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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendinl parasız 

muayene ettirebilir. 
•••••-•••••mn•m•••-... n•-•-•-............ 

Almanya ile Italya elele .. Madrit' e Taarruz Dün Başladı 
"lspanyol Bolşevizmine karşı,, 

mücadele edeceklermiş 

Berlin'de vaziyet 
Almanya ltalga ile 
lngiiteregi barıştır
mak mı istiyor? 

Hadiselerin inkiıafı bu iki memleketi 
'bit taraftan biribirine yakl.aıtırcbğı hal

de öbür taraftan istikbale ait emeUerin 
tkli ihtirazı de gene L:ıendini hissettir

lneıkten hali kalmamaktadır. 

Rivayete göre 1 talya Almanya ta -

l'ahndan Lokarnoya iştirak etmek için 

transız - Rus ittifaktnm bozulması şek
linde bir teklif ileri sürülmesine mani 
0lrnağa çalr,ıyormuş. Almanya ise bir 

RÖzjj 1ngilterede olarak ltalya ile konu

!Uyor ve lngiliz • İtalyan gerginliğini 

ortadan kaldrnuak için uşraşıyormuş. 

ASIM US 
(~maknJemizln ta.mamı 7 inci ııayıfada) 

Dörtler Paktında 
Jtalya Almangaya 
danışmadan hareket 
etti deniyor 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Yan resmi mahafil, Alman-İtalyan 
itilafının ne gibi mevzular olacağını ev
velden kestirmenin mevsimsiz olacağı
m beyan etmektedirler. Ancak umumi -
yetle zannolunduğuna göre Almanya 
ile İtalya elele vererek İspanyol bolşe· 
vizmine karşı mücadele edeceklerdir. 

Siyasi mahafil, iki devletin Lokarno 
misakı müstesna olmak üzere bütün mm 

takavi misaklara aleyhtar oldukları mü
taleasmda bulunmaktadır. İtalya ile Al 
manya, Lokarno misakma da - tevsi 
edilmemesi şartile - lehtardırlar. 

Bu mabafil, Milletler Cemiyeti me -
selesi ile on altıncı maddenin de görüş 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 

