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----------------------------------------------~--------------------~ _ ~N-ÇEK HUDUDUNDA ATEŞ! .. 
Alman ordusu hazırlıklarını bitirmeye çalışıyor 
ilk hedef Çekoslovakya' dır •. ve ilk ateş Alman Çek
Sovyet-Fransız orduları arasında başlıyacaktır 
Londra 17 CSon Telgraf) - Ünaytet Pres muhabirinin l' Paris 17 (Son Telgraf) - Alınan ordusu Çek hududla • ı' rında heyecanlı haberler vermekte ve hararetli mütalealar 

bir şayia halinde kaydettiii habere ıöre Alınan • Çek budu • ı nnıla tahşidatı süratle ikmale çalışmaktadır. 13, 16, 18 inci İ yüriitmekte devam ediyorlar. 
dımt1a dün ıece yansı yirmi dakika süren bir müsademe ol • Alman kolorduları da Avusturyaya sevkolunmuşlardır. Yer - , Eko dö Pariyc ıöre İngilterenin vaziyeti ne olursa olsun 
muş, fakat derhal hadisenin büyümesinin önüne geçilmiş ve i leri mahrem tutulınaktadır. Avusturyadaki Alman kıtaatının lj Alman ordusu silah patladığı gün kıırşısında yıldmm süratile 
vakanın bir suitefehhüm neticesi olduğu . anlaşılarak meseleli' yekUıunun 500 bini bulduğu temin edilmektedir. 750 harb ;, FraPsız , Çek ve Sovyet ordulannı bulacaktır. 
kapatılmı~tır. Ancak resmi hiç bir kaynak bu haberi teyid et- tayyaresi de muhtelif hava üslerinde toplanmıştır. jl Fransız ve So"\y et ordulannın da hududlarda hazırhklı 
memiştir. Paris 17 (S<ın Telgraf ) - Gazeteler bugünkü nushala - 1 bulunduklarına ayrıca i~aret etmektedir. · 

ifhtilô.lcılar, ispanyada 
1vaziyete tamamile hakim 

H lt le r, yan ında A v u s turya Vaı ıı umumi s i lnkart oldu~u halde Vlyanada 
yapılan tezahüratı seyrederken 

Almanya, hududları dışında 
·kalan Almanları kurtarmak 

işini tamamlıyacak mı ? 

olmak üzereler! 
'Franko, İspanya meselesinin devletler arasında 
ı müzakere mevzuu olmasına taraf dar olmadığından 
bu meseleyi bizzat hal için kıt 'i taarruza geçmiş 

HükOmetçiler arasında ikilik ve panik başgösterdi 
L?ndra 17 (Son Telgraf) İspanya- lunmaktadır. Bundan sonra İspan- ,ni kuvvetlerle tak\•iye ve son sis • 

da Ihtiliılciler artık vaziyete tama - yada ceryan edecek muharebeler ar tem harb malzemcsile teçhiz edil • 
mile hakim olmuş sayılabilir. Va- tık hasım tarafın imha edilmesi ve- miş olan ihtilalciler, Balear zırhlı• 
kıa son taarruz hareketi henüz ta· ıya teslim olmıya mecbur bırakılma- sının batırılmasını fırsat bilerek 
mamile neticelenmemiş ise de Fran- sı maksadile devam edecektir. cumhuriyetçilere kat'i darbeyi in· 
ko, hükiımetçileri artık mukavemet Franko'nun aylardanberi yaptığı dirmek sırası geldiğine kanaat et • 
edemiyecek bir hale getirmiş bu - hazırlık semeresini göstermiştir. Ye (Devamı 2 nci sahifede) 

Leh-Litvanya 
............................... 

'Fransa bu kanaatte olduğu için telaş ve endişe 
göstermekte ve Moskova Londra ile daha sıkı mü

ihtilAf sulh yolu ile 
halledilebilecek mi? 
İngiltere teşebbüslerde bulunuyor. 

nasebetlere girişmiye teşebbüs etmektedir 

Mamafih, Fransada yine bir kabi-1 
ne buhranı başlaması muhtemel Meşhu r hırsızıaracın 

Altın d iş Cemıı 

Fakat Fransa Lehistanın 
taklid edeceğinden 

Almanyaylf 
endi'e ediyor 

Londra 11 
(Son Telgraf) -
Leh hariciye na
zırı Bek, Hitler -

. Paris, 17 _(Son. ~elgraf) - Be:- grad ~ibi dil;cr _bazı mühim ~ev - 1manya ve gerek İtalya'nın daha ser
im-Roma mıhverının sarsılmaz bır letlerın de bu mıhvere muzahır ve jbest hareket etmelerine ve Ingiltere 
vaziyet alması ve Varşova ile Bel- mütemayil görünmeleri gerek Al - . (Devamı ikinci sahifede) 

Polisin emrine .• 
/ taat etmigen 

le görüşmek is -
tediği halde si • 
yasi vaziyeti • -

ingilterede : 
~-=~--~~-~ 

Kabine azası 
Arasında 
ihtilat çıktı --

• 
~ 

Bir ral çaresi buluna
' mazsa yeni intihabat 

yapılacak 

lngiliz • italyan uzlaşması : Sabıkalı 

a S bir evin eşyaları çalarak kaçmak is-
• terken kendisini tulmıya gelen po-

nin nazik bir saf 
haya girmesi ve 
Hitlerin de Viya 
dan Berline git- . ~ 
iniş olması ha • ltalya' Ll•byadan Dün, ikindi vakti Fatihle girdiği\ 

ker 1 erini çekiyor r (Devamı 
2 

nci sahifed~ doğruca alel~i~ 
cele V arşova • 

B f 1. · • - ı Okuyucularımıza ya dönmüştür. 
u, sır ngılız-ltalyan uzlaşmasını ô .. D ·ı . Bek'in son Vaı 
k 1 1 . . zur l erız §Ovadaki İngiliz Leh ordusunda bir makineli tütenl< 

0 ay aştırmak JÇın yapılıyor .. .· . Alman elçileri i- • bölO<;lü taıım esnasınaa 
Dun tabı maknıemıze amızın le görüştüğü söylenmektedir. 1etmiyecek şekilde Litvanyadan tar-- • ı t d - vaki olmı bir sakatlıktan dolayı Esasen İngiliz sefir i Leh hüktı. - ziye ve teminat almak suretile hali n g 1 ere e b i r har b gıızetemiz arıza ile intişar etti 10e metile b]l. yolda temas etmesi için ledilınesi cihetine gidileceği zanne-

bazı mıntakalara da bu yüzden emir de verilmişti. dilmektedir. 

J<a bi nesi kuru 1 ması hiç sevkedilemedi. Leh kabinesi cumhur reisinin ri - Hatta bumaksadla memlekette 
-. Elimizde olmayaıı bu .sebeb _ yasetinde gece yarından sonraya Litvanyayı p~ha ziyade tahrik e 

•• 
;ansı muhabirinden 

ty! nıahlmat alm 
hafile nazaran lspu 

• _.f . 

1.1~; . -
~ •• 1 e r •• s Ü r u·· 1 u·· y o r d d l k l d .. kadar devam eden mühim bir içti- decek hareketlere pek meydan bı-~ ; en o ayı o ·uyıtC1L a1·ı?nı: an o- . . · . - , 

.. d"l d "" k.. _ 1 ma yapmış ve bu ıçtımada hem Be- 1 ıakılmaktadır. -
zur ter, un u sayınıu a a - k" R h . . · 1 · 

ın oma scya atının nptıcc en Maamafih kabıne bugun·· bu vazi _ 

' · • • , 1 

. J.,ondra 17 A.A.) - Eden'in efka- fındaıı i l e risür iilıniiş olan teklifden 
!< 

~ma Makes olduğu zannolıınan bahsetmekte ve bu teklifin lehinde 
betile kabine .erkıiııı arasında York~ayr Post gazetesi. azası malı- bulunmaktadır. Zira noktai nazar
ciddi göriiş ihtiUıfları çıLm!§ltr .. dud mıktarda bir lıarb kabinesi teş- ları muhtelif yirmi kadar azadan 

