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Kabine dün gece ATA TÜRK' ün başk-;.~lığında top-' 
landı, siyasi müsteşarlıklar kaldırıldı; Büyük Şefin 

Doğu intıbaları nedir? 

İstimlak - satış - imar 
edecek bir banka 

işlerini idare 
kuruluyor 
~---

Enver paşa da 
Hazineye borÇlu! 
BUyUk harbin yağmala· 
rından bir iki misal daha 

Senelerdenberi devredilen hazine 
alacaklarının bir an önce tahsili için 
tedbirler alınmaktadır. Bu alacak-
!ar arasında Harbi umumiden kal-

(De vamı 2 ncı sayfa mı zJ .,) 

Baş vekil ceıaı Bay a r son sey a h a tında 

• 
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Kutupta k i buz da~ıar ı nda Sovyet hey e t leri Yazıs, 2 de 

YENi ROMANLARIMIZ 

Bir günahın romanı 
• • • • 

Onu kim öldürdü?. 
M e 'lJ s imi n b u i k i f e uk a la de 

imar ed ilecek ıstanbuldan bir köşe: Beyazıt k b k / 
~hircilikm.ütehas~ ı sı Prost, Pari- ılara verdiğ i bir raporda İstanbutun TOmanznl sabırszzlz la e eyiniz 
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istanbul nasıl? KÜÇÜK HABERLER 1 ATATÜRK 
d • ı k * Suriyede kalp Osmanlı altım e 1 ece yapan bir kumpanya yakalanmıştır. * Yunan Kralı, dün Londrada 

ır; 

ımar 
(Birtnci sahifed~n devam) İMAR BANKASI Balkan Antantı sefirlerini kabul e-

Şark intibalarını. 
nakil buyurdular müstakbel imar pldnı yapılırken Av- Şehir planının tatbiki için icabe- jderek epeyce görüşmüştür. 

rupa ile Asyayı biribirine bağlama- den tahsisatı temin edebilmek ve * Belçikada Janson da yeni kabi
nın bir zaruret olduğunu ileri sür- planda gösterilen her şeyi yapa.bil - neyi sosyalistlerle anlaşamadığı için Siird Saylavı Ismail Müştak Ma- düm. Çok .<:evınaım. "fuksek mede
müş ve bu. fikrinde israr edeceğini, mek maksadile şehrimizde bir Imar kuramamıştır. Belçikada buhran de· yakan, Atatürk'ün Doğu intıbaları niyet temeline şahid oldum: Maden
fakat baglayış t.1rzı hakkıı.cia göste- 1 Bankası kurulması mukarrerdir. Bu vam etmektedir. hakkında bu sabah Ankarade inti - Zerden kurulmuş temeller ... Bu açıt
receğı şekillerden birinin tercih hak- bankaya beş sene müddetle her yıl *Macar Başvekilile Hariciye Ve- şar eden cülus. refikimizde mühim mış maden ocaklarında profesörle
kını hükumete terkettiğini bildir - hükumet de üçer milyon lira ver- kili Berlinde resmi temaslarına baş- bir başmakale yazmıştır. Bu maka - /1rile, teknisyenleı·ile, amelesile, baş
miştir. Bu hususta Prost raporunda mek suretile yardım edeceği gibi Be- lamışlardır. leyi ehemmiyetine binaen aynen ya- tan aşağı Türk olan yüksek anlayışlı 
hırı Boğazda bir tünel açmak, diğer lediyenin imar plfınını tatbik için * Gayri mübadil bonolarile yapı- zıyoruz: I bir in.san sosyetesi ... Öyle memleket 
iki sahil arasında köprü kurmak hu- arttırılacak vergi ve resimlerinden lan emlak satışlarında birikmiş ver- Atatürk'ün trenindeyiz. On gün I bölgeleri geçtik ki, oradaka dınlar 
susuru tPklif eylemiş, ancak ikinci yapılacak tahsilat da bankaya yatı- gilerin aranılmaması hakkında bir evvel başladığımız Doğu seyahatin- erlceklerden daha çok sapana yapış
tc·klifini birisi Boğazda Hisarla, di- rılacaktır. Bundan başka, bütün is- ,kanun Jayihası hazırlanmış, Meclise den Ankaraya dönüyoruz. Tren ge- mış, elinde çapasile Türkün azık top
ğcrı Tophane ile Üsküdar ve üçün- timlak işleri ve istimlakten sonraki verilmiştir. cenin karanlıkları içinde Eskişehirle ırakla~ını zen~inleştirmi~e._çalış<yo:. 
cüsu Haydarpaşa ile Sarayburnu a- jsatış vaziyetleri de bankaca idare * İzmirde şehir tenviratı, otoma- Ankara arasındaki mesafeyi 50 kilo- topragını sevıyor, ona gonuldeıı bag
rasında köprü kurmak suretile üçe olunacaktır. Bu takdirde istimlak iş- tik surette işletilmiye başlanılm1ş • metre sür'atle katediyor. Biz, bu sü- lıdır. 
ayırmıştır. !erinin banka teminatı altında ku- ! tır. ratik afi bulmuyoruz. Daha hızlı git- Bütün bıı insanlar, Türkiye Cum-
Şehrin umumi çehresini d~[;iştir- pona bağlaanrak bankaca tedrici su- * Soyadı almıyanlardan bundan mek, daha çabuk varmak istiyoruz. huriyeti, zengin, kuvvetli ve muhte-

menin ve fazla masrafa ihtiyaç bı- rette hamillerine ödenmesi imkanı sonra nakdi ceza alınmıyacak ve bu Çünkü kalblerde şirin ve sevimi! An- , şem olsun için kendi rızkının fazla
rakmamak için Boğazda Hisarlar a- lelde edilmiş olacaktır ki, bu vazi - lgibiler mahkemeye verileceklerdir. karanın nostalijisi başlamıştır. Göz- )sı.m, seve _seve, tereddüdsüz büy~k 
rasmda köprü kurmak şıkkının ter~ıh yet de planın tatbikında sür'at temin ı f* Kumkapıda tren yolunda is- !er ve gönüller, Atatürke mütevec- , bır. fedakarlıkla deı,let lıaznıesıne 
ulunacağı zannedilmektedir. Bu tvk- edebilecektir. timliiki tekarrür eden barakal..-a aid cih, hep onu dinliyoruz. o, eski yer- :verıyor. 
clirde Avrupa trenleri Çekmeceden MÜSTAKBEL LİMAN proje hazırlannÜş olup bugünlerde !ere feyiz ve bereket saçan gür bir \ Bütün gördüklerimizi bıı kısa ifa-
yeni hır hat ile Siladarağa - Kağıt- Şehrin müstakbel esas limanı Ye- istimlak işine başlanacaktır. kaynağın temiz suları gibi dolu ha- ide içinde toplamak kabil değildir. 
}>~ne - Şişli yolile Rumelihisarına nikapıda kurulacak, Galata limanı * Mütekaid Orgeneral Ali Said, dise ve meseleler üzerinde düşünce- Türk olsun, veya olmasın, bu Türk 
oradan köprüyü geçerek Haydarpa- ithaJat ve Haydarpaşa limanı dahili J dun müttefikan Kocaeli meb'usu se- !erini duygularını, kanaatlarını an- camia.<> içinde az çok gezen, dolaşan, 
şadan Anadoluhisarına kadar uzatı- ticaret işlerinde kullanılacaktır. çilmiştir. !atıyordu. tedkik eden her akıllı insan kendini 
Jacak olan' Anadolu tren!edle birleş- SEYRÜSEFER *Hariciye Vekili Ankaraya dön- Bazan maziye aid bir hatıra ile gü- bütün dünyaya büyüklük saçan kuv-
tirilecektir. t müştür. nün bir hadisesini çözeliyor, hazan ıvetli ve asil bir varlığın içinde duy-

BI.R Lu· NAPARK Prost, Beyoğlu ile stanbul arasın· * Denız· Tı"caret Mu·· dürü Müfid k . kıi kt B .. l d 
halde yaşıyan bir hadise ile istikba- mama ım nı yo ur. oy e uy -

Bundan başka Prost, İstanbulda da irtibat işlerinde kolaylık temin Necdet, Ankaraya. gı"tmi•tir. la b" t afa bı akı • !in bir sırrını anlatıyordu. mıyan şııursuz r, ır ar r -
behemehal bir lun&parka ihtivaç ol- etmek için tramvay ve diğer nakil * Yüksek İktısad Mektebi Dış ti- 11 h k"k" · l k t<?reddüdsü• 

' vasıtalarından bir kısmının Kara - Beşer bilgilerinin bütün sahala - ınca, a ·ı ·ı ınsan 1 
-, 

dıığunu tesbit etmiş ve lıunuı> için caret ve konsolosluk, Ticaret ve ma- kabuı eder ki, Türkiye Cumlıuriyeti 
Beyoğlu yakasını münasib gôrmüş - köyden Tophane - Humbaracı yoku- !iye, Banka ve muhasebe adile üç ih- rında, fikir dünyasının bütün mm- ve onun bugünkü sahibleri olan 

Şu vasıtasile Beyoğluna çıkmasını takalarında ayni salahiyet ve haki-tür. Lunapark, şimdiki stadyomun • tisas zümresine ayrılmıştır. Türkler bütün dünya medeniyet ve 
esas tutmuş planını ona gore hazır il miyetle dolaşan Atatürk, gözlerimi-mühim bir kısmını ve Taksim bah- ' - * Trakya ve Balkan Demiryo a- insanlığı için bir imtisal örneğidir. 
larnıştır et. 83 zin önüne daima yeni yeni ufuklar çesini de içine almak suretile bir ta- · rında balık nakliyatı fiatında ıo Yalnız, bıı kadar değil, Türkler ta-

ra.Ü Sürpat;'>p, diğer tarau Taksim Bu suretle Bankal81: _ca~desinde 1 tenzilat yapılmıştır. Bu suretle ev- açıyordu... rihin çok ~ski devirlerinde, beşeri-
tramvay yolu ve Taksim meydanı ve milyo~~r .. sarfederek ıstımlak yap- /velce 19 liraya yapılan beş ton balık Bundan sonra B. İsmail Müştak yete karşı yaptıkları kültüreı vazi
öbür tarafı Dolmabahçe sahilleri ol- marun on~ne geçilecek, buradan yal- nakliyat ücreti, şimdi 756 ya indiril- Mayakon, Atatürk'ün sözlerini Ulu- feleri yeniden ve fakat bu sefer da
mak üzere Dolmabalıçe ile Taksim nız Beyoglun~n gelen vasıtalar iş- imiştir. sun baş sütununda aynen şöyle an- lıa alil surette yapmıya hazırlanan 
arasındaki geniş saha dahilinde ku- liyecek, Beyogluna. çıkanlar, yeni Bütün sarayların Hazine adına ta- ]atıyor: yüksek bir varlıktır. 
rulacaktır. Bu takdirde Dolmal:>ahçe yoldan geçeceklerdir. puya kaydettirilmelerine başlanıl • c- Memleketin on bir vilayet mer- lşte Doğu. seyahatinden dönerken, 
gazhanesi de şehrin sanayi mıntaka- KARAKÖY KÖPRÜSÜ lrnıştır. kez ve dolaylarını gezdim. Bütün bıı Ankaraya ulaşmalc için geçen şu Tcısa 
sıan nakledilerek bu gazhanenin iş- Prost, ayni zamanda Karaköy Köp- * Şehrimizde beyanname veril • merkez ve dolaylardaki Türkleri, ba- zaman içinde seyahat arkadaşlarıma 
gal ettiği kısım da lı'.ınaparka katı- rüsünün Halice doğru (50) metre ımemiş ipekli kumaş bulunduğu an- baları, anaları ve çocuklarile gör - ifade edebileceğim intiba budur.> 
lacaktır. Bu suretle Gümüşsuyu, geri alınmasını, bu suretle Karaköy .. ııaşılmış olduğundan tahkikat yapıl .. ıııı111111111111ıııoı11111111ıın11111111111111"""""'"'11ı11•11•11ııu11111111111•1•1111uııuu1111111111111111111•1•11•11111••111111••1111ııoıı11111111111ı•ı" 

Taksim ve civarındaki binalar da de yeni bir meydan yapıl~asını, Ye- 1 maktadır. Al s t R 
denize hakim bir vaziyette bırakıl- nicamiin hemen köprü ile karşılaş- manya ovye usya SP:O ... R~···-=:.:~:.:::'.:;~:::': __ .. ,_ Sovyetler kutupta al ey hine harp mi 
---v · . . Bir muvaffakiyet hazırlayor ? 
Te

1
. kirdaglı H1 ındlı dp_e?h· Kazandılar pan ga,,,~:ı~;~~~::;;::nd;~;;;;~_ ~=k~:.ı~~c:u::~:::1:~:y"ab::~~ 
ıvanı nası yen 1 • 1 Moskovn,22(A.A.)-Bugün,21 re ile anlaşmak istemesinde bazı paiçindeveyanıbaşındamüstemle-

- --- teşrinisani, Şimal kutbunda sabıh maksadlar olduğunu kaydetmekte - ke ihtiyacını tatmin edecek, diğer 

G ı t B • kt b b buz kütlesi üzerine kurulan istasyon dirler. Bu tahminlere göre Almanya devletlerin bu harbde bitaraf kal-a a asara y • eşJ aş era ere mevcudiyetinin ilk altıncı ayını dol- Belçikanın bitaraflığını tekeffül e- malan sebeblcrini hazırlıyacaktı.r 

k ld ı O
•• teki } durmuştur. den yeni bir dörtler Lokarnosu tesis a J ar • maç ar 1 Şımal deinz yolu merkez idaresi etmiye taraftardır. Ancak bununla 

Diğer taraftan Almanyanın Orta 

Türkiye baş pehlivanı Tekirdağlı 1 dünün meı kezi >ikletini birden ileri Kutub istasyonları Genel Direktörü Garb hud\ıdlarını emniyetine almak 
Huseyin, bir müdedttenberi şehri - alarak yürüdü. Mihailov, bu münasebetle Şimal ve Fransa - Sovyet dostluğunu bo
mizde bulunan Hindli Fazzal Mu - Tam 6 ncı dakikada Hindli alttan Kutbu istasyonunun faaliyeti hak- zarak Sovyetleri tecrid etmek iste-

Avrupadaki emeli de geniştir. Avus
turya \"e Macaristanı behemehal il
hak ve bir mukadeds Alman İmpa-

ratorluğu kurmak azim ve kararın
dadır. Almanya ayni zamanda Çe -

hammed ile dün karşılaşmış ve Hind kol kaptı ve Tekirdağlı için pek teh- kında aşağıdaki izahatı vermiştir: mektedir. 
li pehlivan 6 dakikada tuşla yenil - likeli olacak bir şekil aldıysa da Te- Nisbeten kısa zaman zarfında, İleri sürülen noktai nazara göre 

kirdağlının kuvvet farkı kendini gös- bu istasyonda çalışan Papanin, Kren- Almanya, İngiltere - İtalya - Fransa- koslovakyanın Almanca konuşan 
terdi. Tekirdağlı, bir bacak kıskacı j kel, Şirşov ve Federov, büyük ve ~anya a_rasın~a dostluk ve ista - halkı ile de meskun bulunan kısım
aldı ve o kıskaca istinad ederek doğ- muvaffakiyetli bir eser vücude ge- tukoyu tesıs ettıkten ve bu devlet • !arı üzerinde kendisinin tatmin edil
rulup hasmını iyice bastırdı ve tuşla tirmişlerdir. !erin Sovyet Rusya ile olan bağları- mesi emelindedir. Hatta bu nokta
yendi. Halen Kutub mıntakasındaki buz nı tamamile çözdükten sonra Sov - nın Hitler - Halifaks müJakatı esna
GALATASARA Y - BEŞİKTAŞ BE- kütlesinin mahiyeti ile eb'adı hak- yetlere hücume decek Sovyetler Şarksında mevzubahs olduğu cFigaro> 

mıştir. 

