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Fransadan Ciddi Teminat istiyoruz .. 
Fransız hükômeti iStediklerimizi yapmazsa biz Hatay için lizım 

olan istiklal ve istikrarı temin edecek vasıtalara sahibjz ••. 

atamıza yarın Fransadaiı cevap gelmesi muhtemel 

l='ransız hariciye nazırı Varşo-r Hatay 
Vadaki müzakerelerini bitirdi istiklili 
Yarın Bükreşe gidiyor ı 

Almanya ile ingiltere ve Fransanın 
anvlaşması mümkün olabilecek mi, 
arşovada kararlaştırılan 
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esaslar nelerdir? •• 
mevzubahs edilmiştir. 

Bura siyasi meh:ıfilinde kuvvetle 
söylenildiğine göre, Delbos Orta Av
rupa seyahatini tamamladıktan son
ra Eden ile Delbos arasında yeni bir 
mülakat olacak \'e' bu mülakatta bu 
konferansın tarihi, toplanacağt yer 
ve davet edilecek devletler teSbit o
lunacaktır. 

Diğer tar.aftan cDelbos, un Varşo
va seyahati ortaya ümid ve tahmin-,.. 
ler hilafına yeni bir vaziyet çıkar -
mıştır. Vakıa Leh hükumeti, Fran
saya karşı olan dostluğunu teyıd 'e 
bın!Ünk~ \ azlıı:etL:muluıf.a:.. • ·~ 
ğjni bildirmiş ise de Lehistanın be
hemehal müstemlekeye ihtiyac ıol

duğunda israr etmiş ve Lchistanın 
Sovyet - Fransız paktınn daima mu
halif kalacağı bildirılmiştir. Ancak 

~ C'd•1 ınis _ Delbos'un Varşovnda elde ettiği ye-
d. ı r ıul"ıb:ıl ın g5ne muvaffakiyet, Lehistanın ant!-

J llHızcl·c- _ komünist pal:ta iltihak etmıyeccgine 
Jn,.inı tal:ib dair teminat alması ve Polonyadan 

de c.v- dair teminat alması ve Polonya ile 

1 
' 'r htı u~i ·_ Küçük İtilfıf arasındaki münaseba -
\ rd r. <"'tin- tın bozulmamasını sağlamlamasıdır. 

T l Buna mukabil Fransa da Polonya -
·~1. '<da İn-

i ,ı". , nın müstemleke talebini tervicc ça-
1 n 1, v. :t achm lışacağını ve bu babda Londrayı da 

~ . Ollnya ,.~. . . 
' l1 h k iknaa gayret edeceğini vadetmıştır. 
· •· .a kındaki Maamafih, Varı:ova müzakereleri bu-• 1· 'S 

t • 0 .' 1ı.'incdc - gün nihayete ereceği için henüz bun-
' sreııen ve tün meselelere kat'i nazarla bak -
'J '.1)1 • 

ıı- \ı/.lr:r.e Al- Hftler MFaşıst şefleri yetiştirme" kursun mak doğru değildir. Dclbos yarın 
tıv ... 
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-nııı makul dan bir gençle Konuşuyor Bükreşe hareket edecektir. 
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~1:~~ıü:.~~~d=u~!:.:n~:~ lçı·nıı·ıer sulh teşebbüs-
h· ı Fon Noyratla daha samımı ' 

1'ij • 'Yattan nri bir düşünce ile gö- ı • e d d t e 1 
b h ~:ür Bu görüşme esn~s~~da erını re et 1 er ee 

Fransadan bekle
diğimiz cevab ve 
teminat 

Notamızda Fran· 
sedan neler 

istedik 

Münakalat vekaleti ih
dası, 

• 
nın 

lnhisarlar . vekaleti
ilgası tasavvurları 

kuvvet buluyor Bayram tatıline rağmen Hüku
met Hatay meselesile yakından 

meşgul olmakta ve bir taraftan 

Hataydaki vaziyeti adım adım ve Finans vekaleti Maliye vekaleti 
en küçük tefcrrüatına varıncıya 

kadar tnkib eylemekte ve diğer ta- gerine daha nen iş teşkilat 
raftan da Fransaya verdiğimiz 6 · 

.._ _ __ <D,.e.v.·a,-m.ı •2-i.ııc_i_s.aJ.ıi.f c-d•e >_ 
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Filistinde geni i Haber aldığımıza göre, hfıkumet 
"' • 1 geçen hafta Kamutayın anayasa ka4 

Hadıseler oldu nununda yaptığı değişikliğe dayana4 
rak pek yo.kmda vekaletler teşkila-

A b 1 · t ı tmda bugünün ihtiyaçlarına göre 
ra mpe ra or- ı icabcdcn yenilikleri tesbit ederek 

luğu tesisi fikri Cumhurreisine arzedecektir. 

g ün geçtik.re ku Halen Mılli iktısad •e Nafıa ve .. 
T Y • kalı:llerinin mü takbcl ı;:ekilleri üze

u:.:.f k.ı; .iitin.Olr+Al'iu• rjnrlPlıı Lınltil.-Jar~ d.cm.ıım nlnru·••c>ı,._ 
tadır. Bu tedkikler biter bitmez ve-
k·alellerin sayısı ve ihtiva edeceği 
teşkilata aid vaziyet kat'i şeklini a14 

mış olacaktır. 

Şimdiki halde münakalat işlerinin 
ayrı bir vekalet halinde idare edil· 
mesi ihtimali daha kuvvetlidir. 

Diğer Vekaletlere gelince, bu hu-
' susta tereşşüh eden mahimata göre, 
evvelce de ilk defa haber verdiği
miz vcçhilc, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekfıleti lağvedilecektir. 

Muhtelif mevzular üzerinde çnlı

(Devaını 2 nci sayfada) 

~· 

Gümrük ve lnhlsarlar ve· 
Kili Ali Rano 
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""'~ Güneş· Fenerbahçey i 
~ 4-2 yandi 

Beykoz da Beşiktaşla 1 - 1 berabere kaldı 

Berut, 6 (Hususi Muhabirimizden) 

1

- Parlamento azasından ve Arab 
milliyctperverlcrinden Ahmed Bey 

t "rJ~ el Orta Avrup::ı meselesı uze
ı\ , Utıılmııcı ve Çekoslovakvn ve tu ~ 
t t t r~a m"!'C:~clerı tedkık edil . 

~ti Avu..,turvnda aravnımumiye-
1· 11:~c at edılmesi ve tecelli ede

n 1:ı~" i bütün devleHerin şim-
1')) • ouı etm<'si hakkında az çok 
it lüh katı efkar hasıl. olmuştur. 

J 1 N k• k } d 1 Neccar Arab İmparatorluğu ve İttia pOD ar an 10 apı arına ayan- hadı mefkuresi üzerinde beyanatta 

d 1 B.. k •• k d b h • bulunarak şunları söylemiştir: 
) 3 f • )f aç gune a ar U şe f} -· Arab imparatorluğu ve Arab 

!almak için kat'i taarruza geçecekler• (Dev_::~ ~~i sayfada) 

f ct Ç0 k0 lovakyamn Isviçre gi
F' r~ı bir hale getirilmesi mc.se-

~ ~&lr:n'>ı?hırı bira;: ürkütmektedir. 
rlr> /\~dcraı bir hale gc'irıldiği tak

• \'ı)} lıı ~n,vanın Çckoslo·:akya ile 
~rı tıcı ık bır ademi tPcavüz misakı 

• Ve A!rrıanvanın bu devletin 
~ 'tıiveu trı'"ll .~ · · k l ı el... "ll1

11
• u {ty::?sını ·:ı rn e ama- ı 

h"rt~llnu b:lciirmesi bu müı:külii 
h Q~~ • 
'1t:ı-t· • etmektedir. 

tn JTı"ı·ı 
1 u a .:atmd:ı müste:n?cke 

b ~llı 1 
:trı .. Çın toplanacak kongresinin j 
~çtimaa çağırılması da . Y·· -===-- ı 

\·u Uz yaralı var i 
~ ova 6 

"el ' {AA.) - Jczov köyün-
tı doul{un c:: ::ıı~rında odn1arclan bi

"' .cın.,.r ; ç.:kmüş Vf' da\'etliler 
"il\ 
e ., ~uvarlnnmıstır. Du sırada ... ~ Cl., ,.,, .. 

:'\!. t",•n çık'.ığından knrt:ırma 
'll un l)}anıamıc;tır. Kırkı cok 

.ı l'?lcJ- .. ~ 
\1 r. · U7.cr.: yüz kadar yaralı 

_,;.< ... 
.Japon velföhdı Alrnenyada y eni keşfedilen Dır 

h arb dürbününü tet kik. ediyor· Yazısl 2 de 

Başvekil bugün 
lstanbula geldi . 1 'oünKü ilk macı~ ! sürprlzll nellceıerıe bitmiştir. Yo· 

pılcın maçların net celerinl 7 inci sayfarnızaa okuyunuz .,----· .... ---------------, Celal Ba;ar şehrimizden 1 B •• 1 
yarın ak~~m Ankaraya u g un 

donecek 
Başvekil Celal Baynr, bugün saat 

on bir otuz sekızde Haydarpaşaya 1 o V • o•• ıd •• d.. ? 
gelen Ankara ti renine bağlanan hu- - n U n l m Ur U • 
susi bir vagonla şehrimize gelmiştir. B • G •• h R 
Kendisine hususi Kalem Müdiirü re- 2 - lr Una ln omanı 
fal~at etmektedir. 
Başvekil dün Ankaradan Riyaseti

cumhur Seryaveri, vekiller, mebus
lar, mali müesscs:ıt direktörleri ta
rafından teşyi olunmuş ve şehrimiz
de de \'ilayet erkanı, muessesat di
rek-törleri ve dostlnrı tarnf ınd n knr
. !larımıstır . 
• • (Devamı ~ nci srıyf adn) 7 

Bu iki yeni romana başladık. 4 üncü 
ve 6 ıncı sayfalôrımızdo okuyunuz .... 

Pek Yak z11.da 

amidiye Akdenizde .. 



( ı inci sayfadan devam) 
vahdeti bir gün behemehal tahak • 
kuk edecek nmc-li bir mefkuredir. Yüz 
milyona yakın Arab, bu mefk~=~ Y~
lunda hazırlanmıştır. Dil birlıgı, hıs 
birliği, fikir birliği ve hepsinin ba
şında kurtuluş emelindeki. va~det 
bu hakikati bir gün fiia halıne ınkı
tab ettirecektir. Arab ittihadı Suri
ye ve !rakı da içine alacak ve ta Fa
sın garb sınırlarına kadar uzayacak 
bir küldür. 

YENİ HADİSELER 
Kudüs, 6 (Hususi Muhabirimizden) 

_ Yafada yeni hadiseler olmuştur. 
Bir Arab çetesile İngiliz takib müf
rezeleri arasında müsademe olmuş, 
ikı İngiliz neferı ölmüştur. .. 

Yaf .... da da bir bomba patlamış, uç 
Mu evi, ikı Arab ölmüs, on bir Mu-
Eevi ağır yaralanmıştır. . 

Bomba) ı atan Halil Ahmed tevkıf 
1 , t ·r. 

Hatay 
istiklali 

(Birinci sahifcde11 devam) 
nota) a en kı a bır zamanda Fran
s:ıdan cevab beklemektedir. Ayın 
ıkisınde Paris Sefirımiz Suad Da
' a c tarafından Fransa Hükıime -
tine verılen bu notaya nihayet iRi 
güne kadar bir cevab gönderil • 
mesi beklenmektedir. 
· Notamızda hükumet, Hatay me
selesine kat'i bir şekilde bir son 
vermek için Hataya aid işlerde 
Fransa'yı son defa olarak samimi 
bir iş birliğine davet eylemiştir. 
Aksi halde Hatayda müstakil bir 
idarenin teessü~ü matlub ve mu
brrer olduğu cihetle Hükumetçe 
bu hususta ittihaz olunacak hattı 
hareket hakkında bazı izahlarda 
bulunulmuştur. 

Altlkadar mehafil, :eransanm da, 
Türkiye gibi Cenevre anlaşması -
nın tatbiki ve Hatay'm inkişaf ve 
istiklalınde zamini olmak itibarile 
Paris Hükumetinin Ankara ile bir 
daha hiç bir ihtilafa imkan bırak
mıyacak şekilde anlaşacağı ve iş 
birliği yapacağını kuvvetle tah
min etmektedir. Aksi tal.dirde hü
k(ımet Hatay'n aid anlaşmaların 
tamamile yerine getirilmesi için 
icabeden her türlü tedbirlere baş 
vuracaktır. 

·-----
ikinci noterliktekl 

yolsuzluklar 
1kinci Notcrlıktc tedkikat yapmı

ya memur edilen heyetler işlerini bi
tirmişler, raporlarını müddeiumumi

lıge vermişlerdir. Bu tedkikler ne
ticesinde noterlikte hir çok sahte ve
sika ve seııedlcr daha tesbit edilmiş 
olduğu gibi resen tanzim edilen yüz 

kadar senedin asıllarında da noterin 
imzası görülmemiştir. 

Müddeiumumilik, bu mesele hak
kındaki dosyayı yarııı Sorgu Hfi -
kimliğine verecektir. 

Şarki A frikada yeni 
ltalyan taburlar1 

' Roma, 6 (A.A.) - Musolini, Şarki 
'.Afrika'dnki milis kuvvetlerini değiş-
1ırm k üzere hareket edeı1 beş fa
§İSt milıs taburunu teftiş etmişti;_: 

Lindberg Londra· 
dan Amerikaya 

döndü 
Nevyork, 6 (A.A.) - Tayyareci 

Lindberg ile zevcesi 1935 de İngil
tcreyc gittikleri zamandanberi ilk 
defa olarak Avrupadan buraya dön
müşlerdir. 

Miralayın iki çocuğu İngilteredc 
kalmışlardır. 