Afgan Harbiye Veziri 
Dün Başvekil tarafında·n kabul edildi, 

Harbiye mektebini gezdi 

Afgan Harbiye nazırı Ank arada askeri erkanla berober 

ltiı .t\nkara, 22 (Telefonla) - Başve- saneleri dolaşmışlar ve dersleri din
~ lsnıet İnönü bugün saat 11,30 da !emişlerdir. 
~ g"an Harbiye veziri Altes Şah Malı- Altes, Harbiyede okumakta olan 
lr ll.t lianı kabul etmiştir. Misafirimiz Afgan talebesinin ziyaretini kabul et. 
~: aaatten fazla Başvekille görüş- mi§tir. Unsur olarak memleketlerine 
~ lişJerdir. Bir müddet sonra Başba- dönmelerini söylemişlerdir. 
~~~ız Altesi otelde ziyaret etmiş- Burulan sonra Altes İran büyük 
~· Ögleden sonra saat 15 de misafiri- elçiliğinde şereflerine verilen çaya 
~arbiye mektebine giderek der- gitmişlerdir. 

Anasını Gör, Kızını Al 
Sermet Muhtarın 
Bilhassa gazete
miz için hazırla

dığı bu yerli ve . 
büyük romana bir 
iki güne kadar 

, başlıyoruz. 
!:::ski Istanbu'un içersinde gizli ve kapalı kalmış 
meşhur a 1üftelerin hayatını bu romanda büyük 

bir alaka ve zevkle takip edeceksiniz. ·-uı::::.nn7>-- - - - - - - -""V'"- - - - - - ........ - - -4.LZ.L.A..VLK.Lw:w;ı. ~ 

Hükumet kuvvetlerinin en esaslı 
müdafaa noktası asilerin 'elinde 

Sovyetler Bitaraflık Komitesinden Çekildi 

l°'V:k~'ii;;""'i~:;:·;a 1 Hükiimet Barselon 'da 
'Başvekilin başkanlı-J Sovyetlerin müdahalesi ve Fransadan 
( ğında mühim bir ) yardım istenmesi karşısında 
i toplantı yaptı i Hadiseler çıkmasından korkuluyor 
~ Ankara, 22 (Telef onla) - Baş.~ 
~ \'ekil General ismet lnönü lzmir§ 
~ seyahatinden bu sabal:ı (düli sa.~ 
~ hah) saat 9 da Ankaraya dön.~ 
ff müş ve istasyonda Meclis rebi~ 
~ Abdülhalik Renda, Vekiller, si.g 
~ vil ,.e askeri erkan tarafınd:ın~ 
~ Jrnrşrlanmıştır. f; 
~ Öğleden sonra Vekiller He.~ 
~ yeti BaŞ'\·ekilin başkan lığı altın.§ 
§ d< toplanmış ve geç vakte kadar§ 
~ müzakerelerde bulunmuştur. ~ 
~ Başvekilin İzmir, Y ckillerin ~ 
.§ Sark seyahatlerinden sonra ifü~ 
~ olarak yapılan bu toplantrya§ 
~ büyük bir ehemmiyet verilmek.~ 
E tedir. E 
"' = ~ = 
iııııııııu11•fl"lll111"""......,,...""""'*"""'""'"'"" ıırıııııı~ 

Balkan devletleri 
Erkanıharp Başkanları 

bir toplantı yapacak 
Ankara, 22 (Telefonla) - Balkan 

anlaşmasına dahil olan devletler erkanı 
harp başkanlarının Bükreşte bir top -
lantı yapacakları haber verilmişti. Bu 
haber teeyyüt etmektedir. Bu toplan -
tıda Balkan devletlerini alakadar eden 
mühim meseleler görüşüleceği haber a
lınmıştır. 

. 

Tehlikede bulunan Jl.1adridin 

Roma, 22 (Radyo) - Lizbo:adan 
bil diriliyor: 

.Madrid etrafındaki umumi h~cum 
dün saat on üçte başlamrştır. Piyade 
ve süvari kıtaları cenupta, cenubu 
garbide, garpte ve şimali garbide şid. 
detti topçu ateşlerinden sonra taar. 
ruza geçmişlerdir. Tayyareler mü. 
tema Jiyen h ükQmet kuvvetlerinin mu. 
kabil taarruzuna ciddi surette mani 
oluyorlar ve hük:Umet tayyarelerinin 
harekete geçmesini de atıl bırakıyor. 
lardr. 

güzel bir caddesi. 

Hükumet kuvvetlerinin müdafaa'! 
sında esaslı noktayı teşkil eden Na. 
velkarenro mevkii, şiddetli muhare. 
bel erden sonra işgal edilmiştir Asi. 
fer Madridden ancak 20 kilometre me"I 
safededir. 

Hükumet Madridi tahliye '.imiş,, 
Barselona gitmiştir. Cumhurhetçi. 
lerin muvakkat lıükfimet merke~1 bu .. 
rası olacaktır. Barselonda Sovyetle.ı 
rin Kızıl ordusu sisteminde y<'ni bir 
ordu teşkil edilmek üzeredir. 

(Sonu: Sa. f Sii. 1) 

Avusturyada 2,000,000 kişi Otto'nun 

Kral olmasını istiyormuş •• 

~ünlerin peşinden: n • A i J k • 
Eşek ile Fil ır~nsın . '!'"~ urya.ua z 

.Amerikada cumwrreisliği intiha
batı için propaganda seyo.]ı.atine çıktın 

mumessılı şoqle dıqor: 
Ruzvelt'in yamrıiitı, bir kanvyon var- ' K JJ k J • • b • h k • k J d 1YIAŞ. Bu 1«ımyC>nUn içinde başımı güı. ' ra ı mese esının ır a ı at o u-
a.en "bir tac geçirilımiş bir e§ek bulu- • • • • 

1 
• 

n~yorm:u§! Ruzvelt ':U.t'lik söylemek i- g~ una artık hıç kımse şuphe etmeme ı,, 
çm nmeye giderse tÇındeki e§ek ile . . 
'beraber 0 ~u hep yanında fxışı- (Yazısı 7 ıncı sayıf<UUJ) 
yorrn:ı~! 

MıalUmdur 1oi ~ rrıcriJoada iki bü!JÜk 
siya.si parti vardır: Bwnıa:rdan biri 
R1.1ZVelt'in demokrat partisidir. Bu 
parti kendisine tariki alfl'IJWt ollırak 
(Eşek) i intihap etm4§tir. Nitekim de

mokrat parli&inin rakibi 07.an Oumu
riyet partisin.in amblemi de fildir. Jş. 
te bunun için Ruzvelt bir e§eğin başı
na bir taç geçirmiştir ve bunu her ta
rafta t~maktadır. 

Es'ki dünya insanları eşeği bir inat 
ve celuilet sembolu olarak alm'f,§1.ar
dfJ". Yeni dünya adamları ise hakikat
te hayoonl.arın en. <ie'Tookratı ve bütün 
kihtlülerin ve çiftçimn en sadık i.ş 
aıloailaşı ol.an bu mümtaz m.ahli'ılrn 
en bWyü.k bir partinin sembolu yap
mı§lardır. Bu suretle eşek hakkındaki 
büyük haksızlığı tamir etmek çaresi
ni bulmlU§lardır. 

Hasan KumCjayı 

Belçika Faşistleri 
200,000 kişi olarak 

Şişhane yokllşunda tramvay kazası 11UlJıkemesi ağır cezada 

Şişhane faciasının muha
kemesine devam edildi 

Brüksele yürüme- Vatman Fahrettin bütün kabahati ölen 
ğe hazıriandılar enspektör Niyazide buluyor 

(Yazısı 7 inci sayı/ada.) 





lstanbul fÖkleri üzerinde 

Dünyanın en seri vasıta
sile en yavaş seyahati 

yapan kadın Muhtaç çocuklara 
nasıl yardım 

edilecek? 

ı Feniks 1/e 1 ürk iye Miıı i' oe siqorialı 

o 1anıar ıçın hazırlıkla1a t>aşıandı 

Amerika ı kadın tayyareci FessieOwen 
bugün şehrimizden Ankara'ya gidiyor 

Yeni allnan \edbirlerle 
yardım edilecek ~ocuklann 
sayısı beş bıne ~ıkanldı 

Hayat Sigortası yapmakla meş
gul sekiz şirket tir iki güne kadar 

sür'atla faali ete geçiyor 
Aylardanberi dedikodusu devam 

eden ve hal şekli bir çok suretıerde 

tefsir edamektc olan sigorta m<:selesi. 
dünkü gazetelerde çıkan İktisat veki
li Celal ı ·ayar'm beyanatından sonra 
halledilmiş bulunmaktadır. 

cekler ve hayat sigortası yapm:lkla 
meşgul sekiz 13irketten istediklerine 
knydedilebilcceklerdir. Bu şirketler 

'l'ayyareci Mis Bessie Oweıı foto muh abirimi:le beraber lstanbul iizerind<. 

Elinde büyük bir dünya haritası,! 
altında küçük bir tayyare. gözünde KISA -HABERLER 
töılük, başında bere 30 yaşla:ındct 
kadar bir Amerikalı kadın tayareci 
dünyııyı dolaşıyor. 

Bessie Owen isimli bu genç Kali. 
forniyalı kadın, bugün de şehrimiz . 
den hareketle Ankara \'e Kays~ri yo. 
lile Bağdada gidecektir. 

Şimdiye kadar tayyare ile dünyıı 
Seyahatleri mümkün olduğu ~.adar 
tabuk yapılmış, n ne kadar -çabuk 
biterse o kadar rağbetli olmuştuı 
li'akat bu seyahatin manası r.edir ! 
l.JfDlak n uçmak... HattA uçm:ık d:ı 
Geğit. Siz gene· odanızda oturuyor 
\'aziyettesinir., uçan tayyaredir. Ayn: 
)'eknasak hayatı bu defa bot bir mu 
~it içinde yapıyorsunuz. 

'Eh·erir 1'.i aşağıya doğru bir ba. 
~ınız. 

Amerikalı kadın tayyarecJ Bessl" 
O.en kendi tayyaresile İstanbul Uzt. 
l'iııde:ı uçarken aşağıda doğru baktı. 
tr zaman "'Dünynnın en muhte~enı 
rhr•lr,, karşılaştığım söylüyor. Bu 
lrı 1ı:z, ilk ağızda bir iltifat sanır. 
'1nız. Hayır.. Genç Amerikalı tay. 
tat,"!ci iki haftaya yakın bir Ltmao 
~ rn~mleketimizde kalmış, gc1miş. 
tınuş .. 

Hiç insan hoşlanmadığı bir yerd .. 
llıun boylu kalabilir mi? 

Dün bana dedi ki: 

Jı· - lstanbulun yiyeceğini se;dim. 
~ •.r de, yaşanacak yer olduğunu gör. 
tim. Bir kederim varsa, o da Dur. 
~Yı göremeyişimdir. Çok istedim 
~ ltıadı. Bunun için yazmakta oldtı 
ie ltı bir kitaba şöyle bir isim ko~ mak 
l: tirorum: (Görmediğim yerler!.) 
h~t, görmediğim yerler; her şeye 
'"'"1en, gördüğümden daha çok. 

- Seyahatlnizin hususiyeti nedir? 

"1 - Hususiyeti, ya\'aŞ yarnş yap. 
ıa:klığımdır. Dünyanın en seri va.ı·n. 
l>ı 1ncta en mutedil bir yolculuk ya. 
tıYo~urn. Her gittiğim yerde er. aşa. 
l'o b1

l· hafta kaldım. Sadece uçmu. 
tqtn Görmeğe de çalışıyorum. 

l!ed- H<'r gitti"'iniz yerde kafi :Jere. 
e 1'aldığınıza kani misiniz . 

tstanbul mıntakasında tamire muhtaç bir 
halde bulunan 12 cami tesbit edtlınişUr. Bun.. 
lar yakında tamir edilecek ve bazılarının da 
etrafına park yapılacaktır. 

• Belediye memba suları Uzcrlnde tahki • 
kata geçmiııtır. Sulnr kimyabanede tahlil e. 
dilecek, karı~ık olduğu tnl&§ılırsa suyu sa. 
tan toptancı ve perakendeci ceza görecek -
tlr. 

•--Y ;ye Veklll JUıkaraaalU el ve ev i§leri 
sergisini gezmiş, memnun olmuştur. 

• Gellboluda Zlnclrbozan mevkltnde kara.. 
ya oturan Yunan vapuru kurtanlmııtır. 

• Şeker maliyet flyatlarmm tndtrilmeal 
~trafmda tetkikat yapılmaktadır. MUtehas -
sıslar hazırlac!Jklan raporu geker ıtrkeUnc 

vermişlerdir. , 
• Jııtemleketinılzde yalnız incir ihracatı ile 

meıgul olmak Uzere iki milyon lira serma • 
yell bir şirket kurulması dUşUnUlmekted!r. 

• Brezilyada kahve ihracını deruhte eden 
firket mayıatan iUbaren kahve tıyatma narh 
koymaya bqlıyacaktır. Bu itlbarla kahve 
fiyaUannm bir mlkdar ytlluıelmest beklen.. 
mektedtr. 

• Deniz yollan idaresini Sadıkzade vapuru 
evvelki gUn Akdcnlzde şiddetli bir lodos fır. 
tmasma tutulmuştur. Bu ytlzden geceyi 
Kösten adıuımda gcçird!kten sonra lzmirc 
geç olarak Varm.ı§tır. 

• Dabillye vekili Şükrü Kaya yarm şehri _ 
mizde olacaktır. 

• FaUhte yapılmakta olan itfaiye nıekte. 
binin inşaatı bltml§tlr. KUşat resmi ayın yir. 
mi sekizinde yapılacaktır. 

• Bulgaristan hububat iıılert dtrektörU ta.. 
ra!mdan ncıredllen bir bültende muhtelli' 
memleket dövizlerinin kıymetten dUşllrUI • 
meleri dolayısile Bulgar hububat ihracatı -
nm zarar gördüğü kaydedilmektedir. Bulgar 
hububat tactrleri mallarını, bilhassa döviz -
Jertni devaJUe eden memiekeUere sevketmc.. 
ği taahhüt etmi§ bulunmaıan yUzUnden bU.. 
yUk zararlara uğramaktadırlar. 

• Romanya sanayi ve ticaret nezareti kon ı 
tenjaıı bUroaunun yeniden lqklllne ve 2 kıs. 
ma aynlm88Jna kaNll' vermıııur. Birinci kı. 
sım sanayi maddelerinin, ikinci kıann da dL 
ğer maddelerin ithalft.tı ile me§gul oıacaktrr. 

• Ruayadan Yunanistana 2,300 ton şeker 
