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ALMAN ·ORDUSU ViYANA'DA 
Büyük llarbin çıkıp çıkmaması ancak Almanların 

. tutacağı yola bağlıdır, vaziyet cok karanlık! , 
Macaristan, Çekos ovakya, İsviçre h dudlarında 

tedbirler . alındı, Hitler bugün bütün Alman 
radyoları ile bir beyanname neşredecek. 

Viyanadaki muvakkat hDkOme resmen Avusturyayı Almanyaya 
ilhak edilmiş sayıyor, in il ere ve Fransanın protestolar1na 

Almanya he Dz cevab vermedi 
Berlin 12 A. A. - Hitler bu sabah ta .. lJyare ile Münih'e hareket etmiştir. Pek yakında 

4vusturgaga gitmesi beklenmektedi·r. Bıı ihtimal, Berlin'de yalanlanmaktadır. 

Viyana işgal 
Altına a ı dı 

Alman ordusundcn ilk 
kıt'a Viyana.ııa 

moförlü. 
girdi 

Londra ve Parisde vaziyet büyük 
bir ehemmiyetle sabahtanberi ab

0

-

ne içtimalarında görüşülmektedir ' 
Paris 12 (Son Telgraf Saat 14,30) - Bwııya gelen en son mahi

mata :öre ilk ır.otörlü Alman kıtası Viyanaya bugün öğleden son• 
ra vasıl olmuştur. Naziler tarafmdan müfreze fevkalade heyecanlı 
tezahüratla k:ı1'~1Janmıstır. 

Alman orduların ın VJyal"'a üzerine yürüyüşünü gösteren kroKI 

Diğer Alman kıtaları muhtelif kollardan Avusturya arazisinde iler· 
lemektedirler. Alınan erkanıharbiyesinin planının bütün Avustur
yayı işgal altına almak ve komşu hududları takviye etmek oldu~ u 
ınıW~sılmaktadır, Avusturya ordusu da dün akşamdanberi tnmamile 
silahını terketmiş ' '<' «.'mre amade bir halde bulunmaktadır, Avus -
turya ordusuna ne şeldl vı·ileceği henüz malum değildir. .r 1-n g 1• ı tere 1• ı e A 1 manya 

Bir rivayete gere urdu terhis edilecek subaylar tasfiye edilecek ' R b 1 
. . ,_. . \'aziycte sadece Alman ordusu hakim olacak ve bitahare Alman er - ar ara s 1 n da k ı• mu•• za kere• Gazetenı•zı maı'..ıncye verın .. l .. 1 b" . . .. A 1 l Al l d . · - A t . dak' cunı 1ar ıyPsının arıusuna gore vusturya ı ar man orc usun a 

cıye kadar vus "l'l n ı va- vaziic alacaklardır • k t v d 
ziyet hakkında gelen ve bu - Paris ~e Londra henüz bu vaziyet karşısında kati kararını it- k ler 1 n 1 aa ugra 1 
günkü Cumhuriyet, Tan, Ak - tihaz edeınemiştir. Vuziyct çok karanlıktır, Cl ması 
şam, Kurun, Son Posta refik- - ı - , Alman uaı·ı·cı·ye nazırı Berlı·ne 
!erimizde çıkmamış olan bütün olduğu, bütün tekziplere rağmen bir jcı bir memlekete bir yürüyüş değil, n j 

haberleri ve telgrafları bu sü- hakikattir. fakat kaybolmuş bit vatana yeniden •h • l • k b • 1 f 
tunlarda aldığımız sıra ile neşr- Bu sabah Avusturya hadiselerin - dönüş mnzarası arzetmektedir. ı tıma l ı döndü fJe Q lR6 toptan lSlRQ 
<:diyoruz:] den bahseden Fölkişer Beobachter ga Bedin 12 (A.A.) - D. N, B, ajansı ı• Ş t l• r Q k e t t ı• 

zetesi harfiyen şunları yazıyor: Passau civarında Vinshofen'den 
!Alınan askerlerinin ileri yürüyüşil - Avusturyadaki kardeşlerimiz, resmen bildiriyor: • 1 . . Berlin: 12 (A.A.) - Dün akşam B -0-,-,----------

Berlin: 12 (A.A.) - Alman asker- Alınan askerlerini büyük bir heye - Avusturya Başvekili B Says İn - Bugün ıçın büyük Fon Ribbentrop, Londra'dan Berline unya 
lerınin Avusturya arazisine girmiş canla karşılamaktadır. Mu, yaban • (Devamı ikinci sahifı·dc) 1 harb ihtimali yektur tayyare ile dönmüş ve kabine içti - :--

malarına iştirak eylemiştir K b• 1 • 
lngiltere ve Fransa Paris 12, (Son Telgraf) - Alman a ıne erı 
vaziyeti yakından .;:~i~~e ::;~~et7c~n~ea!!i;:i.~~ lçf·ıma haJı·nde 
endişe İle takib Ingiltere Almanya'nın Avusturya u-

zerindeki taleblerine kat'i bir eda 
ediyorlar .; ile reddetmiştir. Bunun üzerine Fon 

Lo.ndra ı~. (Son TelgraIJ - Son Ribbentrop tayyare ile Berlin'e git -
vazıycte 90:-e Alma~ ~rdusıı A • ı miş ve esasen toplu bir halde bulu
vusturyay1. ı§~al e.tm~tır. v. ,nan kabinenin içtimaına iştirak et _ 

Fakat'. bu ışg~lın ~1ıd~ edecegı rniştir. Avusturyadaki darbenin bu iç 
beyne~mıl~l v~ıyet uz:rınde .he .. timada ve ingiltereye fili bir cevap 
nuz hıç bır sanh ve mutcbcllır ka olarak kararlaştırıldığı zannı kuv _ 
'llaat tahassüı etmemiştir. Alman- vetlidir 
va, yeni Avustury<1 hiikılmetinin • 

----....o-'----
talebile Avusturyaya asker scvket 
tiği tıasfı hukukisinde bulunmak - l 
ta ve Avusturyanın ne gibi bir 
Jıuktı.k çerçevesi içinde· §Ckillcne
ceği şu dakikada malUm bulunma

lstanbulda 
Zelzele oldu 

maktadır. 

İngiltere ve Fransa J1.vusturya 1 !Rasathaneden tebliğ edilmiştir: 
istikltilinin ref'ine ve Avusturya - Dün saat 16 yı 52 dakika 42 sani-

~.,.;ll'i:~~ lfjjl~HtJ~ıg~~~~tG~Jt,J,.~:~L.!.'--·_;_;~J nın fiilen Almanyaya il1ıabna ta- ye g1.ç :kuvvetlice bir zelzele kay -
.. ~ - , J .raftar dcğ'ldirler. ıi<•dilmiştir. Merkez üstünün İstan-

A.vusturyo'ye vermek :stedı ~il çoktandır tasarııyan Alman Devlet şefi Hltler A 1ma ·• a ı A~ıust1 ı r11mı• i1 ,...,, <:" f'<; i 540 kilometre tah • 
orduyu filen r:en di kum~d&sıno a lmadan önce Alman generaller! ile lL n ... _ •• 

1 
c ml l\.tctlır. 

Avu~turya t"'ıucJucıu"1lzerlnde bir manevrayt taklb ederken _.;-=-:--- - - ' 

lseiçre, Çekesl0vakya, 
Macarisfan hududları 

takviye edildi 

Fransız reisicumhuru 
Lebron Yazısı 2 do 



- SON TELGRAF 1 :ı M art 1938 

man Dünya 
Kabineleri 

• 
1 a' • 

1 a 
1 p 1? İf!~~2~Soı?T~g~~:ııJ!ma'-

Almanyanın ikinci ültimatomundan sonra A vus
geçirdiği tarihi anları safha safha 
sütunlarda bulacaksınız 

nın Almanya'nın hath hareketine hiç 
bir müdahalede bulunmıyacağı an
laşılınışdır İngiliz Başvekili seyya -
halini tehir etmiştir. Kabine bu sa
bah toplanmıştır.: İçtima devam et
mektedir, Fransız kabinesi de Fran
sız Rcisicümhurunun riyaseti altın

da toplanmış bulunmaktadır. Vazi -

turyanın 

bu 
Londra 12 (Son Telgraf) - mahsus bir hava hüküm sürmekte - sı, bı.itün gece başvekalette polıs ve y~t v:hi~ görülüyor Alman emriva-

Dünkü telgrafımda size Avustur- dir. hücum kıtaatının muhafazası altın- kın buy~k devletlerc.e . nasıl _kar .. -
yada vaziyetin çok nazik bir saf- YARALANANLAR da bulundurulmuşlardır. ş~anacagı hakkınyda şım~ıd~ bır hu-
haya girdiğini ve pazar günü ya - Geceki nümayişlerde 45 kişi ya - ŞUŞNİG NEREYE GİDECEK ? kum vermek dognı degıldır. 
pılacak plebistten evvel Alınan ralanmıştır. M. Şuşniğin Çekoslovakyaya gi - Budapeş.te .. : 1~ (A.AJ B Hodza'. : 
ordusunun hududu geçerek A - Bütün ehir, Hitler, Nas ·ona! _ deccği söylenmektedir. nın davetı uzenne, nazırlar meclisı 

n kazana ar 
5 inci 

bitli 
Tayyare Piya,ıgosunlın 

keşidesi bu sabah 

12 o 
·Lira ikra ive 

kazanan: ar 

5 
3000 Lira 

İkramiye kıza :) .:1 ll 

32837 21 287 

ı 37205 3921a 11933 1951 38395 :_~239 

ı261U3 19036 2ô245 29304 32949 13338 
18814 22743 19253 21778 29192 12028 
12815 392!10 29 94 20128 2&898 3023fl 
38749 29595 J;j383 ~0530 13693 14915 
12642 33004 8032 30:Jô 32672 18279 

1 

füH3 15:~50 :>. l 44 29078 1 o.151 16577 . 
23436 H539 ~ J 870 P603 9058' 2165 
33320 8889 7518 34049 17603 19256 
4576 L.0647 7083 2:J:l33 15095 5309 

36071 ;~561:3 37481 9917 27396 24526 
33321 1156~ 8985 37429 5893 10~43 

12864 2445 2B596 1888'1 ;Jf.'371 23672 
6366 17561 716-1 23775 1212ö ·t · t kl · · · . ş . J . . . toplanmıs ve saat 21 den sabah saat 

vus ur ya opra arma gırmesı - Sosyalıst bayraklı ıle kaplıdır. Avusturya reısıcumhuru M. Mık - b' k d :> • k' ·-. .. k 1 d b 1000 L"ı ra 
nın. rok ht l ld ~ b'l B l ı· b k~1 b. d ı· . 'f b' 1 'd' ıre a arın ıtasız muza ere er e u AO 11·1 .. ı lr·ızaı1aııl·ır . .. . mu C'nte o ugunu ı · e ec ıye ve aşve cuet ınasına c.ı asın ıstı ası ır saat mese esı ır. . . . . d . • "' • 
dlrmıstım H·ıı b y k"l . t' v· D" b"t" v· .. . d lunmuştur Toplantı netıcesın e hıç lkramı'ye kaz nanlar 9i61 23:!77 21153 14326 17608 16298 ~ .. ı er ayragı çe ı mış ır. ıyana un u un gece ıyana uzcrın e b' ·v • • • 

Bugün, bu ihtimal tahakkuk Üniversitesi kapatılmıştır. Eski bas - Alman tayyareleri w·arak nümayiş- ır ieblıg ncşredılmcmıştır. 
1
. . 21618 ~067:3 22107 1245 432D 58651 

t · · d" ak d b · A . "' · :r Budapcste · 12 (AA) - yı me - 27929 39;87 2lCı24 28956 e mıştır ve un şam an en - vckıl M. Şuşnig ve eski kabine aza- ler yapmışlardır. . .~y •• •v· • ·.. b A . }157 21449 17881 1272:1 12115 
yusturya toprakları, hududu ge • • • • e • nabıden ogrenıldıgme gore, sa ık - 500 lıra kazananlar 26748 10497 17977 209CG 15738 :l0198 
çen Alman ordusunun işgali al - vust~rya naz~.rlanndan B Ze~notto.\·e 21781 30599 18D56 5477 26860 2:;12 :~8131 9438 262Hl ;335Gl 15583 31156 

t d d A 1 d s Stokınger, dun ak~am Bratıslava ya 19821 38460 24529 G2:i7 6"858 3931 31566 ıını 29477 18219 28326 33124 1~o~ ~.:·mütemmim malfunata gö - m an o r u u gelmişlerdir. Bir çok gazeteci ile 25.53 19963 31330 33738 16601 28107 372;,7 17515 
re bu tarihi hadise şöyle olmuştur: vatansever cephe mensuplarının da 200 lira ka.,aııanlar 9279 7909 19787 :37:323 '.26.ı49 21594 

Alman hükumeti, Avusturyaya bir v • d Bb:lad:i~l1avak')t'ad~ltica etmiş bulunduğu 35078 11531 32 1_ , 1 27501 20236 17663 :3178ô 6131 :~4350 
ultimatom vererek dün saat 19,5 e 

1 
y 1 ırı me e ır. . 