Lindbcrg ile zevcesi 27 /11 de Sout
hamptondan President Harding va
puruna binmişlcrdir. 

Mr. ve Mrs. Gregory namı rnüs
teariyle seyahat etmektedirler. Mi
ralay duman camlı bir gözlük tak
mıştı. Yüzünü elleriyle saklamakta 
idi. Kaptandan gemide olduğunu bil
dirmemesini istemiştir. 

Lindberg ile zevcesi, bir kaç saat 
kadar kamaralarından dışarı çıkma
m1 lardır. Fakat sonra, yemek salo
nuna gmt'ı cK ııeyanaııerının sonuna 
kadar muntazaman yemek yemişler
dir. 

Bu seyahat, o kadar gizlitutulmuş
tuki, Nevyork polisi bile geldikle
rinden haberdar değildi. Tayyareci 
ile zevcesi, karaya çıktıkları zaman, 
hiç bir polis memuru rıhtıma gelme
mi~ti. 

Vapurdan çıkarken Lindberg, ga-
1 zctecilerin sordukları suallere cevab 
vermek istememiş ve fotoğrafçılara 
arkasını dönerek zevcesile birlikte 
derhal kendilerini beklemekte olan 
bir otomobile binmiştir. 

Englcwood'da bir polis memuru, 
bir polis memuru, miralayın kayın

validcsin in oturduğu evin kapısında 
nöbet beklemektedir. Bu memur, 
Lindbcrg ile zevcesinin bu evde otu
rup oturmadığını söylemek isteme
miştir. 

Prcsidcnt Harding vapuru 7.abit
lerinden birinin söylediğine göre, 
miralay ile karısı noel'den sonra A
mcrikadan ayrılacaklardır. 

Bakır köy BarutgUcU sa
hasındaki bugUnkU mU
•abakalar ve bUyUk bir 

bisiklet yarıtı 

lngiliz hava ,areşahda 
yarala 

Brinidisi, 6 (A.A.) - Bir İngiliz 
deniz tayyaresinin geçirdiği kaza ne

ticesinde, ikisi ağır olmak üzere dört 
kişi yaralanmıştır. 

Yarası ağır olanlardan biri Uzak 
Şarkta bir tcdkik seyahatinden dön-

mekte olan Hava mareşali Sir Jon 
Salmond'dur. 

---·---
Yugoslav 
Başvekili~ 
Romada 
Vcnedik, 6 (A.A.) - Stoyadinoviç 

dün saat 13/30 da Venedik istasyo -
nundan geçmiştir. Başvekilin yolu 

zerinde bulunan bütün istasyonlar 
Yugoslav ve İtalyan bayraklariyle 
süslenmiştir. 

Bugün Barutgücü alanında Güç
lülerin A ve B futbol takımları ile 
Devlet Demiryollarımn İstanbulda
ki Dcmirspor A ve B takımları kar-
şılaşacaklardır. . .. 

1 Hududda İtalyan Hükumetinin ve 
1 ord~sunun mümessilleri Yugoslav -

Bisıklet kolu gençlerı de bugun 
gidiş ve geliş olmak üzere Floryaya 
kadar bir ekzersiz yürüyüşü yapa-
caklardır. 

Vakitler 
E-'"' 

vasati d· 

58· el. ~9 
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Yeni bir mekte~~·:-"'ı%;,;~~r~~~~~~~::ı; Hal~a ko~a~h~!... }:ı~::;;;ede 
lstan bu 1 sağır ve dı lsızler :::· ;:;~ı::::;:~: ";::".:.:~~:'. M~ ~ ~ e ~- ve ~ stı ~lak ~er Kaçtı!__ 
""'ekteb" o"" "" •• d k" rın, bizim elimize geçiş sırasına gö- gısını mustakıl bır daıre (Konra) vapurunda yol· ııı 1 numuz e ı ay· re her gün ikinci defa neşredilmek ' culardan bir kadına te-, 

üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- t h 1 d k 
b 1 

' 
dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- a sı• e ece cavUz edenlerden biri na• 

aşı açı ıyor ... lecek bütün mektublar busuretle •••• sıı firara muvaıfak oldu? 
. muhakkak neşredilecektir : Geçen hafta İstanbuldan İzmire 

I -- -·--- 30 - 10 sene e\•vel liseden ala de- Yı 1 b J •t •b b .. t " h hareket eden Konya vapurunda mü-e mıe keti mi z de mevcud (7 000 • ırecede mezun olarak şahadetname l aşınuan ı ı ar en u un şe · ·essef bir hadise olduğunu ve 3 ya -

"" 'J aldım. EdebJyat şubesınden mezun Timi 7. Jekı• ••k l'] , ~) t k şında bir çocuğu olan ve evli bulu -
Clgll° Ve dı"lsı·zı·n hepsı" okutulacak 1 oıduğum ic_._in yazı i.şlerınde mümare- -Ul mu e teJ ter j e nan yolculardan Mahmure is:ninde 

f ı d b • J k I f genç bir kadına tecavüz eden Ismail 
Sa· se ve tecrubem uza ır. ŞU ege gıuece ter• o• ve Kani isimlerinde iki ahbap yol -~e!tteb~ır ve dilsizler için ~-uruln1ası kararlaştırılan Sağır ve Dilsizler Kimsesiz bır gencim. Her hangi 

~b i . ayın sonunda '·eya onumuzdeki ayın ilk gunıi açılacaktır. Mek- resmi veyahut hususi bir müessese
'llıııçın şıındilik ancak 4 bin lira tahsis edildiğinden bu sene bu mektebe de asgari bır ıicretle dahi olsa bana 
llljıe: 25 sağır ve dılsiz talebe alınacaktır Fakat bu ınekteb her sene tevsi , gösterilecek her ışı seve seve kabu
~ı.:: ve beş sene sonra bütün Türki~edeki yedi bin sağır ve dllsizi' I le hazır ve amade bulunmaktayım. 

Af k hale sokulacaktır. Adresim : Son Telgraf iş \'e halk sü-
'ıııa aektebın talim ve idare heyeti seçilmiştir. Mekteb içln Babıfılide bir 'tunu vasıtası le Adnan ahmi've ınü-

l) ranmaktadır. • racaat edılmelidiı. . 

İstanbul Defterdarlığı; muamele \'e istihlak vergilerinın, maliye şu- cunun yakalanarak mahkemeye ve
beleri marifetile tahsil edilmesini, her şube amirinin içtihadına göre j rildıklerini yazmJş ve mahkeme ta
liareket etmesi yüzünden işlerin sürüncemede kaldığını görerek mahzurlu rafından da hemen tevkif edilerek 
bulmuştur. Bu iki verginin hem daha kolay ve hem daha çabuk bir şe- mevkufen muhakemelerine devam 
kilde tahsili için, yeni bir şekil düşünülmüş ,.e bu hususta istifade edil- /edilmelerine karar verildiğini haber 
mek üzere yeni bir teşkilat vücude getirilmesi zaruri görülmüştür. Tesis vermiştik. 
ve kabul edilen yeni şekle göre badema şehrimizdeki mükelleflerden Suçluların muhakemelerine arife 
tahsil edilecek olan muamele ve istihlak vergileri müstakil ve ayrı bir gnü, İzmir İkinci Ceza mahkemesin
büro tarafından tahsil edilecektir. Bu maksadla alınan tertibata göre de devam edilmiştir. Fakat bu esna
şimdi şehrimizin muhtelii semtlerindeki bütün maliye tahsil şubelerinde, .

1 

da da garib bir hadi>e olmuştur: 

lfo ~er_ taraftan körlerin de ılavesile bütün memleketimizde mevcud, 31 _ Çocuklar yanında dadı ve 
llıı kıs ılsız ve körlerin adedinin 10 hine yaklaştığı tahmın edılmektedir. mürebbıve olarak uzun ve tecrübeli 
'.er;llıi>.ım bedbaht vatandnşlarımızdan İstanbul harıcinde ve uzak şehir- 1 seneler geçirmış olan henüz 35 yaş
~elc de bulunanlarının da mektetden azami istıfadelcrıni temin için larında kadar avrıca elınde; maruf 

r aranmaktadır • • 
, /\yrıc . . · . • . . aileler yanında da çalıştıgını natık 
.l!Jıirdek·a, Şc~rımızde_kı_ (Sagırla~: Dı!sızler \'e K~rl_er C:miyeti) ile bonservisleri ve şahadetnameleri 
ı~ kor] '. (Sagırlar, Dılsızler ve Korler mektebı) butun sagır ve dılsiz- mevcud olan bir Turk havanı ayni 
• rlerj erın her cıhetçe terfihı ,.e onlara daha fazla m;.;fid olabilecek ted· şekil ye vazifeler dahilınde olmak 
·~ tesb_a ıçin de meşgul bulunmaktadırlar. Şehrimizde yalnız dilsiz, üzere evlerde ve ·a hususi müesse

'1ıcıe ;~.k~rlerden m_ür~kkeb olma~ üzere _bir (Orkestra. heyeti) de vü- j selerde iş aramakta ,.e halen boşta 
ılıtelı ırılecel: ve butıın dılsız, sagır ve gorler menfaatıne olmak iızere 1 bulunmaktadır. 

bu !ki verginin tahakkuk ve tahsilile uğra§an memurlar; mes'ul bir şefin Muhakeme edilmek üzere tevkif
emri altında seksen kişilik bir kadro halinde birleştirileceklerdir. Kanu- haneden nezaret altında mahkeme 
J!•1sani birden itibaren bu yeni teşkilat faaliyete geçirilecektir. Bunun koridoruna getirilen suçlulardan Ka
için Sirkeci civarında münasib bir bina aranmaktadır. Vakıa halk bu ver- ni; koridorda dolaşırken, kalabalık
gileri vermek için bulundukları mıntakalardan Sirkeciye kadar inecek- tan ve bayram münasebetile Adliye 
l~rs~ de bu, küçük ihtilfıflar dolayısile günierce daire daire dolaşmaktan salonlarının büyük bir halkla kaplı 
,.e maliye şubesine gidip gelmekten daha hayırlı olacaktır. olmasından istifade ederek Kaşla göz 

Esasen mevcud vergiler içinde İstanbulda mükellef adedi en çok fazla arasında bir kolayını bulup firar et- . 
f Yerlerde hır çok konserler ,·erılecektir. Ad S T 

1 
f · ··tuı1u I res : on e gra ış su va-

Sf b l T "atanı" sıtasile (Dadı \'e müre~b.iye) rümu-

ve hesab ve tahakkuku zaten en güç olanların başında bu iki vergi bu- miştir. ı 
lunduğu için buyüzden vukua gelmesi muhtemel olan bazı yanlış, eksik 

veya fazla tahakkuklar ve bakaya ihtilafları gibi mükelleflerle Maliye 
tahsil şubeleri arasındaki noktai nazar frkları da, halka kolaylık olmak 

an u un v 1 zuna müracaat edilmelıdır. 
lJ l k 32 - Dikiş \'e rakı5 bilir bir baya-,. aylı bele- Hizmetten nım. Her hangi bir yerde çalışmak 
rlige hareketi.. Maaş alanlar! is1i:~~~~:~.Ta~~~~r~~a~am . arkası "'A.'~i~·;;·;·;;""'"""'""""''""ı"'/ş''''';"'kı;··;;k·;~·;ı;; 
~ Şair Feyzi sokak No. 41 Melahat. 

~.~'ecııye bunu her ay 33 - ıs yaşında genç bir kızım. Yasak olan Ve şehrin 

üzere müstakil bir daire içinde hallolunabilecektir. 

0 ~a İlin d k Bunların maaşları bade- Ortamekteb mezunuyum. Valdemi 
, "(;ı,..,,. . ve neşre ece ' ma nasıl ve ne suretle · k d. · · d mek mecburi - Ragvanlar.1. Gü""zellı·g~ı· 
'

·"'~!! lkt d u··d·· ı··ğ ·· t \e en ımı geçın ıı ısa ,..u ur.u u ara- . · b · ı· · H ı 
· her . tevzi edilecek!. yetindeyım. Daktılo ı ırım. usus 

1_ ay ne•redılınekte olan . . · . M 1 k ti · · ··ıu ~ -ı. bu a , .. .. ' .. Vatani hizmet tertibinden maaş miıessese ve fabrıka, magaza, yazı- em e e mızın su n 
'11tta > dorduncu yılını tamam- .. .. hane avukat doktor yanında az bir nesi 1 inkıraza doğru m:.. 