Bu yeniliş, pek kısa bir zamana 
tnhısar etmekle beraber, oyun epey
t<: heyecanlı olmuş, ilk bir buçuk da
kikada iki pehlivan elenselerle biri
birlerini denemişler, ikinci dakika

da Tekirdağlı bir göğüs çaprazını 

yanlıyarak Hindliyi bastırd1. Hindli 
sc kiz saniye sonra kurtulduysa da 
hır dakika sonra Tekirdağlı bir çift 
dalarak tekrar bastırdı. Fakat mu
kabı1 oyunla üste dönen Hindlinin 

RABERE KALDILAR . kında tam bir fikir edinmiş bulunu- tan Japon, Garpten İtalyan ve Al- gazetesinde kaydedilmektedir. 
Dün spor itibarile zengin bir haf- 1yoruz. 

Siyasi müsteşarl ı klar 
ıağvedildiler 

• 
Lond ra-Berl in· Ro"18 

arasında .. 
İtalya ile İngiltere arasında b•l : 

- ·lene" 
layacağı kaçıncı defa olarak s~~ . at· 
müzakerelere dair Romanın jhtıY . ite" 
karlığı dernm etmektedir. Jngı 
reden Almanyaya giden Lordun

0
: 

radaki mülakatının neticc,ıııe ka 
İtalyanlar bu ihtiyatkarlığı bır•:ı: 
mamak niyetindedirler .. Şayanı • 

· ı · de ıııu 
yıttır ki, Italyan. gawk er.'.n. ·etti<" 
tak bel Ingi!iz - Italyan n ıı:rtk. b r 
rine dair başmakale denecek hıÇ · 
yazı çıkmamaktadır. . rU 

Geçen gün İngiliz Baş\"ekilı J,I· 
hususta söz söylerken İtaıva ılc_ ti• 

k · kuV\e man va arasında bugün u ol· . • rrı 

rabıtaları hesaba katmak razı jıal· 
dıığunu hatırlatıyordu. Fakat sııı· 
yanlar İngiltere ile Alman~'" ar~an· 
da hakikaten konuşulmıya b•· rın 
dığını görünce Roma ye Landf~ ıe· 
görüşerek halledecekleri mesı:_;Je· 
rin pek başka şeyler olduğı.:.'1U 5~1 , 0• 
mekten geri kalmamışlardır. e 
dıan maksad, Romanın ing,ııere 5, 

· · taı:.:ı 
konuşurken belki de BerJının aan 

k h · doi!r" sutu olma ·sızın er şeyı usı• 

doğruya kendisi halletme!< arı 
olsa gerektir. . . 1 ı~ 

Maamafih İspanyadak; ,·a21
.' ~. ı 

veya bu safhada mühim bir ııı nı· 
göstermedikce Londra - Rom~1 b 
zakerelerinin başlamasında.n l~e• 
netice elde edilemiwcektır. ııd• 

. . · . 0 ~rıı sene Ingiltere ile Italya U) · it 1• 

Çünkü İngiltere, Habeş'stanı. 
0
,e. 

yanın ele geçirdiğini tasdik c~oıflş 
miştir. Bugün de Londra - .8rıı· 
müzakerelerinin bir neti<"<>Y" 1:ı,.n· bilmesine mani olan keyfıyet 
yadaki İtalyan müdahalesidir. ıs 

· · ı ne ~n Ingilterede bugün Ita ya . F k 
mıya son derece muhalif oıanlal il': • 
çoktur. Bunlar Roma - Beri·~ ıfJ" 
verinin ayrıldığını göreceklcr,·a j}i 
nü bekliyorlar. Fakat Alman. pJ 
İtalyanın ayrılmadığını giiriiııce fl'ek 
manyadan büsbütün cimidi ~etıı#" 
mi liizımdı? Öyle görünüyor ~ ıst• 
terede Almanya ile anJaşm 

1
,.a ılt 

yenlerin israr karşısında tta · ııııı· 
uyuşmamakta sebat gfotercnle~, ıı:' 
kavemet etm!şler, ve ~arşılı:ıiJ! j)ı 
noktainazar fedakarlığıle. Be ~ 
müzakereye girişilmiş, Jakır h<İ bif 
ile müzakereyi tazelcI"'Ck ba 
türlü ilerlememiştir. )131 • 
Şimdi İtalyan matbuatının ııı<'B · 

fcks - Bitler IT'Ülakatı etfll! 1~~' 
ihtiyatkarlığı biraz da k(isk0

" 

tür. ııl 
Ahmeı ıııı .~·~ 

uııııılllllll 
011111111111111ı111111111111111111111111mııı 1111111 

Dokuzlar 
Konferan,sı _,,,

1 
(Birinci <ohifeden de•'" ıd:ır&•1·• 

ve B. Potemkine kaim oıac~şttı ~ı 
Konferansın Japonya'nın iş ol'~ 
k . '" .. d t h ddÜS etf!l ('1 

re etı yuzun en a a J<9 
vaziyeti hulasaten izah ede;a s'~ 
suretini kabul ettikten son ıeııV 
günü bilamüddet içtimalarırıı 
edeceği zannolunmaktadır · tı'elı'' 

İyi malumat al~ak_ta oı~:raJllı~~ 
fil, Amerikan ve Ingı!ız 11 ııe'cıı~. 
!arının Fransız murahhas . de il' , 
bildirilecek bir iormii l üze~ı~rıııı'~ 
tabık kalmış olduklarını b r 

d" ~ te ır. Jc'·hıe .9 

!tına dü•müş oldu. Tekirdağlı, oyun 
yapmıya lüzum görmeden zorla a
yağa dikildi. Bu dakü.adan sonra ar-

ta geçmiştir. Hindli - Tekirdağlı gi.ı- Üzerinde istasyonla birlikte sahih 
reşinden başka Beşiktaşla Galata - buz kütlesinin bu altı ay zarfında ka
saray birinci futbol takımları da Fe-

1 
!ettiği mesafe, bize Kutub buzları

ner stadında kar, !aşmışlardır. Çok nın yürüyüşündeki istikameti ve bu 
kalabalık bir seyirci kütlesi karşısın- lyürüyüşün sür'atini de bildirmi-ştir. 
da yapılan bu maçda iki taraf da dört

1 
Kutub istasyonu, bu müddet zarfın-

dörde berabere kalmışlardır. da, cenuba doğru olan esas istika-
DİGER MAÇLAR metinden inhiraf ettiren 1igzaglar da 

!talyan murahhasının 8 • ab19'~ , 
miş olduğu reyden ve !sJ<aP i;tin ~ 

(1 in cı say/a dan d<vDm) fından da ihdas edilmemişti. Diğer devletlerinin beklenilmi:z~,·ino!"'ıl" 
görülmüş ve siyasi müsteşarlar der- siyasi müsteşarlar, şu zevattan iba- kaf!arından sonra B. 

1
,,,es• 

1
, 

hal toplu bir halde Başvekile istifa- retti: , konferansı birdenbire terk_e . .,, gıtg 1 
namelerini vermişlerdir. Adliye: Salah Yargı, Milli Müda- Jayısile ve B. Narman Da,·ı\tiııa1 ', 

tık Hındlinin maneviyatı sarsılmış 

YC kendisi güreşi kaybeedceğine i-

nanmış bulunuyordu. Hatta bu sı

ralarda Tekirdağlı üzerine yanaşır
ken Hindli yere çöktü ve alttan bir 

oyunla taliini son defa denemek is

tedi. Tekirdağlının kündeden aşır

mak üzere yaptığı hamlelere vücu-

Enver paşa 
Hazineye boi·clu 

( linci sayfadan de'CJam) 
ınış olanları bile mevcuddur. Bu ara
da bır Almana verilmiş olan 500 bin 
altın liralık bir avans hesabı da gö
~e çarpmaktadır. 

Umumi yerlerdeki bilet gişelerinin 
~nüne bir kantar koymak imtiyazını 
elde eden ve ·buna aid tesisatı yap
mak üzere avans alan bu Almana 
bugünlerde resmi tebligatta bulunu
lacaktır. Bundan başka, Hükumete 
balon satmak maksadile Perapalas 
adresi göstererek bir milyon lira a

vans alan diğer bir Alman daha var
dır. Ona aid dosya da hazırlanmak
tadır. Bundan başka İttihad erka -
nından Enver (Paşa), Topal İ!ıT.ail 
Hakkı (Paşa), Ayan Reisi Ahmc:I r.i
ıa H Adliye Nazın İbrahim de Ha· 
zır,e:ve borçlu olanlar arasındadır. 

Diğer taraftan Fenerbahçe ile Bey- dahil olmak üzere, bin kilometreden 
koz da karşılaşmışlar ve Fenerliler fazla mesafe katetmiştir. Şimal Kut
beş - bir Bcykozu yenmişlerdir. bu mıntakasının · ta merkezlerinde, 

!stanbulspor - Topkayı maçında j keşfedilen, sıcak su cereyanı, gulf -
str~am sularının tevzii hakkındaki iki taraf bir bire berabere kalmış

lar ve Vefa - Süleymaniye maçinde 
Vefalilar 2-3 StileYmaniyeyi yen -
mişlerdir. 

Çinliler ikinci 
Hindenburğ hattını da 
Kayıp m ı ettiler? 

(bitine snhifeden d•vaml 
JAPONLARIN YENİ Dİ
LEKLERİ 

Londra, 22 (Hususi) 
~ Japonların bir nota Yere -

rek imtiyazlı mıntakac!an geçmek is
temeleri ve İngiltere, Amerika ve 
Fransa bu notadaki talebleri is'af 
etmediği takdirde Japonların lcabe
den tedbirlere b:;ş vuracaklarını bil
dirnıeelri siyasi mahfellerde endişe 
ve heyecan uyandırmıştır. 

Japon Hükı'.ımet adamları, nota ka· 
bul edilmediği takdirde, her şeyi he
sab ederek her tedbire baş vuracak
larını ve notada diledikleri şeyleri 

kuvvetle yapmıya muvaffak olacak
larını beyan etmektedirler. 

şimdiye kadar inanılan 

baştanbaşa değiştirmeyi 

mektcdir. 

faraziyeyi 
icabettir -

/ Şimal Kutbu denizinde derinlik
lcrın ölçülmesi ve deniz dibinin ivi
caçlarının tedkiki, bir çok mühim 

/
meselelerin anahtarını vermiştir. 

Kutub mıntakasında yapılan me
teoroloji tedkiklcri, buradaki devri 
değişık!iklerin, mahiyetleri itibarile, 
diğer yerlerdeki değişikliklerden 

gayri bir seyir takib eylediklcdini 
göstermiştir ki, bu keyfiyet, hava 
ihtimalatının !ayinindeki usulün is
lahı bahsinde büyük ehemmiyeti ha
iz bulunmaktadır. 

Kutub istasyonunda kışlıyanların 
miknatisiyet meseleleri, cazibe kuv
\•etleri ve arzın şekli hakkındaki ted
kikler .de bi.ıyük ehemmiyeti haiz bu
lunmaktad'ır. 

Sabih buz kütlesi üzerindeki Ku
tub istasyonunun tedkikleri, Kutub 
denizleri mıntakasında gemilerin ve 
tayyarelerin ve ayni zamanda Sov
yetler Birliği - Şimal Kutbu - Ame
rika hava hattının emniyetini temin 
bakımından da çok nıühinıdir. 

Bu vaziyet karşısında Hükumet faa: Necib Ali, Dahiliye: Abdülmut- de ihtirazi bir hattıharek~·t,:eıırl'': , 
buna aid kanunun değiştirilmesi için talib, Hariciye: Numan Rifat, Mali- mesi karşısında, Çin'in gu 00aıa r~d 
Kamulaya müracaat etmek üzere ye- )ye: F_aik Ba_ysal, Nafıa: Sırrı_ Day, ceği yardm:ıarın sahih hweııin ,-e
ni bir layiha hazırlamıştır. 11.!aarıf: Nafı Atuf, İktısad: Alı Rıza nın ne oldugunu bılen B. J<ııf~ • 

1
• 

Bu hususta Ajansın verdıği tel - ve Ziraat: Tahsin Coşkun. Koo'nun Japon taarruzuna ,•e ~ı 
rrıaSl a' grafJ aynen yazıyoruz: llllllllUlllllllUllUllllUlllllllllllllllllllllllHUlllllllllllMYI- ni bir protestoda bulun J::ıF°t"J"° \1 

Ankara, 22 (A.A.) -Bu gece Baş- Beyru ffa Jetlerden biri kere daha csJııclen ı 
k 1 C ı · l B d R · · · .. dcrilr.ı ..,e>' ve ·i e a ayarın evin e eısıcum- harb malzemesı gon g<'çilı,. .Jı~ 

hurun riyasetinde Vekiller ve Si- 1\. T :t • l kredi açılmasından ,,az rJııfl 
yasi Müsteşarlar birlikte bir içtima l Yuma YlŞ el' ve kendi memleketine _ya e)·•eıl' 
oldu. mesini istemekle iktıfn 

Beyrut, 22 (A.A.) - Polisin mu-Siyasi Müsteşarlığın lüzumsuzluğu muhtemeldir. 
halefetine rağmen beyaz gömlekli - ~

-·- ı ıırlıı ıt1 
Zararlı hayvan ~si 

üzerinde müşterek kanaate varıldı. 
!er, Lübnan falanjları ve cNacadi> Buna göre kanunların tadilinin Baş-

: gibi dağıtılmış olan cemiyetlere menvekiiletten Türkiye Büyük Mıllet 
Meclisine arzına karar verıldi. sub yüzlerce kişi bir alay teşkil et-

Bu karara iştirak etmiş bulunan miye teşebbüs etmişlerdir. 
siyasi müsteşarların kaffesi, Başve- Polis, nÜmlyişçileri dağıtmıştır. 
kalete istifalarını vermişlerdir. Bir çok kişiler tevkif edilmiştir . Bu-

Başvekil, bu istifaları Reisicum - nunla beraber, öğleye doğru galeyan 

hura ve Büyük Millet MC'clisine ar
zedecektir. 

SYASİ MÜSTEŞARLAR 
KİMLERDI? 

Malı'.ım olduğu üzere yeni kabine
de eski siyasi müsteşarlar olduğu gi
bi bırakılmış yalnız Sıhhat Vekale
tine yeni müsteşar tayin edilmemiş, 
İnhisarlar Vekiıleti siyasi müsteşar
lığı da İsmet İnönü kabinesinde ol
duğu gibi Ccliıl Bayar kabinesi tara-

artmıştır. Askeri kıt'alarla jantlar -
malar, müdahale etmiye mecbur ol
mu~Jardır. Kargaşalık esnasında bir 
Senegalli asker ölmüş ve nümayiş
çilerden bir kaç kişi yaralanmıştır. 

Silahlı çetelerin faaliyetine mani 
olmak üzere hududlar muhafaza al
tınaa lınmıştır. 