7 
J 

3 759 13846 :.ı572ı 3?1 25352 IG698 39!'20 21542 21915 
kadar başvekil M. Şusniğin istifa et a na a Prağ: 12 (A.A.) - Politik mahafil, 

37888 12093 2524 10190 l047o 4000 ll3Sz 14240 10250 :l2932 29956 ;3073 
mesini ve dahiliye na;ırı M . Zayıs lÇekoslovakyanın soğuk kanlılığını 13976 , 5967 ~6383 11836 10308 10038 33388 12199 3;;14 16736 6652 5615 
İı}kartin riyasetinde yeni bir kabine muhafaza ettiğini ve Avusturya hadi-

25663 34748 31545 38270 36546 27234 15223 7343 :~:3452 29394 2771 36525 
kurulmasmı,ayrıca pazar günü yapıla seleri karşısında büyük devletlerin a- 22263 6346 ~830 16576 39972 26613 5284 24595 25354 25:)84 372.37 22953 
cak plebisistin tehirini istemiş ve En son dakikada aldı- ıacağı hattı hareketi beklemekte 0 1-

2889 18967 203 ... 
1 

14682 17555 10756 21977 39657 33245 
bu teklifler kabul edilmediği takdir - duğunu bildirmektedir. 100 lira kazananlar 4418 31044 41G2 20498 10223 1566 
de Alman ordularının hududu geçe- ğlffiJZ ajans telgrafları Londra : 12 (A.A) - Ba~vekil B 24810 1734 4842 35283 8593 26739 26467 7 12274 29556 23461 a8245 
ceğini bildirmiştir. Çembarlayn, haft~ tatilini geçirmek 7557 9270 39581 33704 7670 21629 9043 15954 19660 898 10409 203'i 

Avusturya kabinesi hemen toplan- (Birinci sahifeden devam) ler ve üniversiteler, bayram gibi ta - üzere bu cumartesi ve Pazar Londra- 5685 17494 2458 22613 30770 24783 ~4160 29114 26954 2-1:9fü) 33466 1702~ 
mış ve uzun bir içtima akdederek Al kuart'ın dün talebettiği Alman kıta- til olacaktır. dan dışarı çıkmıyacaktır. 31394 9747 574 28191 34954 372 10258 8705 1~772 19413 15361 1012C 
man ultimatomunu müzakere etmiş _

1
ları, bu sabah saat 5,30 da Passau c.i.. Kabinede kimler var? 13697 3355 9652 33570 34954 169 37651 6711 468 37882 9988 236~ 

tir. varınd Çerding mevkiinden hududu Viyana 12 (A.A.) - Yeni kabine- H. a b 14820 35041 35238 2641 15546 29789 32637 32834 :rn12 2237 897 35100 
Toplantı sonunda neşredilen resmi geçmişlerdir. Alrnn kıtalan, halk ta- de, partiye yazılı dört nasyonal sos- r 22759 17929 1317 28056 877 33540 19827 35504 11024 2049'i 

bir tebliğle plebistin tehir olunduğu- rafından büyük tezahüratla karşılan yalist vardır : Says İnkuart, Hüber, ç fi k m ak 50 lirn kazananlar 10832 20671 1179 1:3123 32231 19700 
nu halka ilan edilmiştir. mıştır. Rayntaler, jüri, Başvekil muavını 1 6211 :.!229? 4336 31455 20898 14:379 35360 1as35 26158 20885 36935 10739 

Ancak ayni zamanda derhal Al - Viyana : 12 (A.A.) - Alman nas- Horstenau, Hariciye nazırı Volf, Maa 15364 '36524 5971 6276 21861 19531 2048 24863 473 83'i0 21493 4283 
manyaya bildirilen bu karar Alman yonal sosyalist S S, teşkilatı şefi B. rif Nazırı Menhin ve ticaret ve mü- i h t i m a 1 i 28180 26098 10711 34848 36195 39410 28610 384:36 35981 14663 4763 28515 
yayı tatmin etmediğinden Berlinden Hitler, bu sabah tayyare ile saat be- nakalat nazın Fişebök, partide olma- 14041 14571 10579 22292 30749 36661 4345 28215 15531 25458 24291 9569 
Viyanaya tayyare ile ikinci bir ulti- şe doğru Mi.inih'den Viyana'ya gel • rnakla beraber nasyonal sosyalistliği (! inci sayfadan Jevvm) 18080 19300 4896 25027 402 29658 27400 29985 14.941 l7960 19151 12302 
matom daha gönderilmiştir miştir. tanınmış zevattır. Jıak edip etmediği. henüz 1·esmen 24532 2427? 13956 27634 26847 2145_1 5876 7379 2GG3ı 6339 8770 '.:'.033 

Bu ultimatomda: B. Himler'in refakatinde, ezcümle, l\Iliye Nazırı Noynıayer ve Skubl, belli olmuş değildir. Buı:u ancak 21418 25575 8824 17972 31236 12746 1
38082 32494 3901 rnl4:i 8743 309 

M. Zayısın riyasetinde kurulacak emniyet polisi şefi B. Haydrih, nizam eski kabineye de dahil bulunmakta müstakbel hadiseler tayın edece~- 15879 19886 10081 5600 15620 329 39498 37J82 25ü30 ~1723 29604 16142 
yeni kabinenin üçte ikisi nazilexden polisi şefi General Dalueg, S. S. teş - idi. tir. Yalnız muha~kak olan_ · ~ır 21400 25516 207ş0 lOOOG 138 35371 126619 23559 33964 37507 38640 239001 
müteşekkil olması, Avusturya Lej - kilatı ikinci reisi B. Jost, S,S. şefle- Başvekiilet müsteşarları KoUenb - ~ey varsa o da Vıyarıada Hıtlerın 3994 39679 31745 12960 25152 254 15898 18267 123ı3 29980 2419!! 10265 1 

yonunun Avu~turyaya tekrar kabu • rinden Mililer ve polis kumandanı B, munner ve binbaşı Klausher de nas- istediği hükumet iş başına geç - 10713 5974 19701 33788 36411 ?Sgoo 3629 7973 29705 22814 · 9166 H479 
Ju, Viyanada nizamm muhafaza _ Maysner vardır: yonal - sosyalist partisine yazılıdır. miş, Aı;ust:o-ya. şehirleri. ~lman 32373 22425 5694 35188 26280 ; 1700 13107 4848 2960 37407 9042 18721 

ofunmasi, ... nazi"p1ır?rsfi\'ıWm1\aWSlll]gj ... J.ac ... Yi~.&.1.1.~~1a tev.~at Almaıı matbuatının bu sabaJıki ordıısımım ışgalı altına gırnıış: A- 8702 14084 7015 34852 25104 28369 18226 37034 27986 :;75G S7340 16163 

tekrar kabulü istenmiştir dirildiğine göre Viyana belediye rei- Bertin 12 c.A:A.~)-_: Bu sabahki Al ·- -'-•:-N"''tt. he: !~rafında Hıtler 1119<\._~')6? 11M"l 1722 31251 33463 27245 38595 33399 2:i61 23325 16283 
K b' f d · bayragı çekılmı§tıı • . . . 16093 34964 7496 32348 2079 316261:35.~77 34625 1897 12563 27193 31830 a ınc tara ın an müstaceliyetle si B, Şmit tev!cif olunmuştur. Idare)'i man gazeteleri, Avu~turya hadisele - . Alnıanyamn bu vazıyetı _ Iıı -

23925 17279 212 1 2 
_ 

18161 37708 17640 25~3 23
:llO 

7981 müzakere edilen bu 2 inci ultimato - belediye reis muavini Lahr deruhte rini, aşağıdaki tarzda muazzam man- gıltere ve Franscıya karşı ne şe - . 8 o43 ı 12020 18375 
nıun akabinde Şuşnig ve arkadaşlan eylemiştir. şetlerle bildirmektedir kilde tefsir ı;e izah edeceği merak 26097 27035 17752 7509 10:373 34033 On lıhı liralık mükafat 
istifa ~tmişler ve dahiliye nazırı M, Vatansever cephe şeflerinden bir «Avusturya, Nasyonal sosyaUst _ edilmektedir. Eğer Almanya; 16098 23938 1794 25171 36136 20675 On bin liralık mükafat da en so11 

Z~yıs .. In_kcırtın riyasetinde muvakkat çoğunun tevkif edilmiş bulunduğu da tiu «Alman Avusturya, tezebzub _ _ .4.vıısturya Almanyanın 1ıu _ 1552 18888 37001 9546 7812 33588 çekilen (l262:l) nuınaı·aya iı.;abet ct-
bıı· huk~met kw·ulmuştur ayrıca haber verilmektedir. ten kurtulnrnştur» «Şuşniğ Alman dudlan içine girmi§ttr,. 8291 21876 1421 38678 38117 35419 ıniştir. 
Zayıs~ku~bumu~kk~h~- Brati~"a: 12(Aft.)-İ~m~~ rulunaih~et~m~tin«S~s~ku- my~eko~nabuvatiyclbd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

met namına Hıtlere muracaat ederek biden öğrenildiğine göre sabık A - art, Alman kıtahırı gönderilmesini de beynelmilel ihtilatlara sebebi-
A vusturya asayişinin teminine yar - vusturya Başvekili Dolius'un dul taleb ediyor» yet ·ı-erecektir. Fa~at, müphem, 
dım etmek .. üzer~ Av~s~ur~ayaA~an zevcesi ve iki çocuğu Avusturyayı Gazeteler şiddetle Şuşniğin aley • gayri vazıh ve dolaınbaçh bir hu -

MAKiNEYE 
VERiRKEN o.rduları ~onderılmesını rıca etmış - terketmiştir. Bunlarm hangi memle. hinde bulunmaktadır. Fölkişer Be _ ktık pren~bi içinde 1zi çbir . şey 

tır. Ve Vıyana radyosunda Avustur - kete iltica eylediği hakkında hiç bir obahter, Şuşniği, ~Blepisit üzerinde söylemeksizin sadece bugünkü fı- ş • k •r d •ı 
):a milletine hitaben bir de nutuk söy malfımat yoktur. son kozunu oynayan ve Berhtsgaden- ili ·raziyeti muhafaza eder halde uşn ıg te v l 
1ıycr~k,. Alıı:an or~ulan, Avusturya- Hitlerci reisinin beyanatı de Führere yalan söyliyen bir poli - dı·çeı.vnaı0nı·,.e1~1e1tcı.cl'a~t ~nlueıv·szatıubeblka·ı1·ısbı0ıgl·ıun"11~ e l -

· ya gırdıklerı .takdı.rd~ muhalefet o- Viyana : 12 (A.A.) - Avusturya tika entrikacısı• diye tavsif eylemek , , • 
. lu?mamasını ıstemıştır. sosyalistler şefi binbaşı Klusner, a- icdir. ?ıacak, saclece Avustmya fiilen 

istifa ede_n Başvekil Şuşni~ .de şağıdaki nutku söylemiştir: Folkişer Beobahtcr, sözlerine şöy _ Almcınyanrn idaresine geçmiş ol _ 
yıne radyo ılc Avusturya mıllctme -c Bu büyük saatte derin bfr he- le devam ediyor: J maklcı beraber Jıukukaıı bu ilhak 
hitaben bi~ vcdu nutku söylemiş ve yecanla size şu haberi veriyoru : cA- Biraz sonra, Şuşniğin ismi tarihe, devletlerce tasdik edilmemiş mü _ 
Alman tıl1ımcıtomlarından bahsede - vusturya, artık hürdür, Avusturya büyi.ik Alman milletinin mütereddi 1 nazaalı bir dava olarak sürü 9icle 
rek: nasyonal sosyalisttir•. Milletin itima- bir ferdi olarak geçecektir. 

1 
cek ve dünya politikasının ileri in 

_ . _ ~11~1.hur:eisi, ~u:·vet: boyun dı ile iş başına gelen yeni bir hüku - Ayni gazete önümüzdeki plebisit _ kişafları içinde şekli katisini bula-
f'gdıgımızı .mıllete bıldınnege beni met teşekki.il etmiştir. Bu hükumet, ten bahsederken de şöyle diyor: cal.:tlr. 
me~ur. ettı'. Alm~n kıtalan arazimi- nasyonal sosyalist hareketi prensip • Anısturya, Cermanizme karşı 0 _ Herhalde vaziyet ço hvahim ol-
ze ?ırdıklerı takdırde çekilmesi ve leri mucibince, memleketin refah ve lan fikrini, ancak şimdi serbestçe bil- makla berabel' bugün ve bu daki -
verılecek. kararl~rı beklemesi için or saadeti için lazım gelen her şeyi ya- direcektir. ka için bir harp çıkması ihtimali 
duya e.mır vcrdık .• , pacaktır. Bu yeni nasyonal - sosya - Döyçe Algemayne Çaytung ise, yoktur. Londra ve Paris mü~tere-
Demış \"e nutku: lizm kalkınma hareketi, misal teşkil Şuşniğin çekilmesinden evvelki ha _ keıı vaziyeti takip etmekle .iktifa 
-« Avustu~a ~illetine, kalbim - edebilecek bir disiplinle yapılmıştır. diseleri hülasa ettikten ~onra, Şuş _ etmcktedirleı-. 

d:n ~!ı:ıkıran hır ~ılek ve Almanca Bu kalkınma hareketi ve iktidar mev- nig ile kendisine böyle hareket et - -----o,-----
bır sozJe veda edıyorum: kine gelişimiz hadiseyi, bu memleket- mesi için tav:siyelerdc bulunanlar a-

«'l'~~n A_v~stt.ır~ayı korusun ci.im- te de iktidar mevkiine lfıyik bulun _ leyhine takibat yapılacağı ihtimali _ 
le]('~·~ ıle bıtırmıştır. duğumuzu isbata kafidir. Biz kim _ ni ileri sürmektedir. 
Dıger taraftan bu sıralarda , Al - seye hiç bir fenalık yapmadık, ben ve Bu gazete. yazısına şöyle devam e-

rnan ordnlan Avusturya toprakları • Avusturyadaki Alman milleti her diyor: 
na girerek evvela Arlcnberg müs - şeyden evvel S S. ve s A kıtaları Şuşniğ plebisit hakkında karu ver 

Kadın kadınca
ğız kavga et

mişler! 
tah~:m ·~evkiini geçmişlerdir arkadaşlarımıza· derin t~şekkürleri _ meği tavsiye edenler in kimler oldu _ j 
Dıger bır Alman kıtası da Bavye • mizi bildiririz Führerimiz Hitler'i bu ğunu ve bunların yabancı memleket Yaralı kadın hastaneye 

ra hudu~undan Avusturya toprakla- dakikada derin bir sevgi ve hürmet !erle münasebette bulunup bulun _ k Jd ld 
rınn dahıl olmuşt.ur. hislerile anarız. Gamalı haç ile süs- madıklarını öğrenmek lazımdır. . . . ~ ırı . 1 . . .. 
Alımın askerlerı Robahdan saat 23 lenmiş bayraklar t . Berliner Börsen Çaytun a· , ki· Cıbalıdc . ınhısarlar ıdaresının tu • . . , va anın ve sevgı ıs or . t" f b ·k d 1 . · 

de geçınışlerdır. ı'le bu dak'kad A st . . ..1 Şuşnig çok fena bı'r rol un a rı asın a ç ışan kadın ışçiler , ı a, vu urya ıçın o en • oynamış d z . . . 
Alman kıtalarının hududu geçtiği nasyonal sosyalizm hareketi ölüleri- ve Berhtesgaden'de ettiği yemini tut e~ . e~ıye ıle P~rıhaı:1 ar:ısmda ev-

haberi Nazi Avusturyalılar arasın - nı· du··şu"neı·m B 1 f d kA lıkl mamıştır vclKı gun ehemmıyetsız bır mesele 
ı . un arın e a ar a- ·· ·· d b" k ~ 

da hududsuz bir şevk hasıl etmiş ve rı hedefini bul t A t Viuana 12 (A A ) _ A yuzun en ır avga çıkmış, agız pa-
b·-r· v· • muş ur. vus urya " . . vusturya a- t chs ·ı b 1 .. b' 

1 u un gece ıyana sokakları insanla Almanlarma hitab ediyorum : çalış- jansı genel direktörü B. Vebere bir ı ır ı ı e aşa.yan 1?1unazaa ıraz 
\dol~~ .. boşalmıştır. maya, hedefimize vasıl olduk : bir mezuniyet verilmiş ve Avustu a a- sonra dayaklı bır ~ek~ almıştı:. . 

Bu tun gece muazzam fener alay - millet, bir devlet, bir Führcr Yaşa • jansı direktörlüğü hususi bir e~r ile ' Bunlardan. Zekıyen~ın attı~ı bır 

'
l~ı .yapı.lmış, polis ile nümayişçiler sın Führer, yaşaşın Hitler.ıı . doktor Ayhinger tarafından deruh ~ yumruk Perıhanın agzına ısabetle 
bırbırlerıle kucaklaşmışlardır l\I kt 1 k d te ed'l . ı· yarlamış, o zaman yapılan mudavat .. . . , e ep er . apan ı ı mış ır. 1 · . . . 
Numayişçiler, Insburkta «Yaşasın v· . 12 (AA) _ v· fftl b .. ıle yaraya karşı ılk ted.bır alınmıştı. 

