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SAGLIK KU?ONU 
Hu kuponun onunu toplıyan okf;. • 

·ulanmız SON TELGRAF'ın bır '" 
ruf dflhilıye mü.teha.~.,, taraf TI"1•zn 
şikta~ta tramvay dura~jında 59 ''' 
rudrı. cumartesi, paznrtesı çarsa 
günleri saaı 15 den sonra muaı,en 

En Ecn T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazele!i ÇARŞAMBA ---- 1eıeron No. 20827 
lst. Nuro>manıye CaJdes:. ıedevi edilirler . . 

. 

RUP AZiK U L _R_i _i_·Y AŞIV 
meselesi yeni karışıklıklara sebeb olacak 

-ispanya 
Polonya, Litvanyayı yutma_~ mı istiyor? 

ILütv c§llfllY ©l ~<®f<®rrlb><®ırO ö k. Y©lfPDY©rr! 
• 

Almanlar, Prağ'ın '' Cermenliği bir de-/ 
mir çenber ·içine almıya teşebbü_s· 
eden Rus ve Fransız siyasetine alet ol
masına iyi nazarla bakamayız diyorlar: 
Anıerika, Diktatörlerle anlaşın a taraftarı olan H itlerin 
son hareketi karşısında enerjik bir hattıhareket 

zümre ile 
takib edilmesin~ 
çalışacakmış isti yen zümre arasında muvazene 

r 
ltafya-lngiltere 
Uzlaşması iyi bir 
Saf haya giriyor 
Musolini bugün 
Mühim bir nutuk 

Berlin : 16, (A.A.) - Doyçe Al -
gemayne Zeitung yazıyor : 

•Çekoslovakya, Avusturya hadil
i selerinin meşruiyetini ilk önce ta. 
· nıyan memleketlerden biridir. Bu
l nunla beraber Çek diplomatlarının 
ancak Bohemya Almanyanın sağ -
! lam kıskacı arasına girdikten sonra 
' mantık ve basiret dairesinde hareket 

eJ;tiklerini görmekle müteessiriz, 
Bu gazete şunları ilave ediyor; 
•Prağ'ın, merkezi A\1rupada ccr-

1 menliği demir Jıir çenber içine al -
mağa leşelıbüs eden Lilvinof'ıın si • 
yaseti ve Barlu'nun Alman düşmıii'ı
Jığının mahsulü olan muahedcJcrin 

kurmıy:! 

ı::ıaşvekıl Cardnyl 

flacaristanda : 

Nazi~er 
Harekete 
Geçtiler 

ı Polonya ve Litv 
· ya hududlara as 

yığıyorlar .. 
:Litvanya, Moskova ile 

-
1 
yaparken Lehistanda da halk 
~vanya aleyhine nümayişler yap 
Baron Bek, dün yine Kont Ciyan 

konuştu, yarın Hitlerle görüşec 
Londra 16 (Son Telgraf) - Ale -

Hicele Varşovaya dönmekte olan 
hariciye nazırı Bek'in tekrar Roma
da tevakkuf ederek Kont Ciano il" 
birlikte yemek yemesi ve bu vesile 
ile yeniden bir saatten fazla biı 
müddet görüşmüş olmaları ehem . 
miyetle telakki edilecek siyasi ha -
diselerden biridir. 

Esasen Gör ingin V arşova seya • 
haüni takip eden Bek'in Roma zi . 
yaretleri Polonyayı kafi dereccd<• 
Berlin - Roma mihverine bağlamı~ 

H ··k A • k • 1 bÜJurunakta idi. Fakat Avusturya u umet nazı v:-ızı-1 
hadiselerinin birdenbire inkşaf et • 

İ yctte bulur. makta mesi ve ılhak keyfiyetinin bir emri 

. ,,..._~,., . tedbı.rler 1 vaki haline gelmesi Lehistanı bu 
., ve yenı ' mihvere daha ziyade yakınlaştır . 

So"yl ı'yecek küf~e?m.iş bakiyesini teşkil cl1:11csi 
ne ıyı hır nazarla bakamayız.o ...... 

Londra 16 (Son Telgraf) - .! - j Almanların yardımı. . .. . 
talya ile başlayan uzlaşma mu • 

1 

Barselon : 16 (A.A.) - !"Iıllı mu .. 
zak;.,.eleri çok müsaid bir_ hava dafaa nezareti bir nota neşrederek 
içerisinde devam etmektcdır. 1 Alma?ya tarafından son zamanlar-

Dün Kont Ciano ile uzun müd- 1 da asılere verılen malzemeyi tesbit 
det görüşen Lord Pert iki devle. 1 etmektedir. Notaya göre bu malze -
. : • me altmışı mütecaviz tayyare to -

tı yakınlaştırmak muglak mese· pundan ibarettir 
lelerden maada Orta Avrupa ve 

Notada hu malzemenin bir Alman beynelmilel siyaseti alakadar e-
den ütün meseleler birer birr bihölüedğül tarkafın?an kullanıldığı tas-

r ı me tedır 
gözden geçirilmiştir. Siyasi . ma-

1 
• • 

h f ·ıı d .. l 'ld' •. .. A Hava kuvvetlermin şefi general a ı er e soy em ıgıne gore - . . . . 
vustt1rya işinin fiilen halledilmiş 1 Veıd ısm1_"de ~ır Almandır, Bu za-

o!ması ispanya meselesinin ken- tuı muavınlerı Nenderfcr ve Eter. 
diliğinden bir hal yoluna girme- man isimlerinde 111.i .'.Jıtıen binba -
si hasebile lngiltere ile !talya a- şısıdır. 
rasındaki uzlaşma zannedildiğin. (Devamı. 2 inci sahifemizde) 
den daha çabuk bir neticeye va
racaktır. 

Buraya gelen haberlere göre 
Musolini bugün saat on . yedide 

dünya siyasetini ve ltalyanın va-

' 

ziyeti hakkında çok mühim bir 
nutuk söyliyecektir. 

Ucuzluk: 

Bu yolda 
Yeni · 
Tedbirler 

Bir otel 
Faresi 
Yakalandı/ 

1 

Navlun Ucretleri indi· 

E•kl bir hırsız timdi iti rllecek ve blnnetlce yi· 
bu aan'ata dökmUt ı ı ı yecek ve giyecek mad• 

deler! biraz daha 
ucuzlatılacak 

Deniz yolları tarife komisyonu n_ı- 1 san içinde toplanacak navlun ı-e 

yolcu tarifelerini tesbit edecektır 
Haber aldığımıza göre bu yıl nav _ 

!un tarifelerinden çok mühim de . 
ğişiklik ve ucuzlamalar yapılacak . 

Vıyanadokl parıamento ile Müzeum 
blnolarının görünüşü 

• 

Dün, para 
eden bir 

kaçırmaya teşebbüs 
kadın yakalandı 

Zehir satan iki genç daha yaka!andı 

tır. İktısad Vekaleti, hükumetin Mahkemede mahkOm kadına e roin veren Muhıaoın 
hayat pahalılığı ile yaptığı müca- ve Ahmed. solda peıra kaçeıkcısl Fofo 
deleye büyük yardımda bulunmak 
üzere yiyecek ve giyecek maddeleri Emniyet kaçakçılık bürosu me- dır. Kadın Abanozda 39 numaralı 

nin vapurlarla naklinde çok ucuz murları dün şehrimizde yapılan bir Katina'um umum! evinıh ıer:auı~ 

bir tarife tatbik edilmesini karar - para kaçakçılığı teşebbüsünün za- Fotini ve Fofo ismile tanınmakta -
Iaştırmıştır. Bu arada memleketin manında va müdahale ile menet - 1 dır. 

1her tarafında yiyecek ve giyecek mişler ve suçluyu yakalamışlardır.! Fofo, bir müddet evvel bir pa -

I maddelerinin. ayn'. .ffat nis~etin_in Bundan ikı gün evvel vazifede bu- 1 saport çıkartırmış. ve bununla • .. 
muhafaza edılmesı ıçın naklıyat ış- lunan memurlar bir kunduracı dük tınada'kı akrabalarının zıyaretıne 
!erinde şimdiye kadar tatbik edi- kanında, bir kadının ayak ıskarpin- !gitmek iızere bir ay kadar İstan -

1-!ırsı:tlıgı bırakıp oteı fare• len mıntakalar u~ulü kaldırılacak - !erinin taban asterile yüz derisi ara- bul'dan ayrılmıya karar vermiştir. 
llQlne beışlıyan Hasen tır. Mıntaka usu!u yalnız hayat pa- sına para sakladığını görmüşler, ve Memleketten dışarı para çıkar _ 

[_ (Yazısı 2 iııd sahifemizde) (Devamı ikinci sahifede) kadını göz önünde bulundurmuşlar- (Devamı ikinci sahifede) 

-

1 kt d maya sebeb olmuştur 

1 a ınma a ır. p 1 t 1 - · k -o onya gaze e erı açı ca bu mıh· 
-- - . - verin yapıcı ve dinamik memlekct-
Londra 16 (_Son Telgraf) - Baş- ı · 'ht- tt'"· · b ·ı·b 

1 ... . . crı ı ıva e ıgını, u ı ı ar a Po -tan aşagı nazıleşmış bır Avusturya 1 d b 
1 1 1 1 

.... 
onyanın a un ar a e e e yuru . 

1 
ile hem hudııd olan Mncaristanın m s· - b 

1 
d-... 

vaziyeti oldukça nezaket kesbet _ 
1 

e 1 

1ıcad ey c ıgını yazmıya baş -
_ _ amış ar ır. 

mege başlamıştır. Italya Avustıır- Filhakik b .. A 
_ .. . a ugun vrupanın kuv-

ya ve Macarıstandaıı murekkep hır vetl' d ı ti · d b' · 
1 . .. · ı.. ev e erın en ırı o an ve 

Roma paktına dayanan Daranyı hu 1• gu"nde .. h t kk' d 
A • •• • •• n gunc em era ı e en ve 

kumetı artık bu paktın hukunısuz · hem 
0
•.• "f • 

1 
p 

1 .. _ . _ . ~ nu usu çoga an o onya . 
kalması uzerıne şımdı pek muallak- n da t t · d'l · . b . 

. . . . ın a mm e ı mesı ıca eden ıh 
(Devanu ık!ncı sahil,.de) tirasları vardır . 

-ı Bu arada Memel'i alıp Baltık de
Kara bir gün: nizine iyice sarkmak, buna muka. 
----------- bil Dançiğ koridoru meselesini Al

16 
Mart 

manya lehine tamamile hallederek Lehistarıırı Baş~ ·,,.,~"'...)l'"';·•;ı 
(Devamı 2 inci sahifemizde) danı Mc:reşal O,ml.Jll 

ı ihtifali 
16 mart, bugün; lstanbulun iti - N k t k b d ., 

lfıf kuvvetleri tarafından işgale: eza e es e 1 y 
dildiği ve Şhzadbaşındaki . askerı 
merkezinde yatrklarında .uyuyan h 
k~h~~:na~ "!kerleri::ıi.~n __ şe-~id e - F r a n k 0 u"" k u" m e t ç .11 dıldıgı gunun yıl donumudur. I 

Milli tarihimize en kara bir gün 

olarak geçen bu acı hatıra bugün 1 k 1 b "" I 1 

de anılacak ve Eyüpte bir ihtifal 1 ıye 0 mıye 
11apllacaktır. 

... 
ugraşıy 

Bu ihtifale askeri_ kıt'alar, me~- Fakat yeni Fransız kabinesi buna 
tepler ve Halkevlerı mensupları ı- • • ••h• t db" 1 

le kalabalık bil halk kütlesi iştirak olmak ıstıyor ve mu ım e ırler a '· 
etmektedir. 

Davetlileri hıimil . olan vapur 
tam saat on dörtte köprüden ha -
... On dört otuza doğru Eyiibc va
nlmış ve doğruca aziz şehidlcri -
reket etmiştir. 

mizin makberesine gidilerek me • 
rasime başlanmıştır. 

