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t v se"·a.hat hak -
Orta Avrupada ynp ıgı " 

v • k le"i ne§ret.mek-
kında yazdıgı bır rna 
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~di~ • 
B. Bcrenger diyor ki: I' . 
''Bu seyahat son zamanlarda arıs,e. 

· · · d evle-yapılnn muhtelif ziyaretıcrı ıa e • 

mekle beraber, ayhı zamanda, Orta 
Avrupada bazı agkeri ve diplomatik 
vaziyetleri aydınlatmağa ya.rıyacak • 

tır. 
B. Dplbosun, Çekoslovakya hakkında. 

Lillc radikal sosyalist kongresinde yap 
ığı beyanat hatırlardadır. Çekoslova.kYa. 
ile Fransa arasındaki muahedelere gö
re, Çekoslovakya, mülki tamamiyeti 

(Sonu: Sn. 6 Sii. 5) 

".,.. t'ılıl rV• 1 11 nll ~\)o ın·ı ( ıgı ıa ( f> tah~ilfit yc-
ı··" glirı 1_

1 Y0 nu hulacaktır. ıl'ı ·~· e-.oı . ı ~1·iij:~.:i1':·,~e<:;:k~~nn;~.~u;:;~ i D gi ı tere A nıa o 
,'~İt lııııtiın ~· ha ık• mih·nzeııeli • 

J;ord Tfalifalaı TTi11cr1c beraber ar1«ı<1a Foıı Noyrot 

,~eıı '~iYet ~.en de\'ıct yoktur. Büy J l }eplerı ;~!! ttlı hir h~~ınclc Tiirkiye için mü- ve a po n a 
t~llıtı~hll'ıİtıi u:çe yapmak ve hu hüt-

Mühim meseleler 

üniversitede 
Lisan dersleri islah edilecek 
Tatil aylarında öğretmenlere 
mahsus tatil kursları açıhyor 

üniversite tahSllini takip edece}[ 
gençlerin ilerlemeleri ve kendi 
branşlarına. ait garp memlOketlerinde 
çıkan eserleri okuyabilmeleri iç.in mu
hakkak surette bir garp lisanını iyi 
bilmeleri icap etmektedir. 

Başvekil 
C. Bayar 
Siyasi mDsteşarlıh
ıarın ilgası hakkın- ı 

da izahat veı dl 
Ankara, 23 (A.A.) - Cumhuriyet 

H11lk Pnrti~i Gurıı1m husün (23 -11 • 
1937) öğleden sonra saat 15 te Atı· 
tnlyıı Sa) Jn, ı Doktor Cenınl Tunca
nın lıa~knnh~ıncfa toplandı. 

5(iz nlnn Bnş,·ckil CeHil Bayar si
yaci mii teı;arhklarm ilı;n ı Jıakkm
dnki lıiikfıınetin noktni 11aznnm izalı 
YC Parti Gnnılm hu he} nnntr ittifakla 

tas,·ip etti. 
Anadolu :.ııjnnmım notıı - fstilı

harımn:a nar,aran hu lıusu~tnki kanun 
hu ayın nilıııeytine doğru çıkmış oln· 

caktır. 

Bunu dikkate alan Üniversite Rek
törlUğil yabancı diller okulu ile bu ar
zunun temin edilmesine çalIŞ!Ilaktadır. 

Fakat liselerden gelen tal be! 
gün geÇtikçe daha iyi gelmeleri kap 
ederken Univc.rsitenin A ve B lisan 
kUTlnnndan daha. yilksck kurlara, çı
kamn.mnktndırlar. Bunun sebepleri Ba 
kanlık tnrnfmdan araştırılmış ve üni
versite idaresinden de bazı fikirler 

sonılm uştur. 

öğrenildiğine göre; üniversitede 
okuyan talebenin yüzde sekseni lisan 
cihetinden liseden zayıf' olarnk gel-

mcktdirler. 
Onun için KUitUr Bnkanlığı liseler

deki lisan tcdrisntını düzeltebilmek i
ı::ini ehemmiyete nlmı§ bulunmaktadır. 

Ba§lıca tedbirlerden olarak mevcut 
(Somı Sa. 6, Sii ~) 

Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Romanyadan 

.1~"tın1 t 0 a~~k 1'onan , ·aridat k da ~·lı.;ı,"" hij:~"'·~ ile tahakkuk et• arşısın 
li)ı ;ı "'ilt tııikt. k hır muvaff aktyettir. 

'"'il • arının J •. k 1 llt) ~ • ıse mt~e r:ı aman· t d Ed il ~·t ı' taı,i/·~C'ak nıii:.tctona bir hah- Parıernen o a ene sua er 1 1~ ~ lıtısun1 •

1

P. ifu<le olunabilir. il . tlç senede tS4,500 nüfus yerleştlrlldl '~itia)j 'n7,j ('\~1111 ~~ıriyct. hükumeti- soruldu. Almanyanın sua erı bu sene 6,26s ev yapılıyor 
1:, •d, hı, Y•h ho"le hor hahth·ar· 'I k ~ti111~:lki 1~:~'~1 ~1):~ ,r. . ·. hakkında bUQÜn karar yeri ece _K_ı_s_a_c_a_: _____ , Ankara 23 (Telefonla) - Ro. ~ ..,.

1 

taı,"1. uı~e • de,. •• mlıa· manya, Yugoslavya ve Bulgaristan· 
L: l9

3

Yon ı· •n rakamlarma ni•betle Londra 23 (A. A.) - Havas Ajan· ·T····;~ .. ········~·~ cl~n anava~na yapılan göçler ye 

Gelen göçmenler 

.:ıtılı~ 7 biitlta .fazla tahakkuk ;tJOi'I- v sYA sının muhabiri bildiriyor: Hitler. Ha· ... rk "": !!S retm en. goçmcnlerın memleketin muhtelif ~İl~i"' .htın~:~ne konan \'&ridat r;. R lifax mUI/ikatları esnasında Filhreri• ıerl n 1 n ya ban cı yerlerine yerleıtirilmeleri faaliyeti ~ ı.f" o dolayı fazla tahmin Lorda lnglitere bilkÜmetinin aşağıda· cll Dl m etod un u muntazaman devam etmektedir. i~ı b İlat~un için hu seneki , ·ari· • t ki meseleler hakkında tarzobareketi • Haber aldığımı>:a göre bu sene Ro 
f; ~Ilı 

11

1tikat;n llüt~e. rakam1ıırını 8§- çı· n Tür ki s anın 1 nln neden ibaret olduğunu sorduğu tetkl il< ec:ll eDI m ~anyad;n gelen bütün göçmenler E 
J b..., 1tatıt h·n tahmın1erin ü tiindc 

1 
bildirilmektedir: dıme •. Kırklareli ve Tekird"'gw vı·la'" • ~ - ~· ır . a LlM ve ünhcralte talebemizin yaban<'l ı .. \~~h~ .etin h·· netıc~dir. ı·şg 

1 
_ ,ı.ımanya Büyiik Harpten mesul dil •1:«=•" ,.,.,,cl..ı. •"""" m...ı"ı ••. yet erme yerleştirilmişlerdir. Bu su· tı.. l'i • ut~e '" · 1 , r tl · d' k d 'h· . t6tijJ aru atmna iki ,·ıl- • değildir. ıındodfr. e e §'?' ıye ·a ar Romanya göç • ~~l~~tıej. de:;te olan bu fazl~h- edecek mış 2- ,ı.101an7anın takos:ısız olarak tlnlV<nll• Rokı6'1Uğll yonl '""'"" menlerındcn 40 bin nüfus Trakya. ı'-• ot ,.

1

_,. _ede mnnası mnunıi , .. , . eski milstcmlekelerini istirdat etmesi aım•ll• g<rl•'Y'"· T•Ul ...,.,,moa tuıa oıa. ya yerleıtirilmiş bulunmaktadır. 
~~ı .. !ıııgijn ~~ın l;r rnretle ı·olnn· Berlin, 20 oıususll -;; ~::eö~:: hnkkının t:ııuıması. ::,;~"'"'' dU ''"'"

1 

•""'"""!!' '°'"· (Sonu sa. 6 sil S) 

~·· ~ '"•li me le olmasulı.: hir t • gazetesinin şang a "k" 3 _ ,\.lr.ıttnY•nın ecnebi memleket· Bu<ado ••r """ 
11
.,t oUmoJıi" Yabonoı 

,_;. •dud l'"'İnde tahoiliilın tnh· ~~~" .. So,-yetıer BirUği hu u • lerde bıılunan Almnn ekalliyetlerinin dll U"" t ı ı t "ı °'toı ••u ge • dogme gorc, ,. e Çinin Japon- ""' mon" mı· n • "1<Dm •• dohD oı. 
', ••ik '"da h ·i _çın;" ka<lar ekono· metl Nankin bilkÜllle ın • ve Milletler mukadderatını ınyin etmek hakkının m•• uw-e • "'"" ".uı,.,ı bir g6'd<n g«:t-

l •ı;1 Yas ol • mkııarlnrı gÖ•leren .
1 

ıırUksel konferonsı .. tanınması. rnmL• m<dlr! TUrk !AlobcOlno yabanoı o·ı 
ÇORUH 
ilavemiz '\, ' •nl ama>.. ya ı e . . , de oıaıak muzakere· oııntmoktc muvnffak oımu;ı TUrk OğreL 

... ,. h; .... n .. r eeıniyeb bat••"' JduğunU bil Lord Halif a.•'ın ili ti erin bu •ilahi mont«lml7. ho< "'"' •""'" .. nunıorm mu. 
'l 
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r ltıe 
1 

11 
usta tcc:ekkül eden · · esine ınuarız 0 

- stıallcrın· c cev~p vermedii!i kaydedil-"l' ll( lltı h hl eket i . I • lere gırıştn vatroJuyet mrlarm• nr.,bram"' """"' 
1.. 'a' İtt k çın' e ~n Yeva bu a· ·ştir i t v mektedir. J..,ord bu hususta hiçbir mü- Aralıı.nnca bir tetkikat yapalım. AJdık-
~"1 it· l(iı ol n ırn ferdi ıı:ikG. 1 ınnı . . Çiıt hUkfUneti bu s ege I •I~ qJ,;ı;,. .. . • l et er Buna göre. Jur•a Rusya ıaııaza derın•l"'" etmemiş ve bu sual- ıan "'""'' "" metotıannm laaboUne gOro ~ı.. ' r.,,,, ... muhım nlnn dlıeı a kırı hareket edecek ~ • edecek lerl lngillcre bükümetine bl'dircceği· k"'"" -·· ,.,.,vemı, ı~ndo blr miyar 

'katlar ~ık:ıvetlerin ıniinıkii.. Ç~ TUrkistnnını derhal ışgnl d • ni s~yl<"mckle iktifa. ctmi •ır. tcsb!t c<lcıtm. •• nim 

1 

'" mukavemette •· ~ ><uvoffak oıamam1' •ııre:..ronıore ,, n•ı ,.. •ôll•n " tir Çin JaponraY• d na ı;t1ve Halifax, Eden ve Chemberlain bu- ayni yeril vo muo=•b uautU tatLlk """"· 

---~---'LSıllUll!L~ · ederse ıtusyanın yar unı - (Snou: Sa. 6 Sü 4). ııın.. 

tarafından bir cok yazı ve resimlerle 
h!\Zırlanan ilavemizi bugünkü gaze .. 

temizde bulacaksınız. 



zehit"li gazıerd_~n ?~~~;;, Sovyet Rusjrada beş Alın 
korunacagız.. · "' 

Bombardıman konsoloslugu kapanıyor 
t ı • Yedi konsolosluktan yalınız iki tanesi k-ayyare erı Bcrlind.cn Tinıes gazetesine bildiri-

liyor: 

Bir şel1ir üzerinde neler 
yapabilir? 

Yazan; Dr. Necaeltln A lasagun 
Zehirli gazlerden korunma ça 

Aelerini aramak ıçın ilk önce 
tayyarelerle bombaların çeşitle -
~ini bilerek her birine ayrı ayrı 
hazırlanmak lazımdır. Şimdiye kadar 
tayyareler ve çeşitlerinin neden iba -
ret olduğu imkan derecesinde anla
tıldı. Bugün de taya.relerin en kuv -
vetli silahı olan bombalar ve ÇC§itle
rini anlatacağız. 

Bombasız tayyare karadaki silah -
sız muharebe eden askere benzer. 

f şte bunun içindir ki tayyareler si
vil ve askeri olmak üzere ikiye ayrıl
mışlardır. Sivil tayyareler sırf insan 
ve eşya nakliyatında kullanılırlar As 
keri tayyareler ise askeri teşkilata gö 
re yapıldıklarından harp işlerinde 
kulanılrrlar. Harp işlerinde kullanı -
lan tayyareler muhtelif harp vasıta
Iarln techiz olunmuşlardır. 

Kendilerine karşı çrkanlan tayya -
re filoları ile yaptıkları harplerde ma 
kineli tüfek, icabına giire top ve bom 
ha kullandıkları gibi bir şehir veya 
harpte çok mühim rol oynayan dü§ 
man askeri kuvvetlerinin tahrip ve 
imhasında ela bomba kullanırlar. Şu 
halde ku11anacaklarr bombalar: 

1 - Tnhrip bombalan (kuvvetli 
hedeflere knrşı)' 

2 - Zehirli gaz l>ombası 
3 - Yangın boqıbalan 
4 - Tenvir bombaları 
5 - Hafif hedeflere karşı infilak 

bombalarıdır. 

Tahrip boml:)aiarx ÖteClenberi ta -
nılmış ve tesbit edilmiş olan askeri 
cephane depoları, askeri tayyare ve 
şimendifer istasyonları, tersane, su 
hendleri, şoseler, askeri fabrikalar, li 
manlar, askeri sanayi müesseseleri, 
deniz kuvvetlerine ait üssübahrileri, 
, .e daha buna benzer harp işlerinde 
ehemmiyetli iş gören mi.iesseseleri 
ortadan kaldırmak için kullanılır. 

Ordu gerisindeki ufak ve muvak
kat cephane depolan, geri hizmetleri 
ne ait erzak ve su için muvakkat ya
pılmış ı.ıfak depolar, bazı ufak fab -
riknlarm imhasında da hafif ve infi
laklı bombalar kullanılır. 

Tahrip bombalan 50 kilodan 300 
kiloya kadar ağırlı"kta yapılabilirler. 

Bombaların tahribatı büyüklükle
ri ve ağırlıkları nisbetinded:r. 

Mesela 50 kilogramlık bir bomba 
nm satıhta açtığı genişlik 4 metre ve 
derinliği 1.30, 200 kilogramlık bir 
bombanın ise satıhta. açtığı genitlik 
1 7 metre ve derinliği de 5 metredir. 
Bombaların içinde bulunan infilak 
maddeleri de deniz ve kara topların
kine nazaran pek büyük farklar gös 
terirler. Bombaların infilak maddele 
ri yüzde 60 olduğu halde deniz top 
mermilerininki yüzde 14 tür. 

Bombaların yukarda yazdığnnız 
nüfuz kabiliyetleri, üzerine düttük .. 
leri mahallerin mukavemetine bağ .. 
Jrdır. Mesela 50 !kilogramlık bir bom 
banın toprak sathında açtığı kenişlilt 
4 metre olduğu halde tuğlada 1,30 
betonda 0,95 demir de dı: 0,65 ol
duğu tesbit edilmiştir. 

I§te bOmbardnnan tayyar~leri ge ~ 
rek seferberlikten önce ve gerek har 
bin ilanından sonra keşif tayyareleri 
tarafından tesbit edilmi§ planlar da
hilinde iş görmeğe uğraşırlar ve he -
deflerin mukavemetine göre bomba 
kullanırlar. Lüzumuna göre kullan -
drkları bu tahrip bombalarını gece -
leyin de tenvir bombalan yardımı 
ile atarlar. 

Tenvir Öombalan boml:>ardnnan 
tayyarelerinin h'edeflerine vasıl ol -
dukları zaman etrafını layıkı ile gö
rebilmek, ondan sonra tahrip bomba 
larını~~rak is;ıbeti temin edebilmek 
için kullanılır. 

Çünkü; tenvir bombalan atıldık
ları zaman sekiz dakika yanarak iki 
bin metrelik sahayı fazlasiyle tenvir 
ederler ve bombardıman tayyarele -
rinin işlerini kolaylaştırırlar. 

Yangın bombalarına gelince: 
Yangın bombaları ile büyük yan

gınlar tevlit ederek halkı barmdık -
lan yerlerden çıkarıp zehirli zehirsiz 
gaz bombaları ile tahrip bombalan 
ve makineli tüfeklerin isabetini art
tırmak, orman, kuru çayır, mezruat 
tarlalarını, köyler ve şehirleri yaka
rak büyük zararlar ika etmek için 
kullanılırlar. 

Yangın bombaları ekseriyetle be§ 
kilo ağırlığındadır. 

Binaenaleyh bir tayyare ( 1 000) 
kilo ağırlığında bomba taşryahileıce -
ğine nazaran ( 200) yangın bombası 

"Resmen ilan edilmemişse de, diplo
matik menbala.rdan sızan havadislere 
göre, Alman hUkfımeti, şimdi Sov -
yet Rusyada bulunan yedi konsolos
luğundan be§ tanesini kapatmağa mu
vafakat etmiştir. 

Buna ilk defa Sovyet hükfımetinin 
teşebbüs ettiği anlaşılmakta.dır. Sov
yet hükumeti bundan önce de Japon 
ve Leh konsolosluklarının sayısını in
dirmişti. 

Sovyet hükfunetinin nqkati na.zarı
na göre Sovyet Rusya, Almanyada. 
yalnız iki konsolosluk bulundururken 
Almanyanın Sovyet Rusyadaki kon -· 
solosluğu neden yedi tane olsun! 

- Siz yaramaz bir çOC 
Buraya bunu söylemek içİJI 
demiş ve çıkmış gitmif. 

Hitler önce şaşırmıf kalJJllfo 
ra yanındakilere: . 

-Cesur bir adam, dernıf" 
dığı bir şey var .. 

SahtekArlara kartı 
ağır cezalar ••• Sovyet Rusyanın Almanyadaki kon

solosluklarından biri Hamburgda di-
ğeri Königsbergdedir. . Bir İsviçr~ gazetesinin ltf8İ "I. 

