'6ı.ıla...::WL.I__f__ ___ ___.!-~__:::_~-~· .!!:.............. . ............. -.... --........ • 1 • 
- -···-···-- - - - -- -!1.-1! 



OCUKLARI Vahdet 081telrln 

İfln tahafı ne: nln &ı tarafı ne b
dar ktıçUkae, arka tar.Zı o kadar btı
JWı. Büoe alalıl'd.,._ skUJGI'· mvm 
var; bpmm lmillde boJdu boya 
)'idi,..... llaDl7GI'· .. arJraı bll

Jlk '* ..... BüQl19 pnr pmes 
derla .. blJdD bir Jrolm ile beraber 
..aum ~ bsl8nD ft1ÜI& -
-. tawklara plaldemı ür bq -..,.. 

ÇocaakJa beraber Wloede do'•tflbn 
Totla aıme, prurla: 

- 8islm Jdl4llt clftllkl diyar. 
Pauıa da clUtbllJor ld. baklbten 

bu n 8-!e9'tekl ldllktea lfJade. o cl
ftl'dakl clftllle bem:lyw. TatJı umeye 
de bütıtca aldma b•m..._. pimi • 
.,. da o tlftUlba lllallll .. llatlJ8I' 
GJ6rs1'1a kanii pllJQr. OIDler pç-

Bir rekllm ahlbi kolonya ve podra 
gibi ltriyatm glDeWk lberUıdek1 bll
yilk rolUnD g68termek Ur.ere Mis J4on. 
Valter isimli bir Jmuı resmini ko7 • 
mUfbL Fakat guetecleld reelmleri ps.. 
ren biri podra ve kolonyalara delil, 
remnln l&bfblıae Atık olmU§tur. Fakat 
ne çare ld ıo. nltanlı lmie-

Wr.- • - ,.,,,., ..... --~~~~----
~· 
L.••~ 

ve Tlrklrede ••1111 tı ... ,..., 
teek iline alt temel ,_ ____ _ 

YlZAJI 
Prolealr Dr. Frledrleh Fl\LK.B 

İJ&ti•dlyat Bnatllllall Dlrekt8rl. 
... aJa& lılll illa llfC> Hl it ma

Jdulerba ae ,.ldlde b"ndmw laap 
edeoeJI lrarpaı da .....,,.. 

.AmerllıamD t.ellrtle ..... mthı 
feldıtllDlll ,.,..... ......,.,. ,...... .. 
••• Jlbeftnı&ln ....... ...... 
-- ..... mllsJuta ...... hfted-

mımn lıelll oldalll. aılll • ..... .._ 
atm tenlddllbda bmMla ..,,.._.. ._... .. ........................ ...... 
llıutm ............ .... tnl&tlrl, 
fGd otıaolıal telefcıaha .. ... .... 
...... fuaeıt (Amerllam tlfttll) .. -*• .......,.. 

BtJNDANh~laMteluaut.-
1 .. •trt fütr, 4llti'f _.."blmu ........................ 
........ I'~ .............. .. 
, .... ldfy,ın:. Soua, .... ---



Otuz Yıldızla başbaşa 

,tel, Liyonel ve Con Barimor 
kardeşlerle iki saat 

liı~ Utı 
da b r Ubnam: M. G. M stildyosun-
lll~ u f ıde bir taş ile üç kuş 'ur
d.L ın \' 
'"llll ç k •UU bir tam§ma da Hoh·u-
beı nal'r ~rd lerı Con, Li,YOn ) \C Et-

4tety l lllore ile görüştüm. 
Çe\ıtıt ;- nın bn ınde "Ha pulrn,, filmi 
roı a ?'rı or~u P ç kardeş te bu filmde 
Ilı d~1 • l\lı. Stiıd.)onuıı matbuat 
heııı e~ iln yıne iyi knlplihği tutmuş 
f~ıı bıı .ar:a dolaştırıyordu. Tesadü -

Ob ~e.y Y~ girr.11şUk. 
a fın kar .ısında gordüğiım 
1 t~ fi derhal tnıııdını. Bunlar ha-

1 lll rınde o'du~.an gıbi.. u-
u i lıtun boylu ve sevımh yüz-
• l:ır 13 r I'{ • lrbırlcrin nz benzıror -
~~tıbırı a>n tıp. 

: le r hır aralık rol!erıni bitırıp 
benı k <;ekıl rken matbuat müdüı ü 
l!art ndıkrinc l:ıkdim etti: 

''lno ' 'l' r kardeşler! 
ı.. Utk .., • "al'd ,,nzctecı arkadn§ınm:! 

~ d t'1:ıı rın en ~akacısı olnn Lıyo
'li~ rlınıc sarıl<lı: 

~ltı~ r ~ "rldınıı , li!!lrr! Dunya gü
ti bayan orıınu m• mickctinir. almış. 
l'?lıtd 111

1 
nrdcn hl>rabcı Holh:ud:ı gc-

~ııab11ı~:, M utni, sükse ,.~ para im • 
~ dtını. (O zamanlarda Keriman 

~li \'e :~ ~iıcllik .kraliçesi seçil -
-~d UtUn Holh·ut ltcndicindcn 
Coıı ~>'otdu). 

81lta.r~ ~lhel Barrymore'un da elini 

Çı;ık ~hızım Türkiycde daha bir - •• •• d k I . h -· •• d 
~ lt~ller bulunduğunu S:Oylemek - üçunun e zev erı ayrı ayrı; er uçu e 
~er 11lli alamadım. Fakat biçare 
Ob.ıe~lf daha ağızlarını bile aı;madan kendi başına yalnız yaşıyor 
~ ~ karşısına çağırıldılar ve 

~~!=:~;.::·~!:~· Con 'Barimor karısı Do!eres 
ti tıl'otı 

1 
bir ki:i§esine çekildik· 

memnun ~~'tıtı.~tebinden bir çiklet pakedi Kaslellodan çok e. "illla da bir çiklet ikram etti 
...... . 