, dır, Bu münasebetle Beledi- almakta olan butun vatandaşlarımı- .. ' . gidiyor? .. 
~~uıı~ni bundan sonra her ay 16 zın maaşlarının verilme tarzının de- uc~~~:si~ı:~~;~~ı"ub~~~;zağıcı cad- Memleketimizin her tarafında dişi 
~ ~;r 

0 
arak çıkarmıya karar ver - ğiştirilmcsine dair bir kanun layi - desi Nane sokak No. 17 de Muazzaz. sülün avlanması sureti kat'iyede ya-

~l'rjaı: 13
üitcne, eV\·clce konulan - hası hazırlanmış ve büdce encüme- -·- sak ve menedilmiştir. Buna rağmen 

. .:..k llıaada şelıirde hır ay içinde nince de kabul edilmiştir. Cam; de İstanbulda ve Samsunda bazı köy-

Belediye bunlardan pekaz 
bir resim tahsil edecek 

'h.. edilen mohrukat, yaş sebze lülerimizin ve avcılarımızın dişi sü-
.'<Yva Bu yeni usule göre, badema, vata-

1 
· 

1 ' • gaz ,.e elektrik ile bir ay LJOTOZ gı"bı• un av amıya teşebbüs ettikleri gö- ma<ı kararlaştırılmıştır. 
ı.. llak 1 ni hizmet tertibinden maaş alan bü- n l dülmekt d" 
"11 ıır ı vasıtalarının taşıdığı e ır. Bılhassa Be) oğlu caddesınde elek-

'\ l;ıtı)ılttarı, inşaat malzemeleri fi- tün vatanda~ları':'ızın paraıa_rı da üç Öf d f . Bu yiızden memle~etim;-'1e ~üliın trıkle tenvirat ve reklam yapan si-

Şehrimizin geceleri hol ışıklarla 
tenviri için verilen kararlar meya
nında, ışıkla ve elektrikle reklam 
yapacak müessese ve eşhastan ha -
len alınmakta olan her türlü resim 
ve ücretlerin de favkalade ucuzlatıl- ı 

cıııs an gayrimenkullerin miktar aylıklar g>bı, def aten, yanı UÇ ayda en a am. cınsının ınkıraza dogru gıtl'h.?Sı ÇOk,nema \'e İçkili yagıno, bar Ve dansig 

M~~e yazılacaktır. bir defa tevzi edilecektir. muhtemeldır. gibi yerlerin bu rmgörenk ışıklı 
ı . --= Bakırköy Emrazı Akliyel Dahıliye Vekfileti t.:ırafından bü- ,rekl5mları caddeyeve şehre büyük (i st k b 1 E . .. .. ' ve Asabiye hastanesine tün vilayetlere gönderile nyeni bir bir güzellik \•erdiğinden bu gibi rek-

N~. a eA mO 1 non u .·... sevk edildi! t m••a-k'-:-ıSlt-ey·e·-nJı..e~}e";;Vl.~;~~~~;da~, ~·== ,,._, __ ,--6~•-•---•- ,_ ~- a·c• ;--

ı ; ılerden Şubat ayından itibaren da ga-

f k 1 d k 
Bakırköy emrazı aklıye ve asabi- kalanıp vurulması tamamile yasak yet az nisbetite bir resmi tahsil edi-

Q 1 a ve a et 1 n e tas 1 a ye hastahanesıne geçen gtin taşradan ve menedilen diğer hayvanları vu- lecektir. 
garib bir deli getirilmiştir. Bu ada- j ranların hemen derdest edilmesi teb-

tl '• mm hikayesi şudur: r· d"l · r 
~()I"\ d · ı p Q • pi " Kadıköyünde Osmanağa camiinde 1 ıg e ı mJş ır. 

'1 erı en r Je ve an- namaz kılınırken birdenbire bir ho- Motoslk'et kullananlar .. 
roz sesi işitilmiş ,.e birkaç dakika Ehliyet vesikası olmıyanlann mo-

d ne 1 er Va ? sonra bu ses tekrar duyulmuştur. tosiklet kullanmaları veya bunları a r k k kira ile tutup dola~maları yasak e-·').. • • u Büyü camide akısler yapara çın-

LUks otomobiller 
taksiler için, .. 

ve 

Kıralık lüks otomobillerin de taksi 

Firari suçlu, yapılan bütün arama
lara ve araştırmalara rağmen hiç bir 
yerde bulunamamış ve yakalanması 
için her tarafa telgrafla malümat ve· 
rilmiştir. Bu vaziyet karşısında mec· 
buren mahkemeye yalnız suçlular

dan İmail çıkarJlmL~tır. Bu ikinci 
--elsede şahid olarak ayni vapur yol
cularından Nebile ismi.nde hır kadın 
dinlenmiştir. 

Şahid Nebile, tecavüzü tamamile 

anlatmış ve muhakeme, Kaninin 
derdesti için tali!( edilmiştir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Karanlık ve çöpcUsUz 
bir sokak halkının acı 

tikiiretl ve muhterem 
beledlreden bir rica! .. 

Y enibahçede Kemal Bağ soka
ğında oturan ka.rileJ"i,.....i="n ı..:. 

7-..- --.J-- ... 1n,mmız bir mektub
da sokaklarının perişan ve 1'a -

ranlık halinden acı acı bahsedil
mektedir. Bu vatand<l§lar, bilhas
sa demektedirler ki: 

- Güze! istanbulumuzı.m ke
nar semt ve hücra mahal!elerinde 
oturanlann şüphesiz ki, en bed -
balıt ve talisizleri bizleriz. Çün
kü burası şanki İstanbul Beledi
yesi hududlanndan hariç ve Af-/: !ayan ve : dilmiştir. Buna riayet etmiyenler 

. Qsdik işi bitince hemen istim- ı rny'::=··Y~;~~b~ garib ho-· ce~~~~~~ıı:~;~~~r!~;osikietlere is-

talimatnamesinde taksiler için gös
terilen fenni, idari, sıhhi bütün ka
yıd \•e şartlan haiz bulunmalarına 
karar verilmiştir . 

1 Bundan başka, gerek otobüs ve 
1 gerekse lüks taksilerin döşemeleri 
j bir ay iı;inde behemehal yaş bezle si
linebilir derilerden yapılacaktır. 

i Tikayi Şimalide unutulmU§, met
ruk ve harab bir diyardır. 

1 tiab haddınden fazla olarak küçük 

ıı~ı . la""'klere başlaııacak .~.. ıroz sesinin ve horozun camide ne işi 1 çocuk dahi olsa kimse alınmıyacak-olduğunu anlamak ısteyen cemaat, 
~ ~~leı"dıye Emınönü için mevzii projeyi tamamlamış. tasdik için Nafıa hemen horozu aramıya başlamışlar- tır. 
~qına ı~e.göndermiştir. Mecidıyeköyü, Fenerbahçe gibi mustakbel şehir dır. Ve biraz sonra bu garib sesi çı- ı============================= 
1

dair ~glı olan bu proje de tamamile mütehassıs Prostun çizdiği esas- karan mahlük ta bulunmuştur. Adalar Kazası Mal Müdürlüğünden : 
~1.bi~ eesınde yapılmJştır. Binaenaleyh İstanbulun esas müstakbel planı Bu Balıkesirli Ali oğlu Salih is - ihbarname 
'ı tııt;l'İ~ıl'.rken şimdi bu mevzii proje ile Eminönünde yapılacak şeyler minde bir adamdır ve hem horoz g>bi Sıra No: su Arlı Sanatı ~!!..__ No. Sene<i Verırisi 
~ tatbmıyecektir. Yani müstakbel planın Eminönüne aid kısmı bu su- ötmekte ve hem de ellerini çırparak 1 Halil ve Şe- Kahveci Büyükada 

, ~llıin ı_k _mevkiine konulmuş olacaktır. tıpkı bir horoz gibi kanad açmakta, riki J..mail Balıkcıl 
ı 4 c onu mevzii projesinde Eminönünde yapılacak istimlaklerin hu- yerinde durmadan 0)~1amaktadır. No : 35 

6-69 1935 22 86 

~ oı~llıiin etrafında yapılacak bahçe, meydanın münasib bir yerinde Meseleden haberdar edilen zabıta 
1~t>~.~ naca:, vesaiti nakliye parkı Eminönünde nakil vasıtalarına aid kuvvetleri hemen gelmişler ,.e akli 
tı~la v~~n vaziyeti. bu meydana bakacak binaların umumi vaziyetlerile 1 muvazenesinde birhayli bozukluk 

~Ol!a elerınde yapılacak ve bu meydana gelecek ve meydandan çıka- görülen Ali oğlu Salihi tedavi için 
1.. l>,0J r bırer birer gösterilmektedir. . Bakırköy emrazı akliye ve asabiye 
. ...._ e, tasd.kten gelir gelmez istimlfıklere başlnnacaktır. hastahanesine sevketmişlerdir. 

't - . -

Yukuıda a-lı işi ve eski adresi yazılı mükellelin yeni adreslerini 
bildirmerniş ve yapılan araştırmalarda bu:unmamış olduklarından 
hizalarında gösterilen seneye ait kazanç buhran vergisini havi ihbar
nameleri kendilerine teblig edilememiştir. Hukuk Usulü Muhakeme
leri kanununun l 4 l-142 nci madddleri hükmüne tevfikan teblig ye-
ri,e hecmek ürer<" ~evlivet ilao olunur. "8168,, 

l\Şi(A .. 
iNANDIM! 

lden habersiz dınmek bilmiyen kah- gi:ığsünü süslerken, dudaklar, o bü- ısen artık Bedia ablanı müebbeden 
kahaları bugün ömıirlerince dinli - yük andı gecenin sessizliği içinde bi- unut.. Gel Uezi.. Sana o kadar ihti-
yecekleri istırabtıı sesini sanki bes- ribirinden kana .. kana içtıler.. ı yacım var ki.. Hem bu hafta düğü-
teliyordu.. Bir kaç dakika sonra idi.. nümüz var.. Hikmetle Zehra evle-

Bir kere gündüzleri, kaldırım
ları ve t~ları bozuk olan sokağı
mıza kat'iyyen çöpçü ve temizlik 
ameleleri gelmez... Bu yüzden 
bütün evlerimizde biriken çöple
rimizin imhası için çektiğimiz sı
kıntıyı bir biz biliriz. Akşam eza
nı henüz okunup, gıineş kararır 

ve etrafa hazin ve garib bir sessiz
lik çökerken artık bizim sokakta 
da lıayat ve hareket çoktan sön
müş ve kutublardaki gibi kapka
ranlık uzun bir gece b<l§lamıştır. 

Sokağımızın tek bir umumi elek
trik lambası ve ışık olmadığı için 
bozuk ve lıarab kaldırımları sa
ran simsiyah gecelerde hele soğuk 
fırtınalı kış akşamlannda bu so
kaktan geçmek bedbahtlıgında 

bulunanlann ya canbaz, veya göz
leri karanlıklara alt§ml§ kimseler
den olmaları icabctmektedir. 

Fıkret bu biJ" kaç dakika içinde o- İki coşkun gönül hala kanamadık- inecek.. Hikmet sevincinden yerine, 
~ Yazan : Halil Fırat !anları Zehrava belli etmemek için !arı saadetin benliklerini ipekleşti- kabına sığmıyor. Zehrayı öyle çok J 

l!ıı'~~lı:ıın , . . olanca kuvvetıle küreklere asıldı. J ren hafiflik i~nde Okyanusları aş- seviy_or_ ki.. Düşün Nezah~t.. Zehra-

Muhterem Belediye Meclisi a
zalarımızı böyle bir akşamda so
kağımıza davet ediyoruz ... Lfıtfen 
bu davetimizi kabul edip tenez
zülen bizlere misafir gelirlerse ka
ranlık ve çöpcüsüzlükten karşı -
l<l§tığımız müşkülatı gözlerile gö
rür ve bizlere acırlar. 

~ <lş(Je ışıklarla denızde tıtre- ra, dalgınlık \•e sonsuz bır saadetten Bir kaptan gıbi genç kıza seslendi: mak ıtser gıbı çırpınırken aynı san- ya gorumce oluyorum. Bır kaç yaş 
~~o l:ı4d:k sana secde için sıralan - hfila uyanamıyanlara has bir benlik _ Dümeni yarım sağa .. oldu .. ta- dal mehtabın işledıği gıimiış izler daha büyüdüm .. Sanki ihtiyarladım. 

1 
1
·· kah~arından neden yüksel· içinde mütemadiyen gülliyordu.. mam.. üstünde engine uçılıyor, Zehranm Ne olacak .. İstirab insanı gençleşti-

'~~ Ve kaha· Bu gece o kadar Ekseriya biıyük felaketler kendi- Sandal bir Martı gibi kanatlanmış- güzel, ilk aşkının bestesıni sulara rir, sam yeli körpe fidanları yaprak-"- ıı aııatıa b. ·· 1.. · · · · idi ı t· d · · · il lirası d nmış ır .. gon um le:,uu hıssettırmeden ınsanların en tı sanki.. Kiıçuk dalgacıkları sıçrıya- ı ne ıy~r u. . • !andırır mı Nezi.. Bir giın yine sem 
\ ll}\qdar a bak ne guzel.. mudafaasız ve desteksız hır zamanın- rak ~ıyordu. Zehra, nişanlısının kol- cÇek guzel kayıkçı engıne dngrıı.. görmek gibi ümidim olması, bence 

l dalgınlık doğrusu hay- da doğuyordu. Hayatta ıstırab çe - larındaki kuv\•eti kurek seslerinden cBiı· sevda çiçeğ• suda yıldızlar.. yaşamak inan ki Nezahet, ölümden 
' lı;ıe b kenlerin ilk acılıkları ilk ihtiyatsız ve suların köpüklü kıvrıntılanndan .Bu yol ki öınrünıün ilk sevgi yolu.. daha renksiz daha acıdır. 
(l.~t~te alıklara ziyafet.. O da dakikaların içinde ansızın filizlenen dinlerken · kendinden geçmiş. bütün cKız bahtın açıktır diyor dalgalar.. Ah .. Şimdi karşımda olsan 

0 
çok 

~~ (1~~an.. ilk ümidsizlikleridir. benliğini gıdıklıyan bir hissin tat - , .Dalgalar, ~aı~ala_r. alı ey ~alga/ar.. sevdiğim saçlarını yolar da, sen acı, 
\,~ lı~t· ~'ltı ınahcubiyet ve yarı Fikretin keskin gözlerinden kur- Iılıklarına salivermişti. cBu gece goıılumun çılgınlıgı var. ,'\~ı ~n oı-· ·· acı bağırdıkça. dudaklarını ısıra ısı-lıd,_<luq k Uru kıvrak bir kah - tu!amJyan dağınık saçlı bir baş ön- Ay ince bir bulut yığınına gizle- ra susturur ve kapatırdım .. 

lı ~ nau··ııa_rında zaptemedi. Ar- !erinden geçecekleri köşkün pençe- nirken Fikret de Zehranın yanıb~ı- - İKİNCİ BÖLÜM -
~ du. Gece ve sular çır- Bana en son yapacağın bu muydu? 

resinden ani bir hareketle denize na oturmuştu.. Bediadan - Nezahete mektub; Bedia ablanı en üzüntülü, en ziya-
'ıta", d • uzandı Sonra ancak duyula - Yoruldun de"il mi Fikret .. ge- cCici Nezahet; 

"~ ogru · - ., de teselliye muhtaç zamanında onu 1 llc>rı,. sandal Bedıanın bilen bir hıçkırık engine sanki per- ce o kadar güzel kı.. Mektubuma yine güzellığine ya -
"il ' >~rede b ı d • k.. lb k 1 böyle yalnız yapayalnız ~ırakarak , ~nli u un ugu, oş - de perde yayılırken bir pancor kı- Delikanlı bir şey söylemedi.. raşır bir başlıkla başladım .. Ha u i 
« ~ nden geç· . d B" t .. B" ·· ·· b k ,tılar Sandal sana 0 kadar dargınım ki.. 1 tsviçreye gitmekte ne mana vardı, "J. iltret ı> or u. ır e - rılırcasına ve gece yolcularının yuz- ıran goz goze a t: ·· 1 
'~ bu le Bediayı ellerinde ol- '!erine sanki acı bir tokat gibi çarpan hala o ilk hızla sulnrı Yarn·ordu. Bir Bu ikinci mektub. sakın cevab Ye- bilmem ki.. 

