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Avusturya ve 
Macaristan 
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luğunu tanıdı 
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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yediainl bin1c· 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendlıü paraaız 

muayene ettirebilir • .............................. ·--········· 

Balkan devletleri lngiltere ile Italya 

E kA h b. k f , d müzakerelere başlamış 
f anı ar ıye On eranSID a Kont Ciano Londraye davet o unaca 

Mühim kararlar verildi 
(Vô.-Nu) şehrimizden ayrılıyor 

Türk münevverlerine bir 
köycülük •• 

ornegı 
-. 

Harp vukuunda 
Dört devletin ordusu bir 
kumanda altlnda bulu
nacak, dört devlet iilynı 

top ve mUh im mat kul· 
lanacak, aralar1nda zabit 
ve asker mübadele edilecek 

G enç ve değerli yazıcılarımızdan 
(Va - Nıi) dünkü Haberde o
kuyucularına yeni bir kararını 

bildirdi: "Fevkalade bir zaruret mani 
Olmazsa ailemle birlikte on beş gün 
sonra Anadolunun Karadeniz sahilin
de bir köşesine, Ünyeye gideceğim, 
Orada ev bark kuracağım., fakat bir 
ta.raftan da köylerde gezerek, kasa. 
balan dolaşarak tetkikler yapacağım, 
~ene gazetemde yazılarımı yazrnağa 
'1eva.m edeceğim.,, dedi. 

smı birdenbire anlıyamazlar. Hakika- Londra, 11 (A.A.) - Reuter ajan. 
ten şimdiye kadar Anadoludan, Ana- sına Bükreşten bildiriliyor: 
dolunun iç şehirlerinden ve köylerin- Balkan erkanıharbiye reisleri kon. 
den İstanbula gelerek yerleşmiş olan- solosları, dört devletin teşriki mesa. 
lar çoktur. Fakat 1stanbuldan bir a- isini istihdaf eden mühim kararlar 
damın, hele her gün yazı yazıp neş- ittihaz etmiştir. 
retmeği kendine san'at edinmiş bir ya- Harp vukuunda Balkan orduları. 
zıcının Anadolu içerisine gidip yerleş- nın bir tek kumanda altında bulun. 
tiği, ondan sonra da gene yazıcılık (Sonu Sa. 2 Sil. 1) 
san'atinde devam ettiği hiç görülmüş -------------

M.emleketimiz muhitinde ilk defa 
g6rfilen bir teşebbüs olduğu için bir 
~k kimseler bu tarzı hareketin mana-

bir şey değildir. Bu itibarla arkadaşı
mızın Anadoluya gidişi haddi zatında 

ASIM US 
(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Hava tehlikesine karşı 
Kanun projesi bugün son defa olarak 

gözden gecirilig,o,r_ 

Nüfusu kesif olan yerlerde 
ahşap evler yıkılacak 

~.~ara, 11 (Telefonla) - Hava( 

J:U~esine karşı korunma tertibatı o- -----------~------~WI'
~ alınacak tedbirler hakkındaki 
lbıı~_ projesi yann (bugün) dahiliye 
ltn ...,ı.e§8.l'l B. Sabrinin başkanlığı al
ttl"da Vekaletler seferberlik şubeleri 
~dUrierinin iştirakile toplanacak ko
'tir. Yonda son defa gözden geçirilecek-

~ AiUatacelen müzakere ol~ak u. 
'Pr"t~ Meclise sevkolunacak olan bu 
lıt 0Je kanuniyet kesbettikten sonra 
lıt:ıeket, hava tehlikesi bakımından 
lte:r telif mıntakalara ayrılacak ve 

llııntakarun hususiyetine göre ko-

Yarınki sayımızda 

Pencere 
Mahkumu 

Nefis bir hikaye 
Değerli edibimiz llakl•ı Süha Gez

ginin bu yazısını yarın hikfrıJe siitun. 
larım1zda bulacak ve lezzetle okuya
caksınız. 

(Sonu: Sa. 4 Sü.1) .---------........_ l..LJW.ıNILAL\LÇ,..4~ ... 

---------------~~~~~----~~-
t\\ üt ar ekenin yıJdönümü 

Dün şehrimizde merasim yapıldı 

~.. l>iinl.~i merasimde Feriköy 
dnıa ... ı.ıtarekenin 1 . . l d"" .. .. 
ıı .ıllliJ h ıncı yı onumıı 

l.ı. l•-ıe arpte ölen Fransız Jngi 
•ı- ""'Yan ' -~11<lhati 1

• • a~kerlerinin ruhunun is. 
ı.._ : Çın d"' 

tıı ~lld . un sabah Sen Antuvan 
ttjL e bır :- · 'llly rn a:ın yapılmış. sonra. 

l(°"eol ezarhgr ziyaret edilmiştir. 
Ot!ıluk erkanı, askeri ata. 

şeler ,.e lngifü, :Frnnsız, ltalya ko. 
J on isi merasime iştirak etmiş bulunu. 
yorlardı. 

Müt.arckede Istanbulda ölen Fran. 
sız askerleri için hazırlanan abide de 
dün Ferikö~ mezarlığında açılmıştır. 

Yugoslavya Baş
vekilinin beyanah 
"Rakip Avrupa blokla
rına qirmek ıstemelJİZ,, 
B. Stoyadinovlç Londraya 

gidecek 

• • • 

• 
nın 

uBulgaristan 1ürki1Jeye 
bir dostluk paktıle 

bağlıdır,, 
(Yazılan 2 inci sayıfamıroa) 

Piyangoda 
Kazanan numaralar 
Tayyare piyangosunun yirmi ikin. 

ci tertip birinci keşidesi dünçekilmiş. 
tir. en büyük ikmarime 944 numara. 
ya çıkmıştır. 

Bu biletin bir parçası Kasımpaşa.da 
camii kebir mahallesi Hacı Ahmet so. 
kağında oturan B. Halilde idi . 

Dün çekilen numaralar sıraya kon. 
muş bir halde 7 inci sayıfamızdadır. 

Dün gece 

Bir cinayet oldu 

Ağır yaratı kadın hasta
nede, qaralagan kaçtı 

Dün gece, saat 18,30 da Üniversi
tenin Bakırcılar tarafındaki kapısı ö
nünde bir cinayet olmuş, Bakırköyün. 
de oturan Ma.rika adlı bir kadın ağır 
surette yaralanmıştır. 

Saat tam altı buçukta havanın ka
rarmış olduğu bir anda Üniversite ka
pısı içinde acı acı bir kadın bağırışı 
duyulmuş, hadise mahalline koşan bek 
çiler, kanlar içinde yatan bir kadın 
görmüşlerdir. Marika adındaki yaralı: 

"Beni Mabmutpaşada çorapçı Hay. 
dar vurdu. Kabahatim yoktu.,, demiş 
ve kendinden geçmiştir. 

Yaralı, hemen Haseki hastahane
sine kaldırılmıştır. Haydar kaçmıştır. 
Bugün yakalanacağı muhakkaktır. 
~-~~-----~~----

Pazartesi günü Ramazan 
I stan'lml MiiftiUüğünden: 
lkinciteşrinin on altıncı günü Ra

mazanı şerifin iptidası olduğu ilin o
lunur. 

Pamrtesi günü Malta'l.Ja hareket edecek ol.an "Yavuz,, zırhlımız ve diğer t 
pito oo denwltı gemilerimiz limanımıza gelmiş, Haydarpaşa vo Ada açı 
mıda dem4r"/8mişl.erdir. Buradaki resimlerde (üstte) 7,afer torpitosu ile (al 

Yavuz zırhlımız görülmektedir 

Madrlt şiddetle bom· 
llardi•aa edWyor 

Başkumandanlık binası kasten mi yakıldı? 
Madrit cephesi, 11 (A.A.) - Havas 

muhabirinden: 
Dünkü giin tayyare faaliyetlerile te

mayüz etmiştir. Nasyonalistlerin on al
tı tayyaresi, hükumetçilerin mevzilerini 
yirmi beş daikka bombardıman etmiş -
tir. 

Bombardıman, bazı dakikalarda o 

derece şiddet kesbetmiştir ki Maddi 
tamamile dumanla örtülmüştür. 
BAŞKUMANDANLIK BiNASI 

YANDI 
Parlcı, 11 - Madridde 

akşam bir kontakt yüzünden çı 

bir yangın yangın başkumandanlıw 
(Sonu: Sa. 4 Sü. 1) 

Karabük demir ve çelik fabrikaları için 

Şirket memleketimizde 
tetkiklerine başladı 

(Yazısı !? inct Sat;ıtadrıJ ' 

Kanşık olup olniadtğıııı bilmediğimiz su damacanalara 

Menba sularında artık 
hile yapılamıyacakmı? 

Karışık 
sucular 

sular hakkında 
ne diyorlar ? 
!Yum 4 üncü sayı.'adal 

• 



lngi tere He ltalya 
müzakerelere başlamış 

Kont Ciano Londraye davet olunacak 
Londra, 11 (A.A.) - Daily Herald 

gazetesi, İngiliz re mi mahfellerinin 
B. Chınoyu Londraya davet etmeleri 
imkanım derpiş etmekte olduklarını 
yazıyor. llu tedbir İngiliz - ltal. 
yan gerginliğinin izalesine matuf ilk 
adım olacaktır. 

Dnily 1\1.ail gazetesi, Akdenizdc 
bir anlaşmaya varmak mnksadile ln. 

giltere ile İtalya arasında müz.akc. 
relere başlanmış olduğunu bildiriyor. 
lnıtlllz hükumetinin bu hususta tek. 
lifler dahi yaptığı ve bunların şimdi 
Akdenizde mevcut kuvvetlerin mik 
dnrını muhafazaya ve iki memleket 
menfaat bölgelerinin yalnız zfıman]al' 
altına alınmasına matuf bulunuyor. 

Ba an devletleri 
(Ostyanı 1 incide) 

ması meselesinin de halledildiği, di. 
fer taraftan, erkfınıharblye reisleri. 
nin dört de\·Ietten birine icabında 

yardım edilmesinl kolaylaştırma \i 
maksadile aynı çap ve modelde slH\h 
ve mühimmat kabulü hakkında da mu 
tabık kaldıkları Ye Balkan orduları. 
nm teşriki mesaisini hazırlamak için 
zabit, hattfı. asker mübadele edecek. 
leri bildirilmektedir. 

Bükreş, 11 (A.A.) - Havas ajan. 
sı bildiriyor: 

Balkan Antantı memleketlerinin 
erkanıharbiye reisleri konferansı me. 

saisinl bugün bitirmesi muhtemeldh. 
Salahiyettar mahf eller, bu konf e. 

rans hakkında bllyük bir ketumiyer 
muhafaza etmekte iseler de haber a. 
Jındıfına göre, dört de\'let dış bn. 
knnı arasındaki görüşme esnasında 

tesbit edilmiş olan kararlar çerçh•esi 
içinde sUeJ teşriki mesai için memnu. 
niyeti miicip neticeler elde edilmiş bu 
lunmaktadır. 

Anadolu Ajansının notu: 
Rador ajansı tarafından verilme 

mit olan bu telgrafı ihtiyati kayıtla 
neşrediyoruz. 

Bulgar ve Yugoslav başvekil
lerinin mühim beyanatı 

Dostumuz ve müttefikimiz Yugos-1 
lavyanm kıymetli Başvekili doktor 
Stoyadinoviç, İngilizce Sunday Tis
patch gazetesine beyanatta bulunmuş 
ve İngiltere ile Yugoslavyanm Akde-
... a..;u .• u.o ıu.u9 ... v a. '- n. .uıt:ı.a.:u.ta.ı.n=.ı .ı uıuue;-u..1..1."" 

söyledikten sonra demiştir ki: 
"Yugoslavya buglinkü Avrupa şe. 

raiti içinde sulhu muhafazanın mm
takavi misak sistemile kabil olaca.ğı-1 
na kanidir. Biz, şimdi husule gelmeğe j 
başlıyan rakip Avrupa bloklarına gir
mek istemeyiz. 

Almanya ile, iktisadi münasebeti-

bir tek Bulgar mevcut olmadığını, ar
bk bu arzuya müsbet bir şekil ver
mekten başka bir §CY mevzuu bahis 
olmıyacağını söyldeikten sonra TUrki
yc, Bulgaristan ve Yugoslavya arasın-
-~ ıvaA. u.v av oa. ııUıu .... & .aau.n.n..u .Lu.O.l\! 1.1.a~.1. • 

lerin hiç bir esasa dayanmndığır.ı bil
dirmiş ve demiştir ki: 

Yugosuwya için mevcut vaziyetin 
tersine olarak, Bulgarntan 'halledilme 
miş meseleler karşısında değildir. Y1(
nanistan ve Romanya ile ise halledile
cek bir kaç mcsPle mevcuttur. 

miz pek mükemmeldir. Siyasi müna- s t ı d 
sebetlerimiz ise tam. manasile normal- ov ye er e 
dir. Zecri tedbirler dolnyısile İtalya 
ile olan ticaretimizin mühim bri kıs-

1 mmı kaybettik. Bu ticaretin kaybedi
len kısmını yeniden kazanmak ürere 
planlar hazırlanmaktadır. Fakat §ilp.. 
hesiz bunun husulü için bir müddet 
geçecektir. 

Sovyetler Birliğine gelince, bu mem 
leketle iktisadi münasebetimiz yok. 
Siyasi bakımdan bir Sovyet • Alman 
Leh milnasebeti vücuda getirmek gi
bi bir mesele bizi alakada r etmez. Bu 
:iş bizim bilamel siyasi alakamız dı-

Bir Feşıst şebekesi 
meydana çıkarıldı 

Londra, 11 - Reuter ajansının bil
dirdiğine göre Moskovada çok gcni3 
bir fa.şist şebekesi meydana çıkarıl

mış ve bir çok kimseler tevkif edil
mi~tir. Bunlar arru5mda Almanlar, lr
viçreliler, Avusturyalılar ve Lchliler 
vardır. 

flllda kalır. BugUne kadar Sovyetler llk tahkikatta mühim if~tm elde 
Birliğile diplomatik münasebet tesis edileceği tahmin olunmaktadır. 
etmedik, bugünkU vaziyetimizi hemen 
değistinneğe de lüzum görmliyonız. 