(Devamı 2 nci sahifede) •kili hakkında bazı mahafil tara JDevaıııı 2 nci sahifede) 

mamış olan okuyuculanmız bu . . . . . . 
hem de Lıtvanya ıle had ıs olan va- yetı yemden müzakere· edecek ve 

nushayı doğrudan doğruya ida - ziyet tetkik cdilmi~tir. kati karar bugün verilecektir 
relıanemi::deıı tedarik . edebile - Bekin tavsiycsile Litrnnva hadi- Fran•ada heyecan uyandıran · haber 
ceklert gibi hergüıı gazete aldık- selcrinde şimdilik derhal l;ir h3rbi l'ari• : 17 A.A.) - Polonya'nın 
l~rı miivezzi vasıtasile de alabi -ıintaçcdecek vaziyet almasının doğra LitYanya'ya karşı Hitler' in Avus 

lırler. olmadığı , ilıtiliıfın bir dalı~ k .. r ı· (Devamı 2 nci sahifede) 
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Gazetemiz intlpr edinceye J!!dar: lngiltere Almanya, hudud- ih ... H81cllar vaziyete 
Avusturyamn Almanyaya ilhakmdan Kabinesinde landışmda kalan hikim olmak üzere 
do'ayı Avrupada cereyan eden ihtilat Almanlar mi~:.;:(:~~~:!~~~:~:: :;[2:~~;,~~:e 0::::ı:-

fevkaJade hadl'seler Birinci sahifeden devam) (Birinci sahifeden devamı rck hükümet erk~~ı .ve cumhuriyet RBS 
Bir iabine buhranı zuhur et • Fransa blokuna karşı daha azimli o~usu a~sı.nda ıktlık b~ goster - S~~amanka 17 (A A) 

. h zd· da anmalarına sebeb olmaktadır mış olup sıvil ve &Sker bır kı ım er- te.blig: Kaspın ih hıan!ll(ıiithae 
i 

mesı mu teme ır. vr · • , d ik 
d Ö • ld' -· · B M · _ Almanya'nın Avusturya'yı ilhak kan artık Franko yu tanım ve a- devam ett Gazetemiz mak eye verildikten Avusturya bankasındaki mev u • grenı ıgıne gore. . orn h·ı· h b d h 

1 
iha . F nkist lru ti A gnft 

· B or k fi t' 10 · da resmi mahiyet ı ı ar a er a n yet 'ermıye ra vve er, ra ..... cep . 
sonra Avusturya meselesi yiizim • at Almanyaya taşınmış ve A~ur- son, B. Hore .- Be~ış~,Go.re ~:: a~Jıkia: 1sonr~ hareketin hiç bır tarafdar bulunm kta dı ır kıs- hc.>sinde ddc < mış ol n araz'nın 

den Avnıpa m lr Zerinde 11te1J yaya yeniden Alman kıtaları gon - Stanley, B. Ormsbı · ' Y k t kalmamasın mı ise bir tek ın n k. ı ı a ka- tathtrıne gırısmı r. Du n, 
dana gelen 'f1\tl1ıım hadıse!er ve 1ıa. derılmiştir. Gôring, Sais inkarla Matkolm Makdonald gibi .genç mu aveme e maruz . . - dar mukaverrette bul ıltı - K sp onund bu ul... ır mukave -
reketlerle Av ı t r ada süratle in - bir telgraf çekerek A vustllr'-'a işı' - nazırlar hukumetm Çekoslovak- dan da ces<ıret almış olan yem ~ e t kt k 

.J b .. ülc Al • h t l" te .zam c me ır. met ost rm 
k' af edm .... yet .. hakkı da nin idaresinde gosterdiği maharet - ya ıstıklal"nin ı1ılaline musama - uy manya nın er uru - İtal .1 ln .. D · ÜL" Ü 

:1- • • • minata ragmen Çekoslovakyaya sal- ya 1 e ere ar 1 mu - BIR S ~ G ,_, 
gelen haberlerı b g de e emmi- ten dolayı kendisinı tebrik etmişhr. ha etmıyecegını açıkça ılan et • • . 

1 
zakerclere b< 1 ı dı ı \ c I p m a GE İYOR~ l •ş 

· · · kt d ı B"lakis dıracagı hakındn kuvvetlı emare er yetıne ba aeı telh ederek karılc- Viyana polisleri Alman polis şefı me ını ısteme e ır er. ı nm devlc>tlcr ı da s S lam 1 a 17 (A ) Fr n t· 
d . . ı . b l1 a a B Sa- mevcuttur u • 

rimize bild 'yo Hımlerın önünde sadakat yemıni et ıger nazır ar ~e ı . : Vakıa L~ndra Goı ing'in şifahi tc- k ı elerlc b ha klinc b • n- ın radyo i ta yonu a daıt teb 
MUSOLINININ NUTKU ..... : .... ıerclir. muel Hor, bu fıkre mul alıftırler. . t ' k::.~· d t kt . d b sı tasarland ı şu ıral d 1'.,ran - L , rmı tır 

. ......,... A 1 da B Hor Bel' a da mına mı tul a eme e ıse c u k , . İ · 
Dün husu& haber ınnz arasın - 40:. .... ,,,,-· 1 d - . hakk dak" ra an . · • temmat ne Fransa'yı ne de Rusya'- onun ispanya i mı b zz p n - Ecnebı mem eketlcrde Fraı · ı t · 

da bıldirdığim·z 'eçhıle Musolıni h ~·ıgı~ :v :nec:f kt d' ın D ~ bulunan bır çok nazırlar Italyan. t t . t . t' B d t re yanın halletmıvc k ar ve el nı b - ler aleyhinde vapılm kta olan ıfti . 
b kl tk d ak at a er er e zı ı me e ır, 0 

- Zarla Almanların ispanyada ha - y~h admınhebmılş ır. .. uraFa e Al- yrın cttioi V<' bu d fakı' taar za bu al ra nıhayet0 vetm k ın b r se -e enen nu unu un . am sa. tor Şaht Avusturya mali e ve iktı- şu e en a e ere gore ransa 0 

17 de İtalyan meclı ı de ırad etm1ş- y kım kesilmelerine mani olmak i- , , Ç rk sl k ''daki So : maksatla basladıgı ve Nisana ka • nedenbtn Frankist tsp nyaya bir 
sadiyatının tanzime başlamıştır k . "del tl' tt h e· man) anın e o ova ya dar ,. . . . 

tır · çın atı ve §1 ~ ı sure ~ ar det Almanlarile Litvanyadaki Mc _ katı neticeyı 1stihsal edecegı - tek cnebi gonullu gırmcmış oldu -
Musolini bu nutkunda Avustul' - Enternasyonal §Öhrete malik, fa- ket edılmesıni ıstemektedırler. l Al l k t b 1 nı söylediği haber alınmıştır gurıu b"yan ederız · Al . . . . k me man arını ur armıya e ıe- . " 

ya meselesinin bır tarıhçesını yap - kat man aleyhtarı bazı simaların B. Hor Belışanın fıkrının a • h l t . ld ğ , b HüKÜMET ERK.ANI ISPANYA'- ASKERİ TEMASLAp. 
mış, AVUlturyanın bir Alman mem tevkif edilmelerine başlanılmıştır. bul edilmemesi takdirinde istifa mı~ a az9m38e mılş o . ud unbeu h' cmehaul YI TERK Mİ EDİYOR? Çek - Sovyet - FrllllSlZ erkinıhar· 