ihracı için mll.saade alınmıştır. Bu mikdarm 
% 60 ı serbest dövizle, diğer kısmı da ~u. 
nan - Rus kllrlng anl&§m&amm ıeralU ela.. 
bilinde tediye olunacağı blldtrtlmektedlr. 

• İngiltere ile İtalya arasında ticari mu • 
nascbcUcrln tanzimi l1;in cereyan eden ko • 
nuşmalarm mUııbet netice verdiği ve yakın. 
da bir anl11§maya vanlacağı kaydedtımekte. 
dlr. Bu anlll§Tnada, İtalya tacırıc.rtn:n zecri 
tedbirlerin tatbikinden evvel lng!lterede o _ 
lan borçlarmm tedricen tasfiye edilmesi ı.a.. 

tenecektlr. Bu borç takriben 2 milyon ııter. 
Une baliğ olmaktadır. 

i~i - Ne gezer?. Türkiyede asgari 
ııa a." _kalmalıyım. Fakat Hindi.CJta. 
lltak~ı~ınce hl'lki bir buçuk sene kaı. 
~tki _ıcap eder. Bu suretle tam hi~· --------------

ltıe .k seyahati yapalım derken A. Prost'un tetkikleri 
t,kaya ihti\'ar döneriz!. 

do~~"('t. Ma~les~f h~yatın gen~li~i~e devam ediyor 
tl011 e~· tayyare c;ürntıle ,.e tayyare ılt• 

•lrnek yok!. 

.........._ H. M. _____________ 
f-i ANGJ HAM ALLAR 

ÇIKARILMIŞ 

la.td~alata. yolcu salonundaki hamal
°t'tldl'k~ elli kadarının işlerinden çıka
\~ Y_azılnııştı. Dün bu .hususta 

_ r bır zat ~un lan söylemi6tir: 
'abıkaı~karılan hamall"~r. ihtiyar ve 
\oe1-11. lardrr. Bunlara 130 zar lira 
-~cektir .,, 

Şehir mütehassısı Prostun daha 
bir buçuk ay kadar tstanbulda kalma
sı kararlaşmıştır. Mütehassıs bu müd 
det zarfında avan projeyi yapacaktır. 
Prost yangın yerlerinde de esaslı tet
kikler yapmaktadır. 

Belediye yangın yerlerinde yeni is 
tikamet tnyin edilmesini menetmişti. 
Halbuki bazı yerlerde inşaat yapılır
ken yeni yollar açıldığı görülmUştiir. 
Plan yapılıncaya kadar yangın yerle
rinde istikamet verilmemesi ehemmi
yetle şubelere bildirilmiştir. 

llkokullarda himaye heyetleri ha
zırlanan b.r programa göre Çocuk E
sirgeme kurumlarilc birleşerek müş

terek çalışmıya başlamışlardır. Bu 
münaseb.'.!tlc himaye heyetlerinden bu 

yıl her yıldan ziyade randıman alına
cağı umulmaktadır. 

Okul direktörleri derhal talebe ve
lilerile temasa gcçmi~ler ve her oku
lun himaye heyetini kurmuşlardır. 

Kurulan bu himaye kolları evvela 
okulda muavenete muhtaç çocukların 

sayısını tesbit ederek bunlara ne şe
kilde yardım edileceği hakkında bir 
porgram vücuda getireceklerdir. 

Himaye heyetine alınacak paralar 
Çocuk Esirgeme kurumu makbuzlari
le değiştirilecektir. Geçen yıl yapılan 

yardım sayesinde 1800 çocuğa yiye
cek içecek, 350 çocuğa da elbise, ayak 
kabı ve palto gibi e~yalar temin edil
miştir. Bu yıl alınan yeni tedbirlerle 
bu miktar (5000) e çıkarılacaktır. 

Bin öğretmen kıdem 
zammı gördü 

İlkokul öğretmenlerinden (100) 

kadarı kıdem zammı görmüştür. Lis

te tasdik edilmiştir. Yakında tata.nbul 
direktörlliğilne gelecektir. 

Yeni taqinler 
Eyüp ortaokulu fen bilgisi öğret

meni Şeref Kadıköy ikinci ortaokulu 
fen bilgisi öğretmenliği.ne, Konya. kız 
öğretmen okulu tabiiye stajiyerliğine 
Fahriye, Kasımpaşa ortaokulu tUrkçe 
stajiyerliğine Sıdıka, Trabwn lisesi 
tarih coğrafya öğremenliğine MebrU
re Tevfik, Konya erkek lisesi eski ta
rih coğrafya öğretmeni Ziya İstanbul 

erkek lisesi tarih coğrafya öğretmen
liğine, Samsun ortaokulu tarih coğ
rafya öğretmeni Mehpare Haydarpaşa 
lisesi tarih coğrafya öğretmenliğine, 

Kumkapı ortaokulu biyoloji öğretmen 
liğine Şehbal, Süleymaniye ortaokulu 

İngilizce yardımcı öğreınenliğine Fat
ma, EminönU ortaokulu tarih coğraf
ya öğretmenliğine Kadıköy 2 inci or
taokulu fen bilgisi öğretmeni Ziya, 
Üsküdar 2 inci ortaokuluna, Heybeli
ada riyaziye öğretmeni Hamdi, Kadı
köy ikinci ortaokulu riyaziye öğre~ 
menliğine, İstanbul erkek öğretmen o
kulu wsulü tedris öğretmenliğine Mü-

nir Raşit, İstanbul kız lise.si fen bilgi
si öğretmenliğine Saliha, tstanbiıı kız 
lisesi Fransızca öğretmenliğine Hatice 
İstanbul kız lisesi fransızca öğretmen 
liğine Kemal Emin, Vefa lisesi İngi

lizce öğretmenliğine Rami, Vefa. lise
si tUrkçe öğretmeni Nüzhet ilave der
si, Ankara 2 inci ortaokulu musiki öğ 
retmeni Mediha Kadıköy 2 inci orta
okuluna tayin edilmişlerdir. 

Yeni halalar 
sonra faaliyete geçilecektir. 

Kanalizasyon şirketi tarafından 

Büyükadada yapılan asri helanın in
şası bitmek Uzeredir. 

Yakında Taksimde Sular idaresi
nin ka.T§ısmda da yeraltı helası ya
pılacaktır. Helanın yapılacağı yerde
ki iki dükkanın istimlaki bitirilince 
inşaata başlanacaktır. 

Asri hela bittikten sonra Taksim 
meydanındaki abdesthane kaldınla
eaktır. 

1 eşekkür ediyoruz 
Ga?.etemizin yirmi yaşına girmesi 

dolayısilc hakkımızda lütufkar neş
riya tta bulunan Haber arkadaşımıza 
teşekkür ederiz. 

Yenj postahanenin arkasındaki 

Mili Reasürans binasında dünden iti
baren faaliyete başlıyan büro Feniks 
de Vien ile Türkiye Milli sigorta şir
ketine sigortalı bulunanlar için ha
zırlıklara başlamıştır. 

Bu iki şirkete sigortalı bulunanlar 
vesikalarile bu büroya müracaat ede-

Pell• H•~erleri 

Kadın yüzünden 
kavga 

Şehremininde Mollaşeref mahalle
sinde KAtip Adil sokağında oturan Ha 

Anadolu, İtimadı Milli, İstanbul Umum 
Ünyon, Foniks İspanyol, Danüp, Boz.
kurt'dur. 

Yalnız sigortalarını yenileştircnler 

iki sene zarfında dro edemiyccekler
dir. 

Büro, dünden itibaren faaliyete 
başlamış olmasına rağmen henüz. ka
yıtlara başlamaınaıştır. Bir iki güne 
kadar gazetelere verilecek ilfından 

Osovyahim Reisi 
yarın geliyor 

litle ayni sokakta oturan dokumacı 

Sabri bir kadın yUzUnden kavga et- \ 
mişler, birbirlerini taşla yaralamışlar l 
dır. İkisi de yakalanmıştır. 

ALACAK YOZONDEN - Küçük
ayasofyada 12 numaralı evde oturan 
Zeyneple 82 numaralı evde oturan 
GUlizar alacak yüzUnden kavga etmiş 

Generalın ıaşuanlıl: 
ettiği heqet Sovqet Rus
lJad.a nasıl çaoşı11yo1? 

Sovyet Rusyadaki Osovyahim a
dındaki tayyarecilik teşkilatı reili 

General Eydeman üç arkadaşile bir
likte yann vapurla şehrimize gelecek
tir. General ve arkadaşlan İstanbul
da bir gün kaldıktan sonra Ankaraya 
gidecektir. 

lerdir. Gülizar anahtarla Zeynehi ba
tından yaralamıştır. 

METRESiN/ DôVMVŞ - Şehre
mininde Arpa emininde oturan kah
veci Ziya ile metresi Neriman kavga 
etmişlerdir. Ziya metresini fena hal-

de dövmüş, Nerimanın eşyalarını par
çalamış, kaçmıştır. 

BAŞINDAN YARALANDI - Fe
nerde MUrsel paşa caddesinde Murat 
oğlunun kereste f abrikasmda çalışan 
Şerif" kereste istif ederken düşmüş, 

başından ağır surette yaralanarak 

Ccrrahpaşa hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

SARHOŞLUKLA KAVGA - Ga
latada Döşemeci sokağında Hasanın 
kahvesinde yatr..n sabıkalılardan Ab
dülkadir sarhoşlukla Yunus ve kar
deşi Neşet ile kavga etmiş, ikisini de 
yaralamıştır. 

TRAMVAY ARABASI ÇARPTI
Veznecilerde yolun karşı tarafına ge
çen Şabana Harbiye - Fatih hattında 
işliyen 715 numaralı vatman Alinin 
idaresindeki tramvay arabası çarp-

mış, bacaklarından yaralamıştır. Ya
ralı hastahaneye kaldınlmıştır. 

ODUN KESERKEN - Ed"rneka
pıda Kariye camiinde oturan Kemal 

elektrik1i odun bıçkısı ile odun keser

ken sağ elinin ba., parmağını maki

neye kaptırmış, yaralanmış, hastah::ı

neye kaldırılmıştır. 

ŞOFÖRLER YENi /DARI. 
HEYET/ iNTiHABI 

YAPACAKLAR 

Şoförler cemiyeti yeni idare heyeti 

intihabatı Uç gün sonra yapılacaktır. 

Eski idare heyeti bir senelik faa
liyeti hakkında bir rapor hazırlamış-

tır. Buna göre bir sene zarfında mua

venetc muhtaç şoförlere 332 lira yar
dımda bulunulmuş, cemiyetin bütün 

eski borçları ödenmiş, üstelik banka· 
ya 1017 lira konmuştur. 

TiCARET HEYT/MlZ YARIN 
ITALYAYA GiDiYOR 

Generalin ba!'ikanlık ettiği bu te
şekkül hakkında ~u malfimatı aldık: 

"Osovyahim, Sovyet Rusya MU
daf aa cemiyetile tayyarecilik ve kim
yevi mamulat endüstrisi teşvik cemi
yetinin birliğidir. Bu birlik, 1927 ikin 
ci kanununda Oso ve Aviohim isminde 

olan iki cemiyetin birleşmesinden 
meydana çıkmıştır. Osovyahim, ilk te-
şekkill ettiği sırada dört milyon aza
dan ibaret iken şimdiki aza miktan 
dört misline çıkmıştır. 

Osovyahim'in Rusyanın her tara
fında teşkilatı vardır. Bu teşkilat, fab 
rikalarda, kolhozlarda, sovhozlarda, 
merkezden uzak milli cumuriyctlerde 
Kazakistan istepler;nde, en hücera köy 
lerde, maden ocaklarında ve saire gi
bi yerlerde icrai faal"yet etmektedir. 

Osovyahim'in esas vazifesi, S. S. 
C. Birliğinin müdafaa işlerini temin 
edecek kadrolar yetiştirmekten iba
rettir. Bu birlik, ahalinin en gen· ş 
tabakalarına plnnörcülük, paraşütçü
lUk \'C harp fennine ait faideli bilgiler 
yaymakta ve bu bilgileri harp vuku
unda gerek cephede gerekse cephe 

gcr"sinde tatbik etmek yoJJarını öğ
retmektedir. 

Osovyahim'in faaliyeti yalnız mU
dafaa işlerine münhasır cleğ'ildir. Bu 
birlik, köy ahalisine yeni zirai usuller 
öğretmekte, kolhozlara gübre ve sai

re yetir5tinnekte, yüksek mekteplerde 
fenni ar~tırmalar yapmakta ve bu
nun gibi faydalı teşebbüslerde bulun
maktadır.,, 

ŞEHiR MECLiSiNDE NELEll 
KONUŞULACAK? 

Teşrin"saninin ikisinde toplanacak 
olan Şehir meclisi ruznamesi h::ızır
lanmaktadır. Yeni belediye uıbıta.u 
talimatnamesi ile et nakliyesinin u
cuzlatılması ve ekmek tnlimatnal""1esi
nin bu devre toplantısında gört:;;;ıı. 
mesi muhtemeldir. 

ESKi ITALYAN ATAŞ~ 
!t11LITERI GiTTi 

Eski İtalyan ataşemiliteri koto
İtalyanlarla ticaret ınuhadesi ya- nel Mannerini dün İtalyaya gitmiştir. 

pacak olan heyetimiz yann İstanbul-

dan Romaya hareket edecektir. Bu 
müzakereler münasebetile İtalyanın 
Anka·• ataşekomersiyali İtalyaya ça

ğırılmış ve yola çıkmıştır. Ticaret he
yetimize Romada Roma bilyük elçimiz 

Ragıp r;yaset edecektir, 

NAHiYE KONGRELERi 

C. H. Partisi nahiye kongreleri d~ 
vam ediyor. Bu ayın nihayetine k• 
dar bitirilecek ve r,clecek ayın başm
dan itibaren kaza kongreleri başlıya
caktır • 
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( İ Gezintiler İ 
Susan sevdalı 

·-....;;;..,_ı _i ,_a_r e_t •_e_r -=-• 
1 Kadın mı, yoksa cana 