Yugoslavyanm en ya.kın siyasi 
mcnf aati Küçük anlaşma ve Balkan 
anlaşmasmn. dahil devletlerin kapla
dığı mmtakadadır.,, 

Yugoslavya heyefi 
Selan;k'te 

Atina, 11 (Hususi) - Makedonya 
cephesinde ölen Yugoslavya askerle . 

Sovgetlerın baqramı 

münasebetile 

ismet lnönü ile 
Molotof arasında 
1 eatı o.unan telgraflar 

Ankara, 11 (A.A.) - tık te,rin 
ihtilalinin 19 uncu yıl dömünü müna. 
senebetile ismet lnünü ile Molotof a. 
rasında aşağıdaki telgraflar taati o. 
lunmuştur. 

tik teşrin ihtilalinin 19 uncu :>'11 
dönümii miinasebetile. gerek şahsen 
benim ,.e gerek Cumhuriyet hUkilme. 
tinin haraı etli tebriklerimizi arzet. 
mekle bilhassa bahtiyarım. Dost Bir. 
lik .milletlerinin saadet ve refahı iı;in 
beslemekte olduğumuz l'amimi temt-r· 
nileri kabul etmenizi rica ederim. 

ismet lnönü 
İlk teşrin ihtilttlinin 19 cu yıl clö . 

nümü münaı:ıebetlle ~·olla.mıs bulun. 
duğıınuz aamimi tebrik telgrafını'?. 

dan dolayı benim ve Blrllk hükQme 
tinin teşekkürelrlnl, ve dost büyük 
Tür!~!··c-in rn i!tc:-.:::~I m::; ::rfa!:!yct. 
Jeri ic:inbeslediğim en iyi temennileriıı 
lrnbulünü rica ederim. 

V. Molotof 

Viqane müzakereleri 

Avusturya ve Maa 
caristan ltalyan 
imparatorluğunu 

tanıdı 
Viyana, 11 (A.A.) - Avusturya 

Başbakanı B. Schuschnigg tarafından 
bu akşam Roma protokollarını im. 
za etmiş olan devletler delegeleri te· 
• \.:UJll: 1' t: J tH:!U .GIJ' <l l t' U: Avuı:ı ıuı-,.u , ., 

Mucarbfta\i ae,Egeferi, ltalyanm Hu. 
beşistan imparatorluğunun tanınma. 

sı demek olan cümleler sarfetmi~ler. 
dir. 

Macaristan dış işleri bakanı B.. 
l\'.anya, l\.facarlstun kral naibinirı 

Romayı ziyareti esnasında ltalya kra. 
lına kendiı-;inin Habeşistan imparato. 
ru üm·anının Macaristan tarafından 
tanındığını bizzat bildireceğini söy 
lemiştir. 

Avusturya Başbakanı B. Schusch. 
nigg ise "İtalya kralı ve Habeşista •ı 
imparatoru,, nun şerefine kadehini 
kaldırmıştır. 

AVRUPA HARiTASI 
DE:CIS!ıl il' ECEK 

·' 
Viyana, 11 (A.A.) - Bugün baş 

ltyacak olan üç taraflı konferansı 
mevzuu bahseden Relchpo3t gazetesi 
merkezi Avrupa haritasının değiş~~

rllmfyeceğinl yeni ittifnklar yapılmı. 
yacağım ve yeni taht kurulmıyacağı . 

nı yazmaktadır. 

Macar hiikumet naibi Horti yn. 
kında Romayn gidecektir. 

Kömür volu 

1 ~ _··_···· __ A_"_tuı_w~_k_lon_a ___ ···_···_I 

Karabük demir ve çelik fabrikaları için 

Şirket memleketimizde 
tetkiklerine başladı 

"Karabük 
mükemmel 

dünyanın en 
bir madenidir,, 

Ankara, 11 (eTlefonla) - Karabilk
de kurulacak demir ve çelik fabrikala • 
rının inşasını üzerine alarak Londrada 
mali mukaveleler imzalamış olan Brav· 
sen şirketi delegeleri §irket umum mü· 
dürü B. Makkenzi ile ilci mühendis bu
raya gelmiştir. 

Yine şirket tarafından gönderilmit 
olan 8 kiişden mürekkep bir mühendis 
heyeti daha önce gelmiş, temaslara ve 
tetkilere başlamııtır. 

Heyet dün iktısat vekili B. Celal Ba
yar'la görüşmü~ ve iktısat vekiline açı
la~a~ olan fabrika hakkında izahat ver-1 
mıştır. 

B. Makkenzi gazetecilere bulunduğu 
bir beyanatta ~öyle demiştir: 

"Ankara ya bundan 6 ay evvel de 
gelmi~tim. Bu sefer geli~imde bu mUd-1 

det nrfmda şehrin yeniden gUzelleıti· 
ğini görerek hayrette kaldım. 

Hiç şüphe yok ki Ankara doğu Av -
rupa.ının en tirin ve en modern şehri 
olacaktır. 

Bugün Ankaraya tekrar geldiğim i
çin ve Türkiyenin endüstrileşme plıi -
mnda, Türkiye politika eaaslan dahi -
!inde ilk İngiliz iş birliğini temine va
sıta olmaklığım dolayııile hususi bir 
bahtiyarlık duymaktayım. 

Fabrika meselesinde İngiltere cep
hesinden her şey tamamdır. İşin Anka· 
raya taallQk eden ciheti kalmışt·r. Bu 
hususta henilz tafsilat vermekte 
mazurum. Yalnız şunu söyliyebilirirn 
ki, KarabUk, Kurbi §eklinde bir ~ey -
dir ve teknik itibarile dUnyanın en mü
kemmel bir madenidir ... 

Muhasebecili~ilerde 
yeni tayin er 

Ankara, 11 (Telefonla) - Muhase- vaktt! kadar meşgul 

beciliider arasında yeni yapılan tayin- kararlar vermiştir. 
olarak milhlfl'I 

!erin liıteıini bildiriyorum: 
Açıkta bulunan Hami ziraat vekale

ti muhasebe memurluğuna, Ankara tah 
sil müfredat katibi Seyit maliye veka -
leti zat İ§lerine, ııhhiye vekaleti muha
sebeıılnde ikinci mümeyyiz Oıman Nu· 
ri terfian birinci mümeyyizliğe, Bingöl 
hazine avukatlığına Kilis avukatların • 
dan Münir, devlet demiryolları muha • 
sebe şefi Şevket Haydapaşa muhasebe· 
dliiVi vcznedarh ılhna . Ama•v• muhase -
besi birinci mümeyyizi Hayrullah dahi-
liye muhaaebeciliğine, ıiyasal bilıiler o
kulu mezunlarından Nail Kadri hazine 
muhasipliği muavinliğine, Kocaeli tah· 
siliit memuru Zeki ve dahiliye veka • 
leti muhasebe memurluğuna, Milli mü· 
dafaa muhasebe memuru terfian ayni 
muhasebe müdürlüğüne, Milli müdafaa 
muha11ebeiiinden açıkta bulunan ibra • 
him Hakkı ayni muhasebe memurluğu· 

na, diyanet işleri muhaıebe müdürlü · 
ğünden açıkta Retit Akif dahiliye mu· 
hasebesi memurluğuna, kazanç yoklama 
memuru Mehmet Ali tahsillt birinci 
mümeyyizliğine, merkez tahiiilat yokla· 
ma mümeyyizi Mehmet birinci mUmey· 
yizliğe Necip Maraı kazanç tetkiki iti
raz komisyonu azalığına, iktıııat mü • 
meyyizlerinden Şem'i bir derece terfi 
ile tetkik ve maliye komisyonu birinci 
mümeyyizliğine, maliye zat işleri me · 
murl:ınndan Suphi mlimeyyizliğe, A · 
rapkir mal müdürü Necati Bolu tahsi -
lat şubesine. 

Ankara yükıek ziraat enstitüıü mu
hasipliği memurlarından Ragıp 150 lira 
ürcetle ayni muhasebeye, jandarma mu 
hasebesinden açıkta bulunan Mehmet 
askeri fabrikalar muhasebe memurlu • 

Küçük sanatlar 
kongresi 

Bugün açılıııor 
Ankara, 11 (Telefonla) - KüçiiJc 

aan'atlar kongreai yann iktısat vekil: 
tarafından açılacaktır. Kongreye i~ti ' 
rak etmek n,.,.re muhtl"lif v;ıs ... +ı .. rA"' 
150 ye yakın mümessil gelmi§tir. 

Kongrede küçük san'atlarla san ' 
atkarlarmın bugünkü vaziyetleri, ça ' 
hıma ıartları, satıı fiyatlarına dair biC 
rapor hazırlanacak ,bundan sonra, e'I ' 
velce hazırlandığı yazılan küçük san ' 
atlıır kanun projeıi tetki kedileeektlt• 

Küçiik san'atlar ve el itleri kongreP 
dolayııile ikt11at vekili Celil Bayar, Y'' 
rın (bugün) tam saat 10 da bu me'lpı 
üzerinde mühim bir nutuk söyliyecek .,e 
&özleri Ankara radyosu ile neıredile ' 
cektir. 

Feci bir kaza 
Ankara, 11 (Telefonla) - Bu ! 1' 

bah, saat 8 de CebecJ ile Kurtuluş •· 
rasrnda tüyler ürpertici bir kaza ol· 
muştur: d 

Çankaya kaymakamlığı ma 1 fil 
dürlerinden Raif, sabahleyin rııti(t· 
sine gitmek üzere evinden çıkfl11t 
tren hattından geçerken o srrada ~ 
tasyona doğru gelmekte olan baııll 
treni altında kalarak anide par~a1ıı" 
mıştır. 

Tahkikat neticesinde hadi~eıtil1. i,ı 
Raiffn ağır işltmesinden ileri geld f' 
anla~ılmrıtrr. Merhum 30 - 3:; f' 
larında idi. 

B. STOYADINOVIÇ LONDRAYA 
GiDECEK 

ri için SeHinikte yapılacak dini ayin . Kılgos - Zonctu,dak hal-
de hazır bulunacak olan YugosJavya , 

ğuna, askeri fahrikalar muhasebeıılnden 
açıkta bulunan Celil ayni muhasebe mc 
murluğuna, yüz:bagrlıktan mütekait fh • 
aan Mersin tetkik komiıyonu azalığına, 
Şirketi Hayriye muhasebe lmirlerinder 
Yuıuf İstanbul kazanç hesap müıtah · 
ıilliğine, açıkta bulunan Nevzat Mer • 
kez tahsil müdürlüğü memurluğuna. Si· 

Meclisin 1101 ınhi 

Sundny Dispatch gazetesi, Yugos
lav Başvekilinin Londraya bir ziya
rette bulunacağım, fakat bu ziyaretin 
tarihinin henüz tesbit edilmemi§ oldu .. 
ğunu yazıyor. 

YUGOSLAV KRAL NAiBi 
LONDRADA 

Londra, 11 (A.A.) - Yugoslav 
kral naibi prens Paul ile zevcesi pren· 
ses Olga bu akşam Londrnyn vasıl ol
muşlar ve D ük ~ö Kent tarafından 
kar~ılnnnmılardır. 

BULGAR BAfJVEKILININ 
BE YANATI 

Bclgra t, 11 (A.A.) - Avala ajansı 
Sofya muhabirine Bulgar Ba.c;bnkanı 
B. Köse lvnnof tarafından verilen bı:'
yanatı ncşretmektedir. 

B~bakan, bugün Bulgnristn.nda, 
dil ve kan itibarile birbirine bu kadar 
yakın olan iki kardeş millet arasında 
yaklaşma siyasasına taraftar olmıyan 

heych dlin SeHiniğe gelmiştir. tının ılk kısmı aqın 
Dün akşam hUkQmet tarafından 18 İnde açılılJOT 

heyet şerefine resmi bir ziyafet veril. 
mit ve bu ziyafette Yunan hnrbiyl' 
milsteşannın nutkuna cevap veren 
Yugoslavya harbiye vekili, YugosJa,·. 
ya ordu ve donanmasının Yunanlılar 
ile birlikte yaptıkları büyük muhare. 
heleri yfıdcderek birlikte yapılnn son 
muharebelerden istihsal edilen neti. 
celerin himaye e dilcc(!ğini söylemiş. 

tir. 

n~ıŞVEKITJ GIRITTEN DONDU 

Atina, 11 (Hususi) - Bu sabah 
Girltten diinen Ba ·vekil Metnl:sns ga. 
zetrcilere verdiği beyanatta Girit zi. 
yaretind<?n pek güzel intiha ile dön. 
düğünü \ 'C bu 7İyaretın Yunanistanın 
lrnlkııtma har<>ketlcrinde murnrrak o .: 
J:ıcn·-;.ma kendisini inandırdığını söy. ! 
lemiştir. j 

Ankara, 11 (1'eletonla) - inşaatı. yasal Bilgiler okulu mezunu Sait nakit 
na devam edilmekte olnn Kilyos - İ§leri birinci mümeyyizliğine, diyanet 
Zonguldak hattının ı;; inci kilometre. itleri muhasebe memurluğundan açıkttı 
Jlk birinci kısmı tamamlanmış, v~ ·bulunan Cetıil adliye muhasebe kAtip . 
demiryolu, kömür yolunun ağzı o. liğine, 

lan Çatnlağzına \'armıştır. Poıta ve telgraf idareııi muhasebe • 
istasyonun a~Tlma merasimi ayın sinden Muhittin 1 derece terfi ile ayn1 

IS inde yapılacak ve hükumet merke. muhasebesiliğe, muhasebatı umum.iye 
zine en yakın zamanda ilk büyük kö. memurlarından Ferit Sinop tahsil kon 
rnür yükünü getirecek olan trende trol memurluğuna, Eğedir hazine avu -
Zonguldak valisinin reisliği altında kattığına Bor avukatlarından Hüsamet· 
kömür işleri ve \'İlayet erkanından tin Gönen hazine avuaktlığına, Bor a . 
mürekkep bir heyet bulunacaktır. vukatlarından Naci, Bergama hazine a • 