Evvela umumi meclis namına 
~y Cemalectdin Fazıl Erten bir 
nutuk söyliyecek bunu Eyü;> Hal
kevi başkanı doktor Hilmi Kay i!C! 
gençlik ve üniversite namına bir 
gencin müessir hitabeleri takip e
decektir, 

Bundan so ııra ı... w. ... o ııt~ ha· 
vasını çalacak ve . kahraman şe • 
hidlerimizin makberesine matem 
çelenkeleri konulacak ve bunu bir 
geçit resmi takip edecektir. Harbe giden bir Cumhuriyetçi kıt·a 



~ - F O N T E L G R A F - tCS M•rt 1938 

Gazetemiz intişar edinciye kadar: 

Avusturyada sür' at~e inkişaf eden 
mühim ve fevkalade hadiseler 

Hatay ! Japonyad• = Macaristanoa ·A vr:uoa en nazi 
ın:!~:ib b~::;;~:~i Seferberlik ~~nu- Nazilerin günlerini Yaş=yor 

k t H t d " nToukyokla
6 

b(Au. Al .)edıAlrıaylaorınrda rf~~'jı"ye1·1•· (Birinci sahifeden devam) ı Diğer üçü; 13 s.:ınkaııun J n;; <i •. Fa a a ay a mu:- uu Vaşiı;gtoıt iti l•l. A.) - Siya.sima kı Sar 4galı, 16 mart rn:ı:; de sıliil 

k 1 t h • d , hfmer Huli.in .-l.1•rupı 1 -idi•eler; lanma kararı, 7 mart 19:li d3 gıy 
Gazetcmizın makineye verildiği Prens Strenberg ve taraftarları tem le ECİ f.ri n a rı- b~dka~ gü~de~ber~ Cereya~· e ~: (Birinci sahifeden devam) 1 hakkında tın.iyoııaı pres klubde ya- askeri nuntak313rın ısgalı. . 

mat olan on dörtten bu sabaha ka· tarnamıle tevk.if ~ilmişler~r . . 1 şı. et. 1 11'. na aşa ar. ne ıccsı.n 
1 

ta kalmış g.ibıdir. . pacağı beyaMtı büyıik lıır alaka ile GÖRİNGİN l\lÜH.lM 3!a 
dar Avıuturyada olup biten mii - Avusturya gumrük reıınu şımdı - katı dEvam Edl or Mınsc.ıto ıe Seıyukaı p~rtılerın n Esasen otcdenberı . Macarı.ıtan. beklem~kted,rlcr . ... BEYANATI 
him lıôdiıelerle AvustuMJa meselui tik olduğu gibi kalacaktır. • ,şe~~rı, geı:c yarısmdan bır'u. s~nralda mevcud nazi teşk•latı hükiımet Ögrrnildııihe gore, lınrkiye ııe. Diğer taraftan Frnnsı1. .::a <'t~:eri 
!/UZtilldcn devle tler arasındaki mii- BALKANLARDAKI ASKERLER Hatay intihabı işi ile meşgul olan ınıllı scferbe~lık hakkı~da hukume- tarafından resmen lağvediln•esınc :are!i ıki gündcnberi rıdyo ile de Göringın yeni , . ., mühım bır bep • 
ZakC7e v.. hareketlre dair fvkalô. - Ro.manya. ve .Yugoslavya anşelo -: Cenevrede eksperler ko_mıtesındc - tı~ hazırl~dıgı kanun la):ihasını tas 1 rağmen son hadiselerden ce>a:-ct a. neşredilecek olan bu nu:k1aı metııı. na tını yazmaktadırlar. Bu ı;1zc1t: . 
de vekayi hakkında bugün de karite su bır emrıvakı olarak kabul et . ki müzakereler .bıtmek uz?r~dır. .. dik etmege karar vermışlerdır. !arak yine faal bır rol rıynanııya ,.; hazırlamakla me§guldur. Nutıık lt're göre Göring ezcümle do>mLj tır 
Timize kuacıı malumat veriyomz; • mektedırler. . . İntihabat talıma~~es~nın bu başlamıştır. Bu ~ad.a ~nheş bın~ Avrupa vaziyetinin inkışafına go . kı; 
••• ,VIYANADAKl MERASiM Hatta Yugoslavlar, daıma kendı tün esas prensıplerı uzerınde tam Para kaçırmaya yakın Macar nazı ıkı gund~11herı re tadil edilı;ıektedir. _Bizi, A,·usturya mill >t ı dwet 

Dünkü sayımızda son haberleri - aleyhlerine çalışan Avusturyanın bir itilaf hasıl olmuştur. caddelerinde alenen nümayişler Selıihiyettar mahfel1erde ' l•a;ıl etti. Bu davete icabet bizım ı"ın 
miz arasında bildirdiğimiz veçhile.ortadan kalkmasından dolayı se. Bu talimatnamenin; hafta niha - Teşebbüs eden yapmağa başlamışlardır . Macar olan kanaate g<Jre, Hul diktati>r. bır vazife bır screfdi . 
dun Avusturyada 100 bin kişinin iş- vinç duyduklarını alenen söylemek· yeti~e kada: tamamen bitirilmiş O· Nasyonal ".°syalist partisinin _lideri lüklerle anla;mak uıey~nlerle Hit-1 Artık Alma~ ittih;dının ilkbah,. 
tirskil muhim bir toplantı yapıl . tedırler. laca"._ı tahmın olunmaktadır. Kadın Salası bugunlerde çok faal bır rol !erin son harei.:eıine karşı enerjik rı başladı. Allaht;ın istedıği.miz gü-
ınış, evvela Avusturyanın şefi Sa - BELÇİXADA Dıger taraftan Hataydakı fesad oynamıya başlamıştır. bir tarzı lıareket ittihaz edilmesıııı zel bir yazdır. 
\s İnkart mühim bir nutuk söyle - Um~mi harpten evvel b_'r Alman ~areketleri ve en kü~k bir hadise (! nci sahifeden devam) Şimdiki Macar hükümeti kısmen ni ve diplomatık teşeblıtislerde bu. Ne olursa olsun dünvanın hiç bi· 
ımlş buna Hitler Almanlar diye baş eyaletı olan ve sonra Belçikaya ve. uzerıne Türkler tevkif olunmakta - ld _ bil Fofo nazı dostu olmakla beraber başta ıunmasırn arzu edenler arasında devleti bizi Avıc;turyadan ayıranı 

ilmiş 1 Öpe h · d Avustur- dırla manın yasak 0 ugunu en b k. ı k .. kıs d ı_ 
!ayan heyecanlı bir hitabe ile ce • r 0 an n şe rın e r. - b' 'kd dun·· yalığı aşve ıl oma uzere men e muvazene temin etmeg"e rah•acıık - yacaktır .....• 

Al ilhakı ··nasebe B d •. d k" .. . buna ragmen ır mı ar M da 'd . ·ı ti . ' ' vap verm•• ...., ezcümle demiştir ki: yanın manyaya mu · u ara a Degırmen ere oyu cı- .. .. kt k dini ala • acaristan ı arenın nazı er e • tır . 
.., .1 d.. t h.. t apıl b' 1 f t li beraber gotürme en en . . 1 h b · ı Prusya öaşvckılı hund1n sonr> 

Alman milletinin führer ve şansöl- ti e un muazzam eza ura Y · varında fırtınadan ır te gra e 150 1. l tan toplu ne geçmesıne şıddetle a ey dar u- Amerika ilhakı tanımıyacak Dll~ . .. .. 
.. dı di koyamamış ve ıra u .. .. . L ' . · Berlın · Roma - Tokyo mı ·• 'rının 

yesi sıfatile tarih huzurunda vata-· mıştır. kopmuş bunu Turkler kopar - aklı k bir usul- lunan zumreden murekkeptır. ı· Vaşıngton . 16 (AA) _ Hul. dün B . .. 
• SODET ALMANLARI b' Tür' k - t parasını sıra umazca d S 1 , M . t d b t · · · • olşevıklere kaqı mucaddc• de 

nımın Alman Rayhine girişini i - ye on yaşında ır çocugu ev - isk ini · · diktire - er a as nun acarıs an a aş an Almanya sefıri Dikhof tarafından - . • . 
Ihı ediyorum yaşasın büyu"k Al - Sodet Almanları Çekoslovak hükıl.. kif olunmuştur. le .'.11:P ekrınınt a:ast.ına ~şağı Nazilerden mürekkep bir ka- kendisine Avusturya'nın yeni ka- devam edecegını ılave etmıştır. Ve· 

' . b' be k . • . . d-'·' rek goturme ıs eınış ır. . . . "Al a a banc mlek tle manya metıne ır yaname verere sıyası Müstemlekeciler, Antakya ......, .. b'' .. h 1 ki -tamam bıne kurulması ve Macarıstanın sı· nunu esasisi hakkındaki kararname- m ny • ya ı me e • 
,. • 1 Dun ulun azır ı arını . d hT . l . "dah l fkr' 

Müteakiben . saat 14 de l,S saat iktısa~'. ve içtimaı hak annı el~~ e.t· Türk halkının maneviyat~ kırmak lı arak ak üstü Pire'ye hareket ·ıasi mukadd~ratı~n tam.amile Ber- nin l;ıir suretinin tevdı edıldiğini te- nn ~. ı ı. ış <'rıne mu a e ı .'."-
süren ve bütün ağır ve hafif tank - mek ıçın bundan sonra daha buyük için bir haftadarıberi asken ve as • J k l ~umen vapuruna bin- ın . Rqma mıhvenne baglanması ı. yid etmiş fakat bu mesele har'un. de degıldır. Bununla . beraber lu . 
lrla tekmil motörlü kıtaların işti _bir şiddetle mücadele edeceklerini keri kamyonları lüzumlu lüzumsuz d.:Ce odanb ta efleri bulunduğu ;in bugünkü hiıkümeti devirmek da fazla malüm:.t vermek isteme _,zumunda, hudud harıcınde bulun3n 
rak eyledigı"· muazzam bir geçit res bildirmiştir. caddelerde ve mahallelerde dolaş • hıgldı sırıha ta daş t ~tibat alan kaçak- stediği anlaşılmaktadır. Ancak Sa- miştir. Almanların mudafaasına hazır bu -

ANKARADA a e r un a e l . b h sd .. 'd b ' f t lunmaktadır 
mi yapılmış, bu sırada 400 Alman .. . tırmak~dırlar. çılık bürosu memurlan Fofo vapu- .anı u usu a musaı ır ırsa Gazet.ecilerin bir sualıne cevab . . --

yyares de alayın üzerinden uç _ Avusturya maslahatguzarı harı - Vatanilerden bazı !esadcılan da 1 . anına gitmişler ve ~eklemektedır. veren Ruzvelt, Avusturyanın müs _ A VUSTURYAY! iLHAK ETME .. -
nıuştur. ciye vekilim~zi ziyaret ~derek va:i: bir içti~ ~deder~k Hataydaki a- :a;:~ :;~:;istemişlerdir. Kadın .Maamaiih hükümet de vaziyetı ·ta.kil bir devlet olmaktan çıkdığına LE ALMNLAR NE KAZANL':? 

AVUSTURYANIN YENİ ŞEKLİ yetı .bıldirmı~, sonra ·~:m.'.'11 sefırı rablar~ bır kıtle halinde teşklatlan ·soğuk kanlılıkla eşyalarını aratmak nın nezaket ve. ehemmıyetını ıd .- :ia..ir kendisine resmen malumat ve- 1 Avusturyanın niıfu~u: alt• milyl'n 
Alınan Avusturya hududları bir- de bır saatten fazla Ruştu Arasın dırınaga karar vennşılerdir. istemiş, fakat memurların iskarpin- ·a~ etmekte, hadıs~tı buyuk bır rilmediğinı ve dün Çekoslovkaya İ· 760 bin olup yuzde 97 sı Alm:ın 

Ieştirilmiş Avusturya Cumhur reis· nezdınde kal:nıştır. terine tevcih edilen arama işleri kar ;ogukkanlılıkla takıp eylemekte ve le akdedilen ticaret muahedesinin' ırkına mensup, yuzde 1 de Çek yüz. 
lği ve hükumeti liiğvedi!miş bu va.'RUSYA ve FRAN?A HAREKETE Pailİ şısında büyük bir telaş ve hay cab eden. t~bi:tenalmakta~ır. tatbikine dair imzaladığı karama -.'de 1,9 Sloen ve Hırvattır. 
2ifeyl görmekte olan Sais İnkart ~EÇTILER ret göstermiştir. İskarpinler kesi.. .Daranyı hukumetınm bugunl.erde metle Avusturya'nı~ .1."üstakil bir I Bu ~üfus '.11n bakımından 6 mil: 
Avusturya valii umumisi tayin edil . Blum. kabın~s: Çekoslovakyayı Gurubunda !ip açılınca bunlardan birinde .b·_r )ılhassı> Ro~a ı'.~ sıkı ?ır. ıstışare ievl".t olar.a~ nazarı ı~ıbara alınmış yon yuz bım. katolık. uç yuz. bını 
ıni:;tir. h•maye ıçın eskı anl<l!irnayı yenile _ elli liralık diğerinde ikı tane ellı Jı ıalınd!' oldııgu ogrenılml'itır. ~ldugunu ılave eylemıştır. ı proteslan, ıkı yuz bını yahudıye ay-

HİTLER AVUSTURYADAN r:.ış ve keyfiyeti Londraya resmen Ankara 15 - C. H.P. Kamutay ralık, top yekün 150 lira meydan· -o- Alman sefırinin Hul'e müracaa • rılır. 
AYRILDI bildırmiştir. Grupu ·15 mart 1938• Trabw~ .me- çıkarılmış Fofo emniyet müdürlü · Uf\u 1 k •ıçı• tından so~ra yapılan bu .beyanat i~e Avusturya arazisi S3,838 kılomct· 

liiUcr bir tayyare ile Münihe git- Rusya hükümeti de Çekoslovak- busu Hasan Saka'nın reıslıgınde ğüne getirilerek tahkikata başlan U L J n Alm~ya nın .Avusturya da .. yaptıgı re murabbaı olup senelik butçesi 1 
~"-""'.~·· Bu sabah da Berline vara •1 ya bir hücuma maruz kalırsa Lehis- toplandı. mıştır. Suçlu kadın suçunu itira' c~brı hareketın Amerıka hukume • milyar 400 milyon şilindir. Tıcare _ 

, Hariciye nazırı Ribbentrop tan veya Romanyadan bir koridor Söz alan Hariciye Vekili Dr. A • etmiş ve evrak1 tamamlanarak ka y • t d, • 1 '.ınce._t.anınmad~ğı işrab edilmek İS· tine gelince. ithatatı, 1 milyar 300 cı. beraberdir. Hitler, merkezi Mü - tesis ederek bu devletin imdadına ras, Cenevred~ cereyan .etmekte o- çakçılık işlerine bakan asliye mah enı e Dlf er tendıgı züanı:ıedılmektedir. milyon silin ihracat 1 m;lyar şili-
lıilıte olmak üzere yeni büyük Al _ koşacağını beyan eylemiştir. !un Hatay mu~akeresının. son saf- kemesi ne verilmiştir. . ~ YüK ALMANYA ndir. ' ' 

yayı kuracaktır. İNGİLTEREDE hası hakkında ız~-~t vcrdı. Kadıköyündc meraklı bir baskın (Hirinci sahifeden devam) . Pa:ıs 16 (S~n .Telgraf) - Berlin 
Dig-- tar ft A t alt İ gilt ç k 1 k h kkı Bundan sonra goçmenler hakktn- Kadıköy emniyet memrluğu da ıalılıg-ına tesiri dokunmayıp mad • sıyası mahafılı şımdi yalnız btlyük " a an vus uryaya - n ere e os ova yd n n • . .. . .. Al . 