~~ıl'~rlaıık ki atelyclcrde sigara i- dlişmeğe b~ladı .. Her cebinden para 
~: t Çth-~nsc sigıı.reınz duramam. akıyordu .. 
~· lf "'1

1Yerek ağzımt avutuyorum. 
"'ıızı, "ueketfnlıde çiklet kuJlnnır Hiç birimizle konu§mıyor, yüzlimü-
Sa ze bile bakmıyor ve acele ile çantala-

larak biz de sinema artisti kabul edil
dik ve gün geçtikçe yükseldik ... şimdi 
hepimiz elele çalışıyoruz ... İşte BaITy
more kardeslerinin açık hikayesi ... ., 

tıı11.ı ~ııı~ nnı hazırlıyordu. 
~ a l>o ~ıtlardanbcri memleketi • Biz nğln§mıya bm~ladık., zavallı Liyonel susmuştu. Artistin sözleri. 

~'ile Pliler olduğunu kendisine 
e haYrct etti. kardeşim fena. yola sapıp bir kasayı ni dikkatle dinlemiştim. 

, soymuş ''e yahut ganştcr olmuıtu... - Adeta bir sinema. süjesi, bu hi· 
~:~~eye gelmeden e\'\'cl ne iş ya- Çünkü gördiiğümüz paraları hiç bir k~ycnizin senaryosunu yazmalısınız,, 

......_ başka yerden alması kabil değildi.. dedim. 
lllt1- ~l>ti~ Con rantnlarını alıp gitti... Uykusuz Li 1 "ld" "- l(ttb·,.cı gtteld §eh rinde bir kız orta ~ yone gu u : 
~ 1ll .. e h bir gece geçirdik. Ertesi günü bütün -Evet, hikayemiz biraz orijinal • 
'°"-~llaıııll.l.li OCalık yapardım. lki se - gazeteleri gozden geçirdik. Acaba Con dir,, \'O ağzındaki tikleti bırakarak 
4,_,""a f'~., k Vuifesinde bulundum, 
~t'ttıt "\il\ un ne halt yemişli... fakat gazetelerde yenisini çiğnemeğe ba§ladı... Biraz 
' a~I lllektubu Uz.erine mek- Con'a dııir hic bir yazı yoktu .. Bizce yıldızı dinledikten sonra sordum: 

......_ ~ ttıtt!~ kız knrdcşimle beraber Con yn birisini "hold up,, yapmış, ya- - Hayatta en çok hoşlandığınız 
llbı~~;n.,, hut birisini vurarak parasını ııhp kaç- şeyler nelerdir Mr. Liyonel ?,, 

il ._..h_IJılı: Con demek filme he- mış ve iz bırakmamı§tr.,. - Hayatta. ben yalnız ner;c ararım. 
'lh.._-•veı gird'? -
~-1~ 1 

• .. ,. "İki ay Condnn ses seda çıkmadı. Her şeyden hoşlanırım. Her !CYden 
~:ıu~ lllılatayzm: Biz Uç kard~ Biz üzüntlldcn birbirimizi yiyorduk memnun kahrım, yalnız ho§lanmadı • 
~~ \' Uıclanbcri iyi geçinirdik. Hastabakıcıhk yapan kız kardeşim U- ğnn tek bir ı;ey var ... 
~ dt bi~ babamızı hiç Uzmezdik. züntUsUnden yazıflayıvermiBti. - Nedir o?,, 
\>i~' eri çok severlerdi. Evi - Bir gtln tayyare postası ite bir mck· Liyonel bir etrafına bakmtyor \'l! 

"e ~ it. :ı "Uyatro,, salonuna çe- tup nldık. Mektubun arkasında Con - sonra kulağıma iğilerck: 
dı1t it~ Ut-ada mUsamerelcr \'erir un el )azısı ve adresi varclı. Korku . - Kadın sözU lle hareket etmek,!., 
ilı ~~ e~~da.3lanmızı davet eder- muzdan mektubu bir türlü açamıyor- diyordu. 
~a~~. be tiya rejisör ve suflörlü- duk. Yıldızın cevabını beğenerek sorgu -
~~:ııtıı1-tı n kız kardeşimle piyesin Con da nasıl bu kadar ihtiyatsız o-· ma devam ediyorum: 
tı~atr 111t \>e 01Urduk, Seueler geçti.. lur ve adresini mektubun arka.sına a- - Uç kardeş beraber mi oturuyor-

zırlanırken Con ile Ethel bır çif tıniş 
gibi kolkoln girmiş bir vaziyette ya -
mmıza geldiler! 2 inci çckili§te çevir
dikleri sahne muvaffak olmuştu. 

Dersini bilmi§ ve hocasından iyi not 

~lcı1tt°llıllı b?1ektebi bitirdik .. KU~k çıkça yazabilirdi, ya mektup polislerin sunuı ? .• , 
1 h. b .~dar elmeie basladı .. _auıa.e..au.~~ı.a......w.a.Aa.ıı..&ı::ı.t.--Al&lı..1ı1-~._---1 __ __.;._::... ........ -....-""".-..----~ 

alınıı mektepliler gibi eeviniyorlardL. 
Con Liyonell yerinden kaldırdı: "G t 
up boy, sıran geldi ... ,, 

Liyonel kendine çeki düzen 'C'.rdt 
ve: 

- Görüyorsunuz ya, hiç .kıbarhk 
götünniyen bir mesleğimiz var.. ne 
yazık ki sizin1e fazla görUşemiyece -
ğirn ... memleketiniz hakkında size da
ha birçok sualler sormak isterdim ... 
Şimdilik beni mazur görünüz, dedi. u
zaklaştı. 

- Liyonel bana. bir kaç §ey anlattı. 
ideal kardeşmi~inlz. Tebrik ederim., 
diye Conla Ethele lfifı açtım: 

Cici Ethel incl dişlerini gostererck 
güldü ve kibar bir lisanla: 

- Liyonel biraz mübalağayı sever. 
Söyledıklerinden yüzde elli tenzil ede-. 
bilirsiniz!,. dedi. 

Sinemacı knrckşlerlc rahatça konu
şabilmemiz için atclyeden çıkıp sttld -
yonun bahçesine gittik. Hurma. ağaç -
lnrının gölgesinde bulunan kanapelere 
yaslandık. Con belini sıkan kazak ca
ketini çtkardt. Ethcl de arkasında bu
lunan uzun etekli balo elbisesinin kuy
ruğunu topladL 

EUıel acı acı içini çekli ve: 
- Erkek sinema artisti olmak çok 

dnha kolay bir i§tir. ÜzUntüsu nisbe
ten azdır. Bilseniz biz kadınlar bu 
meslekte neler çekiyoruz... Tuvaleti 
ne kndar sevsem bazan da o k·adar 
nefret ederim. Jnsan yorulunca tüva • 
Jeti bozulacak diye korkusundan ne 
bir yere oturabiliyor, ne de uzanabilı
yor ... Erkeklerde bu sıkıntı yoktur i~ 
te ... 