Beyrut, 22 (A.A.) - Dağıtılmış o
lan askeri mahiyette teşekküllerin 

yeniden nümayişler tertib etmeleri-

cadele d er-
1 

ıe 
arttı r ıl ı yor · «i1~1eil' 

d""P ' il' 
Ziraat Vekaletinden ." 130 c 0ı 

1 i.tır. ~-
mühim bir emir ge m ' raP ocı• 
de muzır hayvanlar!~ ~:!~eııill elif~· 
yapılmakta olan. mu\nesi ııil 
hal tevsi ve teşdıd edı 

. t" t11' 
mış ır. - ·· 1tiıınet .... ır 

- k . 'n hll , oJJr , 
ne mani olma ıçı dbı·rıerı -1 

1 te ..,e '· 
kamları Jazımge .. en , .. scfet 1

:· ııı" 
!ardır. Her türlu se) ru la p0JıS ııl"tf 
dilmiştir. Askeri kıt'alar ·ıııı" \.ıe' 

. .. • t binala• ıt~uıı· rezelerı hukume a etfl ;W 
duğu mahalleri muhafaıın ııır 
dirler. Bütün şehirde ;ar. 
net hüküm sürmekte 

1 

'.ııct 
l'?ri 
'llııt 
1e 
hın 

dij 

·~ııı 
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iNANDIM! 
Yezan: Halil Fırat 

t.ıı~dia 
~;'ıi d Yı sever misiniz? dedim.. masaydım, bir çocuk gibi yalvara -

\ tı. ~;ışti.: bakışları sanki ço- caktım. 
~/"it halile, o kadar güzel ve Bırden iskeleye takılan gözleri, 

llıdı ki .. sesi titrek ve her hayretle dudaklarını, elinde olma-
' '1ı 1t dan oynattı : 

~i:lbti insun1ar sevilmez mi? l - A .. Fikret.. dedi. ve bir söz söy
'ı ~ı<ııq gıbııerL. Ben bu kimsesiz lemeden yanımdan uzaklaştı. Onlar, 
'~ ~.,~ıkoıet Bey. Ne annem iskeleye yalnn küçük bir sokağa sa

'Yd l!lJlerun. Eğer bir karde- parken arkalarından uzun uzun bak
e;d~er halde onu da Bedia tım. Bir tek kişi gibi yürüyorlardı. 

~l.ı 1ın. İçimde bir sızı, yüreğimde bir ateş, 
~ \r 0 

gün varlığımdan ayrıl- gönlümde kıskançlık alevlenmişti .. 
1 

\ bit-•ııur İskeleye hızla yana- o vakit sevdiğimi, çok sevdiğimi an

'4~ı<:r~sıntı oldu. Düşüyordu lamıştım ... 
ınae Aradan günler geçti. Bediayı yok-

. b· llıak ~ tuttum. Tutarken, lamak bahanesile okula gittim. lFa
t:<:r birelUere tutuldum. Yol- kat onu göremedim.. 

) tıliill\ dr çıkan vapur, boşal- Yine bir gün onunla Kadıköy is -
~ı .... 1 oluyordu. 

h. ·~ lllt A kelesinde karşılaştım. Yorgun ve 
""~•- d·' tlas Okyanuslarına hal di Bedia ok · d B "' siz '. yı ç sevıyor u. e-

lYordıırn. Kendimi tut- dianın basta olması onu üzmüştü ... 
1
at ... 

l
. Hikmet bir lahza dL.rcu .. sıgarası
nın dumanlarını asabi ~a\·uruvordu. 

3-SOHTELGR 

V ııı·şova, 22 (A.A.) - Polis, Sa • 
darsk ismindeki profesyonel dilenci 

1 
kadını, dilenciliğinden dolayı pka
lamış ve bunu müteakib yapılan talı

kikat neticesinde bu kadının, ban -
kalarda mühim miktarda hesahı \'e 
esham ve tahvilitı olduğu anlaşıl • 

mıştır. Dilencinin tesbit edilen u.
mumi serveti, bir milyon zelotivı geç 
mektedir. Sadnrs'ın ayrıca da büyük 
çiftliği olduğu meydana çıkmış ve 

~eniş mikyasta faizle para verdiği 
de tesbit olunmuştur. Hayatını bu 

suretle dilenciHkle geçiren bu kadı
nın kızı Paris'de Sorbon'da okumak
tadır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Gençlik kahve~erden 
kurtarılmalıdır ı .. 

Son günlerde; bilhassa Divan
yolu, Beyazıd, SultanaJımed ve ci
varı yerlerindeki kahvcierin ö
nünden geçeni.er, ıztırab t'<' lııı

zünle bunlann içerisinde: laı!alıa

Zık bir gençlik ve talebe kafilesi
nin pürneş'e gülüp muhtelif kah
ve oyunları oynadığını, tavla ve 
domino şıkırtıları, sigara ve nar
gile dumanlan arasında bütün ha
yat ve istikballerinin mühim bir 
kısmının da bu sesler ve dumanlar 
gibi uçup boğulduğunu görmek
tedirler. 

Talebelerin ve mekteb gençli
ğinin billıa.•sa ders saatlerinde 
kahve ve buna mümasil yerlere 
gitmeleri Jiddetle yasaktır. 

Buna rağmen bu yerlerdeki 
kalıvelerde her vakit yapılacak 
bir müşahede ve tedkik maalesef 
yazımızın hakikat olacağını gös
terecektir. 

Bunu acı bir ye'sle kaydeder -
ken genÇliğin kalıve köşeleriııden 
daima kurtarılacağı ve ona istifa
deli vakitler geçirtecek yeni yer
lerin bir an evvel açılıp Üniver
sitede tesis edileceğini memnuni
yetle ne vakittenberi işittiğimiz 
cAsri talebe oyunları• yerinin d2 
bir an evvel küşad edilmesini ısrar 
ve layık olduğu ehemmiyetle ta· 
!eb ediyoruz. 
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HARB Siyasi seyahatlerin işaretini mi 
·bekliyor? 

Mısırda 
Siyasi fırkalar ara· 
sında gürültü oldu 

il LEOPOLD - VI GEORGE Kahire, (Hususi) - Kral Faruk 
Kahireye avdet etmiş ve halk tara-

Mülakatı tesadüf eseri • • fından çok alkışlanmıştır. Genç kra-

l rn ış lın halk tarafından çok sevilmekte 
olduğunu bu tezahürat böyle devam 

Esmer kadın 
Yazan: Necmettin Vevsi Aksel 

VI George 

Cenevredeki komitenin kıymet ve 
ehemmiyeti kalmıyacaktı. Bu ise 
Milletler Cemiyetinin kuvvetlenme
sini daima her vesile ile ilerı süren 
İngilterenin hiç hoşuna gitmiyen bir 
netice olacaktı. 
. Kral Leo Pold'un teklifi öyle kal
mıştı. Van Zeeland'ın r~porunun fi
len neye varacağı ise şimdiden kes
tirilememektedir. Çünkü Amerika
lılar Almanya, İtalya ve Japonyanın 
daima alabildiğine silahlanmak su
retile sulhun istikbali için birer teh
like teşkil ettiklerini söylemekten 
geri kalmamı~lardır. Onun için mil
letler arasında iktısadi bir konfe -
rans akdi şimdilik akim kalacak bir 
teşebüs haline gelmiştir. Fakat iktı
sadl konferans yerine şimdi kral 
Leo Pold'un yalnız Garb devletleri 
arasında bir konferans toplamaları 
fikrini Londrada müdafaa ettiği ha
ber verilmektedir. 

·-~~---

il Leopold 

ederken c Vafd. fırkasına mensub o

lan talebe ile olmıyanlar arasında 
opera meydanında da bir takım gü -

rültüler olmuştur. Bu tezahürat es
nasında polis bir çok kere araya gir

meğe mecbur olmuştur. Diğer ta -
raftan bir takım nümayişçiler de 

eski başvekil Mahmud paşanın evi
nin önüne gitmişlerdir. Mahmud 

paşa şimdiki hükumetin muhalifi o
lan bir reisdir. c Vefd• fırkasına men-

sub talebenin Mahmud paşanın evi 
onünde yaptığı nümayişler hep pa

şanın muhalif fırkaya reis olmasın· 

dandır. Hükumet bir beyanname 

neşrederek muhalifleri memlekette 
karışıklık çıkarmakla itham eyle -
miştir. 

Filistinde meçhul eller 

Belçika Kralı Leopold'un şu gün
lerde Londraya gitmesi bir çok neş

riyata yol açtı. Bu günlerde zaten 

Par is ile Londra mühim ziyaretlere 
merkez oldu. Bulgar kralı da Fran

sa ve İngiltere payıtahtlarında gün
lerce kaldı. Faris sergisi zaten bir 

çok kimseleri oraya celbettiği gibi 

Eğer bu fikir Londra hükumetin· 
ce de kabul edilirse o zaman kral 
Leo Pold bunu diplomasi sahaya çika kralının da Londraya gelişi çok 
koyduracaktır. Garb devletleri kon- manalı tesadüflerden sayılır. 

Kud\.is, - Pazartesi günü bir a

rab polisi meçhul bir adam tarafın

dan atılan bir kurşunla öldürülmüş

tür. İngiliz hükumeti yahudilerdeıı 
kırk kişi daha tevkif etmiştir. /)1 Ienransının gayesi ne olacaktır!. 11111uıı11111•1•11111111111111111111111111-1111111111111111111111•••••"11'11111111111ıııı1111111111111111111111111111•111111111111111ıuıı•ıııımıı111111111111• 

İşte Kral Leopold'un Londra seya- Thal ·a Tı·yatrosu nda . 
hati bu dedikodulara yol açmıştır. 1 • 
Fakat konferansa gelme pek korkulu- Bayılırım esmer güzeline, onlar ı . t . .. Ş avusıntıŞ· Jlu 

rıvaye e gorc ama s ' .. dJn" 

dur. Sebebi de şimdiye kadar bir çok 'G h d H t J !rengini tabiattan alır. Nedense be -
konferansın hiç bir netice vermeden 1 e r a r a U p m a n 1 n y~zla.r beni .çekme_z. ..Yaşım henüz 

yırmı beş. Bır malı muessesede me-

esmer kadın evleıımesının .. geoÇ 
1 

. · dor 

cü senesi iken kocası ölnıtı~·daire-' 
"aşda dul kalmıs. Bir zaman a· 

inglllz ve Belçika Kralları Lonoraoe bir aroao 

bazı hlikümdarları da Parisc çek -
miştir. Bulgar kralı da Paris sergi
sinı uzun uzadıya gezdi. Londraya 
gitti. Fakat şimdi mevzuu bahsolan 
ZJ'\'aret Belçika kralının Londraya 
gıd şıdir. Bclçikada büyük bir buh
ran olmuştur. Bu buhran başvekil 

\' ,, Zeellnd'ın çekilmesi ile uza -
yon bu buhrnn henüz kat'i surette 
h dıl .. mem•ştır. 

dağılmış olmasıdır. Onun için Garb 
devletleri arasında bir konferans ak
di fikri de şimdiden akim kalmağa 
mahkum görünmektedir. Buna mu-

·ıkabil kral Leo Pold -bitaraf bir dev
letin reisi sıfatHe- İngiltere Fransa 
ile Almanya ,-e Italya arasında mu-

1 tavassıt bir rol oynamak için müw
kere zemini hazırlamağa tc>şebbüs 

edecektir. 
Van Z•xl,ıııd'ın şahsiyetı mühim Fakat Avruprnın dört büyük dev-

J!an bir devlet adamı oldugu cihet- lctı ara;ında bir anlaşma temini de
le kcndisı İngıltcre ve Fransa hüku- mek olan bu tasavvurların birer ha
metleri tarafından diinyanın iktısa- kıkat olabilmesi için bu devletler a
di \'aziyeti ne ıle düzeleceğine dair rasında en mühim bir ihtilafa sebeb 
bir de mühim rapor 1 azırlamıştı. Bu olan ispanya meselesinin halledil -
rr.por eğer Amerika iştirak ederse mı~ olması liızım gelecektir. 
dünyada büWn devletlerin bil·.ar~ya 

1 
ispanya me~c>lesinin halli için de 

gelmesıle bır konferans akdını lu - Kral Leopold Ispanyada tekrar kral
zumlu görmektedir. Bundan başk:ı lığın geri getirılmesi fıkrini ileri sür
Belçika Kralı Leo Pold da bir teklif- mektedir. 
de bulunmuş, dünyanın iktısadi buh- Fakat İspanya davası bittikten 
ran ile meşgul olarak çare bulmak sonra Garb devletleri arasında müs
üzere milletler arasında daimi bir bet bir surette müzakereye girişmek 
teskilat vücude getirilmesini teklif kabil olacak ve bundan Avrupa sul
eylemişti. Fakat Milletler Cemiyeti- hu için sağlam neticeler elde edile
nin zaten Ccnevrede de bununla cektir. 
meşgul bir komitesi vardır. Eğer Bel· Berlinde Lord Halıfaks ile Her 
;ika kralının teklifi kabul edilseydi, Hitler'in görü.,tüğü bu günlerde Bel-

J"t)t;l{-"lJ~·~l-
ve mufıo:rtbe.sZ ~-
u{lanfJotmiclin 

1
. 

c;ızlı~ıya...setL 
Tefrika No: 74 

Her t afta nefis sa 'at eserleri 
goıe çarpıyord,ı. Kıvmetli scccade
:er, halılar, krli~eler, nadide kumaş
ların rE1ngtırenk manzarası hoş bir 
m.ını ırn tc~kil ediyordu. 

& rgin rı önüne, saray bah\ıvan
Jarı tarafı'ıdan nadide çiçeklerden 
mııı ekkcb tarhlar ynpılmıştı. Halk, 
serbeste~ burada gezib dol 15ıyordu. 

Gü.,ün muayyen saatlerinde, ma -
bc·:cr muz>kasile bahriye \'e topçu 
bandtl.ın çal Y"r; zafer ne~esilc ser
mest c:,1r halk"'! kalblerine neş'e-

!er saçıyordu. 

Serginin açılması resmini, bizzat 
Abdülhamid yapmıştı ... O gün, bir 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

jşem bir alayla sergi binasına gelmiş
iti. Arabada yanında şehzade Burha
neddin efendi, karşısında da MabC'yn 
müşiri Gazi Osman Paşa bulunuyor
du. Şehzadelerden Abdülkadir ve 
Ahmed efendiler de, atlarla padışa
hın arabasını takib edıyordu. 

Hük•imet ve saray erkanı, Abdül
I hamid'i sergi kapısında karşılamış
lar; bütiın sefirler ve muteber ecne
bi aileleı i de bu merasimde bulun-
muslardı. 

Abdülhamid, scrgıyi gezdikten 
soı:ra, binanın önünde parlak bir 

resmi geçid icra edilmişti. Cephede
ki kardeşlerinin kazandıkları şeref-

cuma günı.ine tesadüf etmişti. Ab - den mesrur ve müftehir olan Türk 

dülhamid, cuma namazını Hamidiye 

camisindP kıldıktan sonra, muhtc-
askerleri, hu resmi geçidde o kadar 

lbüyiik hir intizam göstermişlerdi ki; 

yet mi ş beşinci dog"' um yıh ı:a~·~~:·:~:se~ü~:~şBa~an:e~~·~~ 
muhacırlıkde kaybettım. Gedıkpa-

Yaza n : Nahit Saim 1 şada pansiyonerim .. Bir yuvaya olan 

J • S ora 
!erde daktiloluk yapmış.. 0 jki ,.,] 
mirlerind<>n yüz bulamamış. ya<lı<'• 
önce bu mağazaya alınmış'. bl!' o· 
bir kadının himayesinde cvı·n· e gi· 

IIauptman'ın yetmiş beşinci do -
ğum yılı münasebelile Hamburg'da 
Thabia tiyatrosunda rejisör Hans 
Oobert Bortfeldt tarafından yepyeni 
bir tarzda sahneye konan Elga piye
si flluptman'ın en çok oynanmış e
sNlerindcn biridir. 

Gerhard Hauptman, (1862) de Sis
lezyada doğdu. İki büyük cereya -
nın yani natoryalizm ve semboliz -
min Almaııyada en kudretli mümes
silidir. İlk eseri uzun bir hikayedir. 
Ve bu hikayesile nazarları kendi ü
zerinde toplamağa muvaffak oltlu. 

ihtiyacım gittikce kendini göster -

'

mektedir. Evlenmek ... Sc\'diğim bir 
kadınla evlenme ... Ne saadet, bu 
çok müşkül! 