Romadan kalkan 
tayyare 

ltalya hariciye nazırı Kont Çi
Qrıo Romadan bir tayyare Üe Ber· 
line gitti. ltalya hariciye nazırı· 
nın böylece §İmale doğru yollan· 
111aaı, mutacl ziyaretler yapan dip· 
lomatlann seyahatlerinden iazfo 
akisler bıraktı. Lonclranın, Pari
sin, Berlinin politika kutupları bu 
teyahat etrafında türlü türl:i tah· 
tninlerde bulunuyorlar. Roma· 
dan tayyareye atlıyan genç nazır, 
Londrada baıka bir manzara, Pa
risten bambcqka bir siluet ha· 
linde görünüyor. Berlin cenup· 
tan, güne§ ikliminden gelen genç. 
adamda Akdeniz kokusunu bul
muş gibi. 

"' . * 
ltalya ile Almanya arasında 

clii.nya politika i§lerinde bir anlaş· 
'11Q yapmak emeli Ppey zamandan 
beri mevcuttu. Bunun tabii teme
lini Büyük Harpten sonraki vazi. 
Yetlerde aramalıdır. Avrupacla 
hQreket haline gelmiı bir nevi em· 
Peryalizm dinamizmi ile dava bir
liği etmi§ bu iki memleket epey 
seneler birbirlerinden ayrı, hatta 
birbirlerinin dü§manı imi§ler his· 
tİni bıraktı. Bilhassa Avusturya 
~eselesi ltalya ile Almanya ara · 
~nda ebedi bir kin membaı sanı. 
lıyordu. 
~ Avusturya meselesi iki memle. 
et arasında bir nevi anlCJ§amamaz. 
lık mevzuu vasfını her zaman mu 

hQfaza edebilir. Fakat iki mem· 
1eketi birbirine yahlcqtıran sebep· 
ler daha çoktur. 

. *································································································································ 
Belçikada bir kadın qedi ki • 

llJl 

zehirlemekle ittiham edi or 
Belçikada bir kadın yedi kişiyi ze

hirlemekle ittiham altında bulunu-
ııı=======· 

yor. Marie Petitjean ismindeki bu ka- Bir sene evvel 
dmın zehirledikleri yaşlı kadınlardır. Parisiu cm kal<ı· 

Hepsi de ayni şekilde zehirknmiştir. 1 balık caddesinde 

Marie üzerinde ilk şüpheler geçen yol ü;;crhulc bu-
senc başlamıştı. O zaman da Madam lunan bir oyun-
Evrard isminde bir kadın zahirlene-

ooğın esrarı burek ölmüş, Mariedcn şüphe edilmiş. 

fakat, kfı.fi derecede delil bulunama- gün meydana ç:ı-
dığt için, beraet etmişti. kıyor. Bir oyırn-

Aradan bir sene geçti. Bu ay ba- ca.k kutwmnda 
şında iki şüpheli ölüm vak'ası daha saklammş olan 
g örüldü. / acianın esrarını 

Bu iki kadın da, zehirlenerek öl- bıt yazıda oku
müştü ve ikisi de, geçen sene ölen ka yun uz. 
dındaki arazı gösteriyorlardı. 1 

Bu üç zehirlenme hadisesindeki ı1::ıa-m===== 0 
biribirine benzerlik göze çarptı. O za- ----------------
man, bunların bir kişi tarafından ze- Oyuncal< ._ utusun tı. Bu 67 ya§ında ihtiyar bir adamdı. K -
hirlenmiş olacağı düşünüldü. üzerinde yapılan fethimeyit ameliya,.. d k 

Bunu da oldukça kuvvetli bir ŞÜJ'· tında kadının zehirlenerek öldüğü an- a ÇOCU 
he halinde ortaya çıkarmak pek zor !aşıldı. 
olmadı: 

Yapılan tahkikatta, bu üc kadının Ölen kadının kardeşi ihtiyara ba-
da Marie ile tanıştığı anl~ıldı. kan kadından şüphelendiğini söyle-

0 zaman, geçen seneki ölümde de mişti. Bu kadının kim olduğu soruldu 
M:arieden şüphe edildiği hatırlandı ve ve bunun Marieden başkası olmadığı 
onun bu üç kadının da katili olacağı anlaşıldı. 
fikri daha fazla kuvvet kazandı. Bu suretle Marie dört kişiyi zehir-

Bu şüphe üzerine Marie tevkif e- lemekle suçlu oluyordu. 
dildi ve sorguya çekildi. Kadın, dört şüphe altında kalınca, 

Marie 54 yaşındadır. Terzilik et- akla başka ihtimaller de gelmeğe baş 
mektedir. Kocası yoktur. Yalnız, yaş- ladı. Briikselde zehirlenerek ölen ve 
lı bir erkekle beraber yaşamaktadır. ölümleri esrarengiz kalan diğer üç ki
Kadın, herşeyi inkar etti. şinin de Marie tarafından öldiiriilmüş 

Fakat, evinde yapılan araştırmada olduğu düşünülmeğe başlandı. Bunlar 
bir zehir şişesi bulundu. Bununla, suç dan ikisinin de Marie ile temasta. bu
lu olduğu tamamen meydana çıkıyor- lunmak ihtimali de kuvvetli idi. Çün
du. Kadın bunun bir ilaç şi§esi oldu- kil, terzi kadın, mesleği icabı, her ye
ğunu söyledi. re girip çıkabiliyor, Brilkselde hemen 

Tahkikat bu noktada iken bir ı.e- herkesi, uzaktan veya yakından taru
hirlerune hadisesi daha meydana çık- yordu. 

Geçen sene kanunusanide, Pariste. 
yol ortasında büyük bir oyuncak ku· 
tusu bulunmuştu. Sene başlarında ço
cuklara bol bol gelen oyuncaklardan 
birinin kutusu olan bu sandıkta ne 
vardı? Oyuncak değil, beş yaşında ka· 
dar, çocuk. 

Bu çocuk vilcudünün muhtelif yer
lerinden yaralanarak öldürülmüştü. 

Bugüne kadar anasının babasının 

kim olduğu anlaşılamıyan bu çocuğun 
sırrı bugün meydana çıkıyor: 

Şüphe edilerek sorguya çekilen 
bir adam çocuğun gayri meşru babası 
olduğunu, bir müddet anasının yanın· 

da büyüttükten sonra asıl kansının 

yanına getirdiğini söylüyor. Anlattı

ğına göre çocuk bir gün merdivenden 

A§k, adamı geveze eder; Q§ık 
çok honu§ur, elerler. Meder.iyet 
tarihini ayakta tutan en büyük 
cütu;ı eğer sanatt:a, sanatı var e· 
den de aşktır. \' e bu bakımdan 
medeniyetin anası da a~k olur Bü· 
tün büyi.ik eserlerin tcmel"ndc onu 
goruyoruz. Acırları ayakları al· 
tına deviren, ö!mcz eccrlcri:- al
tınd::. onun im:::a.&ı var. Bir bqik 
ile bir mezar arasındaki kısacık 
ar:: aya. srm~'" -lr...k··rn amt' ar.rı o 
dikti. Kulu, Tar.:- v~ ı:la:t:rr.ın, 

yaradışta eş yapan da ba~kası de· 
ğil. ''S:>'i, ler dalı~ ileri giderek, 
dünvanın, ycr!n. göğiin, biztiin 
canlı r;e ccrm:ız rarlr;:.ın bu ~önül 
kayr.c:ğından fı"kırd:[:ım söy:er· 
lcr. Hayata -liltkatle iğiliı ba
karsak, aşiun izini yalnız sanat 
L'C Şiirde dcffeil he ... reyde görürüz. 
Yerleri sarsara.'ı i::liyen ~u -;naki. 
ııe, bu kızgın /.azan , hava, r bi· 
çcn §U tayyare de bir yürek c>yn<ı· 
y:;ının sancısi!e do!'fda. Kalem 
ve fırça kadar hılıç ile pergeli de 
Fatih yapan odur. 

Evet biitün bunlar doğru Fa
kat dün bu inanışı yıhan bi· çey 
okudum. Salyada zengin bir Bul· 
gar kızı, aşk yüziinden kor.u§· 
mıya l:üsmüş. Ba'bc.;;ı onu sevdi
ğine vermediği içirı genç ku. af:· 

zından bir dalla bir tek söz f L· 

harmamağa and içmi.ş. 
Konc1mak bir kadın içir hu· 

sur mu, yohsa değer midir? Ôv· 
le sanırım, ki bu mesele pek eski 
olmakla beraber asla hallcditmiş 
değildir. 

Bir biiyiih Türk rciri: 
"Süklıtu bir mezarın bir deri.ı fer. 

yatlır mü•hiş !,. 

1 - ltalya ve Almanya dünya 
Wiziir-dc yayılmak istiyorlar. Dün
lıctnzn diğer memleketlerine ve 
~"nların temsil ettiği gruplara __________ ... ___ _ 

hQr<;ı tek cephede bulunmalıdır· tiren sebepler arasında •osyaliz. 
l~. min bu iki memlekette can düşma-

Yedi cinayetin şüphesi bir kndmın 
ürorinde, akla yakın gelen delillerle 

toplanıyordu. Fakat, kadın bu cina

düserek ölmüş. Karısı evde yokmuş. 
Ondan saklamak için bir oyuncak ku
tusuna koymuş ve götürmüş bir so
kak başına bırakmış. 

Demiş ııe bu sess;z çı~lı~tan 
kurtulm~k için dür.yararın bir~iri· 
ne çarpc.rak clajjı!rr:acına bile razt 

2 - Etyopya hadiaeleri esna
:"-dcr ltalya Üe Almanya arcuında 
Cıcld: ve ekonomik anlcqma peyda 
oldu B tı• •• b • _; el ~ • u caret muna&e etınaen 

0 llan samimiyet, ltalya .üe Af. 
~Q11Ya arasındaki ihtüallı mese · 
eleri ekonomik anlcqmalarla yu. 

':"§Qtmak, halilletmek imkanla· 
l'lı • • 

vermı§tır. 

3 - ltalya ile Almanya ara
=~claki müncuebetleri kuvvetlen
t ırerı sebeplerden biri de Avu•· 
rı"J"yq iıini ikinci plana sokan Ak 

eniz-' • l ·a· qe emnıyet mese esı ır. 

lt 
4 - ltalya ile Almanya ara. 

Tfc/qL• •• b l • • •r "-., ~ munase et erı samımı ef· 

'/ efrika No. 97 

nı •ayılmcuı, Fransayı Sovyet an
lcqmasından kurtarmak için Fron 
Popülere karıı düşmanca vaziyt>t 
alınmq olması ela sayılmalıdır. 

• • • 
Romadan kalkan tayyare bu 

blatlorm üzerinde kurulmu: bfr 
dostluğu kuvvetlendirmek, müza. 
kerelerle yeni üluklara •evketmek 
iıtiyccektir. Yeni ufuklara git. 
mek için günün müşterek menfa. 
atlerini birinci plana almak, ihti
lal çıkaracak meseleleri gerici: 
bırakmak, sanıyorum ki çatışma 
metodu olacaktır. 

Sadri Ertem 

YA2AN: K.ADHlCA'N KAFLf 

l\.ıizin 
llli§ o] Ya§adığı metres hayatını öğren
onunı an:arrn ona kıs kıs güldüklerini, 

/\ka eglendiklerini duyuyor gibiydi. 
§arn oldu 

/\ziz g·· .. · 
orunrnedi -au · · 

1cr attık ışe artık bir son vermeli! .. Ye· 

biye "i' . . . 
'l çın ıçın söylendi. 

k emekten 
•1n bura sonra odasına çekildi. La· 

() "'alır ona dar geliyordu. 
c:a J nızdı b . 

sr lllet ve eklıyordu. Fakat ko-
l-' resile k ~ 0rdu. Ve ucak kucaga bulunu -
?le cı'lık 0 kadın, kim bilir ne bayağı, 

_,, tak ~e şıllık olan o kadın, Güle
Ceee '.

1 
a~ ediyordu. 

8aa ı erlıyor. 
tonu vu 

lıirdcnb· ruyor, on buçuk oluyor ... 
- 1311 ıre doğruldu: 

lıu zamana k d 
na İflıkan a ar orada kalmaz ... 

Yok. Gider bakarım. Eve 

gelince bana iş başında olduğunu söy -
liyecek. Ne zaman ayrıldrğınr sorarım 
foy~r meydana çıkar. 

Böyle düşünerek çabucak giyindi. 
Fıtnat Hanrm yatmıştr. Remzi Bey 

salonda gazete okuyordu. 
Güler ona: 

- Ben biraz hava alacağrm. Çok kal
maz, gelirim. 

Dedi. 
- Yalnız mr gidiyorsun? Ben de ge

leyim. 
- Siz rahatsız olmayınız. Otomobil

le gidiyorum. Kı6a bir gezinti., 
Cevap beklemeden yürüdü. 
Biraz sonra onun kalbindeki heye -

can, hırçın bir motör gürültüsü halinde 
duyulmuş ve pek çabuk uzaklaşmrştı. 

Yazıhanenin önünde durdu. 
İçerisi aydınliktI ve kapıcı ona: 

yetleri acaba niçin işlemişti? 

İşte, bu, hadisenin en büyük mu
amması olarak kalıyordu. 

Son yapılan tahkikatta cinayetin 
sebepleri de ortaya çıkarılmış bulunu-

Fnkat, çocuğun cesedinde görülen 
yaralar yalnız merdivenden düf!ıncklc 
meydana gelecek yaralardan çok ağır 
dır. Onun ic:in, c;ocuğu öldürenin o a
dam olduğu zanned"lmektcdir. 

yor: ~~~--~----~-----

Marienin öldürdüğü kadınların pa
ralarını çaldığı meydana çıkarılmış-

tır. Zehirlenen kadınların hemen hep
si fakir olmakla beraber katil gene 

tSTANBUL 

Şehir 

BELEDiYE.Si 

1 iqatros·u 

o1muştu. 

F cı!:at. bu S!lSU§, ö 1ümün ı;:ihu
trıdur. Son Sof ya lıaberi ajans· 
ların sırtında dünyanın dört köşf'.· 
