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· BU RAN G BA OSTERDi ! 
lİıgiliz harp gemisine yapılan yeni tecavüz tekrar 1 

siyasi vaziyeti allak bullak etti! ) 
liidisenin Hitler- Musolini mülakatından ve italyaya verilen nota· 

dan sonra olması şüphe ve endişe uyandırıyor 
londra 6 (Hususi Muhabirimizden) - Garbi Akdenizde Basil iak in· r111z torpido muhribinin gene meçhul bir denizaltı tarafından torpil 

.enrnesi Londra ve Parlsde heyecan ve asabiyet uyandırmıştır. Dün 
d~bahtanberl bu heyecan mUtebarUz bir halde kendisini hissettirmekto. 
ır. Htidlsenln Hitler-Musollnl.. mUllkatından ve ispanya meselesinin 

llıUzakeresl için ltalyaya verilen notadan sonra vukua gelmeal bllha"sa 

·-· • 

Garby Akdenızcıe kontrol vazifesi atmış bulunan lngltız donanması gene her 
Şeye ra<;ırnen meçhul tahtelbahltlerln tecavozıerlnden kurtulam ıyorlar l 

''İtalya gene çapraşık bir yoldan 

i • • 
nazar1 dikkati celbetmekte ve Avrupa sulhunUn salah yerine daha 
çok ve müter akki bir karanhğa gittiği kaydedilmektedir. lnglllz geze
telerh cA r kadan vurulmak isteniyoruz. Dostlaramız ve dUtmanlar1mız 
vuzuhla karşımıza çıkmahd1r > demektedirler. Vaziyetin ne ,ekllde 

inkişaf edeceği heyecanla bekleniyor. 

-·· 
1 (Kabinede~'En büyük 

ğişikliği ı askeri manevra 
-·- 1 

Celal Bayar k::ı- Ö .. .. d k. p .. .. . . 
binesi ı ikinci numuz e ı azar gunu ızmır 
teşrinde itimad 
reyi is t i y e c e k 

Vekiller heyeti bu ak• 
fam bUyUk bir toplan· 

tı yapıyor 

V ekiller heyeti, bu akşam A nka
ada Celal Bayarın başkanlığında 

bir toplantı yapacaktı·. 

mınfakasında başlıyor 
Atatürk, lnönü, Celil Bayar, Vekiller 

Cuma günü Ankaradan manevra 
sahasına hareket ediyorlar 

. yürümeğe başladı ! ,, 
1'1Qiliz harp gemisine torpil atan 

tahtelbahir h818 bulunamadı! 

Bıı toplantıya, büt, • vekilleri -

niz iştirak edecektir. Manevra1a -
rın hitamına kadar yeni bir top
lantı yapılamıyacağı için bugünkü 
içtimada muhtelif vekaletlere ait 
bir çok mühim meseleler görü§Üle- ı 

ltaıva haia 
Not aya cevap 
Vermedi 

Halk pazarlarda 17-20 ara
sında alışveriş edecek 

\'tuzrsı ~ ınct ;yag/amızııaJ 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Türkiye - Irak 
Müzakereleri 
Başladı 

Yugoslav kabinesi E ....... 
veklll Stoyadlnoviç 

Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklik 

6 nazar. lstlfd etti; 

Ege manevralarının hazırlıkları birde İzmirden ayrılmışlardır. Ma -
sona ermiştir. Şimdi bir taraftan bu nevralara önümüzdeki pazar günü 
manevraları idare edecek olan İkin- şafakla beraber başlanacak ve ayın 
ci Ordu Müfettişi Orgeneral İzzet - 14 üncü günü nihayet verilecektır. 
tin, ynpılan hazırlıkları gözden gc- O gün, manevra komutanı Orgeneral 
çirmckte, Kolordu ve fırka komu - İzzettin tarafından Germencikte 300 
tanlarındnn icabeden izahatı almakt:J., kişilik bir ziyafet verilecek ve 15 
diğer taraftan da gerek mavi, gerek teşrinievvelde de büyük bir geçit 
kırınııı tarafa ayrılan kıt'alar kendi- resmi yapılacak, bu suretle Ege ma
lerjne tahsis edilen mevzileri tut - nevrnları da tamnmlanacakbr. 

mak için garnizonlarından hareket Umumi Harptcnberi memleketi -
etmiş bulunmaktadırlar. Bu meyan- r.ıizde ilk defa yapılan \'e hazardan 
da İzmirdeki kıtaat da dün gece saat (Devamı 2 inci say/ uda) 
•tnııııııtıııııuııııı1111ıı111ıı ı ı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııntııı 111111ıııtnııııııııııı 11111111111ııınıı11111111111ırnıııın1111nı111tıtııııınııuııM , 
AKŞAMCILAR! 

SON TELGRAF okuyucularana yakında yep· 
yeni bir tefrika sunacaktır ki bu tefrikanın adı: 

(Akşamcılar) dır. 
Ak§amcılık ııe akşamcılara dair fimdiye kadar bizde ufak tefek ba

zı şeyler yazılmışsa da maruf mizah muharririmiz Osman Cemal 
Kaygılı'nın SON TELGRA F için yazmış olduğu Akşamcılar ayannda 
bir tek eser görülmemi§tir. Yazılan'ldaki görüş ve anlatışları gayet 
kuvvetli, gayet canlı olan Osman Cemal KaygılıJ bu yeni eserinde bize 
lstanbulun son kırk senelik bir çok meş1ıur akşamcılarım, onların ka
rakterlerini, başlarmdan geçmiş btr çok tu1ıaf, komik, 1ıazin ve feci 
maceraları bir fotoğraf gibi göstert?cektir. İçinde bir çok aşk ve cina
yet maceralan da bulunan AKŞAMCILAR tefrikarııı:ı sabırsızlıkla 
bekleyiniz! · ., .. - - 1 

• • • 
SON TELGRAF: Akşamcılarla beraber ay• 
rıca iki romana da başlıyacaktı r ki bun! ardan birisi g nzctemizde 
Kudü s Kız l arı, M u rad Reis tefrikalarını yaıan Celal Cen-

giz'in eseridir ve adı : 

6 6 NUMARALI C AS U S'tur. 
Ôbü rü de fevkalade heyecanlı bir eser d ir : 

yenileri geldi A ş K A . N A N D 1 M Belgrat, 5 (A.A.) - Niyabet Mec- 1 
!isi altı Nazırın istifasını kabul et-
miştir. Neşredilen bir kararname ile 1 Ayrıca tafsilat vereceğiz .. 

(Devamı ikinci sahifede) ----··--------------------.. 
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MAKİNEYE 
VERİ KEN 

eselesi 
urum unda 

Nazilli 
Kombinasını 
C B k lngiliz notası ve 

• ayar açaca Divrik'te bulunan de- ltaayanlar 
Nazilli Fabı ikası önümüzdeki pa- ı ingiltere Hük"Ümetinin Landı"' 

za rgünü Başvekfılet Vekili Celal Ba- mir madeninin de yük- yeni bir nota gönderdiği son ge 
yar tarafından açılacaktır. Celal Ba- telgraf haberlermdcn ögrenil 
"llr, bu münasebetle mühim bir nu- sek cevherı· tesbı•t edı.ldı· . l JI " Bundan anlaşılıyor ki, Ingi terıe 

ı tuk söyliyecektır. . . .. kumeti, daha Sinvor Musolini JJ 
k ab•ııı• yetı• I Kombinanın son tecrubcsi dun ya - O . d. manyaya hareket ~tmeden evvel Jl 

'ptlmış YC müsbet netice alınmıştır. Yandaki sondaj 65 metreye ın 1 mll nezdinde Fransa ile birlikte Y_ 
Verilecek karar ve tatbik 

bütün dünya için enteresan 
hadise olacak 

be IS 8 mı } 

Ir y J Çetinkaya istaS) onu civarında te- ' petı ol taharriyatı da iyi ve ümitli mış olduğu te ebbiısatı teyide u 
UgOS a V sadüfen keşfedilen yeni demir cev- safhalara giımiştir. Vanın Kozat zum görmekte ve bilhassa İspa1n' yr.daki cgönullü lerin geri çekı i K b• • d herinin son tetkık \'<' t:ıblilleri ya- me\·kiinde y ni galeriler açılmış ol- . 

' 

a 1neSJfi e ougu oıbi, Ruslardan kalan galeriler si bahsinde ısrar etmektedir. Ce etre 5 ( A.A.) - Uzak Şarl; i~lerile iştigale memur olan 23 Zer pllmış, umulduğundan çok, dahn b Balear adaları meselesi de az 
KClmıtcsının Tesı:id Tali Komitesi, dün akşam saat 20 30 dan 23.15 e ka- J Degv 

1
• Şl• k]ı• k müsbet neticeler elde> cıdilmiştir. Bu de iamıre başlanılmıştır. Çünkü bu- dikoduyu mucip olmamıştı. Bura 

da .. bir ıçtima alcdeım"ı:tir. arada yeni demir madenlerimizin en rada srkiz ton kadar petrol bulun- da İtalyanın üssubahri tesis ede 
Ç l. 1\f ll l C ·,,ctinı·n Ja ·sı 1

::- 1 kk da b' d d ) b ·1 •on tona baligy 0ıdugyu dugu hesap edilmi~tir. Ayrıca Ermiş ..., m mumessı ı. J• ı et er ~emı_, , pon t ı~ı ıa · ın u· ( Birinci sahife en evam az on eş mı ~ · • 1' istikbal için miıhım roller oyn?wİ 
i-:arar ı.·ermesi ı:e cemıyet mukavele namesinin onuncu maddesi mucibin- nazırların '\'ekillcri aşağıda göste - gibi bunların diğer demırlerden üs- kö~ ü ch·armdaki sondaj da evvelce hazırlandığı b::ıhsi yeni değildır. it' 
ce memleketine lıiç olmazsa merıfi hfr yardımda bıı1tmması liizumunda rılen şekilde tnyin edilmiştir: tün bulunduğu, çünkti sılis ve bakı- burada goriilen havagazından maada giltere Hükumeti, tekrar bu :nıesel)l ~rıı 
t"rar etmiştir. Adliye: Simonoviç, rmın çok az olduğu gr.irülmüştür. asfalt da zuhur eylemesi hasebile ye nazarı dikkati celbetmekte ,.e ı 

Bir karar Stıreti ıanzim etmek üzere 4 azadan mürekkep bir tali ko- Orman ve Madenler: Kuyuneiş, Diğer taraftan, memleketimizdeki 650 metre)e kadar indirilmiştir. lear adalarında her hangi bir dl' ..ıı 
mite teskil edılmıştir. Bu karar sureti bugiin saat 11.30 da tesvid k<nnite - Nafıa: Stoçoviç, nııımınıımıınıııınıttmHttltllllllllllUllllllUllllftlllllnmıınmııınnmmımnıımıınıınnımınnıııımnıııımıuııım11nmımııuıı11 şikliğe meydan \'erilmiyecegini b 

sim. teı·di olunacaktır. Devlet Nazırı: Novakoviç, IS TAN Bu L, un tlr]atmaktadır. İspanva mcseıesill 
Bedeni Terbiye: Miletiç, halli, yani cgôniıllu lcrin geri ~ 

ltalya gene Çapraşık b• Maarif: Mazaçeviç, kur/uluş bayramı kilmesi meselesinin görüşülmesi 1 
1 r Posta ve Telgraf: Çeverkiç. malUm Ademi Müdahale Koırıit 

1 
Siyasi mahfeller, bu tebeddülatın, nin yerine uç devletin -İngilt 

ld b 1 d Stoyadinoviç hükumetini tarsin e - Kurt u ı· u bay ra m 1 yar 1 n Fransa ve ital) a- dor,rudan doğr 
Yo an yürü m eg" e aş a ı ·b deı·rceğini ve dahili ve hari~i si!asettc . • görüşmeleri daha münasip görtl 

değişiklık husule gebrmıyece - h ti k ti ı k lmektedir 
ğini kaydetmektediıler. ara re e u . u anaca Bunda~ maksat, sür'atle bir ne i 

(Birinci sahıfeden devam) Bedin, 5 (A.A.) - Hn\•as Ajansı-
hul bır tahtelbahir tarafından ya - nın muhabiri bildiriyor: 
ı::ılmış olan tecavüz, )eni bir heyecan Dcutsche Algemcine Zcitung, gö-
' esilesi olmustur. nüllülerin İspanyn'dan geri çağrıl -

Tecavüz tesbıt edılen son mallı - masına itiraz etmekte ve gönüllüleri 
mata gorc sabahleyin snat sekizde çağırmak veya oldukları yerde bı. -
olmuş ve mu rip, birdenbire deniz- rakmak suretile İspanya buhranını 
den çıkan bn):ı-cıkc;ız, numarasız ve :nevziileştirmek kabil olduğunu iddia 
Ddsız tahtelbnhırın tecavüzüne uğ - etmektedir. Gazete, sulhü idame et
ramıstır. Tahtelbahır iki torpil at- mek için en muhim meselenin gö -
mı~, ikisinı dE' rastgetirememiş \·e nüllüleri geri çağırmak değil, buh • 
tekrar denize dalmıştır. ram mevziileştirmek olduğunu ilave 

Hadiseyi Basilisk h men telsizle etmektedir. 
her tarafa h her vermiş ve bir yan- 1TALYA YENİ BİR KO-
dan da meçhul tahtclbo.hirin daldığı LORDU MU GÖNDERİ -
ıstıkamete deniz içinde patlıyan bom- YOR? 
bl!lar n tmıya baslamıştu. İngiliz Roma, 5 (A.A.), - Salahiyettar 
muhribinin yardımına iki koldan mchafil, 1spanyadan avdet etmiş o
İr-giliz muhrıbi Ye iki deniz tayya- lan General Terruzi'nin Roma'da bu
resi şitap etmiş \'e denizaltı gemisi- Junmasının sebebi, mumaileyhin B. 
n n firar istikam tkr"nde aramalara Musoliniden takviye kuvveti olmak 
başlamıslnrdır. üzere bir kolordu ıstemek olduğu su-
Muhrıp1€rden ve tayyarelerden retindeki şayiaları tekzip etmekte • 

&tılan ve suyun derinliğinde patlıyan dfr. 
• tahtelbahir avına mahsus• bomba- Roma, 5 (A.A.) - Salahiyettar 
ların endahtı sa ·esinde meçhul tah- mahfcllcr, bir kftç sınıfın Ye bilhas
tclbahirin batıp batmadığı henüz an- sa 1907, 1908 \'C 1909 doğumluların 
1 sılamamıştır. askere ça&rrılacaklan hakkındaki ha~ 

İngiliz harp gemileri, muhtelif sa- bcrleri tekzip etmektedirler. 
'"ıalarda kontrole 'e taharriye de - İT ALYA ÇAPRAŞIK YOL-
v. m etmektedirler. DAN MI YÜRÜYOR? 

Hadise, sirasi mahiyeti itibarile 
fevkalade menfi bir tesir uyandır -
mıştır. Hadisenin tarzı inkisafı e-
1 l mmiyet ve al ka ile takip edil -
mektedir. 

Londra 5 ( A A ) - Basılik'in mü
tecaı•iz tahte1bahire 1uırşı yapmış 

oldugu mukab l tnarnızun tesir icra 
<'dıp etmemi~ old ığ ı 1 enüz matum 
değıld'r. Taarruz. Londracfo büyük 
b T heyecan tet'lıt ernıiı tir. 

lTALYANIN CEVABI 
MENFI Mİ OLACAK? 

Paris, 5 (A.A.) - Oeu\Te diyor ki: 
İtalya'nın Gen ral Franco kıtaatı

nın müruru znmanla müsbet muvaf • 
fakiyetler elde edeceğini tahmin e
derek vakit kazanmıva çalışması 

muhtemeldir. 
İtalya, ayni zamandn Fılistindeki 

vaziyetin İngiltere iç·~ daha ziyade 
vehamct kesbrdeccgıni \'e mali Ye 

\

içtimai rniıskı.iliıtın Fransa'da için -
den çıkılması mı.i kul bır \•aziyet ih
das eyliyeceğıni de umıt etmekte -
dir. 