' Hitler• diye bağırarak büf' d"l -~ ıyana · · · ıy~a rad- 1 e~ ugun beyanatta bulunacak Dün, Perihanın ağzındaki yara ·ve-
" ~ un UK lyosu sabah saat 2 de şu teblıgı ver - Berlın 12 (A A) - D kt G"'b · y 

kanları kapanmaga icbar etmişlerdir mi tir· bels bu .. .: .. 0 or o - haınet peyda etmış, kadmcagız konu 
' Şehrin müteaddit yerlerine mitral ş · . . . . . ' ~un .but~n Alman radyoları ~anııyacak bir hale gelmiştir 

.. zl k · Avusturyadakı Alman mılletını, ta ıle B. Hıtlerm hır beyannamesini 0 p ih ·· f .. . h 
yo er onmuştur. l'ihi günü kutlamak için, gamalı haç- kuyacaktır • ı t her an~n 1:u~<ıcaa 

1 u~:rıne ~s-
Alman askeri kuvvetleri İnsburka lı bayraklarlaa kırmızı - Beyaz - Kır- • - ·--·· ~ l ane~c al ır masına . ~zum go -

girerken s ı ı lb ru ınesı, ve ıasta utomobılıle Cer -
e am amış ar ve «var ol!ıı mızı de\•let bayrağını çekmeye davet * Trakya mıntakası için Kıbrıs ır- h 1 tal . ılmı 

diye bağırmışlardır d' . A B . . . . <' P~ ıas lanesıne yatır ş Ze-
v. d d . · • .. e ıyoı uz. vusturya aşvekılınm bır kından damızlık olabil1:cck 9 merkep kh•c polisce tutularak tahkikata baş 
ıyana a a, fevkalade gunlere emirnamesi mucibin, büti.ln mektep- aygırı getirilecektir ı ~ l · • . arn1ıs ır, 

di hudud harici 
edilecek 

Viyana, 12 (Son Telgraf) - Sa .. 
bık Başvekil Şuşnig tevkif edildi. 

Hudud haricine atılmak üzeredir. 
Yahudiler telaş içindedir. Kafile 
kafile şehirden kaçıyorlar. 

• • • 
Hitlerin 

nutku başladı 
Viyana 12 (Son Telgraf) - Hitler Mü· 

nih'den tayyare ile buraya gelmektedir 
Nutkunda vaziyeti izah etmekte veı 
- Memleketime kavuştum. Çok mu· 

tehassisim.. demektedir. Bu sabah da 
bir beyanname neşrederek Avusturya 
yı kutlulamıştır. 

Alma n M3car - Macar Avusturya hu• 
dudları kapatı l.nuştır. 
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~ · FiKiR ve SAN' AT . . , " . 

- Benim söyliyecek hiç bir söziım yok ... Ceva -
hını verdim. Hem sarhoş, h<'m sulu. Buna kızdı. Ak
şamdanbcri ilk hiddeti. İhtimal, rakının tesiri de 
var. 

- Mutlaka bir şeyler söylemek lazım Seni mek
tebe bırakıp gittikten sonra, neler yaptın?. Anla -
mak istiyorum ... 

Diye muhakkak bir şey söylememde ısror <'tti. 
Ben de söylememekte inad ettim. Keşke etmeseymi
şim, keşke ne derse: 

-Hay ... Hay ... 
Deseymişim! 

- Vay siiylcmeyen sen misin? ... 
Gibi kızgın bir eda ile, gözlerini üzerime çevirdi. 

Dik dik baktı. Bir kaç dakika, kendi kendine, bana 
i~ittirmcksizin bir şeyler mırıldandı. Sonra, 

- Vicdan ... Daha ke) fim tamam olmadı Bir 
şişe daha var, onu da içeceğim. Ama, yemek isterim .. 

Dedi.. 
- Bir ~işem daha var ... 
Derdcmez, tclflştau dilimi ısırmışm! Korkudan 

şaşırmışım. Sadece. 
- Ne, bir sişc daha mı? ... Bunu evimde içemez

sin ... 

Dediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra, neler ko -
nuştuk, birbirimize neler söyledik?. İyice bilmiyo -
rum. Hiddet, nefret, gayz bana her şeyi söyletti ve 

yine her şeyi unutturdu. Söylediklerimi şimdi eh, iş

te. şöyle böyle .. hayal mc) nl hatırh bilı ·orum. Ben: 
- Kat'iyen olmaz ... 
Yahut dn: 

- Evim meyhane değil .. derhal buradan çık git 
dedıkçe o: ·· 

- Burası senm u ,u kadar benim de evim İ· 
çedm de, yerim de, yat.ıı ım da... · 

Diyor, bir taraftan ela cebinden şişeyi çıkarmış: 
- Meze de getir ... Meze de getir ... 
Diye söylene söylene içiyordu. En nihayet, onu: 

Bu adam zorla evime girdi. Can kurtaran yok 
mu~. 

Uıyc bağırmakla tehdit edeceğimi söyJcdirh. Bu 
tchdıt de hır kulağından girdi, öböründı>n cıktı ve 
daha ağır bastı: ~ 

- Ben de, bu kız benim eskiden mctrcsemdi · is
pat ederim! ... diye avaz avaz haykıracağını söyl~di! 
Yalan ve iftira ... yapar mı yapar? ... Hangi metres _ 
lik? ... Böyle bir şey var mı? ... Var olan: Cinayet. 
Var olan: Hiyanet: Var olan Redact .. bir cani gıbi 
sabi vicdanı sinirlerine kurl;,hn etti, sonra da daha 
ileriye gidip: 

- Metrcsimdi! 

son zamanlarda 
koşacak ve sevimli SHİRLEY TEMPLE'in 

• 

Fransızca olarak 
VİCTOR Mc. LAGLEN>in yüzlerce figünın ile çeirdiği 

~udyard Kipling . . . 
!Serinden ~e ~ı- NAZAR BONCUGU fılmını. ta~--dı r ,a. 
namen Hınd;ı,. ıarlar ıle seyre-

tanda geçen decekti r. 

Herkes için bir filmdir. Çocuklara hususi fiyatlar. -
~H _E R_K_E_S l_N_.:___K A_.:..,:D 1N1 

Beşeri, ihtiraslı ·ıe dnımatik filminın kahram~rı: 
VICTOR FRANCEN 

Ve 
VERA KORENE 

Bugün biHün. İstanbul halkını 

--=· 
- Canımın içi yavru ne de körbcsın b' 

d w ·ı b' · .. ır gecem 
egı •. ın gecem sana feda .. . 

- Sus., sus ... bağırma ... haydut herif .. . 
- Sen ne söylersen söyle hepsi nafile ... bu ge<:e 

§~r~~an şuraya adımımı atmam., gürüyorsun ya dip~ 
dmyım?, Değil mi?. 

. -:- ~yol sc~ sarhoşsun sarhoş,. Kalk git artık ... 
Şımdı duşeccksın de kafan gözün yarılacak ... 

- Halı .• hah .• hah ..• 

Demekle ittiham ediyor. Hiyanet ve cinayet an· 
cak bu noktada ve böyle bir tiynetle birleşeLil:t. Bu 
kadar küstahlık ve cür'et karşmnda tabii çekindim, 
sesimi biraz yavaşlattım, hafif bir ric'at yaptım. Maa
mafih, şişe yine yarısını bulmuştu. Elli dirhem mi, 
yüz dirhem mi., ne içti bijmiyorum? ... Artık: Kah 
ciVJyan sulu bir sarhoş, kah sertleşen, yarını ağızla ba. 
ğıran, tehdit eden bir betmestti. .. · . 

Gece yarısı. Evin içinde köşe kapmaca oynuyo
ruz. Ben kaçıyorum, o kavalıyor. Fakat, nasıl?. Sen
deliy~ sendeliye, Dıvarlara tutunmasa düşüp kalacak. 
Ya agzı parçalanacak ya burnu_. ııe söylediğini bili? 
yor, ne yaptığını!. Zoru: Benimle beraber yatmak. 
~u gece koynuna girmeli, onunla beraber kalmalıymı
§ım!. Öyle de bayağı bnyağı söylüyor ki ömrümde 
işitmediğim kelimeler .. nere beyefendi? ··Nerede ou 
küstah oğlu. Zavallı adam başını mezardan kaldırsa 
da üzerine titrediği Ömer'inin ne maskara olduğunu 
görse!. Sonra, zavallı hanım efendi de: 

- Vicdan ... 
- ..... . 
- Vicdan .. iki gözüm VicJan .. 

Oh, benim canım ... billahi şek~rsin!. 
. .... 

- Ne kaçıyorsun, ver elini kuzum ... 
- Haydi oradan terbiyesiz ... 

Hcıh., hah .. hah ... 

-Kızım ... 
Dediği Vicdan''n ne müthiş bir ırz düş • 

manının pençesinde kıvrandığını seyretse!. 
Aklımdan tek bir şey geçiyor. Gece yarısı da, 

sabah da, fecir ve şafak da olsa evden çıkıp gitmek, 
lrnçmak., amma nereye?. Kimin evin~?. Bu vakit kim 
beni evine kabul eder?, Hem, nı;; diye?. Kimin kapısın& 
çalabilirim?. Kime ne diyebilirim? ... 

- Ağabey·m bana musallat oldu da kendimi ka· 
pıdan dı~arı zor attım. 
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IRAN'da on beş gün Versaydan 

lsf ahan· köprüsü Ayrılıyor 
Bunun da, Şeb Abbas'ın eseri ol - şehir dışında ve pek uzakta. Zerdüş- Dük dö Vindsor (Versay) da bir 

duğunu söylemiye lüzum var mı? ltilerin mezarları da böyledir. Son za- köşk kiraladığını ve altı ay kadar o
Hakikaten bu köprü muazzam bir manlarda, Yahudiler de, ölülerini rada ikamet edeceğini yazmıştık. 
§eydir. İki katlı, her katta galeriler, şehirden 25 kilometre uzakta bir ye- Son gelen Paris gazeteleri, Dokun 
paviyonlar var. Dıvarları güzel çini- re gömmiye mecbur tutulmuşlardır. fikrini değiştirdiğini ve yakında 
lerle resimlerle süslü. Kemerlerin ü- Fakat, bu mezarlıklar ne kadar (Versay) dan ayrılacağını haber ve
zerinde, meşhur İran şairlerinin be - güzel. Türbelerin çinilerle müzeyyen riyorlar. 

Gülhane par
kının ağaçla
rında okunan 
hik&yeler .. 

A 

Ade·m evladı bir 
yitleri yazılı. Büyük kapının üstün- kubbeleri, etrafındaki ince ve uzun Dok, Parise daha yakın olmak için 
de: serviler ne kadar hoş... Nöyyi sür Sen'de güzel bir malika-

•Dünya bir köprüdür. Çabuk geç- Mezarlardan birinin üzerinde taş- ne satın almıştır. 
miye bak! ..• Yoluna tesadüf eden şey tan bir arslan var, kocaman ağzını Resmi malıimata göre, Dok ve Dö
leri iyice ölçer tartarsan fenahğın sanki bir şey yutacakmış gibi açmış: şes, (Kan) da bir müddet kaldıktan 
iyilikten daha çok olduğunu görür- - Vaktile bir çok eşkiya öldüren sonra yeni malikanelerine gelecek -

Rüzgar gibi geçtiği 
bu dünyada bir fek şey ister .. 

sün ... • . bir kahramanın mezarı. j ler ve daima burada ikamet edecek-
Meelinde bir kıt'a var. Vaktile Mezarlığın yanındaki küçük köy, 

1 
ler ... 

sular taştığı zaman saray erkanı, hü- bir seyir yeri gibi kalabalık. Süslü o 

r- .Belediyede geni 
Bir et bürosu 
Kuruluyor 

·Nam Bırakmak 
r 

Yaza;;S~at Derviş i f şfe bu istek Gül hane parkının 
Hiç aklınıza geldi de Gülhane par- k l l • l • 1 •• • d 

kının içinde dolaşıp levend gövdele- a ın ı ınce l ağaçıarı uzerın e 
Türk Hava Kurumunun verdiği rini göklere doğru hala dimdik tu - k d • • •• f • 

bir karara göre hükumetin giriştiği tan ihtiyar ağaçların üstüne günün en ını gos erıgor .. 
pahallııkla mücadele çalışmalaına birinde bir çakı ile kazılmış olan eser yaratarak, kimi bir san'at Abi- !delikanlıya gülümsüyorlar. 
yardun olmnk üzere 1 Mart 938 tari - yazıları, isimleri, tarihleri ıöyle bir desi dikerek, kimi bir felsefe kura· Siyah önlüklü beyaz yakalı saç .. 
hinden itibaren İstanbul mezbahasın- okuyayım dediniz mi? ra.k, kimi fütuhat yaparak, hatta m. arı beyaz kordeltilı küçi.ik mektep 
dan, hayvan borsasından kasaplardan __ çocukları güleşerek koşuyorlar ... A-
et fiyatı üzerine tesir yapacak hiç bir ,.1z. ğaçların tepesine çıkmış bir kaç 
paranın alınmamasına karar venn~ ve bahçevan dal!arı buduyorlar. Yeşil • 
alakadarlara tmnimen tebliğat yapmış- lenmiş çimlerin arnsmda ilk papat • 
tir. yalar, ilk ballı babalar, ilk mine çi. 
Diğer taraftan evelki gün Şehir çekleri mütevazı güzelliklerile bi • 

meclisinde alınan karardan sorıra, Be- rer bahar müjdecisi ... 
lediye reisliği Anadolunun muhtelif Sarmaşıklar şurada burada yeşil • 
yerlerinde bulunan (Kasaplık hay _ lenmiye başlamış amma eski saraya 
van) rnikdarım tesbit ettinneğe baş- tırmanan duvarlar daha pek kel .. .... 
laıruştır. Ağaçların manasında ilk tomurcuk.: 

kfımet ricali ve hallt köprünün ü • arabalar ... Lüks otomobiller... Lüzum görüldüğü vakit, piyasaya !anmanın sancıları var kibi ... 
zerine toplanır, suları seyreder; ça- Kadınların mukaddes bir ziyare • . nüdahale olunacak ve Anadoludan a- Denize bakan tepedeki tahta ka • 
lar, eğlenirlermiş... yeri. .. Burada bir ağcın önünde du- lınacak hayvanlar belecliyece buraya napelerde çiftler oturmuş mvi Mar· 
İsfahan köprüsü, bildiğimiz köprü- ruyor. dua ediyorlar. getirilecektir. mara'yı seyrediyorlar. 