Holivudun en şık giyinen kadını 

olarak tanılan Ethclc soruyorum: 

- Kadın tuvaletlerinden memnun 
değil misiniz !.fiss Ethel ?,, 

Bu sualim yıldızın hoşuna gitmiş o
lacak ki uzun uzun gUldU: 

- Siz gazeteciler lafları hep tenı 
nnlnrsınız. Ben sahnedeki tu\'aletler -
den şik!iyctc;iylm, yoksa shil hayat • 

(Lııt/en sayıfcı 



-- ..... ~ ~ - -.~....-. ........_ ~- .. 
taıdı..len delU- &imdikl moda pek 
ctmJ. Son kreuiyonlar kadmhtm ı. 
oelitml ptermek için yapıJmııtır .• " 
Bir kadın daima iyi giyinmelidir. Ke.. 
M1Jiııe göre temiz ve §Ik olmalıdır. 
tyt giyinmesini bllenler dalına gtlzel 
ve geng aöri1Dilrler. Diyelim ki 
tecrübeli bir bdm diğer kadının bll· 
tihı kurnazlıtmı ve kabiliyetini g5e .. 
terdiği giylnme kudretinden anlar.,, 

Xadm giyinf§ modasını Holivutta 
en 1yi bilen Et.bel 1öylc ısözUne devam 
ediyor: 

- Kadına uzun ve kıza da dalına 
k1lla etek yakı§rr. Kızlar açık renkli, 
kadml&r da koyu renkli elbiseleri ter
cih etmelidırler. Bundan yalnız tuva -
Jetler nıllltmladtr. Her iklılnln elbt. 
at dekoltde olmakla beraber uzun e • 
tekli olmalıdır. GUael bir lta.dma en 
çok kadJfeden yapılmı§ bir elbfaeyi 
yalo§t.mnm. Bayanların iç çam~ın 
da kabtlae ~lemell ve dantelli olma -
ltd.rr.,, 

- X&dmlarm gtızellik eembOlU uç. 
landır. Bir kadın nekadar saçma ba
kana okadar "kadm,, dır. ŞUkUr kl 
ala ga.non saç kesme modası ortadan 
kaltt ve ne çirkin bir manzara idi .. 
Her bayan tipine gore btr kuvafür 
8eÇ!Jlell ve onu muhafaza etm~lldlr ... 
Uzun uçla'?' yine pek yakmda moda 
olacaltttr ... Kadınlar kUpe, yUzUk, bi -
!ezik ve gerdanlık gibi gtlr.el eeyler de 
takmalıdır ... ~ar kA.fi derecede 
.,erkekllle,. ~.dar ... Hayatta. ken
aı :mesut olmala in bundan daha 
tul& yaklqrmt ... m kattyyen tavgiye 
et;nıem... Her erkek kadında evvell 
11'bdmJık11 arar ... bu sırrı her kadm 
bllmedlft lçln binlerce bedbaht ka • 
dmla.r vardır ... ., 

Klu Ethel belki bana daha entere. 
san eeyler anlatacaktı. f aka.t bir bay 
kO§&rak yakl&§t.1 ve yıldızın acele ça
fınldığını bildirdi. 

Ga.lıel artist ayağa kalktı, dikkatle 
elblaeelnln kuyruğunu toparlıyarak 

elim aldı. Elimi sıkarken: 
- KUısudenizle ayrılıyorum. •• gi • 

dip "aykmuz ve açlığı,, ifade eden blr 
ıu.kf yaj yaptırmalıyım,, dedi, kardell 
Omun da yanağını okşadıktan sonra 
tpunndın ayrıldı. 

Bu ıefer Con ne ~alnız btraJulnıı• 
Um. 

- t,kıence aıruı oimdi aiı.e geldi 
Mr. Con B&rrymore, dedim, bir kaç 
8U&l eorabWr miyim? .. ,, 

- Tabii .• ı.tediğinW sorabilirsiniz.. 
Ben de ealdden gazeteci idim. Tam 4 
8elle ıuetecillk yaptım. Meslekten ol
~alum için ıuetecileri severim. bte
~e:rinizi sun.bininiz.,, 

Birdenbire hiç bir sual aklıma gel
me4ltl lçtn töYle bqladım: 

- !yl bir baba olduğunuzu duy • 
dum. Yalım çoculunuza ialnı takar. 
llm ~e kavga etmlt ve 
D!baJet çocula 3 lalm t&brak bant -

Cm flll1"dı; 
'-Nereden de bunu biliyommua?" 

- Bls ~ mtyta.. Guetecller 
IMr 1911 blltrler •.. ,, 

Cm stllcltl: • 
-Ah 1U UJ'OD81, oltan beni~ 

dm 6141nc:ek... Guetecfye aöyltyecek 
balb havadla buJımaın11 mı kf, bblm 
~ en a!lnf 191Jertmiıf etrafa ya • 
f'l10f-ı, 

Anl&dam Baltayı taea wrmuttum.. 
e--ı J. ?h'd1m w wdmn: 
_,fkl glln, iki ~-ler nelerdir. Bun· 
forun bntnn hazıan&.mlyim!,, 

....__....ULIS..__..L:.L.Ll.u.a..~ı;.a..u,...ı.ıo.ı-...ı..&.ı.1•~lıı1 bi
Ve ~dı. 

el ve ka •• 

rfycnm. BllJll:rluce 7&tm Jıumaada. 
mm o alacak limdl&m gttvertelcde 
oynatmaya. bqlattmı.,. 

- Artistler pek ~ aalıibl ol -
maktan hoelamnaalar. sız nasıl bu 
kadar memnun otdunug?,, diye bir SU· 

al kaçırdım. 
Con ,Uldll. Onu bu vasiyette hangi 

kadm göneydl eminim ki derhal boy. 
nuna atılırdı. Con gayet yakı§ıklı bir 
erkek, canalıcı bir de gülilşü \•ar. 

- Yavrumu ben pek severim, çUn
ktl onun anaıı o kadar f edakl.r bir 
kadındır kf, tan! olunamaz. Billyonu. 
nuz ki karım Doloreıs Castello evvel
ce yıldız idi... Haftada beş bin dolar 
kazanıyordu. Pek~Hl isteseydi benim
le evl~meıdJ. 