Japonlar ilhakı tanıyor 
Tokyo : 16 (A.A,) - Asahi r· ZP· :ı.. •• bin °' ah .. l kli Alnı d hal• k 'h l k f'k . . .. dakı muzakerelerın devamına ge . 'ehircilere karşı açtlan mucadele :eler için muteber sayılacaktır. manyadan, Hıtlerderı, Hitlerin -_, ~Y gom e an ge - a " ço sarı o ara ı rını soy . . · . . . t · J h · k • · . i , 

lirilmi• A st d · li 1 · h ı· f - 1 b · çıldı de muvafakkıvetlı nettcPler al • Yı'yecek ve giyecek maddeleri İ· muvaffakıyetlerındcn bahsediyor esı, aponya u umelının V yana· ..,. ve vu urya a yenı po s ememış, mu a ı meous nr u cı _ · . .. . ~ . . 
'-'-''itı ku 1 baş! tır h t' tasrih ed'' .. Ç 1 1 Birçok hatiblerın mutaleaları ve·maktadır '.in en yaktn iskele ile en uzak iske· Bır çokları da Avusturyarun il daki Japon sefaretını konsolosluğa .~ ru maya anmış . e ın tlmesını em!>Cr ayn .. .. . . . · • 

AVUSTURYADA den istemişler, fakat yine müsbet hukumetın bey::ınatı dınlendikt~n Bu cümled~n olarak İstanbulun ye nakil fiyatı ayni olacak ve ayrı- 'ıakını üçüncü Rayiş hükümetininltahvil ederek bu suretle Almanya 
Şuşniğln nişanlısı kontesle Vi- cevap alamamışlardır. sonra tekrar. muzakere ed~ek ~ - ~ış ı:ehır satıcılarından Gam- 'a ilk mıntaka için alınan nakliyat dördüncü muvaffakıyeti tel8kki e-ıile Avusturyanın ittihadını bilfiil 

Yanada evlendiği haber verilmekte- Çemberlaynın kabinesinde tadi _ zere rı:eslenın. Grupça t~kil edı • k?z la.kabıl.e meşhqı; ".3b~alı İb~a- icreti bir mikdar daha tenzil edil. diyoı-lar. tanıyacağını yazmaktadır. 
dır ı•t ak k' Ed .1 lcek hır komısyona tevdıı karar - hun bır muddettcnb~rı evınde gız- nek suretile bütün iskeleler içın' tat e e e e e · " yapar es ı nazır en ı e mu- > • 
iDJğer taraftan Şuşniğin naşiri ef haliflerden Çurçili kabineye alaca - landı. .. .. tiden gizliye veya._ zehir satmakta ;ıi.k edilecektir. Bu ucuzlamanın MAKi 

kin -Olan gazete idarehanesi basıl- ğını fakat hariçte vine Halifaksın Bundan so?ra kursuye gelen olduğu haber alınmış, ve eroinci İb- Deniz yolları varidatına da hiç bir • NEYE 
rn .. tır d _ .. 1 ek. d' Başvekıl Celal Bayar ve Malıye rahimin suç üstü tutulması ıçın tesiri olınıyacag-ı muhakkak görü _ VER"RK E N 
--. • uracagı soy enm te ır V kT F d Ağ al .. 
=================;;,,,~~====;,· ==== e ı ı ua r ı sayım vergısın- için tarassut ve takibe girişilmiştir. 'üyor. Yeni vapurlar bu yıl içinde • 

1 ı 
. de. yapılaca~ .tenzilata dair Büyük \tbrahimin evinde dün akşam bir 'nmamen gelerek işlemiye başlıya- Almanya ispanyaya yeniden 30 

Spa a Millet Meclısıne sevkedı!en kanun lnsım eroin içtiğinden şüphe edile :aklarından bilhassa idarenin zar• ny mese esı layihası hakkında beyanatta bulun- insanların girdiği 1 gö:fümü~'.polis 1 mevzuubahs değildir, Yeni ge bin asker göndermiş 
du. ve kaçakçılık şubelerının sıvıl mc· niler ile idarenin her yıl sarfetmek-

Hükümetin bu beyanatı Grupça murları evin etrafında tertibat al c olduğu 100 binlerce liralık tamir Londra : 16 (A.A,) - İspanya sefaretinden bildirildiğine göre, 
Londra 1.6 (Son Telgraf) - İhtilal - dir .. 15 b_in kişiye baliğ olan isivil a- müttefikan ve alkışlarla tasvib o . mışlardır. ,arası tasarruf edileceği ve bu ge İspanya Hariciye Nezaretine Alına nyanın İspanya'ya yeniden müdn· 
fNJ:r dçv adunlariyle ilerilemeğe halı şehırden çıkarılmıştır. lundu. Sabahleyin İbrahimin zehir yu . nilerin kömür ve her türlü sarfi _ ıale etmeğc hazırlandığı hakkında pek sarih malfımal gelmiştir. 
de\'llm ektedirler, general Fran- Fransa'nın vaziyeti vası ittihaz ettiği evi basılmşı v~ ·atlarının eskilerden çok daha az ... Bu malfımata göre, 30,000 Aln1an askeri dün Alman vapurlari!e 

ko cunıhtıriytçı!erin yeni hazırlık- Londra 16 (Son Telgraf) - İs - Otel faresi içeride eroin içtikleri bitkin bir hal- ·lacağı düşünülürse bu değişiklik l=sp=a=n=y=a=y=a=se=v=k=e=d=il=m=i=ş=ti=r·================== 
lanı;n bitirmeden önce ve şimdi ma· panyada hükümetçilerin fena va _ . . .. ..... . . . :le bulunmalarından anlaşılan Arar erden idarenin hiç bir zarara uğ - ?OLISTE 
nevıyııtlarının bozulduğu bir sıra - ziyete düşmeleri ,.eni Fransız hü. Emnıyet dırektörlugu ıkıncı ŞU· Mehmed, Deli Mehmed, ile Andon ·amıyacağı meydana çıkmış olur. Eroin verirken 
da bwıl ilö" bö'lm k b' k k. · · • .. .. .. be memurları şımdiye kadar tanı - isminde üç kişinin İbrahimle bera· Esasen lktısad Vekhleti •imdiy( •300 lı"raSI calınmıcr. _. .. ,,e e , ve ır ıs. umetını telaşa duşurmuştar. Ta • ık1 b' tel h t ' t- ~L 

Kıi .. 1 mad an ır 0 ırsızını ut • ber bulundukları görülmü• ve tu • d k 1 k ı .. .. _, Evv~' " gıın 'Üsküdar hapishar.e-
ını talonyııda dıger kısmı cenup-\mamile cumhuriyetçi İspanya'nın mu•lardır . 1 l d E d • bn rn ar gere nav un ve gere se yo Kadıkoyunde Mahmud baba so • . ' b 'ı hk. 1 d ''i k• 

.. • . .. .. . . • · u muş ar ır. v e arama yapı ı• ·u fiatlarında mühim ucuzluklaı M" ,._,e u unan ma um ar an "a • 
ta Valansiyada kalacak olan huku - dostu olan bugunku Blum kabınesı İsmi Hasan olan bu adam Küçük xakta iki paket ve diğer rafta d~ :apmak istemişse de Denizyolla . <ağında 6 numarada oturan ,. ıbule bir meseleden dolayı mahke-
1met kuvetlerini ya teslim olmağa Barselon'da panik başlaması ve bu pazarda oturmaktadır ve lursızlık. beş paket ki tutarı 7 paket eden be• ,nın her seneki tamir ve diğer ma• ~eyyen isminde bir kadı~ b':'raber meye çıkarılmış, bu sırada Makbu· 
mecbur bırakmak yahu( lmha et _!şehrin ihtilalcilerin eline kolayca tan sabıkası mevcuddur. Hasanın <?ram mikdarında eroin çıkarılarak {aşadığı Petro Silivridıs ısmındekıilenin yanına sokulan Ahmed ve 
m k - ''h !geçebilecek b' . t . .. . d' k d t l f ıı·· d ·ı . ·afları buna imkan bırakmamıştır ıdam tarafından p;,~ lirasının ça - Muhid' . . d .k. f 

e uzere yeni ve mu im bir plan . ır vazıye e geçmesı u- ;ım ıye a ar o e are gı em en müsadere edilmiş suçlular emniye' :;imdi ise bütün bu engellerin orta- . ın ısmın e ı ı zayı genç 
tatbik etmektedir. zerıne drhal buraya bir Fransız ge- bu çeşid hırsızlıkta bulunduğu bi- direktörlüğüne getirilerek sorgııya lan kalkması önce düşünülen fay . mdığını polıse baş vurarak anlat · mahküm kadına bir paket eroin ve-
1 İhtilllciler kat'i zaferi temin e- misi göndermiştir. Vakıa bu gemi- !inmiyordu. Evvelki akşam Sirke- -;ekilmişler ve suçlarını itiraf etmiş- lalı meseleleri filiyat sahasına ko . nış Petro biraz sonra yakalanmış rirlerken nezaretlı jandarmanın gör 
decclt olan bu planlarında beheme-lnin Fransız menfaatlerini müdafaa cide Trakya otelinde yatan istas · !erdir. Uslanmıyan sabıkalı eroin ıulması emrivaki haline getirmiş _ :apıl~ sorgu~a 1.350 değil yalnız · mesi üzerine yakalanmışlardır. 
hal rımvaffak olmak için büyük bir maksadile gönderil<liği iddia edil • yon rampacıs~ Halil gece yansı aynı satıcısı İbrahimle arkadaşları bu tir. l084 lira çaldıgını ıtıraf e~~n Pet:o· Eroin paketi müsadere edilmiş 
sur'a~ ~ gayret göstermektedirler. mekte ise de bu halin Almanya ve "'.1~ya yat:naga ~ele:;ı Hasanın ~- ı:ün mahkemeye verilmişlerdir. Haber aldığımıza giJre tktısad oun üzeri aranınca ceketının cebın- suçlu Muhiddin ile Ahmed kaçak-
' Sıvı) ahali şehirden çıkarıldı • İtalya tarafından Franko'ya yapı - tını çaldıgını gormuş, bunu polıse Vekaleti tarafından etüd halinde le de '5o lira çıkmıştır. Petro hak - çılık bürosuna gitmişler ilk tahki-

Sara 16 (A A) Dün saat 18 1 dım d h ğ haber vermiştir Hasan polis tara • yeni den )tılunan bu mesele ile Başvekili . 'tında tahkikat yapılmaktadır. katta suçlarını itiraf eden zehir ka-
de Kaspeye gn:ertler~ejyonerler -,y:::: bzıı n:U~ ;~~:t~:;c~a:~ hndan ~tulmuŞ üstü aranınc~ Ha- H 'Iliz Celal Bayar da bilhassa yakın· Yangın esnasında çakçıları mahkemeye verilmiştir. 
:Ur lS bk . . J b b b b I d k illin saatı çıkmıştır. Otel faresı em· az"ıneye :lan alakadar olmaktadır. Hayat u- Dün akşam Şişlide Hüriyet abi - Esrar içilen kahve 

· §lenıee m m mm m ocağın an orkıılmaktadır . t d. kt- r·.. t• .1 k. d · d 20 lı · 
---------------------. ~ıye ıre or ugııne ge ırı ere ıs- ouzluluğuna mühim tesiri dokuna- lesi cad esın e numara evın Dün, Balat merkezine bir ihbar-

ticvaba başlanılmış Hasan suçunu İ· G k b• J cak olan bu noktalardan başka Deniz ılt kat odasındaki sobanın bacası da Cibalide tl'sküplü caddesinde 
tiraf etmiştir. eçece 1 na af yolları tarifelerinin bütün nokta . ,utuşmuş, ~e ~~ s~h.~bil:. k.?mş~a- Veysel'in kahvesinde esrar içildi • 
Hasanın başka hırsızlıkları olup ()i;ZI umumf binaların farında tenzilat ve değişiklik yapıl- ·ın yardımıle sondurülmuştur. Son- ği bildirilmiş bunun üzerine kah • 

a r a S 1 n d a ~lmadığı hakkında tahkikata başlan tapu vaziyetleri tetkik ması kan surette kararla=n•tır. iürme işi esnasında bitişik 18 nu- ed • b' 1 mıştır • 1ktı d V k·ı ti tarif •·b·-... naralı evin hizmetçisi 25 yaşların- v e anı ır arama yapı mış orada 
· olunuyor .. sa e a e . .. e U1'osu fa Arosyak gezindiği damın üstün- oturanlardan Küçükpazarda Büyük 

(Birinci sahifeden devam) irini tetkike ba•lıyacaktır Futınanın zararları ş h · · · b ti · d si<' mutehassısları bu ış uzerindeki ç:ı· ien ayag-a kaym•• camlı pencerenın' h. and_ a 24 .numara.da .. kira.cı Kamil 
• · N k 16 (AA) y . e rımızın azı sem erın e e ı 1 al b'tird'kten ~ . .,, 

• .. .. Varşova makamları talebe cemi - evyor : ' . . - edı dev- h tah k l kt b . ışm arını ı ı sonra şe rı - düne d;;•müş ve sag" kolundan ya- ısmınde bır gencın uzerınde bi• 
bu komşu devletle puruszuz dost yetleri tarafından tertı'b edı'len mı·· !ette hüküm süren fırtınalar, şiddet asb. b anyük~· ış a, umtme be. vl e saırta~ mize geleceklerdir. Deniz Bank u • ..., 

f ak b - B k" t l' h 'b h ul . . . gı ı u ve um ına ann -d .... y su!,,.. Ö . 'd b ·alanmıştır. Yaralı Şişli çocuk has- garın esrar bir de sustalı çakı bu -
ve muttc ile olm ugun e ın a tingi menetmişlerse de Ivov'da bu- kı_ ~ .. 1rı .~tt·· usE e gkethırilmış ve 16 pu vaziyetleri yeniden tedkik olun- ~um:~ uru . ~ . ~kıyba 

1 
nıştt'ke u tahanesine kaldırılmıştır. !unmuş memnu eşya müsadere edil-

kip ettiği siyasetin ana yollarından na benzer bir toplantı yapılmıştır ışı o muş ur. n ço asara maruz aktad usu a proıe erı a u e ı ten Mantarcılık ..... miş Kil.mil kaçakçılık suçlarına ba-
bıridlr. Bundan başka Polonyada, BEK HİTLER'LE GÖRÜŞECEK kalan Belvil'de yedi kişi ölmüş, el- m ır. . . sonra yeni tarife tatbik sahasıne Ayın 11 inci günü Çanakkaleden kan beşinci ceza mahkemesine ve • 

. . . . HUDUDLARA li kişi yaralanmış ve 400 kişi mes.. Bu tedkıkler sırasında bazı hına- konacaktır. Yalnız tarifenin hang· . .. rilmiştir, 
Tıpkı Roma ve Berlin gıbı kuvvetlı (,; ASKER kensiz kalını tır. !arın hazineye aid olduğu anlaşıl - tarihten itibaren tatbik Niilmi e '!lanıfatura almak uzere gelen ve 
bir komünist düşmanıdır. ······ YI ILIYOR Misu . Ar~ Al bam T makta vP hazine namına tescilleri başlanacağı henüz kararlaşmamı.?. \lahmud paşada manitacılık sureti- Adliye Vek"ıl" . 