1 Cağaloğlundan geçerken gozume 
ilişen kadın, takibettim. Büyük bir 
mağazada gişede çalışıyor. Gömlek, 
kra\'at almak için o müesseseye uğ
I radım. ,Kcndisini yakından gördüm. 
Siyah iri gözlü ... Güzel ve tatlı bir 
gecenin cazibesi gözlerinde pırıl pı-

l rıl... esmer len, çekici bir boy ... Sa
de bır tuvalet.. konuşması, tebessü
mü çıldırtıyor. 

.. ı ... ırı 
dasında oturuyor. Her gun 

diyor.. . . vdın• 
Düşündüm, tam iı;ted~ı;ıın ,.,dın•• 

Temiz, hesablı. hassas bır ev seııiııı 
güzel giyen yakı~tıran kadın. .~· 

' faz IS· 
aradığım bu. Yaşı benden !katile 
sıl işime gelen de bu .. Benı şe ıı ~ 

h karırn . sever. Ben de onu eın 
1 

ıı go-
. va Jl ı 

de ablam tanırım. Bcnıın - ııe şe • 
nü! muhabbetine değil bır 80 

katine de ihtiyacım var. 1' <ti~ . şc 1" 
Kız güzel olur, taze olur, d·si ;r~ 

olur. Ev kadını olmaz. J{cıı 1 ~cnd1 

yaşamak ister .. İdeali, yaJıııı 

Bundan iki sene sonra (Şafaktan ev- ,1~ 
ve!) piyesini yazdı ve Berlinde oy - 1iii 

ı Bir kolayını buldum. Ailesini, hu
siyetlerni öğrendim. O da benim gi
bi kimsC'siz. 14 yaşında iken annesi 
kocaya Yermiş. Sonra Mısıra ve bir 

arzusu, k<'ndi ih lir as~.'.. .. eçi!ıııi\ 
Biraz yaşlı olur, g~rn11ış tazibl'5 

olur .. Güzel, şen degildır .. 
nandı. Alman emperyalizmi (Haupt- j . . 

) k .. k"l"t k d kolaylıkla beynelmılcl olmuştu. Ha· man a ço muş u a çı arıyor u · • .. .. . 
yoktur. Belki maceraprestlıf· ,tf,) 

!Dunmı 6ncı s~ 
1 

Çünkü o, realist eserler yazıyordu. l la bu.tu~ kudn,tıle ~yakda durabılen 
Bu mücadelede Hauptman galib gel- ı bu buyuk şaırle degıl yalnız Alman-

1 
di. O, bir mekteb ve bir devir sahi- /ya, bütün insanlık alemi övünebi -
bi idi. Ölmez eserlerile Hauptman lir. Yukarıda söylediğimiz ilk büyük 

Hans Robert Bortfeldt 

orada bulunan kalabalık ecnebi küt
lesi, geçen kıt'aları alkıŞlara gark 
etmi !erdi. 

Bu resmi geçide, Yıldız sarayının 
muhafızları olan ikinci fırkanın ta
burlarından başka, birinci fırkanın 

(Birınci Plevne), (İkinci Nişancı) 
taburları, bahriye silahendaz ve it
faiye taburları, Tapçu nümune ala
yı, Suvari Ertuğrul alayı, dördüncü 
mızraklı alayı, istihkam kıt'aları iş
tirak eylemişlerdi. Misafirle -
re, sergi binasile, teşhir edilen kıy
mettar eşyaların, renkli resimlerini 
ihtiva eden, nefis albümler hediye 
edilmişti. 

••• 
İstanbulda bu neş'eli günler geçer

ken, cephelerde de bazı dikkate şa
yan hadiseler cereyan iylemekte 
idi. 

(Golos) körfezi sahilindeki (Er -
I ~iye). kas~basından, Adı'.'.yatik sa -
hıllerındekı (Narda) korfezındeki 

(Perveze) kalesine kadar uzayan 

cephede derin bir sükut hüküm!cr
ma idi. 

Türk ve Yunan il<>ri karakol hat-

hikayesini yazmadan, daha doğrusu 

edebi sahadaki faaliyetinden evvel 
heykeltraş olmak emelinde idi. Bu 
hevesi çok uzun sürmedi. Edebiyata 

intisab etti ve pek kısa bir zamanda 
şöhret ve muvaffakiyetin en yüksek 
noktasına erişti. İlk tiyatrosu olan 
(Vorsouncnutergang) da çizmek is
tediği karakterlerde muvaffak ol -

muştu . Eserine ve kendisine karşı 

yapılan hücumlardan kat'iyyen yıl
madı. Hedefe doğru metin ve geniş 

adımlarla yürüdü. (1894) de Berlin
de oynana (Tisserands) isimli piyesi 
imparator İkinci Vilhelm'i kızdır -
mış, eseri ropertuarına alan (De -

utchces Thcater) deki abonmanım 

1

5eri aldırmıştı. İkinci Vilhelm .. Al -
(De.,nmı 6 ın :i saqfario) 

.... Bu akşam SAKARYA Slnemasınd~,ııııi 

YMEMNuazASK ui(JÜENNSY) 
ALBERT PREJEAN - FRANÇOiSE ~O

SA Y - CHARLES V ANEL LISETTı:
LANVfN - ROLAND TOUT Al~ fiııııde.' 

Gibi biiyük Fransız artistlerinin oynadıkları bu emsalsız ·ıJerioıı 
Parısin g;ıli mahall~rioi ... Sefahat yerlerinin bütün esrarını go 

önünde canlandıracaklardır. bir anP• . 
Saf ve namuslu bir kıı ile sefahate dalmış ve hayasız terı, 

arasında hissi, müessir ve alakabahş bir dram. flc"lve 

1 
PARAMOUNT JURNAL 31 

- Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 414 

nı•~ 
buıun ~n 

!arının arasına, mütareke mıntaka- jYı haber alır almaz; derhal mafevk ılar, artık daha uyanı~-! rdl· O•' r 
sını gösteren beyaz bayraklar dikil- 1 makamı haberdar etmekle beraber, mecburiyetini hisse tını~ e ds'" he 

U 1 k a l<• t' mıştı. su en; 1 ı taraftan biri, bu kendisi de tahkikata girişmişti. Karsı için mütarekenin sonun ıcn rıı~ 
1 

bayrakları tecavüz edemezdi. Fakat, d b 1 y k t' k • iki taraf (Hattı fasıl) dcnı ,·"'·~ 
Türk ve Yunan askerleri, biribirle- lsdın a ududnatnl untant ı tası tuman-ı k h tt iki tarafında. l<'' 
. k I anını şı e e pro es o e mış ı. re e a ının d 

rıle o adar ıyi anlaşmışlar idi ki; d . 1 d'rını·şıer 1• Y k d b ._ t .. t evrıye er gez ı takım takım biribirlerine misafir git· unan uman anı, ızza mu a- ••• b'r 
mekte tallı tatlı yeyib imçektelerdi. reke hattına kadar gelmiş; batarya . urıırdan 1,. 

Vazivetin böyle derin bir dostluk kumandanının oraya gelmesini rica Galibiyet tabii bır g J<ınlık "e .~· 
J k T" ki h · bir taş · 11'' şeklini alması, harb tarafdarı olan etmiş .. çok ciddi bir teessürle tarzi- a, ur ere ıç . f Biliıkl 5• rıı ,-e 

Yunan komitecilerini fena halde iğ- ye vermiş: marıklık vermeın~ş ~·usta yar0\ 1ııif 
zab etmişti. Bunlar, bir hadise çı- - Ben, bu cinayetin faillerini lfıblara karşı her ~ ·ıtihaı c 

şefkat göstermeyi şıar ı ıı 
karmıya karar vermişlerdi. Ve bu meydana çıkaracag"ım. Ve Jayik ol- .., 

1 d' ıaw· 
kararı da hainanc bir surette tatbik dukları cezayı verdireceğim: er ı. ı diği riO' 

Türk ordusu ile~ e. ''" e,.1e e• etmişlerdi. Demişti. 1 nı f -ar 
beyhude yere köy erı ·tan• " . ..,,0s• O sırada (Ermiye) civarında bir Bir kaç gün zarfında failler mey- y anı< • ·ıı•~ 

topçu kıl'ası bulunmakla idi. Batar- terkederek iç un ~ bU 
3 ~O· 

dana çıkarılmış; alay divanıharbin - denler simdi Türklel'l11 "rrneı ,. 
ya kumandanı, lop hayvanları için de muhakeme olunmuşlardı. Bun - ' ' .. görür go e ~ 
civardaki ça'.'ırlıktan ot biçmek lize- bane muamelcsını · yi11 d' !ar, komitelerinin kendilerini kurla- t işler.· sa3 
re iki nefer göndermişti. kumcte müracaat e ın . in rn° 

racağından emin olrak cürümlerini d t tınelerı ıç · 
Yunan kıt'aları arasına sokulmuş ' !erine av e c ·ıP· 

olan komitacılar, bu iki silahsız Türk itiraf etmişlerdi. Fakat, komitenin istemişlerdi. 
1 

,.eriırıı;o • 
neferini yapyalnız bulunca derhal müdahelesine vakit kalmadan, üs - Bu müsaade, derh8 ·ıd'er k'·t~ıı 

1 h · · k d k birer 1 
' b~ 

üıerlerine hücum etmişler; vücud
lıırını muhtelif yerlerden süngüliye
rck feci bir şekilde şehid eylemiş -
!erdi. 

man ı cep esının arşısın a orşuna Karargahlardan rtiJC, dil ' 
dizilmişlerdi. metre açıkla geçıne~t:38dc r 

Bu hadise, iki tarafa da iyi bir firarilerin avdctıne ) 
\'~ 

ders vermişti. Hakiki dostluk temin mişti. (Pevarn' 

Batarya kumandanı bu feci vak'a- etmek istiyen Türkler ve Yunanlı -
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r iŞİN ŞAKA TARA Fİ İ 
·------------------------·-----------------------· 

lspanyol Fasmda 
Tanca, (Hususi) - Bura mchafi

linde söylendiğine göre Fasda İs · 
panya idaresindeki kısmında yerli
lerin isyan ettiği hakkındaki haber
ler doğru değildir. Fakat doğru olan 
bir vak'a vardır ki o da şudur: 1 teş
rinisani günü Fasda Tetvanda iki 
yerli reis arasında bir kavga çıkmış 
ve polis müdahcle etmiştir. 

~ üN·~· MA 
Ramazan münasebetile ikinci yarenlik! .. Holivudun yeni evlileri saadetin 

n ü m u n esi o 1 d u ı a r· ASRiORTA 
OYUNU 

.. 
ISTANBUL REVÜSÜI~ 

YAZAN--· ---

Bununla beraber Rif dağlarında 

bir takım vukuat olduğu haberleri
nin tekzib edilmesine rağmen bu vu
kuatın baş gösterdiği ısrarla söylen
mektedir . 

Önümüzdeki 
Bahara 
Hazırlık! .. 

NusRET SAFA CoşKuN 
-ıv-

. Birden stadyom kapısı tarafında 
hır telaş başgöstermişti. 

lierkes: 
- Ne oluyor? .. Diye o tarafa dön

~üş~i.i. yau ve Belediye reisi mu -
~ıdduı Üstündağ arkasında muavin 
·krem Sevencan olduğu halde mey-

:anda gözüktü. Şehir ve itfaiye ban
~ oları (İstanbul tangosunu) çalma • 
ga, şehir meclisi azaları da alkış 
tutrnağa başladılar. 

1 
Valimiz karyolalara dbğru iler -

erken, Halide Pişkin: 

Muhsin ErtuQro ı 

olan her şeyi yapmağa çalışmakta _ BUtU n yolların ın,asına 
yız. Bunun mühim bir kısmını me _ hep birden başlanacak!. 
mur maaşlarına çıkarır:rnnız elde Belediye, İstlnyc - Bebek yolunu 
knlan kısmın İstanbul gibi ucu bu- ,beton asfalt olarak inşa ettirmiye 
cağı bulunmıyan bir şehirde yetiş _ karar vermiştir. Bu yolun genişletil
mesine imkan olmıyacağını takdtr ,mesi için muktazi istiml{ık muamele
edersiniz. Fakat bunn rağmen bele- :;ıne teveı;sül edildiği cihetle yolun 
diye sırt hamallığını kaldırmak, nak- b.u suretle i~şası içh.ı .icab e~en t~h
liyatı çocuk arabalarilc yaptırmak, sı~at. ta Şehır Me.~lısınden ~~tcnıl -

h Ik 
.. 

1 
dl d .. .. mıştır. Bu para butçeden munakale 

a ı çıvı • g€çı er en yurutmek ·ı il kl' ' suretı e ver ece ır. 

tramvaylar.t asılmaktan menetmek Diğer taraftan, Belediye, bu yeni 
gibi büyük işler başarmış bulun - yıl içinde yaptıracağı bütün yolların 
maktayız. hepsine birden önümüzdeki yaz mev-- Rabbim valimizi kem gözden 

esirgesin! diye dua ediyordu. 
:Ertuğrul Muhsin de: 
~- Allah onun eksikliğini bir daha 

~ostermesin ! Bir Paris seyahati da
~ Yapmağa takatim yok!.. Diyerek 

Son toplantısında şehir meclısi - siminde başlamayı kararlaştırmış ve "' 
milyon lira arasında daima tebed • ı miz cidden önemli işlere parmağını bu maksadla hazırlığa başlamış bu- ~~-----..... ..,.~-
dul eden bütçemiş içinde mümkün ( Deumı 6 ıncı sayfada) lunmaktadır. Sinema artistlerinden Olice Foye ile '.l'ony l\ferfüı üç filmde berabcı 

"'""""'""""""""''''""'"'""""'"'""'"'""""""'"""'"""'"'''-""""-'"'~"'"-'""'"" "'"''"""""'-""'"'"""'!'""""""'"'111111,,111111, .. 11111111" 111111111 .. 1111111111"'11111111111,. j ~alt§tb yorıılduktan sonra fil111dcki aşk rollerinin Tıakiki lıayata akset -

ı 
tirmişlerdir. Kısa bir miiddet içinde biribrini iyi anlamış olan bu iki se-

duaya camı gönülden amin! .. di
~Ordu, 

1 Sevimli valimiz birer bire.r karyo
,a.ları dolaştı. cHepsine geçmiş ol -
r Utı!~ dedi. Arkasından muavin Ek
t:ı~trı Sevencan çocuklara hediyeleri
~; d~ğıttı. Dolaşma bittikten sonra 
N Uhıddin Üstündağ ortaya geldi. 
Y Utuk söylediği zamanlar umumi
v Cl~e Yaptığı gibi, bir elini Napolyon 
d 11.:ı göğsüne soktu. Bir ayağını ileri 

Fransa müstakbel suikasd
lardan korkuyor mu? 

vimli artist en nihayet hayatlarını birleştirmek lıizumımu hissederek 
bundan bir 1ıafta evvel evlenmişlerdir. Düğünleri rok ncş'cli geçmiş. sa· 
mimi daı:etlileriyle beraber lıoş bir giin geçirmişlerdir. Sevimli çiftleri 
yukarıdaki resimde bir arada göriiyo rsunuz. 