! · Uy!(... · b. t d h G k reyim deme. Eiier bu ekspreste de Bwm mahsus yaptın .. Biliyorum .. Çı~<ln ..... uz gecenin tatlı ha- hızla kapandı.. Bedıa durmadan hay- dalga.. ır sarsın ı a a.. enç ızın 1 ., j (Devaını var) 
' ka h 1 b · · t ki Fikret in çıkmaz ve beni ters yüzü dôndürür-. tşılaştırmıştı. Zeh - kırıyor .. sandalda bir kızm er şey- aşı aynı ıs e e çırpınan _ 

Bütün lsıanbul sokaklarına ye
ııiden ıOO lamba takılacağını ga
zetenizde okuduğumuz ve Yeni -
bahçe stadyomunun da bir an ev
vel yapılıp muhitimizin bir kat 
daha şenlendirileceğini set,inç ve 
hasretle işittiğimiz bugünlerde, 
Belediye ve tanzifat vergisini 
muntazaman veren bizlerin; bu 
bu harab ve perişan sokağımızın 
hemen aydınlatılıp çöpçü temin 
edilmesi suretile de bir kat daha 
meı'u.d. ve bahtiyar edilmemizi 
muhterem Belediyemizin al<ika -
dar makamlarından rica ve te-
menni ederiz 

1--------------------= 

• 
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~ I m ~ n y_'! dostluğu 
Macarıstan 

ne 
Avusturya 

ide ?ı Nazileri 
.. ·--

Habsburgları hiç 

c r r·c·ye
1
1 istemiyorlar 

Viyana (Hususi) - Avusturya Başvekili ve TOkenmeyen istirab 
irfan GöK561 • • tahtına Hab~burg hanedanının tekrar z e • getirilmesini istiyenler yukarı Avus-

• n eyı ve e • 
mı 

turyada büyük bir içtima tertib et - 1 

? mişlcrdi. Yukarı Avusturyanın Linz 
şehrinde yapılması kararlaştırılan ı 

• bu içtimada Habsburg hanedanın 
, varisi olan Arşidük Otto'nun Avus
jturya tahtına geçirılmesi için lazım 
!gelen tcşebbüsatta bulunulması is-kuv-1 Almanya - Macaristan dostluğunun 

1 
vetlenmesi Orta Avrupa· işlerinin 

seyrini değiştirecektir --------
Macar başvekili hariciye nazırı -

nın Berline gıtmeleri Ortn Avrupa 
ic.lcrini daima endişeli nazarlarla ta
k'bt.:denlerı az me~gul eden hadise
lerden olmamıştır. Macar gazeteleri 
bir taraftan, Alman gazeteleri diğer 
ı, r ftan bu ziyarete çok ehemmiyet 
verır göründüler ve artık mübalSğa 
edılmC>den söylenebilir ki Ortn Av
rupanın mukadderatı Almanya il~ 

i'.Iacaristanın ellerine geçmesi gibi 
bir zann verilmek de istenmedi de
gıl. Maamafih bu ziyaret olup bitik
ten sonra vaziyeti daha etraflı ol -
maktadır. 

Hltıer, Göbels, Nöyrat bir sofroda Buda-Peştenin bcyenelmilel va ~ 

zıyetleri çok iyi takib eden bazı ga
zeteleri de dahil olduğu halde Maca- Almanya ve Japonya arasında ak- jdan bir yoklama yapılmıştır. Lakin 
ristanın siyasi matbuatı şu son gün- dedilerek geçenlerde İtalyanın da haber alındığına göre Buda-Peşte 
lcrin bu ziyaretlerine dair yeni yeni iştirak etmiş olduğu malüm bir itti- hükumeti buna yanaşmamıştır. 
mutalealar ileri sürereken büyük bir fak vardır ki bunun hedefi bolşevik Fakat yarı resmi bir gazete sayı -
memnuniyet gösteriyorlar. Fakat propagandasına karşı bir mücadele lnn Pesterloyd gazetesinin neşriya

kendilerin imemnun eden acaba han- olduğu söylenmiş, durmuştur. Ma - tından anlaşıldığına göre Berlin ile 
gi neticeler olmuştur?. Sualine kar- caristanın da bu muahedeye iştirak Buda-Peşte arasında eskisinden da
şı tam bir cevab vermek onlarca k - etmesiiçin Berlin hükumeti tarafın- ha sıkı bir teşriki mesai çareleri te-

tenecekti. Falrnt Habsburg taraftar
ları içtima için hazırlanan meydan
da hatiplerin çıkıp SÖ7. söyliyecekle- ı 

ri kürsüler birdenbire naziler tara
fından işgal edilmiştir. Ondan sonra 
içtima mahalline gelenlerin üzerine 
taşlar atılmağa başlamış, bunu is -
kemlelcr, bardaklar vesaire takibct
miştir. Bu suretle Habsburg taraftar
ları neye uğradıklarını bilememiş -
lerdir. 

Bunlardan bir çok yaralı vardır. 

Bir kısmının yarası ağırdır. Zabıta 
hemen yetişerek sükfınu iade etmiş, 
ve elli kişi tevkif edilmiştir. Avus
turya nazil eri A vusturyanın biran 
evvel Hitler Almanyası ile birleş -
mesini istedikleri için A vusturyada 
bugünkü hükumet şekline şiddetle 

muhalif oldukları gibi Avusturya 
tahtına Habsburgların getirilmesini 

1 İS<' hiç istememektedirler. 
L !!!2Z!!S 

min edilmiştir. Bu hem siyasi, hem 
iktısadi sahalardadır. Macar gazete
lerinin Almanyaya karşı Macarista
nın serbest bulunduğunu söyliyerek 
Berlin seyahatinde muvaffak olan 
başvekil ve hariciye nazırını tebrık 
ederken diğer bir kısım gazeteler de 

( Devamı 6 ıncı s'\yfada) 

Pariste tahsildcyirnn yaşlı bir a
damla iyice dost olmuştum. Aradan 
geçen yıllar bana onun acıklı mace
rasını unutturmadı. Bu hazin aşk 
hikayesini hatırladığım zaman, vü
cudumu ürperme, kalbimi tatlı bir 
heyecan kaplar. 

••• 
Akşamları bulunduğum pansi -

yondan çıkar, başka başka yerlere 
~iderek bu gurbet diyarda avunur -
dum. Buraya geleli iki ayı geçmesine 

UlllUllHlllll•lt1llllllllUlllltllllllllllllJllUUIUlltllllalllllllllllUllJllUUIUllll••ıı111n11rıuuuaııu11111111ı .ı11111 ,llUllUllllllllllllllllHlllUll•uıntuııııllltttUlllhf!tUtllılll'llUUltlUIUU•ı11ıeuıwuuu1111111111111f 

rağmen hiç arkadaş bulamamıştım. 
Bun.ı sebeb arkadaş beğenmemezli
ğim olsa gerekti. Çok vakit uğradı
ğım ŞanzeJiıedcki kahvelerin birin-Fransa silah 

depolarının esrarı 
iki ada ı ö ··ı esi 

beb e i mese eler 
de 
ıkar 

se-

' • 

de, rastladığım bir adam biitün ala
kamı üzerine toplamıştı. Onu, ne 

meraklı oyunlara, ne de yükselen 
kahkahalara iştirakini hiç bir zaman 
göremedim. 

Ynşı henüz kırka varmamıştı. Çu
kurlaşan gözlen taşıyan meiankoJik 
yüzü içindeki derin bir sızıyı ifade 

ölarok 

Yozan: 

ğı 
edebiliyordu. Onunla ahbabl• ıtıl 

so 
pek kolay olmadı, fakat en 
da arzum yerine gelmişti. 

bılşlı} 
Acıklı macerasına şöyle 

d yor· 
- Svmiye yemınliydim, ~ .

11 
( ·r ıçı , 

kın beni, vefasız bir sevgı 1 ı.ııÇ 
min ettiğimi sanmayın. naha tııd 
yaşımdnnberi, her nedense •. · 
lara karşı içimde derin bir J<Jfltetl 

S \'Cfl 
ler, onlardan knçardıın. e dil< 
çoğunun bedbaht olduklarını 
muş, kitnblarda da okuınuştuf11~tıı 
tiyar anamın titriyeıı dizler~eıc ) 
duğum zamanlar, elimi şefkat 
zünde dolaştırırken: b3 

- Pol derdi, karın olacald9I1 

ka kimseyi se\·meme1isin. b 

İşte yeminime sebeb ynı~ıı ol 
idi. Sevgimi, ona yalmz brnıf11 
cak kıza saklıyordum. 

••• . ırıi~t 
Henüz yirmi yaşıma gır pi 

Karşılaştığım genç bir kıza 00ıl) (Devamı Y~dincl sagf 

Macar Başvekili ooronyi 

bil dc>ğildir. Onlar da bazı neticeler 
keşfcttıklerini zannederek okuyucu
larına mallımat vermek verr --k za
ruretindcdirJer. 

Silah ahkika ı bir çok hırsızlıklarm 
meydana çıkmasına yardım etti 1 Sahnede! 

Bn~Yekıl M. Daraniy Berl'n seya
natinin neticesine dair söz söylemek 
ıslerk<>n hC'r "eyi şu cümlede top1a
nak ister gıbi münhasir davranmış-
ır: 

htiı;ari mahiyette misak akdet
.nıs değil ız. > İcfüari misak da ne 
dem~ktir? Yani Macaristımm BC'rlin 
ile miinnsC"batı o kadar sıkı bir hale 

{;C'tırikcek ki Bura-Peşte hükumeti 
bundan sonra Ortn Avrupa i !erin
de BC'rlinin reyini almadan hareket 
ctmı· <'CC'ği gibi Alman hükumeti de 
Buda-Pc> tenin sözünü dinlemeden 
Orta Avrupııda bildiği gibi hareket 
cdce<>k değildir; diyenler çoktur. İş
te basvekılin yukarıdaki cümksi bu
nun bö) le olmadığını anlatıyor. De
nwk ki Macaristan kendini Alman
ya ılc baglamış değıldır. 

Polis romanı No. 1 
--~~~~~~~----

Fransada meydana çıkarılan gizli 
siliıh depolarına dair tahkikatı iler -
lcrkcn mimar Parent'in evindekı 

mahzene getirilen mitralyozlar da 
orta)a çıkmıs, fakat mimar bu mıt
ralyozları getirip kendı mahzenine 
koyan adamı tanımadığını söylemış
ti. Mitralyozlar bir kışladan çalına
rak gctiFildiği, Üzerlerindeki numa
ralardan anlaşılmıştır. Fakat bu yal
nız böyle kalmış değildir. Diğer ta
raftan Fransanın muhtcJif kışlala -
rında, askeri mektcblerinde bazı tet· 
kiknt yapılmış, sömür sth·ari mek -
tebinde bazı silfıhların eksik olduğu 
görülmüştür. Bu mektebde bir kısım 
sfüıhların çalındığı anlasılarak tah
kikata girişilmiştir. Geçen aylar 
Fransanın bazı yerlerinde bir takım 
suikn<;d vakaları baş göstermişti 

Şimdi o vak'alarla bu gizli silah de
poları meselesi arasındaki münase
bet aranmaktadır. Moris ve Jan Bab· 

( 6 ıncı .'ay/adan df!vam) Meydena çıKarılan sllahıer taşınıyor .• 

görünüyor, bôyle sözlere alışkın ol- pıldığı zaman, şantöz mahviyetkar 

ONU • 
1 

•• • •• duğunu gösteriyordu. Maamafih, bir sesle: 

OL DO R D U ? herkesin kendisi hakkındaki sözle- - Bunlar, dereli, sahne elmasları .. 
• rine ve stayişlerine ayrı. ayrı cevab Vakıa gayet iyi taklid edilmişler -

Yazan: Moris Löb!an 
veriyordu. dir ... Bunu lastik ederim ... 

Nakleden : fa. Elizabet harikulfıde güzeldi. Bu - - Hakikaten öyle, neredeyse sa·-

Esrarengiz yara 

Facia, bütün tcfcrruatile ve en 
küçuk noktasını bile müphem bırak
madan bir kaç sahifede anbtılabilir. 