Alman hükfuneti, Ukranya hububat ne göre, eski devirlerde .,,.-
mmtakasmın merkezi olan Kiyefte ve . ,(Lui) tarafından çık~ddP 
kömür, demir madeni gittikçe artan manlar çok g~rip fakat fi 
Novosibirdeki konsolosluklarını ma- : ları ihtiva etmektedir. _ 4111 
hat aza edecektir. • Mesela, bir f ennana ~; ~ 

Leningrat ve Tiflisteki başkonso _ , zuk ve karışık süt satan sulf!.., 
1oeluklarla Harkof,Viladivostok ve O- tün bir tenekesini huni il~~• 
aesadaki konsolosluklar kapatılacak- şaltılarak. bir hamlede i~ 
tır. bur tutulacaktır. '-

Yeni seneye kadar tasfiye işlerinin Bozuk yumurta satanlar8• 
ikmal olunacağı tahmin ediliyor.,. Umacı 14ukuleteslnden larak, halk tarafından bu 
------------- kadın ,apkası ! larla. büyük bir meydanda· 

Pireye giden ı yumurta,. bombardımanın• 
, Pariste meydana çıkarılan suikast ğa maruz bırakılacaktır .. 

limancılar ~ teşebbüslerinden sonra, bunları ter - Karışık yağ satanların ela. 
lsta.nbul limanında ic:ı hacminin !!C- tip eden "Kukuleteliler,. den şimdi k 11 

';il ~ çılan başlarının üzerine 0 

nişletilmesi dolayısiyle hasıl olan vn· bütün Fransa umacı gibi korkuyor. yazın güneşte, kışın atef k 
tuta darlığının önüne geçmek için lia- Fakat başlarına boyunlarına ka - d. 
riçten mavna alınmasına. karar veril- dar kukulete geçirip yalnız üzerinde bırakılacaka, bu suretle eri~ 

v h .. kı" delı'klerden '-akan bu maskelı· hay adamların yüzünden gözün digini ve bir eyetin Pireye gittiğini o 
yazmıştık. Cludlar kadınlar tarafından, modaya ya akarken köpekler yalaya 

Heyet bir taraftan bu vasıtalarına.- alınacak kadar soğukkanlılıkla kar - Hab&f Krahnın gell~ 
lm.masr ile n:ıe§g_Ul olurken diğer ta - §ılanmış olacak ki, bu resimde gör - I I I 
raftan Pire limanında bazı tetkiklere ~düğünüz gibi bir şapka modası bile casus mu m' 
de başlamıştır. Bu arada ilhassa, Pi- çıkardılar. 
re limanmm kömür havzası ile liman Şapkanın kenarında " Les Cagou-
muameleleri gözden geçirilecektir. lards,, (kukuleteliler) yazılıdır, üze-

Heyetin memleketimize dönmesi bir rinde de göz yerleri görülmektedir. 
mUddet daha. gecikecektir. Hltler'in yUzUne "yaramaz 

çocuk!,, 
- - - diye b°'8ğıran Lord 

atabilmesi kabildir. 

Bir tayyarenin böyle ~(200)' yan~ Fransız muharrirlerinden Roget 
gm bombası atabileceği dşünülürs<· 1\1. Du Carda verilen Nobel mükafa
birlikte harekete geçen müteaddit tay tından !!onra. Nobel sulh mükafatı da 
yarelrin ne kadar bomba atabilecek - Lord Cecilc verildi. 
leri ve hücum ettikleri sehirlerin "Sulh için milletler arası birlik,. 
muhtelif mahallerinde ne k~dar yan cemiyetinin başkam olan Lord Cecil 
gmlar husule getirebilecekleri tah - uzun mi.iddet nazırlıkta bulunmuş, 
min edilebilir. Bu bombalardan 0.7ı5 milletler cemiyetinde fngiltcreyi tem 
isabet kabul edersek şehrin muhtelif sil etmiştir. 
semtlerinde ne kadar yangm husule Lord Cecil hakkında bir fıkra 
getirdiklerini kestirebiliriz. anlatırlar: 

Bu yangın bombalannrn tahribatı Birgi.in, hususi bir seyahat maksa-
na karşı binalar yapılrrke11 icabeden diyle Berline gitmiş ve Hitlerle gö -
tedbirler alınmalıdır. ri.işmek istemiştir. 

Habeş kralının, Adisa 
karken dağılan ailesi bugün 
da birleşmiş bulunuyor • 

Y alnrz aralarında biri e 
aht Azfav Yasemin karısı .. 

İtalyanlara geçen Raa 5' 
kızı olan bu kadın bugün ~ 
varındadır ve kocasının aÇ 
ma davası da Kahire mahk 
görülmektedir . 

Fakat, bu boşanmaya.~ 
karar verilmesi için eski J'1":" 
ni casuslukla da itham etJP 

Prenses, bu iddianın~ 
nu, kaynatasının iddia etur 
talyanlar lehinde casusluk 

~~ı söylemektedir. ""' 

lngiliz hazine ili 

Siyahlar giyln.mif 
kadının kolunda bir ye
mi§ sepeti vardı. Ya_ 
\•aıı adımlarla cadde
den yUrUrken lföş:ıba. 

şındakl blr sinema l5-
nUndc durdu. 

Geçnıiş zaman olur ki 

şarı Ankaradl~ 
Ankara, 23 (Telefonla) .,,,

gündenbcri 13ehrimizde bul~ "I: 
hazine müsteşarı B. wate~..al 
sonuna kadar Ankarada ~. 

Gösterilen filmin a
dı: '•Hazın bir son" 
idi. Fllmde rol alan 
yıldızlar: Kler Alber ı. 
le Robcr RemU idiler ... 

(Hazin bir son) filmt :}irml sene önce ses. 
ll film yeni çıktığı zaman g6stcrilmfaU. BU. 
tün dünyayı dolqtıktruı ve her memlekette 
allu§landıktan sonra ıılmdl yeniden siyahlı 
kadının oturduğu eehlrc gclml;,tt. 

St ... ahlı ltadrn eski çantasmm içinden kU. 
çUk b•: kese çıkardı. Ufak paralan avucu_ 
ı.un IC!De blr•r, birer saydıktan sonra gl~e
den en ucuz biletlerden bir tane aldı; ıçert 
girdi. 

S • d•c.c. h•yec~JJ Ut .• 
Filnı.lD me'tTJU c:ıy:ıt butttl. n!rçok ına. 

nld&ra UfTadılLtaD soo,.._ ,_..V1tenler, l>lr 
ıış~ ma.Mf'umaa al'StJ!a."21• mu .. a.ttak oııı. 

Y", .ta. it& l •ııorın r.,,-:1,,..,ı1aJ'dt. Ru ( H • • 
zln bu soa) du. M&AV.ra d•t.or, "• l"lllf ro1U 
oyno--n Blncı~ yılGm K...ı .Ukr pyet ,f'.l. 
zddl. kıvrd V'l §Ut. ~t> ıvttırt otan ~' ti\. 

damlı ka<tm b1.•11ıı s•yi ctl":ı •..aı.ır "-:lrt"r. 
du. SartSm sa~:.rı v :: yU'u .. ıı bw>nJ 'le ~·er. 

danrtı n.·ım .. "' ı:-tr'" .. 'n""' m·.t:..:~ ~·=- '1· ~··· 
ca."ll:ı al1•ııi1tınty···, ··• .. 

Siyahlı kadın, perdenin UstQndekl bu ırt 
göz!U artistin en ehemmlyetalz hareketlerl
nl bile dikkatle tnklp ediyordu. Ç'Un1'1l 
şimdi gözünün 6n0nde seyrettlği şuh, kıvrak 
kadm, yirmi yıl evelki .. kendlsl idi ..•• 

Yirmi sene önce otuz Uç yaşında iken, y1lı 
ve vUcut gUzelllklerlnl muhafaza etmesini 
bilen ıırUst o zaman büyük bir §.öbret ve 
sempati kazanmı§tı, herke.a tara!ından ıe. 

vlllyor, aranıyor, tapılryordu .. 

Filmi seyredenler perde Uzertnde levl§en. 
!erin gUzelllklerl karşısında heyecandan hl'
yecann düşerken, :dyahlı kadın Azap içinde 
çır:>ınıyor, eski ve acıklı hatıraların atqi ı. 
çlnde yamyordu ... 

Heyhat. •• Yaktl!e onun etrafında pınl, pı. 
nl d1!ncn gl\zel artıatıerle zengin detll'.~!"

lılar D!mdl nerede idiler?. Bunların hepsi ııu 
nurlr.f' ı;ıı.rpnn geçici birer gölge gibi kay. 
'IY.ılup gilmlşlerdl. 

P.o~r Rf'mıı öiınU.OtU .. Madlen aomey r,.. 
lıır bir mf'~ulık 1<öıutnde unutulmuştu. Ktl. 
~-Ok l~lro lotlhar etmJşU. Kamll Bul< kay. 
ı:..-ıımu,tu.. • 

B:ltOıı hı ka~'lp ve ölUler şlındl onun r~ 
O:ınıı 1e r.ıımıı1e~lt yııpıyorlardı .... 

:-"; .~ .~ l'ııl!ln, "r.ll'll"'•l"t yalnız k,.ndl idi~ 

Nakleden: M. N. 

Perde 11%erlndc oynayan kadınla onun bir 
bell%erllğl kalmıştı, o &ılmdl başka bir ka
dmdL 

Siyahlı kadın, vaktlle o gUzeı artı:ıtln 
kirli eteğinden kopuvermiş blr paçavra par. 
çuından başka bir ııey değildi Bank!.. Maa
ma!lh, aradan çok uzun bir zaman geçmr. 
diği halde, yirmi sene içinde bu kadar çok 
deA'i§ikltk görUlmUf ıey değildi .. 

(Hazin bir son) filmini bitirdikten ~onra 
Kler Albcr vaktile petrol ticaret! yapar Klod 
Go lslmll bir gençle sevişmişti. 

2:S yaşmc!akl bu gençle birlikte bulunmak; 
seyahatlerinde ona refakat etmek için, gü
zel, artıııt sinemayı ihmal etmişti. Aradan 
iki sene geçtikten sonra Klod Go ıırtııı\ı ter. 
ketmiş, ond!\n btkmıştı. 

Fakat iki sene ıslnemadan ayrılış artiste 
çok ııcyler kaybettlrmlştı. Se\igtlği genç 
kenc!islnt terkcdlp, P\0lillk hayatr (Hazin bir 
ıon) a erdll:ten sonra, b 11 LUkUlmOş olara!< 
geri dönen "e stüdyodaki .ııan'atına yeniden 
kavuşmak tstlyen artist, artık iyi karııılan. 
mamıstı. 

Onun için Adle::- muka.dderatmn boyun ef. 
ınl§, ka.uuıdığı paradan memnu:ı olarak ha
yatmı yeniden tanzim t>tmlştl .. Xc yıızık, ki 

bir gUn &tUdyodan dönerken, yanından hızla 
geçen bir otomobll artiste çarptı; bacağını 
ezdi~ 

Uzun müddet hastahanelerde sürünen ar. 
tlstın blr b:ı.cağı s:ıknt kaldı. Topallıya, to. 
pnllıya st~dyoya döndilğU zaman bütün kr .. 

pılarm kcndininc kapatıldıl.\"mı gördü. 
Bir ara perde llzertndckt Kler Adler, bU. 

tun vücudunu sevgills!nln kollan araa10a ter 
ketml;,tt. 11d gencin dudaktan titriyor, genç 
kadının gfü;!crl baygınlıışıyordu .. Sevglllslnl, 
o dakikalarda, saadet ve gUzel hayata ulaş. 
tıracnğmı \'aııdcden erkek, bir ay zarfında 
bıkmr~, arUstı tcrkctmlştı .. Bu ne feci bir 
(Hazin son) idi .. 

Film burada biliyordu. Seylrcl1er, artist. 
teri çığlıl<larln alkı;,larkcn siyahlı kadmm 
başı 6nUne dU_ştU .. 

Kalbinde 6yıe derin bir yara daha açılmıs
tı, ki bunu tedavi etmek için ölen artist 
arkadnglarmın ynnına gltmest llzımdı.. U
ğuld:ıyan b!l{jmt tekrar yukarı kaldırdı. sı. 
nema perdesine hruıretıe baktı, kendini ar11: 
dl. Rlyab bfr takım }"lldızcıklarm utuııtuğunu 
gördU .. Kendi kendine: 

"O, ben miydim ... Acaba ben mi? .. dire 
mınldanıyordu. 

•• ,,..._.~-~--~~~-~-...-~..,_--~·---~-~?•••..__....,.r_ ... _, __ ,._ •• -~·-..· ......... ._-=-·------~.,...,...._.._...,.._ ...... _,....,-._. .. _,.._ ....... ~ ......... ._.,.__.,... ... _. ...... ,.... ..... _..ti 

laşılmaktadır. ~ 

Bu gece İngiliz ataşesi Jll ~ 
refinc bir kokteylparti ı.rdP ~ 

E/azık ve Digal'ı~ 
Ankara, (Telefonla) - _ ":J.., 

Diyarbekir vilayetlerinin ~ 
yUk Önder'in tensipleriyl~ ı' 
Diyarbakır olarak d~;' 

Dahiliye Vekaleti bUJluıa 
kanun projesi hazırlamıP• 

-



llak ve Güneş 
licı.kkz Güneşe benzetenlerin 

hakları var 

[ 

YAZ AN 

Hahhı Süha Gezgin 
.tltııı~ . ·-------------' tarıhinde "h . . tabla. yutabil-geçirın . • . ak,, dcnılen var- yacak hali yoktu. BU ış . . or 
bo llıı? lı.,kedıgı tecrübe bilmem d'W' k d tt ı.,akin semırıy ' 'rı,_ c.ı.., k ıgı a ar yu u. ed' (Rur)da 
~. fakat ın geçirdiği tecrübe şişiyordu. Bunu farketın 1

• a~ lııı~~l!ıda .ı:erçek olan şu, ki <>- (Sar)da ayak diremeler baıılaıı,;•d . 
lieı-1han etnıi ı~anlık, kendi kendi- çok evvel, Anadolu toprakları~ 1~1:~; 
tiıı Çağd §tir. lah patladı, ısyan kaykıldı. ı k 

Çarpı§: ... adanı oğlu, hakla kuv- lokmalar birer birer ağızlardan çl 
1 

a
h-~~ ·z~~ ~an seyretti. Hatta za.- rıldı. Doğrusunu istcrsenı • 1 d 

l onu ye d" w• . ...,,r rıkan arı a boo .a suıa.ıeı n ıgını sandı. Bu arasında dişlerle bern...... :. 
~ Urıendi ~r .avundu. Cihangir- vardır. ~ liYaki..Sııısı gehnamecilerin a- Şu günlerde HataY ~ikl;:p;~~: 
~ ları k alkışlarla yarıldı. Za- cak. Henüz pek genç bır ıs ı ; k etse 

~Itlar llruldu. Ehramlar yük- şen komşularımıza. tarih boca ~ bak 
t~ den.ile~ heykellm dikildi. Ama, de, bu seçime fesat kar.ış~~e~ al-
~ıı~ ce, ç Yanıan sihirbaz, sıra- çiğnemeğe kalkışmak gıbı şey 
' "l{İ1o1_ lplak gerçe~i b'"t" b" ki eninde sonun-lldJ ~~ orta l, • u un u- çalmasalar. Madem. 'b' ı ltireç Ya koydu. Heykeller da bu haksızlık kızıl bir gömlek gı ı 
~~Vletj el Ya;ııldı, onunla mazlfım- ya yeninden, ya eyninden baŞ v~:~ 
\ ltıh~ı:arıarı badana edildi. cektir, 0 halde hiç baŞlamaı:na~ 

~~laralt ar;_ bnı terazinin kefeleri- iy' l ? Sonra kuvveth bır kom-,,,r ı o maz mı. .. lr - arasın-
ti ka ' asan Kayserler, maz- şunun dostluğu ile duşman gı . 

1 İt.onıa~arı içinde boğuldular. da büyiik avrJlıklar olduğunu da kım 
< 

01
llsan h 

1 
çatırdatarak yı - inkar edebilir. 

d11 aıtlar · d ~ ... ına karşı saygısız- B" h kesin huzur ve rahat içın e 

~
"'·et ız, er . . bol ·v ·ımesını -

• tıe k yaşamasını gelişip serpı ' 
Ve.. adar azg d ' . t · Bu gu"zel ve ... e kad ın, ne erece luğa kavuşnıa.sını ıs erız. 

,.,ttıe \' ~~ ar taşkın olursa olsun, cinsi isteklerin ka.r§ıhğı da ~n~ar 
.ıtı-çt, e bunun kaI~ıramaz. Tarih, ib- kadar temiz ve yüksek oı~a ~t:: 
~liııı ltu'l\>eıt vesıkalariyle doludur. Kom"1ularımız bu işi cnndan, yure 

. itaıı ... , asaletini kaybederek k ~ :> ·ı b' duygu ile yaparlarsa, 
~ •Çı" .. ı aJd v • opma ası ır al k ı,~~~ellıi§ 1~ zaman, hakkı ez- mükafatını kendi ruhlarından aca -
~ ~likhaıt .: Yerın dibine sokmuştur. lardır. 
ı: '41" ' 0Yle b' ~lltı Ilı ır valıktır, ki yere ------------

~· 'l'e1t tOın~~ra girişi gibi girmez. ~ ."1ıti tirıı1 -~tse, tohum gibi gömü- , f 1. i ;C 
lıı._"fi11l fı§kgı Yerden bin kere da- il ......._ & & & • & & 

0 
• Kaçakçılığın men ve taklbl için Yı::-Mls

tanll\ aramızda yeni bir mukavele imzalan,. 
ml§tır. önUmUzdekl aym birinden itibaren 
merlyet mevkllne girecek olan bu anlll§lllll 
mucibince, her iki devletin muhafl\%8 teşkl-
11.tı hudut ltenarmdakl bUtUn kaçakçılık va. 
kalarını mUştereken takip edeceklerdir. 