- . Londra 16 (Son Telgraf) - Ro . rı, ansas, a a, e- a ılmakU.dır • ı.e 50 lirası dolandırılan Avram is - I ft 1 ft 
Bu duşmanlık bu devletlcrı hem ma'dan Varşova'ya dönmekte olan nesi., Missisipi devletleri fırtınadan y p · tır. · · d •• k.. t · · 

daha kolay-:a bırbirlerine bağlamak Bek Berlin'de Hitler'Ie mühim mü- '>ek müteessir olmuşlardır. ~cümle; bu m~anda Yıldız cad- Dahillye VekBJetinde bir 1ube mın?ekı adamın ~araııını sabıkalı Uft U efktklerı 
desınde evvelce ıandarma ha<taha- . . ·ı · mi k · · manıtacılrdn ayıbogan Avramın do- Adliye vekili Bay Ş .. k ·· s 

tg lıem de Polonyanın bazı ümid ve liıkatla bulunacaktır. Polonya'nm ladığı söylenmektedir Litvanya hü- . 
1 

hal d · k Dahilıye Veka etı me " etımız- :landırdıg"ı anlaşılmış ayı bog"an tu- _
1 

d.. Ank u ru ara · 
kında L't ' k . nesı o an ve en e me tepıd h at ııcuzluğunu temin etmek cog u un ara ceza evini gez hayaller pçşinde lı:O§masına sebe - ya 1 vanya ya arşı harekete kCimetinin Moskova ile mühim isti- . e ay • ulmuş tahkikata başlanmıştır . b d • • 

. r ktedir getmesinden korkulmaktadır, Po • ,arclerde bulunduğu ve mütemadi • bulwıan 2, 4, 6, numııralı bınanın da =l<sadile bir şube kurmayı karar - . mış ve u meyan a mezkur evirı 
bıyet ve mc · lon a bu zanları tak . e d ek ha . . . . senedsız tasarruf ahkamına göre Jaştırmıştır. Bu şube; vilayetlerin K•myon kazası ··· ··· matbaa ktsmında çalışan mahküm-

Olt" m atom tıenUz zırl':ı.ıar görmektedi;ıy 
8

: et d · ytınen ıkçttınu;de~ereanlk vaılınzıyeaktı dıetkik l•manallinde tedkik ve tahkikat ya- ve belediyelerin hayat ucuzluğu Beşiktaşt~.n Tophaneye ~elme~ - !arın tertip ettiği çayda hazır bu _ 
dl · ara a e e e o UıtU aş ta ır. bah . .. . d imal 1• 1 te olan şofor Muzaffer'ın ıdaresın· 1 t vorm e gerek Polonya gerek Litvan'ya b v·- · t f i b h 1 v pıldıktan sonra• hazine namına tes- sı uzerın e a an azım o an . unmuş ur. 

İ . h u- ıger ara an u a arşovada tedb' 1 . t kl'f ed k b 1 dekı 3799 numaralı kamyon Fın -
Varı<>va .16 (A ".:> - yı aber a- duda mütemadiyen ..tcer yığmak • ierin bir heyecan ve asabiyet uyan- ıcil olunması l=arla~tırılmıştır. ır erı e ı ece ve un arı dıklı caddesinden erken 

0 
ma _ Evvela çalışan mahkümlar i~ 

1 ' malıafıllcrc gore, Polonyanın 1 -- programlaştıracaktır. geç yapılmakta olan yatakhaneli v . 
L tadır. Varşovada Litvanya aleyhine 1umıştır * Yeni hazırlanmış olan sigorta hallede oturan Matomata isminde akh r . e )L 

ıtvanya'ya g~ndereceği ~lti~atom şiddetli nümayişler yapılmaktadır. Polony~'nın tarziye taleb etmek· kar.unu proıezı Büyük Millet Mec- * Aydında bir kadın elleri, ayak- birisine çarpmış başından ve göğ · m ane 1 pa~ıyon gezilmiştir. . 
l>dkkınd:ı hukum.etçc h.enuz hıç hır LİTVANYA SEFERBERLİK Mİ •c iktifa etmiyPceğinden, çünkü u _ !isine verilmiştır. ları yedişer parmaklı, diğer bir ka- ~ünden yaralamıştır. Yaralaıı ağır Ve~ıl ... mah~umlara _ıitifat . ctmı< 
karar ıtt ::ız cdilmcmıştır YAPIYOR? uml efkarın Litvanya aleyhine ga- * D niz Bar.k'ın İstanbul şubesi dında beyni henüz teşekkül etme • olan Matomata Beyoğlu hastalıanP· ve husnu ahlakı sahıbı mahkum!~ • 

n buraya gele:.:, ve Londra, 16 (Son Telgraf) - Lit- 'ryanıla bulunduğundan cndi.e c - yakında Merkez rıhtım hanında faa. miş gözleri tepesinde bir çocuk <lo- sine kaldırılmış tahkikata ha.lan rın cezalarının hafifleycbilcceji "• 
t h:.Jısc. nin aki..!c - nnya'nın seferberlik yapmıya baş- dilmektedir. •..•.• liyete geçecektir. ğurmuşlardır. mıifır. söy!c"'1ıştir. 

Polonya - Lituanya 
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~al kanlılar arasında:• ŞEHiTLiKLERiN iMARI. ff-~'a ı~i~~·-2~:- 0-ı 

l _ _ j 

k·ı 2 b 1 ' < o ~ ~ f.ı· Gaf kan devletleri arasın· ::::~~~n~:r Edirne kapı şehidliğine kişi sahi ıne~~:.\7.~1~~~~~·;a:.a~~-"~ı· 1~~ı 
da Pasaport vizesinin ç:em;~~~e~i;di:ab:y:~~:~ ~: çıktı. iş mahkemeye intikal etti l~~~r~7;:~ı~ae~::a:ı~r!~y\'.~kt:ı'.: 

vermemek kabil değil_ Artık Avus- lifsiz görüşürler. Evet bilirız k• •Lız 

b h ' 
turya meselesi meşhur emrivakiler bu adamı eskidenbeıı tanıyoruz, 

'a" g"" VI mevzuu a s arasına karıştı. o suretle tasnife- Memleketimizdeki bütün şehidlikler munta- Fakat ne adını, ne sanını, ne ış e 
•• dilmek sırasına giriyor. Ortada kırı- meşgul olduğunu bilmeyiz. Ş" nı-. 

lan . dökülen,yani Avrupasulhünü zam bir program tahtında imar edilecek. Bu miyetteodereccdedırlerkıl;oııaıle-
72 Nisanda Balkan murahhas- ~=:'~:rı~!1e~~~:1:r~~~:!~ias~i~ meyanda 40 bin şehidin bulundug~u (Hadım- ',:~~:kS:;e~ma~ı;~~s~~~· b~;,~ea~~ı:!: 
!arı burada toplanarak ticari ;~k~:r:ü~ ~~~d:e~:u ~:n ~~k~'7ı ı ko""y· a şehı"d/ı·g"'ı· de tanzı"m olunacak ... ~~~!~ın~re:1::;:h~i(~1:i~:;~:~~ • • • •• •• kl için hazırlanalar, bir kar sayıyorlar, '/ ,Jer. Yaşadığınız fılemelri hatırlatır-m u bade/e ışını gorUŞeCe e.r • 1919 da Versay muahedesile Al- . .. . . . ;ıar. Fakat kendilerınin bu lıatıraJa. 

manyaya, Sen Jermen muahedesi- Edirnekapıdaki büyük şehidllk lhitlikleri imar için büyük bir gay- 1 Bunun uzerıne __ ~ır çok şırk~tler, /rın içinde nasıl bır rol aldıkkrını, 
A?dığımız malfunata göre, Balkan\ Hatta toplantıda Balkan _devle_t- le de Avusturyaya galiblerin kabul arazisine İstanbullu bir aile tarafın- retle çalışmaktadır. ı Ecürnekapı şhıdlıgınde kendı ısım- o zaman nasıl ve ne suretle bcrabtr 

devletleri arasındaki ticari müba - ı ~ııri arasında P":5aport _ vızesının ettirilen hükmü malt1mdur: Alman- dan sahib çıkılmıştır. 1 Bunun için büyük b ir programl'lerine birer müstatil yaptırmıya baş bulunduğunuzu bilemezsiniz, haıır-
deJcyi artırmak ve turizm faaliyeti-,la~ı ~akkında bır t~klıf yapılaca- ya ile Avusturya birleşemez! .. Baş- (Servet veresesi Mehmed Lutfi ve yapılmış ve geçen seneki çalışmalar lamışlardır. lıyamazsınız . . 
bi canlandırmak üzere alına~ak ted- cagı __ bile kuvvetle soylenmekted_ır~ ta galiblerin büyükleri, sonra da es- Bayan Lıitfiye) namındakı iki va- lnetices;nde tahsil edilmiş olan (20 Bu meyanda _Milli Reasürans _şir- Hatıraların ınsanı en ya~ıltmı;;a
bırleri takib etmek maksadile bu Dıger taraftan hem Balkan şehir k" A t i t 1 - tandaş tarafından yapılan bu ıstih- keti de (350) !ıra vererek kendi a- nı mekteb ve askerlik arkada rı-
devletler murahhasları arasında fev lerinı görmek, tanımak ve hem de taık · v_usdurya kmpara orl ugunk un kak iddiası belediyeye ve şehidlikle- bin) küsur lira bu işe ayrılmıştır. ldına bir müstatil yaptırmıya başla- dır Eg-er bunların içınde bir d tu-

. .. sımın e pay çı armış o an om- B ·b· b""t"" · 
kalade bir toplantı yapılması karar- Balkanlı vatandaşlar arasındak ı m u- 1 .. k"l ri imar cemiyetine bildirilmiş ve u program mucı ınce u un şe - rmştır nuzu bulamazsanız hafızar.ız n~ l.ı.. 
1 bat ki t k . . k şu ar ıçın Avusturyanın musta ı "dl"kl . 1 ak • 1 1 · . ' ke d · <ştırılmıştır. nase ını sı aş ırma ıçın sı kalması lazımdı Alman a ile birle- cemiyet, burasının tahliyesi müm - hı ı er t~ım o ı_ınac ' ~gaç an- Ayrıca Sinop, Urfa, Aydın, Muğ- dar kuvvetlı olursa olsun n ıs;n~ 

Yunanistan Yugoslavya ve Ro • sık toplu ve ucuz seyahatler yapıl- . k H ·b b Yh ed kün olmadığını bildirince bu va _ dırılacak, çıçeklendırilecektır. la G ·resun İçel Kırklareli Niğde sormadıkca ebediyyen bulamıy:ı-
' . -L'- hakk d . il k rarın şemıyece ' a s urg an anını (Ed" k h"dl···ı d b ' ı ' ' ' " .. .. . r·1 ı, llıanya ile memleketimız mur ... was- mas. ın a yem ver en a . . . tandaşlar belediye ve cemiyet a - ırne apı şe ı ıgı n e u Rize vilayetlerile Erzurum, Lülebur caksınız. Duşunmenız, na ı c . a-

larının iştirak edeceği bu toplantı- tatbikine yakında başlanacaktır. İlk bır daha başına getıremıyecek. .. Ha- leyhine birer dava ikame etmişler- yıl· şehrimiz etfaiye müdürlüğü bir Akh" b led" 
1 

. d raştırma olacaktır. Bana D) iP EJ r 
· · ·· .. ah t t · t b"l kul"" kikattc ise Avusturyada hem Al- ' . . .. gaz ve ısar e ıye erı e yar. . . . d bın tarihi de tesbit edılmış ve onu - sey a urızm ve 0 omo ı u - . . . . dir mezar yaptırmış ve Millı Mudafaa Ed" kı bunlar sızın asla tanım• ını , 

llıtizdeki ayın 12 inci günü müna - bün_ün himayes~~e olarak önümüz- manya ıle bırleşmek ıstıyenler var- Bu davada; belediye ve (Şehidlik- Vekaleti de 5 bin lira göndererek ı dımlarda. b~.unmuşlar _ve ıı:ne - kendilerile o zaman bir dPf.ı bit 
'ip .... im .. t"" V içtima Anka deki mayıs ayı ıçınde Yugoslavya dır, hem de Habsburgları getırmek 1 . İ C . t") . b 1 . .. .