• • • Tanınmış Alman yıldızı Pola :Neg
ri yeni bir film çevirmektedir. Bir 
çok filmlerinde halkın takdirini ka
zanmıcş olnn artist bu yeni fılmınde 
de beyaz perdede bize güzel saatler 

yaşatacaktır. Bu yeni fılmde küçük 
artist Viktor Chamonis ile beraber 1 

cıgru attı. Bir kaç defa öksürdükten 
ııra çocuk babalarına hitaben: 

td.._· Hepinizi şehir namına tebrik 
crım, dedi. Allah daha büyük mü-

• • 
Ayni zamanda 
Ayni ihtilallerden 
De şüphe 
Ediyormuş 
Fransada Diyepde bulunan gizli 

silahlar meselesi son zamanlarda 
Fransız matbuatını çok meşgul eden 
bir hadisedir. Geçen teşrinievvclin 

başında Fransız emniyet memurları 
Diyepde .. Laviji> ismind~ki haftalık 
mecmuayı çıkaran Polen ile diğer ba· 
zı kimselerin evinde bir takım araş
tırmalar yapılmıştı. 

Evleri araştırılanlar arasında en 
mühim biri de Ansiyo isminde biri
dir Bununla beraber yalnız Diyep
de dcğıl Fransnnın daha başka bazı 
yerlerinde de boy1e araştırmalar ya-

Se ıa rn ı izzet tU'vv pılmıştır. 

~ b ~ller nasib etsin! .. İnşaallah yi- Fakat bu araştırmalardan bir ne-
t~ 0Ylece düğünlerini de icra ede- tice çıkmamıştır. Bununla beraber 
l.tteınennisinde bulundu. Ansiyon'un nezdinde çıkan bazı ka-

lıı lı. U::ıvin Ekrem Sevencan ikaz yol-
1
· ğıdlar bu işde büyük bir ip ucu ver-

' <ıfıf Öksürdü kulağına yavaşca: miştir. Ansiyo bir çok işlere girmiş, 
tcr

11 
A.ınan efendim, dedi, ne yapı - para kazanmış bir adamıdır. yanın

lff.. "l.ltıuz, bunlar içinde üç dört a- da Vaslen isminde bir de katibi var
~0cuv 

~hu ~u o~anlar bile var!.. dır. Vaslen herkes nazarında Ansi-
~~lll zzıya Zade ~elid.; etraf da gü- yo1ntln her işinde tam bir vekil sa-

' ere: yılmaktadır. Ansiyo harbdc yara • 
dı~e ~·iye hayret edib gülüyorsunuz, lanmış, bir kaç çocuk sahibi, bir aile 
\rq~ \> 

0~lendi. Şeriat dörde kadar ce- babasıdır. Fakat son zamanlarda iş· 
\. erır ... 

\ı <>lltlıidd· Ü !eri öyle pek de parlak gitmiyordu. 
"'ttı ın stündağ nutkuna de- Yalnız ötedenberi söylendiğine gö-

etti· 
~ ' Si : re yanında çalıştırdığı adamları da 
lı:.ı.tı Ço zın çocuklarınız bizim, şeh- Dölarok'un cAteş - saJıb, denilen 
~bıııCUkları demektir. Onlara İs - faşist teşkilatına mensub adamlar 

~ ler ~tı Şerefile mütcnasib bedi· olmasını istemi~. 
O~lı errnek istedik. Nihayet geçen perşembe günü An-

a. e~~l ~cyfi, Reşad Nuri'nin kula
.. ı dı· 

1 ~av lİ 
'ile a ı bedbaht çocuklar!.. Ta-

l c-., 1 şu halde kırık dökük, çapa
~ "er d" Vail\· uşecek demektir. 

t l3u ı .sara da ilave etti: 
ıt~ 1/0z bir hakikati kelepçele -

1 et 1;;1,·· Bu sosyal alemin, me -
~ tın f unyasının ortasında insa
~ ı ızık ve pisikolojik tekamü

b Vı v 
1~d~ İstanbulun böyle ka· 

\ol tıc ~ısınin bunu itiraf edişi, 
' 

1 
ek<ırdt, ne Spinoza affoder. 

' l ... ~ ~ ... C't iozunü tamamladı: 
• b lı Q stanbulun şerefile miite· 

};' k •Yelt!r vcırmek arzu eder-
at, rnaı. · 1· . il cok mnua ınız az veren 
~a \eren maldanc duler. 

·ırn olduğu gibi yarım elma 
·ıın .. 

Cuı Sonlünü almak pren-
1l'lekt · 

ı~ı kı eyız. Bu ekonomik 
' lıcelı· arın doğurduğu tabii 
~ ~l!ltlşe:ıır .. Bu münasebetle siz, 

~ ~ ~·arı ırılcriınle küçük bir derd· 
~tın tnak isterim. Biliyorsun uz 

Var·d 
ı atı azdır. Bu beş on Tevkif edilen A nsly o 

- - .. 

oynamaktadırlar. Yukarıdaki resim 
bu sahneden bir parçayı göstermek
tedir. 

* Wily Fı·tisch, Rudolf Sehündler 
ile cGervitter - flug zu Claudta> ıs -
minde bir fılm çevirmektedirler. 
Filmin me\·zuu tayyareciliğc aittir. 

* l\fogdo Sehncıder cihr Leib -
husar> namındaki bu yeni filmde PQ
ul Javor ile beraber oyamaktadır. 

Her iki artist bu filmde çok muvaf
fak olmuşlardır. 

* Haus Olbers, Olga Tschechina 
ile cDie gelbe Flogge. isminde yeni 
bir kordeH'i çevirmektedirler. Fil -
min mevzuu cenubi Amerikada geç
mektedir. Yukarıdaki resim bu sah
neden bir parçayı göstermektedir. * cDanslar devam ediyor> fil -
minde gerek sesi ve gerekse artistik 
kabiliyetile bize hemen kendisini 

Marlenin 
Yeni bir 
Filmi 

sevdirmiş olan Zoroh L<!ander, Karl Marlen Dietrich'in rakibesi namı 
Martel ile cLa Habanera, ismind~ ·ı l z 

siyo tevkii edilmiştir. Ansiyo'nun şisilerin «Gizli müdafaa birligwı•, var- 11 c anı an arah Leander cLa Haba-
yeni bir film çevirmiştir. Bu film ne a · · d k" n 

babası yaşlı bir adamdır. Oğlunun dır. ötede beride DeJ·an'ın bu ı'hba- r , ısmın e ı ı min baş kadın 
Almanyada şimdiden çok alaka u - rolünü yapmaktadır. 

tevkif edilmesi karşısında şunları ratı üzerine tahkikat yeni bir safha- yandımıştır. Bu fılm Ufa hesabına Kendisini filmin bir sahnesinde 
söylüyor: ya girmiştir. çevrilmiştir. görüyoruz. 

- Benim oğlum hiç bir zaman <:::>-.c;::::..~~c::::::.-:::::..<:::::.<:::><::::.<::::.<::::.<::::.<::::.<:::><:::::.t <:::.<::><::::.<:::::.<:::~:.<:::~~~-c::::.~~.c;::::..c;::,..~ .. ~~;::::..c:~:::::.-::::::.-:::::.<::::.<:::::.<:::::.<:::><:::><::::~ 

her hangi bir gizli tertibata iştirak 

etmiş değildir. 250,000 
Bundan başka Ansiyo'nun katibi 

Vaslen de tevkif edilmiştir. 

Silah ve harb malzemesi sakla -

makla maznun olan Ansiyo ile Vas

len'in tevkifleri Frans:ınm diğer ta

raflarmda da yapılan araştırmalar 

ile alakadardır. Parisde de bazı yer

ler aranmıştır. Parisdeki araştırma
larda nazarı dikkati celbeden en mü

him şey boş bir evde görülen bir çok 
sıhhi malzemedir. 

/LE 
220,000 Tahsisatı mes 

tUre meselesi 

İlaçlar, sargılar ve daha bir çok 

tedavi ve ameliyat için lazım olan 

Fransız Ricali bu ağır hesap sor· 
gusunun Cevabını veremiyor 

Fransız faşistlerinin biribirlerine _ şeyler bulunmuştur. Bu ev çoktan ~ 
nasıl girdikleri, Dölarok'un düne 

beri boş bulunuyordu. Bu boş ev ci-
kadar beraber bulunduğu düşman-

vardaki bir garajın sahibi tarafın • !arı aleyhine açmış olduğu davalar-
dan kiralanmıştır. Jorar ismindeki dan ve son muhakemeden çok ibret 
bu garaj sahibi de tevkif edilmiştir. verici bir surette anlaşılmaktadır. 

Fakat en şayanı dikkat olanı eski cSON TELGRAF> dün muhakeme 
faşistlerdir. Yani Dölarok'un eski a- safhasını -yeni ge1cn Fransız gaze

damlarından de Jan isminde biri 

Diyepdeki istintak hakimine bir 

mektub yolhyarak bir çok kimsele -

rin daha tevkif edilmesi lazımgeldi-

ğini söylemiştir. Dcjan evvelce Dö

larok tarafından teşkil edilmiş olan 

Ateş - salib teşkilatına ınensubdu. 

Fakat şimdi Dölarok'un şu veya bu 

teşkilfıtından ayrılmış görünmekte-
dir. Bunun haber verdiğine göre, fa-

telerinden naklederken- Tardiyo' -
nun kendisine Dölarok'un avukatı 

tarafından sorulmak istenen sualler 
için: 
• - Sorunuz! .. Sözü ile bırakmıştı. 

Bugün alt tarafmı devam ediyor. 
Tnrdiyo, Dölarok'un avukatına ce -
vab olarak şunları söylemiştir: 

- 1928 tcşrinisanisinde dahiliye . 
nazırı oldum. 1929 da da dahilivc na- jbu 1930 nısanında yazılınıştır. Onun 
zırlıaında uhdemde olarak baŞ\·ekil için arada idia edildıgi gibi üç sene 
oldu:n. Dölarok'un ilk bana mektu- :değil, bir buçuk sene vardır. Bıın:ı 

·~ıa11-

ne sormak "stiyorsunuz? Dahiliye 

nazırı olduğum henüz başvekalete 

(Devumı >'edincı' sayfada) 
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[Eski bir akşamcının detterınaen ı 
koymuş. Bunlardan bir çoğunu ba - manyanın en büyük mükafatı olan 
şarmak muvaffakiyetini elde etmiş- (Schiller( mükafatını da (Hauptman) ---·----
tir. Meseıa bu arada artık kimse so- a verdirmemiştir. Fakat (Hauptman) ( 4 ünca •ngfadon devamı Annenizin adı Fatma, nişanıınııııı 
kak ortasına sandalye atıb oturamı- (1904) de İngilterenin Oksford da - Bu kadın, tatlı esmer kadın ... He- Fatma Hidayettir. Kaygılı Yazan: ------ Osman Cemal 

Unkapanı köprüsünden geçer-
ken: Kaptan bacayı indir I 

Telaşını, korkum büsbütün arttı. 
Ben ne yapacaktım şimdi? .. Bereket 
versin, aklıma benim de düdük ça
larak karşıdan gelen vapuru ikaz 
etmem aklıma geldi. Hemen sağ e
limi karış vaziyetinde açtım, baş 
parmağımla şahadet parmağımın a
rasını dudaklarıma dayadım, başla· 

dım düdüğü çalmıya : 

- Düüüüt ! Düüüt ! Düüüt ! 
Bu aralık köprünün sağ tarafından 

bir baş uzandı; bana bağırdı: 

- Kaptan, bacayı indirmeyi u -
nutmu~sun, bacayı indir de öyle geç, 
yoksa baca köprüye çarpacak ! 
Maliım a, Haliç vapurları bacala

rını indirmeden Unkaparu köprü -
sünden geçemezlerdi. 
Yukarıdan gelen bu ses üzerine 

ben, elimi tepeme götürüp bacayı 

ararken birisi ensemden omuzum
dan yapıştı; ben de, karşıdan gelen 
vapur bana çarptı sanarak; birbiri 
üzerine: 

- Düüüt, düüüt, düüüt !.. 

Diye birkaç imdat düdüğü daha 
çaldıktan sonra altımdaki suyun i
çinde yıkıldım ve avazım çıktığı ka
dar bağırmıya başladım : 

- Can kurtaran yok mu, yetişin, 

i>oğulyorum ... İrndaaaat .. imdaaat !.. 
Bütün meyhancdekiler gülmeden 

kırılıyorlardı. Gülmelerin ardi kesi
lince Aziz bey baba sözüne devam 
etti: 

- Meğerse bizim karşımızdaki e
vin sahibi o gün kendi evinin üst 
kat pcncerelerile kaplamalarını ta
mir ettirecekmiş, onun için kendi e
\'İnin üst kat pencerelerinden biri 
ile bizim üst kat pencerelerden bi
rinin arasına usta kalın bir kalas u
zatmış; sonra da iç tarafın sıvalarını 

yenilemek için de rençberler evin 
kapısının önüne büyükçe bir kireç 
havuzu yapmışlar; sabahtanberi ya
ğan yağmur o havuzu doldurmuş; 
ben de o kadar rakıdan sonra gelip 
o kalasın , o havuzun içine d.alınca, 
tepemdeki kalası Unkapanı köprü
sü, altımdaki havuzu deniz sanmı
şım! .. 

Turhan sordu: 
- Ya orada kulağınıza gelen vapur 

düdükleri ne imiş? .. 
- O da bizim mahallede kart bir 

köpek vardır, geceleri arasıra vara 
toğa ulur; ben kendimi köprünün al
tında, denizin içinde sanınca köpe-

Jğin bu uluması da bana acı acı va
pur düdüğü gibi gelmiş ! 

- Ya o yukarıdan size (Bacayı in
dir kaptan !) diye bağıran kimmiş? 

- Kim olacak, bizim köroğlu, ge
ce yarısı tatlı uykusunda iken kapı
nın önündeki bu : 

- Düüüt ! Düüüt ! Düüüt ! 
Seslerini duyunca pencereyi aç

mış, beni o halde görünce o da alay 
için başlamış : 

- Kaptan bacayı indir de köprü
den öyle geç! diye bağırmıya baş
lamış ... 

- Peki, sonradan gelip omuzunuz-
dan yapışan kim imiş?. 

- O da mahalle bekçisi imiş ! 
- Sonra ne olmuş? .. 
- Sonra ne olacak, bekçi ayakla-

rımdan, karı bacaklarımdan bizi 
. zorla suyun içinden çıkarmışlar, eve 
almışlar, o halimle aşağıdaki küçük 
odaya yatırmışlar. Uzatmıyalim e
fendim, bir de sabaha karşı uyandım 
ki hala bizim ev, atlıkarınca gibi fı
rıl fırıl dönüyor. Karıya seslendim: 

- Gel yahu, bana biraz su ver, se
vabdır ! 

Zavallı gözlerini açıp kaşlarını ça
tarak karşıma dikildi : 

- Utanmıyorsun değil mi? dedi. 
- Aman karıcığım, dedım, köpe· 

ğin olayım, beni affet, ihvana uyup 
akşam biraz fazla l<açırmışım. 

- Hangi akşam? .. 
- Dün akşam ! .. 
- Hangi akşam, meyhane miçosu 

herif, hangi dün akşam? Sen burada 
tamam kırk sekiz saattir yatıyorsun! 
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- Aman deme karıcığım ! 
- Seni biz, dün gece değil, evvelsi 

gece, kapının önündeki kireç çuku
runun önünden mahalle bekçisi ile 
birlikte sırtlayıp buraya yatırdık. 
Artık karıya nediyebilirdim? Bi

raz sustum, sonra utanarak sordum: 
- Siz beni evvelsi gece mahalle 

bekçisi ile birlikte hangi kireç çuku
rundan sırtlayıp çıkardınız bakayım? 

- Ölünün körü kireç çukurundan! 
Kendisini vapur sanıp ta bu saç sa
kalınla, gece yarısı utanmadan, ar· 
!anmadan, içinde vapur düdüğü çal· 
dığın kireç çukurundan ! 

- Demek siz iki gece evvel bu 
yaptıklarınızın hiç farkında değildi· 

. ? 
nız ... 