~1~ 1lınak için . ..,,.. .. 
l'a ı.lat. h ha.rızası vazifesini ·· 
\'Ol' ep b goren 

' ~l~~~ hu büyU.k ~~~eği orta
'lı. l'~l?.den alde, bır turlü uslan
~e, bi ~elmedf. Ayni yanlışı 
~~lt. 11 hır zamanda tekrarla-

~ teçici 
~ \t. ~ d" §anlar, süreksiz alkış-
~~ ~~~ a ondürdü. Kahraman ke· 
t~ 'llı~ h:ına kılıç salladık. Ba
~~~ı• lr;.~ d~pl~.r, k~a. pa~rbklar 
~· lfi~lld.e ktuk. Kimınde ulke ih
~~:' ~birin· hazine kaygısı şah
~~ hıuu ın so_nu gelmedi. Daha 
~ l°B.tıı, arın hıç biri, kuvvetin 
~ ~ ~ olan akibetten kurtula-

~~ ıı ... ~u. 
t ~ ıı Ceh ıpek ve fağfur vata-
t~ Ito~ıa enncm gibi kaynayor. 
boa: t" tınd l ~i k:0lgeı a hasır yelkenlilerin 
"\~ -'<1.1'! erı YÜ ~ ~~ §tı. n· zen kıyılara kan 
~. llı~iyı ıtınez tükenmez bir 
~l~i~kı e ovalarla birlikte şe-
r b ~, ar v d w 

I'! lı- , .... 9U .e aglar yanıyor. 
)ol'. ~ lıtıra.s nkü insanlığın bir kıs-
, \'Ull?- Ve ·· konu ~r ~ıtması geçi-

~~ıı, Şsa, ış böyle mi olur· 

~~ ~~ın en . 
ı..~ı. 1l'iıtin ıhtiyar medeniyetle -

l'le ~fltin Yaratıcısıdır. Yumuşak 
ı~ ~ Çolt esk~~Prağı, kıymetli mal
~.~~t~lere ~enberi göz kamaştır
~la . nu ı~~ançlrk ateşini dü -
\... li:ıt ~~ıla Ytizden birçok saldı
~:aı-h~~ra.u, ~~1• İstilalara uğradı .. 
~'tı. ~ &'oz Yaşı ve kan d""kt" 
"!' ıı;ı~ ıeng· . o u, 
~ l>anı<lan ta ~~edı. Fakat şimdi, 
b tıuıl' an o ogu1 sınırlarına ka

; ~~ 0?ılar y~~suz bucaksız ülkede 
~~~hancı :~~ı~ iğilip bakınız, 
~ ~ bir, bo ornııycceksiniz. Renk 
~ ~ ~~3 bird~ bos bir inanış, du-

~ ~ııı k ır. 
ı. ev1 ' endis · · 

• "il~ etıer ını yutmak için gc-
t~ ôllı~ haı;rn ~atafatlı istilacıları 

.-ııı~ 11 eden rnve temsil etmiştir. 
l'qil ıı. l'.tıtızaff UZaffer ordular, çok 
Ita:l'· liava er nıuhacirlere dö -

fi ı. la birle, su, toprak, çok kuv-
bııı. Şerek yabancılığı gi _ 

lı ıı l'll!ık ge 
~I ~a a <;nıl3, bu neticeyi ver 

t ı.' bu ,, caba önümüzdek' b' 
~ 'I~ ,,arat l· . ı ır -

l'ii~ lınl.trıu 1 :~ cılv~ini, bu ta.-
~t sav.. degı§tirebilir mi? 
<; 1 -.ı:ı·~ . • 

. evhaı~ ınsanlığa göEtcrdi-
' oıcıu?i!Jcrından biri de millet- ] 

· b 1'11,..r w. l'kl lınu ıgı hakilmtıd·r 
·ıı p .. 1.·1· . 1 

ı orı,..,, "'·•"- rı ı:ı::1.mi~ ve p~'"n- ı 
' ~~r .. ,, a atr. " · 

erıc "' .ııştı. }. rna gar" 
"'~fh t • • oş u. Mer&Ul anl~-

• Birkaç gUn evvel §ehrlınize gel~ olan 
1ktısat Vekllletl TUrko!ls BQ.§kanı Burhan 
Zihni dUn akgam .Ankaraya hueket etrol§· 

Ur. 
• Kahveciler ceıniyetl idare heyeti ıeçlnıı 

bugUn yapılacaktır. Yarın da yapı )-apıcılar 
1 apacaktır. cemiyeti seçimin Y 

bl i el 
ve ikinci ilk okuUl\rl kc-. 

• B"yo;ı.ıu r n 
• 0 ıllık kc>ngresl:.I bur.Un ııaat 

ruma kurumu :> ,_ 
l ıncl okulda y~pacaı.tır. 

21 d•J Peyoğlu 
O tak

öy arasındaki Deniz ti 
• Beşlktaşta r 

11
1.veten yapılmakta olan bi 

earet okuluna 
nanm 1nşa:ıtı bitmiştir· 

k••etınde açılan memurluk 
• Hariciye ve ~ 

14 
J<işldeD 6 ııı kazanı:nıgtır. 

ımtıbanma giren 
1 

ucaret ve klerlng ani&§ 
• TUrl< - tav çre ut nihayetine kadar 

muının mUddeU ın 
uz&tılmıştır. taııslll için Avrupaya 

• Hukuk ve ceza asında. yapılan ae 
.. d il k taıetıeıer ar gon er ece ! kUJteııl mezunların 

çimde tstanbul hukU~~bUyUk. Adil Ernos 
dan Abdulla.h puıat azanrnı~ıardır. • 
ve Ekrem Koreınen k 

UrlilğU 1utıeıerl bir ay için 
• Emniyet ınUd t~ınacaktır. Bu suret 

de Sana.saryan ııa.nın:Cıerl bir arada toplan 
le bUtUn emniyet şu ıncl ve aıtmcı şubeler 
mış olacak, yalnIZ be§ 

yerlerinde kaiacakllU'dlr· 
UdUrlUğU lçln Haliç deniz 

• Deniz tıcaret ın l) adlı bir moUir 
1 vuz-

!abrlkalarmda (Kl a 
yapılmıştır. ıncktep olarak kulla 

• ,...rağan ııars.)"ının bir be)'Ct tetktka 
y• ozcrıne 

nılması ıa.savvııru p0runu verınI:. esaslı 
t fleyet ra ta ba.şlamı§ ı. }(dirde bina kadavrasın 

bir tamir yapıldığı ~ 1 bildirmiştir. 
dan ısUfade edııeccğ .• n ... ~------

De f S ıeı ımıeri 
. ya~a• yava• 
Talebe~e et1ıeeek uor Tü' k (Telef onla) - r 

Ankara. 23 rafından hazır · 
Dili Kurun1u ta. "•ekanik terim-

. . l{imYa ve ~ 
lanan Fızık, . de bastırılarak, Ma· 
leri broşürle~ }lalın f ndan öğretmenle· 
arif Vckalctı ta~~ 1

rc Maarif mt\diir-
. •mek uze 

rine tevzı Cw • • • 

Iüklerine gönderli~~~~:· i;ğrcti!irken 
Bu ter:mtcr tac t rı.,_ ,,diJmi§tir. Tc 

· • le :1!: •• "' pılan bir t:uıtın.c : t ... •ı:ıiinJc ta~cbı•-
. b·rdı-n ııc:w , ı • r~rnle:r hep ı .. .., .,,trnen 'her ,k1-s- lı 

• .. ı. O'L" 
ye öğr~·;~:n 1 Y;"v"' b·~j{:ıç tıJ:;l!Sini tiğ- , 
te FlTR-~t gelıiıkı:l' ı. ı. ,:,, . .., •0!1ıın:ı k:ı.- ! 

, ti ,),.~. ı.!CŞ • .-•• ... .. 
rc•m"" s•ır" ~ r .:ıC'ı""'E'•·:nne gı:- 1 ~ ' ,;..• cını ?11 v ... ı • .. ... • ı 
nar, b 1!:·•1:.>\h.;. . . bı·-=rm!" oi:-ı~· • ..:· 1 i•')lctl •. .. 
r;cc"l: yen! u: • · 
tır. 
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ŞEHiR HABERLERi. 
Şişli - Fatih 
otobüsleri ~"ııı'ı"ıı"""'ı" Seliic ıııı uuııı••ıı· "ıı 

i ~~: "I 
( DtfaDy e y e 1l 

l vaır<dlom 
: e<dleceğDz 
e ~ Belediye, §chirde yangm tch· 
~ w~sinin öııünü alma1; üzere ga· 1 

~ yet mühim bir karar 1.'crdi. Şc- f 
( hi~ hıutıulu içinde ne kadar dilk· j 
~ ktiıı, mağaza, f a.brika ·ı:e .miicss~- ' 
i ~e varsa hcpsıııi tctkık edıp 
l muJıtcmel bir yanguıa ktlr~ı ne ( 
§ derece h<ıZlrlıklı b·ulımdıtklannı i 
"§ ara.ştıraoak; yanguı söndiirnıek f 
=.. f 1 f . .k ' ;, ıçııı t'a~ı a ar cnııni mccb1'rt ·ı- j 

~ lınacak. ( 
~ Çok yerinde bir tedbir ... /stan- l 
N bul, - şcytmı kulağına kıtrşuıı • ~ 
~ bir zamand.anbcri yaııgın §l>hTi ğ 
j olmaktan çıktı. Çıkan yangmW.r, ~ 
i pek genişl.cmeğe meydan bul- g 
g maksızm bastırılıyor. Fakat yaıı· ~ 
% gmı, yii.zde yüz bir :::arurct ola- g 
ğ rak mı k'<lbıtl ed.eceği::t. Yani, i 
~ yangm mııtlaka çıkaoak, onu ~ 
E bastırmak ii:::cre bir takım itfa- % 
~ iye arabalan yeti.1coek 11e hayat g 
N böyle bir takdir içinde devam e- ~ 
~ dip gidecek midir1 i 
~ Şimdi sıra bizde .• Herhangi su· ~ 
~ retle bir yangm olmamasına a· i 
~ zami dikkat etmek §oyle dur- ~ 
~ sun. Ayrıca itfaiyeye yardım et-~ 
l meğe mecbur oluyoruz 1..-i, bıı, '§ 
'§ itfaiyenin işini ha/i/l.etmekteıı ~ 
g ziyade bizim selômetimizi d(lha \ - ~ 
~ kuvı>ctle temine yara1ıaoaktrr. ~ 
f.ııııııııııuıııııııuuıı111ı111ııııııııııı11 111ıııııııııuııııtıııınııııııııııi~ 

Öğretmenler 
arasında 

Yeniden nakil ve 
tayin edilenler var 

Lise ve ortaokul öğretmenleri ara· 
sında Bakanlık tarafından yeniden ya
pılan tayinler şunlardır: 

Kandilli lisesi direktörlüğüne oku -
lun riyaziye öğretmenlerinden Ze~iye 
Kut Galatasaray lisesi yardımcı tUrk
çe Öğretmenliğine Ca.hit, .'!.efa. lise~i 
Fizik - kimya yardımcı ~gretm.enlı· 
ğine İhsan Yılmaz, kız Usesı yardırck
törlüğüne okulun fransızca ö~et.mcni 
Handan, Ka.bataş lisesi tabııye yar-
dımcı öğretmenliğine Fa~a,. ~.~os
maniye ortaokulu dik.iş bıçkı ogret -

nl
. W• R mzı·"·e Sılfeke ortaokulu 

me ıgıne e .; • .•. 1 dikiş biçki öğretınenlı_gıne _Hatice, s-
tanbul erkek lisesi tanh cografya. yar: 
dımcı öğretmeni Adile ts:ı:nbul 1 1~~~ 

t k 1 t
arih coğrafya. ogretmen ıgı 

MaO U -• t 
ta

. 
1 
.•. e •-tanbul kız ogre men o· 

s Jyer ıgın , ııı . 

k 1 t
.. kçe ö'1Tl>tmeni Senıha, Çapa uu ur e:.·- 1 .•. k 

rta k 1 
türkçe öğretmen ıgıne, ız 

O O U U _w • Sc 
.. - t kulu türkçe ogretmenı "" -ogre men o . 
ref Çapa ortaokuluna. tzn:ır ortaoku-

l 
.k. "c"rrP.tmeni Hayrı Haydarpa· 

u musı ı Oe:.·- 'h 
1
. . e vız ögr· etmen okulu tarı 

şa ısesın , n . 
w af ··gr· etmeni Halıt Çapa orta-

cogr ya o .. w r·· 
okulu tarih coğrafya ogretm~n 1.g~ne, 
Üsküdar 3 üncli ortaokulu U:gıhzcc 
öğretmeni Semiha_ Cevat ~~oglu or
taokulu ingilizce ö~~~enlıgın~, ~ay
d lisesi musıkı ogretmenı Zıya· 
arpaşa Ü k"d 

cddin Taksim ortaokulun~ s u a_r 

3 
ncü ortaokulu tarih cografya staJ

yeri Türkfm üskildar 1 nci .. ortaokulu 

t 
. 1 .gıw•nc üsldidar 3 ncu ortaoku· 

s aJycr ı , 
l f' k ögrw etmeni Cel8.l Fatih orta u ur çe .w. • 
okulu türkçe öğretmenlıgınt tayın e-

dilmişlerdir. 

Bebek - islinge asfalt 
y t>IU 

Bebek _ lstinYe asfalt yolunun in-
~ma yalnnda ba~la~aca~tır. ~u yo
lun istika.met proJesı §ehır mütehas
sısı Bay Prost tarafından hazn'lıın-
mı§tır. . . ı 

Yolun inşasına 46Ci hın lıra harca-
nacaktır. Bu paralar 937 senesi yol 
programına konan ~~zı yol .tahsisat
larının buraya naldı ıle tcmın olnna-

caktır. 
Yol beton azfalt olan>k ynpılac:ık, 

939 tcncsi nih~yetinde bitecektir. 

Bulgaristan dan 
gelen çocuklar 
Memleketimizde han· Seferle rin Çarşamba-

gl sınıflara kabul ya kadar uzatılması 
edilecekler 'l lazım 

Şişli ile Fatih arasında otobüs işle
tilmesine karar verilmişti. Bu otobüs· 
ler yakında işlcmeğe başlayacaktır. 
l<"atibin biraz ilerisindeki Çarşamba 
ve Sultansclim halkı ise bu otobüsle
rin Çarşambaya kadar işletilmesini is· 
temektedirlcr. Hatta iki gün önce top
lanmış olan Fatih fırka kaza kongre· 
sinde azalardan bazıları kongrede bu 
ciheti ileri s\l'rerek otobUslerin kendi 
semtlerine kadar i~lemcsini temenni 

etmişlerdir. 

Kültür Bakanlığı, Bulgaristandan 
memleketimize gelmis olan Türk ço· 
cuklarmdan burada tahsillerine devam 
etmek istiyenler hakkında yapılacak 
muameleleri tesbit etmiştir. Buna gö· 
re: Bulgarista nda dört sınıflı olan 
Türk ilkmekteplerinden birinci, ikin-

ci, üçüncü ve dördüncü sınıflarından 
gelenler ilk mekteplerinin muadil sı
nıflarına \'e bu mekteplerin dördUncü 
sınıfını bitirenler de ilk mektepleri
mizin beşinci sınıflarına imtihansız 
olarak alınabileceklerdir. Bulgaristan· 
da dört sınıflı ilk mekteplere istinat 
eden Türk rilştiyeleri Uç sınıflıdır. Bu 
mekteplerin birinci ve ikinci sınıfını 
bitirenler ortamekteplerin birinci sı
nıfına, üçüncil sınıfını bitirenler orta 
mekteblerin ikinci sınıfına imtihansız 
olarak alınacaklardır. Bulgaristandaki 
Türk rU.~tiyclcrinin ikinci veya UçüncU 
sınıflarını bitirenlerden orta mektep-

lerimizde daha yüksek sınıflara gir -
mek istiyenler, bir önceki sınıfın müf
redatına göre. türkçc, tarih, coğraf
ya ve yurdbilgisi derslerinden imtihan 
geçireceklerdir. 

Bulgaristandaki Bulgar ilkokulları 
ile üç sınıflı progimnazyalardan şeha
detname almış olanlar hakkında da 
aynı şekilde muamele yapılacaktır. 
Bulgar gimnazyalarınm dördüncil sı
nıfını bitirenler orta mekteplerimizin 
üçüncü sınıfına, beşinci sınıfını biti

renler liselerin ikinci devre birinci sı
nıfına altıncı sınıfını bitirenler 
liselerin ikinci devre ikinci sı -

nıfına, yedinci sınıfını bitirenler de li
selerin ik\nci devre üçüncü sınıfına 
lmtiharunz o1arak alınabileceklerdir. 
Gimna.zyanın sekizinci sınıfını bitire· 
rek olgunluk diploması (Zrelostno 
Svidetclstvo) almı5 olanlar, liseleri
mizden olgunluk diploması alanların 
haiz oldukları haklardan istifade 
edebileceklerdir. 

Bulgaristanda hem Türk rüştiyesin
den, hem Bulgar progimnazyasrndan 
diploma almııı olanlar lise ikinci dev
re birinci sını!ına imtihansız kabul o· 
Iuna bileceklerdir. 

AFiŞA..J 
Belediye rek r A m 

işini sıkı bir kontro
le tabi kıldı 

Dün şehir meclisinde üç maddesi 
kabul edilip diğerlerinin müzakeresi 
meclisin şubat devresine bırakılan ye
ni afişaj talimatnamesinde birçok ye-
ni hükümler vardır. Buna göre, bele
diye her semtte ihtiyacı temin edecek 
miktarda tesisat yaptıktan sonra bu
nun haricindeki mahallerde afişaj 
sureti kat'iyede menedllecektir. 

Levha, elektrik veya resim ve şekil 
ile göre çarpacak, cadde veya sokağa 
uza.nacak, geniş bir saha i~al edecek 
§Ckilde yapılııc.ak ilanlar hazırlanma
dan evvel belediye §ubesinin muvafa.
katr alınacaktır. Teşhir edilmek iste 
nen reklamların yalnız ücret cihetin
den değil ayni zamanda yazı, resim, 
şekil, sokak ve caddeye nazaran ter
tip vaziye~i, güzellik ve çirkinlik iti
bariyle de teşhir, talik veya , tevziinln 
belediye mUsaade etnieye ve men'e sa
lahiyettar olacaktır. 