1 
t 

1 
b kapı şehıdlıgınde kcndı namlarına görüşmedig-iniz insanlardır Onlar • goru uş ur. e - . . • 1 b b 1 . erı mar emıye ı nın urasının yemden 51 rııustatı yap ırı mış u . .. .

1 1 
. . · 

tad ıl akt ve Yunanistana yapılacaktır. ıçın ugraşan ar. Ha s urg arın getı- f 1 . 1 t . ld ğ bild" .1 . . k d 
84 

bırer mustatı yapı masını ıstemış- sizı uzaktan merak etmi~. t· ki\, et a yap ac ır. . . . rilmes· .. kün 1 d F k t A uzu en ışga e mış o u u ırı • suretle burada şımdıye a ar 
1 

d" . 
Yugoslavya Romanya ve Yunr' . Bu seyahate her ısteyen_ışt'.'ak .,_ ı mum • oma ı. _a a - mek te ve bu işgalden dolayı büyük ·mustatil yapılmıştır. . er ~ . miş, tanımış, fakat sızın onları tl-

bistandan memleketimize gelecek debilecek ve gayet ucuz bır fıyat a- vusturya, malum olan şekilde, ar- bir tazmina t ve ayrıca da ecr imisil J h "ld 
20 

h"d t Dığer taraftan Istanbul'un yanı- nıyabilmeniz için bir fırsat çıkma-
] ak tık Almanya ile birleşmjş oldu Be er mustatı e şe ı ya - .. . 

Seyyahlara azami kolaylık gösteril- ınac tır. · istenmektedir akta h t 1.1. .. t"" başında bulunan (Hadımkoy) şehit- mışt. ır Ararlan raman geçmıs ol'fu-
. h A · · · ı m ve er mus a ı ın us une - . llıesi hüktlmetimiz tarafından karar- Bu kabil top!~ seyahatlerde er vus~anı~ '."-!manya ıle. bır- Halbuki (Şehitlikleri İmar Cemi- . . . _ !iğin in de bugünlerden imarına baş- ğu ıçin o zaman tanımak .. u;'t> ıp 

laştırılmıştır Balkanlı devletlı seyyahlardan tren leşmesı ıçın yırım senedenberı hıç · ı b E kaf .d .k 1 _ bunların ayrı ayrı ısımlerı ~azı! !anması kararlaştırılınıştır. Çatalca- muvaffak olamadığı sizi, murur• 
· . .. . 1 · · .. d 11 . t il"t . .. • . . yetı urasının v a aı ı en ıar maktadır . _ 

Bumaksadla şchrimız turızm ve ve vapur ar ıçın yuz e e ı enz a bır teşebbus olmamış degildir Fa- b .d H b" N ı· · d Balk h b" d k" Ç t 
1 

manın hafızanızdaki şaşkınlıı~ını1'ı.ı 
hili. - · ı umumı e ar ıye ezare ı em- (Ş h"dlikl İ C . t) şeh a, an ar ı esnasın a ı a a - · * lomobil k ulübü tarafından bir ra- yapmayı ve tramvay, seva mu - kat galiblerin ve komşuların o za- . . .•. . . . . e ı erı mar ~mıy~ ı_ : . . . . istifade ederek size elini uzatmış ve 

~or hazırlanmış ve Ankaraya gön- tecavire vapuru gibi küçük vesaiti manki kuvvetli mukavemeti buna rıne. _verildıgını tesbıt etmıştır. i rimiz.de ve diğ;r -~ehırlerımızdekı ca muharebesın~e azu :ru'du >çın siz dP iÔyle uzaktan görüp te ş ... _ 
deri] · t" nakliyede ise hiç para almamağı ka- • . 1 el . t" B .. . k Dıger taraftan (Şehıtliklerı imar lresmı ve hususı muesseselere bırer can veren 40 bın şeh1din bulundu- san tanıdığınız ou liuamı hakıktt n mış ır. manı o ag rmş ır. ugun ıse ger e . k b ak Ş h"dl"kl . . - b hidl"k .. , tl · 1 

Bu toplantıda murahhaslarımız, rarlaştırrmştır. Versay, gerek Sen J ermen muahe- Cemiyeti) burasını ve me"'.le~etı - '."~ tu yazar e ı . ı . en ımar gu u şe ı sura e ımar o u - tanıyormuş gibi mukabele etm·ş•ı-
llıemleketimize gelecek Balkanlı Ayrıca, m üze, hayvanat bahçesi, delerinin bu husustaki kayıdları ta- mizin diğer şehirlerindeki bu tun şe- ıçın ) ardıma davet etmıştır. nacaktır. nizdir. Ve artık dostsunuz. 
Yyahlara gösterilecek kolaylıkla- milli s~raylar, abideler ve saire gibi rihe karışmış bulunuyor. Geçen yir- İnsanı en çok yanıltan ayaküstü 

l"ın mütekabil olmasını ve bütün yerlerı de, Balkanlı vatandaşlar bir- mi senede zorla kabul ettirilmiş her 2 . d ' ~ B . kt Fal c l tanışmalarıdır Tramvay bekler km 
~alkan devletlerinin ayni şekilde birlerinin memleketlerinde mecca- hangi bir muahedenin yaşayıp tari- n Cl e J a eşı aş . arşıd~n ~elen bır dostunuz s'.ze bır 

areketini isteyecektir. . nen ziyaret edebileceklerdir he karışması için kafi ve hatta çok f Halkevı·nı·n vadının ısım soylıyerek yanındakı zacı tak-
r""======== = = ==== === =====·== · ·· .... _.. - irarf1. yeltenen Aı dım eder. Fakat günün sersemletici 

Dakt.ılo mekfebı·nı·n :::~~o~~~~!~ğ~~·A:r::::: ~~~ vatı"/ Faaliyeti Muhakemesi ::ş;:.ı~~:~ı:~~ ~:t;~:, w:~t':~ 

Yeni mezunları 
o 

günkü hali göz ön üne getirilince n 1 hatırlayış hayat müddetince 
bu yüzden zaten her hangi silahlı menbaını düşünüp te bulamıyaca.-
bir kavganın ç ıkmasına mahal kal- DUnkU firar hAdlsesln:n Zenııin ve isti fadeli 6 Beyazıdda yakalanan ğınız bir dostluk halinde devam c-
madığı anlaşılınaktadır. kahramanı bu suçundan aylık bir kotıferans falcı Selime için ıahlt· der. 

Ahemd ~ı:.uf dolayı 20 gUn hllpse serisi tertlb olundu ler neler diyor ? İngilizlerde bu Iaübalilik yoktur 
mahkOm o !du Şehrimizdeki bütün Halkevleri Bir kaç gün evvel Beyazıtta fala.Buna mukabil Fransızlaı daha mü-- -- -o-----

Bir ialebeııin 
Feci 
•• 

Olilmü 

D.. k"" d illi eden J·an- 938 yılı birinci 6 aylık konferansla_ bakarken suç üstünde yakalandığı samahakiirdır. ın.· gilız ve Fransız 
un u sayımız a, a Y . . . b" - h · d 

l .... d 1.. t eg-e te rı ıçın zengın ırer program azır - ve bu iddıa ile meşhud suçlar mah- muaşeretıne aır bu meşhur ııki.-darma arın onun en ırar e m . .. . . . 
bbüs eden, Antak1ada amucası . lamışlardır. . . kemesine verildiğini tafsilatla yaz- yeyı_ soylerler kı h':r _ıkı mılletin ıil' 

şe .. .. 1 b" d 1 Bu meyanda Beşik taş Halkevı de dıg-ımız Selimenin muhakemesine şahsıyet prensıplerını ızah ıçın r-ıu-n ı oldurmekten suç u ve ır e a . . . . k f · . 
k .fh d f" ed T f' dolgun ve çok ıstifadelı bı on e - dün de asliye dördüncü cezada de - kemmel bır mısaldır. da tev ı anc en ırar en ev ı- . . . . . . . . 

_. - t bb"" ... b"" rans serısı tertıp etmıştır. vam edilmiştir Bır Fransıza sorarlar: .Fılanı ta gın son kaçmaga eşe us ışını u- . . . . ? 
.. . • .1 ık Bu konferans serısını aynen ya - Dünkü celsede evvelce gelme _ nıyor musun.• hararetle eevabVt' -

tun tafsılatı ı e yazmışı · ' · T b"" 
1 . _ . zıyoruz: yen ve meşhud suç zaptında imzası rır: • a ıı nasıl tanımam. Gayt ı 

Zavc- I l ı genç elbi se er ini . Tevfık k~çmaga yeltenclikten ve 1 mart l938 cumartesi, frengi ve bulunan polis Sadettinin şahid sı _ iyi tanırım. Geçen akşam Oper•da 
kurutmak 1 t J rl<e:ı <i .ıım- b_ır kaç dakikalık bır kovalama ne- koruma çareleri, Dr. Salahattin Ya fatile ifadesine müracaat edilmiş _ kar§ımdaki locada oturuyordu_. 

d 3 n düşt :.! ve , öi·~i.ı tıcesınde yakalandıktan sonra .. he - kal, 5 mart 1938 cumartesi, Uludağ ti Bir İngilize ayni suali sorarl'l-r. 
Dün, bir kaza olmuş, ve Kumka • men tahkikata. başlnmış, ~e suratle kış sporları, Muvaffak Uyanık, 12 'Sadeddin ifadesinde: • Filanı tanıyor musun?• 

pı orta mektebi talebesinden Mus- başarılan. tahkıkat evrakı ile bera - mart 1938 cumartesi, Çocuk dü§ür - Kenclisine, bakkal Hüseyin tara • YüzünW: çizgileri kıpırdamadar. 
tafa isminde bir çocuk damdan dü - beı: Tev:ık'.. mc_şhud suçlara bakan mek ve fenal1kları, Dr . Etem Akif fından Selimenin fala baktığının ih cevab_ ~erıı:: •Çok iyi tanımam. 
şerek ölmüştür, , a~liy_e ~orduncu mahkemesıne ve - Battalgil, 18 mart 1938 cumartesi bar edilcliğini, bunun üzerine bas - Ke~dısıle şoyle bir devrialem ~e~"", 

Mustafa fakir oır ı;ençtir T ~ ı:cl: ı rılmıştır. Çanakkale zaferi, Enver Ziya (Do - kın yapıldığını anlatmış, 0 sırada hatı yapmıştık.• 
elbiseli bulunmaktadır , Dünkü yağ ~ süngülü j andarmanın m uhafa - !çent, 26 mart 1938 cumartesi, Ede - bakkal Hüseyinin dükanı önünde HALK FİLOSOFU 

M:emlekitimizde daktiloluk ede - ,-A----1- 1
---- ---.-. -- murda mektepten evine dönen Mus zasında ve elleri kelepçeli olarak biyatın muhtelif kolları, Nu; ,illah 1 ilti kişi daha durduğunu bu adam _ M }J. 

tek: hayatını kazanan bayanların a- hnes ? avluy:ı Si? "Tl&n tafa ıslak elbiselerini mangal veya hakim önüne çıkarılan bu kaçma Ata Ataç, 26 mart 1938 cumartesi, !arı tanıdığını fakat isim ve adres- Ua Jffi 
~di gün geçtikçe m ütemadiyet art Halı~ h~~ua lmış ocak başında kurutacak yerde bi _ ı uastas ı (!) suçlunun yapılan açık sahnenin yayımaki kudreti, Sela - ı !erini bilmecliğini söylemiştir. Mekteblerı· n de 
ak:tadıı:- . : Bund_an. bır_ mud~et evvel Ba_mi- raz güneşli havadan istifade etmek duru ma sonunda mahkeme, ~eza mi İzzet Sedes, 2 Nisan 1938 cumar- Mahkeme icabını düşündükten 

, Bu munasebetle daktılo kursları de Halıd ısnlı<'de bır adam <'len istemiş evin yüksekce oıan damına k ş 
72 

. . dd . tesi İnkılabın verimleri, Muzaffer sonra o gu·· n bakkalın önünde d u _ T 
lf' .. .. . . . .. . . .. . . . , anununun mcı ma esıne u - ayy l' •k 
, UYtik bir faaliyet gostermektedır - annesını, vasıyetı uzerıne evının çıkmıştır German, 9 nisan 1938 cumartesi, Ka ran ve bunların birisi saka Abdu l _ arece ı J 
ın ı .. d .. - .. d an suçundan dolayı cezalandırıl - 1 t. av usuna gom ugun en sorguya çe Damda gezinirken Jyağı kayan Y . ragöz (projeksiyonla) Sabri Esat , 

1 
h ~' • . d De · ·· 

1 
D J 

·ı · .. hd it I as kararlaştırılmış ve Tevfık a ve wgerı e mıroz apar ıma- ers erı" Ezcümle Galatada Sünbüllü han- ki ınış ve muşa e a ına a ınmış - Mustafa muvazenesini tesis edeme- m 1 
.. .. 12 nisan 1938 salı, Hamit - hayatı , e. nı kapıcısı İsmail olduğu tesbit e _ 

!la bulunan ve maarif vekaletinin tı. miş ve yere düşmüştür dünkü kaçına teşebbusunden dola - , ~erleri, Muzaffer German, 16 nisan clilmiş olduğundan bunları da şa _ İlk mekteblerde olduğu gibi mu-
~ezaretinde icrayi tedrisa eden '.J.ıbbı adli Halid hakkındaki - •;?O Bu sukut uetıc..,sinde ıerıa ı,alde ' Yı yırmı gun muddetle hapse mah-ıcumartesi, okul çocukları (sürme - )h"t 