- Ne söylüyorsun sen evlat, be
nim gibi çoluk çocuk sahibi ~açlı sa
kallı bir insan - hoş o zaman saka-

yacak, kapısının önünde mangal yak· rülfünununa fahri doktor seçilmiş nüz 16 yaşında gibi taze, cazibesine Son yerleştiğiniz yer Bursa, ora· 
mıyacak; ve dahi bir azanın teklif ve (1912) de de (Nobel mükafatını) diyecek yok, ev kadını.. Yalnız ko • nın nüfusundan alınan kayde ve rrı• 
ettiği gibi mangal yakacak yeri ol· kazanmıştır. O, bütün edebiyat dün· casıru sevecek, koruyacak .. sempatik hallinin izahatına göre her i~ir.ıı 
mıyanlar elektrik sobası tedarikine yasının hayranlıklarını üzerinde kadın, ideal kadın... Balkan harbinde mağnisaya, orado0 

mecbur tutulacaklardır. Çocukların toplamağa muvaffak olmuştu. (Ha- ••• bir kaç yıl sonra Bursaya gelınişsı • 
uçurtma uçurmaları menedilmiştir. uptman) ı biz de tanırız. Bizde ilk Evlenme taleblerirniz, nikah me- niz. Babanızın adı Sülevman, anne
Sokaklarda gürültü yapılmıyacak.. defa (Rosa Berna) (Yedi köyün mur!uğunca kabul edilmiş, askıya nizin adı Fatma Hidayet ... J\r'ıl rnerll 
Otomobillere glaksiyon çaldırmıyo- Zeynebi ismile adaptesi oynanmış - alınmış ve nüfusumuzun kaydlı ol- leketiniz Yanyadır. ··k 
yoruz. Hatta bendeniz çok zaman tır. Sonra güneş batarken oynandı. duğu mahalle usulen bildirilmişti. Hatta babanız binbaşı ve bin u 
peşlerinde dolaşmakta ve glakson Her ikisi de büyük muvaffakiyet ve 15 gün müddet durduktan sonra ta- harbde şehid düşmüş. .. 
çalanlardan bizzat ceza almaktayım. ,sükse temin etti. Doğumunun yet - nışlarımızdan bir iki aileye haber Bu izahat bitmek üzere ik~n goı· 
Şehir meclisimizin içtimaları şehri 1 miş beşinci yılı münascbetile Ham- verdik. Hep birlikde belediye daire- lerim yaşardı. o güzel kadına bsk· 
alakalandıran meselelerde cidden borgda temsil edilen (Elga) piyesi sine gidiyoruz. Ah 0 sevinçli dakika- tım 0 da ağlıyor. Ona baba ,.e anne-
hararetli ve münakaşalı olmaktadır. şaheserlerindendir. Son senelerin en lar! Otomobilin içinde gözlerimizin 

1 
mizin eksik kalan ve bizi öksÜZ v~ 

Nctekim ge~nlerde bir (şey) keli - muvaffak sahne trknisiyenlerinden bakışması, gönüllerimizin kaynnş _ yarıda bırakan muhabbet ,.e şrfkad. 
mcsi üzerinde saatlerce müdavelei (Hans Robcrt) in, bu eseri yepyeni ması ne ilahi heyecan yaratıyordu. hasretile kollarımı açtım. O şiın ı 
efkar edilmiş ve bir çok (şeyler) hal bir tarz sahneye koyması he mken- Hava güzel, yolumuz güzel.. aşkımız lyalnız sevdiğim kadın, yalnız ablaJll 
ve fasledilmiştir. Burada hemşehri- disinin hem eser sahibinin şöhreti- güzel. .. Bu güzelliklerden bıkmak değildi. Bir ail<> ocağından yüksel•Il 
lerim huzunda ekonomik zaruretler ne uygun büyük bir san'at hareketi ne mümkün ... Ufuk açık, istikbal a- nur abidesi, şefkat ve fazilet kayna· 
neticesinde radikal hareketlere ma- oluyor. ık g· ından fışkıran nur dalgası idi. • 
al esef imkan bulama mızın sebebini ....................................................... · ç · ·· •· rıı f - 1 Evlenirken duyduğum, evlendik- Ben abideye sarılıyor, nura "av 
anlatmak fırsatını bulduğuma mem
nunum. Asıl meseleye avdet edelim: 

Çocuklarımıza hediyelerimiz la· 
yik değil, fakir bir şehir belediyesi· 
nin mütevazı bir yadigarı. Hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

Muhiddin Üstündağ'ın şiddetle al
kışlanan nutkundan sonra Selfımi 

İzzet arkadaşlarına şöyle diyordu: 
- Yarınki içtimada meclise teklif 

edeceğim. 

Valimizin bu ciden güzel söylevi
ni tabettirib bütün müessesata da -
ğıttıralım. Ayni zamanda, yaldızlı 

harflerle bir af~ yaptırıb camlata
rak daimi encümen odasına ve mec
lis salonuna astıralım ... 

Adalı Avni karyolaların arasında 
dolaşıyordu. 

- Sizlere, dedi, bir hediye geti
remedim. Çünkü buna istitaatı ma
liyem maalesef müsaid değil .. Maa
mafih bir şey getiremedim diye bom 
boş da geldim zannetmeyiniz. Size 
kendimi, neş'emi getirdim. 

Güzel, sıcak, canlı espirilerle sizi 
eğlendirebilirim! .. 
İsmet Huliısi: 
- Biz seni ne yapalım biraz sonra 

burada ala orta oyunu var. 
1bnilemin Mahmud Kemal Pişe· 

kara, Tahir Nadi Kavukluya çıka· 
caklar .. Gör bak sen, neler olacak .. 
Selami ile biz tenkidini yazacağız. 

(Devamı var) 
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ten sonra duyacağımız iki başlı haz şuyoruın. 
J dünyaları ölçen bir neş'eden çok tat- - Ah ablacığım! 

-------------..ı lı... O da: 
BUGÜNKÜ PROGRAM Nikah memurunun huzurundayız. - Ah kardeşciğim! 

Saat 17 inkı!ab tarihi dersi: Mah· 
ı mud Esad Bozkurt tarafından, 18,30 
Tamburi Cemil: plakla, 19, çocuk ti
yatrosu: Arslan yolda, 19,30 hava ra
poru, 19,35 konferans: Ali Karni Ak· 
yüz (çocuk terbiyesi), 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Rıfat ve arkadaşları ta
rafından Türk musilcisi ve halk şar
kıları, 20,30 Ömer Rıza tarafından 
Arabca söylev, 20,45 Belma ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Saat ayarı), 21,15 
radyo fonik opera: stüdyo orkestra
sı refakatile (Tais), 22,15 Ajans ha
berleri, 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parçaları, 22,50 son haberler 
ve ertesi günün programı, 23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 

12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak neş
riyatı, 14 son. 

İkimiz yan yana, biz akdi sabırsız
lıkla beklerken memur: 

- Affedersiniz .. sizin nüfus cüz -
danlarınız, yeni gelen malUmatları 
yanınızda tetkik edeceğim. Bir yan-

Diyebildik ... Ve sonra!... • ......... .. ········· ........... ························ 
Ertuğrul 
Sadi Tel< 

lışlık olmasın. TIY A TROSlJ 
- Peki! ,.rr,.r.'l· 
Dedik. Bu gece : Kadıköyde (Sv,. a· 
Bu söz ne demek? Yoksa evlene • YA) da (KÖR) ve (KILIBIK)·'{ tJ 

miyccek miyiz? Günlerce gezdiğim, rın gece: Gcdikpaşada (AZAK) 
seviştiğim, saadetler vaad ve temen- UNUTULAN ADAM 
ni ettiğim bir kadından acaba ayrı- Yazan: N8.zım Hikmet 
!acak mıyız?. Yoksa kocası mı var? e d' 

Aklıma koydum. ;~~im~ EskŞiEFl~laRnsıTzlYtiAyaTrRto0•~~ 1 
- Ne olursa olsun bu ilahi kadın- ıu , :>V 

dan ayrılmam. Akde mani bir sebeb '1 OPERET KJSMI 
de çıksa yine bu kadınla yaşıyaca - •:w~ Bu gece saat ~20-30 dl 

ğım. ıı::JUll Ate, böcegl 
Bu fikrimi, bu sevgimi eşime aç - 4 perde komedi 

tım. O da ayni fikirde, ayni sevda· Yazan: Molnar 
da... Tercemc eden: ~ Necati 

- Oh yarabbi, ne mutlu bana... e 
Yeni neşriyat Sevdiğimden mahrum kalmıyaca - Şehzadebaşı 

.ÇOCUK• VE ·ANA. ğım.Dost aileler işin farkında değil. TURAN 
cÇo~uk. dergisinin ~2 inci sayısı I Bir bahane ile özür diler, onları tat- TIY A TR OSU 

bu gun çıktı. Çocuk Esırgeme Kuru- min ederiz. Her halde yanlarında Bu ırece saat iJ ' 

munun hiç bir kar düşüncesi olma- mahcubiyete düşmeyiz. 20,30 da 1 1 ati 
dan ve sırf yavrularımızın okuma Memur bizi yanına çağırdı. Yer San'atkar Naşid ve arkadaş! 
ihtiyacını pcdogojinin en son sistem· gösterdi. Oturduk. KIRMIZI FENER 
!erme uyg.un bır sur.ette tatmı~ et· _ Oğlum, sizin babanızın adı Sü- Piyes 4 perde 

"""""""""""""""""',,.......,,,.,,,......,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,,!mek kaydıle çıkardıgı bu mecmua- leyman .. Nişanlınızın ise Süleyman.. Naşit iki büyük rolde ·" 
lım daha beyazlanmamış - gece ya- nın her nusha daha mükemmel bir ,.,. ...... .... 
rısı, sokak ortasında hiç farkında o-
larak bu kepazeliği yapar mı? .. 

• •• 
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BODRUM PALASTA BAŞKA 
BİR HİKAYE 

Aziz bey babanın hikayesi bitince 
karşı masadan birı atıldı : 

- Sarhoşluk bu, arabacılık değil! 
Söıü nüzü balla kestim, ben bir gece, 
sizin gibi böyle baskın sarhoşken, 

amma hava dehşetli kışmış, ortalık
ta bir arşın kar varmış, Galatada 
kafayı adamakıllı çektikten sonra 
gelmiş, oradaki işkembeci dükkan
larından birine dalmışım, başlamı

şım soyunmıya ... Herif : Ne yapıyor
sun? diye sormu, ben de yıkanaca
ğım ! demişim. 
İşkembeci şaşırmış : 
- Nerede yıkanacaksın yahu? 
Deyince ben, içınde harıl harıl iş-

kembe kaynayan kazanı göstererek: 
- Burası hamam, şurası da kurna 

değil mi? İşte bu kurnanın içine gi
rip yıkanacağım ! 

(Devamı var) 
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şekil almakta olduğunu memnuni • 
yetle görmekteyiz. Kurumun bu neş-

1
1 

riyatını bütün çocuklarımıza tavsi-
ye ederken ailelere hitap edecek o
lan cAna. isminde bir derginin de 
Kurum tarafından yakında çıkarıla
cağını bütün çocuk, anne ve babala
rına müjdeleriz. 

* SEMAİ KAHVELERİ 
VE 

MÜDİRAN ŞAİRLERİ 
Grip, fiş AO'rı'.rı, Ne,-ralji, Artritizm. 

Eminönü Halkevi bu isimle yep· 
yeni bir eser neşretti. Eseri yazan 
en değerli muharrirlerimizden Os
man Cemal Kaygılı'dır. Bu eserde 
İstanbulun eski semai kahveleri, se
maicileri, manicileri, koşmacıları ve 
bunların yapıb okudukları bir çok 
semailer, maniler, koşmalar, yıldız
lar, kalenderiler ve bu arada eski tu
lumbacılar ile bunların en meşhur
larının bir takım meraklı maceraları 
çok canlı bir surette gösterilmekte
dir. Okuyucularımıza bu eseri ha • 
raretle tavsiye ederiz. Fiatı (15) ku-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma nevralji, kırıklık 
ve bütü, agrıllrımzı derhal keser. 

rustur. 

icabında gUnde 3 kaşe alınablllr: rls 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrıı 

G R İ P 1 N isteyiniz. 
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Neklede n Celll Cengiz 

fer!ilerin en kudretli bir adamı ha- besi üstünde dolaşan adamı görme-
•ada mı yaşıyordu?. diniz mi? 

Gözlerime inanmadım. - Dürbün elimde ve mabet te kar-
Nasıl inanabilirdim ki, mabedin ı şımda .. fakat, hiç bir şey görmüyo

kubbesi üstünde zayıf bir Hintli ce- rum. 
sedi uçup duruyordu. - Nasıl görmüyorsunuz, Sir? İş· 

Derhal telefona koştum. Polis Mü· te .. benim de karşımda. İki büklüm 
bir adam havada uçuyor ! 

dürü ile konuşmıya başladım : 
- Başınızı pencereden çıkardınız 

mı? .. 

- Hayır, ne var? 
- Başınızı büyük mabede çeviri· 

niz, Sir ! 

- Çevirdim ... 

- Bir şey görmüyor musunuz? 

- Hayır ... Rica ederim izah ediniz 
ne var? 

- Canım, büvük mabedin kub -

' - Siz rüya görüyorsunuz, Löte-
nan Derpi ! 

- Sesimi işitiyorsunuz! Sizinle gö
rüşmekte olan bir kimsenin rüya 
görmesi mümkün mü? 

Fazla bir şey söyleyemedim. Te
lefonu kapamıştım. 
Başıma hafif bir ağrı girdi. Birden, 

dizlerimin bağı çözüldü. Pencerenin 
önünde, pestil gibi, yıkılıp kalmışım. 
Soğuk bir su banvosu. iki saat 

sonra, beni derhal ayılttı. 
Gözlerimi açtığım zaman akşam 

olmuştu. 

Karşımda Polis Müdürünü görün-
ce şaşırdım. 

İlk sözüm şu oldu: 
- Beni vurdular mı? 
Ve sonra derhal kendimi yokla -

dım. Bir ıstırabım olmadığını anla
yınca: 

- Yaşıyoıum, Mister, yaşıyorum. 
Diye mırıldandım. 
Polis Müdürü hemen cebinden ka

ğıdı kalemi çıkararak beni bir meş
hur detektiv sıfatile isticvaba baş
ladı: 

- Havada gördüğünüz adam kim
dir, Lötenan Derpi? 

- Kim olduğunu bilmiyordum. 
Tanıyamadım. Fakat, emin adam -
!arımdan biri bana, havada uçan a
damın Darant olduğunu söyledi.. bi
raz sonra dikkat eltim.. ve kendi 
kendime: 

- Bu adaın her kalde Dranttır de
dim ... 

- Havaya baktığınız zaman bir 
adamın uçtuğundan emin misiniz? 

1 

- Emin olmasam size telefonla 
malumat verir miydim? 

- Halbuki ben, sizin havada a
dam gördüğünüz zaman 
bile görmüyordum!. 

hir sinek 

- Acaba ben uyuyor muydum? 
- Her halde ben uyanıktım ... 
Polis müdürü çok ciddi bir adam

dır. Beng özlcrimi uğuştururken, e
lini omuzuma vurdu: 

- Derpi, dedi, sana telkin yapmış
lar ... Ve Dranat'ı senin hergün biraz 
daha artan şiddetli takibatından ma
sun bırakmak için, bu tedbire müra
caat etmişler .. Hintlileri, teessüf e
derim kt, hMa tanımamışsın! 

- Beni uyuttuklarınımı zannedi
yorsunuz?. 