1talya'nın bu hesabatına mukabil, 
Fransa ve İngiltere hükumetlerinin 
büyük bir azimkfırlık go!>termelcri 
ve icabeden biitün mücamelekarlıkla 
beraber müstacel bir mesele hakkın-

-·-- eeye varmaktır. Şimdiye kadal' 

Kabine ı p d •• b• d•Jd• i demi Müdahale Komitesinde so~ tıı C rogram un tes ıt e 1 1 uzsdığı gizli bir şey değildir. J!~ • ~ı D v • •kı• v • Akdenizde korsanlığa karşı te ~ta e gIŞI 1 gı lstanbulun kurtuluş bayramı mü- 'cak, muteakiben şehir ve gençlik a- aranmak üzere İngiltere ile rrsıı: r: l'ı 
(Birinci sayfadan devam) nasebetile yarın her yer gündüz bay- dınn birer hitabe irad edilecektir. k~t_'i ~ir ~aziyet alarak mü~~ 11~ 

cek ve karara bağlanacaktır. raklarla, gece elektnklerle donana - Bunlar da bittikten sonra bugün Tak- gmştıkl ı zaman, Roma Huk . ~ 
Diğer taraftan Celdl Bayarın baş- cnk ve süslcnecektir. Yapılacak me- . d h 1 kt 1 t ·b- de bu meselenin de Londra Adeill1_..ı 

· k sun e azır anma a o an rı un . .. ev kanlığmda kurulacak olan yem a- rnsifue saat tam 10 da Sultanahmet- b--, k . il k A kA il dahale Komitesınde muzakerc , 
ı!ıunac sıv ve as erı er an e . . şı· , 

bine Cttmlıuriyet Bayramını miite- te.n ve topçu müfrezesinin atacağı 21 . mesinde az mı ısrar etmıştı?.. -~ , 
akip te~ekkül etmiş olacak ve bir ciiğer davetliler önünde bir g~it res- fngilterenin tekrar ettigi ve ısı· 

'.t pare topla karşılanacaktır. O sırada · ı k b hk" · 
ikinciteşrindc açılacak olan Ka - mı yapı aca ve sa a ı merasııne gösterdiği nokta, gönüllü rr.esele 

kıt'alar, mckt<:pliler, halk ve bütün b 1 'h ·ı kt' "" mııtayın huzuruna çıkarak itimad u suret e nı ayet verı ece ır. bir nihayet verilmek üzere LO•' 
nakil vasıtaları oldukları yerlerde, ft 

Tcyi istiycccktir. Saat 16 da Belediye Reisile Şehir Paris ve Romanın doğrudan dorı aziz şehitlerimiz için, bir dakika ih-
Yeni kabinede bulunacak ;:cvat Meclısi aznlnrmdan ve Partiden se- müzakerata girişmeleridir. tiram vaziyetinde duracaklardır. Sa- "lfl'l 

1ıakkındaki şayiaların hepsi şimdi- çilmiş bir heyet Kolordu Komutan- Şu son günlerde İtalya ile n 
1 lik bir dedıkodtt mahiyetindedir. at 10,30 da Sultanahmet meydanın- yanın, hele son Hitkr - Musc 

k T ! ·1 •o - t .. A , D ı dan önde askeri mektepler, arkada lığına giderek halkın ordumuza şük- d d so 
Do tor ev ı c nuş u ras ın ış ranlarını bildireeEktir. mülakatı esnasın a V<' on an 
Bakanlığından aynlacağı hakkın - Üniversite :talebesi \"C birlikler ol- sulhi.i korumak için pek ziyade , 

d l k t ed 1 k IC ·· Akşam 20,30 du kahraman ordu - ıır daki şayia da bu sabah Anadolu ıduğu hal e rnre e ı c.ce op.ru, lıı::ınıyn istekli oldukları P 
1 1 1 T k muz şerefine Perapalasta Vali tara-Ajansı tarafından 1'esmen tekzip e- ı Şi~hane-Ga atasaray Y~ 1 e a sımc cümlclerle tekrar edildi. 

dilmiş ı·e Riyaseticumhur Umumi gidilecektir. Taksimde Istiklfil marşı fır.dan bir ziyafet verilecektir. Ge - İtalyanın Akdeniz itilafına gir 
J{citipliğinin tebliği lıaricinde hiç çalınacak, direğe muasimle bayrak ce bütün halkevlerindc müsnme - si için kendisine hEr türlü k~'. ' 
bir vaziyet mevcut olmadığı kay - çekilecek, abideye çelenkler konula- :-eler tertip olunmuştur. gösterilmiştir. Romanın istedi ,ı 
acdilmiştir. nevi müsavat zanm~tmiyoruı t 

Yeni kabine kıırulurken, ı:ekalet- V b l ha/de artık eksik kalmış olsun. Fckıı 
Zer te§1dlatında bazı deği§iklikler .1 QŞ me YVQ V8 Se ze er pnnyadaki cgönüllü lc:rin or 

1Japılacağı, btı arada bir de Müna - " •• l m ? hfılfı çıknrılmamı~ olması v~ t 
kaliitVckaletikurulacağıhaberve- ÇUTUYOT QT l • ll"~haherderle, notalarla'". it 
rilmckteclir. rilmek yoluna girilmes' · ı- •. 

S r ba ta sırıkta o ı ulma saatlerini değiştirmiyc esas i- • Diğer taraftrın Maliye Vekaleti - eyyar esna m § • ' - yade müsaade edileceğe b ı.... • 
1 d · 1 sak edildikten tıbarilc karar vermiştir. Esasen Hale 1 •· nin Hazine V ekafoti adını alacağı muz a ış yapma an J a Artık Hitlel' - Musoli li mü "Ati 

ve İnhisarlar V ckaletinin ltiğvedi- sonra halkın alıştığı :se) leri yine ko- gelen bütün malların da günü gü- dan sonraki vaziyetin i'1ki afı ı-· 
l ted "k debilmesi 1"çın' nune satılması için Hal Müdürlüğli 1erek. bir biitçe Vekaleti ilıdas olu- ay ve ucuza arı· e lerindeviz. Biz, şimdi RomaV8 
B 1 d . bah 1 k rul de bu f1kirde bulunmuştu. Şimdi Be- d" nacağı söylenmektedir. e e ıyece sa pazar an u - derilen İngiliz notasının orn " 
masına te~ebbüs edilmicti. Fakat bu !cdiye pazar kurulma saatlerini 17,30 ı·ri" 

En büyük 
Askeri manevra 

( / inci :scy/udan devm o) 
f:ef ere geçiş tarzlarile cephe gerisi 
teikilatının ~alışma tarzlarının kon
trol edilmesini temin edecek olan bir 
manevra olması itibarile bu manev
raya büyük bir ehemmiyet \'eril -
mektedir. 

~ ..,.. sıl karşılanacağını bck:iyebi ı f 
te=bbüsten hiç bir netice istihsal c- ile 20 arasında yapmak için tetkıika- A•" 

:ı- Ahm d "" .... 
dilememiştir. Esnafın bir çoğu bu ta başlamı:;ıtır. Ayni zamanda 82 pa- .............................................. . 
yeni şekli tamamile yadırgamış, di- iz. r yerınden bir kısmının civar ma- 1 
ğer bir kısmı ise Halden alacakları halle'er halkı için en müsait yer -

dd l · ı · k d t lerde olmadığı hakkındaki itirazlar ,.________ el 
ıma e erı pazar yer erme a ar a- * Belediye, yem sistem 14 
şıtmak ve tekrar geri götürmek mas- da kısmen makul görülmüştür. Ev - .. b Itlallı; 

. . Yclce kaymakamlıklar tarafından arabası yaptırmıs, tecru e 
raflarından kaçınmıştır. Bu ıtıbarla 1 1 . b d f B 1 tinde kazalara dagıtmıştır. lyi Jl ~ 
ilan edilen 82 yerden ~ncak pek mah- da~·rı an pa~adr yetr ebr~t ul e a 

1 
te e - alınırsa bu orabalnr çogaltıla~ll 

• ı) ece yem en es ı o unaca { ır. ·çı!l 

dut y~r!erdc \ e. c.ema? )' ekun beş Dığer taraftan teşrinievvelin bi _ * Şehir sularının ıslahı 1
• ·' 

kaza ıçınde yedı sekız tane kadar rindenbcri Hale gönderilen mallar rnpor hazırlanmış, valinin rı)• ~ 

Parıc;, 5 (Hu u i Muhabirimizden) 
- ltalya, hrnüz İspanya meselesinin 
la"' fi) esi hakkınd .. kendisine verilen 
ı ota) a CC\ ap \ermemiş ve üstelik 
•• deta bu notanın cevabı imiş gibi 
meçhul bir tahtelbahir, İngiliz harp 
gfmisinc de tEca\'lİZ etmi.c;tir. 

Başbuğumuz Atatürk, bütün bu 
a~keri ve teknık çalışma \'e hareket

,d~ irad etmis olduk~arı sarih bir su- leri yakından tctkık \'C takip eyle.: 
::lc> seri \'<' \'azıh bir cevap Yerilmesi mck arzusunu izhar etmişlcr<lir. Bu 
Jfııımgelmckt o d • t nu n ıkca an- ıtıbaria kendıleri refakatlerinde İs-· 

pazar kurulmaktadır. Fakat ~~~ulan azalmıştır. Esasen Hale diğer zaman- tindeki bir komisyonca tetki}{e 
pazarlara da halkın ragbet gos.er - lnra nazaran daha az miktarda gelen lanılmışbr. ı' l 
memesi gerek pazarlara gelen, ge- malların da tamamile sablama _ * Cağaloğlundaki eski Aırıe 1ıf. 
rek yeniden pazar yerlerinde iş gör- m<ısı müstahsilleri çok müşkül mev- yat Mektebi binası, bir kız ortB 

italj an n C<'\ ubı. tahminkre göre 
kafi 'e n er.fi ol mı\ acak, fakat. 
müsbet hir b"r kcvfı) eti de ifade et
mıy ccktir. Ek l ·vQr gazetesi yaz
dı~ ı mühim bir m k. le>dc: 

- f tah a aç k 1 arckct etmiyor. 
Dolambaçlı yolla ·daıı gidiyor ı•e .. 
Jıep yine bildic 'ı i, kafasmın içine 
!ferlcştirmiş olduiju şeyi yapmakta 
deı•am ediyor. Bu 1·a.:iyet. böyle ne 
kadar sün.ip gideccJ.tfr?. fnkiir et -
memck lô mıdır ki, Avrupa sulhü 
gün geçtikçe dalıa çok karanlığa, da-
1 a çok tehlıkeye gidiyor.• 

Demekte, gönüllü meselesini uzun 
uzadıya izah edr-rek İtalyanların o
r .daki gönüllü ordusunu g<:>riye çek
melerinin siipheli olduğunu beyan 
ediyor. 

Alman gnzeteleri de, gönüllü me
s 'esinde muannidane ve ısrarlı neş
rıyat yapmakta, gönüllülerin çekil
melerin:n mümkün olamıyacağım 
kaydetmektedfr. 

Paris, 5 (A.A.) - Petit Journal 
y.zıyor: 

İtalya'mn VErecegi cevııbın sade
c~ bir redden ibaret olmamasını ü
mit etmek icabcder. Fakat bu ceva
bın kaydüşartsız bir kabuld"n iba
ret olacağını zannetmekten tevakki 

<'tmek gerektir. Bilakis faşist hüku
metin, usule miiteallik bir takım 

çapraşık yollar bularak bu yollara 
sapacağı gitgide daha ziyad~ muhte. 
mel görünmektedir. 

ı, tmaları iktiza ede met İnönü, Celal Bayar ,.e diğer ri-1········1 ................ ······················· ....... . 

J • caJ oldu ,u h ılde cuma günü Anka-
a pO ya yenı rncian hareket buyuracaklardır. Di-

s·ı"" hl ~er vekiller, mebuslar, generaller ve 
ı a ar a ıyor gazeteciler de cumartesiye hareket 

Japonya Alm&ny dan 40je<lecek1erdir. 
milyon liralık silah 2 a.yor 

1 
~ane>vra sahası cha~ı~da büyük -

C 5 (AA) J l 1 
.erımız ve da\;etlıler ıçın ayrı ayrı cnevre, . . - apon arın 

Al d b . d d k .. yatacak yeıler hazırlanmıştır. manya an ır SPnc e o enme u-
~ze.re 40 mil) 011 i vı re frangı kıy _ 

1 
Trakya manevralarında olduğu 

ın<.tinde sil"h s tın almnk istedıkleri gi~i bu ma~e\Tnl~rda. da Büyük 
ve bu husustaki mu kerelerin Ber- Mıllet Meclısındekı esin askerler ve 
Jinde cereyan cttıgı hakkında bir şa- muvazzaf bütün or, kor \'e tümge-

neraller bulunacaktır. yia dolaşmakta w miızakerelcrin ne-
ticelenmek uzere oldugu oyJenmek
tedfr. 

Trakya a kalk nma 
vaz·yetler~ ·nkişaf 

ed·yor 
'J'rakaydaki kalkınma hareketi 

Bulgaristan Türklerine 
t~cavüz 

(Birinci sahifeden deı·am) 
muştur. Ayni kazanın Bebrova kö • 
yünden Ali ve Mehmet kardeşlerle 
Mustafa, köylerine dönerlerken mü

sellah bir Bulgar talebesinin hücu-

f k k k f tebı tesısı için dun Maarife tcsl meyi düşünen esna ı or ·utma ta- kide hır kmıstır. stanbuln yaş mey-
dır. Belediyece yapılan tetkiklere va \'e sebze gönderen civar kasaba dilmı~tir. t 1 

h l 1 . v •• •• k * Üniversitmin F. K. B. 8

1 göre, a kın bu pazar ) er erme rag- \ e köylerde mallar kısmen çurume - }erinden bir dersten ikmale )<:ı 

lbct etml'ml'c;inin pazar yerlerinin te, kı&men de yok pahasına denile - de 
ikinci sınıfa devama müsrıa 

iyi intihap edilmemesi \'e pazar snat- cck derecede u! uza satılmaktadır. mesi için Maarif Yekalctin<' Jf 

· b ik ı.. ~b· d alakadar makaml:ıra vaziyeti izah caat etmişl<'rdir. 1~· 
!erinin halkın alışveric; saatine uy - l Müst, hsil, bu haldC'n nevmit olmuş, 

gun olmaması gi i i Sfut. ı var ır. * Diş tabıpleri içm açılan 1' 
Bu itibnrla Bclecliye, pazarların ku- ctmiyc karar vermiştir. mül Kursu 8 te riniev\'cl tı 
uıuınıuunw1111uınıt1111ı11111111aumuıu11111111111n11111111nıttı1huııunıumu11nıu11111111uıu111uuııı111111111nı1111u111111ı11111111ıtttn 

Yeni 5 liralıklar 
Cumhuriyet Merkez Bankası ta· 

rafından yeniden bastırılmakta olan 
kağıt parnlardan be~ liı alıklar, bu a-
yın on beşinde tedaviıl mcvkiine çı
karılacaktır. Yeni banknotların nü
muncleri, istiyenler tarafından ban
ka gişelerinde ve malsandıklarında 
görülebilecektir. 

Yeni paralarımız 7Xl5,5 ebadında 
olup, ön yüzü koyu mavi renkte ve 
sağ tarafında Atatürkün resimleri, 
ortasında renkli bir tezyinat rozeti 
ve altında imza bulunmaktadır ve 

'fareşal Çakmak bu 
ak am Ankaraya 

gi iyor 
J Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
FC\ zi Çakmak, bu akşamki ekspresle 
Ankaraya gidecektir. 
MnrcşaJ, Ankarada iki gün kal -

dıktan sonra manevra sahasına ha
reket eyliyeccktir. 

Gramofonlu radyolar• 
dan allnacak resim 

Gıamofonlu radyolardan gramo -
fon resmi alınm1yarak yalnız radyo 
r~mi alınacaktır. Yalnız gramofon-

kapanacnktır. 
1 

f" * Almanyanın Londra Scfır g 
Ribbentrop tayyare ile Berli11e 
miştir. fit . * Antakya Konsolosuınuıd ., 
cfün Toros ekspresilc Ankar:ı 8 

ni vazifesine hareket etmic;tif· 

Denizyolları işıs:.,ı 
direktörü me" 

0 
Kendi kullandığı hususi ot 0 

hakkında tetkıkat yapan Dahiliye 
VC'kfılcti İdari Müste arı Sabri, şeh
rimize donmüştür. 

Müsteşar, Trakyanın bu çalışma He 
Umumi Harpten onceki \'aziyetini 
iktisabn ba ladı vını söylemiştir. 

muna uğramışlar, bunlar kaçmıya dört yerinde kırmızı renkte seri \•e 
b?.şlamışlar, fakat haydutlar müte - sıra numaralarını ihtiva etmekte -
madiyen siliıh atarak zavallı Türk - dir. Arka tarafı yeşil renktedir. 

! 
lardnn da bunların yüzde kırkı nis
betınde bir resim tahsil edilecektir. 

lile Haydarpaşndan Üskiıdtı~8 esi 
giderken bir müsademe nct.~~Jı1' 
rahim adlı bir arabacının ° Jlİ ı 
sebebiyet vcrdigi cihetle ~ .9 ı 
ları İşletme Müdürü zekeflGsıı 
kif edilmiştir. Hadiseye ı.ıt· 
Müddeiumumisi el koymuşt 

BELEDiYEN.N DAVETİ: ede' 

rif Oruç tahliye edildi 
Ağır ceza mahkemesinin dün hak

kındaki hukuku amme davasının su
kutuna karar \'ermesi üzerine eski 
Yarın gazetesi sahibi Arif Oruç, dün 
akşam geç vakit tnhli) c edilmiştir. 

!eri ko\ alamışlar \'e neticede Mus
tafa ile Abdullah kaçm1ya muvnffak 
olmuşlarsa da 50 yaşında olan .Meh

met ağır surett<> ynrnlanmış, olduğu 
yere düşerek ölmüştür. 

Ayni kazımın Netan köyünden 
Mehmet de köyünden diğer bir köye 
giderken bu şekilde bir taarruza uğ
ramış ve ağır surette yar~nmıştır. - .... 

Bu sabahki kaza 
Bu sabah, saat sekizde, Eminönü 

tramvay tevakkuf mnhalline giren 
90 numaralı Şişli - Beyazıt ikinci 

1 mevki arabası Salon markalı Emin
önii - Emirgan otobi.isüne çarpmış 

1 ve otobüste hasar yapmıştır. Nü -
l fusça zayiat olmamıştır. 

lstanbulun Kurtuluş yıldönümünü kutlulama merasimine i~tiralc e)d 
olan alay Birinciteşrinin 6 ncı günü saat 10 da Sultanahmet rııd~ııı 1 

d eY f '' n~n a to?lanaca~, saat 10,30 da hareket ederek Taksim ın Jil\ 

gıdccektır:. Bu torende bulunmak üzere lstanbulda bulunan saY~iiı~s' 
Şehir Meclisi üyeleri, Süel Generallar ve Ostbayf ar, Adliye ve f. ş~' 
rüesası, Belediye erkanı, matbuat mümessilleri, Siyar.al Parti .. ~ıı. fi 1 

ları, hayır ve meslek cemiyetleri başkanları, Bankalar DirektO~ f ıJ!i 
jmtiy~zlı şirketler ve Ticaret odası ve esnaf cemiyetleri reıs ..D, 
Tnksı!f!dc hazırlanmış olan tribüne teşrifleri rica olunur. ,.61'' 

Efbıse : Jaket Atay, Silindir şapka. 
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• • 
ır 

imleri 
Seksen y re yen· ve 
Türkçe adlar kondu 

1
-Halk Filozofu-] 

diyor ki: 

•• Top ve mahal e 

oy ve Uskü 
s halledi • • 

ışı 

Din t'e dünya işlerini ayırdık diye, 
bazı adetlerimizde de değişiklikler 
yaptık. Eğer bu değişıklikler başka 
dinlerin adetlerıni kopya, da1ıa doğ
rıtsu. o adetleri kendimize cadapte> 
şeklinde olmasaydı, belki kabul e
debilirdik. Lakin, öyle olmadı. Me· Bazı mahallelerin de isimleri 

Birçok yenı· depo 'ar, ı·stas- seUi, cirtica .. zannedılınesin diye, ö- d 
lj lüm haberlerinde crahmeti rahman- e ğ iş i g o r . 