• . . id k d - p anını yı ı ıçm e e 
leketi olclağunun heT vakit her A • Yahudi aleyhtarlığı hareketi SÜ - ede~egını t:hd. ma a~m a soy tatbik mevkiine koymıya karar ver- Lonclra 17 - İspanya Cumhur- biye eri müstakbel bir Alman isti 
vusturyah tarafından saylenildıği ratle inkişaf etmeğe başlamış olup l~mış oldugu rıvayet edılmekte • diğini, işe Memelden başlanacağını, reisi Azana ile Harbiye N zın Prı· J, ına karsı alınacak vaziyet hak-
Senjermea muahedesinin bile Mil- polis yapılan fiili hareketlere da- dır sonra Sodet Almanlarının mukad _ eto'nun Fransa'ya ıltica etnı~k uze- kında resmi temaslarına başlamış -
letler cemiyetinm muvafakati alın. hi seyirci kalmaktadır. Bu takdir.de. B. Malkolm ~ak- deratile mqgul olunacağını Alman re Tunus'a gitmekte oldukları :.oy- !ardır. 
mak suretile Avusturyanın ıstikla • RAÔİŞTAK TOPLANIYOR do~Zd da •. ıstıfa~nı. vere_ce~tır .. gizli konseyinin bu hususta mühim lenıyor. Fransa ile ıhtılalci İspan- YENİDEN ASKER TOPLANIYO& 
}inden feragat edebilmesini kabul Hitler Rağistağı bu cuma günü Boyle. bır vazıy~.tın hukumetı bir plan ve program hazırladığını ya arasındaki hudud resmen kapa- Barsdon : 17, (A.A.) - Milli 
eylediğini. Avusturyada Şuşniğın toplanbya çağırmıştır. yeni intıhabata.muracaat et~e - ögrenmiştir. Bu suretle Almanya' - tılmıştır. mud:tfaa nezareti kara ordusunun 
reyiam yapmıya bllnpmsmın IDL FRANSA HAZffiLANIYOR ğe icbar etm;sı muhtemeldır. nın Avrupa sulhu içın daımi bir İspanya ~cselesi yüzünden Akde- silih altına çağıcılan sınıflarına mu-
nasız olduğunu, İtalyanın Avustur- S hAdisel k d F Muhtıfa:akar fırka ~e .her ~e tehli)(e olduğunu goz onunde tu _ nizde ~yet bozulursa İngiltere adil olan bahriye suuflarını silih 
ya istikUiliııi zaten pranti etme - on a e~ a11ısın ~ ransa olursa alnın buna manı olpıak ıs. tan yeni Fransız kabmesının hır derhal müdahale edecegıni Fran - altına davet etmiftir. 
miş bulund1&ğunu soyJemiş, müte - fevkal&de t.edbı_rler almaga de~am temektedir. taraftan İngıltere ıle tekrar muza- sa ya bildirmiştir. Bta '1'EKZtB 
akıben Berlin. Roma mihverinin etmekte ve aynı zamanda harp una ?7"tada deve~an etmekte .olan kercye girişmek h.izumunu hıssettı.. FRANSA'NIN ENDIŞESİ Roma : 17, (A.A} - Selihiyettar 
bozulmasını bekliyenlere bugün - latın~ çabuklaştırmaya ve çoğaltmı· mutenakız §ayıalara nazaran ya gı gıbi dığer taraftan da Moskova Londra 17 (Son Telgraf) İs - mahafil, Alman krtaatmın ltalya ta-
kiı vaziyetin kuV'\ etli bir cevap teş ya çahpnaktadır. kabinede tadilat yapılaca.k, ya - ıle yeniden ve daha samımı miına - panya hadıselerımn :;oıı ald ı şe- rikile Ispanyaya gitmiş olduğuna 
kil edeceğini, bu mihverin bozul - 1TALYANIN BİR TEŞEBBUSti hut kabı1'e istıfa ederek sebet tesis eylemıye teşebbüs ede- kıl Fr nsa y ~e bili ass.. Blum .ka· daır olan şayiaları kati surette tek-
mak şöyle dursun her geçen gün 936 da Blum ilk defa başvekil ol- B. Vın ton Çörçılın nya etinde ceği anlastlmaktadır tngille enın, b nesrni. endışclere du · st r. zıb tmektedir. 
biraz daha kuvvetlendığini beyan duğu zaman Musolini İtalya ile yeni bir kabine te kil olunacak· Çekoslovakyanın akıbetı hakkında e e e e e 
etmiştır. Fransanın Avusturya ve Çek istik - tır. arıh bir vazıyet almaması burada- MAKiNEYE 

AVAM KAMARASINDA lallerini korumak ve Alrnanyanın .MMUHAL1FLER BLOK ki endişeyı artırmaktadır. 
Avam Kamarasında orta Avru • merkezi Avrupaya hakim olmasına YAPIYORLAR Çek Almanları harekete ceçiyur VERIRK E N 

pa meselesi hakkmda dun aksam ye sed çekmek için anlaşmalannı tek _ Londra 17 (A. A.) - Havas a- Prağ 17 - Alman çiftçi meltasla- f ,. d 
nıden çok hararetli m ızakereler ol. lif etmiş olduğu halde Fransanın jansı muhabırhıdcn ; laı-ı hiikumet koalisyonunıilaa ayni· ransa - ~ panya a mütareke yap-
muş, bilhassa Çekoslovakyanm va - buna yanaşmadığı bir Fransız ga _ Dun Avam kamarasrnda yapıl. mışlardır. Kabineye memur olan ) 
zıyeti mevzuu bahs olmuştur. zetesi tarafından ifşa edilmekted' mış olan mu=akereler, amele fır- Spina ağlelti ihtimal bugüa bbiae- tiri m8SI içifJ ngı· ı ereye DOia Yerdi 
Munakaşa doğrwlan doğruya a • SODET ALMANLARI ır. kası tarafından verılen tak - 4en ~kilccektir. Çiftçi Alman me- ......_ 

11 
(AA 

mele partisi reisı bınbaşı At1i ile ' ririn 141 reye kar ı 31i rey husları lideri, Çekoslevakya Wikii- : · .) - Duu Avam K--un .... a, Batnkil, fU lleya-
ba vekil arasında olmuştur. Çek~sl?vakyadaki Sadet Alman - ile 1'eddedılmesile hitama ermiş· metilMllen Sotlet Alnamlaruıa bk •atta ""1111tm~: ••• • •• 

Atli'nin muhtelif maallerine kar • lan hurrıyet kavgasına devam ede- tir. Maamafıh parlamento ek e - ve imtiyazlanıu vermesini jstemif. . Paris:•ki i.ciliz sdm, clwa ak..- f'rm19a •iMı ztiaim wezlctr 

11 Çemberlayn bilha a şu cevap _ cekler.ini aıöylemektedirler • riyeti içinC:le Avusturya ve İspan tir. lliikillleüa, hpa.y.a4a Wiitazırtla mevaat .ı.. aııılrsi nılİ)'et ......... 
tarı vermiştir. FRANSA - RUSYA JIG hcidiseleri ker§Wnda deritt DEVLETLER Tmata ALIYOS - 11e •ecelle lauzmosmlak içilwle eWaia h.L• ta_ • .__. ' 'ftlr· 

İngılterenm ÇekOElov.ı.lt-:hükCl- y~ l'rBnsız :haric:tye .nazın dün ihtilaflar olduğu. anla§ılmakta • lAR lncilt-e hiikflmeti, ... hWiııelena elrsc·;yetimi ......, et' u ... ve 
metine karşı deruhde ettiği taah - Sovyetlerin Paris sefirini kabul e • dır. Paris 17 (Son Telsnıf) - Fele- Fftl!ISa ••• ti ile Rkı llir teması _.,m er' tt •. 

hudat, Milletler Cemı~ eti azasının derek uzun uzadıya IÖl'Üflllüştilr. Amele ftTkası mensubları ı e menk, Belçika, lniçre IDll Avus - Hariciye Nezareti daimi müstq.an IS. Batler, liltenl meta ' r t 
birbirine karşı deruhde ettiği ta - İHTAR YAPILDI Liberallerle ben muhafazakar turya hadiseleri brşısmü derhal B Vil&iıi e'lter'e ttvabmda, lilllunisa 4emiftir ki : 

hh 'dd farks d Zar cırasında bir mukarenet vü . harekete ı:eçmişlerdir Bu tlevlet . tt.lyan toıpWe muhriltleriam & Hat tr • r ı e~ a u en ız ır. Vç gün evvelki nushamızda hu - fd d 
Çekoslovakya Avu turyanın aki • .su.si kaberlerimize atfen azdı- _ cuda getirilettğine dair bir ayia ler Almanya'nın muhtemel bir ta- 0 . uğuna .air ~e.rhangi bir habere malik değiliz, Mamafih bazı tor-

bet. - İ n· hük" • ti Y gı dewran etTMktedir. Böyle bir arn..una karşı )eni ve esaslı ted . ındo muhrıblerının gecen sene son ... dejn &a.ki&dere .... erilmİf . ıne ugram~ ngı.ız ume - nr.z veçh.ile İngiliz hariciye nazırı 
n ali projenin derpi§ edilebilme i key hirler almıya başlamışlardır. Fran· olchağunu öğrendim. 

nı ne ya~ac~gı su ne cevap ver- Halifab, Çekoslovak meselesi hak- jiyeti bile zi1 · Zerde hıi.küm sür- uda iiter taraflardaki kolordula • iyi malumat almakta olan bir menbadan öğrenildiğine göre, İngilb 
m k mevsımsizdır. kında Almanyaya resmen ihtarda 1 

Almanya ve !ta yanın t panyaya bulunmtl§tur mekte olan tefe"vtişü goster _ nlMIH bir kıs•mı Alman hudud _ nazır aranın ebensi bir miitareke akdi için sarfe.iilecek .._. .. ynıde. 
SC\kiyatta bulunduk arından ha • A -ı.. 