Belediye mUsaadesi istenilecek a
fişleri estetik, idari ve milli bakımdan 
tetkik edecek, ona göre izin verecektir. 

El illnı tabedenler bunları kimin ve 
niçin ve ne miktar bastıklarını hemen 
en yakın belediye şubeSine bildirmeye 
mecbur olac.ı.klard1r. 

Sırf mükellefiyetten kurtul -
ma.k i~in davetiye şekli verilmek iste
nilen el ilanları da afişaj hükUmlerine 

tA.bi olacaktır. 

Çarşamba semtinden hergün Fatihe 
gidip gelen yüzlerce insan vardır ki 
bunlar nakil vasıtasından mahrumdur
lar. Hele kış günleri bu yolcular çok 
sıkmtr çekmektedir. Eğer Şi§liden Fa
tihe gelecek otobüsler hiç değllse 
ÇaI'§alllbaya ve Fethiyeye kadar işle
yecek olurlarsa. o zaman o civarın 
çok kalabalık halkı da bir hayli rahata 
erişmi.~ olacak demektir. 

Hususiyle Çarşambda Uç ilk, iki 
ortamektep iki de azlık lisesi vardır 
ki bunların öğretmen ve talebelerin
den birçoğu bu yoldan gidip gelirler. 

Belediyenin Fatihe kadar işlemesi
ne müsaade ettiği otobUslcrin Çar
rsam baya kadar götüıiilmesi etrafın
daki halk taleblerlni biz de çok tabii 
ve haklı buluyoruz. 

lstanbula getirilecek 
hayvanlar nereden 

geçiı ilecekler 
Hariçten lsatnbula gelecek ve ls • 

tanbuldan harice çıkacak hayvanla -
rın takip edecekleri yollar hakkında 
hazırlanan talimatname şehir mec -
lisince kabul edilmi§tir. 

Buna göre Şarki T rakyadan Ça -
talca yolu ile gelecek ve Akdenize 
gidecek hayvanlar gündüz Ramiye 
gelince orada bekletilecekler ve ge
ce saat 24 ten sonra şh.ire sokulabile-

ceklerdir. 
Hayvanlardan Haydarpaşaya geçi 

rilecek olanlar geceleyin tramvay yo 
}unu takiben Kabata§B oradan Hay -
darpaşaya götürüleceklerdir. 

Hayvan borsasına gi~cek olan ise 
şehir içinden geçirilmiyecek, Rami
den Küçükköy, A1ibey köyü yolu 
ile Karaağaca götürüleceklerdir. 

Bu yollar haricinden geçirilen hay 
vanlar kacak addolunarak sahiplerin 
den para ~ezası alınacaktır. 

Kögleıe damızlık 
boga veriliyor 

Jdarei hususiye tarafından bu se -
ne de köylere damızlık boğa verile • 
cektir. Boğaların ne suretle muhafa
za edileceği hakkroda yeni bir tali -
matname yapılını§tır· 

Buna göre, köylere verilecek bo • 
ğalarm hastalanmasından ziyamdan 
köy ihtiyar heyeti mesuldür. 
Boğalara köy korucuları bakacak

tır. Boğaların yatacakları yerler ru -
tubctsiz ahırlar olacak, hayvanlara 
tayin edilen saatlerde arpa; yulaf mı 
sır verilecek, sabahları ayakları yıka 
nacak, kehleleri temizlenecektir. 

Velhasıl boğalara biiyük bir ihti _ 
marnla bakılacak, hayvanlar bakım
sızlıktn ölürlerse ihtiyar heyeti me
sut tutulacaktır. 

Berbeılerln dünkü 
toplantısı 

Berberler cemiyeti idare meclisi 
dün saat 14 de Türbedeki C!naf ce • 
miyctleri merkezinde bir toplantı yap 
mışlardır. 

Bir saat kadar devam eden toplan 
tı da meclisi idarenin bütiin azaları 
ile cemiyet reisi fsmail Hakkı bulun
muş, İ§ kanunu ahkamına tabi olan 
berber dükkanlarının dahili nizam -
namelerini hazırlamaları için derhal 
tebligat ~apılmaaı kararlaştmlını§tır. 
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Kassellarin · n aceraları 
~ Yazan: Voifgang H~ynrih •·;ma-· Tefrika numarası : t ~ 

27 sene e vel ••• 
Pariste S ayda tam 30 banka 

soyulmuştu '!ı? 
• 

"Sürcte" n.in son biiyiik de
tektif lcrindcn biri olan Rönc 
Kasscllari; hükumete yarı ya
rıya bağlı olan Fransadaki bu 
tc§kilatta 20 sene çalı§trl.tan son
ra, organizasyondan aynlmr§, 
ba~lıba§ına faaliyete giri~mcf• Ü· 

zere, hususi bir dcıchıif lil• bii· 
rosu açmı§tr. Bu adamın babası 
lıalyandı, annesi de lngili:; kcn 
düi Fransada doğmuş ve hiiyii
mÜ!Ctii. Bıı $Uretlc nıulııclif Ji. 
sanları su gibi honu.~tuğundan, 
be)nclmilcl suç izlerini taldp 
lıususrmda billıas a e1ıildi! 

tahvilleri! ı 
- Pekôla, fef ! Ancak, hunun i~in 

hir yığm para Jıizmı! Zengin lııgiliz 
ı;adece i mi zengine çıkmış olmıır.t\Jı, 
cepleri ele dolu ..... 

191 O enesin de Parjs ! 
Paris ~elırinde, o sene hoyuna ban· 

'ICalar soyuluyordu. Bii) ük, küçük 
bankalar soyguna uğrayor ,.e hü git
gide rakamları kaharan bir seri teş
kil ediyordu. Beynelmilel ~,.-uı,:lular 
§ebeke·inin, lm sene Parisi faaliy~t 
sahası olarak seı;miş olcluğu görülü
yordu. 3 ay İ!;eri in<le re ·mi ve husu· 
si bankaların knsalarm<lan, 30 suç 
Jıfıdisesin<le, kiilliyetli para eksilmiş
ti. Topyekun miilıim miktarda para 
ek&ilişinin yanısırn devlet Ye sanayi 
tahvilatı ela a§ırılmı§tı. 

Fakat, Pnri i asıl rahatsız eden ve 
Jieyecana clii~iiren, bu banka eoygun
cul:ırınm arkasında biitün banka işle
rinin içyiiziinü yakmclan hilen 'e her 
Jıalıfo nüfuzlu mc,·ki sahihi bir kim· 
sc ol<luğu tahmin e<lilen bir kimsenin 
lmhmıııasr \'e hu lıa~m, fiilen hare
ket lıalinılr d suçluları "C' k ve idare 
ctmc·ivcli. Bn o kadar kuwetli bira
clnm olmalıvch, ki onun clircktiflerini 
yedne ~eti;en sm;lnlnrdan hazan §U 

ve hu yakalanc:alar bile, en sıkı sor
gu kar~ısmda da su!:ınasmı hilivor1ar, 
a~ız1arma kilit \'urulmn:. gibi ağır aç
ımyorlnrdr. 

- Şefiniz kim? 
- Ne ~efi? Öyle bir §CY yok! 
En rok siiyliyen1erin söyledikleri 

de ancak hundan ibaretti! 
soyguncular, esas itibariyle ecnclıi 

borsalarıln ela i.izrrlerinde muamele 
yiiriitülen tall\ ilat almnğı tercih edi
yorlar, çok ılef u haşka her şeyi, oldu· 
ğu gihi lıırakıyorlnrdr. Çalman taly 
''iller, Paristc <lalın biiyle bir suç iş
lendiği öğrcnilıncclen, daima ecnehi 
memleketlerde ortaya çıkıyor ve çar
çabuk paraya tıılıvil edili\'eriyor<lu. 
Londra ve Brüksel, perde arkasında
ki tehlikeli ihtisas sa1ıilJinin bu a§I· 
rılmış tahvil1cri ortaya çıkarttırıp 
parayla deği:.tirttiği hn§lıca iki şehir· 
d

., 
ı. 

- Ohnalıclır ! 
••surete'' ~cfi, prılis hafiyesinin hu 

nazik ilıtirnzi kaydi ileri sürme~iııtlen 
iirkmecli, sfoderine ~öyle dev om etti: : 

- ŞiııııJiye kadar 30 hank:ı soy
gunr.uluğu kaydedildiğini b:Jiyorsu -
nuz. Bunun hiiyle çorap ~ökü~ü g1 • 
lıi gitıne,.inin i)niine geçmek üzere, 
?.arnra uğrayan bankalar, aralarmtla 
lıir toplantı yaptılnr~ j~j hize hnvale 
ederken, paraca lıiç bir f e<lakarhktan 
knı:ınmıyncaklarmı da taahhüt etti • 
ler. Yani, miite:ı:arrır hankalnr, emri -
mize i ttdiğimiz kndar çekehileceği -
rniz miktarda parayı tah .. is etmi~1er -
<lir. Lüzum gördü~ünüz kadarını çek· 
ıııt>kte Ferbestsiniz ! 

- O halde... lcst-le yok, tabii! 
- Y nrın İfİnize haflayınız, Mö yö 

Ka ı::cllari ! 
Tiir reverans daha! "Sürete'' ~efi, 

detektifine giivenir hir tanrla baka
rak, bir el luıreketi ·le onu u~urladı: 

- Bon ııans, Röne ! 
- l\Tcrsi biyen, ~ef! 

Birknç gün rnnra, Parisin ''Metro
pol" oteli, Lonclradaıı gelen .Mister 
Ka tlin inme"iyle ~ereflendi. Bu ''ha
li , muhlis İngiliz" hayli kalabalık 
bir maiyetle ayak hac:;tığmdan, otelde 
geni~ hir daire, miiteaddit odalar ki· 
rnladr. 
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OPI:RET: 

(Arkası var.) 

lı; tan lnıl Beledlyeııl 
Şe!ı..lr Tlyııtrolan 

Saat 20,30 da 
( hy.ınya bah~elerlnde) 

3 perde 
'azan: Jose Felluycadina 
TUrkı;esl: M. Feridun 

Saat 20,30 do. <Atc§böceğl) 4 ptrde 
Pnzar gUnlcrl sıuıt 15,30 da matine 

YaLD.n: Molnar - Ttlrkçesl: K. Necatı 
OOCUK: 

Cumartesi, çarşamba saat 14 te (l.afonten 
Babıı) Yauın: .Ekrem ReştL :Muzlk: Cemal 
Rc,şlt. 

ERTU<1ItUL SADt TEIC 
"1YATROSU 

Bu gece ct,;su::üDAR 
Halel alnemaamda 

( Cıunur:la Zambak ) 
Per§embe (Balurk~y 
MllUyadl) Cuma (Pan. 

ga.ltı Tan l stnemum~a 

Alman Erkanıharplerl 
bugUn JJldlyorlar 

On beş gündenberi memleketimizde 
bulunan,iki Alman erk!nıharbi bu
gün ekspresle memleketlerine döne
ceklerdir. 

Biraz 
Gülelim 

----* ~---
Jlıı alamet 

- \ewc!K y.ırken cllmden çatal veya b.., 
";': :: .ıu,se; mi.la.tir gt!ece~ lne mi i§arettlr? 

- ıi:\·tıı ıovı:lllın, eğer yeınckten sonra 
h.ç•:.C veya çata.! kaybolursa, bu da ınisaJ1r. 
lırın rllllğ:ııe al~mc:tUr. 

• • • 
Bilgili Anti/;acı! 

Bır mU;,terl, aııti:t::.cı dUkkAnma glr~rek, 

duvara takılı kucamn:ı ikl boynuz gonn<;' 
,.e aormuetu: 

- Ke.ı;a bunlar? 
:::::'UkkAn ııahlbl c.-ıvap verdi: 
- On lira. 
- \ok canım, ne kadar 1:ok para lsUyor-

a:muz? 
- Ne zannediyorsunuz. Bunlar geyik boy. 

nuırud•ır. Tavıan boynuzu değil .• 
• • • 

Ni§anlrlığın Zararı 
Kılıbık adar.1 Lunaparkın piyango dalrı:'. 

ı!ne girerek elinde tuttuğu bir ni§angAht me. 
mura uzattı; ~u teklifte bulundu: 

- GeQen gUn kazandığım bu nl~gllbı 
alır ve bana onun kıymeUnde ba§ka bir şey 
\•erir znlslnlz? Bunun yüzUnden karım 1 i nt. 
ean almağı öğreniyor ve terlik. ma,a ne 11-

tarsa doğruca kalama lııabct etUriyor. 
• • • 

Y O!l ·or San mı~ 
• - Sevdiğin kıza c\'lenmek teklif etttn m! 

bari? 
- Edecektim. Bana Nedimi, Fuzuliyi "e 

Bakiyi sevdiğini söylllyor. Bunltınn Uç:ıy.e 

birden naaıl Y&§ıyacaktır. 
birden nasıl b8.§a çıkarım. 

• • • 
Balıkların Büyiime~i 

- Bal:!<lar çabuk mu btıyUrlu? 
- Elbette ... Babam ı;ete:ı'ercte b:r balık 

y&kalamqtı. Her anlattılq;a bir misli d:ılı.'\ 

bU)1lyor. 

Uyu§mU§lar 
- Naciye, §lmdlkl kocastyle pek '!avga 

etmiyor, neden acaba 7 
- Şimdiki kocası harçlığ:nı Na·.!:/~dcn 

aydan aya alm:ığa razı c.lmu.~ ta onun ı::ıu .. 
Halbuki ötekisinin ne aksi bir adam olıl '!fv,. 

nu blllrslnlz. Getirir p:ırasmı kansın:-. Yerlr. 
Fakat her hatta huı;lık isterdi. 

Doktf"lr: - Sana dtılnl çıkar diyorum ıott.. 
mlyor musun? 

Cok aak:ıllı mU;ıterl: - Nuıl lşitt;:'llyonı:r. 
bay dol:toruın. Tam on daltl1<Rdanb~ri rlillm 
dışarda! 

••• 
Maksnt Tcmi:lcmeh DPğil Mi? 

- Saatim galiba temizlenmek tııtıyor. 

- LUzumu yok babı\ .• Ben onu dUn yılta. 
nrrken yanıma atmııtım. Eni konu temizlen. 
rnl§tlr sanırım. 

Emniyet komisyonu 
Ankara, 23 (Telf"fonla) - YUksek 

Emniyet Komisyonu bugünlerde An· 
karada bir içtima yapacaktır. 

Emniyet kanununa göre bu komis
yonda bulunacak olan zevat davet e.
dilmi~lerdir. 

Şehir meclisinin 2i 
teşrin devresi bi 

Dün yapllan toplantıda bati 
kararlar verildi 

Şehir meclisi c.lün saat 14 buçuk-ı 
ta ikir.citeşrin devresi içtimaınm so· 1 

nuncu toplant:sını yaptı. 1 

C 1 ' b' . . L:ı· B N 1 e sey~ ,rıncı re •• VCA.Uı • o · J 
cip Serdengeçti açtı. Bir gün evveiki 
celsede ıehir mcc.lis.inC.en r~yaset d:-ı· 
vanınca seçilecek hır heyetın otomo 
bil kaz:ıın ~c.çire:-ı ve evinde tedavi al-ı 
tmda bulumm B. Nemli Mithatı zi • , 
yaret etmesine karar V!rlL'l'\işti. J3.' 
Necip, Vd:i ve belediye: · c:\' B. Muhit 

tin Üs!i.ıda ~.;n riyaset:nde kend:sindı-n 
Faruki lrı::'!i ve B. s,,.bihten murear.p 
bir heyeth B. Nemli Mithatı ziyaret 
ettiğini. medis arkad.::ı~l.1r:na ,,.lam ... 
larının it>l~zmı rica etti~~ni söyl .. di. 

Bundan stJnra ga?.eternizi:ı b::ı.,ka 
bir sütununda okuya.c~eır.ız şeh\re 
girecek 'c schirden çı~-;:mlacek ke -
5im lıayvnnlannm t~kip edecekleri 
volbrn ait h;ı.zırbm:.n tdimatnamc o 
kundu. 

Azadan B. Mehmet Ali öğleden 
ı:;onm Galata rıhtımına çılmnlacak 
hayvanlarm gec:e yarısına kadar ne· 
rede bekliyeceklerini sordu. 

Baytar müdiirü Karadeni:den ve 
Marmaradan eelen vapurlardan çı -
har1lacak hayvanların muayyen saa· 
ti beklemeye mecbur olduklarını, za 
bıta, sıhhiye t.:ılimatnamesinin bunu 
emrettiğini bildirdi. Talimatname ay 
nen kab<.· l edildi. 

Gazino Ye kahvc>!nelerdc bölme 
ile ayrılmış yerlerd: olan berber ma· 
halleri idare bakımıdan olduğu ka • 
dar s:hhi noktadan da mahzurlu gÖ· 
rülmiiş, bunların ıreni istenmişti. 
Mülkiye encümeni b:..ı meseleyi esas· 
lı 'bir surette tetkik etmiş, berberlik 
icra edilen yerlerh tabi olacağı şerai 
ti gösteren tal"matname mevcut ol
duğundan bundaki kayitleri haiz ol· 
rnnsı lazımgelen berber yerlerinde ne 
traş olan ne de :mı. bekleyenler için 
sıhhi bir r.·ohzur varit olmadığını 
nazar 1diköte alar3k ~eklifin reddine 
karar ''ermiştir. 

Enci.imenin bu teklifi heyeti umu 
miyece tasvip edıldi. 

Bebek-lstinye sahil yolunun asfalt 
olarak inşası hakkında bütçe encüme 
ni mazbo.tası okundu. Buraya sarfe
dilecek pı:ıra di~er bazı yolların tah • 
sisatmın nakli ile temin ediliyordu. 
Kartal azası B. Şerafettin nyaı"b kalk 
tı. Kartal - l\ foltepe, Kartal - Ya· 
kacık yolarının inşası için ayrılan pa 
ralarm oralardan alınmasına itiraz et 
ti., şöyle dedi: 

•• - Kartal - Maltepe yolunun 
tesvjyci türabiyesi yapıldı. Taşları 

kırılclr. 1eredcyse taşlar toprak ola -
cak. Böyle bir vaziyete gelen yolu 
yapmamak doğru değildir. 