Y on/ar yapılacak ı dan,, cirtıhali darübcka• dan vazge- Sokak ve mahalle isimleri hakkında tetkıkler yapmakta olan komis-
S <;erek yerine ~oyle bir fornıiil getir- yon, işini bitirmiş ve dünden itibaren rapor ve lıstesini :tanzime başla-

.: :lar idaresı Kadıköy ve havalisi jikinci kısımlar hazırlanmış ve icap dik: mıştır. Komisyon, bey, paşa, hacı gibi kullanılması yasak olan elkabla 
yltketin "b" -.:ı·ı cAmcamız, davımız. ZC\"Cİmiz, bi· 73 k k e u h e vaz'ıyet ettikten sonra, eden makamların tasvı ıne arzı..-uı • biten isimlerden tarihi olmıyanlarla ecnebi isimler taşıyan so ·a v 

lldaa;alıde yapılacak ıslahat hak - miştir. Üçüncü kısm::ı gelince, bu hu- ı~ad:riı:nız. oğlu~~z. to.~~.nu~t~.z, ye- altı mahall€, bir semt •isminin değiştirilmesi li.izumuna karar vermiştir. 
!!si b etkiklere başlamıştı. Sular ida- susta daha esaslı ctüdlerc devam edıl· genımız Bay Dı.rı nın olumunu ha - Esasen son kararlar ,·erilmeden önce Müzeler İdaresi Eski Eserleri Ko-
ılt~ u tetkiklere göre Üsküdar Ka- mcktedir. tber verırken .•. ılh~ ruma Encümeni gibi dairelerle temas edildiği gibi tarihi ve ilmi tetkik-

oy v 1 
' B f . l 1 t T"l · · · · h e cıvarı içm bır ıslahat pro· Sular idaresinin Üsküdar yakasın- u ormu ' ııns ıyan ° ıı crı ıçın }erde de bulunularak bu neticelere varılmıştır. Bu itibarla bu liste yeni-

~~· ~zırlarnıya ba-lamıştır. Bu pro- da 937 yılında yaptıracağı işler ara- 1 kullanılan. bir formul ııe bizatihi gü. den tadile uğrayacak mahiyette değildir. 
' ... ~7 ırı acilen '-'apıl~acak ı"c:len· dı"gren· sında bı"lhassa Çamlıca "e havalisine lünçtiir. Ölen kimdir? Kimin oğlu, . dl 'l b b '!tf llıal' "' ~ • • k' . b b k' k k" . Mahalli:!, semt ve sokak isimlerınin eski ve yem n arı e es a ı mu-

ııttı 1 Yılı içinde basarılması la - su isalesi işi yardır. Bunun için Bağ- tının a ası, ·ımm ·ocası, ımın cibelcrini havi liste ve rapor Şehir Meclisinin ikinciteşrin içtimaı devre-
c S: ~! Şeyıerı ve üçuncus.Ü de 938 mali larbaşında bir depo ve bir de terfı kardesi filandır? Bıt lıaber, bir ölüm sı"nde mu··zakere edilecektir. 
de llldan · · 1 b • d · d A 

Eskiden kedilerin kuyruğuna te

neke bağlayan yaramaz mahalle ço

cuklarına rastlanırdı. Mahalle mek

leplerinde saz kalemlerin içlerinden 

çıkan çöpleri sineklerin gerilerine ba 

tırır ve kürsüdeki hocanın sarığına 

konmak üzere salıverilirdi. Sevilme

yen muallimin iskemlesine konan 

iğneden, kocakarılara atılan çelme -

ye kadar Sulukule terbiyesi görmüş 

bu mahalle çocuğu tipi bugün nrtık 

nesli munkariz (Mamot) fili gibi or

t:ıdan kalkmış bulunuyor. Çün -

kü mekteplerimiz ve aile hayatımız 

artık bu Osmanlı anarşistinin bed -

baht mahsullerini çıkarmıyor, onla

rı tertemiz bir terbiye ile ıslah et -
meni yolları bulunmuştur. 

Un ıtibaren bf.Ş vılda tatbik o- istasyonu kurulacak bu istasyon - ıa erın en zıya e, rap saçı ne - ııııııuı11111111ıınmınııuut11111nııınıı1111ımuu11111nm•m•n•11umın11ffffUllHllllUlllUUUUtlllHHllHllllllllHUHlllllUUWSlllHlllllA 
lı acak "' ' · · d b' b l b · ~ ~ 1sıahat ve )enilıkleri ihtiva dan bütün Çamhcaya su verılccek- ,~ın en ~~ .. 1 meceye enzıyor v._e L Sultanahmette 
sı ~ç k ımdır. Birinci ve tir. ınsanın olum karsısında duyacagı iman 
" PQ,.Q . venı· ~~~~yerme. içine başka 1ıisler dolu- işleri de istimlak 

C 
.1 ~ Bir de, eskiden, cenaze merasimle-

e l z f. rinde hafızlar. 1ıocnlar varken. şim- Asr il eşiyor! Yapılacak za arı • e ,1/ l1l dı. onların yPrine cmarchc junelere, i M [ / k? H/f h ı·· getinniş bulunmıonız. Bunu da an- Elektri kli vinçler ahnacak Belediye Maliye Vekatc,• 
a Qsz Q l nQCQ • lV.l a SU U lrımıyonım. Evet, luı1ik olduk. fakat İstanbul Liman tesisatının asrileş- tine m Uracaat etli 
lınıarı Ödemeyenlere Bu yal üç m lsli bol y e 1nristiyan olmadık ki. onların adet- tirilmesine karar verilmiştir. Liman Belediye, yanan Adliye binasının 

h ferini ve ttsttllcrini alalım. Hem la- . 1. . . ll "t harr·k bil arsasını Maliyeden satın almıya ka-,., a nis Y""r ! bereket lidir . . . - . Işlctme aaresı, e e mu e ı · 
"er k r ,... yıldık sadece dm ve ~uıtya ışlerini . 1 k rar vermişti. Aldıg~ımız malumata 

ı "' e l • · h ı·· ·· ·· · l · kaldırarak yer:ıne e e -
; ;·

1 1 tı ve agved.ilen Ihtıs~s mahkc- Bu seneki zeytin mn su unun, ge- ayırmıştır. Bir ahret yolcusunun böu- tun vınç erı . . t h .
1 

göre Beledıye, ahiren bir başkasına 
.~l'afıncı gerek nizami mahkc>meler ç(>n yıllara nazaran üç misli Caz.la ol- le şeylerle alôkası yoktur ve şayet, trikli vinçler getırmeyı ve n mı ve satılmaması için şimdiden Ma _ 
'- l'ıyet an hükme bnğlanan ve öuğu anlaşılmıştır. Yeni yıl zeytın ona, mu1ıaklcak cenazPsinde bir ta- tahliye işlerini bunlarla gördürmeyi !iye Vekaletine müracant etmiştir. 

re tıı hı1 kesbedc>n pnra cezalarının, mahsulü toplanmakta ve fabrıkalar zım ve tckrim gösterilmek isteniyor- kararlaştırmıştır. icabederse bu vinç- Burada Belediye; hiç bir bina yapıl-
rııt ~·tde,a~ ~rafından ödenmediği tak- faaliyete ~çmek üzeredirler. sa. bunun nüfta: tcz1:eresinin iize • ler Almanvaya sipariş edilecektir. masma müsaade etmiyecektir. Çün-
ıJ'. 1\>tla hsı}ı emval kanununa göre Hariç memleketlerden yeni sene· rinde yazılı olan dininin usullerince ~ kü ılerde şehir planı tatbik edilir -
d hıı11ıa l'l'ı.allarına müracaat edilerek nin zeytin ve zeytinyağ mahsul ve i- yapılmljlSından mantıli daJıa ne ola- Diğer taraftan limanımıza gelip ken Adliye binasından denize ka -
iel \>!! ce~~ satılması yoluna gidilmesi malatına şımdidcn birçok siparışler bilir? de rıhtıma yanaşmıyan ecnebi va - darki saha baştan başa istimlak olu-
1 dfııı~ h :ıruu ödemekten istinkaf e- yapılmıştır. Layik olalım, fakat gülünç ol mı • purlardan yolcuları çıkarmak için nacaktır. 

~ :tıı.... akkında da hapis k::ırarı çı- Bununla beraber mahsul bol ol • yalım . .. ıas de münasip rnotörler tahsis edile -

Lakin, söylcmiye dilim varmamak· 

la beraber bir hakikatin, yaralı bir 

hakikatin üstüne parmağımı bas -

maktan da kendimi menedemiyece
ğim. 

Belki sizin mahallenizde vardır. 

Eğ<:>r e\·iniz biraz genişçe bir arsaya 

bakıyorsa mutlaka siz de onların aşi

nasısmız Beş on çocuğun -ki bunlarıı 

hepsi birer onarru.>ktep veya lise ta

iebesidir - ellerinde bir meşin topa 

yumruk ve tekme savurduğunu gör

müşsünüzdür. Bunlar mahallelerde

ki her boş arsayı birer stadyom ha

line koyan bu yavru futbolcülerin 

spor zevk ve temayüllerine dil uzat

mak istemiyorum. Yalnız kötü nü • 

munelerinden ibret alarak kavgalı 

bir futbol maçından ettikleri istifa-

deyi tamamile tatbik edişlerinin te-
d rJ; \'ı:! 1 "'~ bu hususta gerek liıkay- duğundan bu kış, zeytin ve zeytinyağ Fikret Adli 

ger k ceh.-t.ir. 
Ct~ Ola 

1
\ ıhmal ve terahisi görü- füıtlarımn geçen senelere nazaran ------------

t ~edil n arın hemen mahkemeye ucu:dayacağı v<? bir müddettir yük
. ~rı a~ell'rı dun Adliye Vckıile- sek giden fiatların 10 - 15 kun.ış ine

A kayın yeni tarifesi sirlerini kaydetmek istiyorum. 
- d Çünkü bu yavru futbolcüler top o-

~arlarn tebliğ edilmiştir. ccği tahmin edilmektedir. 

r SİZ şehir 

Turizm 
Pilotları 
Çoğaltılacak 

Bu yıl; ik i misli fazla 
t aleb e shnacaktlr 

A razi tatbıka başı an • yununda küfretmenin. oyun arka-
Akay idaresinin Adalar ve seva - daşlarına tekme ve tokat vurmanın 

"T'ahrı·r hili mütecavh:e hattında yeni sonba- maçlarda (gol) yapmak gibi bir me-
l. ~ har tarifesinin tatbikınn başlandığı ziyet olduğunu sanmakta ve.. kulak-
• 1 • malfımdur. 
lŞıeTl Yeni tarifede öğ1e ve akşam posta-

iki senede bitırHebile· ıan azaltılmış ve gerek Büyükada -
dan, gerek Köprüden kalkan son va

cek mi? 

ianmızın, gözlerimizin, hislerimizin 

ismetini rencide etmektedirler. 

Halk Filozofu 
purlar daha erkfn saatlere alınmış-

Viliiyetımizin her tarafında ::ırazi tır. Ehliyetsiz başmuallhnler 
i ~ni bir ( gürültü yasağı ) 
tılırnatnamesi hazırlamyor 

Bu sene Ankaradaki Ergazi motör
tü tayyare mektebine bu yıl mev -
cut talebenin ıki mislinden fazla ta · 
Jcbe alınacaktır. Boyleliklc turizm 
pilotu yetiştirmek uzerındeki çalış

tahririne devam edilmektedir. Ştm- Yalnız bu ara, evvelce Köprüden tık mektep baş muallimlerinden 1 

1 diye kadar bazı yerlerde tahriri n- 19,!15 te yapılan Büyükada ve Hey - idaresizlik \'e muvaffakiyetsiz1ikleri 
razi sona ermiştir. Arazi tahrir lko- d ~ t t 19 da kal • 

4 
"Qballlra gürültüyü a z a /faca k maJar hızlandırılmış ve rakaınhr 

arttırılmış olacaktır. 

~h cihazlar konacak 
~ ~t{:d~~~ gurultu ılc mücadele yapmak için yeni hazırlıklar görül
~ ~ ıçin u arada gürültüye en ziyade sebebiyet veren yük ve çöp ara

t ı ın.n .b1.r talımatname hazırlanmaktadır. Bu talimatname Şehir 
b ~:ab Cıl ıkıncı~eşrin içtimaında müzakere edilecektir. Bu talimııtnamc 

1 

Dığer taraftan Turkkuşu filosu, 
937 yılında son memleket turile be· 
taber Türk ha,·asında tam 6000 kilo-
metre vo1 katetmiştır. Filo; yalnız 

son seyahatte 3000 kilometre yol ve 
7 vıliiyet, 29 kaza dolaşmıştır. 

~titr ar ~ra ıkı aylık bir mühlet verilecektir. Bu mühlet zarfında ara-
ı !!tti&ı :oalarında gürültüye mani olacak şekilde ve talimatnamenın Emniyet Sandığı 
1 ~(<l!!lere eçhilc tadıUıt yapmıya me<: bur olacaklardır. Ayrıca vapurların 
~ ~ı lere tnııayyen saatlerde gelip gittikleri herkesçe malum olduğu için kolayhk gösteriyor 
b r l r \ra ~nna~ırken veya kalkarlarken düdük öttürmeleri yasak edile- Emniye lSandığı, borç1ularına ye-
k ~İl.lidij PU~lar, ancak diğer bir vasıta ile müsademe etmemek için ih- ni kolaylıklar göstermiye ba~lnmış-
·'<:ıa· e dud"k 1:oı <ıh"al u calabilcceklcrdir. Yine bu talimatnamede \•atmanlıırııı , tır. Emniyet Sandığı ~1udürü Bay 
~o liuıasa de kc:ımpana çalabilecekleri tasrih edilecektir. Reşıdin bu hususta verdiği izahat -
~ ~ı~11 a olarak, Bele.diye şehrimizi tamamen sessiz bir şehfr haline tan anlaşıldığı üzere ödeme şartları 
~~l>'tla :ne.tmıştir. Bilhassa geceleri ve sabah vakitlerinde bağıran çok hafıflctılmistır. 

illeti v a Şlddetle mücadele edilecektir. Gürültü yapım Yesaili nakliye 1 Şimdiye kadar v"desi gelip de bor~-
th~Ytıcae scyYar. esnaf hakkında azami para cezaları tatbik edilecektir. !arını ~miycnler icrnya \•erilirken 
~.~lttır' urnunu şekilde bir (gürültü yasağı) talimatnamesi de hazır- b"d b . S dk t f d 

""'•• · a cma u ış on ı ara ın an ya-

~ '''••ıı 
'"''"""""' pılaeaktır. İcra masrafları da indi-e llltllJUHtlltiHU llllllllllllllHllUltllhl ltlUllttHUltl UUIUHIU IUUU ll l Ml.U.HWUWtWQttttt:ttlUNnltU.-. 

~ CQg • r; k • rılmiş olup küçiık muamelelerde bir, 
'~ zş ve r a ır ve ıkı. hnyük işlerde 7.s lırayı geçmi -

t :!/.in Gı Jasız lyccektır. 
~.,l Uı Sandık.şimdıye kadar icra mas -

1 ..,ta ll" / e,. i Çocuklar raflarının fazlalığı yüzünden yapıl-
tj t'ı ''li1tıı masına imkan göremediği ufak ikra-

lıt '1nte er emir gelme- 1500 0 çocu a y e m k zat işlerine de yakında başlıyacak-
• r-aıııınıer~et ede mlyece k verilecek 
ıı 11llı aı n becayış ve tayin c- İlk okullrada mevcut ve on bes bi-
~atnaı l'l'ı.adan eskı yerlerinden 
ltıe tı.rı, fak . ni mütecaviz yoksul çocuğun bu ted · 

gE.'lll' 1 at bu emır ken - ri~ yılında tamamile iaşe cdılmeleri 
ı t tıe h g<' rnez d rhal yeni va-

tır. 

beli ogru pos asının, saa • " .. d t 1 1 ikt" d 1 
misyonlarının vazifelerini bıtirme - dırılması. bu saatte dükkanlarını ve yuzun en a ı ma arı ıza e en er 
leri ve bütün araziyi yazmaları için müesseselerini kopamak mecburi _ hakkında tanzim edilecek raporlar, 
tayin olunan iki yıllık müddet, önü· yetinde olan i~ sahiplerinin ~ikaye- tatbik mevki~ konulmadan önce 
müzdeki mayıs ayınrla bitecc>ktir. Bu tini mucip olmuştur. Mmırif Vekaletine gönderilecektir. 
münasebetle dün Maliye Vekaletın- 1 Heı· ne kadar 19,30 da da Köprü
den alakadarlara gelen bir emirle den Adalara bir vapur varsa da bu 
tahriri arazi işlerinin, bu müddet zar- vapur, bütün adaları dolaştığından 
fında her halde ikmal edılıp bıtiril- Büvükada ve Heybelide oturan tüc
mesi bildirilmiştir. carİarla dükkan sahipleri beyhude 

yere \•akil kaybedeceklerini söyle -
mektedirler. 

lsviçrede bir infilak ne
ticesinde 5 kişi öldü, 

11 kişi yaralandı 
Bale şehrinde bir kazan patlamış Bir lspenyol 

heyeti geliyor 
Akay İdaresi, bu ciheti tetkik et - ve çıkan yangın neticesinde bir çok 

Hükumetımizle bir ticaret muahe
desi akdetmek üzere bugünlerde İs
panyadan bir ticaret heyetinin şeh-

rımiz~ gelmesi ve bu-radan Ankara
ya gitmesi beklenmektedir. 