, nun için en ehemmiyetsiz bir şeyi hici diyecektim ... 
bile söylese, bu sözler onun ağ- - Ben de ... ilk gördüğüm zaman 
zından çıkınca hususi bir ehemmiyet öyle zannetmiştim ... 

alıyordu. Esasen karşısında, düşün
mek bile kabil değildi. Mavi gözleri, 
etli dudakları, teninin şeffaflığı, yü-

••• 

-
Faşist Fırkasmm içtim nda 

ans • 
~ 

ittifakının bozulmasını d.' iste 1 ' 
~--- ~· c ç 

Fransız 1aşistlerinin şimdiye ka -
dar baş tacı olan, fakat sonra gene 
faşistlerden çoğu tarafından artık 
bırakılıveren Dölarok içtimai Fran
sız fırkası diye bir teşekkül vüeude 
getirmiş, kendi taraftarlarını oraya 
toplamıştır. Dölarok'un muhalıfi o
lan faşistler onun aleyhinde bulun
mağa vesileler çıkarmışlar, nihayet 
Dölarok'un tahsisatı mestfıreden pa
ra aldığı ortaya atılmıştır. Buna da
ir cereyan eden mııhakemc tafsila
tını cSON TELGRAF> okuyucuları 

1 evvelce görmüşkrdir. 

dibinde derin bir bahçe uzanıyor, 

güneşin ziyası altında yeşil çimen
lerin tarhettiği çakıl yollar uzanıp 
gidıyorlar ve nihayette eski şato -
dan kalan harabeler, kale duvarla-

! rına çıkan ve yer yer sarmaşıklarla 
örtülü yılankavi geçi yolları görü -
li.iyordu. 

Manzara pek güzel ve haşmetli 

idi. Zira, bu harabe yığınının arka-

ı Şiıncli Dölarok gene sahn~)fır" 
ınıstıt. Pakat bu sefer kendı . t f• 

' nı Liyonda toplamak ve kcndıc;ııff · 
1 tarım ınn nutuklar söyıernek fır" 
le.. Fransız içtimai Fransız r ~ 

·;;tı • 
Llyonda bir kongre ak~e~~1~ ı.~1 • 
lendiğine göre 50,000 kı~.ılık cl:l !> • 
lık bir halk kı.ltlesi de Lıyon ,_ · 
gre müna~ebetile bir miting ıı gı"' ' 
miştir. Dölarok'un fırkası ~r~iı' J1 
ni bitirırken Dölarok yazdıgı 11e f 

d rıerı •• 
ku okumuş, fırkanın he e oeı11 

o~clu~unu anlatmak istıycre~ııY f8d' 
tır kı: Devamı 6 ınc ı / 

1 ~ 

lgitti \'e siz de buradasınız.. .,ıııl ~ 
.. "teI1" - O\·le amma bu ııamu - ' 

te ses kaybolur. ıti: 
.. d hele e rı· Jan d'Erlemont mu a bıı &1 

- Sizin sesiniz drğil. tte;11 
"J1IZ· 9• 

zel anı bizden esirgrmeY1 tıct 
Elizabet gülüyordu. :ıvıaıe~11pıt.P1 

rı"·or etrafından kendisine 
" ' d . ıe 

ricalar içinde çırpınıyor U· ıJO' 
h vıf·" - Hayır, diyordu, a" 

1 
,,cıt'ı.l 

· · aıı ı,, • 
söylemekte hata ettiğımı bDJLI Filhakıka, cinayet gayet basit bir 

şekilde yap1lınıştı. Büyük hadisele

Madam dö Juvcl, Eliz:ıbet Orneni, 
şimdi ismini taşıdığı banker Ornen
le evlenip boşanmadan evvel tanı
yordu. Şato Vişi şehrinden ancak 12 
kilometre kadar uzak olduğu için, 
Elizabet Orneni daveti kabul etmiş, 

ri haber veren tehlıkelerden filan öğle yemeğine gelmişti. 
zünün biçimi insanı sarhoş ediyor
du. Sahnede bile sesinin fevkalade 

sıcaklığına ve güzelliğine rağmen 

evvela bu emsalsiz güzelliğiJe herke
si meşgul edıyordu. 

Yemekten sonrn, Marki d'Erle - sı müthiş bir uçurum idi, ve nihayet· 
mont o kadar biçimli hnreket etti tehir sel akıyordu. Elli metre derin-

.. ı ·· b Hem bn tablonun ki. guze şantozlc biran baş :ışa kal- liktc olan bu uçurum şatoyu hemen 
· 'ndC }{:1) 
ıçı 

_,ti· 

hiç bir cı;cr yoktu. Hiç bir bulut, fır- Yemek pek neşeli geçti . Misalir -
tıııamn Jrnpacağını haber vermiyor- ler, meşhur şantöze hoş görünmek i
du. \ c n<.' de bır hissikublelvuku... çin ayrı a) rı nezaket gösteriyorlar, 

l'ncı.ı:ya sahici olanlar arasında da /ona. k.ıymetini takdir cttikle.rini ?is
kiınse, en küciık bir şeyden endişe scttırıyorlardı. Sofrada sckız mısa-
bıl<> etrncmışkrdi. fir vardı. Üç cift karı koca. bir mü-

H, di c -:oylc oldu: tekaid General ve Marki Jan d'Erle-

Ô\ crny vılayetin<leki Volnik şato- /mont. 
sundu .Mösya ve madam dö Juvel bir Marki kırk yaşlarında kadar ga ·et 
ögle yemeği ziyafeti veriyorlardı. O güzd bir erkekti. Kadınlar yanında 
gün nğustosun (13) ü idi. Bir gün biiyük bir muvaffakiyeti vardı ve bu 
evvel şato sahibleri, Şişi'de bir kon- noktadan pek meşhurdu. 
ııcr vermiş o1an meşhur şantöz Eli- Eliznbet Ornen, etrafından yağan 
zrıbet Orr.enni. davet etmislerdL iltifatlarla hic mesgul değilm iş gibi 

Daima sade elbiseler giyerdi. Hoş, 
bu tuvaletter pek şık da olsa, vücu
dunun tenasübü, hareketlerinin a-

hengi, omuzlarının haşmeti içinde 
kaybolur, insan bu ilfıhi mahllıkla 

o kadar alakadar olurdu ki, başka 
bir şeyi görmezdi. 

Elizabet'in pek nadir elmaslardan 
yapılmış gerdanlıkları vardı. Gözleri 
kamaştıran bu taşlara bir telmih ya-

dılar. Elizabet Ornen, l\far~iyi hi.il- hemen çepl·evre sorarak, ona, tabii 
yalı bir ta\'ırla dinliyordu. Oteki mi- , bir hudud çizerdi. 
safirler, şato sahibesinin etrafında 1 Elizabct bu man7.::ıraya bakarak 
toplanmışlardı. Madam d{) Juvel on- dedi ki: 

!arın başbaşa kalışlarına sinirlen - _ Ne manzara! Bizim zavallı sah-
miş, mırıldamyordu: 

- Marki boşuna yoruluyor. Ben 
Elizabcti kaç senedir tanırım. Aşık-

lara hiç ümid yoktur. Elizabet 1:i -
kayd bir heykeldir. Azizim Marki, 
haydi sen de bu tasa bir başını vur 
bakalım! .. .... 
Şatonun öniindeki taraçada otu -

ruyorlardı, Misafirlerin ayaklarının 

ne dekorlarını düşiinüyorum da ... 

sallanan pC'rdcdeki titrek du\'arları 

1 

ve ağaç gövdclerıni.. halbuki, bir de 

bu tabii dekorda oynandığını tasav
vur <>diniz ... 

j Madam dö Juvel fırsatı kaçır -
madı: 

- Elizabet, dedi, size kim mani O· 

1 uyor.. 1\1 nd<'m ki sahne hoşunuza 

rum .. güliinç olurum.. 111cır-·, • 8ııı ~< 
Fakat mukavemetı got 

rviarki elinden tutarak onu 

k . t d' ıt11 me ıs e ı: ıcıe' , 
l gos c' Geliniz, size yo u. irgcıll 

Geliniz, bizden bu zevkı es 
11
• , 

niz ... ddeI1 
Elizobet, biran tcrcd~~ ,.c: d t 

ra nihayet kararını ver 
1 ~ıı 

b lcre 
- Peki, dedi, hara e f'' 

bana refakat ediniz. . ·ıe J1t. .ı. 
Elizabet yanında Mar~ı 

1 
iJerlt"' 

1 

.. Ü ılC ) 
bcr, ahenktar yürüyuş ı t'cır 

( oeı•(ll11 
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Bir Düğünden Reportaj 
----~--~--_.;;.~~~~--~--~ 

Orta yaşh bir bayan cilih 
salonda aya ğ ı kay ı p 
apar topar yuvarlanınca .. 

Bunla·r da ivudun 
r·------N-e-gu-· nı-er-e k-a-ldı-k -efendi: Şu hale bak 1 

göğüs: bağ ır açık; yarı be Here kadar çıplak ! 

Peygamberleri • • 
R. Taylor, T. Pover, G. Kooper, L. Olivier, R. Montgomer 

Alemin içinde dolaşıyorlar ? 1 Dünyanm, bilhassa kadmlarm t aparcasma 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

En çok süksesi olan beş erkek ar -
tistin sükseleri Eadece san'at bakı
mından değildir; hayır bu erkeklerin -

h ~nadolu Ajaıı::anın Roma muha- · mızdan Bay f ilcincanm k:zı Bayan sükseleri sadece kadınların yanında 
ırı u b ~ · 

i~ı 'bc~~a eş Kır..lı ltalyayı zıyaret falan ile ta11 silini Avrupamıı bilmem olan sükselerdir. Yani bu beş erkek 

1 n uraya geldi, istasyonda Muso- ne şelırinde yapmıs güzide gençleri- luoHvudun beş allahı gibi tapılan in-

bın~ tarafından karşılandı. İki dost mizden Bay falanm akidlcri şclırilıa- ı sanlardır. 
ırıb ' ı 

5 . ı:. erine sarılarak şapur şupur 
1 
lin şu giiııii saat 9, alafranga 21 de Halbuki beşinin de tipi ayr

1
, ve 

i~UstuJer .. > diyC' bir telgraf çekse 1 ••••• pulc:s saloıılarmda icra edi- 1 beşinin de karakteri bambaşkadır. 
· · l ıccektir. lfrr iid aile, dostlarım im Robert Montgomery'yi kadınlar 

la~çb~ylık eytam Ye eramil maaşı a- ! mes'1ıd gecelerinde aralarında gör- ı mühtezi bir tip olduğu için seviyor
lard ır tanıdığım, mutad y()klama- 1 melde sonsuz oııur duyacaklardır. lar: bu adam en çok aşık olduğu bir 
tn a sabahtan ak.şama kr.dar yağ- l Sizin de lm geceyi ııurlaııdırmanızı I kadını bile tipcrken gözlerinin içi 
~: altında, soğukta beklemeden. 

1 sa11gılarile dilcrleı·.> gi.iler ve gayet basit bir iş yapıyor-
:ılıp bir yeri zedelenmeden mua-

1 Işbu da\·etiycyi okuduktan sonra lmuş gibi ılfım aşk edermiş; bu has
t efosinin hemen yarım saat içinde nasıl şaşmazdım ki, iki tarafını da l sası kadınların çok hoşuna gidiyor ve 
a:aını~ndığını söyleseydi.. tanımak şerefile mübahi olduğum ı ona bayılıyorlar. 

b eledıye lokantasında , masanın I bu akid sahiblcri kelimenin lam ma- İstanbul halkının daha tanımadığı 
k~na oturduğu~u~ ~~r~ beşinci da- ı n~sile kapalı . . mi.ıtcas~ıb, kaç, göç ITyeonc Povert bir sporcu kadın için 
tn sında yemegımı onumde bul - ı gozeten, cvlerın<le aşagı yukarı ha- biçilmiş kaftandır. Onunla tenis oy-

) 
• 

sevdiği bu erkekleriı 
hususiyeti nedi 

\r ıya muvaffak olsaydım.. remlik, seJam1ık hayatı yaşayan es- jnamak, onula ata binmek, onunla 
rn~·· .. bana akşamları Sirkeci veya E- ki devir müstehnsclerinden bir tipi dansetmek her kndınm rüyasıdır. 
sı~n~nünden tramvaya binmek baht- temsil ediyorlardı. Bilmem ne palas- o daima neş'eli, daima kadınlara gü- d Geleli~ Ro.b~rt Ta~lor'a : ~u <ı~ 'ile birdenbire bütün kadın kalbleri- /gösteriliyor ve czevksiz> damga 
sa ıgına uğramış bir İstanbullu ba- ta kadınh erkekli nsri bir düğün ya- zel hikiiyeler anlatan bir adamdır. :m~n suksesın;n yega.nc .~ebe~ı çok ni filmcilerin reklamları sayesinde - basıyorlar. 
h 7akta ayağını koyacak bir yercik pacaklarını rüyamd:ı görsem inan- Yine İstanbulluların tanımadığı guze. ~.ması (.)v:a~ıa guzellı~ u - şıpdiyc kazanıverdi. Hele Barbara Zavallı Aalantino da bir vaki 
; duğunu iki şahidle isbat etseydi.. maz, hayırdır inşaallah bu gece Şe- Laurence Olivier esrarengiz adam ı;u~ı· ır ş~y d~gıld~ a:nm~ ~ır k~- Stanwik dedikodusundan sonra büs- böyle sevilmemişti; haydi 

0 
öldü 

l.ı: ~zı devairde işi olup ta; üç saat- hiç Tiyatrosunun komedi kısmına diye tanınmıştır. o kadınlara uzun 'k~~ ır §:yı beg~n~ı mı. b~tun bır bütün şöhreti arttı ve her kadın o-
t~ tşlerini üç ayda çıkartnbilrlikle- taş çıkartan bir vodvil seyrettim, di- uzun bakar, fakat hiç bir kadınla ya- ıt e peşın~en ~.uruk~e~~r. işte Ro- nun paralarcasına peşinden koştu- unutuldu, ya Klark Gabl'ye ne ( 

den dolayı biribirlerine ziyafet ye gülerdidm. kından aHikadar olmaz .. Bu çekin- bert Tay lor un suksesı boyle başladı; lar. Onu beğenmiyen kadını artık siniz, o kadar çok söndü ki artık 
Çe!(~n esbabı mesalih görseydim.. Amma siz bana diyeceksiniz ki bu genliai onu kadınların gfüünde bü- daha filme girmeden hiç kimsenin parmakla gösteriyorlar, çünkü o ka- dınlar onun yüzüne bile bakını 
Cırdiğim bir dükkandan - tabiri düğünün bir otel salonunda ve asri yütmGş ve bir merak haline girmiş- 1 beğenmediği, hatta nazarıdikkati dar çok beğenen var ki onu beğen- !ar. Güzelliğin ve aşkın da mocı 

:azur görün - Kazıklanmadan çık- bir şekilde yapılmasında ne tuhaflı k tir. Onunla dansetmeğe naile olan celbetmcdiği Robcrt (Bob) ilk filmi mıyen kadın hakikaten parmakla var demek ... 