1 
· ·ııe r ... ı- mekte ve hukumetin harici sı - larma görMlen-ıtırt&r. ri 1 hep cMleceii lhitaleumda •ı.a.aktadır. Bu smarı.r, eaaeltl --

berdar değilim n~, ngı re, ~Slovakya yaseti hakkında efkan umumi _ FRANSA YiNE BiR BUIDtAN 1mriblerİll Hemt nriidaahfo l<omitf'Si marifetile geri almması lazım gel-
lt l 1 : t ı-ı. __ ,_1-z Almanya tarafmdan bir taarruza yeyi kendi lehine kazanmH ol _ ARİFESiNDE Mİ?. ·ınekte olduğlı miitaleasındadlrlar. Bu zevat, İajt•y-. imar illmi 1ça a ya ı c mus M:.l\e m~ aı Jı.-.- "lih ıl -s t t--:ı....__ 

muzakere edilemıyecktir ~~cu- ~ ~~. a.cağı hakkında maktan uzak oluduğuna delalet Parıs 17 - Blwn kabınesine kariJ ngilis .. mm.~ ~~t8Ç elac::..,_ı we • ~ 9:--~i.n ~ 
Almanya ıle uz1apnak için bupn uu .feY IOY-.uau'ftiı". etmektedir. hucumlar şıddetlenmıştir Bugünkti ~~~~ A fahaldrnmu~ı ortadan kaldırmak ıçın hır tazyık ıcra edebilece-

kiı şerait altında yapılacak bir §eY l..it p l • • • vahim beynelmilel vazıyet karşı - ı:mı ilave etmektedırler. 
yoktur. Fransa, Lıpanyadaki •azi _ vanya o ısın emrıne sında milli bir te~küz kabmesı . Fransanın endişesi giderilecek 
~etten endışe ettiği cihetle Parisle (Birinci sMfkılen dev .... ) '-t nın teşkılı !ikrı günden güne kuv-
dıumı lemcm. muhal.aza etmekteyj&. t.17a .. kkın4• ........ ..uen ~j QQt etmigen vellenıyor Ayan mechsınin, B. Londra s 17, (A.A.) - Havas ajansı m•habiriıMlen: İyi Wr m--. 
E karı umumiynaı hiitUrnetin si - atb'lk edeftfbıe dair Berlin'den ge- C"abı/cnlı Blumdan bu- an evvel kurtulmak as- dan iğreail•ijill~ göre hailia b1Nrıesi, 1ffinlrii içtimamda, biftıa~ Fran-
ya etsizlığinden endı e ettığı için Jen hUerler, burada bir nebze he- 6'j .,,. tedığı soylemyor s:ı lıüJWmeti tarafından tevdi edilen ve .Franko IWaahaaa ı99Geabnle 
s:ırıh beyanatta bulnnınak mesele - ,_.. tft1it eıtmiftlr. (Biriad salüfffea tlevam) Pans 17 - B Blum harici sıy,a _ ecnni kov.etleri w malzemesi ile batt..ş oNuğu nnızafferiyetin 
sıne ge~ınce, bu ~di~~ haberdar Kavnas : 17, (A.A.) - Polonya - lisin emrıne 1taat etm.iyen ve kaçı- sel hakkında verilmiş olan ııstizah Fraıısa'nın ~i 1nildafauını tehlikeye s+makta olcluiuD - .,,_ ..._ 
olmadıgımı zannetmeymız. Fakat lılar, ceçen salı günü Polonya - Lit- şma devama çabşan nıhayet polis takrirleruun tehiri içm mebusan aota.-ıuı tetkik .ebniftil. Fr-sa ••&•eti, t.ciltere 'hil1mmetindcn İs
nc de olsa bu hidi&e bana ultima - vanya hududunda tevkif edilmiş o- tarafından atılan bır kurşunla ba _ meclisinde ıtımad meselesini orta- ponyadaki ecnebi km·etlerin J:l'ri alınmalarına medar olmak üzere ts-
t m vennenızi ~mez. lan Lttvanyab polis memurunu ia- cağından vurulduktan sonra vaka- a sürecektir Blum kabinesırun panyol nıuhariblcri uauada ltir miitsekıe yapılması için hir feklifte lm-
LORD HALİFAKS NE DlroR? de etmişlerdir. Litvanya dahiliye lanan meşhur ve sabıkalı hır ızlar- mecliste 225 re e karşı 350 reyle iti- lunmak hususunda &ayak elm.M•ı taleh etmektelir. 
Harıcıye nazırı Halifaks da İngi- nazırı, B. Dirimata, hidisse hakkın- dan Altundiş ısmi m ruf Cemıl Cer mad re) i kazanacagı tahmın edilı - . 

lı s y t bü mille da .ı.__ ... _ · h mukabele etmemız mevzuu bel ı ase • '"'Ç'O,te zı.--t vermış ve cLıtvan- ra paşa hastahan ınde tedavı altı- y.or, d ada b 
tı ın ve d .müz.ahe - ya bükUmet;inın kanuni bir esasa is- na alınmıştır. BELÇiKADAKt 1\1.)MA YİŞLER ğu zam n r u unaca ız , 

Yıldız sarayında ya
pılacak topjaahl~r lmilel ih- tinad etmek suret.ile hadiseyi ka - Cemil, me\kufen tedavı goımek - Brüksel : 17, (A.AJ - Büyük FAKAT FKANSA HAY&E'l'IE 

narla hal patmağa amade olduğunu söyle • te; bir taraftan da polıs tahkıkatı harbden evvel Ahnan~a•ya ait bu • Parıs : !17, (A.A.) - B Mu o ı - o_ u ü.zdeki ay ıçınde §ehrimiz 
ıo-wITTı.ıLDU lılilletler miştir. devam etmektedir. lunan Open'4e yeaitlen bir takım nı'nin nutku hakkınd~ mut l alar de uç m htelif Balkan toplantı ı ya 

bır tekilde .POLONYAYA YAPILAN 

1 
hidiseter olmuştur yürüten muşahıtler, Du enın Anı - pı ncaktır_ 

t.ed - TAVSİYELER talya-İngı•ltere 200 dclikanl ddel t1 •. • turya hidısclerıne ademı mu ah Bun ardan birinci&.i Balkan an. 
ede ehem Pans 17 (A A) - Öğrenildığine 1 '-apm• .. lar 

1 
,ca y er e nHu~tıay~ş lcsıni muhik göstermeğı zaıu ı gor- tanı Ek nomık konseyi ve 2 incisi 

- t __ ., u ) er ., ~ 'e • aşasın ı erı» d Balk A 
n ~ilPltenn dayan- gore ~~ere ve Fr~m Varşo- z aşmaSJ diye bağırmışlardır. muş olmasınd n dolayı hayıet izh e an ntantı matbuat kanse-
d nı anlatımştır. va ııefirleri, ~olonya -: Lıtvanya ~u- . . . . Mahalli ablta hotlu6ılaki askeri tmektedirler. Müşahit.Ier, Duçe dir. 

MUHTEMEL KABİNE dud hid•sesı meselesinde mutedı - .. _1_1 _ b(Bbı~ın .. ~~ .... sahıfedea 6nı.am) .. 1 e e .. erle t k'v· d"l . t' nin ilk defa olarak içtinabı gayı, ka- Üçuncu toplantıda Göçmen iıleri 
line da p ,_ h·•kA mur.,....e ır __,inenin diktatÖI' mu r z '' a ıyc e ı mış ır. ,_~ . ...n • • 

Jngiltrede Hzı kimseler Alman _ vranmasını o.aunya u u - 1..... 1 ::..A. d b . - l\lahalli zabıta hududdak. 6 . bıl teliikki olunan ıı.iwseler lt - .gor.u ec\:11.tır. 
İtl ile >-.. metine tavsıye etmişlerdır llAleJ' e m.._ere e ulunabılmesi ' ı a en da f . t1e f al' tl . . dok 

ya ve ya -.layan müzakere • ~ . . -yn mümkün örün ±•-.J!_ müfrezelerle taniye elilmiştir sın . aşıs rm. a ı~ erınm - Bu üc t plantı münasebet.ile Yu • 
ı k _ Fazla olarak Fransa aefırı, şım - •- ~ maL-..-. .. . . .. • trmı olan crealızm• 1 terk eöerek .,.t y 

1 cr a amete GldQiu tak - dilci . ..n. be lmilel . kar İTALY AN KUVVETLEW GERİ Sukun ve ıntizam sur atle ıade e- _ . . nanı an, ugos avya ve Romanya • 
d rde Ede · b pe•hığnda 1air b- ıe-ew yne vazıyet ÇEKlt.l'Yoa dilmif&ir. bır nevı ,fatalızm• kabul etmlj ol · dan sehrimize muhtelif inur:ahıhu 
bıne kurulmasrm ileri swmzje 1Nıt ::_~ ~::.makitbuatı.nıo Çekos Londra 17 (Son T 1 af) R ALMANIA& Ul'VXTAN c:Mı&guna eheı:nrniyetle işaret etmek- lar ~'ltteklerdir. -
la 1 d ~-:1• ~, neşrıyatma ı.ıı- e gc oma se- tedirler 
mış ar ır. hayet verilmesi temennisinde bu _ !iri Lord Pert Roma';,a •ualı n _ MEMNUN · 'Iloplantilar Yıldız sarçıMa ya • 

. HİTLER .BER.LlNDE lunmuştur, çiinciı defa olarak dı.in Kont Cıano Berlin : 17 (A.A.) - B. M\ISGli- LO&Dl.A& KAM.&SASINDA P acaktır, 
Dün · ta)) are ıle Berline dOMn ile mühim bir gorüşmede daha bu- nı'nin nutkunu haretle Serra eden Londra : 17 (A.A.) - Lord Ha -