Fakat Dolores beni eevdl ve .tne
ma artiıtllğinden en parlak zamanın
da vazgeçip yanıma geldi ve hayat 
arkadafUl'l oldu .. Ancak ibir artist bir 
artistin bu fedaklrlıjmı anlıya.bilir. 

Bir allede tek blr artist yetlflr .. Kan 
koe& oyuncu olurlarsa.. bunlarm evli
lik hayatı uzun ııUrmez.. akaamlan 
her iki taraf yorgun ~vine dönUnce 
kareılanna gUler blr yüz çıkmaz. Her 
iki tara! uabt de oldufundan kavga
ya bqlarJar ..• ,, 

''Yavnımun ilk haberini bakm na. 
sıl aldım: 

Bir gt1u attldyoda çalıfIY<>rdwn. Te
lefona çafırıldım. Gittim ve karımm 
sancıları tuttufunu, hutahaneye kal
drrıldıfmı lfltttm. İti ortada bıra.ktp 
stüdyodan ayrılmak mealeğimlr.de Jm.. 
klnaız bir l8Y oldufundan o gUn ak .. 
§amı rıor ettim • .Akııi gibi o gUn denfs. 
de bir "fırtına,., havaaı eelyordu •• Ko
valarca IUlan bqımdan qağıya yi • 
yordum. .. her tarafım ımlsıkla.m ol -
muıtu. .. 

Paydos olunca elbiaelerimi değiftir
meğe va.kit bulmadan oldufum gfbi 
kendimi otomobilime atım ve hutaha.. 
neye gittim. YU.ıUmdeld maklyaji bi· 
le çıkarmamııtım. Haatahanenln ka -
pıcııı beni tanmıadığmdan delinln bi
ri sandı. Öyle ya deni1.cl ktya:f etinde, 
yüzü boyalı ve maıklam birl gelip 
"ben aoele Mnı. Barryınore gfu-eoo -
ğim,, derse bö,Ylc bir adamı onun ya. 
nına hiç çıkarırlar mı. Aklı kaçm bl
ırf. zanned1.rler. 

Kapıcı ydaıw ve gardıynnlar 
çağırarak bizi teslim etti. Etmeyin 
metmeyin dedim11e de para etmedi ... 
Ancak akıl doktorunun b.rfJSma Çt

kmca kendim! tanıtmak kabil oldu ve 
kanının yanına serbestçe girebildim. 

Tabii hastahanede ben de bir od& 
tuttum. Stüdyodan doğruca oraya gt
d1yordwn. Bir gece uykumun a.raam
da biri gelip beni uyandırmak iıstemig 
ve bana: 

- ••Btr kımuz oldu! demlfo Ben 
"pekAIA,, deyip tenimi çevirip tekrar 
uykuya dalmıttm ..... 

Oturdulumuz yere Kalifomiya gU
netinln kutm ztyuı gelmefe bqla • 
ımıttı. Oturdufumuz bu yerden kalk -
m&k icap ediyordu. Artlatten de artık 
aynlm•ma vakit gelmiftf. Conun kısı. 
lm ve nuırlı elini aık&r&k kendine 
"Good bye,, dedim ve cebimden bir 
mavi boncuk çıkararak: 

.. lir. Barrymore bunu lfltfen na. 
arhk olarak çocufunuza t&lrmu, onu 
t1 Tilrklyeden ptlrlyorum, bir nevi 
fet!§tlr!,, 

lrleııut babaya küçtlcllk takat çok 
makbule seçen hediyemi verdim ve 
yıldudaıı ayrıldım. 

TUR.AN AZIZ BETER 

llıtaat lıleri: 

Memleketimizde it Yapmak 
• 

Kadın polis 
- şıxoı aayıfa41Jıa ct.oGm -

Şöyle ga.rip bir sual aorıdular: 
- Niçin görmek lstevorısunuz ma

dam? 
- Param bitti de, dedim. Blru 

kendisinden alacaktım. 
- Pek güzel, diyerek enl içeriye 

aldılar. 

MUdUr dentıen adamın odaınna bir 
çok garip geçltlerl dolaşarak gel
mfştfm. 

Fakat mUdUril görür görmez tanı· 
mıttım. Uç sene enel bu adam111 Pa
rtste cinayetten suclu olarak muha
keme edildiğine şahit olmu~tum. 

Bir mUddet kendisiyle konuttuk. 
Bu arada masasına da. göz atıyor

dum . .Anladıtıma göre, tıcr t1I ban 
kimseler, oyunlan kazanıyorlardı. 

Sonra, bunlar, kazandıkları ara
yı, mUdUrlyete getiriyor ve bunun U· 
zerinden bUyUk blr komlısyon alıyor
lardı. 

Tahminimde, asla yapılmadıtım 
hnkmetUkten ısonra böyle blr oey l· 
çln ıeçllm1t kaftan oldutumu kendi· 
sine ıöyledlm -ve beni yanlanna al
maısını tekUt ettim. 

Bundan sonra aramızda gayet ua
t&hkh bir muhavere cereyan etti. 
Neticede angaje edildim. Aldblllde 
bana 20 fı!ıterlln verdi. Bununla o 
gece 500 tngtllz llraıı kazandım. GH
tUrdUm mlldUre verdim. Teşekkür et
ti. 

Ertellf akşam, bu baklkaU Stella· 
ya anlattım. Orada beyle bir 0111n ce 
re:ran ettlllnl, mtışterllerln boluldu
tunu ı~yledlm. önce, bir baygınlık 
geçirdi; ıonra her eert ltlrat etti. 
Ve bizzat mUdUre, kumar yU:dııden 
•ooo ıterlln borçlandıtını anlattı. 

MOdUr, ıon zamanlarda vazlyeU an
nesine haber -verecetınl ıö;rlemekle 
tehdit edlyonnuı,. Eler onun Qcret-
11 adamlarından biri oluna, buntı 

ya.pmayacnkmış ... 
Stella o 4000 sterlinden bqka ar

kadaşlarma da 2000 sterlin borçlu:r
du. Neticede, mUdürUn teklifini he
men blr akeam evvel kabul etUllnl 
bUdlr.dt. 

Stella vaıiyetl hlkA.ye ettik.ten son 
ra ona bir pllndan bahsetUm. Be
nim kurduğum blr plA.ndı bu .• Stella 
korkudan evveli reddetti. Fakat ne
ticede onu ikna& muvaffak oldum. 