- Zan değil... Muhakkak ... 
Polis müdürünün ikazı üzerine 

derhal muhakememi topladım. Ba
na bu haberi veren Hintlinin gizli 

komite azasından olması çok muh
temeldi. Beni bu haberle oyalayıb 
esaslı bir telkinden sonra, kendileri 
kaçmak fırsatını bulacaklardı. 

Faillerin kaçmaktan başka halas 
çareleri kalmamıştı. 

Polis müdürü ile ittifak ettik: Ba
na bu haberi veren Hintliyi araya • 
caktık ... 

••• 
Altıncı gün: 
Valinin şoförünü yakaladık! 
Mis Kros'u bulacağımızı iddia et

miyorum. Fakat, Kolonel Vuts'un 
izi üzerinde yürüdüğümüze kaniim. 

Vali, iki sencdenberi, çok emin 
sandığı ve maiyetinde istihdam etti
ği şoförünün Siyah Hançerlilere 
mensub olduğuna çok müteessir. 

Kolonel Vuts, daha Bombaya ilk 
geldiği gün kendisine: 

- Ben şoförünüzden şüphelen -
dim, demişti. 

Bu sözü Büyük otelden vali kona
ğına avdetimizde otomobil içinde 
söylemişti. 

Şimdi cereyan etmiş gibi hatırlı
yorum. 
Doğru keşfetmiş ..• 
Mister Kros, bugün beni çok sıkış· 

ttrdı: 

- Karımdan vazgeçtim; dedi, fa. 
kat Kolonel Vuts bir iki güne kadar 
meydana çıkarılamıyacak olursa, 

u ume ızı şı ece~ . 
·ı · ih yet ver ·f«\i ve vazı emızc n a ~ı . 

Bu sabah Londradan aldığını ııdifll' 
· k ndi \<C J). 

telgrafnameler ~nı e rniinidarv 
den utandıracak kadar . di.Sıanıı' 
Düşün bir defa I>erpi ! H~ir ~eıue 
sahil ticaret merkezi olan hanefll~'. 
askerimiz, topumuz, ceP ivil po1~ 
gemilerimiz ve muntazam s muz h' 
teşkilatımızla hakim olduğUr·•Z··· 

1 i)'O' ·t· de bir fakiri elde edem acıcl< 
• hur bir b''W 
Dünyanın en meş hiı!B ..• 

vi olan Kolonel (Vuts) u u11rl<.~. 
h. bahse 11s"' 

madık. Karımdan ıç .. niiO ,, 
Ç .. nk .. o gu oc 

temiyorum. u u •,. J{ros, 
1 
~-

. d • ·1d· allı Ivııs ·n .,. sesı egı l .. zav ' sen• 
ba hakikaten yaşıyor rnu · 1• 

rin nedir, Derpi? rrıiYe ~-
. hat ver .on 

Valiye zaten ıza . d kten · 
. · · dınle ı 

miştim. Kendısını ti' 
d. ki ·dJe 

de ım : b' ve f'ıl r~· 
- Zatinizi daima asa ~ıtıifl ol0 rJi.! 

görüyorum. Fakat çok vuts i 8• ._ı· 
d . b·ı· · ki Kolonel . 0c ~ 1 ıye ı ırım , t)ıcrın gıı1 
Kros ta bulunacaktır. dil verece ili' 
rüdüğüm izler hakkın ırıni]ctb') 
izahat çok mühim ve c ''" ı·ar 
tir. 

(Deva 
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A 
'5 fncl 4ay/adan t!~DCm) \ta .mil!i gönüllü>ler denmesini söy-

ve rof' un takı• p e d ı• ı ememe- gelmediğim ilk senede Dölarok'a l~dim. Işte mahk~me _huzurunda s~y-
para vcrib vermedığimi mi?. luyorum: Artık şımdıye kadar mu -
Hayır onn parn vermedim Bunun hafaza ettiğim sabır ve tahammüle 

S 1• n de k ı· . b ·ı r sebep da ha.. da muh~kkak bir sebebi vardı. Çün- bundan sonra lüzum görmiyerek di-
kli kendisini tanımıyordum. yeceğim ki bütün bu teferruatla 

Dölarok'u navukatı tekrar soru - meşgul olmak beyhudedir. işin bir 

Herşeyin başında lop ateşinden parçalanan 
Projektörlerin .. lJokluğu ve bozukluğu geliyordu 

yor: aslı, bir hakikati vardır ki, bugün 
- Pozodi Borgos ise Tardiyo'nun adliyeye tevdi edilmiş bulunuyor. 

Dölarnk'a tam 60,000 frank vermiş Mahkemenin reisine ve efkfırı umu
olduğunu idida ediyor. Bir de geçen miyeyc hitab ediyorum: Meselenin 
sene Liyonda muhakeme cereyan e- aslı, mahiyeti nedir?. Dölarok'un 
derken Tardiyo bize demiştir ki: mestureden para alıp almadığının 

Donanmadaki "mukaddes ittihatçılık,, - Ben Dölarok'a ayda 20,000 frank meydana çıkması değil mi?. Bundan 
verdim. Yalnız muhtelü .zamanlar- 1 ötesi pek b-~~?u~e, ~üzumsuz tefer
da muhtelif mikdarda paralar ver- ruattır. Kuçukluktur. Ben artık 
dim. Hele 932 senesi nisanında in ti- •bunlara cevab verecek değilim. 
habat yapılırken 60,000 frank ver - 1 Dölarok'un avukatı - Fakat siz 
dim. bütün bunları meydana çıkarmak i-

grubunun vaziyeti neydi ? 
miyerek, binncticc bu noksanların 
her biri feci akibet üzerinde ayrı ay
rı amil ve müessir olmuştur. 

Bu babdaki muhaberattan bir n~b-
ze ve bir misal olmak üzere muhte
rem gazetenizde neşredilen raporla
rı bu sözlerimin en vasık ve fakat 
elim birer şahidi olarak zikir ve irac 
edebilirim. 

••• 

\·~'i~ne donanma için ehemmiyetli 
l 1Ynıet}j mevkü olan ihzarat mc
.,.:nın başlıca düşüniilmesi, vakit 
d lanıanında tesis edilmesi icab e
t ~ 1<'Şkılattan biri de (Üssülhare
ih denilen ve umumi levazım \·e 
ııı tı~·a~Iarı tatmin edici depoları 
€ı~~tevi lunanlar ve merkezdir. Bu 
ta merkezlerde donanmanın muhl: Olduğu her nevi malzemenin ih
~ ~t depoları daha vaktı hazerde Şimdi de donanmada fırknc~lık 
%-ı~ Ve inşa edilmiş bulunmak la- ve siyaset c<!reyanları olup olmadı-
m:r·. l ğma nakli kelam ve mevzu ediya -

1 
SU hareke) lerde mesela (mer- ruın : 

l ' e Cepane, gaz \·e benzin, her ne- Muhterem meskkdaşım ve en eski 
~ ltıakine yağları, Elektrik tesisatı ve aziz dostum Vasıf Paşaya rağmen 
tacı '!:ınesi, kömür stokları gibi me- siyasetle, fırkacılıkla meşgul olma
~t lle) donanmadaki müteferrik ması lfızımgelen donanmaya, maale
lh \e edevatın gemilerde taşına- sef fırkacılığın da, siyasetin de gir
laıl acak derecede büyük ve ağır o- miş, ve menfi ve müellim t esirleri 
dtp 

11ksaınının yedeklerini muhtevi görülmüş olduğunu yazmak ve söy
~~ardan maada acilen yapılması ]emek mecburiyetindeyim. Ne h a -
h- gelen ufak tefek tamirat ve ter- cet ki hatıratım üzerine beyanı fikir 
·;aı için bir de atölyesi bul~nma- ve rnütaleada bulunan muhterem si

la: k bu vesaitle mücehhez (Ussül- Ifıh arkadaşlarımın hemen hepsi bu 
; e) lerin memleketin sahil ak- noktada müttehid ve rnuttefik ola

\ ıtnda münasib limnnlarda tesis rak ve hatta donanmadaki İttihad 
ıı :~bazı dnhi zaruri ve donanma

~Zanı gayrimüfarikı mahiye -
:.ıc 1ken maalesef bizde bu suretle 
({j hhez bir adedi bile mefkuddu. 
r ~4harcke) dediğimiz Çanak

•ll (.N:ra) mevkii ise sadece u
'l:c linı n gibi bir şeydi. Binae
h mühim avarız ve tamirat i
annıanın İstanbuldaki havuz-

,.e Ternkki mümessil ve rüesasını 
ismen tasrih ederek irae eylemişler
dir. 

Filhakika bu rüesaya (Dörtler) 
diye bir unvan dahi vazı ve telkib 
edildiğini, sekseni mütecaviz olan 
sinnimc r;ğmen mahfuzu hatırntım
dır. Bu (Dörtler), sırasile ve aledde
recat Rauf, Vasıf, Çakıcı Remzi, 
Hamdi Beylerle Paşadan ibaret oi
duğu o devri yaşayıp gören bütün 

bahriyelilcrce malum hır hakikattir. Şimdi soruyoruz: Bu meselede çin eski başvekil ve cumhurreisı 
Bu zevatın - yine kendi tesmiye- doğruyu kim söyledi? Tardiyo mu Dumerg'in ölmesni mi beklediniz? .. 

leri vechilc - Cemiyeti muknddese- doğru söylüyor?. Pozodi Borgos O sağ olduğ uzaman bunları söyle
ye!! fnrtı sadakat ve nisbetlerini mu?.. seycfiniz o zamanki hükiımetin reisi 
bilmiyen acaba var mıdır? Rauf Bey Tardiyo - Her ikisi de doğrudur. sıfatilc onun da malfımatına müra -
kaplanın mevkii harbden sıkca sıkca 'Eğer verilen paraların yekununu caat edilecekti!.. 
gaybubetile her avdetinde yeni bir nazarı dikkate alırsanız iki söz de Tardiyo - Cumhurreisi Dumer.g
emirlc, evvela müstakil filotilla ku- doğrudur. Ben Dölarok'a o devirler- in devlet reisliği vnzifosi 931 senesi 

ld 220 000 ·ı 2-0 000 fra k as nd"' mayısında bitmi«=tir. Biz ise tahsisa-mandanlığını ihdas ye emrü nehyi 1 e , . ı e o , n ar ı '" -s 
de doğrudan doğruya Başkumandan- ı para verdım. tı. m:st~reden 9~2. de para verildiği-

y • • • h 1 Bundan sonra eski başvekil La - nı soyluyoruz. Işın başından ayrıl-
lıga rabtettırmesı ve ıcraat ve are- b' · · h 1 ı d 

- .. bcstisini . val'm vaziyeti mevzuu bahsolmuştur. mış ır reısıcum ur nası o ur a o 
kat ında tamanuı ser temın iT d" , L , 1 ·kt"d k. . l- zamanki tahsisatı mestureyi kontrol 

b. · · h b. b hrı"den sonra d ar ı) o, n\ a ı ı ar mev 11ne ge ve ırıncı ar ı a a .. . d b"l" d"? .. . . . • : _ . . diği zaman Dolarok'u ona tavsıye e e ı ır ı. 
mustakıl f ılotillanın lagvıle Hamı- etmişti. Fakat Lav al mahkemeye Bundan sonra mahkeme reisi cel-
d_iyey~ SÜ\'.~ri olması ~cp :ırka, te - !gelerek bu hususta hiç bir şey söyle- ,seyi tatil etmiştir. Celse tekrar açıl · 
sırlerıle vucude gclmış h_"rekattan memektedir. Tardiyo bundan bahis· dığı zaman P ozodi Borgos"un vekil-
bııluuduğu ka bi.li setr ~e ıhf~ mıdır le şunları söylemiştir: ileri, Dölarok'un Tardiyo'ya yalla-
bunları gazetenıze de soylemışler ve L 1 h" b" .. 1 k . mış olduğu mektublarm okunmasını 
b 

.. . - ava ıç ır şey soy eme ıs-
uları gazetenize de soylemışler ve t . n··ı k' a·-· i istemişlerdir. Tardiyo bu mektubln · 

emıyor. o aro a para ver ıgın 

yazdırmışlardır. söylemek istcmıyor. Bir takım k un- rm fotoğrafilerini mahkemeye _ver-
(Dctamı ı:ar) seler bu meselede Laval'ı yalancı çı- miştir. ~1ektubların bu su~_etlerı o • 

• • k ı d B l ·· ı d kl 1 kunmaga başlamıştır. Dolarak bu armış ar ır. un ar soy e ı er .. . .. 

Bl·r tash~ıh t kl d L 1 t r d ·· d meklublarında hulasatan şoyle de-

Amiral Ramizin hatırat ve notla
rını toplayan hususi katibi bu not
larda bir yanlışlığa sebebiyet vermiş 
ve o da evvelki giin Amiralın cevab
ları ar<lsında ve bazı nüshalarımızda 
intişar- etmiştir. Amiral Gambel Pa
şaya aid olan bu fıkrada cLordlar 
Kamarasına kadar müracaat edıldı
ği• şeklindeki iddia, Amiral tarafın-

dan bu bahis üzerinde böyle bir ha
dise cereyan etmediği şekli ile red 
ve tavzih edilmektedir. Biz de bu 
tashıh ve tavzihe iştirak ederiz. 

nu u ar a a\·a ara ın an gon e- . 
rilmiş bir tekzıb olduğunu iddia et- mektedır: 
tiler. Halbuki Laval'ın böyle bir şey cSıze karşı son derece minnetta -
söylemediğini tekrar etmek için rım, fedakarlığa hazırım.. Size olan 
kendisi bana salahiyet vermiştir. merbutiyetim hiç bir suretle sarsıl
Mallım olduğu üzere bu işin başlan- mıyacaktır. 

•gıcından beri Laval tahsisatı mes- Fnkat bıribirine benziyen mektub-

1
1 ure bahsinde şu veya bu her hangi Jarın okunması bittıkten sonradır ki 
bir liıkırdı SÖ) liyecek değildir. eski cumhurreisi, eski başvekil Du-

Dolarok'un avukatı - 1930 sene- merg'in refıkası tarafından Dölaro
sinde verilcın paradan bahsedişiniz ka göndcırilmiş olan bir mektub bu-

lunduğu söylenince herkesin mera

kı yenid'en uyanmıştır. Dumerg ve
fat etmiş olduğu cihetle zevcesinin 
yolladığı bu mektubda ne söylendi-

1 
1rrnc ini haydi zaruri ve mec

Olr.un, ancak gemilerin kendi 
l'rık ~arnirhanelerinde yapılması 
a ct"n _olnmıyan ve fakat havuz

t gırmesine lüzum ve ihtiyac 
tirmiyEm vasat dcrecclcrdekl 
t Ve t mirat ile bunlara aid 

Mahalle mümes- Terkin edilecek 

şayanı ha~ rettir. Bu para billıassa 
milli gönüllü teşkilatı için verilmiş. 
Halbuki bu teşkilat o tarihden an -
cak üç sene sonra vücude getiril -
miştır. 

Tardiyo - Dinleyiniz: Ben Döla
rok'un teşkil ettiği şu veya bu bir 
kaç tiirlü teşkilatın adlarını hatırın1-
da tutamam. Benim muhakkak ola-

ğini mahkeme, şahidler, avukatlar, 
dlvncılar ve salonu dolduran kesif 

it etne ve eşyanın ve tatlı su ve 
: gibi esaslı ihtiyaclarının te

~ b·: in lncvkii harbe yakın yerler
bzle üssullıarekeler tesisi, daha 
trı!'J 11 evvel düşünmek ve yapmak 

sil/erine gün Belediye kalabalık sanki bir tek kulak kesil -

mişti. Bundan iki haf ta evvel Liyon
da cereyan elmiş olan muhakemede Doğdu!.. Vergileri! rak bildiğim bir şey varsa o da Dö- . . .. . 