Kartal - Yakacık yolunun lt\f<l· 
aını da vnli yaptıracağını temin et -

nıiıti. Sanatoryoma gid~ '.:..lf 
bir an evvel yapılması }~1 

J'1lara aynlan paraların 09I""""" 

tahsisi doğru değildir. 
Reis bay Şerafettinin 

ye koydu. Kahu ledildi; 
teklifi kabul olundu. • 

Y t"ni in§aat talimatna.ınel' 
da .-ılüikiye encümeninin 
c:-kı.mdu eonra talimatnaı119.JJa 
lc:-ine geçildi. Üçüncü ~ 
reti verilmeyen ve ruhsat 
t'!::hir ve tevzi olunan :afil. 
r:ı~ bila kaydi şart meni i 

B. lsmai) söz alarak: 
tiiccarm veya esnafın k 
kanının iç tarafında mahllfi 
cek şekilde reklam ve aa. 
i~in belediyeden ruhsat 
raz etti. 

Bay Hilmi Naili, Ma 
fişajın da manasını ani 
afişle ilanın birbirinden 
söyledi. 
B~y Galip Bahtiyar, 

oyni şey olduğunu, diik · 
nındaki ufak bir ilim için 
hnma mecburiyetinin d 
ğını söyledi. ı 

Bay lsmail Şevket de bd 
yete şiddetle itirazlarda 
fişaş işinin piyasada aki 

yük olacağını, talima 
tarafından esaslı bir tetk· 
dikten sonra müzakere 
bunun içinde müzakeratdl 
şubat devresine bırakılm 
etti. 

Makam namına belediye 
vini Bay Ek.rem izahat ..., 
ki: 

- Bir ticsrethane 
böyle bir reklam yaparsa 
belediyeden ruhsat alacak 
damga resmine tabi olan 
ilanlan, bunların güzelliği 
dan da kontrola mecburu%-

Talimatnamenin §ubata 
rak bu celsede çıkmasını 
ruz. 

Bay Hacı Recep ve 
da izin alma meselesine İ 
lundular. Neticede 1s~aiL.a 
teklifi reye kondu ve ~ 
Talimatname §Ubat devr,.a 
larmda görüşülecektir. 

Bundan aonra celseye #: 
fasıla verildi. İkinci cels• 

Necip Serden~eçtinin 
toplandı. 

İtfaiye ve::aitinin gece~ 
mi dörc~en sonra korna 
dair mülkiye encümeni 
kundu k~bul edildi. 

Sac; kıvırmaya mahs09 

fenni prtlannı tayin edd 
Ban1'a soygunlarının ardı, arkası 

k'esilmeyincc ''e :ısıl hu ifi idare etlen 
le onun en mahir elemanları ele geç
mek ~öyle dursun, bunların hatta iz· 
leri iizerinc ıle tlüşiilenıcyince, ''Sii- ı 
rete" nh o zamanki şefi, <letektifle
rindcn Kaı:: cJlariyi yanma çağırttı: I 

1 ..._ •• 1 

dair arhhiye ve mülkiye 
nin mü§terek rnazbataSI 
Hamdi Rasim İstanbulda 
nyenede ne kadar bozuk 
lunduğunu sordu. izahat 
kine rnüher.ö.id•rinden - Mö yii Kn sellari. dedi. siz hey· 

hetlisiniz, ynni göııteri li iniz ve ay· 
ni zamanda se\imH, itimat telkin e
den Jınl ve tavrınız \ ' 3r. Ortndn <lö
nüp dolnıı;an nyinlara inanmak c:ıiz
se, elinizde pek nçt1~mı~. yani, hiraz 
yiizüniize giiliindii ınii, bir yığın pa· 
ra lıarcnr, di;rt t,ir tar:ıfa para sa~cr
mı~smıı ! 

Knmıllnd. yan tc~e~kiir, y:m tns· 
(lik ~·nllıı c~ilıli. Hn l'C'\'Crnnsı vopnr
ken, İ!;İnılcn dii.{inüyordn. Şefin hu 
lıaşlnr:gwı, ıir i~ Jın, nlcc;İnf' ııı1 mu -
kaıltleıneyıH, yol ı::n ıuih :ıhazc mevzu· 
Ju bir rnrıla 1111? raknt, ıniilt>nhıp 
sözler. tererldi.iıHinii ı;itlerıli ! 

- Paristr. hnrnrn )'f'nİ gelmi~ fev· 
ka]fülc zcnı:;in hir fnrriliz, halis nmh· 
!is bir İnrrilfa r1ıliinii o,·nımıa~:ı. !:İ:;İtl 
kacl:ır clıil hiç kimsemiz rne.,cut ol
maclığma kııniim. Un ııııılıterem İngi
liı, yiiksck 'lcr,.ccde knznnç temin et· 
mck için. Im fov,lnvı ı::iiıiinlindc tu· 
tarak en tclılikeli kiığıtları satın al
ınnktan ,]a çckinmiyeccktir ! Yani şu 

Aydınlık bir la~ giinü)'dü. 
llans Gcorg, §Öyle bir kır gc::in· 
ıisirıin can ılanll$ını giderece~i
nidii§ii.ndii. Gittnyla anlcwıwh 
lıususundal:i. ;;y[e utandırıcı bir 
tarzda ho§n gidr.n ll!§Cbbiisiyle 
:.ilmi 1r.eşgul, dü§Üncclere dalıp 
gidiyordu. 

Hııns Georg, ormanda uzun uzadıya 
dolrujtı, vah~i hayvanl:'ırı gözleui, ra.:ıt 
gelişin yolu üzerine ce\'kf}t'.iti bir til
kiye atea etti, avcıy1 kcyıflrn1irmiyc
cck bir netic~ye varC::ı, till<iye 40 a
dım öteden de ı:açrne. isabet ettiremedi 
ve sonunda, saat 11 e do~ru geri:,;in· 
geri şatonun yolu:ıu tuttu! 

Koridorda karnrsızlıkla durdu .. 
Doin1ra odasına mı gitmeliydi, yokaa 
daha evvel Gitto.nm oda kapısını vut 

malı mıydı? ... •• Hiç de aklıruean geç· 
mez! Eğer rencide edilmi3 rolü oyna.. 
mak hever.mdeyse, rencide edilmiş ol· 
sun!,, öiy-e lıumurdanarak, Gitf..aJıın 

buduvan <;nünden geçti ve kenıii d:ıi · 
re3inc saptı: 

Fakat or:Jda, böylece harcıke!:e .1e 
avun:ı.madı. Cigara yaktı ve clpr:ıyı 

EdebJ Roman : • 7 

S:!:VGi; 
Uyanınca .. 

Yazan: Maks El 

tekrar tablaya attı. Derken, bir k.'\rar 
verebildi. Ru vaziyete artık daha fa1 •• 

la tahammül olunamazdı. Her yapılan 
§'"Yi de hoyuna hoş~öremez/1i, Gitta, 
in "at vermeli kendisine kıı:"ı ncb
r:ınra r.ıuar.1elesinin SP~bini anl;.;. • 
mı.ılı. k.:-:!<lisinden af talep etm~liydi. 
Bıffi:nr. !wcaya, karısında.a istey~bi-

1 :.c.?i:ı ~"~·:f'ı \r. en n:ıı gioi g;.,rünt:yo:· 
dJ! 

Iler~·Y.ct! .• ~<:1nretini t-;pla.Jı_. Hl~
d~tL-:t tt!:&if elti ... koridoı boy'Jl)ca 
yi:ri.icli.i •<' Gitf:ının buduvır kıı.ı::·aıtıı 
.... H'il!. 

Cltta., yaz; rnaa~ı t1~mdoı ot-.;:m • 
yeıf"\lu. K:ıpryı vuranı, od1 hi:mı~çilJ 
itız<lır, Fandt. başını çevirmed~ ses -
kn.li: 

- Giriniz! 

Hans Gcorg, içeriye girerek 
- Bı:.gUn, diye so::dı.:, bir p~,;a da.

ha lütüflr5r bir havayla ını nr;bi..tJZ 
ac:>b:ı?! 

GHta, yerinden tJ;radı: 
- Ay, Fen mioin '! .... 
lLır.s Gcorg, bu~ ile gll1ürı:cc1i: 
- Gi:ı düğün gibi!.. Kırda;:;dı::: .. 

H~:::ı t!ıU~cmmel ! ... ta~~. taptu.e bir 
h:. va! .. SC':ıin yrııımda biraz JDL'!ır.ıumı 
nıl:~:!lır~e edersin, değil r:ıi? 

\'e f<·b~r.ın y:mında durdu. 
Git::ı, b:.ı sürpr:zle tutul:laşr.~. ne 

c.,, .ı.p vc::uıC"!li iccp ettiğini k:.,stiro • 
m:yorı~·ı. 

H.~1-:ya:ıd:ı.. <ldı!tanlı, o~·ı y:ı.ı' g<JY.!c 
r.aıtirord•;. Eı: kıza §icc!etlc çı~ır:m.ir, 
jttındisi.uden izahat iztemek, o:lA. o:.· 
d".n ı:tk.&yc~ <'fır.el~ iç)n oc!ay~ ay:ık 
b~?şt.J ... Ye şlmfü? .. R.ıyır! Buka
drM h:ı.ı:n'iiiizdr. Ah, gC'r.e ne k&d:ı.r . 
da r,Ozeidi: J.~ima ycı:ile~n r.1ün.'!S- 1 

na btı c117Jbe! Giydiği ndı. ev es\'"abr, 
ktı b< k!ret! Haı:'le oo.:-n l<adı:ılrğmm 
hı.:1'1'..?!!:yet!i .r.c-;m:m bir Jrnt dıh!l atir-
rıwa.~u. 

(Arka...oı oor) 

• 

f ede, diğeritlitı hasta bul 
zünden izahat f'L-namadı· 
kabul olundu. 

Fırınlardan ekmek 11e 

rnuneleri beraber un ç._., 
da niimune alınmasınn ~. 
s:hhiye ve mülkiye enC: 
okunm:lsma ~nra gelmi§_rif'.i 

H:tis:.ıl müdürü Bay ~ 
ya bu mesele mi1zaker 

devrt:3ine bırakılmasını 0 Is 
hr. bar.ı tetkik ve Wh·e~~:ı 
nin meclise arzedilecegµ .. 
Tek lif kabul olundu. 

Yeni belediye zabıtaS' 
mcsinden iki madde 01' 
Selami izzet Sedes, tali. 
l(aç eaııtlik celsede bili 
.·:lıetlo bunun da rrı~ 
bat toplantt1anna talikiıı1 

Teklif kabul olunara~ 
cl.~vrcşi toplantılarına 111 .. .... 
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lyazı Ahmed 