Erte ı gUnQ bir gazeteci arkadaşı. 
ma telefon ettim. Ve ilçUmUz birden 
kumarhaneye gittik. 'OcUmUzde beş 
yUz sterlin kadar vardı. Bir mUddct 
oyun oynadıktan sonra UçUmtlz bir
den mUdürUn odasına gittik. 

Evvela. ben, ve yalnız olarak glr
mlşUm. 

Kendisiyle konuştuktan sonra. on
lar da reldller. 

Birdenbire mUdilro hitaben eörle 
dedim: 

- Aramızdaki dellkanh gazeteci
dir. Eter bet dakika lçınde blzJ ıser
beıt bırakmıyacak olursanız, arka
daşları dıtarda bekleyorlar, polise 
haber verecekler. Senden istediği
miz, Matmazel Stellanrn 4000 tngt
Uı Jlruını kendlılne vermeklllfn
dlr. Eter bunu verirsen, çıkıp glde
cellz ve klmıeye bir fey söylemeye
ceğiz. 

Ynptığmuz blof tesirini göısterdl 

ve '000 lirayı alıp tıktık. 
Kızı kurtarm1ş, 'ereflnl ladeJf 

muvaffak olmu~tuk. 
Ook sUrQıeden bittabi polis, ku. 

marhaneyi butı. 
Ne yazık ki mUdUr denUen adam 

kaçıDittı. Fakat ıefahet ocakların
dan birini .daha kapattırmala mu-

HAMKEMELEADE 

Randevu evi 
işletenler 

Muhakeme mftdala 
şahitlerinin dlolen

mesl talebini reddetll 
Muha.r adında birialııin kanal An· 

celoa ve dijer iami ile Aymelle birlikte 
Tarlabquıd& oturduklanevi, gizli bu
lUllJla yeri ittihaz ederek randevucu -
luk yaptıkları haber verilml§tl. 

Zabıta memurları tarafından eve 
yapılan bulunda, Nihal &dm.da umu· 
ml bir kız yan çıplak bir halde yatak 
dolabında, Meri adınd& diğer blr .kız 
da yine yarı çıplak banyo da.lrealnde 
banyo teknesinin a.rkaıımda. bulun -
mutlardı. 

Bu kızların aevgillleri olan, Şakir 

ve HUaeyin de yatak ve karyola altla· 
rmd& meydana çıka.nlmıtlardı· 

Mazhar ve kan1IJ11n randevuculuk 
IUÇU ile aallye birincl cezada devam &

den durupnalarma dün öğleden sonra 
bakılmıftu'. 

Suçlular vekilleri vaaıtaaiyle mah
kemeye bir istida vererek, Nihalln, 
yanında.ki adamla evlerine kira ile o
da tutmak tl7.ere od& bUınala geldik· 
leri ve Merinin de ahbaptan oldufun
dan mk mk kendllerlne mlaatlrllfe 

\,leldllfnl ~Uyerek mildafaa plıltleri 
l'eyzi ve Mehmedln dinlenmelertnl is
~ltlerdlr. 

Mahkeme, bu istelt reddederek du
nıemayı 11Uçlularm mtldataalarmı 
yapm&lan Jçln bqka bir gUne bırak -
mı§ttr. 

Polisi Aldatmak tıteyen 
Suçlu 

Balıkpazarmda tt1ccar Niyulnlıı 

Çok çocukl 
hakimler 
(Vat tamjı ! bıcı Myt a 

Jl'atsa sorp hAklml AbdUrr b 
Rize hA.ttuıl Baba, S!vu ıulb il 
mi Tahsin, Şarkışla mllddetaın 
ıl Kamer, Sinop A.ıası Akl.f. 
sorgu hAklml Sabri, Carş&Dl1>1 

kimi Bahri; Alucra sorgu h&ttıol 
rt, Erbaa sorgu hA.klmi RUStelll• 
audlye hA.klml Nedim, Malkart..d 
timi Ahmet, Tokat A.zası SJr" 
Birecik sorgu hA.klmt Hidayet. ,ti 
me hAldml Eşref, VezlrkHprll 

1
, 

Hadi, Çolemerik h~kiml Fahri, • .11 

gat hlklml Halit, Yozıat modP"' 
mumfsl Nafi, Piumer hlklmJ 
dl, Ermenak hltlml Muatafa. 
tada Kangal ıntlddefumumlıl "'."'.J 
Tuncollnde Diyarbakır ceza 1ı&JP"' 
Hamdt. 

Sıhhat Vekaletinin Ct!' 
Çocuklu Ailelere v a;dıtl' 
Sıhhat VekAleUnln altı ve 

faıla çocutu olanlara vermekt:,., 
duğu ellişer lira fmramlyenln 1 
llraısı lstanbnl Sıhhat mudnrıoJI 
rafından tamamlyle dalrtıluııtuf• 

Bu sene ikramiye alanlar 191~ 
hnda mUracaat edenlerdir. Bunl 

1 yekQnu 110 kişiyi bu1maktay41~ 
yılında mQracaat edenlerin te t' 
hazirandan sonra 938 mali 1111 ,1' 
teslne konacak ve önOmUzdokl 
tenlatı yapilacaktır. 

Bu sene yapılan tevziat& 
bir alle 50 lira lkramlyeıslnt al 
mıştır. Şehzad(lbaşmda KaleO 
medreıseslnde otururken med -J*' 
yıkılması nzerine yerini deıtP:.. 
Vello oğullanndan lbrahtm oJlG 
un karıısı Zehra Zeynetinln S 
mUdUrlntu tarafından adresi 
namamıştır. Zehra, parası ve 
Uzore aranmaktadır. 

yuıhanealnde çabpn 22 yqlarmda ~----------~ 
Muazı.u.e Salih admd& blrili muaal -
lat olarak rastgeldiği yerde ısataıma
ğ& b&flamııtır. 

Niha ·et 3 ay evvel patronu Niyazi 
ilebirlikte, köprüden geçen Muau.ezi 
göreıı Salih peşine fl.kılııut, Muazzez 
bu vaziyet klll'§ıemda kö~ duran 
pollı Aliye gideıfk SaJJh1 yakal&ttır
mıp. 

Salih karakola giderken polis Aliye 
hitaben, ceblııden çıkardığı bUkUk bir 
lirayı uzatarak: 

- Arkadaş, demiştir, al §U lirayı 
da §U kızı bana bırak, kendisin! tanı
rım. 