1 
ak din] . k 

1 
allim mekteblerin ve bu mevanıia 

lıı d · · .. · t" kum edilmiştir 1 ·ı D Fah tt" B 1 23 . ı o ar enmesı arar aştı - -lı a Alehar'ın daktilc. mektelıı de runu dun vermış ır . yaralanan vo: bir kemik torba•ı ha- · naı , r . re ın e en, nısan ılın hk bunl - kız muallim mekteblerinde de tay 
U seneki mezunlarını vermiştir Bu raporda; Halid de beliıhet1 .c- !ine gelen zavallı Mustafa ;erhal Esasen mevkuf bulunan Tevfik cumartesi, 23 nisan, Muzaffer Ger- rılınış, ~e.ma19 emet arıtn ~agı ·t yare sevgisi hakkında talebeln -

· . .. · .. · · ·· ·· .. k kt " . 19 8 . r ası ıçın mar cumar esı saa . . .. 'iukarıki resmimız madam Be - ladıye bulundugu, tehl'.kelı _oıına - olmuştur . bu cez~yı Ç~ e~e ır. man, 30 nısa~ 3 cumartesı, Ka- 9 buçuğa bırakılmıştır, ders verılmes ı kararlaştırılmı~tır 
~arı ve bu seneki genç ve mukte - makla beraber bir velıye ıhtıyac ı l Tbibi adli Enver Kaıgn tarafın _ Tevfık dunku kaçma ve tutulma dm evde ve ışte, Melek Gız, 7 ma- ... , Bu meyanda kız ve erkek mu _ 
llir mezunlardan bay~n . Nebahat, oulunduğu '~lisi yoksa _mahkeme dan muayenes; Jpı!:lıktan srnra esnasın.da yere_ düştüğü ~am:ın kolu lyıs !938 .. cumartesi, parammn kıy - başfayacaktır. D_avetiyeler her gün allim mektebi talebelerine de l.:ı) 
li'~tma, Saime, Emineyı bır arada v.isıtı.sı ılt bır velı tayının~ lüzum cesedin .;<imüımc,;nt karar veril _ ıncınmış ve yuzu de sıy.ılmış bu • metı, Mu_mtaz_. -.. İstanbul ırat ve ~eşiktaş Halkevı ıdare memurlu - yare modelcilik derslerı , ~rilecek 
osteımekteclir. 0ıduğu bildirilmektediı miıti . . ı ıunmaktadır. masraf dırektoru . gundan alınacaktır. tir. 

Diğeri ltıve etti: - Kim göndermeli kimi gıır.aeı. D E lL " G o N lL aa M İtalyaya kendi gidecekti. P atron ma&aiıın etrafında de' 
- Bu Çok müşkül bir iş ayni za meli?, D C'j u Bu seyahatin üzerinde müsaid te şıırak Suadın yanına kadar gele! 

~anda... Bize bir hayli tuzluya Dört kışinın kd d' k;.talJr. ıw • • sirler yapacağı muhakkaktı. Muhit, - Peki ama gazeteyi kim rık, • 
P"!tlar ... Bu külfeti, tehlikeyi kim yaptıkları isti~Jre dat:a uzun su,• · insan, iklim değiştirecek, bu üç racak!., • 

Öze alırda, kalkar buradan Habe- cekti belki... Fakat Ba~ muharrir Y A Z A N '"'\ taraflı değişiklik ortasında elbet _ Bu sahada kullanacağımız ıc t-
•stana kadar gider?... bu münasip bü· adam araı&ğ, tah- N U 5 R E T S A F A C O Ş K U N ı kendini de başka bir hüviyetle, baş çok arakadaşa malikiz. Sonr~ u} 
- Bu vazife kime tahmil edilir- sis edilen süküneti ihliıl < tt ı _ L-

0 
.E [: i ı :- ::, -.r /!> N , 7 1 _ ka bir ruhla mübadele imkanın bu fil.iniz daima gazetenin basındası _ 

, o adan, kalkar p.ıder .. Fakat, ma -Ben, ded:. Csad Cemil, d..ı ,t.n .. ıu,- . ih lacaktı. ruz. Halbuki, İtalyaya gö~dereccl· 
eınki Habeşistana kadar yollamak düz .. Lisanı oldukç~ ı,:,,v, .ılidır. kıpırdama duydu. Krndisine ilave olan bu yeni his- bu yara deşilişin yeni bir iltetmapeısaı· _ Ben, dedi, yollayacağımız a _ mBünasıp h_ ;ç bir arakadaş _,ok ·. 
ltıkansızdır. İtalya da onun yarısı Tahsilli çocuk.. Fakat hiıdisJtı ta- Hiıdıselerle mortinka,gini, uyut- !er, yeni düşünceler onu boğuyordu tekrar bütün bedeni istila t 

ih dam buldum. en, ensı P ederseniz bu işi hasara-. adar bir fayda temin edehilır bi - kip etmemiştır. Siyasi tarafı z:ıyır- tuğunu sandığı balı t •• yaller tek - Bunaldığını... · timali vardı. Patron, elleri cebinde balkon pen cabileceğimi umuyorum. • 
~ ... Esas itibarile Romaya bir ar - tır.Bilmem, Suad Sadi bey ne der ? rardan ayağa kalkn .. ,;Jard Uğradığı bir kaç taraflı sukut ha- Kalbinin içinde kenclisini tırmık- . • . _ Ona hiç şü he . .. 
·•ılaş yollayacağımız takarrür et Fikrinize iştirak ederim! .. Bu hava Bu ı.ı, l ı1' • ,. ~ Bu yalder ·edelendiğın. l{i\c'iseleı i kyan pençeler tirkPn ik ' olmuştu ceresınden so1<agı seyredıyordu . Ar dediğim gibı k~ y:ı~ ,yok .d ,. ;"' 
llıiştir, değil mi? Yaıı;.. ı.ıuhit içın~e bazı insan.:.ı Oflu sık- çı"nde L, yu\•arlanış e-'nas:.ııda bir Eğer bir müddet İstanbuldan u - kasına döndu. Ortaklar, can sıkın - çıkarırsak G • p2,;-m '. •ı 

O · · Y · L d C ·ı ı, • ~~ il 1 . k" • • . ... azc;..c ışlerı aksarsa 
krtaklar, birbirlerınıı. yı.z.er ... <. anı, ..,,a . emı u işı "apa- m ıyorlar, ona ıztırap vermiyorlar çok iyi bulduğu, şahsına has zaklaşırsa, kendi kendini dinleye - tısı e e lerınde 1 kiigıtlara resım _ s · , 

a tılar. Sonra birbirlerini takiben ı..1z. Belki bize Italyadan güzel, me ·d ? . . .. • anmam ... I;'\er tamame'l v 
"•! l"k . mı:ı ı. ... olan bazı tarafları yollara serp- rek, başka bir iklim, başka bir dün- çızmek, ımza numunelerı yapmak- !unda gidıyor B . -. arını salladılar rakl. ve a a a çekıci reportajlar 

1 
guld""l . enır.> ayrılr.ar, 

1 - Evel!... · gönuL.frler ... Fakat atlamadln, ba- Bunalmıştı, !iğin '.. buna mukabil kendisin mem- ya içinde hastalığın tedavi edebilir- a meş u er bir aksaklık olmaz. 
Ş Muhit, lıava, iklin· ·:c-;ı •ş . .ı •·' " • b · ı · h.ıLemıeıi tııakarak yüzüne bak- Patron·. - u halde meselem. iki.,( \ • y. tı,U".ıadan bize harp havad; sJ e rı .. u. L:rr.eye; L!'Z ya ı.nrı J>.' eı. C'~ 

tar, ka lı) or. Kimi gönde.z.;ei l< . verebileceğini, Romanın nasıl bir ı; .tiyac • vardı. . "~kıtndiğini fark ediyordu. Unutacağını umuyordu. tılar: - Ne dersiniz? 
~1lltdır• . - Ilık bı" r mey" ı.lden yu'.'ıı-ndı .ııı r' t b Jd kl - "d" y · · d b" · ı k Kim gı"decek• G b t f d b 1 d '- • - san u an uza a•,maga, gı ıp epyenı zın e ın ınsan o ara , - ... ı ilerde ortaklarının yu""zu"nc L · a mos er ıçın e u un ugunu ... av - • . . .. . . . ,. 

llcpsi düşünmeğe başlamış la:dı · rayıp bildirebileceğini sanmam! çıg gıbı, oylc hadıselerın içinC.:Cı _ ; .<: .... da kali ağrısını dinknclir - ruhunu S!kan bütün üzüntüleri ge· Suad göğsüne vurdu: kıyordu. 
ı · 8:-ış muharir elleri cebinde adaı:! ., Maahaza, söylemek lazım ki, E - tekerlenip gitmişti ki, bL ı~ker.· • .ı · ;,,ti;•r. ''•rd· rid< bırakarak dör,ELeğinı sanıyor • - Kendim!... Arkadaşla rı , Suadın gitme•• ,. 
''' aşağı bir yukarı dol~şıyord, ,, , Cemilden başkt da ak!<. gelen ni~ içiresindc kendisine ı<lL ı";; '" ?t..l1•h ,.ı: Üçünün de gözleri hayretle açıl- zetenin sarsılması ihtimali yoksa 

. l<iıh pencereden dışarısın• >tyı • .v0k • .. büyüyüp ag-ırlaşaral :' • ,; . ' l a o t t h - · "·•:a . ııt. 1
• Hmış ı. .. is~anbuldan uzaklaşmak!.. mış ı. iç bir mahzur olmadığını ıfac! tt· :~Vor, k iıh duvarda asılı resimlerıı. Yine sustular. 1bir sete, ı,ir kaya µJrç• .sıno İstanbulda kalsa, her an bir tesa - Şimdi ona bu arzu kadar cazip ge _ Nasıl... Siz mi gideceksiniz ? tiler. 

rlıtınde duruyor, mütemadiven mı- Düşünüyorlard~ dayanmış, orada k . .,ırdayamıı·acak duf endişes ı· Bu tesadu"·fu""n len hı"ç bı"r şey yoktu b Bunun .. · t 
' " ' · · . - Evet ... Bitta i münasıp gö - uzerıne pa ron: danıyordu : Suad birdenbire kafası içinde bir bir vaziyette taku,p kalmıştı. kapandığı sanılan yaraları deşmesı , Keti olarak kararını vermişti. rürseniz ... {Dcvartl1 \ ar l 
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Almanya -
Arasında geçenler 

Avusturya 
m Mi 

bir aile meselesi >-'li ? 

ı Denizde 
Bir facia 

H 1 KAY E :· 

Karımla kapı yoldaşıyız! 
İngi lizler işin buraya var acağırıı 

evvelden biliyorlardı 1 

- Ömer deliriyormusun ... Ne söylediğini kulak
ların işitti mi? ... Sen beni ne zannediyorsun?. Ben 
fahişe miyim? .. Bu, ne terbiyesizlik?. 

Ömere ilk defa bu kadar acı, çok haşin, zehir karı 
şık sözler söyliyor ve sesim çıktığı kadar haykırıyor
du';'!. Hiç cevap vermedi, şaşırdı ıı;e ben sözüme de -
vam ettim. 

- Ömer Aldanıyorsun. Hemen hakkımdaki fi
kirlerini tashih etmelisin. Ben ne gece seninle kal -
dım, ne de kızlığımdan hiç bir şey kaybettim! 

Ömer buna büsbütün içerledi, hayretini saklıya
madı. Bilmem sabahtanberi benimle kaldığı hayaliy

le avunup da bozulduğun mı müteessir oldu, ne 
<lu; kendi kendisine uzun bir: 

- Ya! ... 

Çekti. 

ol-

Ben, sözlerime boyuna devam ediyor; çocuklu
ğumda işlediği günahı yüzüne vurarak bütün hayatı.. 
mı anlatıyordum. Bu sıralarda kah sesim bütün kud
lile yükseliyor, her kelime Ömerin suratına çarpan 

bir sille oluyor; kah boğuk, niyazkar ve teullüm do
lu bir hal alıyor, gö2'l<!rimdeki y~ş oakışiarımdan fış
kıran alevle ka•:ruluyor, kendimden geçiyordum. 
O da, gözlerW gözlerime dikmiş beni dinliyordu 
Çok şey).a- söyledim. 

- Yukarıdaki de kim hanımım?,. 

- Akrabamdan ... Sungt!rlalu. İskilibe gelmiş 

te bnna da ı.ığradı ... 

Güliidanla konuşuynruz. Sabahleyin erke:-:cle'!I 
geldi. Amma, gelişiııe öyle sevindim ki ... Hiç olmaz. 
sa evin içinde bir can yoldaşı. lloş, gelmese <le me-

ıt1:m~mı 
rfu: 72 j 

sele kalmadı ya .. Omer yola geldi Uzun boylu ko
nuştuk, güya müteessir olarak: 

- Öyleyse affını rica ederim .. 
Dedi ve bahsa nihayet verdi. Biraz sonra, bera

ber çıkıp gideceğiz Fakat, teessür, nedamet ... Bun
ların hepsi laf. 

Teessür de bile sun'ilik yüzünden akıyor. Belki 
de, için için dişlerini sıkıyor: 

- Kafir kız, bu sefer de beni atlattın... diyor! 
Gözlerinde sakallarının titreyişinde bile bu mana 
var! Hele: • 

- Ben gece seninle kalmadım ... 
Dediğim zaman duyduğu hayret. izhar ettiği te

essüf tarif edilemez. 

Eğer son sözlerine inanmak !azımsa artık bana 
böyle münasebetsiz teklifleı>:ie hiç bir zaman bulun. 

rnıyacak ve ancak İsk:ilibe geldiği vak.itler beni göre
cek. Tabii, ciddi görüşler. Buna çok memnunum. Bu 
sözü dinledikten sonra, geniş, rahat, ferah bir nefes 
aldım. Fakat, ben istiyorum ki, beni bir daha hiç bir 

Yoland, yük 
Gemisi nasıl 
Battı? .. 

vakit görmesin, buna söz versin. Şimdi de bütün 
gayretim bu. Behemehal bu hetlefe varmalıyım. 