Nafia Vekdleti treni karşılamak vukatlığına, Bor avukatlarından Abba• 
i~in biiyük bir program hazırlamıştır. tayin edilmiş ve tayinleri yüksek tasdi-

Bu hattın işlemeye ac;ılmnı::ile mt-m ke iktiran etmiştir. 
lekctin kömifr davnsr ~aktmrndan mü. VekU/er Ht!qefi foo/andı 
h 1m bir mesele de halledllml' bulunu. Ankara, 11 (Teldonla) _ Vekil. 
yor. 1 ler Heyeti bugün toplanmış ve g~~ 

ioo , antısınaa ~ 
Ankara, ı ı (Telefonla) - 13t!tU, 

Mi1 ' ~ Meclisinin cuma &Un kil toP1~,.. 
tısında Çankırı meb'uıu Rifat'in 11e 41ıc 
raı meb'usu Mitatın vefatların• elr 
başvekalet tezkereleri ile Küt:ıhy• ıt>pD" 
usu LOtfi ve Yozgat meb'uau Avni D' 
ğanm istifalarına dair olan takrlrıer 
kunacaktır. 1114' 

Meclisin cuma günkU ruı:narrıe• 1 
askeri ve mülki tekailt kanununu" ıif' 
nci maddesinin birinci fıkrasını~ ~~ "' 
tirilmesine dair ldyiha, mUhend••

1 
'/ "' 

mimarlık kanununn ek 15yiha, subll ,1 ıı' \t 
{la• 

askert memurların riltbe ve sını Jel' 
göre tavin olunan yaılannı bildirtf1 ııll' 
nunun deği~mesine dair olan ı&yib~~ ıO 
kiımetimide Yunnaistan aratın f(lfl'' 
haziran 934 ıenesinde Meriç 11e f;ı•"~ 
ırmağının Meriç kıyısında y•P'e,1ıı• 
hidrolik tesisatın tanzimine rnUt ıı e~ 
itilifın tasdikine dair olan kanunı.ı 
layihaları vardır .. 



Viyana konuşmaları nasıl 
netice verecek? 

/düzakerelerden sonra görüş 
ihtilaf /arı düzelebilecek mi? 

Viyana konseyinin neticesi Orta 
Avrupa ile Balkanlar vaziyetinde 

müessir olacakmış .. 
Viyana, 8 (Hususi) - Geçen mart. 

ta ltalya, Macaristan ve Avu.stury)ı 
de,·letıerl arasında imza edilen Rom·ı 
Protokolu ile üç devlet hariciye na. 
Zıtlarının \'akit vakit bir konsey ha. 
linde toplanıp müzakerelerde bulun. 
rtıaları takarrür etmişti. Yarında" 
Sonra burada üç hariciye nazırınıo 
toplanması bu protokolun hükmüniı 
Yerine getirmek içindir. 

üs devlet arasında yapılacak bu 
toplantı hiç şüphesiz bliyilk ehemmi. 
Yeti haizdir. }'akat bu müzakereler 
den f evka1dde bir şey, yeni bir hadi. 
se beklenmemelidir. Kont Çfanonun 
llerlin ziyaretl Avrupanın birleşme.«i 
\'e barışması için nasıl bir ehemmiyt>. 
tı haiz,se Viyana konuşmaları da ay 
zır ınaksadın temini için diğer bir te. 
§ebbii8tür. Vf yana, Kont Çianonun 
Almanya ziyaretini böyle tellkki VP 

takdir etmi tir. Boranın bütün mah. 
felierı, Almanya - İtalya dostluğu. 
llıın Avusturya - Almanya münase. 
~tlerı Uıerlnde hü.-;nü tesir yapaca. 

!\da şüphe etmemektedirler. 
lta1ya hariciye nazırının Berlin zi. 

)aretf yalnız bir meselenin muayyen 
le Jnüsbet olarak teyidi ile neticelen. 
:ı~ti. Bu da, Almanyanın Habeşiı;;. 

11 
llda İtalyan hakimiyetini tanıması. 

>.ia lnttkabit ltalyanın mütereddit va. 
Vttetını terkederek komünistlere kar. 
dı A.lınanya ile birlikte cephe alması. 

t', 

lta lıu uyaret esnasında Almanya ile 
bQ. 1Yanın Tuna havzuında iktisadi 

teş:rıkt mesai tesis etmeleri hak. 

Kral Karol 

Konseyin başlıca. uğraşacaı:ı me. 
sele, beynelmilel vaziyetin ve Roma 
protokolünü imza eden grubun küçük 
antanta karşı devam edeceği siyase. 
tin tetkiki olacaktır. Bu meseled~ 

Macaristanın Almanya ile !ili ve da. 
ha sıkı teşriki mesai edilmesini, Avos. 
turyanın da Çekoslovakya lehinde 
hareket ed~lmesini teklif edecekleri 
tahmin edilfyor. Konsey için en pü. 
rüzlü meselenin ancak bu mesele, ya 
ni Çekoslovakya hakkında Avustur. 
yanın dostluk teklifi olacağı - bil. 
hassa Mussolininin Napolideki nut. 
kundan sonra - muhakkaktır. 

Viyana konseyi hazırlanırken Kü. 
çük Antant ile Balkan Antantı de,·. 
....... 11·-· '--:r-;:i.i1---·:r•--.a-- Du tla ... • ... · .:ı .. ~ ;;AiJ' .._. ........ .ıliıi 

bıt esası çok mühim sayılmakta olan devletlerin faaliyetlerinin en ehem. 
)'etıkarnnn şimdilik :;ıiyasi bir mahi. miyetlisi Romanya kralının Prag ve 
llıı. e>lanuyacağı kanaati vardır. Bi. Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviçin 
ltoenaleyh Viyana siyasi mahfelleri Ankara ziyaretleridir. Bütün bu fa. 
llet?t Cianonun Berlin müzakerelerı aliyetler orta ve cenubu şarki Avrupa 
dir;ce.sini hu şekilde hulasa etmekte. vaziyetlerinin halasa doğru gitmesı 

er. için sarf edilmektedir. 
~taı. ~ 

)'ıı.ııq uın oldugu üzere Almanya Vi. Balkan deYletleri hükümdarları vı• 
~ttt k?nse)ine iştirak etmiyecek ve başvekillerinin 7jyaretlcri için bura. 
tıı.~t hır müşahit bile bu1undurmıya. da şöyle bir kanaat vardır. Güya 
b11 ~· Küçük Antant devletlerinin d~ Türkiye, Yugoslavya ve Romanya 
hitd· 0ıtseye i~tirak etmiyecekleri ta. de~·lctlcrinin Rus meselesine dair 

ır F . llıe • nkat İtalya ıle bu gruba noktai nazarları muhteJiftir. Yugos. 
e~,~~ devletlerin arası günden güne lavya kral naibi Prens Pol komüniz. 
ekı lltıyet)i bir surette inkişaf et. me düşmandır. Romanya kralı Karo. 

d11~ue ~~dostluğa doğru gitmekte ol )un hissiyatı da aynı merkezdedir. 
~!ita t 0 riilcrek buraca. pek yakında Binaenaleyh bu ziyaretler noktai na. 
1ettn kl>rotokolünü imza eden üç dev. zarlar arasındaki ihtilafın tevhidi 
lılUıtı 0 rt.seylerinin de Küçük Antant için yapılmaktadır. Diyorlar. 
iahın~IIIerlnin de iştirak edecekleri Ve en nihayet Viyana konscyiniıı 

ll~rı ~diliyor. orta Avrupa ile Balkanlar vaziyetin. 
'~ele bcleta burada toplanacak kon. de oldukça müessir bir rol oynıyabi. 
~llt d UyUk ve şiimullil meselelerin leceğine burada inanılmaktadır. 
al'iciy e beklenmektedir. üç devlet _________ ..__ ____ _ 

ltıesi e nazırlarınrn burada birleş 
il • bu "ktai gruba mensup devletlerin 
'°~ile ()~tnr birliğinin ilanı için bh 
~ 1{0~ taktır, denmektedir. 
~ br. ll .YI~ içtima müddeti iki giln. 
~lııJle ll lllUddetln büyük meselelerin 
~ ~JI l{ kdft gelmf yeceği ortadadır. 
t ll~e"donı Çiano Berlini ziyaretind: 
qaıı J e m .. 
ıı.~ l'larn Uzakere olunacak şeyleri 
~t111tı tııu

1rı b~.lunmnkta olduğu için 
,~l'e eb ınunakaşalara \e mü1.ake 

ttlıtktadep te kil edecek işler bulun. 
ır. 

Köy!ü davaları 
Köylülere ait davalar açılmadan ön

ce bütün vesaikin idaeri hususiye avu
katları tarafından tetkik edilmesine ka
rar verilmiıtir. Buna ıebep de açılan 
davaların çok basit ve davaya !Uzum 
göstermiyecek mahiyette bulunma11dır. 
İdarei hususiye avukattan dava vesaiki
ni tetkik ettikten ıonra lilzum gördük
leri takdirde bir raporla davanın açıl -
masına belediyeden izin iıtiyecekler -
dir. 

"Tarı,, vapurunun 1 

Karadeniz sefe
rinde olan hadise 
Meşhut Suçlar mah

kemesinde 
Yolculardan Üveys Ôz

demir tevkif edildı 
Meıhut suçlara bakan mahkeme -

lerden 1atanbul dördüncü ceza mahke
mesine dün akşam üzeri tlveys özde -
mir adlı biri verilmiş ve tevkif edilmiş
tir. 

Muhakeme ve tevkif edilenin, Kara -
denizden gelen "Tarı'' vapurunda yol -
culardan bir gencin bir takım elbisesini 
aşırdığı iddia olunmaktadır. Kendisi, 
koyu kahverengi ve beyaz çizgili olan 
bu bir kat elbiseyi, gençten satın aldı -
ğını ve vapurun kahvecisine sattığını 

söylüyor. Genç de, "hayır, satmadım,, 

diyor. 
Mahkeme, yolculardan iki ve va -

purun mürettebatından bir kişiyi şahit 
olarak dinledikten sonra, muhakemenin 
mevkufen devamını ve suçlunun sabx -
kasx olup olmadığının sorulmasını ka -
rarlaştırmıştır. Muhakemenin devamı, 

yanna bırakılmx~tır. 

Yahudi faizciqi vuran 
Arnavut 

Feriköyünde, faizci Menteş Kasavi
yi öldürmekten suçlu rençper Arnavut 
Zihnin muhakemesine, İstanbul ağır ce
za mahkemesinde dün devam ediln:llş -
tir. Dava, evvelce verilen mahkamiyet 
karan, bazı noktalardan temyizce bo -
zulmuş olarak, görUlüyor. Tahkikatın 

tamamlanması için, muhakeme kalmış -
tır. 

F af ih sabık noterinin 
dün ü mu1iakemesi 
Fatih sabık noteri Mehmet Şükrü 

Sedefoğlu He nokterlik ba,kfitibi Fevzi 
ve daktilosu Münevver aleyhlerindeki 
zimmet ve ihtilb davası, İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde dün de görülerek, 
muhakemenin devamı, başka güne brra
kılmıştır, 

"VALDEI HIDiVi" Y ALISIN! SO
YUP BEKÇiYi öLDOREN 

Bebekte "Valdei Hıdivi" yalısına gi
rerek yalıyı soyup kaçarken, kendisini 
yakalamağa davran:ın bekçiyi öldürmek 
ten suçlu Altındiş Ömerin muhakemesi
ne, İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
dün devam edilmiş. müdafaa şahitleri 
dinlenilmiş, muhakeme başka gilne bı -
rakılmı§tn. Bu dava, mahkemeye idam 
cezası yazılı maddeye göre gelmiştir. 

Be'ediye varidatı 
arttırı'acak 

Belediye varidatını arttırmak için 
Dahiliye Bakanlığı bir proje hazırla
mış ve bu projeyi belediyeye de gön
dererek fikrini sormuştu. 

Projeye hazırlanan cevap Bakanlı
ğa gönderilmi3tir. Yakmda yeni ka
nun mahiyet kesbcdecek fakat gelir 
işlerinde mükelleflere fazla maddi hiç 
bir ağırlık yükletilmiyecektir. 

KALITARYA KÖYÜ 
Ye~ilköye tabi Kalitaryanrn belediye 

hudutları içine alınmasına karar veril -
mişti. Bu kararın tatbikine başlanmıt -
tır. 

lJALJ&ltl DtLEKLERt 
~ 

t\va · · d 1 b d d ? >t 1~~ı b· •e gışesın e yapı an u muamele og" ru mu ur. 
t 1 ı~e ın 

~ ~it eteıc §u 
1 

nhfuz bir okuyucumuz matbaamıza biz-
~t 9ilıı n arı söyledi· 
~~ .. tcıyQ .. Poata.Jıane w.-.1.~- 1 l . ·na 1 •• .., f 

.. ıll "ı tec
88

U """'' rWZ ı.ava e gışesı c ,~·uçıt ;, a-
'1ı-~ >nqk iÇi !. bir hadise oldu. Memurlardan biri 

·~' fluJ-f>'i~iTZil~- 1'~. 8aatten fazla bckliycn bir zalm bc7. 
' 01,. tliikt,,.. • Yostcrmis olm.asrndan miin/eil o1ara7• 

~ tcıı ~., sonr • 
1:ı1<t>t C?))oı. Çirk· a ~rl~asından asla yakışı!~ almıyrr-

<ıcıt da uı söz!.cr siJylcdi. Bu sö::lcrdcn ha.bcr-
hcmen müdüriyete müracaat etti; 

bunun iizcrine müdiir o memuru yeriııd en kaldırarak ba§ 
ko. bir ma.~ya geçirdi. Bir kere havaw gi§csindmı para 
alacaldarın i:.şlcrini bırakarak saatlerc6 beklcmeğe mec • 
bur olmaları dikkato alınacak bir noktadır. Sonra l>u 
gibi doğrudan d-0ğruya halkla tcma.s odcıı memurlarm 
nezahet 1ıarici ua::iyetler al~, 1ıiç bir 1.'imscniw yü,. 
::ihıc söylcncmiyccck şeyleri arTu1s111dnn resmi bir yer
de söylenıcsi pcl~ çirkiıı bir şeydir. Holv bu .ttöz"lcr hür. 
mcte şayan bir sıfat ve kisve taşıyaıılara ka.rşı olurscı. .• 
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Özel oku.ıar 
. 
1ç n hazar ianan 

talimatname bitmek uzere 

özel okul öğre menlerinin 
vaziie erine istendiği zaman 

nihayet verilemiyecek 
Yeniden özel okul açmak istigenler 

içın de bazı kayıtıar kondu. 
G~en yıl Kültür Bakanlığı resmi EDEBIY AT KOLUNDAN GIREOEK-

lise ve ortaokullar için yeni bir tali- LERE 
matname hazırladıktan sonra Özel 
okullar için de bir talimatname yap
mıya karar vermicı ve talimatname 
şehrimizde toplanan özel okul direk
tör ve öğretmenlerinden mürekkep bir 
komisyon tarafından hazırlanarak Ba 
kanlığa gönderilmişti. 