Fakat polis bu teklifi kabul etme -
m13 ve Salih sa.~ak ve ril§vet tek
lif etmek suçlariyle asliye birinci ~ 
za mahkemesine verllmiıtir. 

DUnkU cell!Cde iddia makamı iddia
sını serdederek, Salibin sataşmak ve 
polisin yapmağa mecbur olduğu vui -
!esini yapmamağa tefvik etmek suç
larmdan tecziyesini istemiıUr. 

Salih itiraz etmiı, duruıma suçlu -
nun müdafaasıni yapması için bqka 
bir güne b{ralnlmıftır. 

Akıl Haıtahaneıinden 
Çıkan Mahkemede 

Sedat adında eroıne milptell bir 
genç, tedavi olduğu Bakırköy akıl 

hutahanesindeıı 15 gUn evvel çık • 
nı11, bu müddet zarfında Fatihte ve 
Sultanahmotte dört evden birçok et
ya çalmııtır. 

Yakalanarak 2 inci aulh ceza mah
kemesine verilen Sedat •uçlarmı birer 
birer itiraf ederek: 

- Haatahaneden çıkınca. paraaız 
kalclım. Nihayet çalm&ğa mecbur ol • 
dum, demi§tir. H!kim, SalAhattin D&o 

a h &hkfun 

lund& bir dieçlye giderek dltiııl ~ 
tirmiş, dişç! ağrı duymamaat içtlı 
disinc morfin ya.pmıgtır. ti_ 

Perihan dün mUddelumumUi'9 ~ 
racaat ederek dişçi aleyhine bit ' 
açml§, yüzUnUn ve gözünün felCll 
radığını iddia etml§tir. ~ 

Tabibi adlt ~alih Hqim JD~ 
sonunda, elklyetçinln yU.zUnd•~ 
aru.a tesadut etmiı, göztlnU nıu / 
ettirmek üzere de kendillnl bit 
mUtebaaıısma yollamıp. 

Oç Mevkuf Kefaleti• 
Bırakıldı 

Radyolin dil macunu Jm&lj~ 
sinden 760 liralık gripln ve dit~ 
cunu qıran Niko ve ıuç ~ 
Ke.rnlk ile İstepan evvelki cUn ~ 
sulh ceza ma.hkemeainde sorfulll' 
nunda tevkif olunınutlarclı. ..--""" 

DUn bu duruıznaya Sul~ 
birinci su1h ceza m.ahkemeaizıde 
lanmıotır. fd 
Davacı yerinde bulunan eeınl1ı 
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~'at Mektepleri 
~ e2Unfannm Çayı 
~e 8aaat Jıfekteplerl Mmmlar 
~ ~dan: 
~ ~rkek sanat mektepleri me -s: taıupnuı lçin 16 nisan 1938 
ı:'~ rutıo akpmı Parkotel salon -1 "lııı, \'trece1t danalı eaym davetl)-e
~ ~~ tizere her .Un ... t 18 - 20 
)ıı I>tvaııyotundakt 118 Numa -

SOLDAN SAGA: 

l - Kitaplarm kondufa ,... 2 -
B.aJhnlarda blr idare merkezi, t.e 
parça, 3 - TqmaD lf'Y· fakat man"" 
ama, f - Beyaz_ '5 - Yemek pltlrm; 
ytllilnen yer, 6 -Ters okunduğu va
kit an olur, çoğun aksi, 7 - TUrklye
do bir dağ eileilesi, sahi mi man&mıa, 
8 - Blr yer adı, 9 - Pis insanlarda 
bulunan blr haprat, bir av hayvanı. I\~~- ve puar ,Onlerlnde 14 den 

litt~ Yet genel merk~nden alabi -
~) YUKARIDAN AŞAGI: 

liıfzı"c,haıı Cemiyeti-
1" !Ün Kollgl'eıİ 1 - Allede en p kavgaya sebebi-
~~Je &W 

8
..._. ... Ceml7e • yet verdiği lddla edilen insan, 2 - Yı-

~·· kamn11 çamqnian dllzelten, yıkık 
llh.~etbnbıln ydbk Dmt toplantm a- dlSldlk, 3 - Ttkayan Alet, Tallı olım
~ 1'111name De ı n11u emnartee1 yan, • - Şöhret, At.eti yakan, S -
~--t (H) de ~!olta Dnln&nl hlaae, hat, 8 - Geceleri girilen yer, 

bh:.'_ "'1onunc!a yaDtlacütn'. '1 - Kıymetli siyah tahta, dahi, 8 -

1'1&••·--n , .... . , ... 
TCBAN 

n,.nosa 
Bu e.Qam aanatkAr 
tli aşlt ve arkadqlan 
tiakla Ruten. Eyüp 
Sabri birlikte .Mad
muel Mlçe - Pen

çrJ: varyet sınııı ~tiraJdyle KÖYLtl Nİ· 
IJANI Komedi 3 perde 

ER'IUGBUL 
SADİ TEK 

Tiyatrosu 
Edlrae Cumhuriyet 
etnemaamda cuma 
gUnD akpmmdan I· 
tlbaren )'a1nm bir 

hafta temsil verecekttr. 
"'ıt ~erden maada diler baJamDü Rutubet, el, 9 - Ezlyet, bir erkek adı. 
''1erm ele teptt etmetertnt rtca 1;;;=;;;==.;;;:;====;.1 Askerlik itleri 

'1i.nar Sinan ihtifali B O R S A K8Ml7 Amr& '919enlea 
""-~ 333 clofumlular " ~ senelerde 
~ HaJkevtnden: e • 4' • 938 tecU edilerek bu dofuınlularla muame-

ı.. l4hnarı (Sinan) m ölQmUnün le'-'e t1bl tutulm11• Uae ve muadil mck, illa.. lltt 1 Hlzalannda :rıldıı işareti olanlar, tue- "' _. 
~~ l'lldbntımtı o!an 9 nban 938 cu- :ıerinde muamele gbrenlerdlr. Rakam- teplerle daha yUkeek mektep mezunu 
t.~ CUnlı, snteymanlyedeld me:ıan lar saat 12'de kapanış satış flyatlarıılır. otan kısa hizmetlilerin hazırlık lota ve 
~ )\ ~'lğıdakJ program gibi bir ihti- P A R A L A it yedek subay okuluna sevk edlleceklerl 
~l>ıı'<=~ktır. Bu ihtifale blltUn yurt- Frank Pe:ıetıı tarihler ehliyetname derecelerine göre 
t da\"et ederiz. Dolar Mnrk aşağıda ~terllmlatir. Buna nazaran 