«Gülfidan• la sözü kısa kestim. Onu aşağıda bı
raktım: 

- Mutfakta kahlar yığıldı, sen onlara bak ... 
Dedim, yukarıya çıktım. «Gülfidan• nasıl ses 

duyunca Ömeri sordıysa, Ömer de aşağıdan kadın se
-'. alınca Gülfidanı soruyor: 

- Kim geldi? ... 
- Hizmetçi .. 
Cevabını verdim. 
Odanın içinde ve ispirtoda çay pişiriyorum. Bir 

türlü elim bu aıiama çay iıazırlayıp vermeye vara
mıyor!. Fena halde sıkılıyorum. Bir ırz düşmanı ile 

karşı karşıya bulunmak, onu bir saniye evvel kapı
dan dışarıya kovabilmek için nefsime cebretmek ne 

elim?. Yüzüne baktıkça tüylerim diken diken olu. 
yor. 

Yazanı NusrEi Sa ... Co1kun 

- Beni arayıp sormıyacağma söz ver ... 
Uzun uzun düşündü, kekeledi, lakırdıları dilinin 

altında evirdi çevirdi: 
- Peki ... 
Diyemedi. Ancak: 
- İskilibe geldiğim zamanlar da bile sem gor -

memeye çok çalışırım. Hiç görmemek mümkün de
ğil ... Bilirsin ki seni son derece severim. Hatta, yi -
ne bir arada oturmayı bile düşünmeye başlıyorum ... 

Dedi. Sözünü tutarsa, ben bu kadarına da razı-

Derlenip toplanıp çayımızı içmemiz ve (,Vden 
çıkışımız yine her günkü mektep zamanını buldu. 
Sokakta yürüyoruz. Ömer, daha üç dört gün İskilip. 
te kalacağını, sonra Çoruma gideceğini söylüyor. Ço
rumdan doğru Sungurluya dönecekmiş. Nereye gi
derse gitsin!. Umurumda değil. Cem•p Kutbuna ka
dar uzak gitse memnun olurum. 

Başım çok ağrıyor, gözlerim kararıyor. Yürür -
ken sersem sersem sallanıyorum, adımlarımı şaşırı. 
yorum .. 

Yorgunluk, müthiş bir mücadele, bütün kudret, 
irade ve zekanın bir gece içinde eritilmesi, sonsuz 
bir heyecan insanı bundan daha başka türlü bir hale 
sokmaz ya?. Yine bu halime çok şükür. Kafam, vü -
cudüm, sinilrerim ne kadar yorulursa yorulsun hiç 
olmazsa kalbim müsterih. Ya, gece vaziyet - Allah 
saklasın - tahakkuk etmiş olsaydı ne yapardım?. Bu

r o 

Söz arasında 
hacet yok. 

teklifimi yaptım. Malıinı tekrara nu düşündükçe kalbimdeki ferahlık gözleri_mde 'ÖY-
ie büyüyor ki .. 
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1914 -1938 

üncü D a 

Dünyamızın adı, artık 
ho:rb sonu değil, harb 
başlangıcı dünyasıdır! 

~914 '.e 1938 2rasında dünya sismogiafı""' 1 

döit şiddetli zelzele kaydetmi~, dünyJmız 
dört kere iflas etmiştir : 

1 • Harb tekniği ve askerlik telek· 
kisi itcisı .. 
2 - iktısadi iflas •• 
3 • Ahlaki iflas .• 
4. Siyasi iflas, yahut dipromasfnin 

top atması ! .. 
Yazan: Nusr-t !loafs Co~:tun 

' • 

Kadın kumarla 
kazanıldığını öğrendim! 

ve kolay para 

Karımı umumi bir eve 
teslim ettim çünkü ... 

_ ~ •-~--3J Mart 193 a 

'DO R O.Ti 
LA ('1 UR 

Güzel yıldız 
Bir mağazada 
Satıcı idi t. 
Man·ken 
Kısmında 
Çalışırken 
Şarkıcı 
Oldu ve 
Sonra .. 
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(Eek' bir 1::1<şamcının deıterıncıen 

Narası 

SON KISJM 
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T!YATRQSU 
t 

Bu gece (Üsküdar Hlle) sine • 
masında: Unutulan adam 3 perde 
3 tablo pazartesi (Kadıköy SürcyyP.), 

1 da (Aktör Kim) 5 perde. 

1 

KURS 

, }'atilı Halkcvindcn: 

Evimizde biçki dersleri :>çılrr.ış • 
tır. Derslere 21/3/938 pa7.artesi gU-
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Yazan: Rahmi Yağız 
Tere Ur-.. \•e iktibas hakl<ı 

ma ~1ru2~ur. 

rabyada, sefare hane 
oinasındaki gizli telsiz 

-

Denizde 
Bir facia 

Umumi harb1n 
Casus:arı 

7 -"""\·.,-- .. - ... ~ .. .. , 

l~adın ve 
kazanı:dığını 

ku:nar .a k :>lay p .ır ~: 
öğrendim! 
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Diş Tabibleri 
Diyorlar ki: 

Okslirenlere ve 
gc[ lis nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

iyi intihap etmelidir • • 
"Lazım oian, dişleri alabildiği 10 fır
ça:amak değildir. Evv'llft diş 1311'. I ·· 

liyen tertip eri 
Dişlerini fırçalıyan bir çok kimseler bildiğimiz 

halde c.~şlc i gi.ızel ve beyaz pek az insan tanımnklı
ğımız bu sözün doğruluğunu isbat eden en kuvvetli 
delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşüncrel; 
seçiniz. Daha doğrusu diş macunu denince ılk akla 

İ NK IBAZI 
HAZIMSIZLlGI 

M İDE 
EKŞiLİK VE YANMALAAINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

ele>EAIR 

MıO~ VE BAl?SAKLARI Alt.ŞTIRMAZ 

IÇILMtSİ L.İ.TIF TESİRİ KOLAY 
ve MULAViMOİR 

YERİNİ HiÇ 6İR MÜMASİL 
MUSTA'1ZA~ TUTAMAZ 

ZAYİ 
928 - 929 senesi Davutpaşa ilko

. kulundan aldığım şahadetnamcyiı 
zayi ettim. Ycisini alacağımdan 

hükmü yoktur. ı 
ı NADiDE TÜZEMEN 

İstanbul Balıkpazarı taşcılarda j 
Fırın sokağında 3 numaralı mağa -

ı zada mukim iken halen adresi meç
hul bulunan Gcmikli Ali 'ye : 

ı İstanbul 4 cü icra memurluğun -
dan: 

gelen ve en mükemmel, en müessir, en çok seviler Mülga eytam idaresinden istik -
ve kullanılan macun olduğuna şüphe bulunmıyan raz etmiş olduğunuz 1088 lira 17 
cRADYOLİN• kullanınız. ,--::.-u_n_a_n_a_n_m_c_d_U_ç_ü_n_c_ü_.,,S_u"."=lh""""=H~u-··I kuruşu 1/3/931 tarihinden itibaren 

RAD YOL - kuk mahkemeı;inden : maa faiz ve masarifi icraiye ve üc-
Davacı Despina, Arına, Korneliya reti vekalet tahsili talebile daire -

ve Amalya vekilleri avukat Yer- mizin 935/1837 sayılı dosyasile ta
vant Latifyan -tarafından İstanbul- kip talebinde bulunulmuş ve rehi
:la Zeyrekte Hacıkadın caddesinde nin paraya çevrilmesi yolu ile ta -
i6 - 58 No Ju bakkal dükkanında rafınıza gönderilen ödeme emri 
>nukim ~don Delada varislerı arkasına mübaşiri ve mahalli po -
Despino, Hristo ve Eftim aleyhleri- !isi tarafından verilen meşruhatta 
ne 938/51 No. lu dosya ile açılan ikametgahınızın meçhul bulunduğu 
fekki haciz davasının yapılmakta o- gösterilmiş olduğundan ödeme em
lan muhakemesinde müddeialeyh-. rinin bir ay müddetle ilanen tebli
'erin halen ikametgahı meçhul ol- ğinc karar verilmiştir. İşbu ilan ta-

--
." ' "• < .., .. _ :i · : ·· * .·.~-·.....,...,:·:ı.. •,1·;·· 

• • • f".. ..~ 

Mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlendirir, 
dişleri parlatır ve beyazlatır. 

-- ------- - -

foğu polise yazılan tezkere üzerine rihinden itibaren 20 günü itiraz ve Vilayet jandarma telefon şebe)<esinin ıslah ve ikmali için lüzumu 
gelen cevabdan anlaşılmış ve dava- 10 günü de ödeme müddeti olmak olan 500 tane direk açık eksiltmeye konıılmuştur. Bunların hepsine 
cılar vekili tarafından ilanen tebli- üzere 30 gün müddetle tebliğ ma -3000 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğiin-
ğat icrası taleb edilmiş ve talebi va- kamında kaim olmak üzere ilan ode görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 225 lira·· 
ki muvafıkı kanun bulunmuş oldu- lunur. (35/1837) 

!ık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25/3/938 Cuma günü 
. ğundan ilanen tebliğat icrasına ve 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. { I. - 1358) 
muhakemenin 12/4/938 tarihine 

*** rasthyan salı günü saat ona taliki- Fabrikatör iken .halen adresi meç-
Üsküdar Mıntakası Tapu Sicil Muhafızlığından: ne karar verilmiş olmakla yevm ve hu! bulunan K~vukyanaya : 

İstanbul Ycdikule Kazlı çeşmede 

i zrai/;J;,. 

Uykl'loıı ı::: a.ı~, l'l&abi ö1<· 
suru klcN, o sabi zayıf· 
ık, b!iş ue 11arım bat 
'1Qrısı, bat dön mesı, 
tıaygı~lık, çarpıntı ve 
alnlrd~m ileri gelen bU· 
tUn "flllhatsızlıkları iyi 
adell'. 

Üsküdarda Selimiye mahallesinde Selimiye kışlası caddesinde vakti mezkurda bizzat veya bilve- Istanbul 4 cii Icra Memurluğun -
(Selimsalis) mektebinin 605 numaralı ve 714/341 tarihli Evkaf büt- kiile mahkemede hazır bulunmadığı dan: Hastalık,ölüm ve pislik getiren fareleri 
çe kanununun 4 üncü maddesi hükmüne göre Vilayet Hususi idaresi takdirde gıyaben muhakemeye ka- İstanbul maliye muhakemat mil
adına tapuya tescili istenilmiştir.Belediyeden verilen haritaya göre sağı rar verileceği ilanen tebliii olunur dürlüğüne, İstanbul' asliye malı _ 
Şeref Kuyusu sokag"ı arkası ve solu Slimiy camii avlusu ve önü Selimi- k · 'k' · h k k d · · · 28/ 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Ha_ emesı ı ıncı u u aıresının 
FAR HASAN ile öldürünüz 

ye kışlaSt caddesile çevrili, yüz doksan beş murabba metre mikdarın- kimliğinden: 6/937 tarih, ve 937/113 sayılı ilami-
•ı•••••••••••••I da eski 58, yeni 62 kapı sayılı bina ve zemininde mülkiyet noktasın - Beşiktaş Bayatpazarında 4 numa- le borcumuz olan 20 lira Ücreti ve

dan bir alakası bıılunduğu iddia edeceklerin evrakı müsbitelerile bir-Mukaddema Gedikpaşada Ge
dikpaşa caddesinde eski 93 müker
rer yeni' 101 - 103 numaralı hanede 
mukim iken hfılen mahalli ikameti 
meçhul bulunan Andon oğlu Hara
lambos'a: 

Macun ve b ull'day şeklinde olup büyük ve kü çük her nevi fare:eri , 
sı çanları derha l öld ür ür. Tesiri kat'idir. Fareler kok maz. 

İstanbul İkini İcra Memurluğun
dan: 

Nikola veledi Kostantin İliyosko-j 
dan istikraz ettiğiniz 4400 lira 50 ku 
ruşa mıikabil alacaklı namına her bi 

1 

ri 6 ağustos 928 tarihli 1198 ve 11991 
muamele numaralı iki kıt'a ipotek 
scnedile ipotek ettiğiniz Kadıkö

yünde Osmanağa mahallesinde Ha_ 
lilağa sokağında 25/5 numaralı bir 
kıt'a arsa i:e kezalik Kadıköyünde 
Osmanağa mahallesinde Haydarpa
şa ve elyevm Otonefendi sokağında 1 
.eski 46 mükerrer yeni 46 numaralı 1 

sırf mülk bir bab hanenin paraya 
çevrilmesi suretile alacağı bıı!unan 
4400 lira 50 kuruşun maafaiz ve ma
sarifi icraiye ve ücreti vekalet tah

sili hakkında alacakhnın rehinin 
paraya çenilmesi suretile yaptığı 1 

takib üzerine namınıza tanzim kılı-1 
nan ve rehinin paraya çevrilmesine 
mütedair olan ödeme emri ikamet-ı 
galıınızın meçhuliyeti hasebile teb-, 
!iğ edilemediğinden İstanbul İcra 
hakimliğinin 8/3/938 tarihli karari
le tebliğatın Hanen icrasına karar 1 
verilmiştir. 

ralı dükkanda mukim iken halen i- kfilet ve 15 lira 85 kuruş masarifi 
lil<te ilan tarihindn itibaren on gün içinde 937 - 646 müracaat dosyasi- k • 

ametgahı meçhul aşçı Ali Düz- muhakeme olmak ü1ere cem'an 35 le muhafızlığımıza veyahut yerinde keşif ve tesbit günü olan 29 Mart gün'e: 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanl arını yağlı b;r ekmeğe 
ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin !:>ul un d uğu yerlere koyma lı· 

938 Salı gu" nü saat 14 de mahallinde tapu memuruna müracaat etme- lira 85 kuruşun tahsili talebilc dai-
İstanbıı! Belediye tarafından a- dır. Kutusu 1 O dört misli 25tkisi bir arada 30 kuru ştur. 

leri ve thkikatın sonunda Vilayet Hususi idaresi adına Tapuya tescıl remizini 937 /2449 sayılı dosyasile lcyhinize ikame olunan (1585) ku-
olunacağı ilan olunur. {B _ 1448) takip talebinde bulunmuş ve tara -

ruş alacak davası üzerine; namını-

KO MO JE N 
Saç Eksiri 

Saçlara el;ıem oı <H'I 

bir gıdad ı ~ . 