Bakanlık da talimatnameyi tetkik 
etmek üzere bir komisyona havale et
miş bulunuyordu. Komisyon yakında 

mesaisini bitirerek talimatnameyi ta
mamlıyacaktır. 

Yeni talimatname ile özel okul di
rektörleri istedikleri herhangi bir za. 
manda öğretmenlerin vazifelerine ni
hayet veremiyeceklerdir. 

Yeni talimatname hükümlerine gö
re evvela direktör istemediği öğret
meni Bakanlığa yazacak ve bu husus
ta Bakanlığın müsaadesini alacaktır. 

Bakanlık dilediği takdirde enspek
törler tarafından öğretmenin durumu 
nu tetkik ettirecek ve alacağı netice
ye göre karar verecektir. 

Bundan başka· hususi okul açmak 
istiyen direktörlerin muayyen bir mile 
tar bütçesi olacak, bütçe okulun vazi
yetile mütenasip bulunacaktır. Tali. 
matnamede öğretmenlerin durumlarını 
alakadar eden daha bir çok maddeler 
vardır. Ayni zamanda. talebe ya.zılma
sma aıt bazı nartıar konmu.stur. 

OLGUNLUK iMTiHANLARINDA 
NELER BORULAOAK1 

936 - 37 ders yılı sonunda lisele
rin fen ve edebiyat kolundan yazılı ve 
sözlü olgunluk imtihanlarına haziran 
ve eylül devrelerinde girecek olanlar 
için muhtelif ders guruplarından aşa. 
ğıda. yazılı kısımlar etrafında sualler 
sorulması Bakanlıkça kararlaştınl 
mıştır. 

FBN KOLUNDAN GIREOEKLERE 
Fizikten: Lise ikide okutulan elek 

trik bahsi ve buna ait tecrübe ve me
seleler. Lise 3 de okutulan miha.niki 
fizik ve dinamik bahisleri, bu bahis
lere ait tecrübe ve meseleler. 

Kimyadan: Lise 1 ve 3 de okutu
lan bütün bahisler, meseleler ve lise 
3 de yapılan laburatuvar mesaisine 
ait suaUer. 

Riyaziye: BUtUn cebir, mUsellesat, 
tersimi ve terkini hendese. 

Tabiiyc gurupu: İnsan bahsi, ve 
fiziyolojiden bütün bahisler. 

Tarih coğrafya, tarihten liselerde 
okunan 3 üncü ve 4 üncü ciltteki bü
tün bahisler. Coğrafyadan Türkiye, 
Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, İran 
coğrafyasına ait bahisler. 

Edebiyat: Tanzimat edebiyatı ve 
ondan sonraki devirlerde Türk edebi
yatı tarihi. 

Felsd:e: Lise 2 ve 3 üncü sınıfla
rında gösterilen bütün bahisler soru .. 
lacaktır. 

Biltiln bu sorgular lise imtihan ta
limatnamesinin 58 inci maddesine gö
re şimdiden biltün öğretmen ve We
belere bildirilecektir. 

YEN/ TAYiNLER 

İstanbul kız lisesi yardirektörlUğU
ne okulun riyaziye öğretmeni Nedime, 
Fatih ortaokulu Fransızca öğretmen
liğine Ankara Ana. öğretmen okulu 
Fransızca öğretmeni Muhibe, Fatih or 
taokulu İngilizce öğretmenliğine ts-

4 an··~.ı: lcı l.s::si İngilizce öğrc .. nwai 
Fatma Meliha tayin edilmiştir. 

YARDIM BANDIÖIN A 1560 AZA 
YAZILDI 

İsta.Iıbul kültür direktörlUğünUn 
memur ve i3yarlarile öğretmenlere ö
lüm :Gamanında. yaruım etmek Uz.ere 
bir sandık kurdtWınu yazmıştık. 

Sandığa şimdiye kadar 1560 Aza 
yazılmıştır. HenUz bazı kazalardaki 
öğretmenlerin adlan mutemetıer tara.. 
fından sandık direktörlUğiine bildiril
mediği için kat'i aza yekilnu belli de
ğildir. 

Direktörlük dUn bütün mutemetle. 
re bir tamim göndererek aza vaziyet
lerini bildirmelerini istemiştir. 

imzalar soyadları ile 
atılacak 

Belediyede çalıf}a.Il memurlar imza 
defterlerine yalnız adlarını atmakta
dırlar. Bu vaziyet karşısında imza cet 
velinde bir çok karışıklıklar meydana 
gelmektedir. Belediye bütiln §Ubelcre 
bir tamim göndererek memurların im. 
za cetveline yalnız adlarını değil ayni 
zamanda memuriyet Unvanlarını ve 
soyadlarını da yazmalarını bildirmi5-
tir. 

Evli kadın 

Kansı - Evlenmeden evvel beni daha fazla scviyrodun. 
Kocası - Tabii. Ben. evli kadınlan sevmem ... 

--





Anasını Gör 
Kızını Al 

Biribirini kıska
nan iki artist boks feM~~f~ 

düellosu yciptı 
ikisi de, yüzleri gözleri 
kan içinde, biribirleri
nin kolları arasına düş-
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Y ubğınm, yatağının aralanru, 
dö,eme tahtalanrun kovuklarını, ta§lık
taki maltalann altlanru gözden geçiri
yorlar. 

Torba yahut çömlek dolusu küflü -
leri bırak, boynundaki ban.ağa dönmüı 
kirli kesede iki silik çeyrek, üç balar 
Yüzlük, yedi sekiz onluktan bafka para 
Yok .•• Ak§Una mevlasını bulsa yarın ce

tüler; fakat barıştılar SoUJ.a S. Harvay, .'mğda E. Batta 

nazesi evde kalacak ••• 
Hafizanrm, yine bu iıte hiç kendi 

Parmağı yolanu!, suç günah onun de • 
ğilmi§ gibi, hacıya açıyor ağzı, :fumu • 
Yor gözü: 

- Cehennemin finnanna gidecek se
n.in gibi sakallılardır! •• 

Cehennemde çayır ç.&YTI' yanacak, 
Yanıp yanıp dirilecek, zebanilerin elin
den kurtulamıyacak senin gibi nemrut
lvdır! ... 

Aarada bir de sesi yavaılatmada: 
- Bundan bu kadarcık mı para çı • 

kacaktı?. Yalnız iki çeyrek, üç yiizlük, 
Yedi sekiz onluk mu? •• Alimallah inan· 
\bam. Demin dedim, yine de diyorum.. 
Bu papazda torba doluları, kavanoz do-
hılan lira yaba, hem de T akyanoz al -
tını.an, kellemi veririm.. Kim bilir ne • 
l'eye sakladı dinsiz, imansız? .• 

Böyle öfkeli öfkeli söylenip durur -
~ birden Ayşeye dönüp elini böğrü • 
be koyuyor; gayet ciddi bir vaziyet ta· 
'Crnıyor: 

- Kan, bana bak ba~ aklını batı • 
- al ... Civansın, güzelsin, güzellerin de 
!ahbazısm. Aynanm önüne geç kendi -
ili gör. Kar parçalan gibi tenin, ilimya 
"-Yınaklan gibi vücud~ levendler gi
bi endanmı var •• Padi§ahlara gözde o • 
~ hebennaka Çen<es kanlarmd~ ve
~lere kesahçelere satı. lan odalıklardan 
'"lll kat üstünsün. •• ömrün günün otu • 

ıı ~dökmekle mi geeçcek?.. Buna ne 
'Tazı olur, ne de kul. Fırla mey -

~!-. 
L... (_Fırla meydana!) deyişinden murat, 
~i zanaatmı,yanİ kiğıt kavaflığım 

~Cf çekmek. .. Söze devam ediyor ve 
~"&İye ettiği zanaatm ne demek oldu -
'"'"Qu anlatıyor: 

- Benim yapbğun iıte.. Ondalıkla, 
~ığı sekize, o~ icabında on beıe, 
~ından, erkekten ötekinin berikinin 
'l>h"' ,., gııu almak.- y qlılrk, deımansızlık, 

~~ filandan ötürü dairelere gidemi • ;::er- var. Onlarm bir nevi kapı çuha
li olınak... Aylık çı:kbğı günler Ma • 
'~. E~ Şehislim kapısına, Se • 
~ kapısına, yani aylık verilen yer
i~ bir görün.. Müdürlerin, mümeyyiz • 

' katiplerin, veznedarlann hepsi 
.. 1 hananüküm pastmna ohnazlana ... e ,,;:_..,_ . 
l'atc --~ tükür... Ak sakallısmdan 
l'f la!canısma kadar alayı puslalanm 
iiıı ~lana, masalarına herke.sten 
~ leni çağmnazlaraa, aylddan cüm
,~~dem bktr tıkır senin önüne say
tid· ~ avaidin olan çeyrekleri, me
~eleri ırlar şıkır cebine yerleıtir • '7" arnbnn, çorabnn. .• Arada daha 
)~ d er de naneler, maydanozlu köfte -
~ e Var. Şimdi söylebne hana orala· ... 

• .\}'..,. •• w .. •• rek __ .ı_ -
lif~~ gogsunu gere ve gcnıan 

eJc. (hah hah hay!) diyor: 

Ayşe bir huri olup çı.kmı., 

ıı ..• 
Edaya gelince kah evde, kah Hafize

de... Bakımsız, üstü başı peri~n, bü -
tün gün sokaklarda. .. 

Kıskançlık ve rakabet hissi insanı 
en büyük, hatta en korkunç teşeb. 
büslere sürükliyen bir amildir. Bir 
çok ilim adamları rakabet hissi ile 
hareket ederek büyük teşebbüslerde 

bulunmuştur. Fakat gene 'aynı hisle 
hareket ederek· f e1akete sürüklenen 
insanlar da vardır. 

Fakat, kıskançlık hissinin amil 
olduğu eğlenceli hadiseler eksik de. 
ğildir. Bunlardan biri geçenlerde ol. 
muştur. 

Elisa Batta ile Süzan Horvay l\ta. 
caristanın en tanınmış iki artistidir. 
Fakat, ikisinin de aynı derecede meş 
bur olması fena bir netice doğurmuş. 
tur. 

Anası da kızı da maşal
lalilarınz alıyorlar Bu iki Macar yıldızı birbirlerini 

Bir kaç sene de böyle geçiyor. kıskanmağa başlıyorlar. İkisi de ken. 
Çakır Ayıe arhk ne evile alakadar, disinin en büyük Macar artisti sayıl. 

ne de bir tanecik çocuğunu gözü gör- masını istemektedir. 
düğü var ••• Krz, dokuz, on yaımı bul - Bu gaye ile bir çok filmlerde çok 
nwı. Akranları mahalle mektebini bitir- fazla çahşıyorlar ve sıra ile hazan bi. 
mek üzereler. (Vezzariyati) yi, (Kif) ı ri, hazan öteki muvaffak oluyor. 
geçmiıler, mushafa çrkmıflar.- O, elifi Kıskançhklan daima devam eden 
görse direk sanmada.. bu artistlerin arasında bir gün daha 

Hafizanım kulak bükmüyor değil. büyük bir rakabet başlıyor: 
- Bu kız artık büyüdü. Biraz da Genç bir Macar baronu ikisinin 

mektebe gits~ mürekkep yalasa. .• Va - de takdirkandır. Yalnız ikisini de ay. 
kra kız kısmına okumanın, ya.zmannı lü- nı derecede sevmesi işin felaketli ta. 
zumu zait; zait ama böy)e sokak sokak, rafı t Çünkü artistlerden her biri 
mahalle mahalle, Haymana beygiri gibi kendisini barona daha fazla sevdir. 
dolapnası da doğru değil... mek istemektedir. 

(Hiç değilse ayağına bağ olur!) di • Evvela aralarında gizliden gizliye 
yerek Avratpazarmdaki Taşmektebe, başlıyan bu kıskançlık, en nihayet 
elile götürüyor •.• Hocafend~ ~ bev- a,Çıia vuruluyor ve bu yilzden kavga 
vap da a babı. ederek, darılıyorlar. 

- J\hn bunu ... Eti sizin, kemiği bi -
ziın! •• diyerek bmdayor. 

Eda mektebe devam edecek takımm. 
dan 1111? .. Doğnı dürüs sekiz on gün ka
dar gidip geliyor, sonra İ§İ tavsatıyor. 
tki gün gidene üç gün mektebin sem -
tine uğrama yok. (Hutaydım da an -
nem, ciciamıem göndennedi de!) diye 
yalanlan kıvnmada. •• 

O zaman, işin içine kadınlık izze. 
ti nefsi giriyor. Birbirlerini ne san. 
at, ne aşk sahasında yenemiyen iki 
rakip, ne olursa olsun çarpışmağa 
hazırlanıyorlar: İkisinden biri tama. 
mile mağlup olmadıkça bu iş hallolu. 
namıyacak. 