Ord~i-~ ~i~ hkk~~Ş~d···bi r 

ktı avu~ asker .... 
çmağa uğraşırken öldurulen 
Ruslar bayırlardan aşağı 

yuvarlanıyorlardı 

~, Dö 

~~ö~r Rus topunun ateş ettiği 
'~ bo ~Yordu. Rus sahra topla
~fii~ gaı kısmındaki yüksek 
~~ ~ Ceph §ehre ve firarilerin gös
~1 ı: ~lanı ane mevkilerine ate~ et
~, ~tt Ifltı. lıııte bu anda her ta
~~ aıa e tutarak lnzımgelen ted
~~~ General Vilyams, İngiliz 
~~"'l'et· dan çıkarılan askerin im
~<..~ ~'§?nesini Tomsona emretti. 

lli ayetindeki baııııbozuk sUva
\ ~.ı- ~~e yaparak sekiz yilz ki-

11 i\. t'"et yolladı. İşte bu esna
da bııı 'ı\e tabyesinden ateş açmıştı. 
t~ ~~ taryasiyle ve Arap tabye
,~,~ llla~Ülflzim Koh top ateşi aç-

l . ~t· 1Yetindekl kuvvetleri de 
L.~~k 1. 
'il~··~· 
'~~ "~batarya.sına ağır çapta i-

. in yapılmış olan duvar
nı muhafaza ıç T" k imdat lnt'aları 

~ fıJdrz ipretll olıllıJıu, OM 
rtade muawde öreA!ercılr. IL:lbrolıu 
..aııı ı:.: cııı 11.tıpwuo aat.ııı U,ruu.ııu '11 
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Mülayim 
ehivan 

Parlse hareket etti 
Bakalım orada ne 
işler yapabilecek ? 

~ıı. llttsı erek Tahmasbın gerisine 
~, l.e~lt arı ate8 altına aldıktan 
~ ~ ıı. ba~abyesine geçmişti. Lcyk, 
~il~ lı.slar b l'yalarmın ateşleri altın
~t~rtı ~aldığı esnada Cencral 'b ll~a Conderdiği imdat geldi. ts
)i)' b~ ~a~llıaiyetindeki piyade Tah -

d · t'f Je eden ur an ıs ı a uıdukça kuvvetlerini 
buradan fı~nt b Artık müdafiler için f 
ileri sevkettıler. . . . anı gelmıştı. Yakın 

Mülayim pehliva
na 1stanbulda üst. 
üste 4 defa yenilen 
Amerikalı Bul Ko
mar, Parise gittik
ten sonra önUnc ge
leni yenmeğe ba§
Jadı. Komar, henüz 
Fransnnın en meş
hur birkaç pchliva
niyle güreşmiş de
ğildir ama, ne de 
olsa, birçok mc~hur 
rakiplerini yenmiş 
olmnsı serbest gil
rc .! kar§ı büyilk 
bir alaka gösteren 

t 1r c~ "e SOiundaki Ruslarla bü-

~~reıt :rd t ."e it1dali demle muha
~ ıh. 'e aınıa hedeflerine isabet 
~t~ı :p a~ ediyorlardı. Ve ihti-

•~ ııe ~8.de :a bU:adak! müda.f aasi
~k'". lıilse . nıayuz ettı. !smail Pa
~~ı lt ~ın p a lltaz.ga aşa Rusları işgal et-
~"'ııc ask htan tardetmek üzere 
&ı ~et er!.e kendilerinin birkaç 

!~e ~ \tuYanı ~ine hücum ettiler. 
\>~ıL "'1: s bu esnada kanlı tab

~;:' c. "1 ""'41 'hı.~ ldd[ bir en nUmayi§ hareketle-
~llıı ıı~1 ~Ucuma inkilabı ihti
,"(t :::Or \"e dıkkate alarak ihtiyatlı 
t ... " Ilı irıe ı:.~ba.şı Tomsona ~·oUa
.'11\>ı.e llavenee ılız tabyelcrine icap e
~1l!Ji ~ 1

1 
temin etmişti. !mdnt 

~~er ıs:naiıe: Cim bataryasına ve 
~litı . eu aşanın muavenetine 
~iıı hlll~~nada lsmail P~. Tiz
~·:ıı l>a .. h ğu YUl.sektepeden HU-
~~ f --ıın b l ' 

l'at'c) l'l'ıtidat u unduğu Ta.hmar.ba 
l .. -il. eden hntb ~üd:ıf aa e

l... v.tııaj 
.~~1\ 1 "e ~·· 
)~lı Cde.reı;~:Y~:ı Pa ~akr a .. \.crleri il 
~~ deınıe ?kuHice c~:ı.ret \•e 
~ 1• l"llilclafaıea dc•nm edi-

~ )ı t:tıal' l 
!: .. ,., ahııı:\.Sb 

1._~t "'<! ettil·Ie . ın 2xl.ası:::d;.J. i yay-
~o etttck .rır.c'en 1"ru:ıil PVi:ıy• 
~;.;: a~k ~t§külclü. Ve gc:l,.n im-

i t~h İabyel · · ıı e h erı ıs.rııl ı.de!llCTin 
~ iı Uruç h 
~ t1'e~ C't' tUrl" arekctler-..ııoer. ar:ı 
\ t:- ~il.va, u .. •rı~lru-mr.an h:'!~Je 
lll:ı~r kl\r:"'\'~c; ılı-"'"li)e"'t-1< f'. , 1~:a

. tV\cı I"xuht~ i"·i ntC1 ar::ı.s.ııa 
C" k~ .. · .. r~h r:ıelbahları-

muzafferiyet zam t \'e tüfek ateşi 
menzilden yapılan op 

bitap bıraktı; Rus a-
nihayet Ru~lart bu esnada İsmail 
teşi gev§edı. tşte t"yle hUcumn gcç-
p piyndc kuvve 1 

aşa •asiyle Yusuf batarya-
tl. Lcyk bataıJ ~"""" Rusları kan

. d·- r tıa~J"' sı ve bır ıge . tutmuştu. Düs-
lı bir maks atcşıne - . . yapacagını bılemı-
man §aşırmış. ne"" lUTlasb tabye ar -
• du Moravıef, ıa 

j or · - bunlar ihata 
k palı oJdugu 

kalarının ~ tedilemiyeceğini he-
edilebilse bıle ıtıP · d ·k • bU ihtiınalı nazarı ı -
sap etmcmJŞ ~e tedbir nJmaınıştı. Rus 
kate alarak bır , t ederek vazifele-

k 
• . f hka.I'l ha) a 

as erı ııı 1 k t gösterdikleri 
rine bu kadar sadaff~·ivet temin ede

. b. mu\'a w- J 
halde hıç ır 

1 
i altında eriyor ve 

ed TUrk ateş er • . m en Bundan daha f ccı bır 
mahvoluyordll· dilemez. Rieat teh

. ~ tasavvur e yazıye~ taburlar müessir 
l'k ı· "d' l\{ağiUP . : .e ı ı ı. . . bUtün tabyelcrm ve 
menzil dahılındc . ltında mahvol-

. ıih"r areşı n 
piyn.denın k 1 

1 
mahkumdu. Hnttı 

- \'C'-'El tt-sl.JJ'le ' t lt r.:ag:ı. J dcn .. ctlı a zş n !:1-
. . . · ,·aı:ıyan 

:-ıc:ıt erını • t rafından takip 
k

' rı .. c nsker :ı • 
da oldu -.n '.. • ... ,-n~~n uğraı:an 

' • tuOC !''" s ::o 
<"di'dilcls-..I ı n • . tıı,·tr!"rdnn acıağı 

.,ı·t•· ırrı . . Ru•l"rı m -' A ....:·ı· .,.·et fn•ız..'\frerıyct • 
yuv:.rln· 11~ (\~Jr.d- 1 ~·~"~nıldı. Fakat 

-uı :ı•, l\ ' ' -
Turkler t~r:u . ·.:· ~.-n-:ı.r topcu kuv-.. ,.,, ... \ . . .. 
ellerinde flt: ·: • bu Jl"ur. :ı.~f~riycttc:ı 

• 1 r.•"'° :ı•\ll I • vetı o ~ıı ... - • . · 1 ;r !"' if i le t"mın e-
• "'" {~r.ıll ) •• d k" d .. ha a!lı• • 1. •'lfil""~:nin rnn e ı 

•• ,4ı 1.::ırF r~ ıo - • ı dııen c •·· .• r .... n 't'o ı"' an :ır:ı 
ı ,. ,. ( J • • ı: , 

b··t" sU,•ar. · · · u ı 1 . . ·~,., j!;~uctt ı. 
1., .... İ'''"''•' " ' . t' en ma ı c yıı .. . : · ,•·ı rı nın~inıl!\'C ın 

ıı•!1"ll rl.11 :ı . • 1ı·· Ru•l-::-m .. · • 1.... "'wt-lerınP u-• • ,.-r- •· . • • 
kan:· sal .. cı:;.r.ı . ., .,.1 '""Hl etm!"'tl. .••. n..,. ı • ' 

" ... .,, ••• 511 o,# ) curıı e .. c .. • • ·•w ( .. 4 r~·ası tıar 

Fransızları sinirlendirmi§ olacak ki, 
nihayet bizim ;MUllyime başvurdular, 
v Istnnbulda ardnrda sırtmı yere g?-

t~rd· ~ · Amerika.Irtn, bir kere de Parıs 
ı ıgı ·J· • k d" •. 

halkı önünde yenmesi içın. en ısını 
hemen Fransaya çağırdılar. 

Millaylm. evvelisi akı;am. bu davete 
icabet etmek uzcre, yola çıkmış bulu-

nuyor. 

P hl
. nıınııın. Amerikalıyı orada 

e ıva ..,.;;; . k etl 
da. kolaylıkla ycnebiJc...,-..,o.nı uw e 

Yalnız bizi meraklandıran, 
umuyoruz. 
Mu}

• . in pariste b:ışkalarlylc de 
ayım _ d 

maçlar yapıp yapmıyacagı ır. 
Avrupayı ,,e Amerikayı iki sene e~

vcl bir kere d:ıhıl dola'}tnl§ olan M"u-

1
• . b sefer de Pariste herhalde 
ayını, u . .. kt" 
boş durmayarak bir ışler gorccc .'.r: 

Dürüst ve iyi bir adam ol~ Mula-
. . ... yalnız kuwetc kaldıgı tak -

yımın ı., . 'b' d h b" 
d

·-..:J ~ans:ıdn J{omar gı ı n a ır-
ınıc, r • ~· h kkak 

çok pehlivanları y~nece?ı m~ a .. -
tır. Faknt temennı cdclım kı, kcndısı-

bın. bir tane profesyonel dalnvere-
nc b . 
si yapılması ve buradan tek a~ına ~~-
den pehlivan. işin ku:au olmuş nçıkgoz 
tacirlerh~ elinde bazıce olmasın. 

Sıııı t 

lO 

Lhrıanda 
ırco •• Jlı\JtEKI:T EDECEK 

\" \PCRl.AC 

vapurun adı 
cu~hurlyct 
ı1er11ln 

aıtum yoı 
Knrndcnlz 

Barbn 
Bruıdırm 

2!:1 }.ntalYB 

15 
l{ClJllll Ayvnltk 

nuGt~ aELCCEK \'APUI!I..t\U 

Ili.15 Koc:ırll l:::mlr 
1!'140 aurss Mudanya 

Antıılyn Un.ndırr.ıa 
lzmlr 

t:on!r lG 

yakan su lu 
m bkemede 

Nurettinin adli fıhda muayenesine 
karar verildi 

Adliye binasını yakmaktan suç1ıı 
Nureddin 

Ağustosun 12 nci gecesi üskUdar 
Adliye binasını gaza buJanmrş kağıt
larla kundaklıynrak, yakan, maznun 
Nureddinin dün sabah saat 10 da nğır 
ceza.da muhakemesine :başlandı. 

40 yaşlarmda kadar, kısa l>Qylu, u
f ak tefek ve kır saçlı olan Nureddin 
iki jandarma arasında salona girerek 
suçlu mevkiine oturdu. 

Vak'a hakkında yapılan son tahki
kat kararnamesi okunduktan sonra 
suçlunun sorgusuna geçilerek reis şöy-
le sordu: 

- Üsküdar adliye binasmı kıısdcn 
yakmışsın. Ne diyeceksin? 

- Hayır ben yakmadım. O gE?CC 

bakkal Mahmuttan rakı aldım. ~çı 

işaretler: 

Cevherin dükkanına giderek içtim; 
sonra da tramvaya binerek Beylerbe
yine gittim. O gece Beylerbeyinde ol
duğuma dair eahitieriın vardır. 

- Öyle ise, ertesi gün adliye ch·arı

nn niye geldiniz? 
- Iföpck ısırmı§tı da. Kuduz has· 

tahancsine tedavi için gitmek istiyor
dum. üskUdar belediyesine baYnle edil 
mek Uzcrc adliyeye geldim. 

- O gece saat knçta rakı içmcğc 
başladınız? Ne kadar içtiniz? • 

- Kaçta içtiğimi bilmiyorum. Ben 
esasen her gece içerim. O gece halam
dan bir lira nlmıştım. 4 şişe 22 lik ra
kı aldım. Aşçı Cevherde içtim; sonra 
tramvaya bindim. 

- Saat knçtn tramvaya bindiniz, bi 
Jet için kaç para verdiniz?. 

- Hatırlayamıyorum. Fakat 9 vaT
dı. Çok sarhO§tum. Kendimi bilmiyor

dum. 
- Yannn evrak arasında sizin dos-

yanız da yanmış mı? 
- llamat memuru Nilz.heti gördUm. 

Dosyamı sordum. Hayır dedi 6C1linki 
kurtarıldı; yanmadı. 

- Yangın çıktığı gece saat ikide si-
zi ornda dolaşırken gönnüşlcr ?. 

- Hayır, tekrar söylilyorum. Ben 
Beylerbeyinde idim o gece. 

- ~çı Cevherin dUkklinında kağıt
ları gaza bulamış, sonra tahtaların a
rasına sokmuşsun. Sizi görmUelcr 
hem de itir:tf etmişsin bunu. 

- Hayır efendim, kim görmUşi ben 
rahatsızım zaten kendimi bilmiyorum. 

- Sulh hakimi ve mUddeiumur:::~ ··
nünde itiraf etmişsin. 

- Hnyır. Ben hastayım. 

(Liıtfcn sayıfam çeviriniz.) 

Jmparatorluh tarililnin 

hapanan /asıllarına 
intihal eden bir köprii 

Soyun geç köprüsü 
YAZAN: Sadri Ertem 

Y 
' üzlerce cilt kitap, yüzlerı·e mı
tuk, hin konf ernn tan daha n
çık, daha sarih bir şekilcle bir 

denin tnrilıini, Lir de,•rin kurııkteri
ııi anlatan tek cümle: .. oyun geç köp-.... , ru.u. 

İnkıraz de' rinin hütilıı lıayındıf'-
lrk politikası, hıı.,tnn nihayete k~da.r 
ekonomi iyuseti, nıünaknlc TeJlmı, 
hir derenin üstüne ı;erilmis iki tnhtn 
parça ma Hin~miftİr. 
Yağmur yağar, tahtalar ellerin ii -

tiinde dalga dnlı;n yüzer. Knrlnr erir, 
eriyen knrlnr, suya hakn hakn ömür 
çiiriitcn tahtnlnrı bir çnınur yığını içi-
ne hırnkır. 

Hiizg:ir eser. Tahtalar çatırdar. Alı· 
§RP köpriinün lrnhurgnlnrı pnrçnln
nır. Ne bir ~ya, ne hir nrnbn, ne de 
bir in nn O) ıığr mantıırla:.:nn tnlıtala
r:ın iistiinden geçemez. Sanki hnyııl
clen, ve kfiğıttnn kurulmuştur. 

Bu, hayale henzeyı•n kliprii §Clıir-
lcri ltirihirine lınğlar, ordulara or<ln· 
]arı ka\'nştunır, in onları in nnlnra 
yakla~tırır. 1\liinakulenin kandnınnr
Jan buralardan aşar. 

Siiriicii heyı;irlerinin w~ miitc,·ek-
kil merkeplerin çiztliği eski 7.:t'.

1
1 m 

yollarının iki ~ıcunu ilm~kleycn .~öp· 
rüclen geçmcnın en prntık usulu so
)·unup )'İize y:iize, •nlmt lrntn çıku 
ı;eçmektir. .. 

Sovıının:war:, ve nyagınm knrndn 
ol<lıı~ıınu tnltmin ederek ulnrdn ~ny
bolnn insanların hikih el eri, ~c tnn
Jnrr. türküleri, menkihcleri rosrnr
ynnm kiitiiğUndP. kr.yclcttiği iı:.iınler-
clen rok <lahn fozlndır. 

Jl;zin hikfiyclr.ri:-ı t;oğu. ı:;iiçen köp-
rülerin, a~·a ı;idip bir dnlia geri 

<lönmcycn ntlı kafilelerin m:lt'erala• 
riylc doludur. 

• • • 
''Soyun geç'' inkırnz dflvirlerinin 

tabiat knznlarmdnn kendini kurtaran 
ndoınm lıayntmı kurtnnııak için öğ
rendiği tek mukaddes tılr ırndı. 

Bir dere kennrmrln, }lir boğazın 
dar yerlerinde, eoyunmnk hiç bir 
mev ime tuhi olrmynn, hiç hir mev· 
imde §nşml)·nıı hir fıdetti. 

Tcfes alırken in nnm nefesinin 
<londuğnım lıi ttiği nn1arcln, karln· 
rın in nn nyn~ı ile knrn nrn mda met
relerle mesafe 'ürmln ı;etirılisi zn
manlnrcla bile 11o)'llfilll\IŞ, d.>n ç:iın· 
lek lrnlrmş, çıplak in nnlaın r:ıstgd· 
mck hiç te gnrip tlcğildi. 

Silfılım nnmluııundnn kendini kur
tnrnn in11an cnmm ıntürrc~ yoluyla 
Azrnile le lim ederken bile "c:oyıı· 
nup'' getmck mutat u ul<lü. 

''S " · 1 v . oyun geç ıınparntor uı;ıın ver-
gi ekip çekm et lıiçtiği z:ınırın1 nrıb 
yn~nııınnın ~nrcı; İ 'c inzihnt politika· 
E:ınm tiilfısn ı idi. 

l~ı;kiynnm her ) er,1c hnzır ' ' C nazır 
ollln~u §clıirlerlc kırlur nra ıncln nn
ı·nk c..,kiyn ile) n anin ıırnk,) olnıt lıii· 
) iik fiitiilıat lınrpl<'ri ynpnrnk münn-
chct te ... i cdill'hilirdi. 

• 1(. ~ 

"Soyun geç'' lm hntırnları neli) ı~ 
yndruirm k<iprü idi. 

Bu köpriiniin mlı ıla, artık inıpn-
ratorlul tarihinin knpnııan fa ıllnrı· 
nn intikal etti. 

• 1(. • 

net on, n folt. '(" hende. c memle
k'etjnde su kenarında 60) unuıa~. sa"Jc:· 
ce pluja malı us bir lınldir. 
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. SON-<'.HABERLER 
. .. -~-- . . 

Galvanoplasti öğ~et
meni yetiştirilecek 

Sanat okullarında birer atelye 
açtlması kararlaştırtldı 

Ankara 23 (Telefonla) - Gal • • 
ıanoplasti işlerinin memlekette gün Fransadaki suı-
geçtikçe inkişaf etmekte. ve piyasa : • .... 

da bir çok Gal:anopl~tı a~.el~elerı kast teşkılatı 
açılmakta oldugunu goren kultur ha 
kanlığı bazı sanat okullarında birer Diln kabine lopıatitısmda dahi-
Galvanoplasti atelyesi tesisine karar liye nazırı izahatte bulundu 
vermiştir. 

Şimdilik Ankara bölge sanat oku· 
lunda elektrik şubesine mülhak ola
rak, bu ma~<satla bir atelye tesis edil 
miştir. 

Ately~nin gümüş, nltm, krom ve 
nikel gibi her türli.i kaplama işlerini 
yapacak tertipteki bütün makine ve 
cihazları tam bir takım halinde Al • 
manyadan getirilmiş ve bu işler ~çin 
bir de mütehassıs celbedilmiştir. 

Mütehassıs bütün sanat okulların· 
daki elektrik öğretmenleri için An • 
ikara bölge sanat okulund, açılan 
Galvanoplasti kursunda tedrisat ya.· 
pacaktır. 

Elektrik öğretmenleri bu kursta 
yetiştirildikten sonra diğer sanat o -
kullarının elektrik şubelerinde tale

beye memleketimiz için çok mühim 
olan bu sanatı da öğrteceklerdir. 

Yunmıistanda K~ıklık 
Haberleri 'Asılsızdır 

Atina, 23 f \ .A.) - Yunanistan. 
da gôya kar: ıklar çıktıgma dair 
bazı yabancı ıııcınleket gazetelerinin 
neşriyatı hayretle karşılanmıştır. Bü
tün memlekette tam bir sükun hü
küm sürmektedir. 

]aponyanuı 
Nii/usu 71 Mil:>on 

Parie, ı3 (Hususi) - To~yo"dan 
bildirildiğine göre, yeni yapılan bir 
btatistik J aponyanın nüfusu 71 mil
yon 250 hin olarak tesbit edilmiştir. 

Bu rakam geçen senekine nnzaran 
) üz hin kadar bir { azlalık göstermek
tı:dir. 

Ayni i~tatistiğe göre, hu nüfusun 
yüzde 35 i (25.501 .000 i) şehirlerde 
t•ı• kalabalı~r, 6.276.000 nüfuslu o
lan Tokyodur. Ondan sonra, 3 mil
yc.n 210 bin nüfuslu Osaka gelmek
ttdir. 

Paris, 23 (Hususi) - Nazırların 
bu sabah Elysee'de Lehrun'un riyase
tindeki toplantısında Dahiliye Nazı
n B. Dermoy, geçenlerde meydana 
çıkarılan ı;ilah Ye cephane depoları 
hakkında yapılmakta olan tahkikat 
hakkında izahat ''ermiş ve dün gece 
Pari te pek mühim arastırmalar va 