Hıtler bir milyonu 'tecav.iz Ai - a ile ... 1rtrllc lunmuştur. İki taraf acasmda .PÜ _ gazeteler, Roma • Berlin mihverini lifaks, dün akşam Lordlar Kama - POLIST~ 
m n tarafından ,ePcülmemı ıeza - kett ltf'llSfflde rüzlu meselelenn halli için yapılan fevkalade methetmektedirler. ramıda Aarici siyaset hakkındaki •aa ı almq, anlıın vermemit! 
htlratla kar. ılanmı ır. Halka teşek Şehrimizde elektrik 9irketi mu - tem.as!~r müsaid bir hava içinde da- Volkişer Beobadrter diyor ki: müzakerelerin sonunda Baş\ ekılin Kadıköyııinde fırın işle il Meş • 
k r eden Hıtler bılha sa dcmıştir rahhaslan ~~e Nafıa vekaleti ara - ha ınkişaf et:D_ıektedir. Duçenin nutklıl nasyooal - lllOBY•- bır gün revel Avam Kamarasıncia i- bedi Ali isminde bir fırın• dün em-
kı: smdaki muzak elere Ankarada .~talya, İngıltere . ıle uzlasrnıya list Almanya ile faşist itaıyatara - zah etmiş oldugu fıkirlcre mtima - niyet mc urlu ~ baş vurm ve 

ba§lanmıştır. katı olarak .azmetmış bulunduğunu f d k b d b .. "k · • h .A....._ 
- Alman a )ııe ıden Almanya ol- 1 . k . " te ek bu ın an ta ı e en uyu sıyası at- sn mütalaalarını te rih etmi tir. Al- Galatad.a vmeıabid nda 14 nu-

lk 1Çtimalar, ml.lZa ere ıçı , b gos rm ve hususta hüsnüni • · kt d Almanlar · eli 
muştur Alınan milletı ')a dıkça • hs et · sb t k .. tı ırae etme e ır. • şım manva tarafından Çeko 1 \akya)a mar m 'dun al~,;;.1 · . • proeram hazırlanmasına ta .. o • Y ını ı a etme uzere Trablus'da B ı· R ih · · A .J '"""'6 
Alman bırlıgı Kölenden Vıyana~a bul d er m - oma mı verının vrupa- verilmiş ve rnüte ddid defalar tek- unl ayı v rdi-
kadar e ecüycn l :ışı acakt r lw1muştur. unması muta olan kuvvetler - a yeni bir muvazene bahsedebile- ed:t-•ctir Tabü Alman huku - ~· 

• Şır'k t tesısatın ~s ahı Içın ıc den gayn olarak evvelce gonderil • • . . b.l .,.... d' 1 rar ..u&~ • .. • gı halde X.'n parrıyı ın -
AVUSTURYADA OLUP · bul t cegını 1 meMe ır er. tinin vaıtlarını tutaca ını umıd 

BİTENLER den tetkıkleri :> apmaı< uzere bir nuş unan taly~n kıt'aatını gerJ Borsen ça tung yazıyor: me . kra ettiğini ?attıra vermedigini i-
. . . " teknik kom on k rulmasını teklif alacaktır. ~usolinı. bu hu usta Ma- Brenner'de arkadaş gibi elele ver ederız. lcri sürmiış, ~ikayette bulwımuş -

Vatan m hafız n p:ırtı nın mu- etmic+•r reşal Balbo :>a emır vermıc olup dk H ik" mill t diti . . ab- * H ı..ı.- V k·ı· · •w ·ı tur "- · il . "Y ı . er ı e , &fS"'"rmın n ar ...... ,,..., e ı ımu; •~.ıısır.a gı - · 
e ı ı binbqı Fey, ka ı ve o u ta- İç maa bugun de devam oluna- k fırka bugunlerde Lıbya dan ay_ andaki hareketi hissetmektedir. Gü mek üzere bugünlerde Ankarad•n Şikayet üzerine Koço tutulmuş 
banca ıle 1:11 11r etm lerdır, lcatctır. rılacaktır. nun bır!nde tıalyanın dostluğunaşehr.iı:Dlıtt ieltcekur. ve polis tahkikata başlamıJtır. 



_ . .... _ at 

._ ...-- S O N T ~ L CI R A fi - 17 Mart 19S8 

ı Kocasının katllnegoz yuman kadın!.. ,-Halk Filozofu-, 
Kömür depoları boğazın '• dıvor kı : 
neresinde kurulacak?.. AYusturya faslı Ağır Cezada yapılan mu- Tramvaylarda:-

kapanmıyor hakemesı•nde 6 sene ag"' ır Akşam ~r~~v~a!ı~f~ Ayakta. 

l l d h l • l Tarihe karışan Avusturya cum • kiler çengelle asılmış kuzu gibi de-
n gi fere e azzr anan proıe er huriyetinin son Başvekili Doktor hk ld yiniz, balık istüi deyiniz atılan iğ· 

.. • J l l ' Şuşnig bundan bir kaç ay evvel bir hap· se m a UA m o u nenin yere düşmesini imkansız ha· UZeTlnae ÇQ ışı ıgar ••• kitab çıkarmıştı. Eğer yanılmıyor. 1 •• le getirdiği kalabalık. Fıkra mu • 
sak Doktor Şuşnig kitabında neyi harrirlerinin gün aşırı şikayet elti· 

İngilterede hazırlanarak liman i- İngiliz müesseseleri asıl projeleri müdafaa ettiğinden bu sütularda, vatı·ı Receb. yaşının ku"çu""k ol- g·i tıklım tıklım abanış, İnsan selı. 
darsine gönderilen İstanbulun yeni yapacaklar ve bunlar da İktıs:ıd ve bahsedilmişti. Bugün tekrar bu ki- n ı ı Geçmek, para çıkarmak, kıpırda • 
kömür depolarının inşasına aid kaletinin tetkikinden sonra katı şek tabın mevzuuna, - Avusturyanın d • •• .. "[.. b' k k 
projeler tetkik olunmaktadır. ili alacaklardır. son Başvekilinin fikirlerine • gel • mQSln an ÖtUrU 0 Um Ceza• • mak mümkün olmıyan ır sı ışı • 

Bunlar avan projelerdir. Eğer yeni depoların Kuruçcşme • mek lüzumu kendini gösterdi. Mü- , k /ı' J f lıkKapının yanında tıknazca, göz • 
Projelerde, depoların ne şekilde den başka bir yere kurulması ka - ellif memleketinin düne kadar olan Slndan UTtU UU on lüklü bir adam duruyor. Böyle ka· 

yapılması ve boğazın hangi mevki.! rarlaşırsa, Kuruçeşmedeki depo • mevkü hakkında şu noktai nazarı . . . . 1 b 1 k tramvaylarda tesadüfen 
inde kurulması hakkında kayıtlar 1 !ar, tamamen kaldırılacaktır. ileri sürüyordu: Bundan bir müddet evvel, bir Bu cihetten tahkıkata gırışılınce ka a ı düşen herkes pe kiyi bilir 
var ... Fakat, depoların nereye ku • , Fakat verilen malfunata göre de- Avusturya evvelce büyük bir İm- gece, eski inhisar merr.urlarından evde diğer bazı emareler de b~un: k ~p~~'; inenin ardından kapıyı ka· 
rulacağı kati surette söylenmiye • polar, yine Kuruçeşmede yapıla - paratorluktu. Nureddin, Fatihteki evinde, bıçak- du ve nihay~t k~dınlar da hakıkatı :mak ve her binene yol vermek 0 • 

rek saklanmaktadır caktır B' k 1 t t b' . la öldürülmüştü Vaka yerine ge • itraf mecburıyetinde kaldılar. p azil 'd' 
• · ır ço anasırı zora u an ır ıın- . · . . İ dı ıı:·dis d ik' nun v esı ır. 

Çünkü arazi sahiplerinin birden- Bunun içinde şimdiki depolar ta- paratorluk sonra dağıldı. o anasır len polıslere, N~eddının karısı r. ..Recep ar~ ··· a e en ı Biletçi sesleniyor. •Bayım yol ve• 
bire fiyatları arttırması çok muh • mamile yıkılacak ve yerlerine tama da başka başka devletlere ayrıldı· fa.nl~ k~y~.anası !fakat yana yakıla ~~ soı:ra evınde yakalandı, Hep • relim•. Kapı açılıyor ve bir kişi ek· ( 
temeld' men yeni ve asri depolar yapıla • !ar. Eskiden imparatoluk Orta hadiseyı şoyle anlatmışlardı: sının b~den sorguları yapıldı .. !le - siliyor. Beş kişi biniyor. Kapı açık ı 

Avan projemn tetkikinden sonra caktır. Avrupada bu anasır arasında bir - Ah, ... Ah! Sormayın başımı • cep katil, ~adınlar da suç ortagı o. kalınca biletçi tekrar sesleniyor. 
köprü işi görüyordu, Fakat zor ile. za gelenleri... Biz içeriki od~da. otu- larak tevkif. olundular ve mahke • •Kapıları k.apıyalım baylar• kapı • 

R d B "' İmparatorluk parçalandıktan son - ruyordu. Eve bır hırsız gırmış ... meye verıldil~ • nın yanındaki tekrar kapıyı kapı • a yomuz agıran ra kalan Avusturya'da yine Orta ~izimki .üstüne .. gi~i.ş .. Hır~z. bıça- İşte bu.facıanın ~ahramanları yor. 
C 1 Avrupanın devletleri arasında böy· gını çekınce, gordugunuz gıbı, kan hak~daJri karaı::ını, agırceza malı- Dün akşam nihayet öyle bir an 

Balkanların en ~atıcııar ıe ihmal cdilemiyecek bir köprü va- revan içinde serivermiş yere biça - kcmesı dun verdi... geldi ki kapı açmaktan ye kapa. 