Bunun üzerine iki artist düello yap 
mağa karar veriyor. 

Yalnız, nasıl bir düello yapacak. 

nilmesi kolaydır. Sonra, dögüş hissi ---------------.1'1 
ile hareket eden iki insana en yakışan 1 ango Şempanzeyi 
mücadele tarzıdır. Bundan başka ka. ugutuyor 
nuna gelir tarafı da vardır. 

Bir müddet iki kadının boks öğ. Lcopold Thoma isminde bir do 
re'llmesi ile geçiyor. Nihayet Süzan tor, yaptığı tecrübelerde tavuk, ta' 
ile Elisa birbirlerine haber gönderi. şan, fok balığı gibi bazı hayvanlaı 
yorlar: uyutmağa. ve dalgın bir hale getirmt 

ğe muvaffak olmuştur. 
Boks öğrenmişlerdir ve dövüşmeğe 

hazırdırlar. Doktor son tecrübelerini bir şam 
panze üzerinde yapmış ve bu haY'·an 

iki artistin ara.c;rndaki rakabet çok. en iyi uyutan şeyin bir tango havas 
tan ciuyulmuştur. Fakat aralarında olduğunu keşfetmiştir. 
bir düello yapacaklarından kimsenin 
haberi yoktur. 

Onun için "Süza.n Horvay ile ElL 
sa Batta bir boks maçı yapacaklar.,. 
Diye ilin edilince bütün Budapeşte 
halkı heyecana geliyor ve maçı sabır. 
sızlıkla beklemeğe başlıyor. 

Nihayet maç, büyük bir kalaba. 
Jık huzurunda yapılıyor. Seyirciler 
yumruk atan kadınları alkışlarken 

birdenbire çehreler endişe ile kapla. 
nryor, alkışlıyan eller duruyor: 

Boks maçı hakiki bir döğüş şekli. 

Lind berg yeni bir 
tayyare yaptı 

Bir iki aydanberi Lindbergin Lon; 
drada bulunduğunu biliyoruz. Amer' 
kayı unutmak üzere olan meşhur tay. 
yareci şimdi yeni bir tayyare yap. 
mıştır. Bu tayyarenin bambaşka bit 
;:ekli vardır. En güze çarpan tara 
kanatlarının tayyarenin a1trna daha 
yakın ve pervanenin bilakis daha ya.; 
karda olma.c;ıdır. 

n! almıştır. Hakem boksörler~ ~kid~ Fıçı ile Okganus seyahati 
bır fena puvan yazıyorsa da ıkt ka. 
dınrn yüzünden gözünden kanlar ak. 
makta devam ediyor. 

Bunun üurine halk müdahale edi. 
yor ve maçın bu feci vaziyetine niha. 
yet \'erilmesini istiyor. 

Hakem maçı tatil ettiği zaman, ilci 
rakip birbirlerinin kollarına atılıyor. 
lar ve halsiz, mecalsiz yere yuvarla. 
nıyorlar. 

Bu suretle maçta kimin mağlup 

Ernest Piyegajski isminde bir ma.. 
cera heveslisi, fıçı üzerinde Atlas o 
yanosunu geçmeğe niyet etmiştir. B 
nun için i1k tecrübelerini bir gölde 
yapmış ve "çok iyi neticeler,, almış.. 

tır. Hakikaten, fıçı, dalgaların test. 
J.ile ~11Auuı.,11an Sll.t un Uz.~rına~ llu,. 

rabilmektedir. Fakat, en büyük tran.. 
satlantikleri havaya kaldıran dalg~ 
Iarın ara.c;ında bu f1çının nasıl dum 
bileceği m:ılUm değildir. 

olduğu anlaşılamıyor. Esasen buna --------------
artık lüzum yoktur. 

Çünkü birbirlerinin kolları arasına =---
düşen iki artist gülümsiyerek bakışr. I 
yorlar. Artık aralarında düşmanlık Dün ve Yann Kitaplarmdandır 
kalmamıştır. Çünkü iki~i de hıncınr ----·F•i•y.atı_ı_s_ku•r•u•ş•tu•r ___ ,.. 
iyice almış bulunmaktadır. 

PARA 

Boyuna cami avlulanna, kale dıtla • 
rma kaçmada. Gelsin erkek çocuklarla 
ceviz, kaydırak, çelik çomak oyunları •• 
Hatta (sala) denilen karşılık1ı taş kav
galarma bile gİnnede. Kafası gözü ya -
nlrp (hoca efendi falakaya yatmrken 
çelmeledj, yere kapaklandım!) diyerek 

1ar? Macaristan düe11onun yasak e. -----------------------------
dildi~i bir yerdir. Yasak bile olma. Gezinti 1 er: 
sa, bu iki kadınm ikisi de ne taban. -----------------

eve de yalanlar atmada. 
Annesi Hanım, sabahlan horo:zu ba

şına bağbyarak kapıdan çıkıp yatsular • 
dan sonra dönerken, arada bir geceleri 
de ge1memeğe ba§lıyor. 

Hafize Edayı büsbütün yanına al • 
mağa karar veriyor ve alıyor, fakat bin 
pişman <la oluyor. Ne kadar höt möt 
dese, gözdağı vene afacana laf dinle • 

ca. kullanmasını biliyorlar, ne kılıç. 
Tabanca ile kılıç bir kenara bıra. 

kılınca. ortada yumruk yumruğa dö . 
vüşmek kalıyor. Fakat yumruk yum. 
ruğa dövüşmenin de bir "teknik,, şek. 
1i var: Boks. 

Bunun üzerine iki artist birbirle. 
rile Mr boks maçı yapmağa karar ve. 
riyor1ar. 

Boks da iki kadrn1n bildiği bir 5:eV 
değildir. Fakat, hiç olmazsa öğre. 

temiyor. Hafazanallah, cıva gibi bir ·------==nıı•m ... , ---·------
mahluk. •• Ele avuca sığar ~y değil ki.. Canbaz kadın 

Şunu sokaklardan, maha11e çapkın • 
lanmn arasında nasıl çelaneli? 

Hem dikiş öğrenir, hem de basla al
hnda olur diye Y edikuledeki bir erme
ni modistranın yanma veriyor. Hiç de
ğilse ayağı ortadan kesilsin. 

Değersiz gayretler 
S. Gezgin 

~ 1laııi Hafizanım teyzeciğim, val -
~Çok tuhaf sın. Huyumu aanki hiç 
'Y'oı- gibisin ..• Ayol ben o haraza -
d~~sına girebilir miyim? Dediğin 
~~eki. , muhasebeci kapılanna, ---------------
l~c delıklerine saldıran, önüne ge- /)1!!4 _.e 

( Arr.ası ııar) 

ilim ve fennin suça benzer buluş
larile sık sık karşılaştığımız günler • 
deyiz. Kızgın potalar önünde, kızıl 
yüzlü kimyagerler, birer cehennem 
zebanisi gibi çalışarak, zehirli gazlar, 
ölüm doluları araştırıyorlar. Bir yan
da top fabrikalarının türbinleri uğul
dar, öldürücü namlular dökülürken, 
bir yanda hekimler, insan ömrünün 
bir dakika daha uzatılması uğrunda 

geceyi gündüze katıyorlar. Renk 
renk pclteler üstünde mikroplar bes
lenip üretiliyor, kuvvetli camlar al -
tında bir damlaya bir deniz enginli -
ği veriliyor. 

Dün, okudum, ki yeni bir usulle 
kadmlann tazeliklerini, güzellik ve 
alımlarını ölünceye kadar sürdürme
ği gerçekleştirmek üzere imişler .. 
Çıldırdı mı kuzum bunlar? .. Kadın 
güzelliği, geçici bir varlık iken bile 
dünyayı altüst etmeğe yetmiyor 
mu? Tarihin, san'at ve edebiyatına
kışma bakınız. Her türlü ıztırabm 
bir kadın güzelliğinden taştığını gö • 
receksiniz. insanlığın bu belalar kar
şısında bir tek tesellisi vardı. Saman 
ateşi gibi çabuk parlayıp çabuk sö • 
ner, diyorduk. Sonra canı yananlar~ 
bir gün o dilber yüzlerin solup bu • 
ruştuğunu görmekle, gönüllerinin 
yelpazelendiğinin duyarak avunu • 
yorlC\rdı. Kndınm gençliğini uzat • 
mak, güzelliğine çullanan zamanın 
sırtını yere getirmek bir felakettir~ 
Bununla uşraşan hekimler de insan
lığın en büyük düşmanıdırlar. Bıra • 
kın canım, ihtiyarlayıp ç.irkinlesin .. 
ler. Daha beter olsunlar. Yaradılış, 

~fa ~çcle§en, gırtlaklaıan kanlarla l ı«Bı 
li~abilir miyim hiç? •.• -

•i tlJo..ı da Yok değil. Onun dalavere
~ ~·· Şunun bunun aylığını ala
cli)e 0~ on kuruş cebime atacağım 
l\tıı \t-: .'"da akla karayı mı seçecek? •. ... . ,, . 
~ lie!t- .. Ilı Yoluna koyrnuf .. 
L!~.~~· 8Ürüp sürü~türüp, takıp ta
:'l'~ 1,,,.._urre emininin gelini gibi çı · 
·.ı:G -~""' 

l>ot- lr«l ••• YatS1!ar okunurken dö-
li, l>a d h. 

~.:ı -li&~ a ... ıç gelmiyor. 
~ ~ liaı~ ag~ biçaresi hala çekip dur-
~ f~ a &ag ve hala yatalak ... ölü · 

~ .\ttırıdaJt'?lu~ alıfı. 
~ ~de11 ılerı kim mi alıyor? .. Ma -

~~ı:~~ıc~ bir lrndın aramışlar. 
t~ &ahi '?1ti hu ı::ılar beğenirsiniz? .. 

l'rtıi1 ~ Rcrek iftira, Ay§eyi ilk dile 
0 11 Saka Bayramın kaynana· 

Hüseyin Rıf' at ne 
iş yapar? 

Hii.smJhı Rıf'at şair E:;rcli pek sev-ip 
sayar; şairin sağlığında söylcdiği bü. 
tü~ı hicviyeleri, beyitleri, kıtalan not 
eder, toplar, deftere geçirirdi. Bir gihı 
lzmirde şair E§Tefle Hüseyin Rıf'at 
sohbet ederken .şair Celiil Paşa yanla
rına gelmi§ti; Cehil Paşa o zaman 
genç olan HüSC1Jİn Rtf'atı tanımıyor
du; ne i.J yaptığım sordu; E§Tc/ §Ö'IJ

wcc takdim etti: 
- Pa-§a, hani her pa<lişalmı bir vak

amiivisi vardır ya: llii~ayiıı Rıf'at da 
böyle bir adamdır, benim zırvan'U.v-i. 

simdir! 

ParL<>in büyük bir müzik holünde 
numaralar yapmağa başhyan şayanı 
hayret bir cambaz kadın, çok tehlike. 
li numaralar yapmaktadır. Onun hak 
kında bir fikir verebilmek için bu re. 
sim kafidir: 

Burada Mis Kinti11a "lntran,. ~a. 
zetesinin taraçasında, demir parmak. 
hklnnn üzerinde baş döndürücü bir 
harekette durmaktadır. 

Yer yüzündeki bu tepetaklak gö
rünü~e bakıp da şaşmamak, kimse -
nin elinden gelmez, sanımn. Dün -
ya, çarklarının yansı sağa, yarısı so
la dönerek, hiçe doğru yürüyen bü -
yük bir makineyi andırmada . 

Şimdi de bütün bu fesat kumku
maları yetmiyormuş gibi, hepsinda~ 
kötü, hepsinden daha korkunç bir 
işle uğraşıyorlarmış. Biliyorsunuz, ki 
son zamanlarda hekimlikte yeni bir 
bölüm türedi: Güzellik şubesi. Kan
serle verem, ortalığı kasıp kavurur, 
sramızdan her yıl milyonlarca kur · 
ban alırken, gi.izellikle uğraşmak ... 
Yeni bir tuhaflık diye sayılsa yeri • 
dir. 

en büyiik hekim ve erişilmez bir us· 

tadu. Onun yapmadığını başarma .. 

ğa kalkışmak, genel düzeni yıkar. 

Güzellik eksiri bulunduğu gün, dün· 

yanın bağrına onmaz bir yara açıl • 

mış olacaktır. Çektiklerimiz yeter. 

başımıza yeni işler açmıyalun. 
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aeye konulmuıtur. Bu aletlerin hepı İne 1070 lira bedel tahmin olunmUf-
1r. Listesi ve ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekliler 2490 
• b kanunda yazılı vesika ve 80 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz 
eya mektubile beraber 27-11-93 6 Cuma günü, saat 14 de daimi en· 
Umende bulunmalıdırlar. (1) (2897 ) 

lstanbul Nafia Müdürlüğiinden: 
16-11-936 pazarte5i günü saat 15 te İstanbul Nafia Müdürlü -

ünde "5841" lira ketif bedelli Topkapı sarayında, Arkeoloji ve Türk ls -
bn eser!eri müzelerinde ve Bağdat köşkü ile hazine kovuşunda yapıla -
ak tamirat iıleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlı k itleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hülasasile buna m üteferri diğer evrak dairesinde görüle 
ektir. 

Muvakkat teminat "493" liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarım ve en az "5000" liralık bu İ§e benzer 

f yaptığına dair gösterecekleri vesik " üzerine Nafia müdürlüğünden al -
D1f olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikaları ile 16--11-936 pa
artesi günü saat 15 e kadar Nafia Müdürlüğüne gelmeleri. (2556) 

Devıet'~De';,;i7yolla,ı ve Limanla'ri· · ıŞtetrne . 
. _., . : Umum idaresi illin/arı ·_ 

Muhammen bedeli 409 lira 42 kuruş olan muhtelif eb'atta 2900 ki
o karfiça çivisi 25. 11. 36 çarşamba günü saat 1 O na kadar Haydarpaşa
:la gar binası dahilindeki 1 inci iılet me komisyonu tarafından pazarlıkla 
atın alınacaktır. 