sine yayıldrğı gün, bana öyle> ge· 
liyor, ki krlakları :;or.l:lıyan mil
yonlarca erlıck: 

- Ah ne olur. bizimin ele 
böyle bir harar verse! 

Deme'ıtcn kenc!ilerir.i a'amzya
cakfordır. 

eline geçirecek az çok para bulmuş- T~sı!:, Dram 111111111111111 
tur. Bu akşam saat 

Zehiri nasıl kullandığına gelince, 20 de S. OezQİ n 

katil bunun için, muhtelif vasıtalar- BiR KADININ ·~ A F p f 
dan istifade etmiştir. Mesela, bnzıla- HAYATI 111 " ım C ae ·e:J 
rına içki verirken içine karı§t ırmış, Dün \'e Yarın Kitnplnnndandır 
bazılarının hastalıklarından istifade Fransız Tiyntros• 111111111 Fiyatı 40 kurustur 
ederek, onlara bakmak için yanında' Operet Kısmı 

1

.._ ____ .,.......,_. ___ _ 
ka1mı1} ve zehiri iliu;lanna akıtmıştır. Bu akşam saat 20.30 da DUDAti tARIN 

- Buyurunuz Hanımefendi ... 
Diyerek kapıyı açmıştı. 

- Aziz Bey burada rru? 
- Evet efendim. 

Genç kız durakladı. Fakat düşündü 
ki bu adam tenbihli olabilir. 

Kapıcı soruyordu: 
- Çağırayım mr? 

Gülerin kafasına her an yeni bir fi
kir doğuyordu: 

- Buraya da kadın getirebilir. 
Diyordu. 
Fakat her şeyden önce kapıcının 

doğru söyleyip söylemediğini anlamak 
gerekti. Azizi çağırmak için gitmesine 
engel oldu: 

- Ben görürüm. 
içeri girdi. Bu onun valctile çalıştı -

ğı yer değildi. Daha büyüktü. Kapıcı 

clar bir koridorun sonundaki aydınlık 
pencereyi gösterdi: 

- Orada ... 
Dedi. Yeniden genç kıza kılavuzluk 

etmek istedi. 
Güler gene onu bırakmadı ve kendi· 

sine gösterilen tarafa yürüdü. 
Koridor daha az aydınlıktı. Bunun 

için içeriden görünmemesi lazım gelir
di. Buna rağmen dikatli davrandı ve 
kenardan içeriye baktı: 

Köşede yeşil çuha üstüne kıristal 

konmuş olan b;r masa vardı. Or2sı A
zizin yeriydi. Fakat kcndi:ıi orada de
ğildi. Gözlerinden acı bir zafer parladı. 
Lakin bu pek kısa siirdii. Çünkü daha 
soldaki biiyük bir maı:anın ortasında A· 
ziz oturmuş. kar:rsma ald:ğı iki muha • 
siple bir1ikte harıl harıl calışıyordu . 

Memurun birisi raflardan klasörleri in· 
diriyor. kaldırıyor. diğeri de defterler
den hir çok rakamları ve yazıları oku -
yordu. 

Güler geniş bir nefes aldı. Yüzünde 
bir pembelik ve gözlerinde gönül rahat
lığını anlatan ışıklar vardı. 

Ayaklarının ucuna basarak kapıya 

gitti, çantasından beş liralık bir kağıt 
çıkardı. Geçen korkunun ve ölen şüp -
helerin sadakası imiş gibi kapıcıya ver
di: 

- Benim' geldiğimi sakın söyleme. 
İşinden alıkoymamak için geldiğim gi~ 
bi gidiyorum. 

Otomobile bindi ve havagazı Him -
balarından solgun bir sedef aydınlığı 

serpilen bir yolda kayboldu gitti. 
Aziz biraz sonra kalkmrş paltosunu 

giyerek dışarı ç kıyordu. Kapıcı onun 
yanrna yaklaştı. Elindeki parayı uzat -
tı: 

- Hanımcfendımiz size haber ver -
meyim diye bana bu parayı verdi. Rüş
vet alamam. Kusuruma bakmasın. Siz
den de hiç bir şeyi gizliyemem. Buyu • 
run! ... 

- Hangi Hanımefendi?. 
~· . . - .-ıızm ... zevcenız ... 

- Güler mi? 
- Evet.. Güler Hanımefendi ... 

Aziz gülümsedi. Gülerin ne yaph • 
ğınr öğrendi. Kapıcının omuzuna elini 
koydu: 

- Teşekkür ederim. Şimdi o parayı 
ben veriyorum sana ... İşini iyi yaptığın 
için ... gül~ güle harcan. anladın mı? 

- Peki efendim. Sağ olun!.. 
Gök bulutsuzdu ve yıldızlar ışıl ışıl• 

dı. 

Kordona ç:ktı. Karşıyakaya baktll 
Yalıboyundaki elektrikler bir inci dizi· 
sinden farksızdı. Orası §imdi ne kadar 
güzeldi! ... 

Kendi kendine: 
- Şimdi kalbe giden yoldayım. Hi~ 

bu yoldan şaşmarr.alryım. 
Dedi. 
Evde Güleri kendisini bekhyor bul • 

du: 

\ 
(ArJ.".ası var) 
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Şark Ekspresindeki 

CiNAYET au a UN 
OOLE NJ:f)RblATI: 

YAZAN: lngilizceden çeviren: 
Agatha Christıe V. G. 

Saat 12,30 PIAkla TUrk musikisi. l 2,50 
HavadJa. 13,05 PlA.kla hafif müzik. 13,23 -
14,00 Mubtpllf pl&k nepiyatı. 

Macar kontu: - Evet, dedi, ismimi 
daha iyi o!ur; çünkü hiç 
nası\ yazılacağını bilmez 

ben yazsam 
kimse onun 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 19,SO çay aaatt, danlJ mualklat. 19,30 
Konferamı, doktor Kemal Cenap taratmdan 
20,00 Sadi ve arkad&.§lan tarafından TUrk 
muatldst ve halk f&l'kıları. 20,30 Vedia Rıza 
ve arkadqlan taratmdan Türk musfklsl ve 
halk 1&rkılan. 21.00 PIAkla ııololar. 21,SO or 
kMtra. 

- Hizmetçim masaj yaptı, sonra yat· 
tmı, ben uyuyuncaya kadar o kitap o
kudu. Uyumuşum. Onun için, kompar
tımandan ne zaman çıktı. Bilmiyorum. 
Herhalde bir buçuk ancak vardı. 

- Tren o zaman durmuş muydu? 
- Durmuıtu. 
- Gece dışarıda hiç bir gürültü duy-

dunuz mu? 

- Hiç bir §ey duymadım. 
- Hizmetçinizin ismi nedir? 
- Jlildergard Şmit. 

- Uzun .ı:amandanberi mi yanınızda-
dır? 

- On beı senedenberi. 
- Namusundan eminsiniz tabii. 
- Tabii! Ailesi Alman yada, koca -

mm memleketindendir. 
- Amerikayı 

lil mi? 
gitmitainizdir, de -

- Evet, hem de bir kaç kere. 
- Amerikada bulunduğunuz zaman 

:ARmtrong ailesile tanıttınız mı acaba? 
- Onlarla evveJdenberi çok iyi gö -

rilGrdük. Zavallıları bili unutmadım. 
- Demek miralay Anmtrong'u ta -

nırdmu? 

- Miralayı a.ı: tanınm. Kansı Sonya 
benim süt kızımdı. Sonyanın anası meş 
hur aktris Linda Arden'i kardetim gibi 
teverdim. Zamanmm en bilyUk aktrisi 
idi. Zannederim timdi de yeri bo§tur. 
tnpıtırede ne Lady Macbeth rolünü, 
ne Magda rolünü onun kadar iyi bap-
acak kimse yoktur. 

- Öldü mil? 
Fikat ihtiyar .... 

l_IGO.u.. .... .ı.ı.ı. . v-.ı.- ""·"·-.... ,.- . 
- Bir kızı daha vardı galiba? 
- Evet, Sonyadan daha küçük bir 

km vardı. 
- Hayatta mı acaba? 
- Hayatta. 
- Nerede bulunuyor, biliyor musu -

am? 

Prenıes cevap vermeden Puaro'nun 
Jtldlne baktı: 

- Neye bunları soruyorsunuz? Bun
Jann cinayetle bir alikası mı varı 

- Evet, alakası var. Dün gece öl -
c10r01en adam Armıtrong'un kızını öl
dGren hayduttur. 

Prenses: 

- A ! diye yerinden sıçradı. Sonra 
birdenbire kendini tophyarak: 

- Affedersiniz, dedi, o kadar hayret 
ettim ki buna 1 

- Vaziyetinizi tahmin ederim, Ba
yan. Fabt benim sualim galiba cevap
IU kaldı. Linda Arden'in öteki kızı ne
rede bulunuyor, biliyor musunuz? 

- Bilmiyorum, çünkü aradaki mü -
nuebetimiz çoktan kesildi. Bildiğime 
DUaran evlenmiı, tngiltercye gitmitti. 

- Kiminle evlenmiıti? 
- Bir tngilizle. 
- timi? 

- İsmini bilmiyorum. 
Biraz durdular. Prenses: 

- Ba9ka soracak bir ıeyiniz var mı? 
4edi. 

- Bir sual daha ... Sırf phsi bir me
rak: Gecelik entariniz ne renktir? 

- Niçin "talihin cilvesi,, dedi. An • 
lamadım. 

Vll 

Kont Andrengı ile karısı 
Prensesten sonra Puaro Macar Kon

tu Andrenyi ile karıaınm çağınlmaaını 

1 - .Auber (Şeytan kardeşler) uvertOr .. 
2 - Rublmteln (Kapris) vala. 
a - Smetana CMoldav) Poem eentonl. 
f - Ruch (Gavot). 
5 - Lebar ( Klo.Klo ı operetinden parça • 

lal'. 
6 - Kacar halk tarkılan. 
Saat 22,SO Ajana haberleri. 23,00 Son. 

aöyledi. Fakat, yalnız Kont geldi, ka • Y A R 1 N 
n11 yoktu. oou: NJCŞRIYAn: 

Kont ıellm verdikten ıonra: Saat, 12,ao PIAkla TUrk muıılktsl. 12,!50 
- Emriniz? dedi. Hava,d1a. 18,05 Pllkla hatif mOzik. 13,25--

- DUn ceceki hidiseden ıonra, bil • 14,00 Muhtelif pl&k neşriyatı. 
tün yolcular gibi sizi de aorguya çağır- AK~ NZŞRIYAn: 
mak mecburiyetinde bulunuyorum. Bu Saat 18,aO caY aaau, dam mu•Udal. 19,00 

.Ambasadörken naklen varyete müzlgt. 20,00 
cihetten beni mazur görürsünüz. TUrk muslkl saz beyetl 21,00 Pllkla eolo -

- Tabii, vazifeniz. Fakat ne benim, ıar. 21,ao Orkestra. 
ne kanmın ıize hiç bir malumat vere - ı - Keler.Bela: .İapanYol peret) uvert1lr0 
miyeceğımizi zannediyorum. Çünkü u- 2 - Turtna: (Kuratya bahçelerinde). 
yuyorduk, bir ıey duymadık. 3 - Rlch. Vagner: (Lobengrln) opera • 

amdan parçalar. 
- Maktulün kim olduğunu biliyor- ' _ Counod: cnıemon ve Bom) wvtt. 

musunuz? s - Kalman: (Viyana 1&rkılan) . 
- Uzun boylu, ihtiyar bir Amerikalı Saat 22,30 .AJ&n.1 haberleri. 21,00 Son. 

vardı, o imiı. Bir kere yemekte gör - ----
müıtüm, ıu maaada oturuyordu. ,_ ___________ , ___ ! 

Kont bunlan söylerken batile ipret B Q R S A 
etti, bir eün evvel Raçet'le Mak Kuin'in 

22 
IO . 

938 oturdukları masayı gösterdi. 
- Evet, o. Fakat, ismini biliyor mu

sunuz diye sordum. 

- İsmini bHmiyorum. Öfrenmek is· 
tiyonanız pasaportuna bakanınız. 

- Paaaportta adı Raçet yazılı. Fa -
kat, bu uydurma bir isim. Hakikatte bu 
adamın adı Kasetti'dir: Amerikada bir 
çocutu kaçırıp öldürmekle mahkibn ol
muı bir haydut. 

Puaro bunları söylerken &özlerini de 
Korıt\wr yjisllne d~ bek•bm yüzü 
ne lfü alacalı: arye baktYordu. Kôilfüh 
yüzünde hiç bir değişiklik görülmedi. 
Yalnız: 

- Amerikada çocuk hırsızları çoktur, 
dedi. 

- Amerika da bulundunuz galiba? 
- Va§İngton'da bir ıene kaldım. 

- Amıstronc ailesini tanır mıamız? 
-Armstrong mu? Annatrong?.Arms 

trong ... ? Hayır, tanımıyorum. O kadar 
çok kitiyle konuştum ki, hangi birinin 
ismini aklımda tutabilirdim 1 Gelelim 

............. Jddnr """"" olaalu, ... 
rlade mıaaınr.lr. ırdft!llJprdlr *kamlar 
,.., 12 ele ıupıuuı •hl flYaU.n. ur 
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bugpnkü hadiseye: Bana soracakları- 1----------,-----ı 
•Praı 29 ..... • Stoldaolm H 11119 

nı.z nedir? 
- Dün akpm kompartımanınıza sa

at kaçta çekildiniz? 

Puaro bunlan söylerken gözlerini 
önündeki plana çevirdi ve baktı: Kont 
Andrenyi ile kaıaı 12 ve ı 3 numaralı 
kompartımanda bulunuyorlardı. 

Kont cevap verdi: 

- Yemekte iktn kompartımanlardan 
birini hazırlattık ve yemek salonundan 
geldikte:;, sonra öteki kompartımanda 
oturduk. 

- Hangisinde? 
- 13 numarada. 
- Evet •. ? 
- Biraz piket oynadık. On bire doğ-

ESHAM 
iş Bankası ıo ro 
Anadollu ib.21 
Reji 20 
Ştr. Rayrty -.cx ı 

•Merkez Baalr ııs ı 11 

o. 81.rorta m 
~b ·-06 

•tlkrazlar 

J'ramftJ .... 
•Çimento 18.70 

0DYoD Del J 00 
earır Del ı oı ı 

Ba179 .'ıo ,,.,.le m. ~ 1 (il 

reıeton .00 

TehYlller 
• 1811 T .Bnr 1 1C8 70 Clelrtrill aı,\A. 