B k d 1 k Bunların muvakkaten zifesi görmektedir. Fakat zorluk • reyi... Mahkeme salonu, mahkeme sa· maktan inenlere ve binenlere yol üyü ra yosu Ü aca itten menolunmalarl lar, iktisadi ve içtimai zaruretler- Ondan sonra da, kadınlar, ağla - atinden çok daha evvel gelen me • vermekten ve biletçinin ihtarların· 
Yeni istasyon için dUtUnUIUJOr, le. O halde Orta Avrupa'nın ve do- maklı seslerle: raklı samilerle hıncı hınç doluy - dan usanmış olan tıknazca, gözlük-

11 a'lrlll'lor . . d al b r layısile bütün Avrupa'nın müsta - - Ah ... Ah! ... Ah efendiciğim! du: lü zat biletçiye seslendi: 250 000 ra Şehrımız e ç ışan azı seyya Ah d dı 1 İ- · · k k . . 
' . hil'f kil bir Avusturya'ya ihtiyacı oldu- - , ama m. gne atılsa, yere duşmıyece a- - Yahu şu bilet ku'usu ıle çan• 

Radyo neşriyatıınızın ıslahı ve satıcıların talımatname a ına D' f d b 1 1 dı · . · 
hal. ..k 'k 1 b - ak tış ğunu söyliyeıı doktor Avusturya'- ıye crya a aş amış ar . dar... tayı ver de bılctlerı ben keseyım 

Ankarada Balkanların. e~ muazzam a yu se sese agı~arh Jk sa nın harici siyaseti de memleketin Evvela bu hırsız hikayesi üzerin· Müddeiumumi, katilin idamını is- bari! dedi, 
radyo istasyonun': tesıs ıçın ehem- raplıklar~ ~e _bu .. ~t ~ C:· 1 

ra - bu coğrafi vaziyelile tayin edilmiş de tahkikat ve takibata başlayan temişti. Heyeti hakime, hadisede, Tramvay kalabalığile beraber gül 
miyetle çalışılmaga devam olun • at~ız ettık erı gor el t ~· •e olduğunu ilave ediyordu. polis, çok geçmeden işin iç yüzünü tahfif edici bazı sebebler buluyor •

1

diller. Fakat ben biraz sonra itile 
maktadır. • . . Bılhassa mahalle ar~ arı~ ak t' Evet ... küçüçük kalan bir dev • bulup meydana çıkarmıştı: <iu. Katilin yaşı da küçüktü. Nured kakıla kapının yanına kadar gele· 

Bu hususta ~afia vekaletı ıle akşıınl pazarları yer~n : ~ 81 k ~: lct için üç imkan ve ihtimal vardı: Hırsız hikayesi bir sania idi. dinin kendisine tecavüz etmek is -ıbileceğimi evvelden hissetmiş ol • 
m:liye vekaletı .ara~ında ~a~ıla~ s~duf olun?n bu ~alın onu~~tedb:~ Ya her maniısile sımsıkı bir bitaraf- E.ski oturdukfar'. Karagü~rük • \ediği de sa.bit görülüyordu, İşle bu d~ğum iç.in ~emedim. Bilaki~ 
lnuzakereler netıcesın~e yem ıstas 0 arak geçılmck uzere yen !ık. Fakat kuvvetli devletler, bü • tekı ev sahıblcrının on yedi yaşla- 'sebeblerledır ki, Recep, 6 sene hap- münhal hır vazifeye hazırlanır gıbı 
yon için, tahsisat temın olunmuş - !er alınm~.sı~a .. başlanıln_:ıştır.. • t yükler de acaba lazım geldiği ka· rındaki oğlu ve İrfanın maşuku Re se hamkiı.m edildi. ihtiyatlı bulunmıya başladım. 
tur Fazla gurultu yapıldıgı şıkaye d . . b' N dd' . · 1 İfak ti İ I d · · ki · A İL , · 1 k 

1 
ar temınat verebilirler miydı? ce ın o gece urc ının evıne ge - a e r anın a ıştıra erı sa· il LK F OSOFU 

, Maliye vekaleti bu büyük radyo 0 ~~acı" ~eyyar satıcı. arı~ mu • Bu olmazsa bu küçük devlet di- diği tesbit edildi. Nureddinle bera- bit olmuştu. Onlar da onar sene 
istasyonu için, posta, telgraf \'e te. ~ a en ışten menedılme s~r~. - ğer kuvvetli bir devlet ile karşılık- er rakı içtikleri anl~şıldı Nured- hapse mahkiı.m oldular fakat on • 
ıcfon umum mu .. du"rlu"gu··· bu"tçesin • tile de cc.zalandırılmaları duşunu!- 1 b' h--' kd d k b b d' · R b' "ld" d. ... ' b 1 d 1 it ' · . ı ır mua L-ue a e ere era er ını ece ın o ur ugu ayan e - arın a ceza arı a ı~ar seneye ın· 
den temin ol~nacak masrailara kar 

1 
mektedır. olacak, yahut da üçüncü imkan ve yan meydandaydı. dirildi, 

Camilerin tamirine 
320 bin lira 
Harcandı 

§ılık olmak uzere verılecek parayı ihtimal dahilinde şöyle bir yol tu- ============================ 
bir pr?grama _ba~ıamıştır. Tek mütevelli tacaktı: Hiç ,bir bitaraf ile ittifak 

Maliye vekaletı, 938 mal! yılın • mahiyetinde kat'l bir muahedeve gi 
?~ yeni ve büyük radyo istasyonu Usulünün rişmeden herkesle ayrı ayrı dost-
ıçın, posta, telgraf ve telefon u - Juk muka\•eleleri akdederek vakit 
mum müdürlüğüne iki yüz elli bin Ta ı biki !vakit diğer devletlerin arasına gi _ 
lira yerecektır. • • _. rerek ihtilafları halletmek için vası· 

Yeni istasyonla beraber yeni ve Vakıflar .. Başmt.:!='Ur_lügil; ta olurdu. Buna Avusturyalılar 
<engin, istifadeli, cazip bir pro - bunun ıçın bir ımtıtıan 1pek de yabancı değildi. Hatta es _ 
gram yapılacaktır. a meğı kararlaştırdı kiden beri açık pencere politikası 

Vakıflar umum müdürlüğünce ha diye bir de tabirleri varmış. 
zırlanmakta olan tek mütevlli u - Doktor Şuşniğ'in kitabını bu 

1 sulü hakkındaki projenin tatbiki - sütunda hülasa için yer kalmıya-
ne pek yakında başlanacaktır cak. 

Bu cümleden olarak İstanbul va- Harbden sonra teşekkül etmiş di
kı!lar müdürlüğünde başlayacak o- ğer Orta Avrupa devletleri arasın . 

'lan imtihanlara girmek üzere mü - da Avusturyanın iktisadi ve içti • 
Bir çok yerlerde reni tevelli olmak evsafını haiz bulu • mai bir köprü işini gördüğünü söy-

rasat lstas~<Onları 1 nanların imtihanları için hazırlık - liyen müellif memleketinin ne ka-

Halka hava 
Vaziyeti 
Bildirilecek 

kurulUJcı r !ara başlanmıştır. dar ehemmiyetli olduğunu a~lat -
Halka ve köylüye hava vaziyetini Evvelce bu iş için müracaat et - mak istiyordu.· Almanya'nın bir e • 

evvelden haber vermek için çalı -
1 
miş bulunanlara tebligat yapılmak- ya Jeti haline gelen Avusturya bun

§an hava rasad istasyonlarının ço • ta ve imtihana girmek için lazım o. dan sonra da kendisinden bahsetti
ğaltılması ve bunlardan istifade im lan evrakı on beş gün zarfında ha- recektir. Fakat Avusturyaya dahil 
lttınlarının arttırılması için ehem - zırlıyarak kendi mıntakları vakıf . olan fasıl en Şuşnig ile ne de 0 

l'niyetle faaliyete geçilmiştir. !ar idaresine vermeleri bildirilmek- nun kitabı ile kapanacak gibidir. 
Bu maksadla büyük bir program tedir. Ahemd Rauf 

hazırlanmıştır. Bu program muci - Yeni tayin edilecek mütevellile. z=>e:============ 
hince memleketimizin başlıca mm- ri tahsil kaydi, • mekteb diploma * Eyüb verem dispanserine yeni 
takalarında yeni ve büyük hava ra- ve tasdiknamesi, nüfus tezkeresi mu aletler alınmıştır. Dispanser; bu -
6ad istasyonları tesis olunacaktır. saddak sureti, mütevelliliğe mani günden itibaren her gün açık bulu-

Bu meyanda, Trakya mıntakası • sıhhi bir hali olmadığına dair ma - nacaktır. 