Bu İ!e girmek isteyenlerin 30 li ra 70 kuruşluk muvakkat teminatla
rile birlikte yukarıda yazılı tarihe ka dar komisyona müracaatları lazmı • 
:lwr. Bu İ§e ait şartnameler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2819) 

Begf!glfl: ı:akıflarDirektörlüğü ilanları 1 
SATILIK MAHLÜL MALLAtl 

Değeri 

Lira K. 
Pey paraıı 

Lira K. 

435 00 !. ~ 33 00 Beyoğlunda Tünel civarmda san Lüt
fü mahallesinde Sarı Lütfü camünin 
14~ metro murabba'ı arauı. 

164 60 13 00 F mdıkhda Yahya çelebi mahallesin -
de sandıkçı çıkmazında 7- No. lı 

55 metro arsanın tamamı. 

Mülkiyetleri pqin para ile 7 /T .. sani/936 gününden itibaren açık 
artbrınası on gün uzablını§tır. ihalesi 16/ T. sani/ 936 da yapdacaktır. ı 

İsteklilerin yüzde 7,5 pey paral arile Mahlulat kalemine gelmeleri. 
(2852) 

T. T. Levazım müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 kalemde muhtelif tip ve mikdard!.\ 

kağıtlı ve emaye iplikli kurşunlu kablo ile kağıt masura kapalı zarf 
•sulile ekıiltmeye konınuıtur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli (83064) seksen üç bir. 
altmıg dört ve muvakkat teminatı (5404} beı bin dört yüz dört li
radır. 

3 - Eksiltme 7 - 12 - 1936tarihinde saat (15) de Ankarada 
Posta T. T. Umumi Müdürlüğündetoplanacak Alım Satım Komisyo 
manda yapılacaktır. 

4 - istekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edere!~ ala 
cakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını vıe 2490 
aayıh kanunda yazılı belgelerle beraber 7 - 5 - 1936 tarih ve 3297 
•Yiiı resmi gazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik ol 
malar1 icabeden müteahhitlik ves. kasile teklif mektuplarını me.:kfu
kanununun tarifatı dairesinde haz ırlıyarak sözü geçen tarihe müsa 

OOLE SEŞidYATI: 
Saat 12,30 plA.kla turk musikisi. 12,~ ha 

vadis. 13,05 plA.kla hafif mUzlk. 13,25--B,OO 
muhtelif plAk neırıyatı. 
AKŞAM l'lı"EŞRİYATI: 

Saat 18,80 plAkla dana mua1kisl. 19,80 Mo 
nolog: Hazım tarafından 20,00 Fitat ve ar 
kadaşları tarafından turk musikisi ve halk 
ıarkıları. 20,80 Safiye ve arkadaflan tara 
tından tUrk musikisi ve halk garkıları. 21,00 
orkestra. 

ı - Rossinl: (Sevll berbef'ıı operumın 
uvertUrU. 

2 - Strauas: (lJmon çlçek!erl memleektl) 
vals. 

3 - R!rnskt - Korsakoff: (Gllncşe hitap). 
-& - Jarnefelt: (Pre!Utl. 
5 - Gla.suno:t: (Mevsimler bale!inden kar) 
6 - Lehar: (Gönlümüze aşkı ilham eden 

kimdi?) 
7 - Kalman: (&rdaş Früstın operetinden) 

parçalar. 
R - Rodo: (Nişan resmi geçit!) entermez.a 
Saat 22,00 pllkla aololar. 22,30 Ajana ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 

YARIN 
öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 plA.kla tUrk mu.ıılkl.81. 12,M ha 

vadls. 13,05 pla.kla hafit müzik. 13,25 -H 
muhtelit pta.k neşrlyalL 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 p!Akla dans musikisi. 19,SO 
Spor musahabeleri: Etret Şefik tarafmda.ıı 

20,00 TUrk musiki heyeti. 20,30 Vedi&, Rıza 
ve arkalarıaln tarafından tUrk mus!kJsi.11 ve 
halk şarkıları. 21,00 orkestra. 

1 - Spendiarofl: (Kazak m&l'§ı). 2 -
Strauaıı: (Mavi Tuna) vals. S - Arlesfenne 
No. 20. 4 - Pogg1 :(Melodi romanUk). ıs -
Dvoralc: (Slav dansı). 6 - lppoıtt-lvanott 
(Kafkas aaviti). 

Saat 22,00 PIA.kla sololar. 22,30 Ajana ve 
borsa haberleri. 23,00 Son. 

BORSA 
1t .10 . 936 

Wzalanoda 7Jldaı ~ ol&alu, .... 
rt.ade muamele ıröreoıerd.U. Kakamlaı 
.... 12 de kapaıuf •tıe ftyaU&nı ıır. 

p ARALAR 
•Sterlin l!H. • Şllln A vua 
•Dolar 1.24.b turya t2-
•Frank Ll7.- •Mark 28,-
• Liret ılk.ı.- •Zloti ~(> 
• Ralgika :Ji'r. ti&, - •Pengo ~-
·Drahmi 'l:(\j,- •1A7 ..... ,., _ 
• lırvt.çre Fr. tı1b,- •Dinar b1, -
•Leva ~ ~.- Yen b2 -
•Florin 66,- • Kronlsveç ı.tJ -
•KronÇek. 71:1- •Aitm 991-

Pezeta ıtı - •Banknot 1.142 -

CEKLER 
• Londra 818 - •Viyana • 2810 
• Nevyorlr 0,71lt0 • Madrld HS 
• Parti 17 lb •BerUD Ul/ı:ı7 
• M!la.no lb.11:11fl • V&rfOft 4 2:ı12 

• Brllkael 4 7lb:- • Budapeftt lt. 1$~ 1( 1 

•Atına 89 b6 • BUJmıt lt.8 •72'> 
•Cenevn i •7 • Bel(T&O tlf 8~87 
• Sotya 66.2~2:> • Tokotıama 2 79 
• Amsterdam 1 47J2 • Moelrova 24 7l 
• Prağ 22H76 • StDkbolm Hl~2 

ESHAM 

• lş Bankası 10 co rramvaJ ...... ) 
Anlldolu 119.fA • Çlmeoto 18 8) 
Reji ~o Ooyon Del 000 
Şlr. Rayny - .00 Şark Del J (JJ 

• Merkez Baolr & ı.W BaJya .'ıo 
U. Sigorta ~I Şark m. ., .. • l•ı 
Ponomout> -- Qb Teletoo .co 
ıatlkrazlar Tahviller 

• 1933 T.Hor. 1 ~ SS.'> ll:lektrflr JIJ,lJI 

• • . . o 221<tj TramY&J öJ,70 
• .. m :<24 Rıbum 4.0b .. .. 

C.ııtık.Oahllf 11•.I0 • An~oıu f lı ı S'J 
• Ergeıı.I İstik .111.0 Anadolu D ~ 2 * 1 

19211 A M -((1 .... nıWolu m 'lltJ 
B. Erzurum 10 2b lıfflmesall A •b 2\ 

dif pazartesi günü eksiltme saatiıı den hir ıaat evveline kadar o ko· ----·------------' 
misyona tevdi edeceklerdir. 

5- Şartnameler 4 lira 16 kuruı 
T. T. Levazım müdürlüğünden ve 
ayniyat ıubesinden tedarik olunur. 

mukabilinde Ankarada Posta 
lstanbulda Beyoğlunda Levazım 

(1456) (2340) 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Zincirlikuyu ilk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit ba~ı 

olan Birinci kanundan itibaren de ta lehe alınacaktır. 
2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 lirndrr. Büyük 

tatilde okulda kalacaklardan ayda 12 ,5 lira almtr. 
3 - Y azılmalt ve fazla malUm at almak istiyenlerin Okul Direktör . 

lüğüne b:ışvurmalan lazımdır. (2813) 

"JŞ KA!~UNU" nun dokuzuncu "Te~kilat" faslmdald hükümlere 
töre kurulan "15 DAiRESİ" nin Teşrinisııni 1935 ba~•ndan iti,baren faali
yete be;Jadığı 145 inci madde mucibince ilin olunur. (1661) (2802). 

1 
:I 
l 

• Pereembe CUMA 
Takvım 12 ıı. Teı. rJ n. Tc1. 
======t 26 Şaban 27 Şaban 
Gtıo dOğt&f!J 

GUn tıatıııı 

Bab&lı nama& 
ogıe nıtm&Z1 

lkJodJ oıuııı:ı..zı 

'-kşam oa.nııu;ı 

Yat.ııı nıun.ılZ. 

lınaalı 

Yılın geçen g1lnlen 
Yılın kllllln g1lnlerı 

6 44 (ı 4.'i 
16.54 16 53 
6t)() 60! 

11 58 ı r 58 
14, •i 14.:46 
16 54 1f)5 i 
18 28 18 27 
5 02 ,; o~ 
:<l 7 31~ 

48 47 

Göz Hekimı 

lı Dr. ~ükrü Ertan-
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. tfo 

''il (Cağaloğlu Eczanesı yanında) 

relef0n Z25fifı 

1 
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YAZAN: 
Agat:ha Christie 

Doktor da: ı 
- Amma da karıtık bir igmit bu ha 1 
- Karrıık bir cinayet değil. Her ci· 

nayet böyle olur. Ben, hadisenin tabii 
ıekilde inki9af ett~ğini zannediyorum. 

- Yal Tabii ıekli bu hal? 
Buk artık ağzını açıp bir kelime ıöy· 

lemiyordu. Bir aralık, ümitsizlik ifade 
eden bir hareketle ellerini açtı. 

Puaro İtalyanı çağırtmı9tı. Birar 
sonra içeri giren Antonyo Foskarelli'nin 
halinden endiıe içinde bulunduğu anla

tılıyordu. 
Şaıkın ıaıkın iki yanına bakındı. 

Sonra: 
- Ne istiyorsunuz? dedi. Benim ıi

.ıe söyliyetek bir ıeyiın yok. Hiç bir 
şeyim yok ..• 

Puııro: 

- Nasd yok! dedi. Var. Söyliyece · 
ğiniz bir ıey var. 

- Ne var? 
- Hakikat!. 
- Hakikat mi? 
İtalyan bunları ıöylerk:::ı Puaro'y~ 

baktı. Polis hafiyesi, gayet sakin bir ta-

vırla: 
- Evet, hakikati söyliyecekıiniz. 

Belki ben bu hakikati olduğu gibi bili
yorum. Fakat sizin itiraf etmeniz de 

lazım. 

- Amma da Amerikan polisleri gibi 
konu9uyorsunuz ya 1 Onlar da hep "iti· 
raf et! itiraf et 1,, derler. 

- Demek Amerikan polisini bilirıi • 
niz siz? Amerikan polislerinin elinden 
geçtiniz galiba? 

- Hayır. Polisin elinden geçmek de
ğil. Bilirim yani. 

- Ben de biliyorum: Sizin Ameri -
kan polisile temasınız Annstrong h!di
sesile başlar, değil mi? Siz Armstrong 
ailesinin şoförü idiniz ... 

Puaro bunları söylerken gözlerini de 
İtalyana dikmiş bakıyordu. Antonyo 
Foskarelli. Ü.zerine iğne batmı§ bir ba -
lon gibi boşaldı: 

- Mademki her şeyi biliyorsunuz, 
dedi, neye baan soruyorsunuz? 

- Yalanınızı yüzünüze vurmak için. 
Bu sabah bana niçin yalan ıöyledini.ı? 

- Yalan söylememe bazı sebepler 
vardı. Bura polislerine itimadım yok -
tur. Beni hemen ittiham ederler diye 
düşündüm. 

- ittiham etmekle çok doğru hare • 
ket etmiş olurlardı. , 

- Neye doğru hareket etmiş olaun
lar ı Benim cinayetle hiç bir alakam 
yok. Ben dün gece kompartımdan bir 
dadika olsun dışarı çıkmadım. O uzun 
yüzlü İngiliz size pek ala şahitlik ed:r 
bu hususta. Raçet'i ben öldürmedim. 
Bu domuz herifi öldüren ben değilim. 
Benim aleyhimde elinizde hiç bir delil 
de yok zaten. 

Puaro önündeki kağıdın üzerine bir 
şeyler karaladı. Sonra: 

- Pek, ala, dedi, gidebilirsiniz. 
Foskarelli kala\ca1dı. Israr ediyordu: 

- Emin olun ki ben değilim. Eıaaen 
ben bu cinayete karııacak vaziyette bu
lunmuyordum. 

- Gidebilirsiniz, dedim. 
- Hayatıma suikast ediyorsunuz 1 

Beni haksız yere kabahatli çıkarmak is· 
tiyorsunu.z .. Hem de elektrik ıandalya
sına oturtulacak. o herif yüzünden 1 Ne· 
ye onu Amerikadan bıraktılar da kaç -
tı? 

Beni olsa bırtlkmazlardı. ! 
- Sizinle onun aranızda ne milna -

sebet var! O çocuk kaçırılmaaı meıe • 
lesinin sizinle bir alakası yoktu ki! 

- Nasıl yoktu! O kı:ıçınlan çocuk 
evin bütün neş"eıi idi 1 Bana Tonyo 
derdi. Otomobile biner, direksiyonu 
kullanmak isterdi... Sevmiyen yoktu o
nu 1 Zavallı yavrucağız! 

Bunları söylerken Antonyo'nun sesi 
titremeğe ba§lamış. gözleri yaşarmıştı. 
Soma, Puaro'nun bir şey söylemediği· 
ni görerek çıktc. 

Putlro: 
- Piyetro ! diye seslendi, başırarsonu 

çağırd•. Piyetro koşa koşa geldi. 
- Git 10 numaradaki İsveçli kadını 

çağır. 

- Peki, Bayım 1 
Buk: 

lngilfzceden çeviren: 
V. G. 