Taksim Stadyomunda 
daim i sergi 

Taksim Stadyomuncla tesisine ka
rar verılen daimi sergi için tetkik • 
lere ve hazırlıklara devam olunmak· 
tadır. 

Bu iş için kurulan komisyon, ha
len serginin nasıl teşekkül edeceği, 
n(' suretle idare olunacağı ve ne şe

kilde hareket edildiği takdirde ser

giden kazanç temin olunabileceği 
hususlarını etüd etmektedir. 

mektedir. 

Toplantıya davet 
Beyoğlu H alkeuinden: 

İstanbulun kurtuluşu münasebe -
tile 6/10/937 çarşambn günü akşal mı saat 21 de evimizde tören yapıla-

t
caktır. 

ı - İstiklal marşı, 

1 

2 -Töreni nçış söyled: 
kanı Ekrem Tur. 

Ev Boş -

1 3 - Konforans: Bay Abidin Da ver 
nav'er tarafından. 

4 - Törenc herkes gelebilir. 

SATILIK HANE 

Ayaspaşa Alınan Sefarethanesi altı 

(Çifle Vav) sokağı 5 numaralı 

kö~e başı, Hamidiye ~eşmesi kar

şısında boyalı ve muşambalı, ka -
lorifer, sıcak sı~. terkos, elek -
trik, havagazı ve telefonu ve bütün 

konforu havı sarnıç, kuyu, altı oda, 

kişi can vermiştir. Hemen yetişen it-
faiye yangını söndürmüştür. 

Patlama 80 metre etrafındaki 

s:ıhayı sarsmıştır. Vak'a olurken 200 

işçi, 100 memur çalışıyorlardı. Şim

diye kadar vak'a yerindeki ankaz al

tından 5 ölü, 11 yaralı çıkarılmıştır. 

Daha bir çok kurbanın bulunduğu 

tahmin ediliyor. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdj 
Geçmesi yasak 

olan sokak! 
.Adresi bizde mahfuz bır okuyu

cumuz yazıyor: 

tıt '1 ar<!k<!t için tedbirler alınmakta olduğunu 
t ekuı~t etmeleri lüzumu yazmıştık. Bu maksalla geçen sene 

~l'~tı" t rrı· ınd ? Maarif Mi.idür-
1 lf ~y1i Ve lln .cdılmiştir. kurulmuş olan yardım birlikleri ka· G k 

J • • ıki sofa, iki taşlık, iki mutfak ve ça-
e n ç zzf arımızuan da lZCl maşırlık üç alnturka bir alafranga ay-

- iki gece evvel Bcyogluna çık
tım. Gece saat 12 de Abanoz so
kağından geçmek icabetti. Mak
sadını yol kestirme olsun diye, o
radan diğer caddeye geçmekti. 

Sokakta devriye gezen bekçi 
g • 1e saat 12 den sonra bu soka1c -
tan geçmek yasaktır, diyerek be
ni buradan geçmekten menetti. 

r 1..ı..ı.. talın 1• 1 . za kolları Birinci teşrinin başından-
"'~rlu" ı.1 . § erınde ise Ma-"ılq "'er beri faaliyetlerine hız vermişlerdir. 

~ 1 ı>;ı duvru ı mümkün olduğu Bu kollar, mıntakaları idndeki yok· 
>'<lq tn ı ktılf ~acaklar, muallime 

11 \•erzt>.· etını tahmil etmiye sul çocuklann sayısile mevcut ge • 
ıyel:eklerd· lirlerinin yekununu ve bundan son-\. -----ır. 1 h 1 l f' ra temin edi mesi mu teıne o an 

e111 miktarları tesbit etmişlerdir. 
~ tl\~h Pamuk Yakında birliğin umumi merkezi 

~ tı 1
8 tıe eıqSlllümüz toplanarak kaza kollarından gelen 

~ t. lt~anın~ : P:rnuk ~ahsulü • ı-aporları tetkik edecek ve kat'i ka
t ~ ~ .. l'ın Yar;; nı hulül etmiş- rarlar verecektir. 
~ ~ll li~% grnursuz gitmesi ------
~ l'tılllt~ltu, ~a~ıl!erini sevindirmiş~ Parti bUrosu Ankaraya 

. ar grnur y ~ 

Epey zamandanberi şehrimizde 
bulunmakta olan Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterlik Bürosu, 
Ankaraya nakledilmiştir. 

lı ~ bi &ara:rn-ı agmadığı için nakle d ildi 
~ ttıll t Çel.ild~ ıyncak ve beyaz, 
~ ~U'tl.j,ltl 1arda toplo.nacaktır. 
~ı~ ~ . lnuhırn b" 

~rı~ l\~ltt dıf{ıncl ır hastalık 
blıl ~· nda.ki n satışlar ve re • 

lıtı,~~t \'e il tabtninler çok iyi 
t.tdll', orınaı bir vaziyette 

Ayni zamanda Partinin umumi i
dare heyeti azaları da Ankaraya dön
miye başlamışlardır. 

tesanc ,.e kurnalı mükemmel hamam 

y e t i ş t i r i l e c e k ile mey\'a ve çiçekli bahçe iki veya 
1 - ·- _ üçe kabili taksim bir hane maktuan ' 

A k d k • • J d <6.000) liraya sahlıktır. Görmek i-
D araya gi ece ızcı er dün seçil i _~in_ıe_1 =_400_26_. ___ _ 

Bu yıl, mektepleı·clc izcilik teşki
latına ve izciliğe büyük ehemmiyet 
verilmesi kararlaştırılmıştır. İzci 
teşkilatına genç kızlarımız da dahil 
j ol, caklardır. Beden terbiyesi mual
) Hmleri, sınıfkrında izciliğe kabili
yetli \ 'C müstait gördükleri gençleri 

1 kendileri seçeceklerdir. 

1 İzciler, Teşrinievvelde Ankarada 
yapılac k olan büyük geçit resmine 
de iştiro.k edeceklerdir. Bu maksatla 
~ı:ıhrimizdeki <!rkck liselerinden dün 

kırk altışar talebe ayrılmış, ayrıca 
da onar talebe yedek olarak seçil -
miştir. Bunlar bu akşamdnn itibaren 

24 Teşriniev\'ele k::ıdar, pazar gün
leri hariç olmak üzere, her akşam 
son derslerden sonra birer saat ta -

l lim ve terbiye göreceklerdir. Mek
tep idareleri aldıkları emre binaen 
bu kırk altışar talebeyi geçen sene! ler zarfında Ankaraya hiç gitmemiş 
olan gençlerden seçmişlerdir. 

1 

Her mektepten Ankaraya gidecek 
izci kafilesine bu 46 talebeden maa

I da takım kumandanları ile mektep 
müdür veya muavinlerinden birisi 
rc>fakat edecektir. İzciler, ayın 24 ü n
cü günü akşamı şehrimizden hare
ket edeceklerdir. 

Üsküdar İkinci Hukıık mahkeme
sinden: 

Üsküdarda İcadiye mahallesi Di
nar sokağında 24 No. da mukim iken 
akıl hastalığına müptela olması ha
sebile Yedikule Ermeni hastanesin
de bakım altında bulunan Makrohi
nin çocukları 1329 doğumlu Hayga
zan, 936 doğumlu Manuşak, 1929 do
ğumlu Mika ile, dayıları olan ve 
Pangaltı Bayır sokak 23 No. da mu
kim Mizak, mahkemenin 10/9/937 
tarihli kararile vasi tayin <?dilmiş ol
duğundan itirazı olanların 10 gün i
çinde mahkemeye m üracaaUart ilan 
olunur. 

Umumi evlere girmenin mem
nuiyetini anlanm, fakat sokak -
tan geçmenin menedileceğini hiç 
de zannetmediğim için bu i~dc bfr 
riihul olduğunu sanıyorum. 

SON TELGRAF - Okuyucu -
muzun şikayetini aynen yazdık. 
Bilmiyoruz, a sokaktan geçme -
nin saat 12 den sonra yasak oldu
ğuna dair vcrilmi§ bir karar var 
mıdır? Varsa bu karar her halde 
evlere girmenin yasak olduğuna 

dair olsa gerektir ki, bıı da o so
kaktan geçenleri men ile değil, 

muayyen saatten sonra evine müf
teri atan ev sahiplerini tecziye et
mekle temin edilebilir. 



4-8 ON T ~ L G R Af - 5 Blrlncltetrln 937 

Süleymaniye kütüphane- 1 

sindeki esrarengiz hAdise 

YAZ 
Kıymetleri tahminlere göre 
iki üç bin lira olduğu iddia 
edilen kitaplar ne oldu ? 

Sayfiye dönüşü İstanbulun belli 

r·-------------------------~ başlı hadiselerindendir. 

SONU 
Yazan Murat Kayahan 

Süleymaniye Kütüphanesinde bir 
çok kıymetli kitaplann kaybolduğu 
hakkında bir hafta evvel gazetelerde 
olciukça şiddetli neşriyat yapıldı. Bir 
gc:zete kaybolan kitapların adedini 
ve kıymetıni bir hayli kabarık gös
terdi. Diğer bir arkadaş hasbelmes
lek ondan aşağı kalmamak için kü -
tüphanPnın bütün raflarını boşalttı, 
adeta Süleymaniye Kütüphanesinin 
bütün varını yoğunu kamyonla ta -
~ınmış gibi tamtakır kuru bakır bı
raktı. Bu iş adeta günün meselesi 
oldu. E\·vc:la kaybolan kitap pek az
dır, dendı, sonra kıymetleri bir kaç 
bin lıradan bir kaç liraya indi. Ve 
en nıhayct böyle bir şey yoktur, ne 
kitap kaybolmuştur, ne de böyle bir 
hadise vfıkidir, denildi, mesele kal
madı. 

Bir kaç sene evvel, Hazinei Ev -
raktaki kıymetli evrakın harice adi 
kfığıt fiatına okka ile satıldığını ha
tırlayanlar, içersinde 30-40 bin kitap 
b1llunan ve bu kitapların bir tekine 
claha geçen gün 8 bin İngiliz lirası 
kıymet biçilen bir müessese için çı
karılan böyle bir şayiaya tekzip e
dilmiş olsa da pek yan çizemczlerdi. 

Şayia, rivayet de hakikatin yarı-

' 

K •ı l / d ? V k b • 1 Ve dört aylık aşklar, arkadaşlık -
l ap ar ÇQ ln l ml • ı 0 SQ 17 

1 
lar sona ermiştir. Sayfiyeye yeni 

t , ~f f ld ? gelindiği zaman mevcut olmıyan şey-
Q r Q J ı Q ml UnU U U • Jer, dönüşte kendini gösterir. Mese-

-------- la aklı başında artistik tipe malik 
- Bulunmuş mu dediniz?.. 1768 ve 1020 Turhan valideden 94.. bir genç kız, yaz sonunda aklını yalı 
Bu jest, bir araba yükü mana ta- Memurların bu izahatını mütea- komşusu olan Tarzan kıyafetli gen-

~1yordu, fırsatı kaçırmadım, sordum: kip ki.ıtüphane müdüründen mese- ce vermiştir. Sessiz sadasız mektepli 
- Demek kitaplar bulunmadı!.. leyi tahkik etmek islt'dim. genç sayfiye başlangıcında itaatkar-
- Hayır!.. Müdür, evvela beni bir ziyaretçi ken dönüşte büyüklerine şu şekilde 
- Yaaa .. demek kitaplar elyevm gıbi kabul etti. Fakat gazeteci oldu- bir istida vermekten çekinmez: 

kütüphanenizde namevcut!.. ğumu, ve çalınan kitapları tahkik _Ben bir kız seviyorum. Evlene-
Dostumuz, hayır, veya evet, de - için geldiğimi öğrenince yüzündeki ceğiz, haberiniz olsun. 

mcdi. Fakat yüzündeki ifade daha çok hava birdenbire değişti, bulutlandı. Ev halkı, hayretler içinde birihir-
cEvet!~ diyordu. Gözlerinde şimşekler cakmıya baş- lerine sorarlar: 

İçeri yürüduk, sabık Süleymaniye Jndı, başını avludan yana çevirerek: _ Bizim oğlana ne oldu? 
M~dre$esinin eski devirde çöm<>z1e- - Bu, hep şu adamların tezviratı, _ üç ay içinde değişiverdi. 
rin, talebei uhimun ellerinde abdest cJiye bağırdı ve ilave etti: _ Hem de yüzümüze karşı söy -
ibrikleri, takunyalarını sürükledik- - Ynlan!. Jüyor. 
leri avlusunun bir köşesine iliştik. - Ne yalan, bayım? Bu hadiselerin en ehemmiyetsiz -

- Bize izahat vermez misiniz, bu - Kitapların kaybolrluğu!.. }erindendir. Daha mühimlerinden 
kitap meselesi nedır? Burada otuz - Kitaplar kaybolmadı mı? .. 
memur varmış. şu üç kitabı muha- - Hayır! .. 

lfaza edemedi mi?.. - Ya ne oldu?. 
Muhatabımız güldü: Bir an aklı başına gelen sayın mu-

h"tabım, c1urdu ve tok bir sesle: - Otuz memuru da nereden çı -
kardınız? .. Biz burada ancak yedi 
kişiyiz. 

- Yaaa! .. 

- Bizim dedi, gazetecilere beya
nat vermemiz memnudur. Bir şey 
Eöyliyemem. 

bir nümunc alı\lım: 
- Monşer, enres bir kadınla ya

zın bu kadar çabuk geçmesine ne 
kadar kızdığımı bilemezsin. 

Duglas bıyıklı, Tarzan saçlı ada
mın bahsettiği kadın, daha acına -
- .. k haldedir. Çünkü o, yazın geç-

Hımm, şu mahut dert ... Gazeteci
den; tifodan, vebadan kaçar gibi u- ı 
zaklaşmak, illeti ve zihniyeti... 

Cemal Nadirin bir karikatürünü 
hatırladım; Gazeteci kapıdan girin
ce, bütün memurlar, masaların al
tına. paravananın arkasına saklanı -
yorlar ... 

Müdürii iknaa çalıştım: 
- Zatı aliniz, resmen beyanat ver

miyorsunuz, bayım, sadece konuşu
yoruz. Yani, hususi olarak ... faraza, 
ben sizin misafirinizim!.. 

c1uk. Herkes bir yer tavsiye ediyor
du. Nihayet en fazla kalabalık olan 
sayfiyeye gitmiye karar verdik. 

Sen benim en samimi arkadaş1a
nmdansın, onun için ailem hakkın
da fazla tafsilat vermiyorum. 

Neyse, tanıdık, bildik tavsiyesile 
Adada münasip bir ev bulduk. 

Ben, komşularla hiç nlakadar ol -
muyordum. Sabahları Adadan isti-

1 fade edemediğim için akşam üzeri 

ive pazar günleri denizden, çamla" -
dan azami istifadeyi temin için işin 
yalnız sıhhi tarafına ehemmiyet ve-
riyordum. Bu şekilde 15 gün geçti. 

Bir gece çamlıkta yalnız başıma 
oturuyordum. O kadar dalmışım ki, 
yanıma bir kadının oturduğunu far
ketmemiştim. Ben hayretle kadının 
yüzüne bakarken o parmağını du -
daklarma götürmüş ses çıkarmama
m1 emrediyordu. Bir kaç dakika se
simi çıkarmadan durdum. Fakat o
lıı.cak gibi değildi. Kadın bana sokul
dukça sokuluyor ve parmağını du
d(l..klarından ayırmıyordu. Bu yaban
cı kadının terbiyesini vermek sırası 
gelmişti. Bir taraftan da kibar hır -
sızlardan olması ihtimalini düşünc-

(Defıamr 6 rn :ı say fada) 0 Güzel b ir kadındı rek hareketlerine dikkat ediyordum. 

• 

Sizi bır akşam rahatsız etul'll· 11~ 
dise biraz tuhaf oldu, kusura b~ı 
mayın. Kocam ve nrkadnşlar111.ıı1 
saklambaç oynuyorduk. KardeşıJ;• 
ebe idi. Gözleri iyi görmez. Ben ~jll 
lanacak bir yer bulamadım ve sı 
yanınıza oturdum. . ~ 

Kardeşim, beni bulamadığı 1 ~ı 
\vadettiği hediyeyi aldı. Bu ~~di) ;~ 
kazanmama siz yardım ettınıı. 
şekkür ve hürmetler. c ... 

t rıı5l 
Arkadaşımın yaz sonu ha 1 ~.,. 

s-ıydıklarıma hiç benzemi) or, dC 
mi? 