~;~~;~~~":0~~::.!:1~:!~"~ ;::::~· :~~~;~ ~;:~11.~:;\~~;:~g~·;;;. ~:: ~~ıı:;;;ı~.~~~·;::!~~;~. ":~~:~: 'B'iJ"""da'""'iJ"i(''i'8"''"'g'"'"'"e"""""ij'f "'"m"'"""'""l:·;, ........ """"""""'•1111111"""""""""'""""'.""'"'""'"ın"''""""'""" 
ke~ıl .- sadece zaten döşeli olan par- rilen kolaylıklarına, modern deni- dedikodusu olur. 
ba erı düzeltilmiş görse; her sabah len hareketlerine uyuyoruz. Bu da Gary Cooper'in (2) süksesi biilün 

i:: r.~:k~:~~";,i~ü~ü~r~~:~ı:!~~; on~~çi:1:ı~~:~:.".~:::ıa:ı.~~;İ~rirrı. ~~;~~·:~:~:~:~~" v~.,~~;~~:,!:: Villayı satın almaya gelen meçhul mu"şferı' kendı·sı·ı llıı:ırtte .?ir nisbetinde su ile cloldurul- Peka15 olur amma bu hareketi gös- miştir; onun biraz kaba hareketleri, 

~ gorrnek saadetine erseydim.. tc:renlcr kafaları .zaman sana uy- kadına ehemmiyet vermeyişi, ve ek- ' ko''şku" gezdı'ren adamı o"ldu"rdu" ve. paralarını çald ha u kadar şaşmaz, nasıl olur diye mazsa sen zamana uy !> clüsturile ranclaki aşk sahnelerindeki yakınh-
tıa Yret etmezdim. Ve .. Allah sizi i- atbaşı gidenler içindir. Ifalbuki be- ğı bütün kadınlar için erişilmez bir ı • 

;dırsın .. ben de inanırdım. nim snyın dostlarım, dedim ya .. yir- saadet haline girmiş ve bir gün onun 
de ~kat geçen glin masamın üzerin- ıninci asır dünyasının ortasında ku- ı kollarındaolmak her kadının rüyası 
<ık Ulduğum yaldızlı bir davetiyeyi runu vustfının bir aile müsLehasesi olmuştur. Fakat, bütün bunlara rnğ
~.ıduktan sonra gözlerime inana- gibi yaşayan İngnlizlere parmak ısır- men Gary Cooper'in hayatı çok sakin 

c!ıın. tacak k-:dıır müfrit muhafazakar in- ve usludur. O evlidir de hatta, ve 
h llutün bu sayılanlara inanabilmek sanlardır. Sonra dostları, tanıdıkları karısına sadık bir de kocadır. Uzun, 
b~Snünıyetini ve saflığını gösteren yine kendi kafalarında olan kimse- ~<'rişilmez boyu ile daima bsa kadın~ 
tı r <ıdarnın şimdi aynını o~uyacağı- lerdir. Ben kendi hçsabıma herkesin ları tercih etmiş ve erkek arkadaş
tı 12 

da\•t•tiyeyc bakıp ta çözlerine i- kendi atmosferi, ke di havası, kendi l arınm a.rJ\Sında çok sevilen bir dost 
el anaınudığına hayret etmekte yer.- teJ:.kkilU'i içilldc bu fopfanfifarı stfatını nlnııştır. Birçok yıldızlar o
cl~n .göğe kadar haJ.:lısmız. Okuyalım yapn:o.sı kan:ıatindr.yim. Nasıl Şişli p unla oynayabilmek için neler yap-

Sıze izah edeyim: bayanlarına Sulumr.nastırd::ı kahve- mazl:ır, ve sonra iftiharla .Ben Gary 
~ 'li'il<inca şe1ıir e§rafından 1·e es - ci föısnn rcısın <.>vinde gardC'n pnrti ıle oynuyorum bu filmde• diye övı.i· 
~aktcıı muteber tüccarları- Oevaıı:_:_ıncı t ayf amı ~drı ==n=i.i=ı:.::lc=r=. ============ 

!!te bi r 
li•k A s. ~ a 

K 

pılarm kilitli olduğunu görmüşt 
Bir çilingir getirilmiş, kapılar a 
larak içeriye girildiği zaman ilk 

zarda hiç bir şey gb7e çarpmamışt 
Fakat araştırmalar nrttırılınca nı 
zende bJl' cesedin bulunduğu gö 
müş, bunun da dellfıl Lösobr'un 
sedi oldugu anla ılmıştır. Adam 
ğız, iki kurşunla al-:cıf;ındcın vo 

lağından yaralanarak öldürülm 
tür. Bu cinayetin, della,.., mahz 
müşteriye gezdırirJ.:cn bir.denb 
yapıldığı Tıbbı Adli tedkikatın 
anlaşılmıştır. 

Yb azın sıcak r üzerinde' 'l'ukarda : Oldürülen delıa ı. Aşa(;Jıda : Köş'<ü ar ş 
tırmaga gelen zcıbıta rT'emurlar ı 

Maktulün ceblerınde paı a bulu 
mamıştır. Fakat katib kızın dNlı 

ne göre dellfıl Lö:sobr'un cebinde bı 
lerce frank bulunmak lf.zımgeliy 

du. Katil V<') n kııtıll C'r Lğsobr'un 

llisiinü mahzende bır=ıkar k \'e k 
~:tin her tarafını kil itleyerek kac 
lardır. 

aşhyan a 
F'ransada Sen Kolc 'dn satılık, boş 

1 bir köşkte Losobr isınındc bir adam-e r ~ s 1 p o e- cağızın cesedi bulunmushır. Fransız * f&I zabıtasını :ı.•c gazetecilerlnı çok meş-

d gul eden bu cin. velin kurb .. nı Lö-ti y ç a 1 sobr kıralık vey, satılık yerler bu-
,lup sattıran bir dellaldır. Geçen gün 

......._ ••- 1 Ltisobr'a bir :ıdam gelmiş ve kendi-y R J '' 111 t k ı sinin güzel bir köşk :ılm:ık istcdiği-
0 n i Om e 0 Ve . U ~ 1 ye aş 1 na S 1 nı söylemiştir. Dl'llfıl, 48,000 frank 

l 
\ ıetenen böyle bir köşk bulunduğunu 

L h ı · f • d • ı ? lsöylomiştir. Köşkfi satın almak ıste-
e r şeye ga ıp ge ır 1 er_.__ ye.:..·a~::~uvafık, demiş, fakat bir 

lltfi.JDA, ALTIN KUMLAR 
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?ı.ı 4 Yılı ... Güzel br y<ız sabahı ... 

l;ıtı ~~mı pliıjımn altın renkli kum
\>iitcJ Uzcrındc büyük bir knlabalık 

1 13• 
ll>ttıb ır talebe grupu bır eğlence 

etmek istivordu: 
..... h· " 

oır ·· k ı ..... li ~ uzme )·nrışı yapsa .. 
)(!tıi b:r zunıan yaptığımız bir şey .. 

..... "A.,ır Şey bulamaz mıyız? 
ı"e gib·? ...... ~ ı ... 

};>ilk ebııeyim ben ! 
iih tı at, bu rakid deniz, mavi gök, ' 
~ıl'tıa 1~1klı güneş sinirleı i gevşetmiş, 
bu~ arı .. dinlendirmişti. 

~ıt tldulcr kafa vordtılar Yeni 
~gl , < " • 

'ıh ence bulamadı bu genç grup .. 
•ı 1 ._, Lıvet karar verildi : Yüzme ya

t- l}ılacak ı 
'\~tl')) . ... 

ar uıerinde, sırtlarını güneşe 
\ t ll dC'likanlılar, genç kızlar 

'l r kd\ n çağırıldı. Hepsi yerin
ırı.ıd 

il lıJ 1
• '>ıra ile dı:nize atlamıya 

• k ;ır, En son atlayan kumral 
il ı n1ı bir l l k 'b. .. .. ··ı tı b la ı gı ı yuzuyor, o e-

<Jtı ~rer birer geçiyordu. Birden
? tı <lt,

1•nde. açık mavi boneli bir kı
~ rı ı-ı ta 11Çnr gibi akıp gittiğıni gör-

1 '\'nt' nafile ... 
" ışrniye eav1 et etli. Fak:ıt 

Genç kız, dalgaların üsti.inden ka
yıyor, tıpkı deniz perisi gibi süzü
lüyordu. 

Nihayet ilk olnrak hedefe ulaştı. 
Bir saniye sonra delikanlı da kendi
sine yetişti : 

- Bravo madmazel, dedi .. siz bir 
şampiyonsunuz ... 

Ve sonra saygı ilo eğilerek selam
lad ı : 

- l\Iüsaade ederseniz kendimi ta
nıtayım: Franklen Ruzvelt .. 

Genç kız güldii, elini uzattı : 
- Ethel d u P on .. 
P laj me\'simi devam ettiği müddet 

artık biribirlerinclen ayrılmadılar. 

~ Ve bu, herkesi!} dikkat nazarını çek
ti. Nihayet açıkgöz bir gazetecinin 
boşHbğazlığı yüzünden bütün Ame
rika bu münasebeti duydu ve hay
retler içinde kaldı. Zira Ruzvelt ai
lesi ile Du Pon ailesi arasında büyük 
b ir rekabet ve mi.inaferet olduğunu, 
bu iki ailenin barışmalarına imkan 
bulunmadığını herkes biliyordu. 

Herkes merakla biribirinc som -
r ordu: 

- Acaba yeni Romeo ile Jiilyet, 
!Def.Jamı 6 ncı sagf omız.d4) 

, 

kere de gidip gezelim, görelim. 
Dellal Lösobr'un otomobili de var

dır. Yeni müşteri ile beraber otomo
bile binerek civardaki köşke gitmiş
lerdir. 

Meçhul adam, köşkü çok beğendi
ğini söylemiş, iki gün sonra, yani ge
çen cumartesi günü gelerek fiat ü
zerinde biraz daha konuşacağıı, köş-

kü bir kere daha göreceğini söyle
mişti~-. B unun üzerine bir yer tayin 

edilmiş, orada bulu~mııları kararlaş

tırılmıştır. Cumartesi gelince, öğle
den sonra dellal Lösobr, yazıhane-

sinden çıkarken, meçhul adamla bu

luşmıya gideceğini oradaki katibi 
kıza söylemiş, ayrılmıştır. Fakat a
radan saatler geçmiş, katib kız, Lö-

sobr'un birtürlü gelmediğini görün-
1 cc bu işte bir fevkaladelik olduğuna 
hükmetmiştir. O gün akşam olmuş, 
devrisi gün olmuş, hiç bir haber çık-

mayınca katib kız, köşkün sahibine 
telefon etmiş, ondan malUmat almak 

istemiştir. Fakat meseleyi aydınla
tacak hiç bir haber alamayınca key-

fiyetten polisi hnbcrdıır etmiştir. Za
bıta köşke gittiği zaman bütün ka-

ı ----

1iki iki r! 
1Bu hakik~i ayna kali 

şısında1 isbat eden 
dans talebeleri .. 

İngilizler her şey gibi cfonsı da ö~- için İngiltcredC' küçi.ık yaşlan b:ı~h 
n'nilccl'k şeyler sırnsıııa koydukları ı ıDeuamı ı' ' " rt say fudü) 
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Abdülhamid zamanı, harb 
filomuzu en ziyade 

Personel cihetile öldürmüştü 

Kadının sırrı 

Güneş Fenerbah
çeyi 4 - 2 yendi ! 

• 
Beykoz Beşiktaşla 1-1 berabere ve 

Bahriye mektebi deniz 
şartlardan mahrum bir 

ehemmiyetli dersler 

G. Saray Vefaya 4 - 1 galib 

~og~"z .... 
I(; " onunde knrşılaşan ktwvet-
Jt:'. Yaşadıkları yılların harb gemi
ll'ıeı~ndcn ınürekkeb değillerdi. Çuşi
rf: :n sonraya mensub olmak üze
(4) 'lU~k filosunda (O), filotillasında 
ı~ci l: tınan filosunda (1). :!ilotilla
ll'ıı ~ - denizaltı ile beraber - (7) ge
~\ardı. Her iki taraf, elinde bulu
~tt c:n büyük gemileri muharebe 

~a " 1 ltışt surmek mecburiyetinde ka -
~j· ı. l{uvı:etıer arasında bir mu
% ese. Yapılarak hüküm vermek la-

t·elırsc, denilebilir ki : Türk filo
C aik, filotillası zayıf vaziyette idi. 

h. erek gemilerin sınıfı ve gerek 
l~n kendi filosunu iki fırkaya a-
' ası, Turk filosunun da iki fiJo
~t~)"rııznasını istilzam ediyordu. 
a e aros ile Turgud, on beş mil sür
~ liJt eyreden ve hedef ine on iki adet 

zabitliQ-ine hazırlayıcı 
'"" 

hale getirilıt1iş. Bazı 
yasak edilmişti. . 

'linı ve terbiyesine başlanılmış idi. 
Bununla beraber meslek bilgisinin 
en başından hareketle i~tısas mer
tebelerinden geçilecek emir ve ku
manda makamına çıkılmak için üç, 
dört yıl, çok kısa bir zamandı. 