- Onu da mı 1? dedi. Y eti~ir artık be 
birader l 

- Bırak bir kere baıladık sonuna 
kadar gidelim. Sonunda, trendeki bütün 
yolcuların Raçet'in öldürülmesile ali • 
kadar olduğunu ke9fedetek bile olsak 
korkmıyahm ... Ondan sonra katilin kim 
olduğunu meydana çıkarırız. 

Buk: 
- Bilmem, dedi, zihnim almıyor ar~ 

tık! 

Biraz sonra Matmazel Greta içeri gi· 
riyordu. İki gözü iki çe9me ağlıyan ka· 
dına Puaro: 

- Rica ederim heyecana kapılmayın, 
Matmazel, dedi. Sakin olun. Size so • 
racağmıız bir iki şey var: 

"Evvel!, ıiz küçük Deyzi Arms • 
trong'un mürebbiyesi idiniz, değil mi? 

İlveçli kadın, hıçkırarak: 

- Evet, dedL .. Zavallı çocuk 1 Me .. 
lek gibi bir yarvu idi. Gökten inmit bir 
melek ... O haydut nasıl da kaçırdı onu f 
Zavallı annesi kederinden çıldıracak ha· 
le gelmişti... Ondan sonra doğan çocu· 
ğu yaşamadı ... O mes'ut ailenin uğra • 
dığı fel:lketi tasavvur etmenin imkanı 
yoktur!. 

''Bu sabah hakikati olduğu gibi söy· 
liyebilirdim. Fakat o kadar korkuyordum 
ki f Sonra, katil öldü, daha başka ço • 
cukların kanına ginniyecek diye o ka • 
dar seviniyordum ki, halimdeki heyecaJl 
dan fena bir fikre kapılacağmm düşü• 
nüyord·ım. 

"Aman 1 lakırdım boğazımda tıka • 
nıp kalıyor 1 Boğulacak gibi oluyoruııı

Sustu ve yine hıçkırmağa baıladı. 
Puaro, kadının omuzuna vurarak on&S 

okşadı: 

- Anlıyorum, dedi. Ne vaziyette bil' 
lunduğunuzu anlıyorum ... Soracaklarıısl 
bitmiştir. Benim esasen bildiklerimi ta~ 
viye ettiniz, kafi. Hadi gidin, istirahl' 
tinize bakın. 

Greta Olıon, bir şey söylemedi, hır 
kıra hıçkrra kapıya doğru ilerledi ve çl' 
karken, içeri girmekte olan biriıiıı' 
çarptı. 

Bu, Mastermandı. 
Raçet,'in hizmetçisi, doğruca Pua • 

ro'nun karıısına gitti ve hiç bir beye • 
can eseri eöstermiyen bir sesle ıunJJı' 
söyledi: 

- Bayı rahataız edeceğim ama, bl' 
zı söyliyecekleriın var. Si.ıe hakikati ~ 
duğu gibi anlatmak istiyorum: 

"Harpte miralay Armıtrong'un_ • .. ; 
mirberi idim. Harpten ıonn da bV 

yanına hizmetçi olarak aldı. Nevyo~~ 
beraber yaıadık. Size bunu bu sa~ 
söylemedim. Kuıura bakma.ı1ınız. ~~ 
di, bu cinayeti Tonyo'nun itledıl , 
.zannetmiyeaini.ı diye geldim ıöy1ü1° 
rum. Zavallı, öyle bir adamdır ki kiJS:': 
seyi incitmek iıtemcı. Yemin edebi~tl 
rim ki gece kompartnruınından dır, 
çıkmamııtır. Onun için, Raçet'i o öl f 
dürmcmittir. Tonyo İtalyandır. fa~ 
romanlarda bahsedilen haydutlı:ra bfSs' 
zer bir yeri koytur . 

BiTa.ı durdu. O .zaman Puaro.: ~ 

- Söyliyecekleriniz bundan ıb' 
mi idi f dedi. • 

- Evet, ba§ka bir söyliyeceğinı 1°.f ~ 
Tekrar sustu. Puaro'nun da bir ıeY f,,, 
lemediğini görünce Maaterman. b et' 
tereddüt geçirdikten aonn, ıeJAnı "' 
di ve dışan çıktı. 

11 
, 

SUkQtu ilk bozan doktor Konst• 
tin oldu: 

1
1 

- Adeta bir polis romanı yaJıyor'1 
Buk: ~t 

- Bana da öyle geliyor, dedi. S~f • 
gondaki on iki kişinin dokuzu Ar dl' 
trong meselesinde kendilerini a.aıcııl~ 
gördüğümüzden şüpheleniyor. 13a1<;,ııı 
daha neler öğreneceğiz? Yani 

1
.,.r 

kimlerin maskelerini ylizlerindtl'I ç 
racağız? .,,ı: 

·r ı• Buk'un bu sualine cevap verı fi~ 
tam o sırada kapı açıldı ve içeri 
man girdi. ...1.' 

-1er 
Doğruca masaya geldi, selatn ~ 

rek oradaki boş sandalyaya oturdıJ· 
ra: tJJ' 

- Neler oluyor bu trende Y'~ı 
dedi. Sanki deliler arasında k•~J 

(ArkaM 

1 



Ankara - Filyos tireni 
Zonguldağa yaklaşıyor 

altısında yapılacak T eşrinisaninin on 
açılma resmine 

Devrek, (Ozel} 
"fakında vilayeti. 
llliz Ü fkunda yeni 
bir güneş doğacak 
Ankara - Filyo~ 
deıniryolu Zongu: 
:ak. vilayet me . 
ezıne 13 kilom<' t. 

l'e yakınJa~cak. 
Gelecek yıl Cum 
hllriyet bayramın. 
~ Zonguldağın tne girecek. An. 

hazırlık 

ara - Zonguldak 
denıiryolunun <ln 
~~tı kilometrelik A~ıkara - Filyos hattv ula Çaycuma istasyotı.u 
ılyos - Çatalağ. 

~~ arası inşaat v~ demir döşeme işi kömür ta~ımaya başladığını sevinçle 
t'lrinci teş!·inin yir mi beşinde bitmi~ ırörcceğiz. 
~r. İşletmeye a çrlma merasımı Vilayetin beş kazasından en çok 

11 
llnthuriyet bay ramının üçüncü gü trenden fayda gören Devrek kazasr. 

it. Un Yapılacak iken 16 ikfncite~rin~ dır. Bu demfryolunun yetmiş kilo. 
atmıştır. metrelik bir kısmı devrek kazası sı. 

ta Filyostan bu defa işletmeye açıla. nırı içindedir. Demiryolu Devrek, 
tı k 16 kiJometrelik Çatalağzı ista!'lyo . Çay cuma ve Yenice nahiyeleri için. 
'l'-~·l\a kadar bu tren yolu üzerinde den geçtiği gibi kazanın Çay cuma, 
a:rk Ali, Gübi, .Muslu, Doğancıla.. Tefen, Kayadibi, Cebeciler, Yeni. 
l'Qında dört köy, iki köprü ,·e iki bil. ce. Hallı kısık adında altı istasyonu 
Ilık tünel vardır. Bu yolun çok kr.ı:ı . ,·ardır. Tren yoluna rnüvazi olarak 
d 1 doğrudan doğruya deniz kenarın. akan Çay cuma ve Yenice ırmaklarr 

• aıı g'tmektedir. şimdi artık kereste ve direk nokJiya. 
dor;llu defaki açılacak hat doğrudar, tını yanıbaşından geçen medeniyet 
~o ruya kömürle temas edecek ve kervanına terketmi~lerdir. 
ııı ·~guldağın en değerli ve ,·erimli kö. Filyo!'1 - Çatnlağzı tren yolunun 

' l&Ur ocakları olan Gelik ocaklarının açılma re mini halk büyük sabırsız. 
gııtıa 'on varnu, olacaktır. Bundan lıkln bekliyor ve ıscvinç içinde çalka. 

ıs doı r~ her giin bir kaç trenin lç Ana. nıror. 
~ve Türkiyenin her tarafına • • 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
~ ... kn Çoğu F'~b ille lcmİnah T ofth.İ acıal ~ 
~ İae 210 225 15 253.12 23/ 11/ 936 15 Açık 
idllra 210 225 5 84.37 ,, ,, ,, ,, ,, 

e ~ İIQ - Edime Erkek Lisesi ile Erkek Öğrebnen okulu için yukarıda ya-
~lftl kalem giyecek e§yayı 6 111/ 936 tarihinden itibaren ayn ayn açık 

• ~eye konuhnuştur. 

• ''" - İhaleleri 23/ 11/ 936 Pazartesi günü saat 15 de Edime llbaylık 
t1 )~~da Kültür Direktörlüğü odaa mda toplanacak Komisyon önünde 