Ilı temsil edebilecek ve bütün ihti-~halli hükumet tababeti raporu, * Maarif umumi müfettişleri, 
~'açlar ıkarşılayacak şekilde Edir - 'ile cumhuriyet müddei - memleket içindeki bütün lise ve 
llede bir istasycın yapılması etrafın- umumiliğince musaddak mahkiı. • orta mektebleri teftişle şehrimize 
daki ameli çalışmalar devam etmek ıniyet ve suç kaydi bulunmadığına dönmüşlerdir . 
tcdir. dair hüsnü hal kağıdını tayin cdi- * Denizbank meclisi idaresi şeh -
Ayrıca devlet meteoroloji işleri len zaman dahilinde vermiş bulu- rimizde bugün ilk toplantısını yapa-

lımum müdürlüğü, mevcud meteo - nacaklardır, caktır. Şimdiden banka bir tekaüt 
toJoji, istasyonlarının modern ve Mütevelli namzedlerinin kati se - sandığı tesis etm~r. 
ahenkli aletler ve vasıtalar iliıvesile çim imtihanlarına aid emrin Vakıf· *Tekmil otomobillere de Hazira. 
lıı'ütecanis bir şekilde çalışmasını te lar umum müdürlüğünce pek yakın na kadar kırılmaz cam takılması a· 
llıin için de tertibat almıştır. alakadarlara tebliğ edilecekdir. lfıkadarlara bildiriJm;stir. 

Kaza yapan 
Şoförler için 
Kara lô.vha !. 

Devlet şurası 
1 eşkilô.tt Tamirat için daha 140 

bin lira tahsls olundu 

G • l f •ı• İstanbul Vakıflar Başmüdürlü • 
enış e ı ıgor günce şehrimizde tamir edilecek ca. 

Bu usulUn; kazaların Bilhassa idari tubedeki miler için.talısis edilen paradan iki 
aıalmasında mühim bir mamur adedi işe kifa• senelik sarfiyat; 320 bin liraya ha ·ı 

lm!I olacaftı zannediliyor yet etml1or liğD:~:u~~:!tan tamiri iktıza eden 
Vasaiti n~kliye ka~aları .üze~in- Son amanlarda devlet şurası mu. bazı camiler için bu yekiı.na 40 bL'l 

de yapılan bır ıstatıslık netıcesm -tameıatı çok artmıştır. lira daha ilavesi laum geldiği anla
de bir evvelki ~eneye nazar~n şeb- Bilhasa idari kaza ile alakalı işler şıldığından bu paranın sarfile ta • 
rımı:de bu kabı! ka_zaların nısbcten pelk ziyade tezayüd etmiştir. 1 mirlerin lfıyiki \'eçhile yapılmasına 
arttıgının anlaşıldıgını yazmıştık. r·d • k . . ve bu sene zarfında tamiratın ik • 

· h' · d b" h ı arı ararlara yapılan ıtırazlar 
Şehır da ılın e oto us at arının k ld • d b 1 . " • mal edilmesine karar verilmistir. 

açılmasından sonra bilhassa kaza - ço 0 ugun an u arın tetkikı, şu- • 
]ar tek tük artmıştır. rayı çok uğraştırmaktadır. 1 s rlar 

Seyri sefer müdürlüğü ve Şoför - Buyüzden mcvcud memur kadro· U 
ler cemiyeti, ka ıarı büsbütün a • su ile iş görmek imkansız bir hale G •ıt •k 
zaltm 0 k üzere yeni tedbirler al • gelmiştir. ı l Çe 
maktadırlar, .. Bu münasebetle Devlet Şiı.rası tcş V k l ? 

Bu meyanda kaza yapan şoforler kiliitının tevsi olunmasına lüzum Z l l lgOT mu • 
için ~k:r~. levha) ~sulünün ihdası! görülmektedir. . - surların içindeki evler 
da duşuı:ulmektedir.. . . \ Bu hususta hazırlanan proje Bü - kaldırılacak 

Avrupanm muhtelı! şchırlerın • yük Millet Meclisine verilmi tir · · · 
de tatbik olunan bu usulün fay _ ş 1 Istanbul cıvarındakı surların son . 
d . .. .. 1 kt d' Ancak, proje tasdik olunup Mec. zamanlarda bazı kısımlarının dah<ı 
esı goru me e ır 

Halen bizde, kaz~ yapan şoförle _ listen çıkıncaya kadar işlerin sürün "yıkılmağa başladı~ görülmektedir. 
rin muntazam bir sicil defleri tu - cemede kalmaması için şimdilik i· Belediye bu vazıyet karşısında , 
tul maktadır ı dari şube kadrosuna yemden dört bazı kimseler tarafından sur kenar· 

' · · · · ·ı· 1 larında ve hatta sur duvarlarından Şofore ıhtıyacı olan patronlar, memur ı ave o unması kararlaştırıl . . . il . 
b lı t b k k h . k mıştır ıstıfade edilmek suret e surların ı· u s eye a ara ıç aza yap - . . . . , . 

f .. ı · k 1 b'J çınde yapılan evlen sıkı hır tetınk. mayan şo or erı o ayca seçe ı • . kt d' 
mektedir * Bir ay içinde mezbahada 20,348 ten geçırme e ır. 

· • Bundan sonra surların pek yakı • 
Kara levha usulü bizde de kabul karaman, 1949 daglıç, 16,979 kuzu, d . .. d 1 k , nın a ınşaata musa e o unmayaca 

olunduktan sonra, kaza yapan şo - 109 tiftik, 585 keçi, 1365 öküz kesil- t 
ır. 

lorlerin ismi. buraya yazılacak ve miştir. Ayrıca surların içinde bulunan c-v 
herkese teşhır olunacaktır. * Cenazelerin şehrimizin her ta· ve sair inşaatta çürüklerinden 

* Yeni posta gümrüğüne ait bir rafında; belediye tarafından kaldı • başlamak suretile sırasile yıkıla • 
nizamname hazırlamıştır. irılması işine Nisanda başlanacaktır. caktır. 

Esad Cemil arkadaşlarının hayre - rek Roma'ya bir arkadaş yollamı- dı. 
tini şahsında toplıyarak ifade et - ya karar vermişler. Çağırdılar. Bu Şimdi Suad da kendisini bu ha\'a· 
ti: teklife iştirak ettim. Benim gitme- ya kaptırıyordu. Ya\·aş yı.,·aş göz -1 

- Seyahate mi çıkıyorsun? Bu mi tensip ettiler, ]erinin dolu dolu olduğunu hissetti.• r Y A Z A N -·------------""\ neden icap etti ve nereye gidiyor - Esad Semil: Sıkılmasa ağlıyacaktı. Hiç bir za •' 

1 
N U S R E T S A F A C O Ş K U N 1 sun?... - Zaten senden başka bu işi kim- man, bugünkü kadar gözlerin~ı;n 

- !talya'ya ... yani Roma'ya ga- se beceremezdi ki ... fakat bir me - boşanmak arzusunu duymuş degıl-
'--------- E D E B 1 R O M A N · 73 - di · zetenin mümessili olarak. sele var: Gazete ne olacak? · 

Bunun üzerine patron sordu: sevinme vardı. Yıllardan beri her 1 Suratını astı. Herkesin içinde rcs- Ressam kahkahayı basmıştı: - Canım gazete ne olur ki. Tı _ Ne zaman döneceksin? 
- Siz kendi şahsınıza gitmeyi ar- gün ayni yo'.u yürüyen, ayni in • samın böyle lfıübali bir şekilde Na- .. -:. AtıY.or ... Vallahi, Billahi, iki kır tıkır yolunda gidiyor işler.. Esad Cemil'.'." bu sorusuna ressam 