Murat Kaya~ 

Korsanhğa karf1 

amanstz miicadel~. 
Akdenizde görülen meçhul de~;. 

altı gemilerile batırılan ticaret \ l'l 
purları az kaldı umumi bir }la~b·ıı 
pişdarı olacaklardı. Fakat )la ,g.tı 

S Ole ymonlye kü tüphanesinin kapısı 

Tevfik Nesim paşa 
hoşlandığı kadını 

almaktan vazgeçti 

memesini değil, artistik aşıkının ken- Güzel kadının eti eti~~ d.~ğ-~y~rd~. 
disinden ayrılmamasını ister. Fa - Bana yakl~ştı_kça ~aş do.ndurucu hır 
kot aşık olduğu adam gibi kendisi de kr.ku beynımı .altust c~ıyordu. 
evlidir. İçinde büyük bir acı ile say- Ben, bu v?zıyctte .. agzımı açamaz 
f iyeden döndüğü zaman bir kaç gün olmu~tum. ~ı~. ara guzel kadının tat-
kriz geçirir. lı sesı. bcnı ~ıy.ada~ ~yandırdı: 1 müthiş acılarını dahn unutJJ1

1
))·B' 

'

dünkü nesil, bugünü sulh içinde 1,ı 
şatmak için daima uyanık kalı11 ~ş 

• d91' 
jve en ufak bir harp tehlikesıııl 11..,. 

sıdır, derler. Durup dururken el oğlu 
4Süleymaniye kütüphanesinden kıy
metli üç kitap çalındı!.> şeklinde, ne 
diye bir balon uçursun? .. ... 

Süleymaniye Kütüphanesinin son 
günlerde bir kazaya uğrayan, tamir 
eclilmekteki kapısına geldiğimiz za
ınan ihtiyar, sevimli yüzlü bir zatle 
karşılaştık. Bizim kitap okurnıya gel
rr.iş bir kimse olmadığımızın pek ça
buk farkına varan zeki muhatabı -
mız sordu: 

- Kimi istediniz? .. 
- Vallahi kimi istediğimizi bilmi-

:;oruz, maksadımız küçük bir tahki
kat yapmak! .. 

- Siz, sivil taharri misiniz?. 
Maksadımız, bir tedhiş havası es

tirip, herkesi çil yavrusu gibi dağıt
nuıktan ziyade bizim işimize yarıya
~ak malUmat verecek memurları bir 
araya toplamaktı. 

- Hayır, dedik, biz gazeteciyiz, şu 
bybolan kitaplar meselesini anlı -
vacaktık. Kitaplar bulunmuş da ... 
Karşımızdaki zat, sakalını sıvaz

ladı, bu havadise hayret etmiş gi -
~jydi: 

ce:::zıs 

Tefrika No: 26 
Şakir Efendi, yanına borazan ne -

f·.,rile emiıbcrini alarak Yunan za
bifini karşıladı. Bu terbiyeli Türk 
?.abiti, kendisinden bir rütbe üstün 
olan Yunan zabitini hürmetle selam
lac:!ı. Konusmıya başladı: 

- Karakol zabiti, benim. 

- Ala.. şu halde, size teklif edi-
yorıım. Karakol binasını bize teslim 

edin, siz de geri çekilin. 
- İyi nmma, yüzbaşı efendi, ka -

rakol binasına kadar gelemezsiniz 
ki ... 

- Nıçin? .. 

- Hudut taşlannı bir adim geçer-
ıeniz, size ateş ederim. 

- Kuvvetinizi biliyoruz. Siz de 

- Size kim söyledi, otuz memur 
var, diye? 

- Gazetede okuduk. 
- Yanlış .. 
- Peki, bu kaybolan kitaplar çok 

kıymetli mi? .. 
O sırada yanımıza gelmiş olan bir 

zat: 
- Vallahi cancağızım, dedi, bu ki

tapları size versek, belki yirmi ku
ruş vermezsiniz. Fakat ehline dü -
~:ünce, malını, mülkünü satar, kaçır
mak istemez. Nitekim geçenlerde 
pı:rça parça, ancak bir kutu içinde 
sakladığımız kitaba bir Felemenkli 
sekiz bin sterling verdi. Bu kitabı 
size üstelik para verip hediye etsey
dik, evde güve yuvası istemem, di
ye reddederdiniz. 

Bunlar, el yazmasıdır, müıeyyc.>n 
,.e müzehhcptir. Bu kabil kitapların 
çok bi.iyük değerleri vardır. 

- Ne tahmin edilebilir?. 

- Dedim ya bayım, belli olmaz. 
Ehline düşünce üç dört odalı bir ev 
parası eder. 

- Bu kitapların numaralarını öğ
renmek mümkün mil? .. 

1 - Mümkün! .. Yenicami kısmından 

Eski Mısır Başvekili Tevfik Nesim 
Paşa, altmış yaşını çoktan geç -
ınıştir. Fakat bundan bir kaç ay ev
vel kendisi Avrupa seyahatine çık -
mış, Viyanada bir otelcinin kızı ile 
görüşerek onu sevmiş ve almıya ka
rar vermiştir. Fakat Avusturyalı kız 
on yedi yaşlarındadır. Tevfik Nesim 
Paşa, bu kızla sonbaharda evlene
rek kendisini Mısıra götüreceğini ve 
orada düğün yaptıracağını söyle -
miştir. Snbık Başvekil, kıza pek kıy
metli mücevherat da hediye etmiş
tir. Lakin İngiliz gazetelerinin yaz -
dığına göre, Tevfik Nesim Paşanın 
bn genç Avusturyalı kızı almak bah
si kapanmak üzeredir. Çünkü bu -
nun yalnız dedikodusu varsa da ar
t •k bu izdivacın olmıyacağı anlaşıl -
maktadır. 

Velhasıl sayfiye sonu intihar te- . - Affcdersınız, ~ızı rahatsız et ~ 
şebbüs1erinin, göz yaşının, evden tım .. sakla~b~ç yoynuyoruz da .. dedı 
ka('ma hadiselerinin en bol zamanı- ''::? hır ok gıbı agaçlar arasında kay-

dı;. Aşıkların figanı eylül sonların- boldu. 
da başlar. Bereket versin kış balo - O geceden sonra. her gün meçhul 
ları imdada yetişir. Yaz günlerinin 1 k.?dını aramakla \•aki: geçirdim. Bü
kcılplerine çivilediği unutulmaz aşk- tun araştırmalara ragmen bulama -
larını güzel kadınlar, kibar erkekler clım. Yalnız, ümidimi kırmamıştım. 
bıı balolarda unuturlar. Maskeli ba- Aradan koskoca yaz geçti. Ben. onu 
kıda başlıyan aşklar, bahar sonların- aramakta devam ediyordum. 
da yerlerini yeni mevsim aşklarına İçimde, meçhul bir aşk, gün geç-
bırakırlar. tikçe dal budak salıyordu. Bir gün 
Şimdi size anlatacağım hadise de ismimle hitaba başlıyan bir mektup 

bu mevsimin sayfiye dönüşünde geç· aldım. Mektubu okuyunca soğukkan
miştir. Fakat saydığım misallerin lılığıma rağmen baygınlık geçirdim. 
hiç birine benzemiyen bu aşk sera- Vallahi, gülme, al şu mektubu oku 
hını, yazı Adada geçiren bir arkada- da gör. 
~ımdan dinledim: Arkadaşımın uzattığı mektubu o-

- Yaz gelince, herkes gibi biz de. kudum, bakınız ne yazılmış: 
sayfiye seçmekte güçlük çekiyor -

doğmadan ezmiye mecburdur. ti 

karıki resimlerde, İngiliz fil05~;~. 
Akdenizde ticaret gemilerini }ıı t. 

.. iı''o 
ye etmek için dolaşırken gor tlBtl 
sunuz. Aşağıki resim de diplorJlı'l 1,;, 
Milletler Cemiyetinde, korsıırıııt ' 
karşı alınacak tedbirleri koflt.l~ i" 
larken gösteriyor. Ortadaki ı~t~ef 
panya hük(ımeti mümessili Ba> 
rin'dir rı' 

. d 50 
Korsanlık ancak bu şekıl e re' 

k . . . b"l 13ıı erece tır \'e ermıştır ı e... 11901' 
simler ve tercüman olduklatı b ( 

s1.?ler. bize, dillere destan oırrıı.ıŞ)'ot· 
ata sözünü bir türlü unutturaJ11lLIJ~~ 
Hazır ol cenge, ister isen 

5 

salah ... 
Hobter ismmde bir Avusturyalı o

telcinin kızı olan Marya, bundan bir h :E:=:=:=:;:=::=:==:=:=:=:=::=:=::;:=::==:::=:=::;::==::=:=:=:=:E=::==::==::=:=::=:=::: 
~:d~~!i;:~~~~~~~r~~~ffi:~~~ş~~es~~ ııır LİLİAN HARVEY çı•FTE KUMRULA0 
edılen sayfıyesınde oturuyordu. Fa- I" 
kat artık izdivaç tasavvurundan pa- H EN R J G A R AT •• 
ş;ı vazgeçince o da evvelce hediye 111 Yakında TU RK SINEMASIND,A 
olarak almış olduğu mücevherat 1 
kPndisinde kalmak üzere sayfiyeden l IJI 1000 Kahkaha .. 1000 Zevk • 1000 Sevişn1e ~ 
nyrılmıştır. _=. ~ 

~ - - r 
Binbaşı Hakkı Bey kumandasında va ·l!smekte idı. (Milli ızzeti nefıs) ıgöre göre bu tuzağa düşmek ~er~ ' 
bin mevcutlu bir tabur ımdat ge - in ne olduğunu bilen ve onun şere - tir. Böyle bir felaket karşısı11 .:ı t 
linciye kadar karakolunun önünde fını idrak c>denl<'r; mamak için, kat'iyyen harp cı. t 

anudane bir sebat göstererek, Türk 1 - Artık, yeter, sabrü tahamml.İ - gitmemeli.. meseleyi diplornıı.:;ı 
harp tarihine -:erefli bir sayfa ilave !ün de bir haddı ,·ardır. Eğer bu te- kile halletmeli. 
etmişti. cavüz, hiç bir orduya malik olmıyan * bir hükümete yapılsa; o hükümetin 

Diyorlardı. .
11 

tı" 

BU VAK'ANIN, YILDIZ SARA- halkı, sopalarla ortaya atılır, hakkı-
YINDA HUSULE GETİRDİGİ nı aramıya çalışır... Ti.ırklüğün ve 

TESİR islfımlığın şcrefı, ayaklar altında çığ-Y azan: ZİYA ŞAKIR 
Bu vak'a, Alasonya Ordusu Ku -

patladı. O anda Yunan avcıları yere mandanı Müşir Etem Paşa tarafın
yattı. Toprak tabya uzerinc, şiddetli j dan telgrafla lıem Yıldız Sarayına, 
bir ateş açıldı. hem de Serasker Ali Rıza Paşaya 

Bu iddiada bulunan zi.i:r1r~rı~ ı 
şında, Abdülhamidin ikıncııı.ırıt11 
(Şamlı, Arap İzzet Paşa) ~~ tıııtf'l < 
ta idi... İzzet Paşa, Abdl~l . oıı' 

b•zım kuvveti görüyorsunuz. Eğer 
ateş ederseniz, mahvolursunuz. 

- Bizim askerlikte bir usul vardır, 
vüzbnşı Efendi. Pazarlık, ölüncıye 
kadar. 

- Son sozUnüz bu mu? .. 
-· Dostça sözüm, bu ... 

Yüzbaşı, hiç bir cevap vermedi. 
Atının başını geri çevirdi. Sür'atle 
geri çekildi. 

Aradan bir çeyrek geçer geçmez; 
Yunan kıt'alarından iki bölük ava 
yayıldı. Silahları ellerinde olarak f
leriemiye başladı. 

Bu avcı hatt, tam hudut taşları hi

zasını geçer geçmez; (Topraktabye) 

denilen yeulen, sekiz silah birden 

'fam ikindi vakti açılan bu ateş, bildirildi. 
ortalık kararıncıya kadar devam et- Abdülhamit; bu haberi alır almaz 
m;ştı. Fakat, Topraktabyadan yapı-

1
son derecede müteessir olarak, he

lan mukabil ateş karşısında, bir tek nüz ortada ilan edilmiş bir harp ol
rıefcr bile ilerliyememişti. madığı halde yapılan bu tecavüzün 

Cuma günü ikindi vakti başlayıp bildirilmesini ve Yunan hükümetı -
pazar günü akşamına kadar devam nin de şiddetle protesto edilmesini 
ecicn bu şiddetli müsademenin tafsi- emretti. Ayni zamanda; artık taham
latına girişmeyi lüzumsuz görüyoruz. mül edilmez bir hal alan bu mesele

Ancak şunu kaydetmekle iktifa c- ye nihayet verecek bir çare bulun
delim ki; mülazim Şakir Efendi, nıak üzere, vükelfı meclisinin der -

kumanda ettiği altmış silahla bu 'hal Sarayda toplanması için Babı
müddet zarfında mevkiini bir adım aliye haber gönderdi. 
bile terketmemiş.. (l\Ieçova) dan Şu anda Yıldız Sarayında. iki ha-

l 

nenıyor. . 111 
Babınliye haber ~nderdıgı ı.ıı 

Diyorlar .. harp istiyorlardı. duymaz, bi.iyük bir teHiŞ ne ı• J 
Türk milletinm c;erefli varlığıle 

~km~; ,~ 
1 
alakadar olmıyanlar ise; · r 

- Şevketmeab efendirrııı ··,,1 ıÇ 
- Yunan hükümeti, yalnız başına ... 9" 1' 

l . · · b d t }anı.. " 

ı bu tecavüzlere cesaret edemez Rus- ml'c ısının urn a 0 P . 1' ,. 
. . rf"b!lle r 

ya, Fransa ve Italya hükümetleri, ferman buyurulmuş. l\ ti 5ıı, 
1 Yunanistanı el altından kışkırtıyor- jbinize ne veçhile ilhmn °1~Jlc 1' 
lar. Maksatları, Yunanistanı ileri sü- hesiz ~i, isabet ondadır.··1(Jtfi.İ 11 , 
rerek bir harp çıkarmak .. arkadan da lvar kı; bunca zamandır. 9tı9 p 

birer bil'cr kendıleri meydana çık- mnızla yaşadığım için znt~_!111i , 
. . "t . t i jhtı... ~.'il 

mak ... Maksatları, malüm. (Çar), nız• mu eessır c mes f·" > ı 

Deli Petronun vasiyetini yerine ge- şeyleri arzetmek borcu~~ı.ıarbıJ'I• ~ 
tirccek. Fransa, Suriyeye girerek nanJılarla başlıyacak bır 1 

P.'.(J 
yt>rleşecek, İtalya da, kolaylıkla neticeler vereceğine dair; ıııoır ıl 
Trablusgarp ve Bingaziyi işgal ede- diplomat muhitlerinden }ıılrıeletJ 
cek ... Bu açık hakikate binaen, Yu- mahrem haberleri, zatı şa ..,., ııdl 

(veı:a,,. manlılnrla harbe girişmek, adeta göz 
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D O N istanbulun dans akademisi.. K A 
-----------------------------------------------------------------------

Pa fi S <!ans .!l'!ademi~inden d!p~o- Spor tayyörler bu mevsim hlah dırre~~[,~~ ç:~.·;:r~. mohım için moda oldu .. 
Akademide kız ve 

Talebe ancak 
Ederken 

erkek 
Profesör bunun 

sebebini anlatıyor: Kumaşlar ekseriyetle 

1 
1' .. 

l: Uneldeyiz. Fotografçı arkadaşla 
11<=raber Beyoğlunn çıkıyoruz. İngi -
ı kralının tac givmesi kadar uzun 

~~\~ntanalı mera~imle kalkan Tü -

0: ın son hareket zili çalarken, bir 
d~Yan, nefes nefese kapıdan içeri gir
s 

1 
Bu, sapsarı, Mısır püskülü gibi 

,:Yrek saçlı, çok miıbalagalı boyan
"ll b' sa ır genç kızdı. Saçları o kadar 

l·,. r~ idi ki, ta biatten mi, yoksa oksi
.-nın ın· 

l: ı onu bu hale soktuğu hak -
1~lldaki tahminlerde şüphe yok ki, 

1 
1?1Ci ihtiınal daha ağır basar. Göz

' tı c t 
tcı e rafta yer aradı. Nerde? otu-
l~ t:ak değıl, duracak yer yok. Ma -

11~Ya, Şimdi Tünel de otobüs mi
ta ~ •dolınuş> usulü kalkıyor, hat
teriJ az~Iarı tıyatrodaki paradi müş -
lıil.fı:rı gı.bi ayaklarile, bastonlarıle 
dı tcrtıp tepfoiyorlar, kalkalım, 

Ye ... 

la~akrı saçlı bayan gözlerile etrafı do-
ır en k.. d. . b, b oşeye ilişmiş olan ken ı gı-

~ıg]ı~r genç kızı görünce, hafif bir 
kopardı: 

~ A. .. ~erap! .. 
lıgı l>kı bır serap gibi, ancak kalaba
~tık n arasından Japonesk şapkası gö
_:~aYandan da bir nida geldi: 
O Y~fı! .. 

dans 
konuşuyorlar 1 

- Pasam, kadın 
barut, erkek kir· 
bittir. Bunlar yan· 
yana durur mu ? 

Yazan Nusret Safa Cuşkun 

Profesör Sakeıorldls muharrirlmlze aksdemlnlh (1) 
kayıt şartları hai<kında izahat veriyor 

miyelim. İçime merak oldu doğrusu. 
.,. Yürüdük, genç ihtiyar bayanların 
duvarda örnek kopynsı çıkardıkları 
Turkuvazın küçük pasajımsı kapı
sından içeri girdik. 

luk bir duhuliye ücreti vermek aka
deminin nizamatı dahiliyesi icabın
dan .. mış. Çok şükür bizden alma • 
dılar. 

r kahve • 
rengı 

•• • 
uzerıne 

Ô~leden sonra 
giymek için si .. 
yah yünlü ku· 
maştan tayyör. 
Yaka veı cebler 
astragan, çanta 

ve kemer yumu· 
şak siyah deriden· 

dir. 

desen 
kare çizgilidir .. 

Çok şık bir spor tay· 
yör. Kumaş BeJ üzerf· 
ne gayet ince Kehve 

rengi çlzgilld ı r. 
Cekette dört cep 
vardır. 