• • • • D ~l. O <l'ramftJ ıil,7tJ 
• • • m l'l 7ı H.ıbtım UJb 

• lsttlr.oatım 9 .ı o Anadolu ı ~ll llO 
• l!:rgerıl laUk •6 ôC Anadolu D ı2:, ı 

19211 A llıt - ı il AnalfOlu UJ fö bU 
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ru kanm yattı. O zaman kondüktör be· ~-----.,.----,-----. 
nim yatağımı da yaptı, ben de yattım. 

Sabaha kadar deliksiz uyumutum. 
- Trenin durduğunu duydunuz mu? 

Takvim 
CUHA Cuınarte.1 

J B. Tet H B. Teş. 
6 Şaban 7 Şaban 

- Hayır. Bu aabah kalktım baktım, 
durmu,. 

Glla dof'lf~ 621 ti 22 
3Un tıa lJııJ 17.I 8 17 ı ı'i 
~barı naın~ :- ~o 5 .il Kont güldü: 

- Bunu sormakta elbttte bir mak • - Kanm trende daima uyku il!cı a-
Jgle Damaz> 

" 58 11 :\8 
(kindi DlllDU. 14,."6 ı-ıın 
4kf&lll nam~ li.18 :1 in 

Bulgaristanda dahili 
buhran başlıyor 

' . 01 

Köse lvanof'un istifaya mecbur kalması mu'1teme!d 

iki nazır istifa etti 
Buıgar 1:$aşvekilı .. 8ulf!aTlar ıçın Yuqosl11vga 
iıe ittı/ak, lngilıere ve Fransa ue ıttfoktan da
ha kıgmetlidır!,, aemem1ş. Bunu tekzip eduıor 

KIJ8e loonof 
Sofya, bfrinciteşrin (Hususi muha. 

birimizden) - Geçenlerde Fransız ga 
zetecisi Madam Claude Evlen, Bulgar 
Baıvekili Köseivanof ile yaptığı bir 
mllllkatı Revue de Deu::ı Monde mec 
muuında neşretmişti. Fransız ga. 
zetecist, bu mUIAkatta KöseiTanof un 
kend~fne: "Bulgarfatana dUşmanJatr 

tarafından vaki olacak her hangi bir 
tecavüze karşı Yugoslavya ile ııkde. 
decefımfz bir ittifak bizim için Fran. 
sn çe İngiliz ittifakından daha çok 
faydaltdır.,, Decllftnl yazıyordn 

Bir çok memleketlerin siyasi m.!h. 
ffllerinde hoş bf r tesir bırakmıyan b;r 

hayh da sfyasf dedi koduya sebebiyet 
veren ba sözlerin aslı olmadıft anla. 
şıldı. Başvekil gazetecilere hiç kim 
aey:e buaa benur bir söz söylemedi. 

muhalif olacağı muhakkak oJan böylt
bir ~yin tarafından söylenilmesinP 
de ihtimal verilemiyeceğinl söyledik. 
ten sonra: "Komşulanmızdan hf~ bt. 
rinin memleketimize karşı dtiıma:o 
hissiyatı beslemediğine katiyyen emir. 
bulunduğum cihetle akbmdan böyle 
bir ~yin geçmesi de tasavvur e'.lile. 
mez . ., Demfıtfr. 

Köseivanof kabfnesi bir iş kahines: 
olarak iktidar mevkiine gelmesine 
rağmen BuJgaristanın beynelmilel 
mevkiinln iyileşmesine fevkalade me. 
sal sarf etmiştir. Muktedf r bir dip. 
lomat oldutuna şüphe edilemiyen 
Başvekil, bugün Bulgarfstanda dı~ 
siyaaetini biittin devletler ile samimi 
dostlufa kadar flerletmeğe muvaffak 
olmuştur. Yugoslavya ile Bul~aria. 
tan ar.asındaki münasebeti ise ÇO-i 

samimi bir hale getirmiş, Balgam. 
tanın Makedonya üzerindeki emelle. 
rfni feda ederek Yugoslavyanın ltfma . 
dın• kazanmıştır. 

Bulgaristanın bazı psikolojik se. 
bepl-:ır ile Balkan antantına giremiye 
ceğinf takdir eden K6seivanof ayr, 
ayrı ademi tecavüz mlsaklartle But 
garfstanm münferit kalmaktan kar. 
tu)masına taraftar srörünmektedlr. 

&$Vekilin dıı siyuası şöyle hulb:I 
edflebflfr: 

B'iyUk devletlerle ivf mfina.~bet. 
kom41cJarr. bflh&JtCUl Yu~oslavya flp 
samimi dostluk. Milletler Cemiyeti. 

Zah;re satrşı 

Çaftkof 
ne bailılık. 

Daha evvelki kabineler de Bu 
ristanın dış siyasetinde bu yolu 
mek istiyorlardı. Fakat Köseiva• 
bu siyasete daha derin bir inkl 
verdi. 

Kbselvanofun iç siyaseti ne 
lince: 

Kendisinin kabl ne teşkiline çal 
ması iç siyasetin zaruretlerlnden d 
muştt·. Jlk kabinesini kunnaf.,. 
lırıldıfl zaman kralın çıkardığı 
yannamede yeni hUktlmetln '"aJ.,a 
del·letfn yeni idaresine lttirake 
racatı,. slylenmişti. Yaai B11ısa 
tanın askeri eemiyet~r fdaresın 
normal parlamentarizm hayatına 
mesi için zemin hazırbyacak ve s 
yapt,racaktı. Fakat Kösefvanot, 

.. l'I ... büyük f 

yetinı Bulgaristanın dahilen te. 
ne ve bilhusa iktisadf kalkın 

hasret.mittir. Yeni ee-;im için hiç 
hazırlıkta bulunmadı Ahaliyi :a 
nın iktisadi yükünden kurtarmak 1 
çok <'hemmlyetli bir sıra kana• 
çıkardı. Halk tabakasını büyük 
sefalete sUrUklemfş olan fpizlffill 
nine geçmek için de ehemmiyetli 
fla itleri yaptırmafa teşebbU. e 
lşsizlP.rfn adedini azalttı. Kom 
min f aaliyetlne saha olan UmitsiS 
fakir halk tabakasına yardım f 
ayrıca bir çok tedbirler aldı. 

Bulgaristanda komUniznün 
bir aahada yayıldıtnu unutma• 
dır. Geçen parlamentoda 40 me 
ri vardı. Sof ya belediye seçi• 
tamamiJe komUnlaUer kazanmıf 
Bugtl~ bile komflnfstlerfn hesab:' 
lecek bir kuvveti oldufu söylen"' 
tedlr. Kisefnnofun ba kadar 
maaına rafmen Balgaristanm ; 
ltlerinde henUz bir !stikrar h.,.ı 
lamam ıştır 

Eski p~rtiler ve banlann a~ 
da bugünkü kabinede dört neıaP':ı 
elinde bulunduran Çankof partısl 
çime taraftardır. BaşvekiUn CA; 
reden dönmesine kadar Htl çıb ,; 
yan ba namrlar şimdi şiddetli l•,, 
yete reçmlşlerdir. Bu faalfyetl•' 
neticesi belki de K&Jeivanof kabl,,. 
ıı.inht istifuile netf«"e'enec•ktfr ..,,,, 

Adınu var. 8ayleyim: Mavi ıetendir lır da öyle yatar. Dün gece il!cı fazla 
benim entarim. kaçırmıt, sabahleyin ~nden sonra kalk 

- Tqekkilr ederim, Bayan. Baıka 
zir ıey soracak değilim. 

tı ve: 

y ıtlaı fUUnll& 

lmaaıı 

Yıım geçen gürıJen 

18 :'iO 1849 
4 41 442 
297 2u8 

Ö"Umflzdekl haftanın. Bulf"ll :.-~&. 
nm dahnt f~lerf ldn """-.. " bi" P" 

f ta olacaift tahmin edilebilir. 

•·,-"-ta_n_hu_•_tı_r._a_""_.-.-.-.. -h-,,..--.... -r....-.-."---.. -"_;· ı ; k; n o z,,. ; at; fa et t; , 
rnuıtnll'I• cönm (kllnı ıanıtrto•I•·~· Sofya, 22 (A.A.) - Reımeıı ~ 

Pren9es kalktı. ötekilerin üçil de a
yağı kalktılar. Kadın, kapıya doğru 
4lerlemeden en-el Puaroya döndü: 

- isminizi öfrenebilir miyim? dedi. 
lNriaine benzetiyorum ıizi. .• 

- Bendeniz Herkül Puaro. 
- Tamamı Hcrkill Puarol Talihin 

cilvesi! 

Sonra üçüne de bnşile ayn ayrı se
Jlm Yerdi ve yavaş yavaı kapıya doğ -
rd Jflrlycrek çıktr. 

Puaro, düıünccli bir tavırla Buk'a J 

"Amma da uyumuıum ha I,, dedi. Yllın kalan gllnlerı 
Zannetmem gece uyanını! olıun. 

()8 6 1 

Sonra, Puaronun bir ıey sormadı • ıır---·------------:. 
fını görünce : 

- Size fazla mal6mat veremediğim 
için müteeuirim, dedi. 

Puaro Kontun önüne bir kSğıt ka • 
lem uzattı: 

- Llıtfen iıminizi ve adreoinizi ya • 
zar mısınız? Uıuldendir. 

- Zaten iımimi ben yazarsam daha 
iyi olur. Çünkü yabancılar nasıl ya -
:ıılacağını pek bilemezler ... 

( Arkaaı var) , 

KURUN Do~toru 
Necaeddın Atasa ~un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Ui.lelide Tayyare apartımanlarm· 
da daire 2 num:ıra ::J de hastaları-

nı kabul eder. Cumartec:i günleri 1" 
den 20 ye kadar muayene paras12-
dır. 

Nevı: 

Bu&-day ( yumu,ak) 
,, (sert) 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Kuıyemi 

Susam 
Mısır (san) 
iç fındık 

K• F Kt P rildiğine göre kabinede Çankof .,.,--, 
it?> " l!!ıı çotr ne mensup olan mUnakalAt ve n1fit ~ 
5.5 S,20 zırJan istifa etmitJetdir. BunJarllS ~ 
5,12,g 6,S ne derhal baıkalart tayin ed114=c

1
;;; 

3,30 4,10 Kabinede ziraat nasırı olarak b&J~ 
3 10 3,32,& demokrat partiaindeıı Vıuilef 111 rd -' 

10 37,5 11,10 na olmak üzere bütün nuırlar pa 
14 ricidirler. 1 

4 5 İstifa eden nazırlar eıbaballucı-ı:, 
i3 tarak hüktlmetin temmıu bapda ; 

Ceviz kah klu 
T.Etik (mal) 

11\ 17,20 dettiği intihabatı yapacak vasiY~ 
107 madığr, diğer nuırlann bir beyi ;.ıır. 

ile bu tehir kararını ilin etmek it 
lerini mkrttmektedirler1 
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Devlet Demiryollarından: A Ott ' k ı 8at••kale vusturya o nun ra 
8
- -

1
=:----d • t 

• • er ın e vazıye 
olmasını ıstıyormuş 

idaremiz aamma Almanyada T eknikum tahsiline ıitmek 
müaabaka imtihanında kazanmıt olan 56 Zübeyir Gölenan, 15 
rettin Bap, 23 Nejat Oklar, 25 Necati Acun, 7 Kemal Kanı.a 
27 Mehmet TopbJa, S Mehmet Nöker, 37 Şükrü T opıakal, Abm 
Şiıman, 33 Etref Oktan, 30 Orhan GümUı, 32 Mehmet Dilir, 
Danit Türkmen, 60 Orhan Alp, 63 Mustafa Ünsalar, 9 Hilmi KG 
ral, 57 Süleyman Türkünal, 50 Cemal Oner'in 1 - 11 - 1938 
tarihinde Eıkiıehirde işe baıhyabi'mek atin Haydarpa§.:4 lıletme M 

Ylganadan Daily Expreu gazete. 
•ine bUdirUiyor: 

HcLbsburg sülalesinin 24 yaşındak: 
Arşidükü Ottoyu Avusturya tahhna 
ketirmek üz.ere bir re);am yapılaca 
ğına işaret eden Avusturya Başvek!. 
linin nutkundan sonı·a kralcıla":" bü. 
Yük teı.ahürat yapıyorlar. 

Başvekil Şuşni•, kralrn tahta ır•. 
çirilmesi hususuna ne ecnebi b!r dev. 
Jetin, ne hükumetin. ne de ana va. 
tan cephesinin karışmağa hakkı o•. 
llladığ;m, bu işin büttln Avusturya 
halkı tarafında!! kararlaştmla• ağmr 
söylemişti. 

Kralcı liderlerin krallık ~ .. hfnt> 
ıreniş propaganda yapmak Uzerc! 
oldukları ve memleketin her yt!rindt> 
büyük mitingler tertibini tasavvur 
ettikleri anlaşılmaktadır. 

Arıldük Otonun Avustur,ada"ı 

11ttimessl1l aşağıdaki beyanatta bu. 
lunmuştur: 

"Nihai gayeye do'!ru büyük bir '\ 
drm atılmıştır. Artık A,·usturyada 
krallık meselesinin nki bir hakikat 
olduğundan bundan !onra kimse şU(I 
he edemiyecektir. 

Başvekil Şuşnigin nutku, Avustut. 
Ya - Almanya anla~ması esnasında 
.Avusturya teşkilatı esasiye kanunu. 
nan değiştirilmiyece~ine dair Almar 
Yaya bir vaadde bulandufu şek!indl'. 
ki rivayetleri de ortadan kaldırıyor 

Mal.telif balk tabakalarının teza. 
htiratı, Avusturyalıların hakiki Is~. 
fi ne olduğunu yakmda gösterecek. 
itr.,. 

Kralcı mahafilden öfrenildlğinP 

tire, Avusturyada krallık taraftaT. 
lannın sayısı takriben 2.000,080 ka. 
dardır. 

DaJly ExpNflfl muhabiri Brükael. 
den blltllrlgor: 

Avusturya tahtına getirilmesi me,·. 
z.uu bahsolan Arşidük Otonun maiye. 
tinden biri şöyle de:niştir: 

''Arşidük Oto, memleketine h:zm"l 
etmeği istiyor. Tahta yeniden çık. 

mak için Avusturyalıların müz.ahare. 
tini arzu ediyor,., 

A VUSTURY.4DA KRALLIK. 
ALMANYA VE Ç~'KOSLOY AK. 
YADA .1\'E TESiR YAPACAK? 

lngUlzce Newı Chronlcle gaze~si 
baı makalesinden: 

Avusturyanın kendi işleri hakkın. 
da isteditf gibf kendisinin karar ver. 