pıldığını söylemiştir. Bu araştırma
lar neticesinde tahkikat yapanlar pek 
mühim bir alaka celbedecek olan ba
zı evrak ele geı;irmişlerdir. 

Di"er taraftan alman malfunata 
" göre, milli emniyet te~kilatı pek mü· 

him bir iz üstünde bulunmaktadır. 
Yol/arda Fi§ek Bulunuyor 

Dieppe, 23 (A.A.) - Montreuil 
yolu üzerinde bir çuvalda üç yiiz fi
§ek bulunmuştur. Bir plajda da yi
ne içinde fİ§ek bulunan bir çanta da
ha görülmüştür. Polis derhal tahki
kata girişmiştir. 

Gizli El Bombaları Yapanlar 
Mahkıi.m Oldular 

Lyon, 23 ( A.A.) - Gizli el bam· 
balan yapmak suçu ile geçen senenin 
ilkteşrininde 11 kişinin muhakeme 
altına alındığı hadise neticelenmi~tir. 

Aralarından Lyon civarında Viller 
nanne belediye reis mua,·ini ile hir 
belediye azası da bulunan başlıca 
mücrimler altı ay hapse ,.e yiiz frank 
ağır para cezasına mahkum olmuşlar
dır. 

Tonclra. 23 (A. \.Y- ~\vam Ka
maar·mcla hir ımnle cevap ,·eren Har· 
biye Nazm Reliskn demh•tir ki: 1936 
1kincikanuna ait olan f'n ~on resmi 
malltmata !?Öre So\'yet onlusnnnn lıa· 
zeri mevcudu 1.300.000 dir. O tarih
ten ıaonra hiçbir tebligat yapılmamı~
tır. 

Nureddinin bu devamlr inkarından 
sonra müddeiumumiye verdiği ifa.d~ 
si okundu. 

Nureddin bu yazılı ifadesinde şu 
noktaya itiraz etti: 

- Ben cigara içmem bir defa. 

Sovyetler Japon
yayı protesto 

ettiler 
- Bu ifadeyi siz vermediniz mi? 
- Hayır. Bir şeyler yazdılar. Son-

ra da imza ettirdiler. 
Bundan sonra Üsküdar grup amiri

nin verdiği rapor şeklindeki ifadesi o
kıındu. İfadede "O gece yangını haber 
alınca gittik. Yangında gaz kokusu 
yoktu ve böyle bir şeye de tesadüf e
dilmedi.., deniyordu. Sonra yangının 

zuhuru hakkında tetkikler ve keşif ya
nan ehli vukuf dan gelen rapor okun
du. Raporda: Yanmış olan bina üç kat 
lı ve tamamiy e ahşaptır. Yangın e
lektrikten çıkmış değildir. Yangının 

neden çıktığı halen hiç bir eseri kal
mayan binada tetkikat yapılamadı

ğından meçhullimüz kalmıştır; dcnil - , 
mekte idi. 1 

Raporun okunmasından sonra Nu - ı 
reddinin vekili ayağa kalkarak söı is-

tedi: 1 
- Müekkilimin akli \•a.ziyeti ~-

zuktur. Kendisinin mü~1'c 1,. alrrr.a a· 
lınmasını istiyorum, dedi. 

Reis maznunun mUşahede altmn a
lınmasının tc.:biti için adliye doktorJ- ! 
nun muayen~ine, filit ve gaza bulan- ! 
mış rakı şişel::'ri kiı.ğıtl:>rının yımmı!} 

1 
bir cigaranm teması .!le alev hımılP. 

getirip gctirm:vcccğinin teabiti."le, 
mcvkuliyct halinin devamı ile ilk leh-1 
ki'rntttı iradeleri alman şahitlerlr. l'Pl· 1 
bine l::ırnr vererek durusmnı b:ı~ka j 
bir ~ilne tıı!ik etti. 

Moskova 23 ( A. A.) -Tas a -
jansınm öğrendiğine göre, Tokyo -
daki Sovyet büyük eliçisi Slavutski, 
Japon hükumeti müşavirlerinden ge 
neral Arakinin bir yabancı gazeteye 
verdiği beyanatta Sovyetler aleyhin
de ağır lisanı protesto etmiştir. 

1 Yeni eserler 1 

SIHIDYE MECJMUASI 
Sıhhiye mecmuasının 87 numaralı say:sı 

birçok ıımı ve herkesi alA.kadar eden yazılar
la çıkmıgtır. 

W.ŞIYEU CE7.A U!ôiULU 
lltUKAKE~U~f,ERl K.\?\U~U 

C. MCddelumumlll@ muavinlerinden ç,.. 
nı:ı! IO:öseoğlunun lcmtöyp cmföyp cmföy p 

!ı;tıı.r.bul c. Müddelumumiliğl muavlnlcriıı. 
den Cemal K~iseoğlunun h:ızrrladıt:"ı (Ha§lye. 
ıı Cez.."l Muhakemeleri UsulU Kanunu ve tat. 
bli<akıl adlı kitabı Clh:ın Kltaphancsl tara. 

1 
tından trmlz ve muntazam bir ~ckilrlc bast·. 
rılmışlı r. 

F..cere. kamınun esbabı mucibe l!yiha \'e 
m ub!ıılalırt, en l!On tadll!Uyle blrlll<te ka. 
rıu:lun mf'tnl, her maddeye alt ttmylz malı. 
kı>mr••rtn yerleşmiş eski ,., yeni lc;Uhad ve 
!t•ırn-lnrı , Atlllye VckflleUnln rnOhlm mUta
le:ı ,.e tr.nılmlerl, ceza usııllerlnP 11tt husu!! 
?ı'lktlmlerl lhtf\·a relen 3005 ıı:ı·--:.· meşh·ıt 

'11lçlnr kan•ınu l'e f'sbabr mıırlhc 1'ylha Vf' 

!'Tll\7.h."l•n.qı \'I' t,,ıı-ıı"lnnm"!ll. Tunrr'I v11n··--
•!'1tn ' :h~<''i l h:ı"lmıriııkl knnun alınmış, t.n.t. 
blknltR fnyd:ılr oıar:ık lııızr mflhlm yazılar 

m:ul,lclı• ,.e not r,1 ;ımış, \'t' tntblkııtı kcılny. I 
ı .. -tm11•"k ı?PnPl vo .. ırıth .. tık flhn .. tlf'l' ıie 

ispanyadan 

Gönüllülerin 
geri çekilmesi 
Franko kontrolculan kontrol 

etmek istiyor 
Londra 23 (A. A.) - iyi malu -

mat alan mahafil, F ranko ispanyası • 
nm bir tahkik komisyonu gönderil -
mesine müteallik olan cevabının ko· 
misyonun ancak gönüllülerin mikta· 
rı hakkında tahkikat yapması ve 
gönüllülerin geri alınması lazım .. ge • 
leceğini beyan etmekte oldugunu 
söylemektedirler. . 

Burgos hükumeti, kontrol heyell· 
ni teşkil edecek olan zevatın §ahsiyet 
lerini kontrol etmek hakkını ve bu 
zevatın isimlerinin peşinen bildiril -
mesini istemektedir. 

Bulgritan 
(Vstyanı birincide) 

Bir kaç gün evvel Nazrm vapuru 
ile 181 O kişi, 1283 hayvan ve 306 
arabaları ile beraber gelmiş bulun • 
maktadırlar. Bundan başka sene so
nuna kadar Romanyadan 1500 nü -
fos daha getirilmesi düşünülmekte • 
dir. 

Bunların iskanına ait hazırlıklara 
devam edilmektedir. 

Bulgaristan göçmenlerinin kabul 
muamelesi sona ermiş ve gelen göç 
menler Anadolu vilayetlerine yerleş
tirilmişlerdir. 

1934 senesinden bugüne kadar 
Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya 
ve diğer memleketlerden 35407 ha
neden 134500 nüfus anavatana ge· 
lerek T rakyaya, orta, garbi ve §8.I'kİ 
Anadoluya yerleştirilmiş bulunmak
tadırlar. 

Gelen göçmenlere şimCiiye kadar 
16852 ev yaptırılmış, 9542 öküz, 
1059 araba, ve 16440 pulluk dağıtıl-
mıştır. 

Bu sene :Aydında 132, Bilecikte 
5 7, Çorumda 3 28, Çanakkalede 
769, Edirnede 758, Elazizde 154, Iz
mirde ;15, fspartada 84, Karsta 248, 
Kayseride 151, Kocaelinde 144, 
Kırklarelinde 762, Konyada 300, 
Manisada 212, Niğdede 529, Seyhan 
da 100, Tekirdağmda 473, Tokatta 
186, Vanda 50, Yozgatta 351 ol
mak üzere ceman 6263 ev inşasına 
başlanmış ve mühim bir kısmı ik • 
mal edilmiştir • 

1938 senesinde kabul edilecek 
göçmenlere ait programla listede ya· 
pılacak evlerin planları umum mü • 
dürlükçe hazırlanmaktadır. 

Netrokoptan 9t TUrk 
allesl gelecek 

Sofya 23 (Hususi muhabirimiz • 
den ) - Bulgar nazırlar meclisi, 
vergi ödeyemiyecek, hiç bir iş ve 
güç sahibi olmayan, ellerinde avuç
larında da, babadan, deden kalma 
bütün zenginlikleri mahvi perişan o· 
lan Nevrekoplu 91 Türk ailesinin 
Bulgaristandan Türkiyeye hicret et
melerine müsade etmiştir . 

Bunlara müşterek bir pasaport ve 
rilecektir. Hükumete olan borçları 
affedilmiştir. 

Çünkü, el1erinden alınacak hiç 
nacak hiç bir şeyler~ kalmamıştır. 

Bulgar hükumeti, bu ailelerin altı 
ay zarfında Bulgaristanı terketmele
rine müsaade etmiştir. 

Cniversite 
(V.<ttyaııı birincide) 

lisan öğretmenleri için Üniversitede 
tatil aylan zarfında lisan kursları a
çılacak ve bu kurslarda lisan öğret -
menlerine tedris usulleri gösterildik -
ten sonra imtihan yapılarak muvaf- ı 
fak olanlar alınacaktır. 

Bundan başka ilerde yeniden lisan 
öğretmeni olmak isteyenlerin de Üni
versitenin garp lisanlarını öğrenmek 
üz~re açılan kurslarda ders görmüş ol
maları lazımdır. 

klta.ba eklenmişUr. Fiyatı 100; clltllst 125 
kıırıı§a Cihan Kitaphaneslnde &atılmakta. 

dır. 

y a ve Japonya 
(Vstyanı Birincide) 

gün istişarelerine devam edeceklerdir. 
Hariciye nezaretinin eksperleri Lord 
Halifax'ın raporunu tetkike devam 
etmektedirler. Noktainazarlarını ka
bineye bilahara bildireceklerdir. 
lNGlLTERE KARARINI BUGüN 

VERECEK 
Londra, 23 (A. A.) - Havas Ajan

ja.n.sı bildiriyor: 
Yarınki kabine toplantısına pek bü

yük bir ehemmiyet verilmektedir. Çün 
kü müstakbel İngiliz - Alman müza
kereleri ve Lord Halüax taraf mdan 
bildirilen Hitlerin ı;if ahi sualleri hak
kında bu toplantı esasında ilk karar
lar verilecektir. 

Tahmin edildiğine göre bu sualler
den bir kısmına bazı şartlar altında 

müsbet cevaplar verilebilecek, fakat 
Avusturyada reyiama müracaat ihti
malinin doğurduğu mesele ciddi müşki 
lata sebebiyet verecektir. Bu mesele 
hakkında İngiliz nazırlarının fikirleri 
muhteliftir. 

KRAL İZAHAT ALDI 
.Londra, 23 (A. A.) - Kral bu sa

bah Lord Halifax'ı kabul ederek Lor
dun Hitler ile yaptığı mülakatlar hak
kında izahat almıştır. 

Kral, bundan sonra Lord Halifax'm 
da işti:• k ettiği husust bir meclise ri
yaset etmiştir. 

BU DA JAPoNYANIN TALEBİ 
Londra, 23 (Hususi) - Japonyanın 

Şanghaydaki Fransız ve beynelmilel 
imtiyazlı mmtakalar makamatr nez -
dinde serdetmiş olduğu mutalebeler 
hakkında. tefsirlerde bulunan diploma
si mahafilin de İngilterenin, Şanghay 
da. taha.ddüs etmiş olan fiiıt vaziyet 
sebebiyle, JaPon muta.Iebatmı reddet
miyeceği zannolunmaktadır. 

EDEN NE DİYOR? 
Parlemento öğleden sonraki içtima

mda beynelmilel ınmtakanm idare ve 
teşkilatının Çin hilkiı.metinin muvafa
katr olmadan tadil edilip edilmiyeceği 
hakkında amele partisi mebuslarından 
Wedgood benn tarafından sorulan 
suale Eden tarafından verilen cevap 
nazırın bu hususta dün verdiği cevap. 
Iara bir nümune teşkil edebilir. 

Eden mebus Benn'e şu cevabı ver
mi§tir: 
"- Şanghaydaki beynelmilel imti

yaz mmtakasımn idare şartları Çin 
hükfunetinin muvafakatı olmadıkça 
değiştirilemiyecek olan "maham ni
zamnameler,,dir. 

Benn bunun üzerine şu suali sor -
muştur: 

- Bu sözlerden Japon taleblerinin 
reddedileceği manasını mı çıkarmak 
lazımdır? 

Eden cevap vermiştir: 
- Bu ayrı bir meseledir. Cevabım 

ihtimamlı hazırlanmıştır ve zanneder
sem sualinize de bir karşılık teşkil et
mektedir. 

MüHlM BİR MUHAREBE 
BEKLENİYOR 

Şanghay, 23 (A. A.) - Çinliler, Ja
ponların Tabu gölilnün cenubunda.ki 
ileri hareketlerini durdurmak maksa,.. 
dile Wushing'e süratle takviye kıta
atı göndermektedirler. Bu eehrin sivil 
ehalisi kaçmaktadır. Mühim bir mu
harebe vukuu beklenilmektedir. 
ALMAN - JAPON 

DOSTLUÖU 
Berlin, 23 (A. A.) - Hitler, Al

man - Japon paktının birinci yıldönü
mü münasebet;yJe Japon sefiri Mus
hakoji tarafından sefarethanede yarın 
Yerilecek olan ziyafette hazır buluna
caktır. 

Akay Belediyeye 
devr ediliyor mu? 
İdarenin 938 bütçe ve kadrosu 

hakkında lktısat Veki.Ietine Wı.bat 
vermek üzere Akay işletm~i müdürü 
Cemil dün akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Akayın birkaç gün evvel belediyeye 
devredileceği söylenmiş ise de bu hu
susta A11karadan henüz kat'i bir ma
lumat gelmemiştir. 

Stoyadinoviç'in Tcma.~lan 

Belgrat, 23 (.A.A.) - BaşYekil Ye 
Hariciye Nazırı Stoyadinoviç dün 
B~Jgrattaki 1 talyan ,.e Alman elçi le· 
rini kabul etmi~tir. 

MaliO 
Vaziyet 

(Vstyanı biri~~ 
evvelki günlere nisbetlc bugü , 
kiiyetlerin daha ziyade azalııtl> 
lumna!'ıdır. 

Her eene rtcv1ct ,·aridııtın111 b
da \"e zamanında ödenmesi '~f. 
ımsta en canlı bir iyilik deh 1 

bilir. 
Yedi sekiz Yıl en·cl biitiill ıJ1 

,.r r;ara~ hih·iik ekonomik lı1 . • . t 
zaruri olarak ıncnı Jeketim~z~ dt 
ki!'leri oldu. Rirkaç sene ıçı~(ıl} 
lct ,·aridatı 220 milYondan 
~ona kadar diiştli. Bununla te 

1 · l ··k" t' ıııeJ11 cum ıunyet m ume ı ·ıı 

g~rek mÜdafaasmı ve gere\·~ · 
ait hüyük teşehbfö:lerden 1 

geri hrrakmadı. Muayyen J.r 
~alıiHm],. olartk bugii_n~ ~· >."'° 
yi(l{ işler tahakkuk ettırıldı. yl 
manda bütün memurlarıD • ~ 
hir giin bile geciktirilmek1111 tll 

di. Hazirandanberi dev~.ed 1.,ı 
gi tahsilatlarmın gösterdıgı ~~ 
artık buhran yıllarmm da. bit 
duğunu gösteren en maddı fO,,_ 
mettir. Tabii olarak bundall ,J 
mal' işlc:i, daha hızlı bir JIJ11 

yetle yürüyecektir. . tilr' 
Sonra Büy~:k Önder !ta li~ 

mutaym açılış nutku ile ,·ertj 
rektiflercle, hütçe müvazene! 
mamak ~artile mü,·azene .'°~ 
\'ergilerinin hafifletiJmesı 
i§aret buyurmuştu. d• 

Bubakan Celal Bayar_,..,, 
l\f ecli~te izah ettiği i~ pro~ 
Atatürk'ün y\ik:ek arzula 
hakkuku için ı;ahşılacagı~•~ıt• 
mişti. Şimdiye kadar tahsıl• · 
edilen nridat fazlalığı bilt~ 
]arma bağlı olan hu türlü,. ~ 
}erini de kolayla~ ': 1!111&Jf 

ASırwıı 

Yeni umumi lı 
(Vsty~nı ~~~ 

üzerinde veyahut istiklfLlı UzJ!!°"'l 
tecavüze uğradığı takdirde, . ~/Jı 
kendisine askeri ve diplonı:)J 
barette btilunacakt.Ir. Bu ~J 
koslovakyanm AI.manya ,,f; 
doğrudan doğruya mülki t8lJl 
ve milll istiklali istihdaf edeJI ,lı 
madi t4:}ıditlere m~. k~ 
dolayı bilhassa cıddidir. ~ 
takdirde, Çekoslovakyayı, Y iW~ 
sa mı müdafaa edecektir? f ti~ 
Çekoslovakya ile Polonya Jc•~ 
ribirlerine dost iki memlek~ 
Polonya yalnız, tecavüze. rn ~tif J 
Fransaya müzaheret eyhyece f'I 
koslovakya ile arada bir ~~ 
Polen.ya - Romanya muab ~ 
lince, bunun mahiyeti acsı>a 11~.J 
içinde askeri maddeler var ıll ~J 

Yugoslavyaya gelince, bU ~&P:! 
Almanyanın bir tecavüzil :~ 
Fransanm yaruba.şmda, sel~} 
lan eyliyecektir. Fakat, ~ir ~dit"';. 
koslovakya anlaşmazlığı ~ ~ 
veyahut bir Akdeniz anla§Ill tte 
malinde vaziyet yine aynı sure fi. 
celli edecek mi? efj ~')! 

Küçük Antantm esas h~d~ı/ 
dur. Küçük Antant devletl ıı' 1. 
birinin Fransa ile ayn aytl~ ' 
mış muahedeleri varsa da,~ı1 
tant ile Fransa a.rasmda aıP. ~; 
ve yine Küçük Antant Ue So'1f 
!etler, mesela Polonya ve 1' ~.; 
Birliği ile yapılmış müştertt 6'1 
şılıklı yardım paktı me"c~ jel / 

Hatta, §urasmı hatırlatnı ~ Jlt rf 
ki Polonya, nasıl Çekoslo So~f 
!aşamıyor ise Romanya.~ııı dit· ff ~ 
Birliği ile a.rası da iyi d~0~tl 
ki Sovyetler Birliği Çek ~;ı,İ 
Fransız - Savyet paktına JIJ ~~ 
karşılıklı yardım paktı ile #~ 
Bu vaziyette, mesela çe1' ~/, 
hakkında Avrupa.da bir &D~ ~' 
vukua gelir ise, Romanya eet-,JP/ 
lavya ne tan.da hareket ed ti ~ 1 

tngilterenin hattı ha.re~ed~ ~ 
ri ve Akdeniz meseleler~ r_;, 
Fakat, aynı sarahatin., ,;;11tl'.J 
için de mevzuubahsolduğU ti ,, 

İşte, B. Delbos'un seys.b'd,', ~ 
dostluk tezahürleri arssııı 
selerle sarahat getireceıctit'· ·# 

Biz, eminiz ki, biribirine ~-1!~ 
lann basitleştireceği )~·erd~~ 
de karıştırdığı, Avrupa v 
seyahat her halde iyil · 
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lZE VERECEClNIZ iLANLAR VE tLAN JŞLERlNlZ 

A.dı-e,. IÇJN BU NUMARAYA TELEFON EDi NiZ: 
• lsta:ıbul Ar.~ıır,Caddesi 

:""' ..... _VAKiT Yudu altında No: ıos ı,, · c!cfo., 20335 0 .. 1 

~d,,lil "Hy, b·. . - ·9 
tılt t Oglu 'lu le••azım amit ıgı 

o, : • ırıncı ticaret mahke 

1 
a / " .., . 

~h talll"a van tarafından Vezne ıv 