Harekat bu noktainazardan tedkik 
edilirse Türk :filosu personalinin 
Temmuz inkıl5bındanberi kendisine 

danlar yetiştırmasıne· kafi geldi. 
Umumi hizmet zabitleri vazifelerini 
yaptılar; seyir, torpido ve top müte
hassısları tamamile iş başına getiril
medikleri için bilhassa topçuluktan 
alınan semere matlubun fevkinde 
değildir; fakat hepsinden fazla neti
ceye tesir eden, erkanıharbiye ve 
kumanda sınınarmın yokluğu ol -

45 yaşında olduğu halde yüzünde 

hiç bir çizgi, hiç oir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak Ye bir genç 

kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 

harika! Fakat, bunun da fenni bir 

izahı vardır : O da; Viyana Univer

sitesi profesörü doktor Stejskal'in 

şayanı hayret keşfi olan cBiocel:t 

/nam cevherin sihramiz tesiridir. 

cBioceh, yumuşak ve buruşuksuz 

bir cilt için gayet elzem gençliğin yapılan fedakarlıkla mütenasib bir muştur. 

kifayet göstererek, memlekete kar- Filomuzun dokuz bin metre men- tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu 
şı borcunu ödediği anlaşılır. Si - zile kadar düşman pro,•a hattile yak- cevher, ~imdi pembe rengindeki 
sam isyanında beş altı gemiyi bir laşması, bahalıya mal olabilecek bir Tokalon kremi terkibinde mevcut
arada götüremiyen ve ilk defa ata- hata idi. Yunan filosu kumandanı, ıtur. Siz uyurken, o cildinizi besler 
cağı topun karşısında mütehayyir bundan istifade etmiyerek on altı ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 
kalan personal, iki yıl sonra Kerpe, kerte iskeleve dönmekle hem fırsatı 

.; daha genç olarak uyanır ve yüzü-üç yıl sonra Berut seferini yapmış kaçırmış, hem de tehlikeye kendisi- .. . . . 

- Üyll. 
Gala tar ay 5 
Beşiktaş 5 
Benerbahçe 5 
Vefa 5 
Güneş 5 
Ist. Spor 5 
Beykoz 5 
Süley. 5 
Ey. 5 

Gb. Be. Me. Atg. Ycg. Pn. 
3 1 22 8 14 
2 3 20 9 12 
3 1 20 7 12 
3 1 15 9 12 
3 1 14 7 12 
1 2 9 8 9 
1 ~ 5 10 9 
ı 1 7 16 8 
o 1 5 29 6 ~t ?nermi atan mütecanis bir kuv

C.~kil edecekti. Bu kuvvet, ikinci 
'1 asile kendisini muhrib hü -
e U ar~ndan koruyabilirdi. Mcs'udi
h-ı e Asarıtevfik, Sipezyalara karşı 

ita oı kunı~nda altında ikinci bir fır-

ve dördüncü sene içinde müttehid ni atm oldu. Yeni vaziyete karşı nu7.dekı ÇJ7.gı \'C buruşuklukların 
düşmanlara karşı üç denizde harbe Barbar~sun patı karayele dönerek, kaybolduğunu görürsünüz. Gündüz 
tutuşmuştur. Bütün bu hareketlerde düşman rotasına nfızımen il~r!~":e~i, 

1 

için beyaz rengindeki (ynğsız) ~o -
seyir. manevra, muharebe işleri mü- yapılacak manevraların en :yısı. ıdı; kalon kremi kullanınız. Bütün si -

kemmeldir. Topçuauk, torpitoculuk, Mes'udiyenin dümen makınesınde vah benlerın· 
1
·z en·mış' ve cı·ıam· iı>J be- b k GÜNEŞ 4 - FENERBAHÇE l 

.ı Dün lik maçlarının neticeleri, e -tabiye ve kumanda cihetleri müna- çıkan ı"ı::bu mükemmel . manev. ra. yı t k d G"" Ş"ref stadının son müsabakasını 
ıı yazlatıp yumuşa mış \'e on yaş genç- lenilmiyen neticelerle apan ı. u- ..._ kaşa olunabilir; lakin bu da, kuvvet- akamete ugvrattı. Halbukı: Mecıdıyc, b"" .. k f ki tm·t-i} eden Güneş _ Fener maçı sa _ 

Top. ka. 5 o 1 3 17 6 

l 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 

hl'tıa}ı ıdi. Ağır top cihetile bu fır
~. fasının ikinci fırkasından zayıf 

'ha ak~t icab ettiği anda Mecidiye 
tta 'rurgud ile tehlikeden kur

llıa ına, hareket sahnsı müsaid-

bı "k" ıt d d r·v· f k leşmiş olursunuz. nec:: Feneri 4 - 2 gibi uyu ar_- a ~ li sebe erin tazyı 1 

a ın a ır. Mes'udiye ile Asantc\· ıgın re a a- ın b b haya oldukça kalabalık bir seyirci h 
.. k. · · d T vendi. Beykoz da Beşiktaşla era c-Yunanistan gibi, u umetımız e tine celbedilerck Barbaros ve ur- Çirkin fenden kurtulmak, daha .; 

1 
kitlesi toplamıştı. Maçtan evvt>lki 

h · · re kaldı. Diğ,er maçlarda Ga atasa-garbden mütehassıs eyetler getırıp gud ,.01 vcrı"p Avcrofun provasına genç göriinmck, taze ve nermin bir S 
1 

· T p tahminler Fenerin galibiyeti üze -
ıı ray Vefayı 4 - l, ü eymanı)e o -personalin talim ve terbiyesini e e- geçebv"ılı"rdı". Yunan Amiralı o .ı. ak .. dir- l k l k . . l k h k" . E .. b.. 6 O rı"nde idi. Fakat Bevkozun Beşiktac:h 

vüze ma i o ma ıçın mut a a a ı- k 2 o Ist Spor yu u - .ı :s rine verdi. İlk heyet, vazifesine en b b r surukle "' apıyı - ' · .. . b b k ı ·b· b tah 
de ya dört gemiyi cra c - ki cilt unsuru oJan Tokalon kremle- magvlub ettil<•r. Haftanın en muhım cra ere a ması gı ı u maçın • -basit maddekrden başladı; ikinci he- verek sür'attcn kaybedecek ve (T) d 'd' minleri de boşa çıktı. Yet biraz daha ileri gitti. Ancak Türk .; rini kullanınız. maçı, Güneşle Fener arasın a 1 ı. ilk d k"k 

1 
d "liba 

1 

hllfının fırkalara ayrılması lü
Zdu. Gemilerin sınıfı zaten o
y rım :fılotillaya bölmüştü ve 
dan her birine birer yarım fi

Ye düşmekle beraber ikinci fırkamızı OJ unun · a ·ı .a arın an ı -m
illetinin muktedir olabileceni yük- A f c- · l al ması kendıni ı 

0 

serbest bırakacaktı. Yahut \"ero , ren uncşın can ı ç ı 
sek bir azim ve irade ile çalışmak müstaltil harekete bnslayıp muhnre- ,liil!!!•mi!:m:::mS A L Ü N Ç A )' J ' gösterdi. Zaten çok fena oyna) an Se· Sa

vesinde '·alnız üç vıl gibi kısa bir 1. d d Leb"b hattı Gı··ıne hu-cumlarına .; .; ., be iki sahneye ayrılacar:tı. LON a , ı .., 7 • 

müddet, itimada 1iıyık zabitler, mü- İyi çay içmek isterseniz yalnız SALON ÇAYI içiniz. SA m:ıni olmak övlc dursun bilak s 
t ehassıslar, komodorlar ve kuman- (Deı•omı " 0

'} ÇAYI sayın ınüşterile d môze muhayyer verile biJ;r_ lsrarla he' y~rdc yardım ediyor!, rdı. Fenerin can z . rn doru tayin etmek kafi 
tı komodoru Mecid ) ede 
ı \ e Bcrkısatvctin iltiba

r for unu ona geçirip 
1 • 'l'e ı kumand nm cmı · e--... er

d Dort be1 millik mesafe da-

-··-~--------·-H"~~,~K~~ .. A~~"y~nınıE--·-------~-=--ı~~!~~~L~~~~~k~a;f~~~y~z~~~~~~~y~~~~~·~~·~:i~~PE~;~~~=~ar~~~:~~~n~~~:i~~N~:i~~t~=~;~bj~ •.• :~ı&~~,~~-~~~~ı&a•h~·~ ~~~~1~~::~0:1;~ 
.;. _,,. .., ı;;: A z \·a. 1 e geçti. B tan hasa fC'na ov-J N K J jnamak hasa mı gö teren Fenerli -

l e en. ırı yirmi be~ mil giden 
r ın bu iırka filoya refakat 

e 
mın idare ettiği tabnnca, alnımı çi-a" ' u fırka Kumkale önünde ( 4 iincü ıng/adan d~vam' 

k zerek geçmış, beni oldurmeınişti. t ,_ g i mulahazalar manasızdı. karc:ı krılbimdeki derin kini ve iti-
o.er Gözlerimi açtığım zaman, Marinin l'(b Yalın fonalıvı hakkında mu- matsızlıgvı kurutmuştu. Onu seviyor- ld 
r'd çığlıklar arasında, üzerime atı ı -h en ev,eı \'C sonra birçok id- dum. Ya '-'eminim, o ne olmuştu? o. 

' ~uk .ı ğından başka bir şey hatırlamıyor-l'u eldi. Hakikaten Barbaros mı artık unutmuştum. Nihayet ben 
rgud, Cosimadm evvelki yılla- de korktugum aşkın pençesine ya - dum. •o 

12 ~ 1
Yi ge~ilcıi oldukları halde kalanmıştım. iki seneden fazla bir 

\le ek 1 • d" ·ı - Adalet yakamı bırakmadı. Katil l'ı ı mişlerdi; Mes u ıye ı e zamnn seviştik. 
ı:~ l!\f1k ına}\ine ve yelkenin müş- Her saadet gibi bu da uzun sür _ diye cezalandırılacagım bu yerde 

ÇaJ ilk defa korktum, onun saadetini. !rıı,.,_. lŞhkları de\·irden kalma, medi. Uzun bir zaman onu görme-
~'lız d 1 belki benim ona temin cdemiyece-~ rnir teknelerdi. Fakat, elim, benden saklıyorlardı.. Bir gün 

hı1 \t: ?~ bılhassa sipezyalar jçi~ 
1 

onun nişanlandığını, \'C yakında ev~ ğim bu saadeti yıktığıma, kocasını 
~r .. Zi~ette bulunuyordu. Yadı- lenccegvini duvduın. Bu haber benı öldürdüğüme pişman oldum. Mah -

V(l l3 h "b .; kemede reisin kendisine sorduğu kı , asra sınıfı sekiz mu rı ' çılgına döndürdü. Paristeki işimi bı-
1.t \e Nıki sınıfı sekiz muhribe rakarak, bulunduğu Bordo (Bordc- suallerin hiç birine cevab veremedi. 

eo f It Yalnız: l'ıb,, n ve. N.Teaye.na sını ı .. a .. ı aux) va geldim. Bir hafta sonra bu-
" kn h fif k .; - Yuvanı yıkan bu ad.ımı hala se-~ te rşı ıkı a ruvazoru- ıranın büyük bir kilisesinde eYlene-

be \taıunu temin edebilirdi. Mu- ceğini öğrenclım. Onu bir an yalnız viyor musun?. 
kı.; sınıflar ı-rasında değıl, bti- l görebilmek için çırpınıyordum. Ev- j Sözüne; 
~k \'\:1 ·euer arasında ve muhtelif lenecegvi nüni.in akşamı, onu. yanın- - Evet.. .. 

de d kt" b . • •• demeden kcndını alamadı. ~a cereyan e ece ı. da bir kızı gibi taşıyan, ıhtıyar, mus- • rıcııkkatimızi personal üzeri- 1 b" l"kt .. a··m 12 sene hapse mahkum oldum. v r· takbel kocasıy a ır ı c gor u · r • . p 
1 

p L 
19. ltken, Türkiyede Meşrutiye- .. .. lmemize rağmen başını - Nereye gıdıyc-rsun o ' o .. ~ oa '.l'crnrnuzunda ilan edildigvi- 19oz gyoz.e g.? .. b k kt ·eki _ Sesleri arnsmda ond111 ayırdılar. qlırı one egdı, yuzumı? a ma an ç . 

1 
k 

tıı l'nalıyız Bu tarihe tekad- . . k 'd A b i _ Artık bundan sonra yerım o an ·a-
<=de _ · nıyor, belkı kor uyoı u. ca a n 

1 
k b. . b . . .. ··ıd·· ı. 1'1 ikınci Abdiilhamid zama- . .. ? A. d fak ran ı ır ız e~ e suı u um. ''atb ı-ı . çın boy le ynpmıştı. ıamız a u 

~C!l's 
1 

ornuzu materyalden zıya- bir kavga ge"memiş, kalbini incilte- ••• ı 011aı ·h ·1 -ıd·· ·· ı·· N ~ ~h . cı etı e o urmuş u. a- cek bir kabalık yaptığımı hatırlamı- Hapishanede sürdiiğüm feci saat-
h~~ll, ~ahriye mektebinin çıkış vordum. Ya buna sebeb neydi? ler içinde, onu yalnız bir kere, bir 
detııarı ıle bitiyordu; bu da csa- - Her halde artık beni istemiyordu, kaç dakikacık görebildim. Bana: 
~ ı.ı::abitliğinc hazırlayıcı şart- sevgimle alay etmişti. Ondan inti- - Pol seni son bir defa görmeğe 
'..:n d: ol~p son yıllar~a b_azı kam almak için bu izdivaca mani o- geldim, dedi. 

t catı slerın yasak ed1lmesıle, lacaktım. Elimde kalan son bir kaç Biraz derdleştik, bunun da geçe -lı sız b· d- - t-
''· taıi..... ır derkeye uşmuş u. vüz frngın mühim bir kısmıyla bir ccğini her şeyin unutulacağını söy-~l ~., Ve t b" kt G v ' d ıtı de .. er ıyev yasa. ı ..• e - tabanca satın aldım. Maksadım onu lüyor u. 
~~u l'l1ırıne, ocagına ve sılahı- ··ıd··rmek değil rakibimi ortadan nuıa ·ı o u , 
l'tıtıi .znnzdı. Torpito ve torpı kaldırmaktı. Onun yaşamasını isti-
'· llu Sıluhlar büsbütün menedil- yordum, çünkü onu hala seviyor -

~ l'ıt.:ı korkunç ve karanlık devir 
~~ dum. 