ler gibi değil, adeta bir kervan sa - Beraber getirdikleri mumları gül- Aldığımız malwnata göre Belediye Denizde yelkenleri şişire uzaklaşan 
raydır. Bayramlarda, şenliklerde şc. leri agucın dibine bırakıyorlar. iti- de sırf bu işlerle uğraşmak üzere yeni I_ büyük bir mavna ... Ve ileride bir mo· 
hir kalabalık olur, civar köylerden katlarına göre, bu ağacın altında bir bir teşkilat vücud~ getirilecektir. torün yeknesak sesi var ... 
gelenler yatacak yer bulamazlar; ge- gece kalanların her ne hastalıkları (Et bürosu) ismi verilen bu yeni .\dam evladı; bir rüzgar gibi ge • razi ruha malik bazılan da cina) \.. Bir tren ött~i. Surların esk~vdıva~· 
ceyi köprünün üzerinde geçirirler. varsa geçermiş, büro! iktisat müdüdüğü emrinde ola-ı·iP geçtiği bu dünyada bir tek şey bile işliyerek bir insan ömründen da ) ları arası~da bıı: kovu~tan dıger ~1: 

Köprünün kıymetli çinilerinden bir Fuad Samih caktır. i t . N b k k K. . b b. ha uzun süren bir müddet unutul - kovuğa gıren sıyah bır yılnn gıbı 
=============================~;;;s,;;e;;r,;. ,;;;a;m;,,;;;;ır~a;;;;m~a;;;,·;,;··~ını~ı~u~n~u;;;;;ır k k b' . ı ·· ·· - ·· ·· çoğu dökülmüş, kaybolmuş... mamak isterler ıvra ır sıya ı tren gozumuzun o-

Bir rivayete göre eski valilerden s ı• z e ve • ı k k •• •• k b • Bu isteğin en iptidai ve en masum n~nde görünüp 'kayboldu ... 
birisi bunları söktürmüş ve Ameri - . r 1 ece uç u 1 r şekli gençlerin bir ormanda bir ko_ Ileride yemyeşil çimlerin üzerinde 
kalı bir antikacıya satmış... ruda, bir bahçede veya parkta bir bir ihtiyar aclam nama?. kılıyor. Kah-

Cuma günü köprüye gitmek iste- p a r a n 1 n o•• d e n m e ,. a r t 1 a- çaKı uçu ile oir ağaç göğdesine hak- kaha sesleri, ne~·eli çocuk haykırış • 
dik. Otelin önünde kır.mı:ı.ı kadife dö- kettileri isimlerdir. ları duyuyoruz. 
şemeli bir araba vardı. Fakat birgün _ Göğsünde bir spor madalyası ta • 
evvelinden tutulmuş... d 1 ft Gelinız, bakınız bugün sizinle be- şıyan kahve renkli kostümlü genç 

Burada arabaların hepsi süslü. Kö- r 1 n a n e e r v a r -, raber Gülhane parkına gidelim. Ha- bir adam yüksek sesle bir şarkı tut-
ri.iklcri (Gülistan) dan farksız. Fe- • va ne kadar güzel. .. Bundan bir kaç turmuş... Gülhane parkını çınlata 
nerlerinin içerisi, hayvanların koşum- gün evvel de hnva güzel oldu amma çınlata bir arkadaşının yanında do. 

ları. arabacının şapkası bile güllü. Adam sende... para elı·nı·ze bugün muhakkak baharın birinci gü- !aşıyor ... 
Sallana sallan gidenler pek çok ben g e Ç• nü... -
bunların çok içtiklerine sarhoş olduk- Prkın açıldığı gündenberi tamir e- Biz bu parkın içinde ilerledik. İş • 
larına hükmettim. Arabacı: • d •• d • k ı dilmesişe bcnziycn yolda ilerliyo - te geniş göğdeli bir çınar ağacının 

- Hayır! dedi. Afyonu fazla ka • s 1 n e o e n m e S 1 o a y 1 1 ruz. Solda genç erkek ve kızlardan önünde durduk ... 
çırmışlar ... Bazan hayvanlara da yut- mürekkep bir grup neş'e ile top oy- l Çakı ile vaktinde yazılmış olan 

tururlar fazla koşsunlar diye ... Hay- s - •• b • k A • ı 1 • f 1 A k t •• nıyorlar. ıbir yazı, çınar büyüyüp de boy at • 
vanlar da afyondan pek hoşlanırlar OZU ı rço al e erı n e a e e SU• ~htiyar bir nine güne~e sırtını dön- 1 tıkça ve genişle~i~çe ... çok şişman .. 
bakınız. . . . • ,.. muş, başını koluna dayamış uyuk -pamış çehreler gıbı hatlarını kaybet· 

Hakikaten, (Çiharbağ) caddesın • rli k 1 en mesı ne sebeb olmuştur luyor. Ve aynı sırada oturan ikiımiş! ... 
den geçen arabalar birbirlerile ya - • genç kız yoldan kolkola geçen iki (Devamı 6 mcı sahifede) 
r~~~~ardı.BeygWubş ~hl reb~ı~~~~oc.Bir~n~nradac=~===~=~=~=============~~~=~ 
uçuyorlardı. Köprüye geldik. Bi • faizci telefonla kendini davet edi -

rinci kata çıktık. Su pek az akıyor • yor: 
du. Fakat kalabalık çok. .. Küme kü.. İşte 10,000 frank hazır Altı 
me kemerlerin altına oturmuşlar, scc taksitte ödeyeceğinize dair şu senedi 
cadelerini sermişler, çay semaverle - imzalayınız ... Her taksit 1500 frank: 
rini hazırlamışlar, mandolin, kitara çok bir şey değil ... Bir senede öde -
çalıyorlar, şarkı söylüyorlar Arka- yeceksiniz ... 

Greta Garboyu teshir 
eden, büyüleyen adam .. 

dasım ~rkek kadın ve çocuklardan Zavallı bakkal!. Ne yapsın .. . • Pa -
miirekkep bir grupu işaretle l'ayı alamasa dükkanı haczolacak, 

· Gördiinüz mü? ... dedi. Ve ila~e malları satılacak. Esnaf yanında itı-
etti: barı kalmıyacak. Rezil olacak .. Bun-

. Orta halli bir aile ... Baba, ana, lan düşünüyor, imzayı basıyor. Faiz-
anıca, çocuk, teyze hep bir arada. Es- ci parayı vermiyor: 

Lehli muhacirin oğlu Leopold 
lstokovskinin aşk hikayesi 

kiden kadın ve erkek bir arada so • - Şimdi bana 20 bin franklık mal 
k::ığa çıkamaz bir yerde beraber otu- rehin bırakmanız lazım Korkmayı -
ı·amazdı. Bu adet kalktı.... nız, bizim depolarımız var, kamyon-

Dünyanın en meşhur orkestra 
biri Kısa boylu sakallı ve elleri kınalı larımız da var. Onlarla naklederiz. 

bir adam kaside söylüyor. Aarsıra Parayı ödediğiniz zaman gene nakil 
şef /erinden 

guruplardan birinin önünde duru • masrafi bize ait olmak üzere malini- - İşle Leopold geliyor. Çabuk sak-
yor. zı dükkanınıza teslim ederiz. lanınız. Üç yumurcak, bir ahırın ka. 

- Gezip dolaşarak ve kasideler ve ,,,,,._,..,.,, Zavallı bakkal!. Bunu da kabul e- pısında gizlendiler. Ve kendilerine 
methiyeler söyliyerek geçinen bir aiyor. Dükkanındaki mallarından doğru gelen küçük arkaşlarını gö -
devriş. Eskiden cübbe ve yeşil sa • bir kısmını rehin olarak veriyor, pa - zetlemiye başladılar. Bu, yedi yaşla-

rıkla gezerlerdi. Şimdi bu yasak ol- Faizciler, en ufak . bir borç alan • Diyor Müdür dinliyor. Sonra su rayı alıyor. rında kadar zayıf. solg.un benizli bir 
du Cübbelerini giyemezler Bazıla- 1 d ··zde 100 b 200 d b ' · :. 

1 

Bir sene sonra son taksiti de öde- çocuktu. Başındakı lacıvert bereden · · .. ar an yu , azan ve a- ceva ı vcrıyor: • 
rına yalnız kollarında taşımaları mu- ha fazla faiz aldıkları halde dük • - Pekala, size bu parayı buluruz (Devamı 6 ıncı sahifemizde) sarı saçlarının bukle!eri taşıyordu. 
saad~si verilmişti~ .. Yanılıp da sırtı- kan ve ticarethane sahiplerile iş yap- Evvela kayit, ve katibi adil masraf~ =-== Alnı gayet 1çık i~i. Iri gözlerinden 
na gıyenlerden elını kıran para ce • tık1arı zaman bunu bir iki misli da- için l,000 frank vereceksiniz ... Son -r Meşhur Opera şantözu '\ zeka saçılıyordu. Üç yumurcak tam 
zası alınır ya da hapse atılır... ha arttırırlar. ra, hesap defterlerinizi tetkik ettir- 1 üzerine atılacakları zaman şu garip 

- Ne söylüyor?... Hele şu vak'ayı bir okuyunuz: meden size para veremeyiz. Ne ma- ı Q L G A S Q M Q G y j manzarayı gördüler. 
- Züleyha ile Yusuf1un sevdasını ·( ... ) nın Sendeni de bir bakkal ıum, belki iflasın arifesindesiniz. 1 Leopold, eski armoni.kle vals çal-

anlatı~o:. D~~in!. Ley~A ile Mecnu- dükkanı var. Kazanç vergisi geliyor. Bunlar hep olağan yşyler •• Her hal- Yunan Operası tenoru ılmıya başlıyan bir dilencinin önün-
nun hıkliyesını soyledı. Bakınız, ne Kasada para yok. Parasını hep mala de defterlerinizi görmemiz lazım... B A K E A de durmuştu. Dilencinin çalmıyn uğ 
kadar büyük bir dikkatle dinliyor • yatırmış Şaşırıyor, ne yapacağını bi- Bu da bir mütehassıs işi. o da parasız raştığı bu val, Yohan Straus'un pek 
lar. }emiyor. Tanıdıklarına müracaat e- gitmez 500 frank ta onun için vere- ve tenor YUNKA' meşhur eserlerinden biri idi. 

İsfahan, aşk diyarıdır. diyor. Menfi cevap alıyor Bu sırada, ceksiniz. Eğer sözleriniz doğru çıkar- iştirakile ftlft Çocuk, dilenciye bakıyor ve dik-
Köprünün ilerisindeki mezarlığa gazetelerin birinde bir ilan göriiyor. sa para hazır... N ov o T N 1 katle dinliyordu. Halinden çok mü-

gittik. Hemen müracaat ediyor: Bakkal, 1500 frankı veriyor Çün - teessir olduğu anlaşılıyordu, Arası-
~ Bilmem, aikkat ettiniz mi?... - Ben, Sendenide bakkalım. Ka - kü defterlerinden emin, dükkanı ra asabi bir tavırla ayağını yere vu-

Ekser Müslüman ~eylerinde mezarlık zanç vergisi için 10,000 franka ihti - mal dolu... de dinleyiniz ruyordu, Birdenbire bağırdı: 
lar şehrin içindedir, Halbuki burada yacını var.. . Ertesi gUnii biri geliyor, defterle-

1 
_ Çabuk! Mösyö daha çabuk! ... 

Ve eldiveni~ ellerile tıpkı biı or
( DcYaıuı G ancı sahiiede),J 
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AKŞAMCILAR.G~lbaneparkının Gret~ Garboyu , HIKAYLE A D ES 
Agaçlarında oku- Teshır eden -""'""' ........... -·-.. ------1-1:1------.. ·--·-·""' ______ , nan hikayeler Büyüleyen adam 

[Eski bir ekşemcının defterinden . . . . . . hif m.izd d . ) (4 ilncU sahifeden devam) 'üzerine yürüyordu. Hakkı da yok de-
(S ıncı sabifeDll%den devam) <5 ıncı sa e ea enm cesine hazırladığı işret msasına oturt- ğildi hani: 

. Fakat _dikka~e bakalı~: 1~te bir i- kestra §~fi gib~ i§ar~tlcr yapmıya baş tu .. , Kadın hiç istüini bozmadan. 
sun, Salih, galiba! Ve gırıldıkçe şek- ladL İhtıyar dılencı ça~uk ç.abuk ~a- Bakınıyordum. Köşede iki kişilik -Ah meleğim diyordu. Sen benim 

n lini kaybetmiş, okunmaz bir hale gel- lıyordu. Ve çocuğun ışaretı veçhile bir karyola yanımda küçük bir ko- haberim .olmadan tanımadığun ka· Sarı liraları şıkır şıkır 

Yl'zan: - Osman Cemal Kavaıh 

SQgQ miş bir tarih' hareket ediyor... .d. K' d d d ı l -1 · k ' i · d b ···• L ld . .. • k t f" mı ın... arşı a uvara geçme sa- ın ar a eg enır en yı e, en yapar· 

A bd • b (201 ) •ı • ff • • Bu o kadar enteresan değil... Fa- eopo ışte ogun or es ra şe ı bit bir gard rop falan filan... ken fena mı? 
l e Y 'J paraya l lrQZ 8 1 •kat diğer ağaca bakar mısınız? ... O olmuştu_.. . . • _ Heyecanımdan bir kelime söyle • Herif bu sefer büsbütün kızdı ve 

. . . . . _ buk bir akasya galiba. Üstüne bir yazı - Bır Lehli m~cınn oglu - . yemiyordum Amma( onu görseniz, köpürdü: 
- Siz bilırsıruz! !gıdı uzatarak) al, şunu da ••• Ça ••• yazıldıgı- gu-ndenberi epey boy serp- Leopold - Antonı - İstoko\•oskı ki k k Ilık hb b . . . "b' . . de if . 
ı . ü t·· ·· ·~-ı 1882 . . . .. .. sruı ır yı a a ımışım !n ı - Ne: ham karı ne!. bır tira 
zmaro: s unu geı.u.. miş üstüne yazılan isim de epey yük- scnesı nısanının 18 incı gunu b d"ll d .. k. d .. . d . 

1
. h 

P ı Abdi bey b G . al r- Lo dr 'd d -d ana ne ı er o uyar u. oyle mı? Ne zaman sen en gız ı, an-
- apapapa. u geze arson para~ı ı · selmicı ben ökN>lerimin üzerinde bi- n a a og u. K d hl · b" · b·t d d"- i d · 

. d. B . . B st r ··~· :ıı- B b J f İ k sk" p 1 ' a e erın ın ı me en ıger o- gı yabancı kadınla? bana misafir ır. en onun ısın apar- - as u une pasam.. raz doğruldum. Dikkatle bakıyo _ a ası oze sto ov ı, o onya yı : _ . . .. 
tumanda hazırlık yapmisim, ona se- Deyip fırlar. Fakat ara yerde açık- rum· terk ettikten sonra Londra'ya gel _ luy~rdu.... Kadın,. h.ep, zeytin yagı gıbı ~ 
b b . d. b" ·m ilen gele ktır· r tan tam on lirarun kaynıyacagını· l'!:I.. • • , n-t 1 k .. hr t ' Dız dıze, kucak kucağa ............... çıkmnk ıstıyordu. Yumruklarını bır· e o, sın ı ızı ze • _ :ı- Allah Ali h' mış 'e u ça ara şo e \e para . . . 