Eldiven 
kahve 
rengi 

deriden, şapka 
kahve rengi 

fötrden 
yapılmıştır 

kuç' Yerınden doğruldu, beriki bir 
hile <ıdıın attı. Kucaklaştılar, öpüş-r. 

d İki kişi k k .. .. .. .. 
iıııeın . onuşur en uçuncunun 

Karşımıza, boyu bir metreden bi
raz fazla ceketi, ceketle pardesü or-

Tedrisatı, mahiyeti itibarile muh~ 
1elit olan bu akademide niçin tale
belerin haremlik, selamlık usulü o
turduklarını profesörden sorduk: 

- Pasam, dedi, kadın barut, er -
kek isem kibrittir; hiç bu ikisi yan 
yan durur dersin? .. 

Vücut güzelliğinde dikkat edilecek 
<lar h esı ayıptır, derler. Fakat oka
ben d 

1~1.1 konuşuyorlardı ki, yalnız 
dikı :gıl, bütün tünel neler söyle -

erın· 
İsn,· 1 duyuyordu. 

sar1 l> ı Serap olan hulyalı bakışlı, 
......_ ~f ta roblu bayan sordu: 
tı1 erdesin şimdi Lili?. 

c va:ır Püskülü saçlısı ciddiyetle 
r- Verdi· 

'b . 
tu111 , ans akademisine devam ediyo-

İti~af 
tı'ı!nı d ederim, dans Akademisi is-
c!ınıeın~Yunca biraz daha dikkatle 
Q\İ~el ~e ,başladım. 1stnnbulda bir 
tı.ıııu b· ~n atler Akademisi oldu -
l'\lrııe 1

1IıYordum, :fakat doğma bü- l 
caİJllikı stanbuıluyum, her türlü a
İl'lE>b~uı ere Amerika kadar sık ve 
bir Q tesadüf edilen bu şehirde 
lınde:~ Akademisinin mevcudiye-

liaber;h<:rdar değilim ... 
lbııbarek ar olsaydım,. senelerce şu 
·k~n k~~ngoyu öğreneceğim, diye 

lb~. eıaı~§ı~in fskıırpinini sa~tla- • 
.YaJt c~y kının nasırına çarparak cı
eıbi Aka haykırtmazdım. Herkes 
ll'ı adeın· 
a~a ı..~ ıye devam eder hiç ol-

~· ı V{?n d b · ' 
• ırdıın. n·? ır adademi mezunu sa-

tııe~. kalk unyanın ucu uzun, düş
~rsa c:Jirn~az. bir Allah, başım sıkı
aııs hocal <:kı Şanlı (!) diploma ile 
8ar1 " ıgı Yapardım. 

Dans akademısının OO· 
çen t! ve bir tale be .. 

dı.ı . r-afta r hl 
· 

0 u arkadaşına sor -
...._Akad . 
........ A c:ını nerede şimdı·? 

ı ~ .. gay ··· 
, ~ .. hani et kolay yerde Serapçı-
• e .onun t §ey .. :ok mu, Turkuvaz .. 

'l'Un .. ıd aın ustünde 
t;ı '" en .. 
' declırn k· ?1ktıktan sonra arkada-
' l3 1 • 
ı d ır hayı· .. 

l'ls "'- dı Jsımiz vnr amma gel 'll';;a eın· . ' 
ısıni görmeden geç-

tası, kırpık bıyıklı bir adam çıktı: 
- Kimi istemissiniz? .. 
- Burada bir dans akademisi var-

mıi' ta ... 
Ellerini göğsünde kavuşturdu: 
- Yoksa pasam dans almak mı ar

zu edıyorlar? .. 
- Hayır, böyle bir niyetimiz yok. 

Biz gazeteciyiz de, Memleketimizde 
bövle bir akademinin de bulundu -1 v 

ğunu bir an evvel okuyucularımıza 
haber vermek için görmiye geldik. 

- Çok güzel.. fakat simdi mektep 
tatildir. Öğleden sonra tesrif eder
seniz btituıı talebeyi burada bulmus 
olursunuz. 

Ve hemen elini uzatarak yerlere 
kadar eği1di : 

- Ben profesör Sakelaridis !.. 
Profesörün (!) elini sıktık. Ve e

srini (!) görmek için öğleden son
rn geleceğimizi söyledik. Bizi uğur
larken elimiz<' yeşil bir kart sıkış -
brmayı ihmal etmedi : 

Paris dans akademisinden 
diplomalı dans profesörü 

İLYAS SAKELARIDİS 

Öğleden sonra tekrar, profesörleri 
P~ris akademisinden mezun dans 
mektebine u&rradık. Dar ve karan -
lık bır merdivenden küçük bir hole, 
holden de oda azmanı bir salona gir
dik ... 

Duvar diplerine sandalyeler dizil
mişti. Sağ tarafta genç kızlar, sol ta
rafta da genç erkekler oturuyorlar
dı. Ortada eski sistem bir gramofon-

et ~ecıe fa birknç plak vardı. 
ecıe11 ı~'sırıe aevam Pardon, kapıda bir de gişe vardı. 

9enç.. içeriye girilirken on beş kuruş -

Sonra, çok büyük laf söylemiş in
sanlara has bir jestle, söylediği sö
zün yüzümdeki tesirlerini aradı. 

- Peki amma .. dans eder: ken ba
rutla kibritin arasına ıslak bez mi 
koyuyorsunuz, o zaman birleşmiyor
lar mı? .. 

Evvela şaşaladı. Sonra zeki gözle
rini gözlerime dikti: 

- O zaman ders sırasındadırlar. 
Şu gördüğünüz talimatın dösiyem 
maddesine uymıya mecburdul"lar. 

Gösterdiği tarafa baktık. Akade
minin nizamnamesi yazılıydı : 

1 - Talebe derste sükuneti boza-
maz. 

2 - Dam ile konuşmayınız. 
3 - Dansta tempo vaziyeti esastır. 
4 - Talebe, ücretini vaktinde ver-

melidir. 
5 - Öğretmenin sözü dinlenmeli

dir. Aksi takdirde talebelikten çıka
rılır. 

meseleler .. 

Zarır oır tayyöt ön u 
v e şapka 

olan bayanlar, zayıflamak için çare- . 

· ıer arıyorlar. Zayıflamak tedbirle -

rinde muvnff ak olmak gayet kolay

dır. Yalnız bir şeye dikkat etmek la
zımdır: Sarkan adaleleri sertleştir -
mek, tabii haline döndüı mek. 

Bu iş için bulunan çarelerden en 
kolayı zeytinyağı masajıdır. 

• • 
ZEYTİN Y AG I MASAJI 

Evvela güneşe çıkmalı ve on daki

ka sonra güneş altında vücudü zey

tinyağı ile güzeke yağlamah ''e 15 

dakika güneşte durduktan sonra yağ· 
lar çıkıncıya kadar vücut, kuru bir 

ti.ilbentle ovulmalı. Bundan sonra 

soğuk suda ıslanmış havlu ile vücu

dü tekrar sıkı sıkı ovmalı. Bir kaç 

giın bu işi yaptıktan sonra sabah jim
nastikleri de ihmal edilmezse vücu-

Bana en son madde ağır geldi. Ma
azallah, akademiden çıkarılan talebe 
bu müessesenin memleketimizde 
muadili olmadığı için sefil kalmaz 
mı? .. Nereye gidebilir? .. 

Zayıflık modası el'an devam et - dün güzelliği kandinizi de hayrettt 
mektedir. Bu yüzden biraz tombul bırakacaktır. 

';ok şı K moaeı ve ~.3Qlam 
bir ~por eldiven (Elde 

örülmüştür) uumuı11111111111•11 1111 111Mı1111t11ııııu111111 u1111111111ııt111111ıt t ll>tı11•tıııııııım1111111nuu11111m1tıt11ııı11111111Mııııııı1111111ıı1111111ııııııoıı11nıuuıuuumıuııuıtıııuıııııuııııınuııt1ıııuınııımuu1nıım11ı-

Bu ·katil deli mi? Gramofonun yanında, elinde bir 
cetvelle gürültü edenlere cıyak cı
yak haykırarak sükunet tavsiye e
den bir Rum bayan : 

- Simdi, dedi, bir tnngo oynaya
caksınız! .. 

Ve gramofon, eski bir tangoyu, 
bir kağnı gıcırtısile çalmıya başladı . 
Ayni bayan, cetvelin ucile beş deli
kanlıya birer birer işaret etti: 

-Sen! 
- Sen! 
-Sen! 
-Sen! 

Ka;·ısını balta ile öldüren 
ıkatil kocanın deliliğinden 
şüphe edil~yor, fakat .. 

- Sen! Dört gün evvel, Pariste kıskanç 
Bu işaret edilmek saadetine eren bir koca, Faris sergisinin Breton pav

delikanlılar yerlerinden fırladılar ve yonunda danteıa satan karısını gece 
biribirlerini iterek genç kızlara koş- uyurken öldürmüştür. 
tuJar. Ancak beş tane dam olduğu 1927 senesinde Corentine Tov -
için diğerleri sıra bekliyorlardı. chard ile Henri Guichea evlenmiş -

(Oevamı 6 ncı sayfamızda} lerdi. Hcnri üç hemşire içinde en gü-

'"""""'""'"'"'"""'""""""""'"""'"'"'"'""""""'""""' zeli olan Corentine izdivaç teklif et· 
OLA NTSE mışti. Fakat üç çocuk meydana ge

tiren bu izdivacın daha başında Co-
BA NK-UNİ N. V. rentine kocasının sarhoş, sinirli bir 

Mezktır bankanın umumi heyeti- ~dam olduğunu anlamıştı. 
nin bu ayın 20 sinde Amsterclamcla Yakob sokağı 40 numarada 2 se -
toplanacağı haber alınmıştır. nedenberi oturan bu aile ilk za -

Son muamele senesine ait rapor- manlarda çok iyi geçiniyorlardı. Fa
dan, bu devre içindeki muamelele- kat Henry geçen sene ailesini terke
rin son derece memnuniyctbahş ad- derf\~ İspanyaya gitmiştir. 3 kişinin 
dedilcceği anlaşılmaktadır. Münase- maişeti üstünde kalan Corentine ça
be~ adetleri yine büyük mikyasta lıc:mıya başlamış ve söylediğimiz gi
çoğaltılabilmiş ve bu sayede bütün bi sergide bir satıcılık bulmuştu. 
~ubelerdeki muamelelerin hacmi çok Geçen ağustosta Henry gelince iş 
mühim bir şekilde tezayüt etmiştir. değişmiş, ailesine bakmamıya başla-

Bu inkişaf, elde edilen neticelere mıştır. Ve vak'a gecesinden bir iki 
de in'ikas etmekten geri kalmamış- giin evvel Corentine en küçük kız 
tır . Nitekim General Direktörlük, /kardeşi olan Ernestine'ye gitmiş ve 
geçen muamele senesi için verilmiş onlarla beraber oturmıya başlamış
olan 7c4 e mukabil bu sene %6 di - tır Son bir \aç gece bu aile için iyi 
vıdand tevziini teklif edecektir. geçmiş. Henri kıskançlık hırsile ka-

Canr Koca 

rısını . uyurken balta ile öldürmüş -
tüı·. 

Matmazel Ernestin bu feci hadi -
seyi şöyle anlatıyor: 

- Bir şey bilmiyorum. Çünkü he!) 
, biı den gidıp yattık. Sabahleyın kalk. 
tığım zaman daha hiç kımsenin ya
faktan kalkmamış oldugunu gör -
dilm. Ve kız kardeşimi uyandırmak 
için odilsına girdiğim zaman, zavallı 
kardeşim, kani ar içersin de yeı de ya
tı,> ordu.> 

BEN ÖLDÜRDÜM 
Saat sekize doğru polis komiseri

ne, kibar, genç bir adam muracaat 
ett! ve, deli gibi şunları tekrarlıyor
du: 

- Karımı ben öldürdüm ..• karımı 
ben öldürdüm ... 
Yapılan kısa bir isticvaptan sonra 

cani tevkif edilmiştir. Diğer taraf -
tan katilin deli olduğu iddia edili
yor. Vak'adan bir gün cv\•el polis im
dat otomobilini çağırarak karısının 
odasında fışığı olduğunu iddia etmiş 
ve araştırma yaptırmıştır. Araştır • 
ma bir netice vermemiştir. 

Fakat deli bir adamın 5 tane balta 
darbesini kadının kafasına şaşırma
dan nasıl vurduğuna hayret edili -
yor. Geride kalan 3 çocuk da anne • 
miz nerde, diye ağlaşrak deli ve cani 
babalarına yalvarıyorlar. 
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Y87Eln: n Cnpan Süleymaniye 
Kütüphanesinde 
Esrarengiz hadise 

Istanbulun . 1 R A D v-o--=ı:I' ltstanbul Levazım Amirliği 

1"ercüme ~e lktlbu hakkı m"hfusdur 

( 4 iinca sagfadan devam) 
Misafir sözünden müdür kahveye 

intikal etti: 
- Beraberce bir kahve içelim, ba

yım, dedi, fakat beyanatta buluna -
marn. 

Dans 
Akademisi.. 

( 5 inci sayfadan devam) 
Niznmnamenin birinci ve ikinci 

maddeleri sarih olmasına rağmen 

dans ederken o kadar çok gürültü 
oluyordu ki. .. 

1 1 Satınalroa Komisyonu flaoiar;_ =--------------eor=-____ _. 
BUGÜNKÜ PROGRAM İstanbul Levazım Yollama :Müdu~· 

Akşam neşriyatı: lügu~·· emrinde bulunan hamule ınoto" 
· ta · rünün makine ve .tekne~ıne aıt 91' 

miratın açık eksıltmesı 12/10/ v· 
salı günü saat 15,30 da Topaned~ •O' 

vazım amirliği satınalma ko~ıs~e
nunda yapılacaktır. Makincnın li· 

''Yuf,, neye derler? "Sekiz telli,, - Peki, ben de zaten beyanatta 
bulunmanızı istemiyorum. Yalnız, 

bt?ni aydınlatmanızı rica edeceğim, 
bu kitaplar sahiden kayıp mı oldu, 
ne oldu?. Biraz evvel dışardakilerin 
tezviratından bahis buyurdunuz! .. 

Bir defa kalkmıyanlar profesöre 
ve doçenti bayana kafa tutmıya baş
ladılar: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19 armonik solo, 19,30 konferans: E
minönü Halkevi namına: Doktor Ba
ki Piregok tarafından (Meslek in
tihabı), 20 Türk musiki heyeti, 20,30 
Ömer Rıza tarahndan arapça söy -
lev, 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşbrı 
tarafından Türk musikisi ve halk 

- Bizi hic kaldırmıyorsunuz!.. şarkıları (saat ayarı), 21,15 orkestra, 

Şif bedeli 682 lira ilk teminatı 51 
• bC . 

ra 15 kuruştur. Teknenin keş.ıf 30 
deli 884 lira ilk teminatı 66 }lra • 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi k0•

11 nasıl y apılır ? - Hey .. S;kelaridis! Sen yine saç- 22.15 Ajans ve Borsa haberleri ve er-
malamıya başladın be!.. tesi gi.\nün programı, 22,30 plakla 

· d ·· -ı b ·1· ı·stek)ilerı mısyon a goru e ı ır. . 

"Sarı kıza ç~k selim, bizi unutmasın!,, Sonra istediğile dansa kalkamı - sololar, opera ve operet parçaları, 
yanlar da geri kalmadılar: 23 son. * 

21 
ı 

belli saatte komısyona gelmelerı~ 
c646~' 

-- -·-- Muhatabım, sükunet bulmuştu: 
İçmesini, sigara gibi çekmesini 

söyledik. İtizar etti. İçmek niyetinde 
olmadığını, yalnız nasıl içildiğini, i
çe~rin vaziyetini görmek istediği
ni söyledi. 

Hamdi, kabağı Hacı Sümbüle ver
di. 

Esrar kahvelerinde usuldendir, ilk 
nefesi nargileyi ısmarlaynn adam çe
ker. Sonra onun yanındaki nefesle
nir, böylece sırasile dolaşır, herkes 
birer nefes alır. 

Nargile ısmarlayacak parası olmı
vanlar esrar müptclftsı birinin gel-. , 
mesini beklerlerdi. Böyle biri geldi
ği zaman, sevinirlerdi. Çünkü ısmar
layacağı nnrgileden nefeslenmek 
haklarıydı. Esrar kahvelerinde bu 
usul, fıdeta bir örf, bir kanun halini 
almıştı. 

İkinci nargileyi biz ısmarladık, o-
radakiler<.! ih.Tam ettik. Arkasından 
bir de ben ısmarladım ... Sıra ile hep
si birer nefes aldı. Sonra gözler ka
pnnmıya başladı. Etrafta ses, sada 
yoktu. Çıt yoktu. 

Şimdi, tavanda asılı lambanın ışı
ğı, sanki meçhul bir sihirbaz eli ta
rafından tepesinden tutunarak salla
nıyordu. V<.! bu sallandıkça, gölge
ler, birer sarhoş gibi, o duvardan bu 
duvara yıkılıyordu. 

Bodrumdan çıktığımız zaman, E
mı1 Bunarklıı arkadaşımın sapsarı 

olduklarını farkettim. Duman onla
rı: 

-Mastor! 
Etmişti. 
AcAba ben nasıldım? .. 
Esrann, İstanbul külhanbeyleri a

rasında bir çok isimleri vardır: 
Mal 
Arnpes 
Keyif 
Haşhaş 

Sarı kız 

Nefes 
Bir de .-gıbar. denilen toz halinde 

sarı toprak gibi bir esrar vardır ki, 
esrarkeşlerce makbul değildir. Ekse
riyetle Yunanistanda çıkar. 