me.sine mani bazı kayıtlar vardır. 

Avusturyarun yeni diktatörü Şuş. 
nigin, Habsburgları tekrar ATIU1tur. 
~a tahtına getirmek yolundaki apan. 
sız beyanatı bakalım Berlinde ne te. 
si r yapacaktır ! 

Ru beyanatın Çekoslovakyada da 
akisler uyandıncağına hiç şüphe yok. 
tur. 

Çekler, A\·usturyaya kral getiri' \ 
mesine ötedenbcri muarız. bulunuyor. 
lardı. Böyle bir tasavvura işarett·' 
bulunmak dahi onları asabileştiriyor. 
du. Dr. Şuşnigin şimdi kralhk pro. 
pagandasına müzaharet eden meydaı, 
okuyucu nutku, Çeklerin asabiyetini 
arttı.-acağı tabiidir . 

Çekoslovakyanın endişeleri 
0"lkf 

de yersizdir, Vaziyeti uzaktan se~. 
redenlere göre, nazi Almanyasının ~
li altında bir Avusturya, Çek bibi. 
yetlerine, eski Avusturya imparator. 
luğunun bir hayalet halinde tekra,. 
görünmesinden daha bOytik ve hakiki 
tehlike teşkil eder. 

Fakat eğer Avusturya Başvekl•I 
Şuşnig makul bir adamsa, bu hayaleti 
getlrm~den önce, getirdi~ .akit n~ 
olac.ıiım adam akıl'• keatlnaele ~· 
hşır. 

Almanya ile ltalya elele 
( ~ IJirüw:ideJ 1 Ye Kacarl8tanm Viyanadaki konfe

l'telerin baılıca esaılanndan biri ola • raua m1lphitıer göndereceğini bil
l:afını ilive eylemektedirler. Ayni ma- dirmektedir. 
b&1u, Avuıturya baklandaki mUzaker~ JltJZAKBRBLBRB VIY ANADA DA 
ltrüı )'31nız Berehtesgadcn'de B. Hit· DBV AJI OLUNACAK 
lerte B. Ciano arasmda ıörUtüleceğini Berlin, 22 (A.A.) - Reuter ajan-
2l1Uıetmektedirler. smm öiı'endiğine göre Almanlarla l-

B. Garlnc, iktısadt ve mali mesele- talyanlar araamdakl ılmdild mUzake-
ler hakkında g8rUpneler yapacaktır. relere tepin!u.ni bqlangıcmda Viya-

\'iyana, 22 (A.A.) - Havaı ajan· nada yapılacak olan Tuna konferanm 
11 lllubablrinden: esnumda devam olunacaktJr. 

Siyaat Avusturya mahafili, B. Cia • ITALYA ALMANYAYA SORMA. 
~o'rıun Berlini ziyaretinden dolayı hiç DAN BARBKET ETMiŞTi 
"'il endiıe izhar etmemektedirler. Bu Moekova, 22 (A.A.) - Tasl!! ajan-
~fil. İtalyanın Avusturyanın siyasi sı bildiriyor: 
latikıaıiru ihlal edecek bir kombinezon- İzvestiya guetesi İtalyanın teklif 
.S. Almanya ile mutabık kalmasına ih- ettiği dörtler paktını mevzuu bahse-
tlırıaı vermemektedirler. derek diyor ki: 
~ANYA ViYANA MVZAKERE- "İtalya, Almanyaya hiç danışma-
l:.ıoUNB JIVŞAHIT GôNDERECEK dan İngiltereye her tUrlU kollektif em 
'Jl'o_Berlin, 22 (A.A.) - Havastan: niyet prensiplerinden vazgeçmesini 
;;vıı~ Ciano, B. Von Neurath ile yaır ve Fransaya da bUtUn müttefiklerini 
) lı. ilk görüşmeden sonra memnuni- İtalyan ve Alman faşistliğine teslim 
ttını bildirmiştir. etmesini teklif etmiştir. İtalya bu bap 

b lk.ı bakanın Avrupa meselelerinin ta Almanya ile önceden istişarede bu
bt?:~ı umumiyesini görüştükleri AI- lunmamış olduğu içindir ki dış bakan
~a.rnı Roma protokolunu imza e- nı Kont Ciano alelacele Berllne git-

de\l'letlerin yani ltalya !. vusturya miştir. 

Hadiseler karşısında Fransa 
ve dahili siyaseti 

la 8 iarrttz, 22 (A.A.) - Bugün açı. 
itan Radikal Sosyalist kongresind'° 
Ço~ r~ı ve harbiye bakanı Dalndier 

n ll?ilhinı bir nutuk söylemişt!r. 
c.. ~ nutka naz.aran hariçte Milletle;-
""'•et· ltsı " 1 ve karşıhklı yardım mese. 

tışı Jtde ortaya çıkan buhran silah ya Fakat bu itte bazı ıuiistimaller ol • 
)'aa~a ve büyük devletler araaında si. muıtur. ki, buna teessür etmemek im -
Ilı~; \'e sınai ihtllaflann tekrar diril. k•nsrzdır ve ecnebi ajanlar ı, ibtillf -
lerd•lle &Pik olmuş n küçük devlet. lannda tecviz olunamıyacak bir rol oy· 
"-t ~ de kuvvetle silahlanarak bita. naını!Jlardır. 
tir. <.ılnıak temayti)tl hac: giSC1tt-rml~. --------------

cephesile bir pakt y.ıpmıştır. Parti, 
orta sınıf ile amele ve köylü f ttifakıl'ı 
imzalarken akidelerinden hiç bi,. şey 
feda etmemiştir. Partinin büyük bir 
ekseriyeti mebusan meclisince kabul 
olunan lslahatı tasvip etmittir. 

ŞARK DEMIRYOLLARI 

>'l~~hiU slya..cıe.tte ı~. R.1dikal ~ İLAN 
lltıat aertn de tasvip etti<!i sosyal ıs 26 Birinci teşrin 1936 pazartesi 
••eı ltlkl'8f etmektedir. Fakat b11 gününden itibaren 26 numaralı tren 
._ _;,;rasında bir t:..kım ta~lunlıklıt her gün K. Çekmeceye kadar temdit 
ktr lel blyet wrmfı;;tf- ki. hnn1aT m<"T edilecektir. 37 numaralı tren de her 

ıt • .a~haı. baltalaq,ı,..Jard•r 1 gün K. Çekmeceden kalkacaktır. 
--.ıaaı So.yaliat partisi, Halk 1 Diı'ektörıflk 

Bu abrlan yudığmm sıra İtal· 
ya Harici,e nazm Kont Q. 
yano ile Alman Hariciye n~ 

zareü arasında milzakereler oluyor. 
Bu müzakerelerin mahiyet ve ehem
miyeti hakkında gelen haberler birbi
rine zıttır. ÇUnkU bir kIBmı haberler 
Almanya ile İtalya arasında bütün dürlüğüne müracaat etmeleri. (2420) 
Avrupanm ııyasl manzarasını değie. --------------------------------. 

tirecek söuer geçtiğini~-~ der~c~le~de lstanbul 4u··nc;i ı·cra memurlug .. undan 
mUhim kararlar verildıgıni bıldırdıfi uı 

halde difer bir kısım haberler bu mtı- Eleni Margarita, Aleksandra lstefanın Emniyet Sandığına ıı:iri 
zakereleri Avnıpa efki.rı umumiy~i ci derecede ipotekli olup tamamın:ı ehli vukuf tarafından (3485) r 
üzerine tesir icra etınek maksadıle kd. 1 B 1 • F 'k" lk' · k h ıı-...: 

1 b. . • ·· · 1 ,_ ra kıymet ta ır o unan eyoğ uoıı, er· oy, ıncı ıaım ma a a.a 
yapı mış ır sıyası numayış o ara~ • w • JL- • 
ga.teriyor. nin tapu kaydına nuuan eak: Haci Abraham yenı haleph iN" 

Berlin hilkumeti Mussolininin da- takdir! kıymet raporuna nazaran eski Halit İbrahim yeni Tokaloi 
madı olan Kont Ciyano'ya karşı par- sokağında eıki 7, yeni 17 No. lu Bir tarafı Mıjırdiç anuı, bir 
lak bir karşılama töreni hazırlamış.. rafı Anaıtaı haneai bir tarafı gene mumaile7h hanesi önü me 
tır. Bununla beraber ilk gtinkU müza- '... · 1 h 1 1 
k 1 rd h ik. taratt - 10kakla mahdut at:ıgıda evsah ya :I.ı ,_ne ~ÇI ~ artm::ıaya vazo un..ı ere e en sonra er ı a soy-
lenen !'!Özlerde büyük bir ihtiyat eseri muttur• 
görüIUyor.. Onun için şimdiki halde Evafı umumiyesi: Binanın 7e'!l?in katı kagir diğer katları _.. 
Berlin konuşmalan Uz.erinde ııansas- fap, zemini ve birinci kat peıacereleri demir parmaklıklıdır ve dahi 
yonel şekilde akseden haberleri de ih- 1 d b'\• bö'l l · ba"'d d' .. • d Jki duvar tarı kalemklr o up a ' ı me on • a ı uaerı aıva ır. tiyatla karşılamak llzım geliyor. f d 

Malümdur ki Almanya ile ttalya- ci katta cephede bir çıkma v• üıl katt.\ an ve arkada etra ı 
nın bilhassa Avrupa ortasındaki men- partnaklıkh birer balkon vardır. İçinde elektrik ve terkoa teaiatı: 
faat sabalan biribirile tearuz teşkil ve hava gazı meYcultur. Cephede üç ciheti kagir duvar üzerinf' d 
eder bir vaziyettedir. Bu vaziyetten mir J)&rmaklıkla tahdid edilmiş bahçe olup zemini kısmen çimen 
dolayıdır ki umumi harpten evvel İtal döıeli ve kıamen tarhedilmit olup sarnıç kapağı vardır. Arka ba• 
ya ilçlil ittifakın UçUncU parçası ol- çede u:uhtelif cinsten aı"'aç n.rdJT.Bahçe ve ıokak kaı>ıları demir• 
masına rağmen Avusturya - Macart. 
tan ile Almanyadan ayn olarak giz- Zemin kat: Zmıinl kırmızı çini dö,eli sallit tekneli v~ alafranga • 
lice Fransa ve fngiltereye yaklqmış- cakh bir mutfak btr yemek odası ile sabit dolaplı ve helayı ve ı. ileri 
tı. Umumt harbin patlamuı Ur.erine havi tatlık. Birinci kat: Cephedeki bahçeden 5 ay•k merdiveni 
bu giui anla~a ortaya çıktı. İtalya çıkılıp zemini çini döteli bir antre üzerinde bir oda, diğer ıofa Ü 
bir müddet hareketsiz bekledikten d b" 

rinde bir dolap, bir oda. ikinci kal: Bir ıofa üzerinde- iki o a ır aonra bir gUn birdenbire Fransa ve 
lngilt.ere tarafına geçiverdi. heli. Üçüncü kat:. Bir sofa üzerinde iki oda bir heli 

Bilyllk harpten aonra Avusturya - mum mesahuı 127 m2 ohıp 57 m2 binadır. Satıt Petincllr. 
Macari8tanm dafılmuı ve Almanya- Arttırmaya iıtirak edevek müfterilerin kıymeti muhammenen 
nm mağlQblyet çenberi içinde olarak % 7,5 niabetinde pey akçesi vcysmilll ~ir bankanın lcminat m 
Avrupada y \lnız başına kalmuı Al- ı..ı.i~ 
man • Jtalyan mtınuebetlerlnde bir bwm hlmil olmalan icap eder. Müterakim verıi, tanzifat ten 
defiliklik husule getlrmiftir. J'akat Ye vakıf borçları ve 20 aenelik v.,kıf iureıi tavizi borçluya ti • 
haclilıelerin lnkipfı bu iki memleketi Arttırma tartaamesi 1 - 12 · - 9 ~6 tarihine müsadif aah gün&; d 
bir taraftan blrlbfrfııe ,.ıdatbrdıfı rede mahalli mahıuauna talik edilecektir. Birinci arttırmaıı 28 
halde öbür taraftan iatikbale alt emel- 12 - 938 tarihine müıadif !>&••rteai sünü dairemizde saat 1·1 t 
1erUı ctaıt lhtfrul ele pne kelldlııi 
hiuettirmekten hali kalmamaktadır. 16 ya kadar kra edHecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti 
Bunun içindir ki bazı telgraflar bir hammenenin C:O 75 ini buldu~ takdirde üstte bırakılır. Akai 
kısmı meeelele.rin halli iıükbale bu'a- dirde aon arttırmanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
kılmak p.rtfle bugünkü hadiseler be- ıün daha temdit edilerek 12 - 1 - 1937 tarihine müsadif salt 
rinde anlaşmak istenildiğinden bah- nü a&P.t 14 ten 16 ya kadar ~1airede yapılacak ikinci arttırma n 
setmektedir. ____ 

1
_ 

cesinde en çok arttıranın üatünde bırakılacaktır. 2004 numanw Rivayete göre İtalya .Almanya ta-
rafından Lokarnoya lttira.k etmek ı- ra ve iflas kfll.n,munun 126 •ncı maddeıine tevfikan hakları tapu 
çin Fransız. Rus ittifakının bozulma- cillerile ıabit olmrvan ipotekli alft~aklar!a diler alakadaranın •• 
sı şeklinde bir teklif ileri stlrWmeelne irtifak hakk1 Aahiplerinin bu 1-akl.-nnı ve huıusile faiz ve masarif 
mani olmağa çalıpyormUf. Almanya dair olan idcl;alarını il&'l tar1hinr1en itibaren 20 gün 1arf1nda e,VPlll..:: 
ise bir göztl lngilterede olarak İtalya müsbitelerile birlikt~ "":remize h~ldirmeleri lazımdır Aksi takdir· 
ile kon11111yor ve İngiliz - İtalyan ger-
ginliğini ortadan kaldırmak için uğ- de haklan tanu sieU1er:1. llahit ot. Tıyan!ar ıntış bede!;nin payl:-......,. 
raşıyormuş. "'"'d"., h11t1'iç kP.lırler. DPha fazJ3 malumat almak iıtiyenl 