'l' l:lıtı fazıa sürdü; İkinci meş-
<!ti, y donanmada bulduğu zabit 
~ ~Qlt ~~ bin rakamile ifade edi

tkıy ır kıymetten ibaretti. 
~a ; filosu, inkılUbın üçüncü 

b lka:abıus ve dördüncü yılın
ıı~(l harbine gireli. Bu üç dört 

tt Ya Çok Şey yapılmıştı ve hiç 
b t ll~lrnaznıştı. Zabit kadrosu 

a i b~ ındirilmiş deniz mektcb-
ıt h 1 

" lrtı ale getirilmiş, genç za-
~~n sınıf kursları açılmış, ih· 

• ~ ~b~ak tizere Avrupaya mü
~~ ~etı-ı~:ler göud rilmiş, işe ya

tıcı 1 
<!r faaliyete getirilerek 

gcrni Ve ınüşterek filo ta-

••• 
Tamamiyle uykusuz geçen gece

min sabahı, en evvel kiliseye ben 
girdim. Merasim saati gitgide yakla
şıyordu. Mes'ud günü haykıran çan
lar, bir ölü ç<ınından daha acı olaca
ğını bilmiyorlardı. Toplanan kala -
balığın arasında nihayet gelin ve da
mad da göründü. Ummadığı bir an
da beni karşısında gören sevgilimin 
sarardığını gördüm. Uzun bir tö -
renden sonra cvkndikleri ilan edil
di. Cebimde sakladığım silah, bir -
den avucuma geldi. Rakibimi alçak
ca arkasından vurmuştum. Keneli • 

ime çevirdiğim, titrek parmakla;ı -

••• 
Cezam bitli, hapishaneden çıka

rıldım. Artık ona kavuşacağıma öyle 
s~viniyordum ki. I<'<ıkat eski bir ah
baptan aldığım haber, beni beynim
den vurulmuşa döndürdü. Pariste 
bir tren kazasına kurban gitmişti.. 

Vicdan azabı beni boğuyor, kendi 
kendimden iğreniyorum, yaşamak -
tan nefret ediyorum. Artık her şe
yimi kaybettim, hiç bir şeyim kal -
madı. 

- Ya sevgin? dedim. 

Gözleri büyüyor, sanki eski gün -
lerin felaketini tekrar yaşıyormuş 
gibi dalıyor. 

- Ölmiyeceğini zannettiğim Se\·
gim, artık o da bitti. 

~ 'fükendiyen yalnız islirabımdır. 

H A Z 1 M S 1 Z L 1 K 
ler bu gole, Fıkretın şahsi çalı masi-
1e attığı sayı ile mukabele ederek be
raberlıği temin ettiler ve birinci dev

Mide ekş.ilik ve yanmaların• giderir. 
Son derece teksif edilmiş b"r tozdur. . Mümnsil . müstabıarlar• 
dan daha çabuk, daha kolay, daha kati tesır eder. Mıde ve barsak. 
!arı alıştırmıız. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON 
isim ve HOROZ Markasına dikkaL 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

KaA-ıdın f s. 
Resim ka~ıdı. 

11To,, 

" 
,, "Ku,, 

Mili metreli 

Kağıt. 

Saman ka~ıdı 

Marka ve No. 

No.G.H.-2'.28 Mat 

No.308 çekiç 

No. 17. 

Eb'adı Miktarı Vahidi fiat 

0.37X0.54 6000 "Tabaka,, 5 Kr. 

1.s1x ıo.oo 50 Top 785 Mı 850 • 

1.osxı~.00 50 ,, 525 rn2 230 ,. 

.. Aydınger,, No.650 Diament 1.S7X20 100 ,, 3140 m2 3'40 • 

Şeffaf kağıt No.611 ,, parlak 1.57X20 50 ,, 1570 m2 4:50 ,, 

Mektebimiz tedrisat ihtiyacı için tersim lenzımından olan kitıtlar 

bir şartname ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Cinsi Marka ve No. su, eb'adı, Miktarı ve Vahidinin fiatı yukarıda 

gösteriı'cn işbu kAğıtların muhammen bedeli 1405 lira ve ilk _ıe~inalı 
106 liradır. Eksiltmesi 10-12-937 tarihine rastlayan Cuma ıunu saat 

14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek islt-yen lerin hergün ve ek. 

siltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep bi· 

nası dahilindeki Komisyona müracaatları ilan olunur. ..7182,, 

re l - ı" bcrnbcrlikle bitti. 
İkinci devrede yine Giıneş hakim 

O) nnmıya basladı \·e çok geçmeden 
'Murad ikinci golü yaptı. Bu golden 
sonra çalıc;mıya başlnyan Fcnerlıler, 
Bülendin yaptığı sayı ile beraberliği 
kazandılar. Faknt çok berbat O) na
yan Fener müdafaasının tesiri, ~.ü
neşin üçüncü V<.' biraz sonra da dor
düncü gollerini atmasında amil oldu. 
Ve mac 4 - 2 Guneşin galibiyetile 
bitti. Dtinkü maçta, Fener takımın
da iyi ovnayan yoktu. En fena ayna
yanlar i~e Lebib, Sedad ve vaktinden 
evvel büyüyen Orhandı. Güneş ta
kımında herkes canla başla çalıştı 1 
ve takım, haklı bir galibiyet aldı. 
Hakem iyi idi. 

BEYKOZ l - BEŞİKTAŞ 1 
Beşiktaşın ezici hakimiyetine rağ~ 

men tam bir müdafaa yapan Beykoz• 
lular birinci devrede l - O mağliıb 
oldular. İkinci devrede yine Beşik
tas hakim vnziyetC' geçti. Fakat Bey
kozun şansı ve canla başla çalışması 

Beşiktaşlılal'a sayı yaptırm~dı. Şa
habın yaptığı golle beraberlık kaza• 
nan Beykozlular oyunun sonuna ka• 
dar gol yemediler ve maç l - 1 bera

G. Saray 4 - Vefa 1 
Taksim stadının en mühi mmaçı 

G. Sarayla Vefa :ırasında idi. Neti
cede Vefalılar 4 - ı mağlub oldular . 

G. Sarayın beklcnilmiyen golleri 
Vefayı bu kadar (arklı bir mağlubi
yete maruz bıraktı. Halbuki Vefalı
lar güzel bir oyun çıkardılar. . 

Maç, umumiyet itibarile çok serı 
ve güzel oldu. Her iki takım da mu
vaffak oldular. Galatasaraylılar Nec
det Süleyman ve Haşimin attığı üç 
golİe devreyi 3 - O gnlib bi~rd~ İk_in
ci devrede Bülendin yaptıgı dordun
cü golden sonra Vefalılar _ı~ht.eşem 
vnsıtasile ilk ve son goll<'rını ~aptı-

K AŞ E 1 lar. O 
İST SPOR 6 - EY B O 

Taksim ~tadında oynanan İst. Spor 

E ıD 11 llbM/ı·ı U' • ı~~~fffit:::=::::2:·: 
LJ ___ ' RAni::~e;o::~~a~~~ı~a~~~=~~=: 

Grip, Baş ve üiş A~rılıırı, f\t-ua jı, Artrılizm. Romatizma liler 2 _o kazanmışlardır. (lt!ıır '" 



8 - S O N T 1E L G R A F - 6 Birlnciklnun 9~7 

GRiPi ve 
Ağrıları en kolay 
En çabuk, en uc_uz 

Geçirmenin Tek Çaresi : 

., 

; Kaşeleri 

Kullanmaktır. 
Hava değişiklikleri v~ rüzgar cereyanları, bizi daima grip ve . 

nezle ile baş, romatizma, mafsal ve sinir ağrılarına maruz 

1 bırakmaktadır. 

Hemen elacağınız l;ir kaşe "Gripin,, grip ve nezleyi derhal 

izale eder. Ağrllarenızın sür'atle geçtiğini, vücudün yavaş 

yavaş eski sıhhat ve sağlamhğını bulduğunu görürsünüz. 

·. 

GRiPiN ELERi 
1 Grip, nezle, bronşit, ~b~aş~, ~d~iş~, ~r~om~a~tiz~m~a,~ne~vr~a,r'~k~ır~ık~tık~v~e~te~km~i~I ~a~~~r1L~arın~~ye~g§~n~e~d~ev~as~1d~l~~~J 

(Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. Tak1itlerind~n sakınınız. Her yerde israrla GRİP~N isteyiniz.) 
• .... • : • # '• - ,. .. : • 

"1,·:_~9~}?. ... ~. !!~~." ıı 
4.5 ra idclerinde Eminön il ıle 
Köprü arasıcıt.la derununda h:ı· , 

GRjP 9 BAŞ Vf-\ 

A R T l':!i T İ l: M 
BÜTÜN 

OiŞ . GRi .. AR! NEVRAlJi 8 
RC . A TİZMA Ki ıKLIK ve 
AGRILARI DİNDiRİR 

. . . ~ ..... ' . .. ' - . - ,,. 1 • • • • ••• ' • • • • • • 

KUMBARA 

.. 
·-.-

•t/ .... ~ ... 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

su~i evrakım bvlurıl\n bir defter 
1 kaybettim. Bularıı'l Beyo~lundıı ı 

Galntastıra}tl'lda Nur aparlınıa· 
nının üç~r:cü katında 5 ııume
rolu dairesinde nıeb'us Şefik 
Paşa }·a nırda Bayan Cenıile'yc 
getirdi~inde me:nnun ed,lecektir. 

--mE~aı'.rZ:E:llBllm.!I ....... 
DEVREDILECEK İHTİRA BERA'f I 

cKur un kalemler> hakkındn ihti- ı 
ra içın almmış olan 21 Son Kfınun 
1930 tarih ve 1003 numaralı ihtira 
bcralmın ıhtiva ettiği hukukun bu 
kere başkasına devir ve yahut mev-

1 

kıi fule konmak !çin icara Yel'İlme:>i 

teklıf edilmekte olmakla bu husus
ta fazla malumat edinmek istiyenle
rin Galatada, Aslan Han 5 nci kat 
1-4 numaralara müracaat etmeleri l
lan olunur. 

,ı-:,?I. h~ga~~ ~~~ lm9 
aycnehane~nde ka~u: ede~ Ev 

1 adresi, Ağaca mi y.snın la 
1 Tel : 4'3152 1 

sac+ Dr. _IHSAN SAMI ~oog 

1
8 Gonokok Aşısı 8

1 ~
Relsoğuk!uğu ve ihtilatlarına karşı 8 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divan- 8 
olu Sultan Mahmuttürbesi No.113 ~ı 
ocoooooooooooooooooooooooo 

-Doktor· Operatör-! 

Orhan Mahir T oros ı 
Kulnk, Buğaz, Burun hastalık· 

ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

•Her gün 15 .. '!9 kadar• ......................... 
ı Zührev? ve cild bastalıkl:ın ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı 
ı O~leden sonra Beyoğlu Ağacami ı 
ı l\ar~ısında No. 133 Telefon: ı 
ı - 43585 ı a ........................ . 
.... ıunıuınw•11u11unıruıın11111111111111111ıu11111ııuuı11uuuını11u 

Sahip ve 1ıeşriyatı idare eden 

Bil§ muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Basıldığı yer: Khüzziya Matbaas-
INIUtUUHUUIHUllUUUIHUUUOUlfHtlllllllUUllHUUIUlftllllltH 1 

Büyük 
Eşya 

p·yangosLI 
İKRAMiYE 

15,400Lira 
ÇekiFş 18-12-937 • Bir Bilet Bir Lira. Biletler: Cemlyet Mrrkeı 

ve Şutielcriyle Yeni Postane kaqısında Erzurum Hanında IJŞll 
işleri Biirosunda ve Piyango bayilerinde s.<.hllr. (7780) 

. 
Istanbul Deniz Ticareti 

Müdürlüğünden : 
Cinsi Aaet Teminatı Muh. Eksiltme Ta. Sallİ -Dürbün 20 ~.,.50 13.12.19:;7 ıo 

Yazı Makinesi 50 55 j~8,62 • • • 11 
Yazıhane 52-53 103,12 . • • • 14 
Do,ya Dolabı 50-55 68,75 • ,, • 16 1ı· 
- Müdürlüğ ümuz i~ifl alınacak dürbün, nortatıf ya::ı makinesi, . Y~C" 
ha"ne, Dcısye doiapları için 2.12.937 tarihinde yapı!an açık ~ks.'!t8ı&e 
de Dürbün ve portatif yazı makinelerine verilen fiat haddi ıstı 111~ 
görülmediği .,,. yazıhane ve Dosye dolap.arına da talip zuhur et·ııde 
diği cihetle keyfiyP.t 10 zün müddetle ·ıe aynı şcraıt da:res~ıı·' 
13-1 ~-937 tarihine :emdit edilmiş ve ihale saatleri yukarıya . Y ~~(1 
mıştır. Taliplerin mezkur gün ve saatte Galatada Derıız Ticaret• ıtlır 
düdüğüne V:! ~artnameyi görmek isteyenlerin r:le ld ue Şubesine 
racaatları il4n olun~r. "8i5~3n ........... __________ _,. 

HEDİYELİK 
ELEKTRiKLi 

TRENLER 
i E 

de 

· vERESiYE 