Abdi bey Turhana: kan İzmaro garsona bagınr: ··· .: ···• kazanmıya muvaffak olmuştu Aile- ····•··················· .. ····:···:····:····· bırıne vurarak. 
I. k" k T h - Be İstasu more' Bu da nesı.... . . cf h d ı· ite . ·t . Ne kadar zaman geçtı bılmıyorum. _ Benden gizli öyle mi? işte ben - m unı yo ur ancıgım... - - ·· : . . sının r n ve saa e ın mm e mış - .. . . . . . 

1 
_ . .•. · 

nim bu akşam ... Sizinle gitmeme ... Garson dönüp ters ters: Bır maşukuya hitaben yazılmış hır ti. Yalnız bir arzusuna muvaffak o- Gozlerımızın ıyıce duman andıgı de sana bu hıyanetlıgı yaptım ... Sev .. 
Bana müsaade ... Başka zaman ..• Yi- _ Oristi madam!. açık mektup! lamamıştı: Büyük bir bestekar ol _ bir sırada ~a~ı~ın hızlı hızlı. çalın?ı- geliyordu ~i arakasından karısının iı 
ne bulşuruz! - Oki kala!. Yağnis oldu hisap cMehlika. Bugün bana cevap ver .. mak... ğını farkedıbıldık ... Kadın hiç telaş- anahtarı, gıt bak gardropta ... 

Biraz sonra garson hesap pusula • yine!, Sen soylcdin onca ki hepsi mezsen intihar ediyorum. Salih Ze- Bu arzuyu, oğlu yerine getirdi. sız: . - ! ... 
sını Abdi beye uzattı ve o pusulayı hepsi hisap tuttu: iki bin sekiz yuz ki. 1930 A· Çocuk, çok zeki idi. Babasının ver- -. Gel ... dedi Sen şu gardroba gır, Herif, anahtarı kadının elinden ka • 
bir hayli siızüp garsona sordu: seksen bes busuk! Sonra ne zaman Aman bu ağaçlarda neler varmış diği dersleri derhal kavrayordu, 10 bclkı gelen ko~amdır. _ _ parcasına alarak, gardrobu açm.ıya 

- Ben ... Bundan ... Bir şey anla - ki topladın Abdi beyle barabar pu- meğer ... Demek 1930 senesinde bir yaşında iken parlak bir imtihan ver- B~n çok tela~lanıyordum. Ç~ku geliyordu ki arkasından kansına ıs .. 
yamadım ... Sen yekunu sbylc ... Ye- sula sikardin ° 7.aman: Bin sekiz yuzısalih Zeki bir Mehlikayı sevmiş ... di, Londra musiki akademisine. gir - b~l~ı de b.u komec:ı~an.m sonu bır fa- tihzalı kahkahasını duydu: 
kfmu! S<.'~n bes busuk.. (Devamı var) Mehlika da ona naz edermiş cevap di. Meşhur musiki üstadlarından ke- cıa ıle netıcelenebılırdı. - Lades: ayol lüdes ... Ne çabuk 

- Yek\ın pasam: 1,885,5 ' 

1 
vermezmiş ... Kim bilir belki

1 

de da- man, piyano ve org çnlmayı öğren- . Artık kadına t.abi olmuştum E _-unuttun sabahki verdiğin sözü •.• çok' 
- ~ce? TJY A TROLAR nlmıştır da ondan. Fakat biçare a- di.. hm~en tutt~~ ben~ gardroba soktu, u- safsın sevgilim, bu kadarcık bir sür-
- Iki bin sekiz yuz. seksen bes! şık Salih Zeki ne yapsın!... Leopold üç sene sonra Londra'dan zcrımden kılıt!~ı. . prizi anlıyamadın. 
-: Siz içm.issiniz .be~ sise rakı Ertu v r 1 Eğer Môşukadan bi.raz daha yüz ayrıldı, Paris'e geldi. Konservatua- A~a~tar .d.elıgınden, dışardaki_ sah- Adamcagız dona kalmıştı. Ne ileri 

Bu ıdcr: ycdı yuz yırmı bes... g U bulmıyacak olursa çıldıracak bunun nn derslerini takip etti. Sınıfının en neyı gor~~ı~yordum Kadın benı gar- ne gerJ bir adım atamıyordu. Civi· 
Peki' S d'" T k · · b" tal b · d" y 1 k- ··k b" droba kılıilıkten sonra kapıyı aç - Eli - . . . . 8 f 8 için en kolay çare olarak şunu bul- ıyı ır e csıy ı. n nız UÇU ır . . ' lenmiş gibi yerinde sallandL 

-:- :ıanumı_ar ıç.nusler; Bırer sise muş:Tehdit!. .. Eğer cevap vermezse Amerikalı kız rakibi vardı. İki çocuk mıya gıttı.... alnındaki, soğuk terleri silerken ka· 
rakı ıle uç sısc bıra ... bu da eder TIY A TROSU . t"h ed ek B t hd"t b birbirlerine düşman mı oldular' Ha Gele;n hakıkaten kocasıydı. ti ü 

ın ı ar ec ... u e ı aca a naz- · - . lb" 1 rısı ye ş . 
dortyuz doksan ... oldu mu bin iki • . . . "? yır' Samimt dost Benım, gardropta e ıse er arasın- . 

? Pazartesi (Kadıköy Süreyya) ad; Bu lı yarı merhamete getırmış mı.... ·· ·· : · · d ki . t· . tık s· tasavvur e- - Demek hall bana itrmadm yok 
yuz on. 1 K" bil" ? Sen Ceymıs'dc orgçu n vazıye ımı ar ız 

E t' masal böyle bitü) büyük vodvil 3 ım ır · - - d' 1 öyle mi? Ver anahtarı bana, açayım 
- ve · d . (Ü _ • 1 t b" - -- . Lcopold 18 yaşında tekrar Lon - ın z. .. B"tün" bunl seni (aldat • Vnr porsiyon mez.c alU tabak pcr e. Çarşamba. skudar) da ş e ır ngaç gogdesı... d • d .. d.. B" k S Gördüklerimi anlatıyorum. da gol'... u ar 

Bunlar• da tutar yuz yetmis bes •·• (Unutulan adam) 3 perde 3 tablo Cepheye hareket ediyorum. El - Cra ya. 
0k~liu .. ~r ·aç ay s~dnra etn Adam kapıdan girer girmez evve- mak) içindi ... dedi . 

.. . J eymıs ı sesının orgunu ı are e - • b" k ı.. lim 
Elti mi bin dort yuz seksan bes! • veda! 1915 Mustafv. m· e b 1 d la durakladı sonra etrafa şöyle bir Zavall ıi'\dam zorla ır aç a.e • 

ıy aş a ı. ' - li bildi S nıc· hı sından ağlı - Ala! fi TEPEBAŞINDA ŞEHiR Zavallı Mustafa!... Ve şöhreti de 0 zaman başladı. bakındı! kıpkırmızı olmuştu Karısı- soy d ye · a 1 r 
- Bes lira çangızılara vermisiz.! TlY ATROSU Bunun altında 121 tarihini taşı _ o sırada, Nevyork'ta bulunan kü- nın perişan haline bakarak: yor u. . 

Oldu sindi bin dokuz yuz seksen Dram ve Piyes kısma yan bir kalb şkli içinde bir tarafın- çük konservntuar arkadaşı ona bir .- N.edir, nedir bu halin? Bunlar . -:- ~f.fet, affet bcnı kancığım ... çok 
bcs! Bu gece saat 20-30 da da T bir tarafında A harfi... mektup göndermişti: Bu mektubun - kım içın. sınırlıyım ... Yaptığım kaba muame-

- Ona da peki. .. Fakat... Üst ta - F 1 D A N A K 1 Ya şu kavak ağacının üstündeki ya J: Kendini, san'atını nncak burada Ne oluyoruz? diye bağırmıya baş - leden dolayı beni affet ..• Açm1ya ha-
rafı ... Ne oluyor? Pazar günleri 15.30 da matine zıyı okuyor musunuz? Bunu da han- gösterebilirsin ... » diyordu. ladı. cet yok, sana itimadrm vardır 

- Pardon pasam! Sindi ust taraf- e Lcopold, bu sözü dinledi. Ne\"-•ork'- Ben bu vaziyeti pek hayıra yorma- Kadın, rolünü hala soğukkanlılılıc-d gi aşık hangi dertli yazmış. ·" 
a soleyezcyim! Dr~m 3 perd~ .ı gitti.Bir çok konserler verdi. Fakat mıştım. Neticenin çok feci olacağını la yapıyordu ... Kocasına. . . 
- Bana bak ... ben scrhos değilim §skı Fransı:ı: tıyatrosunda •Allahım, acı bana ... Ekrem 1935· ehrin havasına alışamadı. tahmin ediyordum. Adam bir kaç a- - .Çukulatamı, derhal gıdıp alır • 

haaa ... Bana mantar yutturamazsı - ŞEHiR TiYATROSU Bundan seneler evvel bu parkın i- 1908 de Londra'yn döndü. Ve iki dım atarak masaya yaklaştı. Ağzı kö- san seni affederim ... dedi.. •. Kocası •• 
nız! KOMEDi KlSMl çinde nice insanlar gelip geçmişler ene sonra Olga Samarov'la evlendi. pürerek: - Derhal, yavrucuğum dıyerek IO 

- Yok pasam ... Estafurulah ... var Bu iCce ıaat 20-30 da ve bu gelip geçişlerinin buraya i - Ve tekrar Amcrıka'ya gitti. Ve Fila- - Vay! Bu da nesi. Ne halt ediyor- kağa fırladı. 
iki paket sigaroki ·disardan aldırmı- Dalga şaret etmek istcmi~ler ... Ağaçların lelfi'nın mahbubu oldu. sun sen? hem de sofra iki kişilik, de- Fırsattan istüade, ben de gardrop-
siz, yetmis bes gurus munlar ... Bir Komedi 3 perde bir çoğunda sadece birer isim ve bi- Amerika'nın en maruf orkestra şe- di ve sabahta gönderdiğim zavallı çi- tan çıktım, nefesi 2 inci kattaki 0 • 

sıse de raki ısmarlamissiniz o ki Pazar rüoü &üodüı ıaat lS.30 da rC'r tarıh görüyoruz amma bazılan d 1 Poligin yerine geçti. çeklerimi kaparak vazosilc beraber damda aldım. 
soyluyor gazel. Haniya hafuz bey... e bize ne hikayeler anJatmıyor muhay- 1914 de bir kızı dünyaya geldi. : yere fırlattı. Kadın, zavallı adamcağızı iki tür-
Yuz yirmi bes de o eder. Sindi ne ÇOCUK TİYATROSU yilemizi ne h yalleı· arkasından koş <)omi Noel ... Karısı, Olga Samarov, _ Kim gönderdi bu çiçekleri? Bu lü aldatmıştı. 
yaptı? Bin aiti yus seksen bes ... yuz- Cumartesi, Çarşamba 14 de turmıyor! ··· •ryatrodan çekildi, hayatını, çocuğu- yarım kadehte kimin? Hem ladeste ..• 
de on garson tutazak yuz yetmiş ... Sin MAVİ BONCUK Bir de şu çınarın yanına gidelim '1U büyütmiye hasretti. Korkuyordum ... Herifin gözleri o. Hem aşkta .•. 
di hepsi oldu bin sekiz yuz seksen e Onun üstünde bakalım ne var. Bakı- S 1 ı· L ld .. h t S O N 
bes! ... Halbuki biz sikarmisiz seksen ene er geç ı. eopo şo re ve yuğundan fırlamış, mosmor kadının 

Şehud ba nny~~nad~~ihl~~~~~ e"clb~dı.F~atm~~d~il--~2~~~3~~~===~==E==~z~~~~, ~·~™~*BMD~• 
bcs buçuk ki yirmi para fazla ~·azmi· e ŞI k"ld 1 "k" k lb ·· ·· J· N'h t k b d O - . 
siz! " TURAN şc ı e yapı mış ı ı n goruyoruz. Al. ı ~ye ar~sı~ı oşa ı. zaman- İstanbul İkinci İcra Memurluğun-! RADYO PROGRAMI 

Her birinin içinde bir isim yar. BL d:mberı •hayalının kadını• nıarıyor. dan: ONKO PROf:RAM 
Abdi bey: TJYATROSU rinde Naciye diğerinde Lütfü. Ve Bir gece, Holivud'da Grcta Garba'- Bir borçtan dolayı paraya çevril. BUG . tı· S ; -830 Eml-

- Sizin zaten ... Her zamanki tabia- B h b" · · f • d · t ın· 1320 t d f tt" Akşam neşnya · aa , 
u gece saat er ırının çın e aynı ar ı . ya esa u r.: e .ı. .. mesine karar verilen Fatiht.e Ho.ca nönü Halkevi gôsterit kolu tarafın -

tinizdir bu ... Ama ben ... kül yut - 20,3\> da Ayni ağacın gövdesinde bu iki kal- Leopold o5 :>aşında bulunuyor. Gu- Hayrettin mahallesinde Yedı Emır- d b" t sil 19 00 Mandolin ve 
marn._.. Gördün ya!. .. Yirmi para ... Sanatkılr NAŞİT ve arkadaşları bin tam altında daha büyükçe bir 7el mi?... ter sokağında eski l, 1/1 yeni 1 nu- ~~ara\r z:~eri;a Tavrnan ve Gtartst 
Yirmı paradır bu zamanda... Hakkı Rüşen, Eyüp Sabri, Rıfkı kalb resmi var. Ve bu kalbin içinde Buna, evet, veya hayır demek ka- maralı biri 98 metre diğeri 70 ve 93 Flard 

19 30 
K f • "'"m"versite 

}:r b snı· bil de-u . . . . . er, , on erans. u - ~a ravo pnsaın... yorum birlikte 8 :w .. ilik Miçe - PcnfN> ve yine su isimler hakkedilmı·ş·. g bb a edilmı.::. it-
• • ~ :r- ~ ·:·. .. . • ;netre mura aı uzcnne ınş -. namına Profesör Obendorfer .• \ua • 

yırmı para... Macar variyetesinin iştirakile.: Naciye, LüUü .. Ve şu kelimeler Fnkat; ın gozlerı, kır saçlarıle Gre- bir aparbman satılığa çıkanlmıştır. .__ . .. del ·) 19 u. 
H h - • tcsh" tt·-· b- ··ıed· • san ~nserı ve muca esı . .-

- a şoyle, (Elindeki ellilik ki- Çifte Gelinler Şarkılı Komedi var, •evlendiler• Ye tarih de bu : ta Y1 ır e ıgı, uyu ığı mu - Hududu : sağı 3) harita numaralı B h b 1 · 20 00 s d" Hnc:- .... k k G · li b .. .. orsa a er erı, , a ı ~- .... 
cl322• ve bunu dnha altında ... Çakı ınk a ··· ız ce aşlıyan buyuk aşk mahal solu emanet malı arkası 1669 k d ] t af d Tür. k ··-=~ 

S• J k k k f · , ' ' _ ar a aş arı ar ın an muaaa.r 1ze Veri ece üçü bir paraDID ile oyulmuş bir tabanca resmi!... romanının son aslı yakında Italya- harita numaralı mahaller. Önu 9 si ve halk şarkıları, 20,30 Hava ra • 
Fakat tarih yok! da bitecek... metrelik yol ile mahdut ta.po kaydi- poru, 20,33 ömer Riza tarafından .. 