Bununla beraber Bertin mtızakere- 93411656 nıtmaralı dosvr-da mevcut evrak ve mahall,..n hadz •"' 
leri etrafında ajansların neşrettiği şa. diri kıymet raporunu görüp a·.1hyaeııkları ilin olunur. (2448~ 
yialarda mühim olan cihet daha ziya- ------------------------------1 
de İtalyan ve Alman arzularmm tür-
lü tecellileridir: 

1 - Almanya Fransa ile Sovyet 
Rusyayı birbirinden uzaklaştırmak, 
ikinci Lokamo ile Şarkt Avrupanm 
emniyeti meaelelerini biribirinden ayır 
mak istiyornıut- Gene Almanya ~ 
mUrge işinde İtalyan mil.laheret te
minatı anyonnuş. 

2 - İtalya ise ikinci Lokarno an
laşmasından evvel kendi gemilerinin 
Akdenizde tamamen nakliyat serbes
tisinin kabulünü bir şart koşuyor, Ha 
beşistan üzerindeki filtuhatınm Al· 
manya tarafından tudikini arzu edi
yormuş. 

3 - Avusturya. :Macaristan, Ba.i
kan!ar sahasında iki memleket ara
sında siyasi değil, fakat ekonomik bir 
nüfuz mmtakası tesisi mevzuu ba
hism iş. 

4 - İspanyol f a~istleri Madrite gi
rerse derhal Almanya :ıe İtalya Burgos 
hükumetini meşru bir devlet olarak ta
nıyacak, bundan sonra da Almanya 
İtalyanın Habeşil!!tandaki vaziyetini 
tasd·k edecekmis. 

Almanya ile ftalya arasrndR konu
şulan bu mezeleler ••a 1nız iki devleti 
değil, bütttn Avntpavı, hattl bUtUn 
dünyayı alikalandm\n işlerdir. Öyle 
iki memleketin kendi kendilerile hal
ledebileceği şeyler ~t"~ildir. Bunun i
çin Berlin r.ıüzakerelerinin cereyanı, 
ayni zamanda milsb"'t, veya menfi ne
ticelerinin her tarafta bilvilk dikkatle! 
takip edilmesi pek tab idir. 

ASl.11 US 

Galatada İktisat hanında dairei mah 1 
auaasmda '"Kırzade Şevki ve Şsı., ıir· 
keti alacaklılarına: 

!LAN 
İstanbul icra mercii tarrfmdan ve 

rllmlş olan 18 Temmuz 936 tarihl 
ve 93616 numaralı kararla Galatada 
İktisat hanında dairei mahsusasında 
"Kırzade Şevki ve Şsı,. şirketine kon
kordato akdetmek üzere müsaade ve 
rilmiş bulunduğu ve komiser tayin e 
edilmiş olduğum cihetle alacaklılanr 
müracaatı husustan ilin ve bazı asli h 
susatın ikmali zımnında işbu iki aylıl 
müddet tekrar iki ay daha temdit ~ 

dilmesi talebimiz y:ne mercii mUFr 
rünileyhaca muva:fık görCl'.?rck temdi 
ve keyfiyet ilan edilmişti. 

Mezkur ilan üzerine alacaklılarıL 

müracaat ve alacaklannı kaydetur- ı Güze J1 i g .. in 
meleri ve diğer hususat ikmal ed lmis 1 
olduğundan icra ve iflas kanununun 
292 nci maddesinin son f?kralan ve 
yine bu kanunun mUtealdp maddele
rine te\'fikan 3.11.936 satı günü sa:ıt 

16,30Galatada Cemaat hanında 2-3 
numaralı yazıhanede işi müzakere ve 
karara bağlamak üzere alııcaklılann 

umumi heyet halinde toplanmalan 
karargir olduğundan iıt ·ye?" alacak
hmn 3.11.936 salı gününe tnkaddüm 1 
eden on gün içinde bu baptaki vesi·! 
kaları inceliyebilmek için her gün saati' 
(14) ile (16) arasında yazıhaneme 

• 
vaınız •.• 
~ 

Necip liey yağsız kremini n 
Janrı.akla temin ediliyor. Çün 
Neciı- Bey kremi güzelliğin ıı 

dır. Cilde beyazlık ve güza.l 
verdiği gibi ıivilce ve çillerı 
tiyea giderir. Tüp ve vazoları 
kremden ucuz ve emsallerin 
üstüncH.ir Her mağazada bulun 
Deposu Emmönü Necip Bey ma 

müracaıı.t edebilecekleri ve mezkörl ğazaıı. 

toplantı günü'!lde de muayyen vakt·n· -------------.-•ııııı 
de Galatada İktisat hanınm 2 nci ka- 1 nünü ge~cek on güntln de Jtihak 
trnda i~bu PirkeUn rlaJrei maı.su .. aı:ım- nü sayılaca.) ilan ollln11r. 
da ~ bulwımalan ve toplantı gü-l .(V. No. 18783l 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık il aylık ı aylık Aylık 

14emleltet1mlzc1e 1 ll<J 00 23:ı 110 
Yabcuıcr yerlere ~ 72:1 &00 lGO 

Posta btrllğtne l 1.80 GOO l.80 
g1rmlyen yerlere~ 800 

TOrkfyenln ti.er posta merkezinde llURUN'a abone yazılı:r. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lltanbul. Ankara <.:adlleaı. \ \ AK.l"I yur<Ju J 

Telefon 
\idare: 
)Yazı l.şıert: 

relgraı adres1 : K UUUN lst&obW 

Posta kutıııru NG 48 

• 
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• işte sonbahar 
Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek için bir 

1 trik dyatör·· 
satın alınız o s iz.e nezle ve gripten korunmak için icabeden ihtiyat 

h:ırareti derhal verir 

' • 
1 de 

veresiye satılmaktadır. 
- \. .. . .. ~ • • + . .... 4 ·:.~ ,,- • • • t ·..... • " 

M .. jde müjde 
Geçen sene hünerıerını hayret ve 

takdirle seyretti{liniz 

Bügük illüyyonist ve manyatizmeci 

Z ti S g r 
Kısa bir zaman için tekrar 

temsillerine başllyor 
Taksimde MAKSiM Varyete tiyatrosunda 
Çumart:esi akşamı saat: 21 de gala 

müsameresi olarak ilk temsil 
..-.-~~,.....- ~~R~~~iitc~.,.~~~~---...~:dll~ #Wl.i.. W":b'° ""'· 

lstikl81 Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına de\'am edilmektedir 
2 - Iatiyenlere kayıt ve kabul tartlarını bildiren ~nrifname 

gönderilir. 
Şehzadebaıı polis karakolu arkasında. Telefon 22534 

osla T. T. Levazım memurluğundan: 
1 - İdare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 

ablo tevzi kutusu .kapalı zar~ usu lile münakasaya konmuıtur. 
2 - Bu malzemenin muh:unme n bedeli on beı bin üç yüz altmış 

ir (15361) ve muvakkat teminatı bin yüz elli üç ( 1153) liradır. 
3 - Eksiltme 9 - 12 - 1936 tarihinde saat (15) de Ank:ırada 

P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - istekliler teminatlarını ld aremiz veznesine teslim ederek 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını 2490 say;h ka· 
nunda yazılı belgelerle beraber 7 - 5 - 1936 tarih ve 3297 sayılı 
resmi gazetede ilan olunan ta1ima.nameye tevfikan malik olmalar! 
icabe.len müteahhitlik vesikalarile teklif mektuplarını mezkfü kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyarak sözü geçen tarihe müsadif çar· 
ıamba günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar o komisyona 
vereceklerdir. 

5 - Şartnamefe .. Ankarac!a P. T. T. Levazım Müdürlüğünde. ls
tanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat ~ubcsinden :>arasız olarak 
verilir. (1462) (2383) 

lstanbul Defterdıırhğından: 
Senevi muhanımen 

icar bedeli 
Lir..ı 

. ' . , , ... ~ .. .;. .. ADEMi iKTiDAR 
ve a E L G E v ş E K L i G i N E KAR $1 

fabıetterı 

MOBiN 
Her eczaeden araymıa 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

.,...-- - , 

--
~ "/-4 ... .. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
E,yanın cinai Miktarı 

A7. Çok 
Kaske4:. (Nümunesi okuldadır) 35 40 
iskarpin ., 120 135 
Dahili ayakkabı • postal 120 135 
Gri renkte harici elbise 35 40 
Haki renkte dahili elbise 35 40 
Siyah renkte işçi elbisesi 60 80 
Palto 35 40 
Tire çorap 250 300 · 

Beherinin 
tahmin 
tutan 
1 Lr. 
5 ,, 
5 ,, 

14 
I " 4 ,, 

3 " 
10 
25 kurut 

ilk 
temi nah 
3 Lr. 

51 ,, 
51 ,, 
42 
12 
18 
30 

,, 
,, 
,, 
,, 

6 ,, 

Eksiltme tarihi 

4 - 11 - 1936 çarıamba sa.ı 
14 de Edirne 1Ibaylık konağııı· 
da Kültür Direktörlüğü daire" 
sinde. 

Nümuneler ve ~artnameleri Sanat Okulunda mevcuttur. lstiyenlerher gün okulda görebilir. 
Edirne sanat okulu talebesi için alınacak olan yukarıda yazılı R kalem e§ya açık eksiltmeye liı:>11111• 

muştur. Bu eşyaya aid nümuneler Okulda mavcuttur. isteklilerin pey akçelerini mal direktörlüğiill1 

yatırdıktan sonra 4 ikinci Te~rin 1936 çarşamba günü saat 14 de Edirne llbayhk konağında Kültii' 
Direktörlüğünde Orta Okullar alım komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (2240} 

ahr.\utpa')a : - Çuhacı ham sor:: lm t 2G numaralı ocln. 36 
BUyü'.~<i-... rıtn Kct>c~\\ T 4\G ...... ~,.\, .lü\~l"ô.n. 24 
Büyü~adn: - Yalı ınaha\1e3i Pun ç o rı o\<;ac ı 8 nnyı\1 e v 108 

r- KURUN ~-ı' Karacabey Merinos yetiştirme 
çiftliği direktörlüğünden: Yukarıda yazılı m nllnr 3 - 11 - 936 sl\lı g ü n ü saat 14 d e k <'.· 

dar hizalarında yazılı kira bedell eri üzerinden açık uttırma ile ,·c 1 

kira 
1
bedelleri dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen ödenmek şar. 

tile bir sene için kiraya verilecek! erdir T a liplerin ~; 7,5 p ey ..ıkr.c 1 

ierini ve.id i muayyen inden evvel y atırarak Deftc,.dnrlık Milli Em!fı.1 1 

Müdür!üğünde müteşekki l sa•ış komisyonuna mürncatları. 

ZAYİ j 

8 Yılı 0tomobilimın plakası-260 sa . 
m v .. ı'af Bulanın 6 mcı Ş. Dırek-

m y0rllre9mini rica ederim. 

Pu ~~ •. § ıl!. Ali. 

(F.) (2427) 

ZAYİ 
934-935 yılında I{abataştan hariı:· 

ten girerek aldığım lise şahadctnamr
mi kaybettim. Yenisini çıkaracn.ğıın
dan eskisin"n lı'ilt"Tlü yoktur. 

..J.n.z.etcınt\'Z.e chndcrtlen yu.zılor . g,8%.e l & 

ve ı;trmck \~\n \se, z.artınm kr.şcırtne cga
''0te ı \ıe11mrsı vaz.ılmalıdır 

Kıırşıluı ıauycn okurlar . mektuplarına 

"' kuruşl u k Pili koymalıdırlar --t:fo~ılııııyun yazılan geri gön•lermekten 
"ıv.ııetsl7 ynllnnrnıı: m ektuplann içine 
«ınu •ıın pııra la·ıo knytıoloıasından . illin 
ıınrnk c:ıkıın yezılar<lıın dolnyt. r!lrektör 

•ilk llıı t fl nP "rıru <ırır ı:ru ıılmo1 

.;iinü geçm~ sc.vılar 5 k:.ıruştur 

1\ lrc ıı d ~ Urcn aboneler 25 kuru~ 

"Jerler 

bakt i{t.:;ıf: r. No.18787) 
~.ti~ 

Ilalinı oğlu Ekrem 
(V. No. 18783) 

llUlt"ll"flll1.tı,. Cll< n n \ H71htrlıt rt•.ılml l'rln 

L , .. , h k ı .. "ııı ıu•rı ııı .. ı !~indir 

J-------..--~~---------------
ıı..ı 

Çiftli~in gerdeme mevkiinde- inşa •?dilecek yem ambarı kapalı 
zarf usuhle münakasaya konmuıtur. 

Keşif bedeli ( 15.069) lira (98) kuru t ! ur. 
Eksiltme 3 - 11 - 1936 t · h' .. t!. d• 

8 .. .. arı ıne muaadif sah günü ıaat 1D 
.~;:.~ . ~aytar Mk ud~rlüğü hinasınd a toplanacak Merinos Y etiştır~ 

çı ıgı ınıaat omısyonunca yapılacaktır • 
Muvakkat teminat mıkdarı (1 .133) liradır. 
İstekliler proje, mali ve fenni Kartnameyı' · ol 
B ~ çiftlik Müdiriyetııı 

ve uısa Baytar Müdürlügu~ ·· nd .. k' d' e gorece ıer ır. 

~stekliler~~ şeraiti karıuniyeyi haiz bulunması ve 2490 sayılı k3floıt 
tarıfatı dahılınde eksiltmeye : stir:ık eylemeleri ilan olunur. (2133) 

Sahibi: ASIM US _ V AKIT Matb N . ~ 
aası eşrıyat Direktörü; Refik A. Se-Vc;>" 