Saçların köklerini kuvvetlndi 

fınıza gönderilen icra emri arka -
za gönderllen davetiyeye verilen B j Tapu Sı"cı"I sına mübaşir tarafından verilen eyogv u meşrubattan ikametgahınızın meç-
huliyeti anlaşılmasına mebni 20 meşrubatta ikametgahınızın meç -

tıün müddetle ilanen tebliğat ifası- ?ul bul~duğu ~österilmiş old.u - Muhafız]ıQ'ından: 
na karar verilmiş ve 15141938 tari- gundan ıcra emrının hır ay mud - ~ 

.hine müsadif cıfuıa günü saat 10 da detle ilanen tebliğine karar veril - Müstesna Hasan Riza paşa Vakfından Beyoğlunda Tatavla Kur-
mahkemede hazır bulunmadığınız miştir. İşbu ilan tarihinden itiba - tııluş Yeni sokakta yirmi ve yirmi iki kapı numaralı müfrez bir kıt'a 
takdirde gıyabınızda muhakemeye ren 20 günü itiraz ve 10 günü öde- arsa terezenin ferağından İriniye ve mezbureden Dimitri Dimitriya
:levam olunacağı tebliğ makamına mc müddeti olmak üzere 30 gün dise satılmış bulunduğu ibraz edilen 1 Temmuz 928 tarih ve 1194 sı-

kaim olmak üzere ilan olunur. \müddetle te~l'.ğ makamında kaim ra numaralı mütevelli senedin~en anlaş~lmakta. ise. de Dimitri Di~ 
•

1 {5955) olmak uzere ılan olunur. {937/2449) mitriyadis tarafından bu gayrı menkıılun tahdıdinı talep eylemesı 

üzerine yapılan tetkik ve kayıt kalemince verilen malumatı kaydiye-

de bu arsanın 1 numara tahtında sahibi eveli bulunan tercze ııamına 
kayıtlı olup bu tarihden sonraki Hamışları mütevellisi tarafından 

'---·----·---------------------· vaktile kaydına işlenmediği ve bu itibarla kaydı bulunamadığı bildi-
1 - Şartnamesi mucibince 24 ton mazot •Ağır dizel yağı• pazarlık-

rilmiş bu bapta mahalli bina memurluğu ile yapılan muhaberede ycla satın alınacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

II _ Eksiltme I/IV /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 4 de ni sokak 20,22 kapı No.lu arsanın vergice merkum Dimitri Dimitriya
Kabataşta levazım ve mü bayat şubesindeki Alım Komisyonund yapı- dis üzerinde bulunduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. Müstesna vak-
lacaktır. fa aid gayri menkullerin tasarruf muameıatı mukaddema vakıf mü-rir. Dökülmesini keser Kepekleri'* , 

r. III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- tevellileri tarafından tetvir edilmekte iken ahiren devredilen defter-
tamamen giderir ve büyüme kabi 

liyetini artırarak saçlara yeniden 

hayat verir. Kokusu latif, kulla 

:ıışı kolay bir saç eksiridir. 

~Nü~~jz NAN.::!UK 
IECZANESI 

...... ,BEYOGLU· ISTANBUL 

Betonarme Köprü ~ nşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 

nabilir. lere kayıtları işlenmediğinden zilliyetinin tasarrufunun tesbiti için 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~; 7,5 1515 No. lu kanun ahkamı tatbik edilmek üzere tahkikatı mahalliye 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele- icra edilecektir, Binaenaleyh bu arsaya tasarruf iddia edenler varsa 

ri ilan olunur., {1446) tarihi ilandan itibaren nihayet bir ay zarfında 1077 numaı·a ile ve 
*** evrakı müsbiteleriylc birlikte Beyoğlu Tapu sicili ·muhafızlığına ve-

1 Maltepe Enstitüs!inde yapılacak motör binası inşaatı 4310,31 yahut tahkikat gününe tesadüf eden 8/4/938 Cuma günü saat onda 

lira •Sa. 14• mahallinde hazır bıılunacak Tapu memuruna müracaat eylemeleri 
2 - Maltepe Enstitüsünde yapılacak Gazleme laboratuvarı inşa- ilan olunur. {1435) 

taı 6139,36 lira cSa. 15> ----
1 - Yukar{da iki madde halinde yazılı olup Maltepe Enstitüsün- Beşiktaş Sulh İcra Memurluğun- Saraçhane başında İbrahim paşa 

de şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak inşaat ayrı ayrı ol- dan : hamamı karşısında nefer sokağın -
mak üzere açık eksiltmeye konmuştur Bir alacağın kurtarılabilmesi için da 15 numarada mukim iken halen 

II _ Motör binasının keşif bedli 4310 lira 31 kuruş ve muvakkat Beyoğlunda, Abanoz sokağında 9 adresi meçhul bulunan Fatma Fai
teminatı 323,27 lira, Gazleme 15.boratuvarının keşif bedeli 6139,36 lira sayılı evde haciz altına alınan kar- kaya: 
ve muvakkat teminatı 460,45 liradır. yola, oda takımı ve buna mümasil istanbul 4 dl icra memurluğundan: 

III - Eksiltme 17/3/938 tarihine rastlı.yan perşembe günü hiza- ev eşyası 17/3/938 perşembe günü Mülga Eytam idaresine olan bor-

k
i 1 - Yalova kasabasından Hamamlara giden asfalt yol üzerinde- larında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve mubaayaat şube- saat 10 dan 12 ye kadar açık arttır- cunuzdan dolayı ipotekli J;ıulunan 
ahşap Samanlıder" ve Ylova köprülerinin beton arme olarak in- sindeki Alım Komisyonunda yapılacktır ah 

şaatı kapalı zarf usuliyle m•;.na.kasaya çıkarılmıştır. ma suretile birinci satışı, m cuz Kadıköy Osman ağa mahallesi Sö -
Bu iki köprünün keşif bedeli i0,500 liradır. IV - Motör binsına ait şartname ve projeler 21 kuruş gazlcme eşya muhammen kıymeti %75 i bu- ğütlü çeşme sokağında 282 numa-

~aboratuvarına ait şartname ve ·projeler 30 kuruş bedel mukabilinde lunamadığı takdirde 22/3/938 salı ralı hanenizin heyeti umumiyesine 
2 - Eksiltme 24/3/938 tarihine müsadii perşembe giinü saat 15 Inhi ı L b · d im 

de Nafıa Vekiil.etinde şose ve köprüler reisıı·g·ı· eksiltme · sar ar evazım ve mubayaat şu esın en a abilir. ünü saat 10 dan 12 ye kadar yine memuriyetimizce tayin olÜnan ye-
komısyonu V Eksilt · tirak tmck · t rıl · f • g 

odasında yapılacak! ~ - mey ış e ıs eye erın ennı evrak ve vesai- açık arttırma sureti!e ikinci satışı minli üç ehli vukuf tarafından bin 

3 - Eksiltme şarl.nıi.'J 0 <i ve lnına müteferri diğer evrak 353 ku- ' 

Tarihi ilandan itibaren 30 gün i
çinde yukarıda yazılı borcun tama
mına veya bir kısmına veyahut ala
caklının takibat icrası hakkında bir 
ı tiraz varsa işbu 30 gün içinde itira
zınızı yazı ile veya şifahen İcra da
iresine bildırip bedava makbuz al
manız lazımdır. Borca itiraz etmez
seniz yine işbu 30 günün mürurun
dan sonra 30 gün içinde borcun ö
denmesi Jazımdır. Aksi takdirde 
cebri icra ile ipotekli gayrimenkul
ler' satılarak borcun ödeneceği ma
lumunuz olmak ve olbabdaki rehi
nin paraya çevrilmesine mütedair 
38 - 542 No. lu ödeme emrinin tebliğ 
maltımıma kainı bıılunmak üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. ıkiiizını'ni idırnb.isarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları yapılacagın· dan alıcıların Belediye altmış üç lira kıvınet takdir edı'l _ 

·ıruş mukabilinde .,_ ve köpril.le. ~eis"•;~den alınabilir,' İ ve dellaliye reslırıleri kendiler ine miştir, T~afınıza gönderilen tak-
.- ....,...... VI - steklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika ile be-

4 - - Eksiltmeye girmek istiyerılerin 4775 liralık muvakkat temi- şinci maddede yazıl} eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güven- ait olmak üzere ayni gün ve saat- diri kıymet ihbarnamesi arkasına 
nat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekfiletimiz- me paralarıyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ıe,.de mahall~.nde btlund;ulactk mübaşiri ve mahalli polisi tarafın-
den alınmış müteaı"-.!:: il- vesikasiyle Ticaret odası vesikası ibraz et. yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1136) memuruna muracaat arı an ° u- dan verilen ınşruhatta adresinizin 
meleri lazımdır ••• nur. <5957> meçhııl bulunduğu gösterilmiş ol-

İ 1 Malte E tr ·· d t ame · · 'b' t Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Ha-stekli!erin 2490 sayılı kanunu.ıı larifatı dairesinde hazırlayacak- - pe ns ı usun e şar n ve proıesı mucı ınce yap ırı- . .•. duğundan bir ay ır fddetl ilanen 

1 t kl.f zarfla ·k· . dd d 1 k' tc b' 1. lacak memur evleri inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur kimligınden : 
arı e ı rını ı ıncı ma e e yazı ı va ıt n ır saat evve ıne - · . . h 

11 
. tebliğine karar vezrilmiştiı; İliirun 

. . . • . II - Keşif bedeli 15927 lira 27 kuruş ve muvakkat teminatı 1194 55 Beşiktaş Şenlıkdede ma a esı . . . . . · .. 
kadar koınısyon reıslıgıne m~kbuz mukabilinde teslim etmeleri muk- liradır. • · Dere sokak 14 numarada iken ha- neşrı tarihın~en ıtıbaren 30 gun ~ 
tazı olup postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. (1187) . . . .. .. len ikametgahı meçhul Alaettin'e: fında takdırı kıymet muamelcsıne 

III - Eksıltme 17/III/938 tarıhıne rastlıyan Perşembe gunu saat 16 . . bir itirazınız varsa 934/2229 dos a 
Kadıköyünde üzerlik sokağında 11 nin paraya çevrilmesi yoli!e ta da Kabaşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda İstanbul Beledıyesı tarafından a- il . . . . y 

hal dr - leyhinize ikame olunan (1890) ku- numaras e ınemurıyetımıze bıl -
numarada mukim iken en a es- raflarınıza gönderilen ödeme emir- yapılacaktır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç sat 15 e kadar Alım .. . . . . . • 
!eri meçhul bulunan Nevvare ve Ni- !eri arkalarına mübaşiri ve mahal- Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır ruş alacak davası uzerıne; namınıza dırmenız hakkında ıcra ve ıflas ka-

yire taraflarına: li polisi tarafından verilen meşru- rv _ Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabili İnlıisarla; Le- gönderilen davetiyeye verilen meş- nununun 103 üncü maddesine tev -
Is:anbul 4 cii icra memurluğun • hatta _ikatı_'.etgahın.ızın ın:çhul bu-ıvazım ve Mübayaat Şı.ıbe.siy!e Jl~;;ra Eaşmüdürlüğünden alınabilir . ruh.attan ikametgahınızın. ıneçhu.~i- f~an işbu muhtar~ tarafınıza .. teb-

dan. lundugu gosterılmış oldugundan ö- V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyerılerin fenni evrak ve vesik _ yetı anlaşılmasına mebnı 20 gun lıg makamında kaım olmak uzere 
Mülga eytam idaresinden istik - deme emirlerinin bir ay müddetle !arını İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vsika al 1 1 ~- müddetle ilanen tebliğat ifasına ka- bir ay müddetle ilan olunur. 

raz etmiş olduğunuz 204 lirayı 1/3/ !lilnen tebliğine karar verilmiştir. zımdır. ma arı a rar verilmiş, 15/4/938 tarihine mü- {34/2229) 
931 tarihinden itibaren maa faiz; Işbu ilanın neşri tarihinden itibaren J VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanunl vesaik ile v ı·ncı· maddede sadif cuma günü saat 10 da mahke-

Sahip ve neşriyatı iJare 
masarüi icraiye ve ücreti vekalet- 20 gün itiraz ve 10 günü de ödeme 1yazılı eksiltmeye 'ştirak vesikasın· ve muvakkat tem·nat mede hazır bulunmadığınız takdir- d B h · · . . . . . . .. . .. .. -· ı parası veyn. e en aş mu arrın 
le tahsılı . talcbıle Daıremız'.11 muddetı ol.mak uzere 30 gun mild- 1mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ytıkarda yazıldığı veç-,de gıyabınızda muhakemeye devam Basıldığ• yer: Son Telgraf 
937/1.4 sayılı dosyasıle takıb ~etle tc?lıg makamına kai molmak 1hiie münakasa günü en geç saat on beşe kadar adı geçen Alını Komis- olunacağı tebliğ makamına kaim Matbaası 
talebınde bulunulmuş ve reh - uzere ılan olunur. (37 /94) yonu Bşkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lilzımdır. cl135• olmak üzere ilan olunur. {5956) Basıldığı yer : Son Telgraf Matbaası 

, 