ödenme şartlarında neler Vaf? Ne beliğ, ne veciz, ne etraflı ve ne nazaran 171 metre 70 .santimdir.,rabca söylev, 20,45 Semahat ö-aien-
tahkiyesi ne kadar kU\'Vetli bir hi - Fransayı Evsafı: apartıman (5) kattan ibaret, ses ve arkadaşları tarafından Türk 

(5 . . h"f . d d ) J f l . kllyc bu değil mi? .>lup bodrum katında kireşmen ikilmusikisi ve halk şarkıları (Saat a • 
ıncı sa • emız en evam 1 e ona sarı ıyor, iş ıdarehanesinin . . . fakat bir Darıltmak yok <ömürlüğü olan bir antre üzerine 2 yan) 21 lS Klasik Türk musikisi: 

yip mallarını geri almak istediği za- müdürüne: Scvıştıler. Evlendiler .. . oda bir hela bir banyo bir mutfağı, Nuri, Halll ve arkadaşları tarafından 
man faizci: - Allo!. diyor. Herü geldi Muta - hafta geçmeden!... <4 uncil sahıfcden devam) ıkinci katında kırcşmn antre ve bir 21 50· o k tr . 

N lı di Sen b ~ k" t• l t .. d , . r es a. - e ma , yor. ize ne ver- bık kaldık. Şimdi sana gönderdim. um~. ı an aşmanın emının en son- oridor üzerine 4 oda bir banyo bir 1 _ Lehar: Vo di lerhe Singt fan-
din ki::· Scnediniz var mı?... 30 ~in frank isti!ecek. Meyhaneyi Kim bilir. ~u glizel par~~ bu ~- ra. fılı!at ~a?~sında da bunu tatbik hela bir mutbak, üçüncü v~ ~ör.dün- tezi, 2 _ Vagner: İsoldm libstod, 3 • 

Tabu yok. Bakkalın aklı başın - rehın almak şartile bu parayı ver. zel yolhı.rı ıçınde heybetlı govdelen- edılebilm:sı ıçın her şeyden evvel İs- cü katları ve beşinci katı ıkıncı ka- Vaalenfcl: Bravn oder Blond, 4 • 
dan gidiyor, bağırıyor, çağırıyor A- Herif işten anladığı yok. İşletemiye- nin üstündeki başlarını göklere doğ- p~ya~akı ~tal~an gönüll.ülerinin ge- tın aynıdır. Ve ayrıca tarasa olup ze· Glika: La donte. 22,45 Ajans haber • 
vukatlara müracaat ediyor, beyhu - cek, taksitleri de veremiyecek, mey- ru haşmet ve vekarla kaldıran bu rı çekilmesıni ıstenecektır. mini çimento ve 2 kömürlük ve de- leri, Opera ve operet parçaları, 23,00 
de.... . ~~ne ~a kalacak. Karlı bir iş de _ güzel ağnçlann üst~n~e d?hn kaç in- .Bu e~arda anlaş~ktan sonradır mir korkuluğu olduğu gibi elektrik Plakla sololar; opera ve operet par-' 

Faızcı, mallan .daha ~ zaman sat - gil mı.?... sanı, kaç hayatın hıkayesı yazılı... kı Habeşi~tan mes:ıesı konuşulacak- ve terkosu havidir. Ve her türlü çalan, 23,20 Son haberler ve ertesi 
mış, paraya tahvıl et1:1ış._ Fakat ~ak- Hakıkaten Jozcf idarehaneye geli- ~ tır. H~beşıs~~mın . Italya ıa::rında~ konfor da vardır. Bina yenidir. z~ günün programı, 23,30 SON. 
kal bunu nasıl ve ne ı}c ısbat ctsın ... yor. Uzun uzun hesaplar yapıldık • Fkat ortalık kararmıya başladı ar- zaptedilm_esı uzerıne orada ılan edı- min kat kıreşmen zeminli demir par- -:--'.....!:"' .. . . • ;;;+?;; 

BİR B~-~ H1KA YE DAHA tan sonra senetler hazırlanıyor, im- tık ... Dalları budayan bahçevanların len. Şarkı İtalya 1mpar~torluğunun maklıklı kapılı bir antreden girildik- gan ?1~terakim verg~ ve t~nzıfiye ve 
İşte hakıkı bır dolandırıcılık vak'- zalanıyor. Meyhane devrolunuyor. baltası daha kuvvetsiz, daha sessiz i _ İngıltere tarafından tasdıki meselesi; te ayrıca camekanla bölünmüş bir ten~ı:ıye ve vakıf. ıcaresı ve res~ 

ası daha: İlk altı taksiti veriyor Sonra yaz 1. Ş k 1 . k k hk h ş Jbu esaslar kararlaştırıldıktan son - "d d B k . _ . d tellalıye borçluya nıd olup bedeli mu-
. . . .. . ıyor ar ı ses erı, çocu a a a - .. korı or var ır u orıdor uzerı:ı e d d ·ı 1 nl· 2on.1 Jozcf bır fabrıknda çalışıyor Ak- gelıyor. Muşten azalıyor Bu sefer · k . raya bırakılacaktır. Roma muzake - : zaye e en tenzı o unac<V'tır. \1'S 

rabalnrından birisi ölüyor, 40 bin .vergi geliyor, Para yok! Haydi faiz- ları, hayrdkırışklar~ld"oşuşmaların scsı releri için İngiltereden icap ettikçe 2 numa~alı daıre bu~unrnak~~ır. İş~ numaralı icra ve iflas kanununun 
f n1c . b . perde pe e csı ı... 1 .. bu gayrı menkule uç yemınlı ehlı 126 dd . t f k h kl ra mıras ırakıyor. Bu parayı a- cıyc... Borç, laiz... Nihayet birgün .. . . .. mütehassıs ar gonderilecektir. . . mcı ma esme ev ı en a an 
lınca fabrikayı terketmeyi, bir mey .. faizci tepesine dikiliyor: Go~lerunız park ağaçlarının gov- vukuf ta~afınd.an ~lllOO} lıra kıy- tapo sicillerile sabit olmıyan ipotek-
hane açmayı tasarlıyor. Ve iş ida _ - Para!. Yoksa haciz koyduraca- d~lerınde ~:a~ı romanları. art.ık seç- BEYOGLU HALKEVİNDEN: m~t takdır edıl.mıştır. A.rtınna 14/ li alacaklılarla diğer alakadarların 
rchalerinc müracaat ediyor. Hemen: ğım!... mıycır! Barı bız de çıkıp gıdelim. 1 - 15/3/938 Snh günü saat 18,30 Nısan/938 tarıhıne musadıf persenbe ve irtifak sahiplerinin bu haklarım 
cTalliniz varmış!. Dün birisi geldi, Nihayet, borca mukabil meyhane- SUAD DERVİŞ da Evimizin Tepebaşındaki merkeı günü saat 14. den 16 ya kadar Yeni hususile faizi ve masrafa dair olan 
meyhanesini satmak istiyor. Fakat yi takımlarile beraber faizciye ter _ binnsında (Buhranlar) Mevzuunda Postahane bınası dahilinde ikinci iddialarını ilan tarihinden itibaren 
70 bin frank istiyor. Hele bir gidiniz, kediyor, çıkıyor. Bin lirası gittikten ma çarpan şey şu oldu: Bay Ahmet H~mdi Başar tarafından ~atta b~Junnn. ikinci icr~ dairesinde 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
görünüz • diyorlar Bir de adres sonra ü,. bin lira da us·· tc. .an bı"n fran F 'zcil . t f ·ı . k 1 Konferans verılccektir. Bu konfe - ıcra edılecekhr. Ve verılecck bedel birlikte 934/3138 numaraya müraca -••• ır "ZV - aı enn, e ecı erın cezasız a - _ . . 
veriyorlar. Yanına, işten anlıyan bi- gı gittikten sonra 20 bin frank ta üs- ması... rans nuınaknşahdır. gayrı menkule takdir olunan kıyme· ıatla bildirmeleri lazımdır. Aksi tak~ 
risini alıyor, gidiyor; meyhaneyi gö- te vermiş... A k tl h"kiml .. 2 - Herkes gelebilir. tin /::. 75 i bulduğu takdirde müşteri- dirde hapları tapu sicillerile sabit 
.. vu a ara, a ere muracaat - · ·· · d b k 1 k k · tak 

ruyor. ~altikaten yeri güzel, takım - Bu teessürle çıldırıyor. Kansını, ettim Sebebini sordum. Hepsi de 0 _ ACELE SATILIK HANE 

1 
s~ uzerm e .ır~ .ı aca v: a sı. -

1 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşma-

larına diyecek yok. 70 bin değilse de, çocuğunu boğazlıyor, kendini de Sen muz ~ilktiler ve: Şehzadebaşında İstiklal lisesı dirde son.sahıbının taahhut .~akı kal- sından lıariç kalırlar. Arttırma şart· 
her halde 65 bin frank eder. Fakat, nehrine atıyor. E d~.1 d _ _ arkasında Köşe başında çift kapı mak şartıle arttırma 15 gun daha namesi herkes tarafından görülebil-
kendisinde 40 bin frank var Nere • Bana bu feci vak'ayı anlatan . - vet, 1 er, ogru ... Her gun 9 7 N 1 .k. . k lt temdit olunarak 2/Mayıs/938 tarihine mek üzere 29/ Mart /938 tarihinden 
d 30 b . :fr b · ' 0 ı- yu .. zlerce şikayet Yaki oluyor Fak t ' 0 u 1 ıye mun asım 8 ı ·· d"f p t · - ·· t 14 d 

en ın angı ulmalı?... darehancnin eski katiplerinden bi - · a ' oda terkos elektrikve tatl k musa 1 azar esı gunu saa en itibaren divanhaneye asılı !.>uluna -
ı eli . d k" t k .. ta • 1 su u 16 k d did :Meyhane sahibi jmdada yetişiyor: risidir. lfıveten şunu söyledi: erın e 1 sene • anuna gore n - yusunu havi kargir hane maktuan ya a nr tem · en müzayedeye caktır. Daha fazla ınallımat almak 

- Adam sen de!. Bunun ehemmi • -Müdür, buişten 50 bin frank ka- zim olunmuş, katibi adile de tas - üç bin liraya satılıktır. Gôm:ck deva.~ .olunacak ve en çok arttıra - istiyenlcr 934/3138 numaralı dosya· 
yet~ yok! Seni gönderen iş idareha- zandı. Meyhane de caba .•. Bu para- tik ettirilmiş İmza sahibi, iki şahit istiyenler içindekilere muamcl~ i nm. ustunde. bı~akılncaktır .. A~tırma sına ve şartnamesine müracaat ede
nesı bu parayı bulur. Vakia biraz fa- yı kardeşile taksim ettiler. Zira, mey- muvacehesinde, katibi idil huzul'Un- çin de Şehzadebaşı Letafet ap:-ır ~ peş:n para ıledı.r. Yalnız yınnı se - bilirler. Müzayedeye iştirak etmif 
iz vereceksin amma gül gibi bir haneyi satan, idarehane müdürünün da parayı aldığını söylemiş. Buna tımanı altında Darüttalim kıraat- nelık vakıf tavız bedeli ile tapu bulunan müşterilerin işbu ıayri 
meyhane sahibi olacaksın... küçük kardeşi idi... karşı kanun ne yapsın h~k. hanesinde Bay Ahmede mi.irac-.a• harçla~ ve şartnameye ilsakı lazım menkule ait bütün malumatı öğren· 

Ve Jomef ~p gittikten sonra te- Bu anketi yaparken dikkat nazarı- 1 ' a ım ne I etsinler. gelen ıhale pulları müşteriye ait o - miş addolunacaklan ilan olunur. 
yapsın.... d l lup gayri menkulün nefsinden do .1 Q34/3183 
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No.15 
Komodor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şükrü 

Pala, Donanma ba~kitibi Ihsan ve gizli vesikalar .. 

Yazanı Rahmi Yağız 
TercUme ve iktibas hakkı 

m ahf uzdur. 
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1 ISTANBUL BELEDiYESi iLAN L ARI 1 
.............................................. ------------------------------------------

Ölçüler nizamnamesinin 17 nci maddesi mucibince 938 sensi ikinci kfınun içinde kaydedilmiş ve sa
hiplerine müracaat kağıdı veril.mi§ olan ölçülerin 938 senelik muayene! eri 15 : 3 - 938 güniınde başlıyacaktır 

MUAYENEYE GETİRİLECEK ÖLÇÜLER: 

l - 1936 ilk veya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 

2 - Senelik muayen damgası silinmiş veya okurunıyacak kadar bozul muş bütün ölçüler. 

3 - Sahipleri tarafından ayarından veya damgasından şüphe edilen ölçüler: 

Osmanll imparator luğu 

Ölçü sahiplerinin müşkülata maruz kalmamalan ive işlerini çabuk yaptırmaları için ellerindeki müra • 
caat kağıdında yazılı olan üç maddeye çok dikkat etmeleri ve ölçülerini bizzat muaheneye getirmeleri te • 
menni olunur: 

Aşağıda yazılı günlerde 'Ayar Memurları mıntakaları içindeki semtlerde ölçfüeri muayene ~dccklerdir. 
(B.) (1310) 

EMİNÖNÜ GURUP MERKEZi ~ , 

Büyük Harbe karışıyor! 
lngilizlerle yapılan Marmara manevralarını Al
man muallimlerle başlıgan Karadeniz manevraları 
takib ederken harbe giriş Amiral Şosona emrivaki 

ile mi, Ittihad ve Terakkinin emrile mi oldu ? 
Delikanlı gemiye 

gelir gelmez ona 
mevki, rütbe ve 
yaşının verdiği se-

lahiyetl bir iyi 
çatmağa hazırla -
nan miralay vapur 
hareket düdüğünü 
çalarken şaşkın 

gözlerle Daust'u 
getirecek kayığı 

beyhude beklemiş, 
gemi önündeki kı
lavuzun sürükle -
mcsile ağır ağır 

Marmaraya doğru 

ilerlemeğe başlar -
kcn bile bu ürnidi-

nul kaybetmemiş -
ti. .. Fakat kılavu -
zun ayrılıp ta va • 

purun uskurları 

~~armara sularını 
dömeğe başladığı 

zaman beynindeki 
viski buharını da-
ğıtan bu beyhu -
de bekleyişin 

acısını ta yü • 

armatörüne evlatlık verildi .. Daust 
artık lstanbulda kalacak!. .. 
Tres Kort dişlerinin arasından mınl· 

dandı: 
- Şeytan alsın onu, ailesini yakın

dan tanımasam kanının krışıklığın
dan şüphe edeceğim!. .. 

Sükfuıetle masa bnşında oturan 
' Liınbos sordu: 
, - Neden albay? 