Iarok'un ikinci veya üçüncü ziyare- Poz~dı Borg~s un. Dolarok :1::hı~e 
tinde son derece lütufkar olarak şöy- açtıgı zemmukadih davası gorulmuş-

licı ~clrncz miydi ? 
t~ ~ ıc tesisatın lüzum ve vücudu
\~8~ku~ olan ehemmiyeti teyid ve 
~ tn hiç ihtiyac almamakla be.ra
~ıla <'sclfı; Birinci harbi mi.iteakib 
t trı n Projektörlerin tamirine do-

g ~rı:n kendi vesaiti kafi gelme
~ ~ 1 (~fıra) mevkiinde de tamir 
' tı ~ktazi vesaiti bulamadığımızı 
l \r;ı:ı a~ıt gördüm. Halbuki pro
t~ ~ ~~ın kırılması hadisesi de yi-
1 ~lör:u 'besiziiğın semeresidir. Pro-

ııcı er, donanmar.ın top ateşi es
t l p a, bulundukları yerlerden sö
tt,cla ;:ıahfuz bir mahalle nakli ve 
l~krı ırzı lazımgeldiği cihetle pro-
"' c111er ll'lerbut bulundukları mev
~~taı~la ile ilsnk ''e rabtedilmek 
~ 10 

1 
id!· Halbuki bizim donan~ 

tnij l>roJoktörleri, bilmem hangi 
tııe lalea ile olacaktırki, perçin 
tıcıa Yerlerine rabtedilmiş olduk-

Yol vergisi tahsilAtından 
hisse tevzi edllmesl 

kararlaştırlldı!. 
Alınan bütiin tedbirlere rağmen 

yol vergisi tahsilatının muhammen 
ve tahakkukatına naznran çok dun 
bir mer tebede olduğu görülmüştün. 

İstanbul yollarının inşasına ehem
miyet verildiği şu sıralarda Beledi
ye varidatının her ne suretle olursa 

olsun zıyaa uğraması doğru görül • 
memeütcdir. Esasen bu verginin ta
hakkuku hususunda mahalle mü -
messillerinin mühim hizmetler i gö
rüldüğü de aşıkardır. Bu itibarla ge
rek tahakkuk, gerek tahsil işlerini 

en doğru tahminlere istinad ettirmek 
ve t amamilc tahsilini t emin eyleye
bilmek için mahalle mümessillerine 
yol vergilerinden yapılacak tahsilat 
n isbetindc bir yüzdelik verilmesi ka· 
rar laştırılımştır. 

---------! ~ harb sırasında yerlerinden 

l ı 01;ıni? ve enduht yüzünden Bütiin doktor 
\> il i 1• n ıhtizazlarla, sarsıntılarla 

Belediye şubelerindeki muhasib- le dediğidir: tü. Muhakemenin ilk gününden son-
lerın sun'ütaksırleri olmaksızın şim

diye kadar muhtelıf selıeblerle tahsil 

edılememiş olan yol ve maarif \'er

gilerinin katıdlarının terkin edilme-

- Bende hiç para yoktur. Halbu- ra ölen Dumerg'in refikası Dölaro
ki gençlik arasında teşkilat yapma- ka bir mektub yazmıştır. 
ğa uğraşıyorum. Eğer bana yardım Bu mektub yarınki .SON TEL -
ederseniz pek ziyade minnetdar ola· ı GRA'F'> de çıkacak ve muhakeme -
cağım!.. nin bunun üzerine girdiği diğer saf-

sme k arar verilmiştir. Ben de bunun üzerine bu teşkila- halar da belli olacaktır. 
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KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADJR 
~ "'ttılın 1 d ırı0 . ış ve parç:ılanmış ar ı 

lai ;.~ıce donanma da mühim bir 
t ht l.ıYct ve istikşaftan bu suret

\'! \' ~ kalmış bulunuyordu. 
~ b letcn ehemmiyet verilmi
a 1 ıt gıbi görünm bu ve bunn 
~ " Ufak tefek islerin teferru-

Eczacı, dişçi ve 
Gazetecilerimiz/ 

,,Crf • 
~n ın harb mevkiindcki teza-

iki neti• albUm ve matbuat 
almanağı hazırlanıyor!. 
Türk hekimleri dostluk ve hardım ıı.t t eht>rnmiyet ve kıymetlerini 

1 ecr .. b cemiyetinin azasını bir arada göste-
<ırda u eler göstermekte olup 
a . n. 1-er birini alelmüfrednt ren ve nefis bir şekilde tabedılen. bir 

V lhil}ıkan bul... kt" z albüm hazırlanmaktadır. Bu albtim-
asıı .. ...mama .... yı . .. .. 

tıı0 htıtün dona .. ·· ı _ de Odaya kayıtlı butun aza, doktor, 
cc· ita nma cuzu am d" b"bl . . . 1 . . 

• 1 to ~aıı1arındak· d.. 1 . eczacı, ış t a ı erının resım erını 
~ lllıırındaki b .. 

1
'. kumenk.~r-~nk- ihtiva edecektir. Bu münasebetle bü-

ıyetı· uyu ve uçu , 
.,..,, ı, ehemm· t . ht tün doktorlarımız ve eczacılarımız-' " te ıye sız, mu acı . . . . . . 
~ 11-nirn bu gibi işler hakkın-

1 
la diş tab.ıblerı~ızden ı~ışe~ resı~ 

il Selefiın T hi Be . ve kısa bır şekıldc tercumeıhallerı 
b açı} a r yın zama- . . . . İ 

il tı an llltıhaberat kapısı ta taleb edılmıştır. Aynı zamanda ( s-
• ~l.l.tlhayetinc kadar kapan~a- tanbul Basın Kurumu) da yeni sene 

t ... evali ve ··t d" b" 1 münasebetile bütün gazetecilerimi-"ati· nıu ema ı ır su-
lir, ~ tnuhnberat devam ede- zin ve muharrirlerin resimlerini ve 

ı ~<ı elan akat islahat ve tamirat tercümeihallcrini ihtiva etmek üzere 
~il hiç ~~n:anın taleb eyledik- yeni ve muazzam güzel bir almanak 

ı.rı tc.rvic ve is'af edil· ihzarile mesgul bulunmaktad ır. 

-
.... & ... 

- _ .. ı ..... 

_.Atı-~ lıı., ' 
- .J).t. ··~ .. CICıl 

,. ~ .... '1 ' 

~'~ . 
Türkiye· 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

.. ...................................................... . 

DOYÇE ORiENT BANK 
Dresdner Bank Şube~i 

Merk ezi: Bertin 

TUrklyedeki şubeleri 
Galata - lstanbul • lzmir 

Deposu: lsL Tütün Gümrüğü 1 
e Her tUrlU banka ı,ı e 
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Yağlı ve 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 

acı badem, v 

yagsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz. 

KREMLER • 
1 

• 
1 D E 

EKŞİLiK ve YANMALARINI 

Mida ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçilnte91 
16tif, tesiri kolay va m IJliyim tf lr. Yarini hl çbll" 
mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HO• 
ROZ markasına dlKkat 

Deposu : Mazon v~ Bolon e cza deposu. lstanbul Yeni postane 

arkasında No. 47 
---------------- --------- -------- -------

Öksürenlere ve KATRAN HAKKI 
göğüs nezlelerine EKREM 
------------~---~---~-~--~· Ediniz. 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal • 

• Bayramda yalnız RVi 
N E V R O Z 1 N KIZILA YGazetesi ı-

Almak lfmmdı r. 

NEVROZIN soğuk algınlığ ı nın fena akibetler dogurmasına mani 
olmakla beraber bütün ıztı rabları da dindırir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat, taklitlerinden sakınınız 
............................. smz.zz ....... f&ltj! .. 1111! ... BI ..... 

Akay İşletmesinden: 
l - lş 1etmemizin l·K. Sani-9)8 tarihinden 31 • K. Sani-9S8 tMihine 

kadar bir senelik kömür aktarma işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, J5-K. Evvel-937 Çar~anba günü saat 15 de Kara
köyde idare Merkezinde şefler Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiitrncye girecekler 750 lira mu\•akkat teminat getirecekler 
\'C bu nıi!..tar ihaleyi miıteakip yüzde On l;eşe iblağ edilecektir. 

4 - Tnliplerin bu hususa aid şartnameyi görmek üıere Levazım 
Bölümüne nıııracaatları. "7875,. 

• • 

HEDiYELiK 
ELEKTRIKLi 

TRENLER 

SAT i E 
de 

VERESiYE 
istanbul Defterdarhğından : 

' 

Hasköyde eski Mahmutağa yeni Sütlüce mahallesinin lmnıhorköş
kü caddesinde içinde 112 metre murabbaı saha üzerine yapı lmıı 
kAgir bir binası ve ekserisi Dışbudak olmak üzere Elli Yedi ad et 
yetişmiş ağacı bulunan eski 35,3~ mükerrer yeni 183, 185, 187 No. lı 
denize pek yakın olması itibarile fabrika imaline müsait ~985 metre 
murabbaı arsa parası aırf nakit veya yüzde Beş faizli hazine tahvili 
o larak peşin ·ı~rilmck şartile muhammen Beşbin Beşyüz Seksen lira 
bedel mukabilinde knpalı zarf usulile satılacaktı r. istekliler in 2-12-937 
Perşenbe günü saat On Dörde kada r teklifn amelerile yüzde 7,5 pey 
akçaları mrkbuzlarını Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Ve saat Han Beşde de n rf lar açılırken hazır• 
bulunmahrı. (M.) (7796) 

PROFiLAKSiN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Milli Sa1aylar Müdürlüğünden : 
1 -- Dolmabahçe sarayı k alörifer i için Zongulpak kömii r havza• 

sının Kandilai veya Kireçli ocakları istihsaU!.tından dör t yüz hn ma
den kömürü satın allnması açık t:ksiltmeye konulmuştur. 

2 - b:ı:iltı:ıc gününe kadar "Pazardan başka hergün,, Sara yla r 
Müdürl:iğii kalemine müracaat edecek olanla!' şartnameden bed elsiz 
olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

3 - Açık eksiltme birinci kanunun üçüncü Cuma günü saat on 
beşcic Doi11ıahııhçcde Milli Saraylar Müdürlüğü binasınaa yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat üçyüz altmış liradır. 
Bu p:ır ıı r.ın ckııiltnıcrin yapdacağı vakitten bir saat evveline kadar 

Mal.:>:mdığına yatmlımş ve makbuzunun eksiltme hey'etine verilmiş 

olması lazımdır. 
M:\lc;r.ındı~ı makbuzu yerine muteber bir b:rnkanın garanti mektu· 

b u yahut arttırma ve eksiltme kanunun 17 ıı ci maddesinin "C.,, fık· 

rasmdl nev'ileri yazılı esh:ım ve tahvila t dahi ka bu l edilir. "7621,, 

liAnl•n··~· vermekle hem ken~z~ ~~~~,~~~~m 1 ıı;;~~b~~~~~i;;ı 
etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lstaııbulda Postane karşısında Kızılay satış 

bürosu. Telefon : 22653 • 

lstanbulda, Postane arkasında Kahramanzade hanında 
katta l!ancılık Kollektif Şirketli Telefon : 200-l4 • 95 

I - Şartnamesi mucibince 14 adet Elektr ik motörü açık eksiltme 

suretiyle salın alınacaktır. 

il - Muhammen b-::deli 1960 lira ve muvakkat teminat 147 liradır. 

Ill - Eksiltme 2- Xll-937 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 

14 de Kabataşda,Levazım ve Mübl\yaat Şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacakıt r. 

iV - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - .Fi tasız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta e v

- veline kadar Tütün Fabrikalar şubesine . verilmelid ir. 
Vl - lskklile r in eksiltme için t ay in olunan gün ve saatte O/o 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukan~a adı geçen Komisyona gelme. 

leri ilan olunar. "B,, "7109,, 

• •• 
- id aremizin Muğla müstakil Müdürlüğünde şar t name ve projesi 

mucibince yaptırılacak karabarut deposu inşaatı 16-Xf. 9j7 de istek· 

lisi çıkmadığından yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konm:..ışh.ır. 

11 - Keşif bedeli 2943 lıra 39 kuruş ve muvakkat teminatı 220.80 

liradır. 

111 - Pazarlık 7-XIl-937 tarihine rastla yan Salı günü saat H de 

Kabataşda Levazım ·.e Mubayaat Şubesındeki alı.lı Komisyonunda 

yapılacaktır. 

JV - Şartname ve projele r 15 kuruş mtıkabi linde hergün inhisarlar 

U :num Müd~rlüğ'ü inşaat Şubesiyle Muğla müstuk:l Müdürlüğünden 

alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin hu gibi işleri yapmış oldukla

rına d air vesikalarını in~aat şubesine ibr az ederek ayrıca vesika a l. 

maları lazımdır. 

vı - istek lil erin pazarlık için tayin edilen gün ve :.antte % 7, 5 
g üvea me paralariyle bir lik te yukarıda adı geçea Komisyona gelme· 

ler i ilan alunur. 118.,, "7883,, 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
ikinci keşide 11- Birincikanun -937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 40.000 liradır. 

Bundan başka: ıs.ooo; 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikrami- l I 
yelerle ( 20.000 ve 10.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 
Bilet alan heri<es 7 - 1 nci kinun-

937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzeri r .. · ""' · 
L ki hakkı sakıt olur. _J 

-

-- Kimyager -
Hüsameddin 

.. ~ Tabıetleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Horını> bin ) Galata, lstanb ıl. 4!!'~ 

M O S H 1 L Şekeri 
, 

CAFER 
Tesiri katsi, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridt f• 
BilQnıum eaan~ ;!rde bu!unur. Posta kutusu 1255 

-~SALON ÇA )'1411111' 
İyi çay içmek isterseniz yalnız SAL<?.~ 
ÇAYI ıçiniz. Sjt.LON ÇAYI sayın muş 

terilerimize muhayyer verilebi ~ ir. ı 
.. ol • 

Israrla her yerde SALON ÇAYI araY~c.AN 
Tnot n satı ., veri lstanlıu! Asmaaltı Tahmis sokak A~ 

i !AQ -~ Tıcarethan:!"i No. 8 Tel. 21771 ~'1 
A .. ., . ...... •••~<t ......... . -, . . } j5) {I tl 
ı:m DOKTOR • ~ 1356 Hı .:rı r ıı 
ı .l R 1 tCŞ. 

Ali Rıza Sağlar ı amaıan · 9 i 1 Ç H A 5 T A L K L A R l ı 18 , . K ~cııı1 ıS 
ı MÜ T E. HAS S 1 S l ı Yı l 19:H,A~, 11, Gü'l -~Zf, t B61 
• Her ~ün ~~e~ı ktaşta tra~vay ı 2 2 1. tea r;n : Pa,!!! !/" 
ııt caddesı n dekı ınadyenehanesı nde ı T 

saat on beşten sonr ı hastal<\· • girı• e' 
ı rını kabul ediyor. • Güne: ~in kr.v~ t urc ıına .......................... 
: .......................... : 
ı Göz Hekimi i' 
J Dr. Şükrü Ertan ı · 
ı CağaloQ'lu Nuruosmaniye c:ıd. ı 
ı Cağalogl u No. 5 (Eczanesi : 

VakitJar 

---
Güncı 

Ôğlo 
lkıııJi 

ı vanında) Teiefon. 2:l5)1 ı 
J J-\1> j.1 • 

ı a.,. 
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14 :31 
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• uhrevr ve cı asla.ı < ırı • _.. ..... ......... dC ı 

ii Dr. Hayri Ön1er : f 11 11111~~~;~;· .. ~~·~ll:~;~~~~·~ 1.dare e 
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Ö~leden sonra Beyo~hı Ag..ıco. ıni .ı. , Ba.5 mıı •f. 
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