~ktır 

' ~~la- l~teklilerin 2490 numaralı eksiltme ve arttmna kanununda ya-
1' eler ve daha evvelden mal sa ndığma yatıracakları teminatların 
~~~u ile beraber yukarıda yazılı günlerde komisyona gelmeleri ge • 

··~-;:_Eksiltme p.rtnameleri ve nümuneleri Edime Kültür Direktör -
-ı vurularak görülebilir ( 28 85) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen Kıymet 

ti ~t&a 
!'ay: Katipkasnn Mh. si Değirmen So. eski 39 ye-

Lira Kuruş 

62 •1 't,~b ni 62 sayılı 34 metre murabbaı arsa: 
' ~il:-~ Ya: Bostan içi So. ğı eski 59sayılı bağın 1/ 2 payı: 97 

a:ıda: Bahçeler So. eski 11 M. 591 metre 26 desi-
4ıl'tt, metre murabbaı arsa: 591 

'
1 

\r\llköy: Büyük Ayazma ve yeni çe§me So. eski 
~ 30-32 yeni 36-11 sayılı evin 3312/ 8640 
lıkö Payı. 1000 

f\. . Y: keçeci Piri Mh. Çakırgöz So. yem 11 sayılı 
r "f'takö evin 18/ 40 payı. 300 
, ~·· Y: Portakal arkası So. eski 21 yeni 27 sayılı evin 

li}'UkÇa tamamı: 600 

11 ~ • r§ı: Karamanlı oğlu soka ijı eski yeni 1 sayılı 
tlıkö dükkanın tamamı: 216 

, ~ }': Caf~rağa Mh. Duvardibi So. e!l!<i 4-ô-8 ye-. 
~t\Pı· ~1 55-57 sayılı evlerin 3 / 16 payı: 375 
~ · l<urkçübaşı mahaJlcsi Kuyulu sokağı eski 20 
~Pl Yeni 30 sayılı harap hane: 250 

fa: Caınükebir Mh. de T e rsi\ne kapm Cd. de 
~\lt ' eski 31-31 mükerrer yeni 21-23-25 

t~da. &ayılı dükkan ve han: 1200 

00 
50 

26 

00 

00 

00 

00 

00 

()() 

00 
k. • Çartı ~ddesi eski 29 yeni 33 sayılı kahve-
~ıliııj. hanenın 2 / 5 payı: 192 00 

~ ~~Ytı sokağı eski 44 yeni 6 sayılı evin tamamı: 60 00 
f~ \>e ~azılı mallar 4 / 12/ 936 Cuma günü saat 14 de kadar pe -'r ha.~iııe rlı~la satılacaktır. Sa b§ bedeline istilaazı dahili ve yüzde 
~t~ ~hvıl!eri de kabul olu ncr. lste!dilerin yüzde 7,5 pey akça • 
~kkil ve cuma günleri Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğün -

aatı, komisyonuna müracaatlan. (F.) (2878)~ 

Dünkü Keşidede Kazanan 

No. 

7 
9 

15 
22 
42 

225 
298 
304 
309 
432 
673 
509 
637 
673 
677 
692 
699 
757 
769 
831 
878 
944 
980 
989 

1064 
999 
89 

174 
196 
440 
489 
589 

1597 
604 
628 
640 
750 
881 

2025 
925 

60 
372 
449 
520 
571 
586 
704 

2790 
791 
861 
935 

3023 
93 

146 
150. 
331 
30J 
428 
492 
495 

3645 
716 
891 
780 
927 
956 

4024: 
42 
60 

148 
161 
222 
236 
3~7 

44~9 
532 
963 

5072 
177 
249 
265 
352 
441 

Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi iiste1nizin gösterdiği 
mükafatları derhal verecektir. 

Lira 

30 
50 

100 
1 

30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

150 
30 

15000 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

100 
50 

100 . 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

150 
30 
50 

2000 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
50 

100 
!50 
fi() 

100 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

150 
30 
30 
30 

No. 

456 
485 
540 

5654 
735 
645 
768 
116 
787 
87J. 
951 
979 

6146 
305 
388 
400 
535 
62!5 

6626 
637 
909 
945 
993 

7070 
203 

339 
344 
352 
387 
437 
447 
587 
602 

7693 
754: 
767 
808 
814: 
818 
8.59 
860 

8046 
73 
88 

290 
304 
508 
432 

8584 
616 
640 
655 
705 
765 
839 
880 
927 
946 
947 

9022 
62 

103 
139 
149 

9184 
260 
310 
381. 
396 
474 
475 
538 
542 

582 
610 
6l54 
673 
698 
904 
918 

10017 
295 
353 

Liral 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

150 
30 
50 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
~o 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
:50 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

12000 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
30 

No. 

396 
500 
602 
854 
943 

11083 
120 

89 
159 
903 
180 
200 

11358 
486 
502 
599 
722 
732 

12017 
20 
86 

112 
190 
459 
586 
599 

12606 
646 
689 
761 
863 
965 

13011 
123 
178 
364 
443 
~1 
669 
796 

138:~7 
933 
942 
95'> 
957 

14075 
96 

116 
295 
204 
313 
336 
378 
485 
514 

14580 
790 

15027 
60 

189 
223 
336 
369 
396 
411 
484 
571 
631 
753 
893 
911 

15975 
16081 

116 
130 
133 
19:-l 
303 
328 
342 
419 
479 
623 

Liral 30 
150 

30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 

100 
50 

100 
150 
30 
30 
:·U) 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

100 
30 

100 
30 

150 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
100 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
50 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
30 

500 
30 

150 
50 

100 
~o 
50 

1!'SO 
500 
~o· 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
~o 
50 
~o 
50 

100 

No. 

643 
668 

16722 
718 
939 

17204 
381 
580 
606 
639 
791 
845 
877 

18084 
281 

18301 
337 
384 
400 
4S9 
589 
690 
695 
723 
789 
958 

19027 
39 

122 
15:~ 
188 
222 

19291 
495 
539 
574 
590 
639 
657 
777 
784 
804 
856 
869 
979 

20023 
34 
99 

137 
175 
236 
267 
268 
296 
346 
543 
561 
657 
702 
716 
730 

20742 
774 
853 
868 
949 

21001 
15 
40 

145 
185 
212 
217 
351 
377 
449 

21457 
563 
605 
672 
714 
804 
94~ 
095 

Lira 

50 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

150 
30 
:m 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
o 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

1()() 

50 
30 
30 
50 

100 
100 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

150 
30 

No. 

22129 
149 
184 
195 
338 
362 

22524 
533 
570 
582 
605 
617 
688 
702 
790 
828 
836 
936 

23019 
370 

23376 
603 
624 
735 
797 
799 
997 

22081 
107 
221 
228 
236 
266 
293 
377 

22385 
623 
744 
839 
891 
956 
982 

25q16 
89 

165 
199 
225 
269 

25394 
577 
678 
796 
953 
966 

26086 
124 
224 
234 
250 
413 
482 
533 

26549 
609 
635 
658 
697 

27135 
154 
209 
240 
305 
386 
459 
482 
529 

27698 
740 
789 
964 
976 

2802fi 
45 
69 

~~· ı 
30 
50 
30 

150 
30 
50 

150 
50 
30 
30 

500 
~o 
50 
30 
30 
30 

500 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
30 

100 
150 
150 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
100 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 

150 
50 
50 
30 

500 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
30 
50 

100 
50 

100 
:vı 

50 
"' , 

100 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 

No. 

315 
330 
354 
358 
367 
370 
393 
440 

28472 
628 
757 
863 
973 
993 

20020 
109 
138 
188 
238 
26Ei 
300 
323 
328 
348 
384 

29583 
590 
605 
654 
656 
657 
738 
993 

30033 
35 

172 
187 
223 
244 
263 

30315 
400 
428 
538 
549 
551 
710 
740 
805 
824 
840 
857 

860 
969 
985 

35 
31021 

163 
189 
487 
561 
574 
694 
783 
785 
799 
807 

32217 
250 
620 
661 

32782 
822 
862 
876 
887 

33130 
245 
264 
418 
465 
592 
764 
796 

Lira 

50 
30 
30 
30 

100 
100 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
30 

150 
30 
50 

150 
50 
30 

150 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
100 
100 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 

100 
100 
100 

30 
5d 
50 

100 
30 
30 
;lO 

30 

No. 

932 
952 

339!54 
974 

34012 
39 
78 

200 
201 
300 
622 
638 
729 
757 
838 
891 

35012 
14 

294 
365 
468 
510 
653 
760 
819 
868 
874 
876 

36041 
120 
258 
321 
354 
474 
531 
536 
712 
757 
856 

37055 
390 
461 
508 

37587 
700 
719 
800 
883 
902 

38121 
134 
143 
152 
253 
361 
386 

38480 
484 
500 
508 
652 
810 
8:!6 
842 
913 

3905~ 
135 
144 
384 
554. 
578 

39618 
619 
631 
642 
731 
799 
823 
852 
892 
936 
950 
965 
978 

Lira 

1000 
30 
30 
50 

150 
30 

150 
150 
:soo 
30 

100 
100 

30 
30 

2000 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
50 
50 
50 

150 
150 

50 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

150 
50 
50 
30 

100 
150 

30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

1 

~------------------------!--' 
!LAN 1 

Milli irfan, Türk Anonim Şirketin. 
den: 

Şirketimiz heyeti umumiyesi 27.11. 
936 tarihinde ı.:evka18.dc olarak topla
nıp atideki hususlar hakkında karar 
ittihaz edecektir. Ruznameyi müzake
rat: 

1 - ldare meclisinin ~irketin taE· 
fiyesi hakkındaki teklifinin müzake
resi ve karara alınması. 

2 - Tasfiye kararı verildiği tak. 
dirde idare heyetinin verdiği hcsa- I 
batın tetkik ve tasdikile heyet azası- , 
run ve mUrakibin ibrası ve tasfiye 
memur ve mUrakiblnin seçilmesi. 1 

3 - Toplantıda bulunacak hisse
darların §İrkct mukavelesi hlikümleri 
dahilinde mUracaatla duhuliye vara
kaları almaları ve toplantıda hazır ı 
bulunmaları. 

ZAYİ 

1438 N. araba plftkası uıyi edildi. Ye
nisi çıkarılacağından hükmü yoktur. 

(V. No. 19137) 

. . .Dl$ AGR{LARINI 

NEVROZIN Ç4BIJR _RESER, 



'ABONE ŞARTLARI 

Memleketımızde 

Y&baocı yerle.re 

Poata blrllğtııe l 
girmlyen yerleref 

rillılr e aylık ı aylık 

715() 
ıaııo 

180 

00 ı36 

'°° 
110 
ll!O 

180 

Tnrk1yenlı3 her posta aıerkezlnde &UBuı.~. abone yazıbr. 

YAZI VE YôNETIM YERi: 

ıtdare: 2'370 
) yazı lflert: 21'1.I Telefon 

Tetırar adreal: KURUN btaııbuJ 

Posta kutu.su No. •e 

11ıınıı1ıııııı1ııı"'" rırr1111ıınıtıı111 uıırııır1"1rırıınımrırırnır1111ıtıııııınrııırırııu11 rıınnııırııırıı11111111ıırır111ııı11rrrı1111111ırnnıı111rırıntı1111ııırnı1111111ırını111rııll•"11111rıınrı111111ııttır111•1ıtıımı111111rtnrı1111ır•""'"''"""''""'''mıı.;ı1""'"':rrıı•'"11"''"rı"'11ır1111ın ıı1111111ııııı11111rııııır111111ıııııır11111ııııı111mııı•ııı111111ıı11111ıı1111ııırı111111ırı11111111ıırıııı11111ıı•• 

Dr. IHSAN SAMl---ı· 
GONOKOK AŞISI Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

Çünkü lker mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 
maddeyi haiz yalnız: 

ZAYİ ı 
Galatasaray lisesinden 1923 sene-

sinde mezun olnrak aldığım şahadet. 
nameyi kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

P~~•~, r~••~ ı~~ ~ 1 ~ Fll.~I 
1923 mc,.."'ılnlarmdan Saffet Kurt 

Kadıköy 11.:inci Sulh. Hıtk"'ltk Hd
kimliğinden: 

Kadıköyünde Yeldeğirmeninde J{a. 
rakol sokağında 144 sayılı evde mu
kim Salim kızı Ayşe Mürüvvete akıl 
hastalığı dolayısile ayni evde oturan 
anası Salimerun vasi tayin edildiği i
lin olunur. 

~ ~,~,,,,~~ 
Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
711111936 vaziyeti 

AKTiF 
~. 

Lira Lira 

Altm aatl kilogram 17.088.64'1 L.24.036.5$8.70 
Banknot, • • • ,, 8. 790.854. -
Ufaklık. ,, 7öl.67fl.60 33.589.078.30 I 

Dahildeki Mu.bablrler : 1 

Sermaye. • • • • • ! 
ihtiyat akceal • , • ı J 

15.000.000-
1.551.182.53 

Tllrk llruı: • L. 3.10.25.3.82 3.30.253.82 
llarlctekJ mtılıablrJer: 

Altm safi kllograt 4,398,2H lj 
Altma tahvili kabil serbest 
döv1zler. 
Diğer dövizler ve borçlu gUJ 
ring bakiyeleri • , • • • 

6.186.482.30 
1 

22.329.14 

18. 177.786.76 24.386.598.20 

llazhıe talıvWerl: ( 
Deruhte edilen evrakı naktlye ~ 
karşıııgı. L 158. 7 48.~-
Kanunun 6 ve 8 lnct mad.. ı 
delerine tevfikan Hazl.ııe tar~ !/ 
fmdan vak! tedlyat. ~ " 12.064.611- 146.683.952-

Seneda& cllzdaru: 
Hazine bonoları. • 1 L. .429.206.36 

. ı , 24.405.071.0S 24.834.277.44 
• • 

T1car1 senetler • , • • • 

Eebam ve rahvWlt cOzdanı: 1 

~ }tiyen!n k~ığı esham ve L.34.502.560.23 
sn.ruı.to ..ıu.... ~· .. kı "' ... 

1 pabvtıat ıtıbaı1 laymetıe ı 

B Serbe8t esham ve t&bvtlAt L. 4.045.247.92 38.547.808.1 ;j 
Avanslar: 

Altm ve döviz üzerine avans 
Tahvflat Uzerine avana. 

Bluedarlar 
Muhtelif 

1 

1 
L. t 05.584.33 
L.17.491.721.64 17.597.JOj.97 

4.500.000-
9.818.394.45 

300.287 .b68.3.l 

Tedavüldeki BanknoUar: 
Deruhte edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6 Vt' 8 inci madde
lerine tevfikan hazine taratın.. 
dan vaki tediyat, 
Deruhte edilen evrakı naktfyr 

Karşıııgı tamamen altm olarak 

~L 158.748.563-

l:L. 12.064.611-

, tedavüle llAvcten vazedilen L. 19.000.000-

baldyest, • • • " ' L 146.683.952-

1 Reeskont mukabili lllveten ted.\ ,. 6.000.000- 171.683.952.-
vazed. l .ı.042.078.98 
TUrk Llrast Mevdoab 

1 Oövlz Taahblldatı: 
1.097.46 

l 1 
A.ltm t&bv111 kabil dövizler 
Diğer dövizler o1e ıı.lacaklı ki• 

llrlnıt ooktyeter1 • . • . • L.24.829.G00.40 24.830. l<S.86 
Mub&ellf 1 1 1 • • 

Yf'kfln 

2 Mart 1G33 tarihinden itibaren: 

73. l80.350.9ö 

.su0.287.668.33 

.-==: ~- -

I.akonto haddi yüzde ıs 1..2 - Altm üzerine avana yüzde • ı .. ~ 

RAD'fO 
ve CEP 
lAHBALARllfA 

NAHSUS 

Df.TA . . 
=PILLtRI 

Radyo ve Cep 1Ambalarma 
mahsus 

DETA PİLLERİ 
Hususi surette yapılmıştır. Par 
lale ziyalı ve yanma mUddeU !az 
Jndır. Uzun znman saklanmakla 
bozulmaz ve kuvvetinden zayi etmez. 
Bilılmum mevcut Pillerden UstUn ve 
garantilidir. Çok ynkmda Piyasaya 

çıkacaktır. 

PEK YAKlllDA PİYASAYA ÇIKACAKTIR 

r-KURUN 
Gazetemize gönderilen yazılar, gaze~ 

ye girmek için l8e, zarfının k(leealne (ga. 
zeteı kell.meat yazıJmalıdir. 

Kar§ılı.lr l.ııtJyen okurlar, mektupıa.rma 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

t:lasıJmıyan yazılan gen göndermeJ<ten, 
ıuyaıetalz yollanmı§ mektupların içine 
konulan parala:'Ill kaybolDla&ııdaı:ı, ua.o 
olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör • 
ıllk, UstUne eoru eorgu almu.. 

1 Giinü geçmif •ayılar 5 kuruştur 
Adre. n1 deg-işt1ren aboneler 26 kuruş 

ı Merler. 

~ Uauıterntzde cıluın yazılarla l'eAlmlerln 

L., her hakkı ~keadJ~dlr. JI , 
Çiçeron 

Hitabetile bütün eski Roma ta
rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
cümei hali o zamanların en yüksek 
tarihçisi Plütark tarafından yazıl
mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di
limize çevrilen bu eseri karilerimizc 
tavsiye ed~riz. 

Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
V AKIT kütüphanesi. 

il KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa{!un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de bastaları-

ZA Yl bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin nı kabul eder. Cumarte~i günleri 14 

Haydarpaşa lisesinin dördiincü s·- hükmü yoktur. 2292 Zeki ı den 20 ye kadar muayene parasız-
nıfmdan aldığım tasdiknameyi k::ı.y- {V. No. 19139) -d-ır_. ____________ ..,. 

MÜHİM 
İLAN 

Meşhur Rus - lsveç 

TRA PEZ 
L A S T i K ve Ş O S O N L A R 1 

taze mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için büyil1' 
fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında bU· 

Iabilirsiniz. lsveç "TRAPEZ,, fabrikası 

~abah doıruzdan akşam 

saat be~r kadar mat, sai 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo~·. tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalan pudrası. 
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landmlmış yegane hafü 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalar. 

pudrasının istihzarında 
kullanılmaktadır. lşte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cilcli hemer. 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve-

1 

rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden ka!ın adi pud• 
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu )eırl 
Tokalan pudrası yüze ya· 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu· 
run, ne yağlı cilt görü:ırni· -yecek, helki ıiizgar, y:~g· 

murun ·, terlemnin icravı 
tesir edemiyeceği mat saf 
ve sevimli bir ten gfü-ün~· 
cektir. 

Jandarma genel komutanlığı 
komisyonundan: ' kara satınalma 

Tutan 3900 lira tahmin edilen, çeşit ve her çeşitten alma~ ,Jtı 
parasız komisyondan alınacak şartnamede yazılı bulunan yİ1'1111 ,i 
tıbbi ecza 1 7-11-936 sah günü sa at 14 de açık eksiltme usulil~ fi 
lrnacakbr. Eksiltmesine girmek istiyenlerin belli gün ve saatte .29 oıı 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile koı:J'Y J 
baş vurmaları. (1581) (2610) ~J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~----------. ~ 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Ne§riyat Direktörü: Refık J,.. 