>b .. '- lb 1.lret Zloti b ~ lifal saat {16) da ıu ma Ue Belçika F J>en'o KadıJdSy IU esinde yerll olarak kayıtlı 
~) aktır : Drahmi Ley olanlarla kndık5y, OskUdar ve Beykoz 
~) lati!tla\ ma~ lsviçre F Dinar !Sllbelcıinde yabancı olarnlc bulunan kı-

t.. {; l.en Kron fıı'\'t sa hlzmetllle rln SC\'k gfinle rtnden U~ 
"'i llıel Sanatla: Akad~ Jıfimarl Plorln Slf!rlln 
'G ı.. ınden l{omııl l!.Jicô& tarafından Kron Çek Altın gtltı evvel chliycbıame ve nüfus ct1z -

ı.:.~· Sllın A,·u Banknot dan1artv1e birlikte eubeye mllı'Bcaat et-

~tı.~ \'laratltaek mllhendla mektebinden ıı---- Ç E K L I! il ----• mcterl iIAn olunur. 
:'il Ehllvetnı:ımaBlzlcr: 1 Mayıs 932, orta 
~) ,, fında.D aoylev • Pnris 25 67215 • Madrld 12 7UO " ehtlVf'JtnamPlfler: 1 Temmuz 938, Tam 
~ n;ılk namma 'Onivcralte Arke· • Nevyork 079~ • Berlln 19700 
b) il llahadır tan:fmdan söylev • Mllftno 15 025 • \'arşon • ıeoo ehth·etnameliter: 1 Evll\1 938, Yllksek 
~ ltftnar ve nıUhcndisler namma • Brüksel 4 696:> • Bııdape,te a 9825 ehliyetnameler: 1 İldncltc§rln 938. 
~diıı Abdurrahman Naci tarafmdan • Atina &'70570 • Bükret 1062525 • • • 
t) • • Ceneue 84496 • Belıırad 8'6476 Kad•k"y Askerlik Şubcwhulen: 
~ 1-ıı&ı11 maroı Ue ihtifale aon veri, • Sofya 63 72 • Yokohamı 2 7866 Apğld:ı ktlnvelerl yazılı Od yedelı: su-
~· · • Amo;tcrdan ı 4?M • Stokholm 8 0910 bayın aldbollerl me"hfıt kaldıimıdan on 

.... 

Ml.81115.aıt .-.aıı.ea 

lmıoto .... ,.... • u .:. ~ ........... ılTıı1I ' u 

D~vlet Dt·rnırlJolı"an ı·e Limanları işle!.'Tlc 

Umurn idart•sı ilanları 

Muhammen bedell 1639 llra 20 kuruı olan UOO deste sarı btıyttk zarf, 
27200 deste elY&D sarf 18 • f - 1888 pazartesi gtlnU saat 10,30 on baçuk .. 
ta Ha1darpqada sar binası içinde toplanan komtı1on taratmdan acıJC 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lste7enlerfn 111 Ura U kuruttuk muvakkat teminat 
Yermeterl ve kanunun ta,tn ettılt vesaitle birlikte eketltme gtlnl aaatlne 
kadar komisyona moracaat1an lbmı dır. 

Bu işe alt şartnameler komleyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
' (1'191)' 

G o n 1 ok -Blrlne1 aıml Operatlr 

ADY~ tlr. CAFER TAYV"H 
Umumi cernh1 " llnlr, dllllll e.tetll 

eernbtll mtltellıw• 
Programı Parla Tıb 1-"akOltell s. aslıtam. enek. 

7 - NiSAN - 9JI - PBRSEJIB• bdıa amellptlul, 411.... •etllı 
ÖGLE NEŞRiYATI - Saat: 12,30 Pllkla ff,OS. meme. b .. nn burufUklalU " 

Türk maıildal. 12 50 Handla. 13,Gi Plllıla senelik amellratı • (NaYI,. " ...., 
TOrk musikiıL ll,30 Muhtelif plü nqri- mOteh-•• ), 
,-atı. 14 Son. MuaJet» eablıhlan H I' '111 
AKŞAM NESRlYATI - Saat: 17 lnktlftp 8 den 10 • kadar il it' 

tarihi dersi: üniversiteden naklen: Yusuf Otleden sonra Gcrellldlr. Tel. uoae 
Hikmet Bayur. ll.30 Çocuk Uyatrosa (TiJ. DevoAlu, Parmakkapa, Ramell ...._ 
kinin marifetleri). lt,ti Spor mmabat. 
Jeri: E~ref Şeftlt. ıt,N Dona baberlerL 1---------------------
20 Sadi Ho,... n arbdqlan tarafından 
TQrk mualkl51 Te halk f&l'kıları. 20,'5 Ha
n raporu. 20,48 Ömer Rı:ıa tararından a
rapca ıliyleY. 21 Radife ve arkadaflan 
tarafından Türk musikisi Te halk prkıla
n. (Sut ayarı). 21,45 Orkestra: 1 - Nl
kolai: Di Lflttlgen uyber. 2 - Kremly6: 
Kan lamur röfiörL 3 - Puçinl: Manoles
ko. 4 - Glinka: La doate. 22,15 Ajanı ba
berlerL 22,30 Plttkla sololar, opera ve o
peret parçaları. 22,50 Son haberler Te er
tesi sftnOn programı. 23 Son. 

........ Aftllu'ftA ........... 
tleaı 

Blrlifimlsln muW umumi heyet top.o 
lantmı 16 nlııaıı 1938 camaıtell gbll..,. 
at 15 de Blrlliln Bahçekapıda Asopyaa 
hanmc!ıld merkezinde yapılacütJr. Sa
ym üyelerin tetrlflerl rica olunur. 