- Neden ne demek amiral! Dü -
fÜ.n bir kere, bir İngiliz genci bir 
kaç gün içinde tanıdığı yeni muhite 
uyuversin de dünyanın en mümtaz 
en yüksek ırkının, Anglo - Sakson 
an'aneperestliğinin kaidelrine ·aykı
n bir iş görsün ve dinini, dili -
ni titbiyetini değiştirsin, Bu akıl 
alacak mesele değil ben -
ce... Dediğim gibi işte ailesini tanı
masaydım kanından şüphe edece -
ğim! 

Amiri Limbos tüysüz ve klpkırmı
zı yüzünde işin iç yüzünü bilir bir 
mana taşıyan tebessümle albaya c~ 
vap verdi: 

DAUST CASUS! 
- Daust bu hareketi ne kan bo -

Büyük Harpte Çarlık Rusya ordularına karşı zukluğundan ne de yeni muhitin ü-
ayni emeli güden ayni tabya sahibi iki . .. . 

"tt fik kum d zerınde bıraktıgı tesırle yapmış de-
mu e an an ğild" O b" ··k b' f t "~~ .. . . ır. , uyu ır eraga go:ıı.c-

Mareşal Ludendorf. Başkumandan vekılı Enver Pa§a rerek memleketinin menfaati namına 

rei,rindc hissetmiş, yarı kalan inti - göz bebeklerinde aramışlardı ... (Devamı var) 
kam arzusuna, alınamıyan kursa - Miralay küskün halile bir iskem-

gününden 

BEYOCLU <;URUP MERKEZİ: 

15-3-938 gününden 
18-4-938 .. " 6-5-938 H il 

20-5-938 n " 4-6-938 Jt .. 
18-6-938 

" " 8-7-938 H " 20-7-938 
" il 

9-8-938 JI " 22-8-938 
" 

,, 

FATİ GURUP MERKEZİ : 

15-3-938 
" n 

16-4-938 il " 6-5-938 
" il 

16..5-938 
" " 11-6-938 " il 

22-6-938 
" " 28-6-938 ., il 

8-7-938 il " 18-7-938 
" :t 

KADIKÖY GURUP MERKEZİ : 

15-3-938 
21-4-938 
2-5-938 

26-5-938 
6-6-938 

16-6-938 
1-7-938 

11-7-938 
16-7-938 
20-7-938 
22-7-938 
27-7-938 
1-8-938 
6-8-938 

16-8-938 
22-8-938 
26-8-938 

" " 
" " 
" " 
" " 
" ,, 
,, il 

il " 

il u 

" ,, 
" " 
" " 
" " 
" " 
" il 

" " 
" " 
il il 

81-8-938 gününe kadar 

16-4-938 il " 
4~938 " 

,, 
iS-5..:938 

" " 
2-6-938 " " 15-6-938 " " 
6-7-938 " il 

19-7-938 " " 8-8-938 " " M-8-938 ,, " 
31-8.938 " " 

15-4-938 " 1 

5-5-938 i ,, ,, 
14-5-938 " " 10-6-938 il ,, 
21-6-938 ~,, ,, 
~7-6-938 " " 

7-7-938 . ,, ,, 
16.7-938 ·" " 
31-8-938 " " 

:l0-4-938, t " " 
. 30-4-938 " " 25-5-938 " u 

~ 5-6-938 il " 15-6-938 " " d0-6-938 " " 
9-7-938 " n 

15-7-938 " 
,, 

19-7-938 \,, " 
21-7-938 

" " 26-7-938 " 
., 

30-7-938 ,, 
" 5-8-938 " " 15-8-938 il ıı 

20-8.938 il " 25-8-938 ,, il 

31-8-938 
" " 

VAZİFEYE 

(Beyaz.ıt Ayar memurluğundan) 

(Beyoğlu Kaymakamlığında) 
(Galata Nahiyesinde) 
(Taksim Nahiyesinde) 
(Şişli Nahiyesinde) 
(Hasköy Nahiyesinde) 
(Beşiktaş Kaymakamlığında) 

(Arnavutköy Nahiyesinde) 
(Sarıyer Kaymakamlığında) 

(Yeniköy Nahiyesinde) 
(Beyoğlu Kaymakamlığında) 

(Fatih Ayar Memurluğunda) 
(Eyüp Kaymakamlığında) 
(Şehremini Nahiyesinde) 
(Samatya Nahiyesinde) 
(Baktrköy Kaymakamlığında) 
(Yeşilköy Nahiyesinde) 
{Çatalça Kaymakamlığında) 
(Silivri Kaymakamlığında) 
(Fatih Ayar Memurluğunda) 

Kadıköy Ayar Memurluğunda 
Erenköy Nahiyesinde 
Üsküdar Kaymakamlığında 
Kısıklı Nahiyesinde 
Beylerbeyi Nahiyesinde 
Beykoz Kaymakamlığında 
Büyükada Kaymakamlığında 
Heybeliada Nahiyesinde 
Burgaz adasında 
Kınalı adada 
Maltepe Belediyesinde 
Kartal Kaymakamlığında 
Pendik Belediyesinde 
Yalova Kaymakamlığında 
Şile Kaymakamlığında 
:Agva Nahiyesinde 
Kadıköy Ayar Memurluğunda 

DAVET ğında düğümlenen hıncına acı acı leye yığılıvermiş. sonra arkadaşları- lnhı· sarlar U. Mu·· du·· rıu·· gv u·· nden.· 
gülmüş; sebebini bir türlü bulup na bakarak sormuştu: 
meydana çıkarmadığı ve bir mana NİÇİN GEMEDİ? lstanbul Vak tflar Başmüdürlüğünden : 
veremediği bu kalışa hiddetlenerek - Daust niçin gelmedi?. • 1 - Şartnamesi mucibince Paşabahçe Müskirat fabrikasında yapııa- Yıllardanberi Tevliyet vazifesine alfıka göstermiyen ve ndresi idar~mizce 
tuhaf bir tavurla salonda toplanan . Bir anda arkadoşlarının tuhaf ba- cak üç demir çatı ve diğer tamirnt işi kapalı zarf usuliyle eksiltme~·e kon- belli olmıyan (Mısır Çarşılı Mehmet Reşit Kansı Emine) para vakfının 
m kadaşlarının yanına gitmişti... lıne sebep olan hadiseyi heyet azası t mUtevcllisi Reı;:it og~lu Besim'in İdaremize müracaatla Vakfına aid mu-

h b' . . muş ur. 1' 
Miralayın uzun müddet güvertede ep ırden anlayıverrnışlerdi. Tor - lI K .f b d r 20919 r 37 k kk t t "tat 1569 ameleyi takip ve hayır şartlarını üa etmesi için ilanen vaki ~:bligata 

ktılışına mana veremeyen heyet a- pito mütehassıs yüzbaşı Halifaks - eşı e e 
1 ıra uruş ve muva a emı ı icabet etmediğinden kendisine ilan tarihinden itibaren on beş gun daha 

zası 0 , salona girince hazin tavruna, cevap yetiştirdi: liradır. . . . . .. mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da gelmediği takdirde hakkında 
nsık suratına hayretle bakmışlar, O Müslüman oldu! ... İsmini de Ab- III - Eksıltme 14 - 3 • 1938 tarıhıne rastlayan pazartest gunü saat 15 kanuni muamele yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (1371) 

sonra bunun sebebini birbirlerinin dullah koydular!... Zengin bir Türk de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı- lstanbul Deniz Ticaret i Müdürlüğünden: 

Cenup Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

Aşağıda Yeni tarifenin bu kere tatbika ka
nulduğu sayın ahaliye ilan olunur. 
8 00 numarah fev kalade ve muvakkat 

yavaş gidiş tarifesi 

1 Şu bat 1938 tarihinden ba,hyar•k 
tatbik olunac•ktır. 

lacaktır. Kapalı zarflar ayni günde nihayet saat 14 de kadar verilmelidir. Müdüriyet için yeniden mobilya yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 2100 
IV - Şartnameler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve liradır Teminat muvakkate 157 lira 50 kuruştur. Bu işe talip olanların, 

mübayaat şubesile Ankara Baş müdürlüğünden alınabilir. şartna~eyi görmek üzere her gün Müdüriyet İdare Şubesine ve ihale için 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesai • de 18/3/938 Cuma günü saat 16 da teminatı muvakkate makbuz veya ban

kini İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan ıa _ ka mektubile Galatada Deniz Ticareti Müdüriyetinde müteşekkil komis-
ZJmdu·. yona müracaatları ilan olunur. «1172» 

VI _ M"'h"" ı- t kl.f ekt b k • • saik il 5 1 . dded İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk nm bir ay zarfında hanei zevciyete u ur u e ı m u unu, anunı \ c e ncı ma c d'" . ı·· .. iht . . . Mahkemesinden: onmesı uzumunun arına ve 
yazılı eksıltemeye ıştirak vesikasını ve muvakkat ternınat parasını veya _ . 1524 kuruş masarifi muhakemenin 

. . • Beyoglunda Tepcbaşında Buduı a-
mektubunu ihtıva edecek olan kapalı zarflann yukandn yazıldıgı veçhlle t d 4 - - k tt H . t k müddeialeyhden alınmasına dair 17 / par ımanın a uncu a a rıs o ı-
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar alım Komisyonu başkanlığına zı Aleksandre vekilleri Avukat Kir- 1/938 tarihinde verileq hükmii havi 
makbuz mukabilinde verilmiş olınası lazımdır • .-1090» yako ve Ahiliya tarafından Beyoğlu 938/114 sayılı ilam müddei~ey~ Pa-

*** İstiklal caddesi site de siride 12 nu- nayot Gunaropulonun mezkur ıka • 
·· · · · .- . d k. p t G met~bını terk etmesi ve halen yeni 1 - Paşabahçe muskırat fabrıkası içın şartnamesı mucıbince GOOO ton mara a mu ım anayo unaropu - . ~ 

. . . . . . . ~ . ıkometgahının meçhul bulunmasına 
- Nuseybınden \'C Mardınden Surıye istasyonlarına müretteben ve kriple maden kömürü nazarlıkla satın alınacaktır lo aleyhıne 937/874 No. ile açdıgı ıh- b · h k k 1 h-''· · 1 rl •• • • ,ı- • • • me nı u u usu u mu dAeme e 

nıutekabılen sevkcdilccek. II- Pzarlık 18 / Ill / 933 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Ka- tar davasından dolayı .gıy~bcn 1.~ra kanununun 141 inci maddesine tev-
- Nuseybinle Çobanbcy arasında ve mütekabilen Transit olarak ge- bataştn levazım ve ııiübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak • kılınan muhakeme netıcesınde: Mud- fikan ilanen tebliği tensip kılınmı~ 

cecek tır deialeyh mumaileyhin kanunun b" t" d ahk di h 
~ · . ve ır sure ı e m eme van a-

'ram Hamuleli vagonla yapılan diri Hayvan nakliyatı. 111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alımı - tnhmil ~ttiği .vazüelcri ifa ~tmem~ nesine talik kılınmış olduğundan ta-
bilir -- maksadıyle bila sebebi muhık hancı ribi ilandan itibaren (15) gün zar • 

A :-- NUSEYBİNDEN VE .MARDİNDEN SURİYE İSTASYONLARI- İv- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 gü- z~vci~eti terk e!lediği ~lene~ şa- fında Panayot Gunaropulonun tem
NA MÜRETTEBEN VEYA MÜTEKABİLEN YAPILACAK NAKLİYAT venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn hıtlerın şahadctıyle sabıt oldugun • yizi dava edebileceği teblig makamı-

Ton Başına ücret: olunur (1203) dan kanunu medeninin 132 inci mad- na kalın olmak üzere ilan olunur. 

N b d 
• ••• desine tevfikan mumaileyh koca _ (5832) 

- usey in en Çoban beye veya müteknbilen 1100 Türk kuruşu es: __ _ _ _. _ === 
- Mardinden Çobanbeye veya mütekabilen 1000 Türk kuruşu I - !Nümunesl mucibince c36000» kilo 70X100 eb'adında şişe amba- ğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
B - NUSEYBİNLE ÇOBANBEY ARASINDA VEYA TRANSİT SU- lnj kağıdı, c7000• kilo içki bandrol ktığıdı ve •250» kilo pamuk kagı~ dı n.'1- I! - Pazarlık 14/IV /938 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 14 de 

~ Kabatnşta levazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonund yapılacak· 
RETİYLE GEÇEN NAKLİYAT zarlıkla satın alınacaktır. tır. 

- Ton başına ücret: II _ Pazarlık 24/3/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de lll - Şartna.rnC"ler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına-
- Nuscybinden Çobanbeye veya mütekabilen llOO Türk kuruşu Kabataşta Lc\·azım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı- bilir. 

1 
. 

Yukarıdaki A ve B Fıkralarında derpiş edilen ücretler aşağıda yazılı 
1 

kt IV - stcklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
asgari sıkletler üzerinden tatbik olunur: aca ır. venme parakriyle birlikte yukandıı adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 

- 18 Metre murabbaı ve dahıı fazla satılılı vagonlar için: III - Nümuneler her gün sözü geçen şubede götülebilir. olunur. cJ:Ob ••• 
Kat Başına 4 Ton IV - İsteklilerin paazrlık için tayin edilen gün ve saatte % 7

1
5 gü- 1 - İdaremizin Cibali Fabrikası için şartnamesi mucibince satın a• 

- 18 Metre Murabbrundan ;noksan satıhlı vagonlar için: venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan lınacak bir adet elektrikli seyyar vinç açık eksiltmeye konmuştur. 
Kat başına 3,500 ton olunur 1264 11 - Muhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat teminatı 300 liradır, 

Bu tarife arn İstasyonlarına tatbik edilmez. O* 111 - Eksiltme 25/Ill/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 
Mnhreçte ve mcr'iyette tahmil ve tahliye ameliyatı ister mürsil ve 7000 adet Bobin 20,5 m/m Sıgarn Kağıdı Beyaz Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı-

mürselileyhler tarafından yapılsın ister bunların hesabına Demiryolun bir 2000 > » 20,5 • » > Penbe lacaktır. 
miitenhhit tarafından yapılsın masarüi tamamen mürsil ve mürscli - 2500 » > 20,5 > » » Leylaki iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alına .. 
leyhlere aittir. 271000 > > 26 5 > > > Beyaz bilir. 

Tarifelerin, yukarıdaki ahkam ile tadil edilmeyen bilumum ahkam ve 295000 » > 28, » » > > V - Eksiltmeye iştfrak etmek isteyenlerin fiııtsız teklif ve kataloğ· 
şeraiti mer'i knlacaktır. 5500 » > 29 » > > > llarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şu-

1 

6500 » » 31 besine vcırı:ıeıeri lazımdır. 