Esrnrm, .-kaynamış! .. denilen cinsi 
makbuldür. Bu, gayet salabetli o
lur Çakıyla, bıçakla zor kesilir. 
Sarı k,z adı, hnpisanelerde takıl

mıştır. Mahbuslar, akrabalarına, ar
kadaşlarına mektup yazdıkları za -
rnan hapishane idaresi tarafından 

mektuplar okunduğu için, doğru -
dan doğruya: 

- Bana esrar getir! 
Diye yazamadıklarından: 
- Sarı kıza çok seliım, bizi unut -

nıasın! 

Diye bir selam haberi yazarlardı 
ki, bu bir p~rola, ve: 

- Bana esrar getir! 
Demekti. 
Esrarın diğer içkiler gibi bir türlü 

kullanma tarzı yoktur. Mesela şara
bı biravı su gibi bardağa koyar, öy
le içeriz. Rakı ise ya sulu, yahut su
ruz içilir. Halbuki esrarın, bu yaman 
tehirin altı türlü içiş tarzı vardır: 

1- Puf! 
2 - Nargile, kabak 

ki, Eııknrnasyon esasen bu vaziyet

tedir ve Gerniko'nun hukukan, ka
nunen mirascısıdır. Eğer genç kadı

nın böyle fiısit bir niyeti olsa, tekrar 
iki gençten birisile evlenmesine lü
zum var mı? 

Bu aralık kapı vuruldu. İçeri bir 

polis girdi, r füfettişe bir kart uzat
tı. Bu, Senter'in knrtı idi. 

Vens, delikanlıyı bir an evvel sor
guya çc kmek istiyordu. Bunun için, 

görüşmenin bittiğini bildirir bir tarz
da ayağa kalktı, içinden Enkarnas
yon için : 

- Yavrum, diyordu, daha seninle 

3-Macuu 
4 - Çifte kağıtlı, dört kağıtlı, altı, 

sekiz kağıtlt 
5 - Fitil 
6 - Kahveli esrar. 
Püf, bir diş -elma çekirdeğinin iki 

büyüklüğündeki esrar parçasına ve
rilen isim - esrar, bir toplu ve dikiş 
iğnesinin ucuna takılır, kibritle ya
kılır, sonra sigara ağızlığının ağza 

alınan tarafı, yanan esrara yaklaştı
rılır. Çıkan duman bu vasıta ile çe
kilir. İşte (püf) budur. Erarkeşler 
sigara kağıdı bulamadıkları zaman 
bu usule başvururlar. 

Nargileye gelince, bu herkesin 
bildiği nargile nev'inden değildir. 

Bu, içi oyulmuş Hindistan cevizine 
kamıştan bir sap, bir de nargile lü
lesi ilave edilerek yapılır. Esrarkeş
ler arasında buna (Kabak) derler. 
Kabağın lülesine tömbeki, onun içi
ne de ufak ufak esrar konarak içilir. 

Macun şöyle yapılır : 
Esrar diş diş kesıldikten sonra, 

kahve cezvesinin içine konur. Bunıı 
cok miktarda şeker, biraz da su ila
~e edilir. Meraklılar biraz ı:amber, 

(Devamı var) 
HWIHUIU111UllHIUlllHlllHUllllll11111111tllltlllllllllf11U111111111U IR 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
mahkemesinden : 
· Kemalin İI:rneadada mahrukat tüc· 
carı İstanbullu Şevki aleyhine açtı· 
ğı üç yüz liranın tahsili davasında : 
M. aleyhin İstanbulda gösterilen ad
resine tebligat için istida gönderil-

işse de ikametgahının meçhul ol-
reasından istida örneği mahkeme di-

l vanhanesine talik edilmiş ve yirmi 
günlük cevap müddeti tayin edile
rek mahkeme 20/9/937 saat 14 e bı-
rakıldığı ilanen teblig edilmiş oldu
ğu halde M. aleyh Şevki ceı..ap ver
memiş ve davete de icabet etmemiş 
olduğundan hakkında gıyap kararı 

verilerek (lstiktap için mahkemeye 
gelmesi ve aksi takdirde istiktabdan 
kaçınmış ve S<.!ncdı kabul etmiş sa
yılacağı) mezkür kararda gösteril· 
ınesi istenmiş ve muhakemel2/ll/937 
tarihine müsadif cuma günü saat 
14 c bırakılmış olduğundan gösteri· 
len günde mahkemede hazır bulun
ması veya tarafından tasdikli bir ve-
il göndermesi lüzumu teblig yerine 

gecmek üzere ilan olunur. (509) 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Ha
kimliğinden : 

Fatihte Binaemini sokağında 1 
Neı da insaat müteahhidi iken halen 
ikametgahı meçhul Hamdi Güp.ey'e: 

Mahkemenin 937 /168 sayılı dos -
yasilc Göztepcde Mama Cad. 15 No. 
da Hasan Vefa tarafından aleyhiniz
de açılan mal ve nakliye bedelinden 
alacağı olan iki yüz elli beş liranın 
::naamasarif ve tazminat tahsili tale

- Bir kitap kaybolmamıştır, ars
hı.nım, dedi. Şu dışarda gördüğünüz 
adamlar içinde bazıları bunu bir 
maksatla etrafa yaymışlardır. 

Burada 30-40 bin kitap var. Bir ta
nE-.sinin dahi kaybolmasının imkanı 
yoktur. Bunu size nasıl anlatayım? 
Meseıa, ben şu ağızlığımı buraya ko
yarım, her zaman buradan almıya a
lışkınız, şayet, mesela, buradan, şu 
l:ağıdın. arasına karışırsa ararım, a
rarım, bulamam, fakat bir müddet 
sonra kağıdı çekince ağızlık meyda
na çıkar. Mesele aynen bunun gibi
dir. Kitap kaybolmamıştır. Bir yere 
konulmuş, nerde olduğu bilinmiyor. 
Fnkat bir gün, hiç ümit etmediğimiz 
bir yerden çıkıverir. 

- Bu kitaplar çok kıymetli mi?. 
Bay müdür güldü: 
- Yirmi kuruş edeceği şüphelidir. 
- Deseniz e, bu kitaplar gayri mü-

badil bonosuna döndü! .. 
- Neden?. 
- Dışarda bir kaç bin lira fiat biç-

tiler de.. burada yirmi kuruşa indi. 
Müdürün yüzü, nefret çizgilerile 

takallüs etti: 
- Bunlar, dedi, hep uydurmadır . 

Burada bir kaç adam var ki.. müte
madiyen bu meseleyi körüklüyorlar. 
Fakat, ne yapsalar nafile .. 

- Memurlarınız arasında münafe-
ret mi \'ar?. 

- Aşağı, yukarı!.. ' 
Bana kalırsa bu münaferet, me -

murlar arasında değil, müdürle me
murlar arasında olacak! 

Nihayet müdür, son sözü söylü -
yor: 

- Mesele, dedikodudan ibarettir. 
Böyle bir şeyden haberim yoktur. 
Maarif Müdürü tekzip etti. 

- Demek kaybolan kitap yok!. 
- Hayır!.. 

- Şu üç kitap halen fihristte mev-

_ Bt>n hep bununla mı dans ede- Harp Akademisinin tamiratı da 

ceğim?. v 10/937 perşembe günü saat 14.~~if· 
_ ( .... ) benimle hiç dans etmi - 1, E t ., I istanbulda Topanede levazım a ıc 

yor. Bir daha gelmem buraya.. I r UQfU iiği satınalma komisyonunda aç~· 
Sayın profesör bu gürültü üzerine Sadi Tek <.!ksiltme ile eksiltmeye konulıntl. 

haykırdı: tur. Keşif bedeli 999 lira 75 kU~~ı:-e 
- Minganis... tur. Teminatı 7!l liradır. K~~ı ts· 
Doçent Türkçeye çevirdi : Bu gece (Suadiye) plfijı (kapa1ı) projeleri komisyonda görülebıtır .. • 
_ Gürültü yok be .. ne oluyorsu- kışlık kısmında (Erkekler kırkından tcklilerin kanuni belgeleriyle bıre-

nuz ? . • sonra azarlar) likte belli saatte komisyona gel~ 
Dans bittikten sonra herks yerli e • leri. cl72• cG75 ' 

yerine oturdu. Fakat dans başlama- lstanbul Belediyesi * r . 
dan, dansa kalkmak piyangosunun ~"·'ı ~"11fi!~ Dikimevleri için 192 bin adet ed·ı:l U il Şehir Tiyatroları d t ı, kendisine çarpacağını hesaplayanlar k<'k büyük kapsül, 142 bin a e e~ 
kaş-la, gözle karşıdan karşıya anla- ı ıu , I' saııt 20-30 da büyük kapsül 1,278,920 adet. ~r~. 
şıyorlardı. lını ııJ 1ı; küçük kapsül, 968,250 adet dışı •• 

Genç kızlar olsun, genç erkekler K uru GUrUlt U çük kapsül 20/l0/937 çarşa~bıı ~ 
olsun az yaramaz değillerdi hani.. DRAM: 3 perde 16 tablo nü saat 15,30 da Topanede Istan . • 

Zavallı profesör, bir ilkmektep ço- Yazan : Türkçesi: levazım jmirliği satınalma ko~i.S s-
cuğu ile uğraşır gibi onlarla didiş - Shakespeare M. Şükrü yonunda kapalı zarfla eksiJtmesı {rs 
m ek mecburiyetin de kalıyordu. Bu 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;~ pı 1 nca k t ı r. Tahmin bedeli 12, 738 140 
mubassırlıktan artakalan zamanda 1 De niz Levazım satınal· ı 63 kuruştur. İlk teminatı :.55 lir:ıeri 
da bana lüf yetiştiriyor : 1 kuruştur. Şartname ve numun ·ıı 

ı l h t 1 b d. ma Komisyo nu lanlar1 k . d .... 1 b"l· ı"steklilerı - Buraya ge en er ep a e e ır. omısyon a goru e ı ır. P' 
Bendeniz en pratik bir usul ilen on- 1 _ Tahmin edilen bedeli .-6077, kanuni belgeleriyle teklif mclctll-el 
laar fokstrot, tango, karyoke, slov lira , 94. kuruş olan , 13oıı. adet e- iarını belli saatinden bir saat eV' 

öğretiyorum. Iektrik ampulü, ' 16/Birinciteşrin/937 komisyona vermeleri. ,
675

z, 
- Tahsil müddeti ne kadar?.. tarihine rastlayan cumartesi günü •173• 
- Talebenin kabiliyetine göre, ba- saat 11.5 da kapalı zarf usulile alın- >f.. fll3!• 

zı üç ayda sertifika alıyor. mak üzere münakasaya konulmuş- Dikimevleri için 169,000 adet ıılıl 
- Çok talebeniz var mı? ra perçin çivisi ve 172,000 adet~ te 
- Pek çoktur. Ben on yedi sene- tu~. _Muvakkat teminatı ,455:t lira 21/10/937 perşembe günü saat ~ti~ 

lik profesörüm; yarım Türkiye be- , 85:t kuruş olup şartnamesi komis- Topanede İstanbul levazım aın td• 
nim talebenıdir. yondan her gün parasız olarak alına- satınalma komisyonunda paz~rlıbe" 

- Ordinaryüs prof esölüğünüz ya- bilir. eksiltmesi yapılacaktır. Tnhmın 
111

1. 
kınlaşmış.. İ deli 4432 lira 90 kuruştur. İlk te 

111
e 

d b ·ı "1 k 3 - steklilerin, 2490 sayılı kanu- nalı 332 ıı·ra 47 kuruştur. şart.n. ıı .. 1""' ta~:;ae~ı;~\ anlama ı, aşı e gu ere nun tarifatı dahilinde tanzim ede - \'e nii~unclcri komisY'onda go~:ıe 
cekleri kapalı teklif mektuplarını 

1 1 
ıerı• E-Ie O··yledir bilir. steklilerin kanuni be gc • · - ·· · en geç belli gün ve saatten bir saat 

1 
tefi· 

- Buraya daha çok kimler gelir? evveline kadar Kasım paşada bulu- belli saatte komisyon~1 ;e. me ,67~ - Hep kibarlar gelir, pasa zadeler nan komisyon Başkanlığına makbuz ~· 
gelir, yüksek familya kızları gelir. mukabilinde vermeleri , 6640• İstanbul Dördüncü Noterin e. ~1' 

- Belli, gözüküyor.. Bin dokuz yüz otuz yedi senes~ ts· 
- Evet, bnktı iseniz görmüssünüz- Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Ha- lül ayının yirmi birinci salı gürıdı.ı 40 

. e dür, hep bunlar aile kızlarıdır. kimliğinden: tanbulda Yenipostnne caddcsın bıll 
- Ne kadar ücret alırlar? Kndıköyünde Yledeğirmeninde sayılı dairede iş gören ben 1staı\sl' 
-Kim? .. 
- Bu h nım kızlar .. 

cut değil mi? 

- Evet! .. 
- Şayet biri isterse?:~ 

Profesör, anlamamış gözüktü. 
, l\'fr ktepte talebeye ücret verildiği 

nerede görülmüştür. 

Karakol sokağında No. 65 te İbra - Dördüncü Noteri Ali Murta1 .. ı ~r • 
hime : İstanbul Bahçckapıda Doiç~·rac3' 

İstanbul Belediyesi tarafından a- yant Bankın memuru bana 1111.l td' 
leyhinize açılan Kadıköy Halinin <!tla bir kıt'a poliça ile İstanbtlrıd' 
altında 4 No. lu dükkanın kira be - Snltanhamamında Çiçek paza~:ııı· 
delinden 45 lira elli beş kuruşun tah- Fmdıklıyan hanında 15 No. l~ı )ııJll' 
sili hakkındaki davanın bakılan mu- hanede mukim Yorgi Papa~.ıs ~:ıf' 

Müdür durdu: 
- Tabii şimdiki halde elde mev -

cut değil. . . 

Dışarı çıkbk, memurlar sordular: 
- Ne diyor müdür? 
- Böyle bir şey yok, çalınan, kay-

bolan yoktur, diyor. 

Bana kalırsa, mesele tekzip değil, 
tavzih istiyor. Bu kitaplar nerde a
caba, deve mi oldu, yoksa müdürün 

dediği gibi, ağızlık misalinde olduğu 
gibi bir yerde mi takıldı kaldı. Eğer 
böyle ise ihtiyarların müracaat et -
tikleri çareye baş vurmaktan, yani 
şı:: ytanın bir şeysini bağlamaktan 

backa yapılacak hiç bir iş yok! .. 

Fakat sonradan öğrendik ki Paris 
barlarındaki taksili dansöz kızlar gi
bi bunlar da ücret alıyorlarmış. Va
zifeleri, oraya gelen dans meraklıla-
rına damlık etmekmiş. 

Dekorun bütün gülünçlüğüne rağ· 
men bu tarafı çok acı .. kızlar, koca 
gün durmadan dans ettikleri halde 
arıcak 40-50 kuruş alıyorlarmış ... 
Bız ayrılırken doçent (! ) bağırı -

yordu : 
- Oturun be.. ben kalkacaklara 

işaret edeceğim! 

İşte JZİZ okuyucularım .. biz İstan
bulun dans akademisinde bunları 
gördük. Fakat sizin bunu okumanızı 
isteriz. fakat görmenizi, asla!. .. 

hakemesi neticesinde: tafsilatı za -
bıtnamesinde yazılı olduğu veçhile 
ancak müddeinin talebi veçhile bir 
ay yedi günlük icarci muzaafeden 

bilhesap matlubu olan kırk lira yet
miş kuruşun asıl kiracı ve borçlu 
sizden tahsili lfızımgelmesine binaen 
ımtblfığı mezkur kırk lira yetmiş ku-
' 
ı ruşun yüzde on ücreti vekfüet ve 
lyüzde beş faizi nizami yürütülme
ısine ve bilcümle masarifi muhake-

menin tahsiline 21/4/937 tarihinde 
kabili temyiz olmak üzere gıyabı -
nızda karar \'erildiği ilanen teblig 

metinde alacağı olnn yedi yuz. &ı;ıl 
hisch markın ademi tediyesı~ll"' 
dolayı kanunen lazımge1E'n p~ot eei· 
nun icrasını talep etmiş, tanzı~ıoıt'~ 
len protesto nüshası teblig· :d~errı· 
üzere borçlunun ad.resine gon pesi' 
miş ise de mumaileyhin ya.zıltll çıl~ 
nin kapalı ve kendisinin bir b~ ),ş· 
avı mütecaviz l.ıir zamandanberı 9d· 
1~haneye gelmediği ve başkııcs ıl'ı1! 
resinin de meçhulü olduğu ınc nd~ 
han odabaşısının ifade ve ihbar1