S.te•"' tlold len ......,..,_. 
c1uı: 

~;: lhuraıden eV\el saat (15) de d- • PraJt 2267Qi • Londra 82776 beş g{ln ~rfmfla mUmcaat etmeleri ve 

1~ ~l(!rJen GUzcl Sanatla• Akade • Viyana • Mosko,·a 28 85 tBtanbulda derıtıııeler bulunduktan ye- ı L A N 
~~lcııek mllhcııdls mektebi, Nafia E S H A M rln şubeleri eIMo adrP•lı>rlnden şube - Hali tuflyede bulunan tat. Emıaf 

Bir borçtan c1ola)'I mahcas "'8 JIU'Qa 

çevrilmealne karar verilen mua, -.. 
dalya, ayna ve sair kahvabaneye dair 
etya 12 - ' - 938 tarihine ma.dtf llU 
gDnl aat 9 dan 10 aa bdar Galatada 
Kara Kuatafapap caddesinde 82 - 84 nu
maralı kahvebane &Onde açık arttnuıa 
De sat.ılacalrt1r. BlriDd arttırmada la7 • 
metl mubammlnentn )'izde '~ betl 
bnlmadıll takdirde D' -ttJrma 
18 - f - 938 tarihtlle '!!"' 

~~>ttı.~lrul.ından gelecek talebe ile uJr b Bıınkuı 1 Sir. lloyrlye mlzA kaı'far gelmeleri fl!n olunur. Bankasının 938 senesi heyeti umumlye-
1 L._-ere mimar Tallt Oaııık ve Gt1- Anadolu Çimento 12 50 1 - Tnbfn Astelhnen 'Melımet Semi tçtbnaı OçUııcU Ye aon defa obnak tıze-
~Uar A.kadenıisi mimari talebe- Reji Merkez llıınk o"'" 'R ... .,,.., rı.,,,..r l(öprllln. diploma: 3 938 talı --o t 10 da 

~L-.,.~ suıcynıanlye camblndo yil- l•tlkrezlar-fahvUler- 20'*-36'ra d,,~1m: :ms. ~_::. ...... saa ya-
~ ~ hayat ve eKerlerl bakkma • 1953 T. Bor ı 19 ro Elektrik 2 - F-1'?'.tı''' rrı,.. ;:;....,..,, BAl'tN\q oğlu Bo- Hiaaedarlarm o gi1n ve aaatte lıanka-
·~ ~er0ceklor ve omdan topluca lh· " " .. ıı Trann·:ıy ~s !stanbul l~q; tlofu.ım: 308. nm Meydancıkta Mmrlı olta banmdald 
ı..~, ~e gellnec~kUr. .. .. ., m ~~,r~~~u 1 • • • merkezine gelmeleri U1D olunur. 
~~ ltUr dlre)lWrlUğll 0 gUn Dko - • Erpani htik. 100 25 Anadolu n llcştktaıJ A"kcrllk Şubesinden: RUZNAME: 
'll talebeye ldhnar Sinan ve eaer- • s. Er:ıurum 9.5 50 Anadolu 111 l - 937 senelll beıabatmm tetkik ft , Yedek subay yetiııecck kadar okuyan 

~1 ... da ma16mat verdlMceklerdlr. • s. Erzurum 96 l'ılümeufl A •-·ftye memurun .. • ...___ ..... o ve ruıkerl ebllyetnamest olnuyan 333 do- ·wa.o .... ---

~<llL ıtın yartta§lara parasız ola • !'---·---------•! ~ b ~--1 2 - MUrakfp raporu. ~~ gumlu ve u do6 '"""ular1a muamele 
~ • Sbwı) rozetleri dağrtı1a - görmekte olan diğer dolumla ima hlz- S - tllveten iki tuffye memuru in-
' Cleee .. t (18.30) da Evimiz Dye- z ah l r e Bor sa s 1 met lllcr 1 - mayıs - 938 gthıtlnde yedek tlhap ve saWılyctlertnbı tevsfkl . 

..ı.:.;...-.-.=-.__,__, __ ..;._ __ .;._ ____ __,....;.~ı__~~~~~~~~~~--'~~[.L~~-__::~~~""":::::'=':,m:.lrrl'~'~•rıı~~~a~btılu~~D~aca~k~----------------__:(~V~.:._P.2340) 

ayni aatte atıı..:a:------!!!!!!!!!!!~ 
Jann mahalli ,.. 

• ___ ____J 



/' 

ARAM .. RSEL Fabrik# sının/' 
Bayat cuzluğuna h zmetl 

Birinci sınıf hare ve dlkts ile 

ıS~f :~AEMA24 ve27 lira 
Karamilnel fabrikasının memleketimizin her taraıf ında tannuıuı çok 

sailam Ye zarif yünlü kumaşlanndan çok mahir makastar tarafından itina 
ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 llra 
üzerinden ünü edilmektedir. Muameltmiz peıindir. 

(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) 

( Sultanhamam ikinci Vakd hanı altında ) 

----BAN~üNi 
Y. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pıvangosu 
6. nci keşide 77 Nisan 938 dedir. . 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan baıa 50.000, 40,ooo, 2s.ooo, 20.000, ıs.ooo, ıo bin Jı:ralık 

ikramiyeler nrdır. 

lstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 

8emtl ve mahallesl 
J'atib, Jd:rmutl 
Silivri kapı Aynalı 
BaJr]raJ 

Eytlp ıtalenderbane 

Cadde ve aokajı 
Nalbant 
Karabq Veli 

No. ıu Cinsi 
15·17 Hane 
1 .. 

Muhammen ayh'p 
ura JL 

10 -

Oıbekler tekkesi içinde 
il mescit binası 2 5Q 

Yukarda yaiılr mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya ve· 
rileeeğiııden fateklller 12 nfaan 938 · ilah günU 1a&t on bete bdar pey paralarlyle 
berJ.ber Çemberlltqta lstanbul Vakıflar BqmüdilrinğUnde Vakif Akarlar kalemi-
ne gelmeleri. (1894) 

1 ·. 1 j 1 

... 

25 ince sigara 
20 Kalln sigara 

KURUŞ 

~DAlMA 

TİRYAKI 
İÇiYORUM .. 

•Her Tiryaki bunJ 
söylüyor.Acaba nedel 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası oıf 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri sig~ 
radır. 

e Tiryakinin ha rmatıl 
ı. 

her zaman aynı oldug 
gibi içimi ve nefas 
de hiç değişmez. 

Her zaın 

AYNI HARMAN 
AYNI İ Ç İ M 
AYNI NEFASE1 

TiRYAK/DE 

BULABİ.LİRSİNI 

GÜVEN .. 
AN.l"TI 

1 ·Ankara .caddesinde 
1 

-=--'----------"'-~~~~---~~~ı.__--~~~~~~----' 
.. ~ 