400 
» » 

31 
» : » • .. YI -- Isteklilerin kanunen kendilerinden ~ranılan vesaik ve % 7,5

1 
D.ııha fazla malumat edinmek isteyenlerin Karğamışta cenup demir - • . > > » Luks \güvenme paralariyle birlıkte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu-

yollnrı ınUdürlüğünc müracaat etmeleri rica olunur. d36P» 1 - Yukarıda cms ve mıktarları yazılı 589900 adet «Bobin» Sığara kfı- karda adı geçen Alım Komisyonuna g~lmeleri ilfın olunur. «1302» 
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.Boşu Boşuna lztırab· Çekti 

alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldi 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat

sızlığa yol açabilir; Eğer yanınızda daima 

G R 1 P· 1 N 
Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karşı sigorta 

etmiş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe ah n abilir. 
İsim ve markaya dikkat taklitlerinden sakınınız 

' Piyango Bayileri Arasında 
J DAiMA BiRiNCi.... DAiMA ŞAMPiYON.... 10 
) ek K'eııu . C E M A L G 1 Ş E S 1 sahih: 

CEMAL GOVEN KURUŞA · 
ün çekilen beşinci ,.,.ı_.1111111,...~P.W 

' 't' 
keşidenin en büyük; 

ikramiyesi olan 

50.000 ' 
LiRAYI 

185 numaralı bilet, 
I ahipleri (Orezdi · 
Bak Mağazası müs· 
tahdemlerinden Ba

l yan Mari ve Bay Ce-
ni Filipidis) 

Kazandılar ve pa· 
ralarını derhal 

TEK KOLLU CEMAL'den aldılar. 
Edirnede otobüscü Bay lsmail 13541 

numarall b iletle 

10.000 Lira 
Kazandı. Kendisine Y ddırım telgrafla müjdelendi ' 

·Adres: Eminönünde kö ede 57 numaral ı 

: ::ı~u CEMAL GiŞESi 
Sahibi : C E M A L G Ü V E N 

Türkiyenin en mükemmel cil!larıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 
1, 2, . 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasil6 şişesi 

Küçük l O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

Konya Kü ltür Direktörlüğünden: Hiç bir yerde şubesi yoktur. 
l -- Konya Scydişehri ilçesi merkezinde yaptırılacak ilk okulun bir !_. ___ .:,. ___ _;;;._ _ _ _____ _ ___ ·------ ·- - - • 

kısım 16769 lira 44 kuruş keşif bedelli inşaatı 28/2/938 tarihinde kapalızarf ,.. KELEPI•R KA"' GJ•R YENi-EV • 
usuliyle ckslitmeye konulmuş ise de taliplerin yaptığı tenzilat haddi la-

yık görülmediğinden bu tarihten itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko- 1 Taksimde Feridiye caddesinde 130 numaralı 5 odalı kagir her 
nulmuştur. 

1 
türlü konforlu ve bahçesi bulunan gayet kullanışlı yeni bir ev ucuz 

2 - Pazarlık 29 /3/938 salı günü saat on beşte Vilayet Daimi Encüme:- fiyatla satılıktır. Gezmek ıçin her gün saat 14 den 16 ya kadar eve, 
ni odasında yapılacaktır. paznrlık için Galatnda Ada Han 10 numaraya müracatı.t. Telefon: 

3 - Muvakkat teminat bedeli keşfin % 7,5 ğu 1257 liradır. 
43837 

Ş~~~ew~~~eler~~nDH~Dir~ili~~&~~~ ~-----~---•••••••••••-----~ bilir. 
4 - Taliplerin bu işte ehil olduklarını gösteren belgelerile baş vur

rnalan ilan olunur. ~ı210. 

, HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT kOmprimelcri 

Çok temiz bi • Karbonatlan ve toz karbonat almaktaki 

göz önünde tutularak yapılmıştır. 

müşkülAt 

HERECZANEDE SATILIR. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma v., Eksiltme 

Komisyonundan : 
Ehiltmcye ko- mıktan 

nan mevaddın tahmin Pey akçesi . .Eksiltme gün ve 
cinsi fiatı - tarihi - -Beyaz peynir 1000 K. 48.00 90 lir 17- 3- 938 perşembe Kaşar peynir 1000 K. 72.00 • 

saat 

u 

An ti virüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, ~ola· 
ma meme iltihabı ve çatlaklar yanıklar, tıraş yaraları, erı;enlıkler, 

· koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette 
temin eder. 

Sofiuk algınhğı , Nezle ve teneffUs 
yollarile geçen haatalıkl rdan ko· 
rur , g r ip ve boğez rahatsızhkla· 

r1nda, ses kıaıkh l' ında pek faydahd1r 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ 

Şark ispençiyari Laboratuarı - - -- --ımahkemesi kaleminde icra kılma _. 

1 5 y A N B U L 'lllİI_____ Dit Doktor u caktır. O gün muhammen kıymetin 
• % 75 ini bulmadığı takdirde en çok 

------:-:========,.,===:~:::. M adam arttıranın teahhüdü bakı kalmak 

AS 1 P l lıııııı...I ı lst. Levazım Amirliği • şartile satış on beş gün temdit edi-

" Satınalma Kombvonu ilanları_ Marıe Svelberger lerek ·4'~!9~8 tarihine müsadif Pa-
ı.artesı gunu saat 14 den 16 ya ka· I< EMAN Dikimcvleri için 2750 kilo ince • dar tekrar devam edecek ve en çok 

800 kilo kalın makine yağı ile Hasta1annı çarşamba .~e per • 1 artırana ihalei kat'iyesi icra kılınn-
200 kilo gres yağı müteahhit nam şenbeden mada) h.er pun salat. 9 caktır Satı~ parası peşindir Satışa 

h b 29/3/938 S 1 ·· ·· dan 18 e kadar Beyoglunda stık- · -s • ve esa ına a ı gunu • . ' .. iştirak etmek isteyenler loymeti mu-
saat 14 30 da Tophanede levazım 141 caddesınde 108 numaralı Luk- h . Ol. 7 50 . b t' d 
- · ı· _ '. ... l k · d semburg aartımanının 7 numaralı ammenenın ıo • ~ nıs e 1~ • 

1 kl., · · k dairesindeki hususi kabinesinde! "' · 
Mektebin 937 mali senesi mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yu- amır ıgı "Q~ma ma omısyonun a U;J pey "kçcsı· vermeleri lazımdır Bına 

karıda cins, mıktar, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı peynir açık Pazar ı a eksıltmesı yapılaca - d -· • 
1 

1 vergisi belediye ı·üsumu ve evkaf 
. . . . kabul c ecegını arzey er... • . . .... eksıltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında yazılı gün tarih ve saatte tır. Hepsının tahmın bedelı 1143 - - . icarcsi mal sahıplerıne ve rusumu 

yapılacaktır. Şartnamesini görme~ isteyenlerin her gün ve eksiltmeye gi- lira ilk teminatı 85 lira 72 kuruş- "'" -d S Ih 1 . . H kuk Hr - tellaliye ile yirmi senelik taviz be • 
tur. Şartname ve nümunesi Ko - . u~~ ar u ıncı u a deli müşteriye nit olacaktır. rcccklerin belli gün ve saatte Gümüşsüyundaki mektep binası dahilinde k mhgınden· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ı . . · . . . 3 - İpotek sahıb c1klılarla ir -

toplanan Komisyona müracaatları ilan olunur. (1030)________ belli saatte komisyona gelmeleri. C~mıle ıle .. Arı~, Rıfat ve saırenın tifak hakkı sahipleıınıı ·,er ala· 

J U N 1 O R YELEK CEBi İstnnbul Asliye Beşinci Hukuk ( 433/1375) şayıan ve muş.~eıeken mutasarrıf ol- kadarların gayrı menkuj zerindeki 

~-· · .~'7- ; ·~-· .. ; 
;~~ ~·i 
-~"'· "I' ' ' I 

:~\~" .. ,. ... 
·,~,..,_~-.'..'._. .. 
J": .. ~'."1~·· 

,• •, ~:· '! .:·-· \ 
ı_. .; ~ ı~ .. 

'- ~ ' 

i t ~'·.:!; :''. .. 
- ..... .; ~ - 1 l:!: " . ' . 

FENE RLERi Mahkemesinden: * dukları 'Ü'skudarda Tenbcl Hacı haklarını hususile Faiz ve masrafa 
. Taşınması çok Davacı Gümrük Umum Müdürlü- Kuleli Askeri Lisesinin su de - Mehmet mahallesinde Selami Ali e • dair olan iddialnrını evrakı müsbi • 

· posunun üstünün keşfi mucibin • fendi cacldesinde küin eski 56, 58, 60 telerile tarihi ilandan itibaren yirmi kolay, ışığı çok ğüne izafetle Istanhul maliye mu - /26 / l 
ce örtülmesi için 28/3 / 938 Pazar- ve yen

0
i 44 ve 1, 44 2. nun~a:~ ı , g~n içinde n:ahkemeye bildirmel~rl kuvvctliı·e kendisi hakemat müdürlüğü tarafından Ma- Hakiki tabletleri S.i>ğuğa tesi günü saat 14 30 T h d 1 _bir kıta arsanın şuyuun ızalesı ıçınllazımdır aksı halde hakları tapo sı. 

çok şık. Yelek ce- cit Karakaş aleyhıne yirmi bin sekiz vazım amirliği \
1 

ı° a~c e. e _ satılarak parasının hissedarlar ara - cillerile sabit olmadıkça satış bedeli
bine ve kadın çan- yüz seksen dört lira 41 kuruşun tah- karşı ve bütün ağrılardan yonunda 8,.

1
k eta ilnta m~ om1ıs _ sında taksim ve tevziine mahkemece nin paylaşmasından hariç kalacak • . k ır s mesı yapı a il . . 

1 
d tasına girer. Halis sili hakkındaki dava zımnında İs- sizı erur. K 'f . . . karar ver mıştır. ar ır. 

caktır. eşı bedelı 345 lıra 40 1 M k- k ı·· 4 Mu··~ten' satıc parasını muay K t kl'tl ·ta b 1 G" "k ı ---------- --- k ı"lk · . - ez ur gayrı men u un cep- - -s -s • 
Tom. .a. ı en n u umru satış sa onunda mev- Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha - .uruş temma.tı 28 ~ıradı~. K:- hesi tahta perde ile çevrilmiş, kıs - yen günde vermediği takdirde ihale 

vardır Markaya cut olup tayinkılınan ehli hibre ına- kimliğinden: ş~~ ve. ~rt~ame~ı k~mısyo~da go- men tel kısmen duvarla tahdit edil - bozularak bundan hasıl olacak zarar 
dikkat. rifetile merci ve kıymetı' \'e e\•safı rulebılır Isteklılerm bellı satte · ! k f · b·ı· h"k" Feyzi vekili Ahmet Şükrünün tak- . · . miştir. İçerisinde bir bostan kuyusu ve z.ıyan ve ar ve aız ı a u um 

Satış deposu: Voyvoda Cad. N~ saircsi tayin ettirilmiş olan simde talimhanede Güngör apartı • komısyona gclmelerı. ( 454/1376) ve köhne teneke ve tahta ile yapıl - ondan tazmin ettirilecektir. 
İstanbul Birinci Ticaret Mahkeme- mulıtelifülcins ipekli kumaşların ta- manında 2 No. da ve bilahare İzmir- . * . mış bir yer odası 46 kadar eşcarı 5 - Daha !azla rnalfunat almak is-

. d "h' .. d'f 15/3/938 .. de Ege palasta mukim ı'ken hal"n ı·- Beylerbeyı SH. Transıt depo - - . b" k t teyenler ınahken enin 938/4 :numa-sln en·. n ınc mu" .. ı mınu·· saat '°" El k 'k ·ı / musmıre ve ır aı- a ec:carı gayrı 
- t>- sunun e trı tesisatı 16 3 938 .. . tt ~ M"'h:. a· rnlı satış dosyasına ve satış memuru Mutasarrıfı ve reisi bulunduğu 10 raddelerinde İstanbulda Sirkeci- kamctgiıhı meçhul bulunan Elizabet .. .. musmıre mevcu ur. u en ıs rapo- _ . . .. 

Cümhuriyet isimli yelkenlinin Mar- de Reşadiye cadde . d G"' "k - aleyhine açdığı davada müddeialey- Çarşamba gunu saa~ !4!~~ da runa göre işbu arsa 587/20 metre olan ma.h.keme ba~ katıbıne muraca
tm 8 inci Salı günü Knradenizde A - sın e umru sa Tophanede ~vazım amırlıgı sa- murabbaındadır. Yeminli üç ehli vu- a~. ~~ebılırler. Tnlıp ol~nl~:ın satıı 
ğaçlı nam mevki istikametinde ha- tış salonunda açık arttırma sureüle hin ikametgahının meçhul bulunma- tınalma komısyonunda pazarlık - kuf tarafından işbu arsanın 250 met- gunu mua)J.·yen saatte Üskudar Sulh 

sı hasebile müddei vekili müddei a- hk k ı d d h 
mulesi ile beraber keyfiyeti garkına satllmasına karar verildiğinden talip la ek.siltmes.·i ya. pılacnk. tır. Keşi.f re murabbalık kısmının beher met-ı' ma emcsı _a em o. _asın a . azır 

leyhin imzasını inkarı halinde istik- b ı ı ı- l 1 
dair tanzim ettiği raporwı alınması olanların mukadder kiymetlerinin bedelı 200 lıra, ılk temınatı 30 lı- re murabbaına yüz kuruş ve müte - u unm~ ~n ~z~mu ı_an ° unuı. 
İlyas tarafından talep edilmiş ol - <'{, 7 5 nisbetinde pey aksesinin Güm- tap istediğini ve gelmediği takdirde radır. Keşif ve şartnamesi komis- hakisi 337/2 metre murabbalık ma- İşbu ıla~ ıkumctgfilıları. meçh~l 
makla gemi veya yükle alakadar ' .. k' . t d "' .1• 1 ki istiktapdan kaçınarak imzasını ka • yonda görülebilir. İsteklilerin hallin beher metre murabbaına da elli bulunan hıssedarlardan .Arı!, Kadrı
herkesin raporun alınacağı 21/3/ ru 'ezncsıne v 
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c a aca arı bul etmiş sayılacağına dair gıyap belli satte Komisyona gelme - kuruş ki cem'an arasanın heyeti u - ye •. Rıfat ve ~adığa teb.l~ğ makamına 

938 tarihine müsadif Pazartesi günü makbuz ilmiıhaberinin müsteshiben kararı tebliğini istemiş \'e mahke - lcri ( 455/1377) mumiyesine 418 lira 60 kuruş kıy - kaım olmak uzcrc teblıg olunur. 
saat 14 de mahkemede hazır bulunabi muayyen gün ve saatte mezkur sa - mece iki ay müddetle ilanen gıyap ıc • .. • __ =::::::ı met takdir edilmiştir. Sahip ve nc§riyatı idare eden 
lccckleri Deniz Tıcareti kanunun tış salonunda hazır bulunmaları lü- kararı tebliğine karar verilmiş oldu- \ eya vckıl gondermenız teblıg ma - 2 _ Satış 15/4/938 tarihine ·l}lÜsa- Baş muharriri 
l(J-J5 inci mrıddesine göre iliın ile bil- zumu ilan olunur. ğundan muhakeme günü olan 18/5/ 1 kamına kaim olmak üzere ilan olu- dif Cuma günü saat 14 den 16 ya ka- ETEM İZZET BENİCE 
dirilir. (5831) (934/1623) 938 saat 10 da mahkemeye gelmeniz lnur. (9~7/1468) dar Üsküdar Sulh Birinci hukuk Basıldı[.rı yer: Ebiizziya Matbaası 
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