19
J• 

\'C mübaşirin tahkikatından a~ t11'' 
mış olmakla talep vcçhile tc.b!~ 0ıır 
kamına knim olmak üzere ıla 

bi davasının icra kılman muhake _ 471 kalın kalas ve kalın direk ve 39 !Jnlınan 27 /10/937 çarşamba günü sa- 1nur. olunur. (518) 

~~~~~~ metre 60 santim uzun kereste 4 pusu- at 14 te Kadıköy Sulh Birinci Hukuk mesi esnasında 38 adet pusula muh· . ı 
.. · tı 75 t "k'ab taş ve 3 a la muhtevıyatı beş buçuk araba yev- mahkemesinde bizzat hazır bulun-
.evıya mc re mı· ı - . · · · · · madıitınız takdirde yemin edecei'1iniz 1 det pusula muhteviyatı 9 ton kireç ve rnıyesınd.en _fıatlarına ıtıraz ~ cd~len o 0 

42 adet pusula muhteviyatı 3333 ve l:alemlerın lıstede yazılı oldugu uze-
1803 tahta ve 363 di.>şeınelik ve 36 re miktar ve fiatta olmadığına dair 
kalas ve 184/80 metre mik'ab kısa J usulün 337 inci maddesi~e tevfik~n 
kereste ve 9 ndct pusula muhteviyatı YEMİNİ İCRA ETMEK uzere iayın 

\·akıaları ikrar ve yeminden imtina 
etm iş addolunacağı teblig makamı
na kaim olmak üzere ilfın olunur. 

görülecek hesaplarımız var. 

Bununla beraber, gayet nazile bir 
hareketle genç kadını teşyi etti, ve 
bu işi yaparken bu güzel kadının 
masum olduğu takdirde, diğerleri 

gibi meçhul katilin darbeleri tehdi
di altında olduğunu da düşünmüyor 

değildi. Ve işin garibi şu idi ki, bu 

esrarengiz mesle ile alakaları olan

ların hepsi, ya katil idiler, yahut ta 
masum ve ölüme mahküm. 

SENTER'İN HİDDETİ 
Vorobeyçik 

kendi kendine 
- Ne diye 

masasına dönerken 
düşünüyordu : 
Gorniko'nun, kocası 

olduğunu sakladı? Ne diye şimdiye 
kadar söylemedi? Yoksa hususi ha
yatını ifşa etmek istemiyor muydu? 
Fakat neden? Bunda ayıp bir şey 
var mı? Kan koca olmak ayıp mı? 

Kapı tekrar vuruldu ve içeri Sen
ter girdi. Vorobeyçik ayağa kalktı, 

elini uzattL Lakin delikanlı kendine 
uzanan bu eli görmedi ve haykırdı. 

- Bu ne biçim muamele? Ne o
luyoruz? .. 

Müfettiş hayretle kaşlarını kal -
dırdı: 

- Ne muamelesi? .. 
- Ne zamandanberi bir insanı 

görmek istediğiniz zaman evine po
lis gönderip onu tevkif eder gibi ge
tirtiyorsunuz? .. 

- Eğer böyle bir muameleye ma
ruz kaldı iseniz affinizi rica ederim. 

Kat'iyen böyle bir niyetim yoktu. 
Sadece sizi acele görmek istediğimi, 
evinize bir haber gönderilmesini söy
lemiştim. Her halde sözlerimi yanlış 
anlamış olsalar gerek. Lütfen otu -
tun uz. 
Müfettiş, delikanlıya, ·masasının 

(516) 

™ 
karşısındaki koltuğu gösterdi ve ken-

1 

disi de oturdu. Senter oturmamıştı. 
Ayakta duruyordu. Müfettiş aldırış 
etmedi: 

- Hatırlıyorsunuz; dedi, dostunuz 
Gerniko ölmeden evvel, meçhul bir 
adamın aranızdaki mukaveleyi her 
nasılsa öğrendiğini ve sizleri öldü
rerek servetinize konmayı düşündü
ğünü söylemişti. Bu adam ... 

- Ey, ne demek istiyorsunuz? Hi
kayeyi biliyorum. 

- Biraz sabırlı olunuz. Ben de bu 
ihtimali düşündüm. Sonra bu meç
hul şahsın, hiç te meçhul bir şahıs 
olamıyacağı kanaatine vardım. Zira, 
altınızı birden, clnha doğrusu doku
zunuzu birden öldürmekle, mirası
r.ıza nasıl konabileeekti? 

Senter, müfettişin caltınızı.. de -
dikten sonra .-dokuzunuzu. diye tas
hih edişine aldırmadı, sade~ omuz
larını silkerek cevap verdi : 

- Nasıl olacağını bilmiyorum. La
kin bu hikayenin hayali bir şey ol
duğumı Gernikoya söylemiştim. Sa
dece saçma ... 

(Devamı var) 

~ :=; . : ~ : .. ·~- .. 't,~ • 

d . · ı· a "'· Baş, ış, nezle, grıp, roma ızm ,,dp 
büt ün ağrllarınızı derhal keser. lcab• 

günde üç kaşe ahnab·ı-r. 
1
,,11 

isim ve markasına di at! Tak illerinde sal<'11 

lstanbuB afia üd-·rıü" ·-tiden: -rı~ka 
25·10-937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nıfın MüdLI rıto<' 

binasında (52646,50) lira keşif bedelli Üı;küdar Valdebağt pre":ıu ,Je 
yomu talebe ve öğretmen Sanatoryomu inşaata kapalı zarf us 
eksiltmeye konulmuştur. şa~tııl' 

Muka~eı~, Eksil.tnıc ~ayı?dırlık işler~ gene~, h_ususi ve ~en°~4) "\l(llf melcri, proıe, kcşıf lıulasasıle buna mu tefem dığcr evr3k (2 
mukabilinde dairesinde verilecekti r. 

Muvakkat teminat (3883) lir:.1dı r. ·şe lJt~ 
isteklilerin teklif mektuplarını ve en az (50.000) liralık b~ 1

3tııı't', 
zer i,ş yaplığına dair . Nafia Vek~letinden almış olduğu ~u;; p!tı ' 
ve 1 icarct Oda•a vesıkalarını havı kapalı zarflnrın.1_}~=10,;353) / 
lesi günü saat 14 e kadaı· Nafia Müdürluğüne ver~ 

Y üksek lktı at ve T icaret d ti: 
ektebi D irektörlüg"' ün ~ .. ,,,e-

·oı" ı:l' 
Mektebimizin Orta Ticaret ve Ticaret Lisesi kısımları Tcşr•._,sıı 1 <· 

lin yedinci Perşembe günü ve Yüksek l ktısat ve Tıcaret lı~ 8cıı lo:;4J 
Teşriı1ievvelin 15 inci Cuma ~ünü Sd.at 8,30 da derslere baş (ôl 



; 

e 

ası P şa s or 
Bu hafta 17 inci yılına • • 

gırıgor. 

., _ S O r. T E L G R A F - S Birincite rin 937 

HARİCİ ASKERİ KI'TAA Ti İLANLARI , ı ..-ı::m:::~~-
1 

enizyo 'ları -
Cinsi Mık tara Tahmin Hepsinin Muvakkat 

Kilo Fi atı bedeli teminat 

Kuruş Lira Lira 

" E :::ı ...... _ c ::: ..c:ı 1::3 
ııı·- t.J .!;:: ... 

t.ı:l !! 

-~ 
«! 
tU 

f.fl 

i~ 1 Ş LE TM ES 1 =., 
111 ::ı 

~ A E ·z - .... 
il VE POST Si Arpa sılnOOO 4 21600 1620 15-10-937 Cuma 15 ]._ '5 

Yulaf 540000 4 21600 1620 15-10-937 Cuma 16 ~ N 

Adanadaki Tüm Merkez kıtaat ve ıtupları ihale saatinden bir saat ev - 6 Birinciteşrinden itibaren Ka· 
radcniz hattının ilave dördüncü 
postaları başlıyncaktır. Bu pos
talar lstanbul'dan Çarşamba gün
leri caat onda kalkarak doğru· 
ca Trabzona gidecek V•! Trab· 
zondan lneboluya uğrayıp lstan
bul'a dönecektir. "6705,, 

müessesat hayvanatmın ihtiyacı için vcl Satınalma Komisyonuna vcril
yukarıda cins ve miktarı yazılı iki miş olmalıdır. Eksiltmeye iştirak e
kalem yem alınacaktır. Şartname A- decekler Ticaret Odasında mukay • 
danada Tüm Satınalmn Komisyonun-, yet olduklarına dair vesaik göstere
dan bedelsiz alınabilir. Teklif rnek- ceklcrdir. c442> ·6347>. 

• .. . 
Orman Koruma Genel Komutan -

lığı kıt"aları için 17886,5 metre kış- İstanbul Asliye 5 inci Hukuk mah-
lık elbiselik boz kumaş kapalı zarf kemcsindcn : 
usulilc sntm alınacaktır. İhalesi i t b 1 M h k M .. 
3/ 10/ 937 b ·· - t 14 d Davacı s an u u a emat u-1 çarşam a gunu saa e . S · Ö 

An ara a ıenışe ır omu anı ı- . . . . k d ·u · h. K t 1 k b. ldürlüğiı tarafına aıt merle Anka-
nasında Satınalma Komisyonunda ra naklıyatı umumıre şırketı m~c-

1 ı k ,.. ... h b d ı· 51870 lisi idare azasının Ömer aleyhıne 
yapı aca tır. JVlU ammen e c ı 
lira 85 kuruştur. Muvakkat teminatı 7386 lira 81 kuruşun ';120 tazminat 
3843 lira 54 kuruştur. Şartnamesi 260 ve 38 lira 56 kuruş İcra masrafile 

birlikte her iki müddeialeyhten talı-
siline hüküm verilmesi hakkında 

mahkemeye açılan davadan dolayı 
kefil Ömerin yukarıda gösterilmiş 
adreste bulunmadığına hakkında ya-

Güne, 

Ôğle 
ikindi 
Akşam 

Yatsı 

1msak 

Vosııti 

sa. d. 

6 Ol 
12 02 
15 17 
17 46 

19 17 
4 28 

fa ant 

sa. d. 

12 14 
6 16 

' 

9 31 
12 O:> 1 

1 30 

il 10 36 

I 
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KUt~DUk>ASI l(MiN (0(1?! 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
, .... --- SONBAHAR GELOi ! -..ı· .... , ı 

Ve kış yaklaşıyor 
Elbiseye dair ihUyaçlarımzı şimdiden 

Galata'da m~uıhur 

BÜYÜK ELBiSE MAGAZASINDA 
Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI 

alabilirsiniz. 
Şu cetvelden bir fik ir edinebilirsiniz: 

ERKEKLERE: 

J>ARDESÜLER J:ı r angle 13 Liradan itibaren 
P.<\RDESÜLER Empermeabl 18 t/2 ,, 

gabardi n 
MUŞ .'. MBAI4AR Her renkte 11 1/2 ,, 
~rRENÇKOTLAR Üç katlı 15 1{2 ,, 

KADINLARA: 
MANTOLAR Yünlü 10 1i 2 ,, 
PARDESÜLTIR Gabard in 15 1/2 " MUŞAMBALAR Her renkte 10 12 " MUŞAMBALABJ İpekli 

23 her renkte 
" 

ÇOCUKLAR A: 
PARDESÜLER Gabadin 7 ,, 
MUŞA:\ I BALAR Her renkte 61/2 ,, 

Erkeklere en iyi kuma,ıardan iki 

.. 
" 
" 

.. 
" 
" 

" 

" .. 
prova ile 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 28 112 

Yalnız güzel diş değil, demir 
gibi sağlam diş yarRbr. Bunun 
içio daima RadyoJin kullanmak 

ve günde 3 defa dişlerinizi 
onunla fırçrlamak kafidir. 
DAiMA RADYOLİN 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

HAS A 
Yarım yağh gece ve deniz kremile 

Menekşe ve acıbadem 

Yağşız .. k~r kr 

AC E~ 
E 1 

1 

sonra günde 3 cJefa dişlerinizi Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. ihtiy9'' 

f 1 r ç a 1 ay 1 n 1 z ları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
HASAN ismine ve markasına dikkat. 

!!ml ............................................. ml! -----------------------------------------~ 
I BiR ELBiSEM DAHA HARAB OLMUŞ 1 

Bu teseyyübümün, ihmalimio ne• 
ticesid ir. Eğer 

SUDORONO PERTEV 
kullanmış olsaydım büyük fodakAr· 
lıklarla yaptırdığım bu en güzel el· 
biscı:m bir terleyişte harab olmıya• 
cak tı. 

u 
Terin tahribkar tesirini yok eder. isti• 

mali ~olay, tesiri devamlıdır • 

o 

t / ) • • • _, 
ı ~ seryısınae 

frt1f /Jıç•Jınaall 

ddhd ucu,f.1Jt!. 

lıula111dp111ıJ 
~~ 

.... r11: ...... 11113mı:ıımıı:: ...... a. ..... ımıı .... 1a ... ~,... ......... . 

Bu adamı canından 

bezdiren şey: 

GRİPİN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmc ğ e 

mahk um olduğu ağrı 

ve sızılardır. 

G .R p 

~ • _;ı ... ~ ':. # : .•:I., ~it ... •• .. -'·,., .. 
direktörlüğünden: 

1 - llk,Orta \'e Lise kısı mlarına gündüz ve yatı.Kız ve Erkek talebe kaydına davam olunmaktadır. 
2 - Son sı nı flarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 
3 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildi ren tar ifn ame parasız gönderilir. 

Adres : Şehzadcbaşı Polis ka rakolu arkası. Telefon: 22534 

~--~---1 İstanbul Komutanlığt garnizonun- muhammen tutarları ilk teminatları 
da bulunan motörlü vasıtalar için sa- ihale günlerile ihale saatleri ve mü
tm alınacak ışletme ve temizleme nakasa şekilleri aşağıda gösterilmi~
malzemesinin cins \'C miktdrlarile tir. 

Cinsi M\kdarı Muham- ilk le· ihale ihale Münak asa şeklı' 
k '1 · Her illYI kızıyoruz, hırbıt ıe~ b•'' 
-ı o men tu t arı nıınatı günü saati ' 

memnun etmiyor, fokat en fencı'~ 
Sarı ~az 5555 500 1 549 15. 10.937 16. Kapalı zarf buıun eırofımızdo~ııer bu ~ok k0' ~"' 
Benzin 28000 6820 ı.:ıb•ohmızdon doloyı bizden uıalclcı11 >'° 
işletme l ıt e bu ra d a 

• jrl 
ya~ı 13 çeşit 4511 338 15· 10-937 16.30 Açık eksiltme VALIDOL imda dım ı ıo~ 
Şartnameleri her gün öğleden ev- rile beraber ihale gününden en az Onu bır hre ıecr~be edınız, ondo" t''~ 

Yel komisyonda görülebilir. İstekli- bir saat evveline kadar teklif mek _ dunyoyı bır kuı doho guzel 901
•" ' 

!erinin ilk teminat makbuz veya mek- tuplarını F ındıkl ıda Komutanlık Sa- VALi DOL : damla, ıoblcl ve 

1 tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tınalma Komisyonuna ''ermeleri. tıop holınd• tıer eczoned• buııınur· 
üncü maddelerinde yazılı vcsikala - 1 .6511 > ı ~ _ • 

~ . ~LI DOL 

N
. Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alı- tutarları ilk teminatları ve ihale gün- '1 . t~ <~ ~ 

nacak sıhhi alfıt ve malzemesinin leri ile ihale saatleri ve münakasa ·- ___....- / 
cinsi ,.e miktarları ile muhnmmen şekilleri aşağıda gösterilmiştir. --------;., 

C. . M"kt M h I I ••• .. ••••••............. 1 
ınsı ı arı u an.men lk Te- hale ihale Münakasa ' 

tutarı minatı günü saati şekli ı Zührevi ve cild hastahklal'I S ---: •• s 
T A K S i T L trE ıı Dr. Hayri Onı~~ J 

dahi muamele vardır. G R p J ı 0~~ş;~.~d~'N!°Y~fN~r:ı~"' ~ 

En şiddetli baş ve 
diş ağrllarını keser 

Galata Karaköy EKSELSYQR magv azasında ı 43535 ~ 
Romatizma. sinir, adale, bel ağrıları· ......................... "$ 

~~~~~~~~~~s~a~t~ıl~m~a~k~t~a~d~ı~r~-~~~~~~~~~. nakMp~lhaua mü~~rdi~ ,!a::=~~:~~~:: ~~!~:~!~~~:~:: ı .... HKimyager ... ~ S 

1. h• J LJ M••d•• ı·· • d İG R ı p 1 lerin ilk teminat makbuz veya mek- tuplarını Fıdıklıda Komutanlık sa- ıı Hu··sameddı•ıı ! n ısar ar • u ur ug" tin en·. ' tu~lar~ He 2490 s~yılı kanunun 2 ve tınalma komisyonuna vermeleri. • tııf• S 
- 3 uncu maddelcrınde yazılı vesika- t.6643> • Ta m idrar tahlili 100 k_~ruş ıa~ S 

1 - Şar tname ve nümunesi mucibince 71,5X 100 eb'a dmda 10000 
tabaka muml u beyaz parşöm~n kağıdı pazarlık la satın alınacak tır. 

il - Pazarlı k 7-X-937 tarihine ra,tlayan Perşembe günü saat 14 
de Kabataşta· ıevazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacak tır. 

111 - Şartnameler parasız olar ak hergün sözü geçea Şubeden alı• 
na bilir. 

lV - isteklilerin paz&rlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güv<:!nme paralariyle birlikte adı geçeo komisyona gelmeleri il!n 
olunur. "M,,, "6377,, 

Kırıklı ğı, nezl eyi, soğuka lgı nlıkların- ---- ıı Bilümum tahlilaL Eminönu r..;,dJ S 
dan mütevellid bütün ağrı, sızı ve S ipahi oğlu Mektep, hastana ve bUllmu m ve Ey tam Bankası karşı S 

sancıl arı geçirir. ~ HASAH HOS.,U- ,,,.... resmi ve hususi müessesele· ıı lzıet Bey Hanı. ~·t#'' 
.. il ~ • "ht" ...... -~ .......... . 
1 b d .. d 3 . ~ ~' }'. rın ı ıyacı olan yün ve pamuk 
C3 ID a gun e '\ ~ <lrsaPaı~ .: battaniyeler le yatak takım!ara.. ca::::::: Sahip ve Ba~1u1ı;rrlri: 

kaşe alına b iJi r. · . · ~ ' ::;:v:=~~=~-idi mağa zar arı mı zda N•ı<•v~:·: ~; ;!;~a·~ 
Jsi m ve markaya dikkat, taklitle- "' Sul tanharnam 4 • Be.vo&-lu 376 Tel: 20625 1. S. ~, . ./ 

ri nden sakınınız . BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ Basıldığı yer: Ebtizzıya Ma' 