•:t~ llıtt 1vt ~ Ca.ddesinde 27 numara JIAnlBl I 

a. ~~?lıara~ı ti~r aleyhine 93 7 / 894 - -ıı llddtiaı e açılan alaca~ dava -· Levazım amirli • 'lhuı '{bi~ şOmd'ki ikametga •. ldare'.eri 
1.~ıanbu\ için ısı.OOOl ki· 

lnJt ~ dugu mubaıirin meıru gıne baglı ınuessesa ilo lahna, 51.000 
aı~ d! lmıg ve tebligatın ilanen lo ıspanak, 26.000 ~ 14 500 ~iid a k k'I 4 200 kılo ha\'UÇ, · 

ııtı dtial arar verilmiı olduğun 1 0 pırasa, · d t maydanoz 
1, tbıd,.·~~ Ahmet Muhtann ili kilo kereviz. 25.500 cınc ka ah zarf: 

h lllcb ıtıbaren ı 
5 

;· • • d 15.000 kilo karnabaharın P. . , Ct .re nı·· gun ıçın e . d teklıf edılen 
~~ap la ~raı.:aatla dava arz:uhalinil la yapılan eksiltmc~.ın -~ du ·undan ı 1 '•n, Y•ha,. ve<mesi ve mahkc fiyatlar yüksek garuı~uş ~I {ı . 937 
u~1 de d Olunan 22.12,937 çarc:amb j işbu yedi kalem sebzcnın 2~ -~ t tn h ' a . 4 d Tophane-Olıınu a kemeye gelmesi lüzu Perşembe gilnU saat l . : •. 1 

r. de lstanbul Levazım amırhgı satına • 
(V. 23780) ma Komisyonunda pazarlıkla eksilt

mesi yapılacaktır. Tahn1in bedeli 9145 
lira 25 kuruştur. İlk teminatı 685 lira 
89 kuruştur. Şartnaml'Sİ Komisyon
da görülebilir. tstckli !erin kanuni vc
sikalnrile birlikte belli gün \'e saatte. 

komisyona gelmeler!. 
Y280) (7905) 

• * "' 
.'1'.açka kışlasının keşfi mucibince 

tamiri 26-11-937 Cuma günü saat 
14 de Tophanede tstan~ul Levazım A
mirliği satınalmll l{omısyonunda açık 
eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 

216 
lira bl'ş kuruştur. tık teminatı 1~ 

1
. ,,

0 
k . tur. şartname ve keşfı 

ıra .., uı uş 1 1.1 • 

K 
. . d crörülebilir. stek ı erın 

omıs\:on a c .. tt : .1 belli crun ve saa e 
kanunı be}uclcrı c c t!t • 

Komisyona gclmclcrı. 
(281) (7906) 

• * • 

ı t b 1 Levazım amirliğine bağlı 
san u Zc 1 . -

müesseseler için 36 ton .. .. ) 
111 yagı 

8-12-9~7 çarşamba gunu saat 1:5 
de To hanede İstanbul_ Le\'azım a. 

. . wp komısyonunca ka-
mırlıgi satınaıma 

1 fi ks
iltmesi yapılacaktır. 

pa ı zar a e t . 
Tahmin bedeli 22320 lira.dır._ lk t~mı-
natı 1674 liradır. tstckhlerın ves~ka
larile birlikte teklif ınektupla:ını. ıha. 

Hasan M'i.l'ntakı'm t e•rvel Konıısvo · le saatinden bir saa • ,J -

, <?s
3 

(V. 23781 ) na vermeleri. 

~ tııı ZAYt 
}Yi tt talı s'ciJ ka 'tl' .. - ~-- & 1 

··266 .• (7764) 

~ r.1a 
·•ııı ti"' yı ı şofoc vesi I -~I huı:ti'lü Yenisini alacağımdan 1 u ·cı" 4 ~/teli H ıta-

thttı }'Oktur 11 81 l • • • 
Ct 0 ... 1 . • · ıAn/8f / 

g u Akıf Çağıayanta11 Bil I D 

(V. 23778) 11~----~·~·----• 1? una biçilen ederi 21 kuruş 
B::her kılos . kapalı ::arfla 

A. liattaı Ham't Aytaç 
nkara carldcsi No. 119 

~ -- (V. 237i9) 

~'c? O'{ T O R--• 
C· ~!ıı" A 
~1 ı:ıırı ~ tasa;u!l 

~ ar, bahıar \' 17 d 1 ı.ekıı burug·a 
•· erı 20 :s ı-. ' ilr>ıır ve kadaı l .file 
~ ll'dnl;ı 'k' ~ ·'l la rı 1 ıtıt".• daı•e 
rt his•· ı 

ı ~;ı t~, l::tı •ti ııı ını kaimi edeı 
•t~· n.crı ı 4 

,L tlı 
111 

eten 20 \ e ka 
~~.. 1 ::>ar rur

111 
391'-· Kurun. Ha 

• . arını c! tı., 1 ,J nkujııın nıuka. 
l!:'lr ei 

~r. 'J\~!ef. :.!:1· !1:t 

1 
ag·ır beıuın 

o an 180 ton İlk teminatı 

k 
. konrnuıtur. 1 

e sıltmeye i 14 ı ıcanun. 93 7 
2835 liradır. !halet d' · ş~rtnamesi 1891

1 

l 
.. .. at 15 de ır. 

sa ı bU"u ıa M M Vekaleti Sa 
k:ıru • m:zkabilinde · ' ·ı· ... k 'iti ·? • undan verı ır. ı.. sı I 
tınalma J~orn11Y~n 2490 sayılı kanunun 

· ~enn ı meye g ı ı ece . de istenilen belg~ 
2, 3 üncü ma.ddeJ.erın tekl:f mektup' 

. 'k ıemınat ve 
lerle hırlı te d e ••atinde:ı en •· :.ın ev -Jarını ihale gun . k dar Ankarada M. 

. veııne a gece bır saat ev 
1 

a Koın~syonuna 

M \ ' kaleti sauna rn 
· e (7863) 

vcr:neleri. (G 1 !) • • 
.• ·n 34000 kilo s:ıde 

Tumen birl;klerı ~;\ 1 937 saat ıs de 

vağı kapalı ıarfla1~ ' e~tupıarı bir saat 
yapılacaktır. 'fek 

1 ~olunur. Muham 
evveline kadar kab~ ·ık teminatı 2422 

. 32soo ııra 1 
men b:delı t arncs: 162 kuruş 
. tur şar n ·ı· t lıra 50 )curuŞ · . ndan aJınabı ır. s 

mulcabilincle gornı•Y1°. görmek Uzere 
teklilerin !ıırtnzmes nı 

l 

( 

2~ SO:NTEŞRlN 1937 . 

- lstanbul Komutanlılı U~lll!"ı ] 

~s.tanbul Komutanlığt emrinde bulunan kıt'at ve rnUcssesat eratı ihtiyaç
ları ıçın satın alınacak kuru fasulyanınaşağıda mıktarları muhammen tutarları 
ilk teminatları ihale günleri ihale saatleri ve milnak'iısa şekilleri gösteril · . mı3 

tir. 

Ciıısi lı!iktarı Mulıarıırııcıı lll; ihale ihale Mil ııakascı 

Kilo tutarı Teminatı gihıii saati şekilleri 

,. S960 Ku. Fasulya 64000 
672 13. 12 - 9;37 15 Kapalı zarf 

5040 378. 18- 12 - 9;17 15.:10 Kapalı zarf 
.. 36000 

" 
14600 2081 156 13 .12 - 9:17 16 Açık eksiltme 

2900 218 13 .12 - 937 16.30 Açık eksiltme 

" 
20000 

Şartnameleri hcrgün öğleden evvel Komisyonda gorülebilir. 1stcklilcrin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ile ihale saatinden en az bir saat cvvefa .... kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda l\'.omutan lık Satınalmn Komisyonuna vc:r.1clcri.. 

(7S10) 

* .. "' 
İstanbul Komutanlığı emrinde bulu nan Kıt' at ve müesscsnt eratlarmın ihti· 

yaçları olan \"C aı:ıağıda cinsi ve mıktar lariyle muhammen tutarları ilk teminnL 
ları ve ihale günleriyle ihale saatleri ve münakasa şekilleri gösterilmiştir. 
Cinsi Mil.:tarı iUııhammen ilk ihale ihale MUnalro..cıa 

Kil.o tııtan Tcmiıı.atı giinil saati §Ckillcri 
40000 4900 368 10 - 12 - 937 15 Açık Eksiltme 
30000 3675 276 10. 12 . 937 15.30 Açık Eksiltme 
11500 1438 108 10 - 12 - 937 16 Açık Eksiltme 

Nohut 
,, 

" 13000 1658 125 10 _ 12. 937 16.30 Açık Eksiltme 

Şartnameleri hergUn öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddesinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü vakti rnuayyeninde Fındık
lıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (7841) 

,, 

• • • 
İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan Kıt'at ve müessesat eratı ihtiyaçları için 

5atın alınacak kuru soğanın mıktarlariy le muhammen tutarları ilk teminatları 
ihale günleriyle ihale saatleri ve mUna kasa §ekilleri aşağıda gösterilmittir. 

Cinsi Miktarı Muhammen ilk ihale 1Jıa1o MihıakM<I 
1 ı tutan Temit11Jtı günü aaati şekilleri 

Ku. Soğan 8000 400 30 20 - 12 - 937 15 Açık Eksiltme 
,, 6000 300 23 20 -12 - 937 15.30 Açık Eksiltme 
,, 2800 14 7 11 20 - 12 • 937 16 Açık Eksiltme 

Şartnameleri hergiin öğleden evvel Komisyonda görülebilir. lsteklilerinin 

ilk teminat makbuz ,·eya mektuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil 
maddelerinde ywlt vesikalariylc ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (7838) 

• * • 
İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıt'at ve mUeF.ı8C8at eratı ihtiyacı 

için satın alınacak patatesin mıktarlariyle muhammen tutarları ilk teminatları 
ihale günlerile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda yazılmıgtır. 
Cinsi Miktarı Muhanımen ilk ihale ihale Mihıakas<ı 

J • tutan TsnıhlGb günü saati şekilleri 
20000 1400 105 17 - 12- 937 15 Açık Ekıiltrne 
20000 1~ 105 17 -12- 937 15.30 A~ık Eksiltme Patates 

" 12000 870 65 17 -12 - 937 16 Açık Eksiltme 

Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 

teminat makbuz veya mektuplariyle be rabcr 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncU 
maddelerinde yazılı vcsikalariyle ber& bcr ihale gUnil vakti muayyeninde Fın-
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleni. (7839) 

" 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

-
ıstanbul OilmrUklerl BaşmUdUrlUğU nden 

. • 203 adet J\agant .t~p.·~ . t_b .. ı : b~ tabancaların alımına yalnız zabıta.dan 
sılah alım ve satımına ızınlı kımselerın gırebileceği ve vesikalarıru ihale esnasın 
da komisyona göstermeleri m 1.:buridir. 720 kilo pamuk mensucat 9980 kilo talk 
'021 l: lo huı 'a .demir ve demir eşya 223 kilo muhtelif i· ek eşya 140 lcilr m~st~h 
zaratı kimycviye 7 5 kilo müstahzaratı tıbbiye 849 kil/ yun mensucat l 45g kilo 

==-__;==::::================== r&:d}O t. arr.of:;n S"'ba ~:-lorifer \'e ahaını765 kilo ağaç eşya 58 kilo asit 1390 kilo 

h"gün ve ckı·ıımeye iıtfrak için betli ham manta. 653 kilo cam ve ıiıe •ırası 523 kUo kiğ<t ve xektam 55 kilo kauçuk 
gün ve ,.atte teki'.' mektuplan ve .~anu ma~uıau 'i!a 44 kil~ de<i ~a~ul&t> •ıra 56 kUo bayan cıras• •ünnc. ruj 
ni vecikalariyle Luleburgaz.da T .ımen vesaıre 25 kılo dolu ıınema" fılmı 3 i05 kilo elektrik motorü ve kağıt imaline 
s-:.tınalma komisyonunda bulunmaları. mahsus kurulmamış makine Son Telgraf gazetesinin 19. 1 ı. 93 7 gün):i niısha 

(587) (7579} siyle ilan edildiği, telefon 23219 (7920) 
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Bayranı yaklaşıyor 
Sen ~d'.JJl7i)0eıre IQ)orakmayınız 

Paltolannızı Muşamba , 
Pardesü Manto 

ve Kostümlerinizi 

Her yerden ucuz ve temınath yalnız Oalatada 

EKSE SYOR 
Elblse maAazasından tedarik ediniz 

Taksitle dahi muamele yapıhr. Taşradan gelen mektuplara 
6 kuruşlu\pul konulmalıdır. 

Nafıa Vekaletinden: 
29 birincikanun 937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada vekalet malzeme 

Eksiltme komisyonunda 171185 lira muhammen bedelli 90 adet basit ve 3 adet 
muzaaf İngiliz makas takımı ile 4 basit makaslı bir telakkinin kapalı zarf usuliy 
le eksiltmesi yapılat.:aktır. 

Bu hususa ait eksiltme şartnamesi ve tcferrüatı '356 kuruş mukabilinde Anka 
J'&da Vokllet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 9809 lira 25 kur uıtur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekfiletten alınmıt 

Malzeme müteahhitliği vesikasiyle birlikte 29 birincikanun 93'/ çar§amba gün!.i 
uat 14 de kadar Ankarada Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. {7627) 

• a ı aıetinde 
2257 numaralı kanunla verilen selA-

. blyete istinaden yenilerinin piyasaya 
t'ıkarılmış olması itibariyle eski nikel 
yirmi beş koroşluklarla Bronz on kuruş
luklar SO-tt-987 akşamından sonra teda
vtll etmeyecektir. 

işbu paralar bu tarihe kadar bilumum 
malsandıklarlyle hazine veznedarlığını 
yapan Merkez Bankası ve ziraat Bankası 
şubelerine mDracaatla mUbadele ettlr
melldlrler. 

Bu mtlddetln ınkızasından sonra bu 
cins paralardan ellerinde kalanlar 1-12- ı 
938 tarihine kadar ancak Malsandıkla
rına ve Merkez Bankası şubelerine tedl
yatta kollanablllrler. 

Keyfiyet ha~kın nazarı dikkatine 
arzolunur. "7878,, 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan 
Ctnai Mikta" Beherinin ilk teminat Ekailtme gün Bkaiıt. 

Kil.o Tahmin bedeli Lira Kr. ve aaati nas ,ekU 
Beyazpeynlr 13900 45 Kr. : 847 13 8-12--937 Çar- Kapalı 
Kapı-peynir 5040 70 Kr. : şamba saat 15 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları 
olan yukarıda miktar, tahmin bedeli, ilk teminat, eksiltme gün ve aaatı yanın
da yazılı beyaz ve kaşar peyniri kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu.ştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direke törlüğU binası içinde toplanan liseler, A. 
lrm, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 937 yılı Ticaret Odasının vesikası ve teminat makbuzlan ile 
birlikte kapalı zarflarını beJli saatten bir saat evveline kadar Komisyon bq
kanlığına vermeleri ve şartnameleri görmek üzere Komisyon Sekreterliğine 
müracaatları. (7823) 

MektepUOeıre0 Çocuk veıııerl· 
ne, Okuo ICDrelktöırDerıne 
Mektep kitaplarınız.ı almadan ... . bir kere eaki tanıtlıfına 

" VAKiT Kitabevine 
" uğrayınız.. ilk, Orta, lise, Yüksek ve Me•lek... Her okulun, her 

aınılı için, her eli/den, her türlü maaril nefriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz.. 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va· 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

ihtisasa her yerde kıymet ver meli: (V AKIT KIT ABEVI) 
de mektep lıiıa,,çılığında ihtisaı hazanmı~:ır. 

Kitcın ;;ze,;ne Releceh her ıorguya kar~ılık verilir. 
ADRES: fstanbul · Vak1t Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt . fstanbul Post..a kutusu: 46. • 

Sahibi: ASIM US Neşriyat direktörü: Refik A. Sevengit 

MADENi 
San'atkArlara JIAn 

latanbul ma.deni sanatkarlar cemi 

yeti müessisler hey'eti başkanlığından: 

Esas nizamnamesi, İstanbul vilaye
tince ve dahili talimatnamesi Ticaret 

ve aanayi odası idare hey'etince tasdik 

ve tet.•.:il edilmiş olan cemiyetimizin 

'Dürbe (Babali caddesinde on numara· 

h. esnaf cemiyetleri) birleşik Miarc ıner· 

kuinde çalıımağa başladığı bildirilir. 
Şimdiye kadar cemiyetimize bet olarak 

kayıt olunanlarla yeniden yazılmak is

tiyenleri 8. 12. 937 çarşamba günü sa 
at on.dan, on altıya kadar adresi yukar 

da yuıh merkezimize gelerek idare he 

yeti seçimine iıtirakleri rica olunur. 

Birinci sınıf Operatör 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrah! v~ sinir, dimağ 
&tetik cerrahisi mütehassısı 

Pam T rp F akülteai S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik • .. Yllz, meme, karın bu· 
ruıukluklan,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahlan M e c !I c ne n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmak.kapı, Rumeli Han 
- No. l Telefon: 44086 

1 

HEDiVELiK 

ELEKTRiKLI 
TRENLE 

SA • E 
de 

VERESiVE 

Türk Hava KuroıJJ~ 
Büyükiy PangosLI 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 
Büyük ikramiye 40.000 Liradıt' 

1• ( 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ilı:ramiyeJer 

1re 20.000) liralık iki adet mükafat vardır.. ~ 

------------- Şimdiye kadar binlerce kiıiyi nngin eden bu piyangoya ittirak 

fatanbul dördüncü icra memurluğun ---------------------

-~ir boçtan dolayı satılmasına karar 1 
verilen bir adet kapalı takse oto 
mobili 25. 11. 93 7 tarihine mUsadif 

cuma günU saat sekiz buçuktan doku 
za kadar açık arttırma ile Sultanahmet 

te Divanyolu caddesinde Selamet gara 
jı"'da hazır bulunacak memuru tarafınd:ın 

mllracaatlan illn olunur. 

Dünyaınıan meşhuır şekere 

Ali Muhittin 
HACı BEKiR 

AKiDE RAHAT LOKIJ,A 
Badem f&kerl Gayet Nefis Karer11•11 

Tqradan toptan ve perakende siparif kabul olunur. 
BAHÇEKAPI, BEYOCiLU, KARAKÖ Y, KADIKÖY, 

aatılıı.:aktır. İsteyenler yazılı gün ve sa 

atte mahallinde bulunacak memuruna ı 

(V. 23784) ·------------------~ 

J 
ı 