\.l ediyor musunuz; s~nlarla, aynı vazıfede çalışan, ay- taşa'dan bahsedişi canını sıkmıştı. gozum kor olsun atıyor. Bizim pat-j Benim bulunmam şart değil ya!. karşılık v~rdı'.. .. .. , 
- Bittabi... nı havayı toplıyan bir adam için Kendisine hemen İstanbuldan uzak- ron Roma·ya değil ya Kadıköyüne herhangi bir arkadaş, yahud bizzat -:- Suad ın donuşu İtalyanın kud-
- Yani demek istiyorum ki bu- birdenbire ayrılıp ve uzak bir se - !aşmak fikrini ilham eden ve bu bile adam göndermez. !patron bu işi yapabilir. retıne, Habeşistanın mukavemetine 
U bir fedakarlık olarak, bu lü - yahat kararı v~rm~k, işini gücünü \fikri derhal kafası içinden iradesi - Hiç biri Suad'ın bu havadisine i- - Desene yaşıyacaksın Avrupa- b.ağlıd'.r· Ya bir~in. çullanıp işi. bi
lınıu hissederek mi yapıyorsunuz? 1 bırakmak, alıştıgı kımselerden uzak- nin emrine vererek karar mevkiine nanmak istemiyorlardı. O temin et- da... ltırmesı yahut dıgennın pes dedır • 
ahatınızı bırakarak güç bir işin laş":ak her hal.d~ k.ol~y .. bir iş de - oradan da tatbik sı.hasına çıkartan ti: Suad, bunu söyliyen ressamın yü-ıınesi lazım! . 
Qşinde gitmek size cazib geliyor ğıldır. B~n.un .. ıç~ uzüluyordu. Fa- 1sebeblerden ikincisi de bu kız de .1 - Şaka filan değil çocuklar ... eid- züne baktı. Herhalde ~arb.ın sonunu bekle.-
U? kat bu uzuntuyu yenen ve başka\ğil miydi?... idi söylüyorum. . İçinden: imek mecburıyetıııde. Ne zaman hı-
- Hem cazib geli:.or_ üstad. ''..hem bir 

0

alemin hav.asını içine sind.irerek j Neş'esın.i kay~~tmemeye çalışt~. ı . Patron bir kalk mm~. yapmak ih- _ Sen öyle ~il! . teceğini. de Cenabı Allah tan başka 
e bıraz muhıt degıştırmek !uzu - neş elendıren ıç rahatlığı gıttıkçe Ressamın soyledıgını duymamış gı- tıyaeııu duymuş. Bugun!erde sa - Acaba kaçdıgımın, bir nevi ma • kimse bilmez, 
unu hissediyorum. Asabım bo - ruhunu kaplıyor. Bu alışık old~ğu bi, masanın başında hikayesini ya- : tış biraz dü~müş. Gazetenin serma- nastıra kapanmak için buradan git- İstihbarat şefi başını sallıyordu : 

Uk ... Sonra senelerdcnberi İstan· çatı altında~ uz~klaşmaktan dogan zan Esad Cemilin omuza vurdu: !yesine iştirak edenlerle bugün oda- 1 tiğimin farkında mısın? diyordu. - Nataşa kimbilir ne kadar üzü
Ulda kapalıyım ... Bu işi daha zevk- kederı tahfif edıyordu, . - E, bana artık hiç olmazsa birer sında bir konferans akdetmiş, dü- - Demek seni kaybediyoruz Su- !ecek ... İki ay daha mukavelesi ol-

(Devamı var) 

göreceğimi umuyorum. arkadaşlarının hemen hepsı orada kutu pasta olsun getirirsiniz değil şünmüşler, taşınmışlar ... kimi: ad? mamış olsaydı, muhakkak Suadın 
- Şu halde mesele yok .. Siz gi-ıidiler. mi?... .- Sayfaları arttıralım demiş... Arkadaşlarının hepsi müteessir _ peşine takılırdı. 

eceksiniz! Evvela ressam sordu: Odada bulunanların hepsi etrafı- kimi.' başka bir çare teklif etmiş ... diler. Ağ'ırlığı, ciddiyeti, iyi kalbli- Suad, cevap vermeden köşedeki 
Suud, patronunun odasından çık- - Hayrola üstadım?... Bugün nı çevirdiler: nihayet Habe<istana kadar bir mu- lığile gönüllerini çalan yazı işleri yazı işleri şefinin masasına yüril • 
ktan sonra ?oğr.uca ~.az~ i~leri ~ pek. neş'elisin! ... Yoksa Nataşa mıj - Hayrola evleniyor musun? ... jhabi: gönderm.eni.n .~~d~! imkan- müdürlerin'.n aralarından ayrılışın- dü. Telefonu açtı: 
asına ınmlştı. İçınde uzuntulu bır teşrıf edecek? - Hayır ... seyahate çıkıyorum!. sızlıgını ve muşkulluğilnu dü<üne- d~n l·akikı bir teessür duyuyorlar- ... 

• 
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Miistakbel harb HiKAYE • • 
~ f r i a d a 1 • Karımla kapı yoldaşıyız 1 

Avrupanm irili ufakll bütün devletleri hazırlanırken! Kayn~::~~ sayımızdan de.•am Yezan: ":~::~na:ala Coşkltn 
müstakbel bog" uşmalara ancak Afrika toprakları açık'tır. rada ~~ ~;:~u~~:;~i, Ayol senin bu- = ~=~~~ı~~r~~~ii ~!;:\~~~ı~ ... 

Cevap verdim: Karımı gözetliyorum 

Avusturya 
de:ı sonra 

- Asıl bunu soracak benim .. zati. - Artık senin karın sayılmaz o .. • Almanya bı.rleşmesı·n- aliniz burada ne arıyorsunuz?. Yine - Nasıl sayılmaz Resmen ayrıl-
karımla aramı mı açmağa geldiniz?. matlık ... 

İçeri girmişti: Tam bu sırada dışarıdan ayak 
A h d t • ? - Meraktan şimda çattadak çat • sesleri işitildi. Kapının sürgüsünü 

Siyas 1 ava · eg" iş i mı lıyacağım ayol.. Sen ne arıyorsun çektim. 
• bu evde., Bilin bakalım .. Bu defa da kar-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -Ben uşağ~,hiz~t~yim~fa- ~mızda kimi buWuk Ayıhla pirin. 

lan filan Fakat siz biricik kızınızı cin taşını_. Hanımefendi tcrzıden 

Müstokbel herbterln cereyan edeceQI Dedeviler diyarı 

j böyle hi~~etçilik yaptırmağa uta~_ teşrif etmişti. Nasıl oldu da bu ka -

1 
nuyor musunuz? .. Sayenizde karım. dar erken döndü?. 
la kapı yoldaşıyız burada. Bir bana bir kaynanama baktı: 

Kaynanam, kopasıca küçük dilini - Ne istiyoı' hanım! .. 
yutacaktı, neredeyse . ., - Bizim yeni hizmetçinin valde-

- Hiç bir şey anlamıyorum söy _ si imiş .. Görüşmek istiyor. 
lcdiklerinden.. - Peki, niçin çağırmadınız?. 

- Kulağını aç ta dinle .. Karımla 
aramızı bozmasım bilirsin de, söy
lediğim iki kelimeyi anlamakta ni
çin müşkülat çekersin!_. Şirketteki 
vazifeme nihayet verdiler. Aç kala-

- Şey .. Şimdi geldiler. Haber ve
recektim. 

- Çabuk bekletmeyin hanımı .. 
Misafir odasına alın! 

Elindeki paketlerle bizim hanı -
mm bulunduğu odaya doğru yürü
dü. ı 

cak değilim ya! .. Namusumla ek 
mck paramı kazanıyorum. Sen de 
d 1 l 'yvahlar olsun., Ne yapmalı? .. 
ayanmışsın an aşı an zavallıya .. , . . ~ . ? 

O da kalkmış hizmetçi olarak gel _ zıyetı cografıyen ne oluyor ... Yaı. t başı mamur bir cürmü meş-
ı niş buraya.. Tesadüf karşılaştır _ sana ne sıfat veriyorlar?. hud olacak şimdi 

ı bizi., Yine aramızı bozmağa kal _ Kaynanam zeki kadındır maşal - İki tane de şalıid hazır .. . 
Avusturyaya Alman askeri gir -Jmumi harpte tarruza uğrıyan bu 'cağını Ludendorf düşünmüş \t öl - kayım deme Vallahi bu sefer sacı- lah. Ne dediğimi derhal anladı: Önüne geçmeğe çalış~ım ... Fakat 

di. Almanya ile Avusturya arasındaımemleket artık kendisi için bitaraf- meden ev\•el Her Hitler'e bu noktai nı başını İs~anvaya çeviririm Ak-' - Karın yaşta bir kadın kocasız ben yetişinceye kadar kapıyı açmış 
senelerdenberi olacak, oluyor de- lığın manasını düşünmekten ziyade nazarını anlatmıc;tır. Ludendorf ile , şam üstü Beyodıttaki pi rango ·ba i- oturacak d~ğil ya .. Dünyada bir tek bulundu. 
nildiği halde bir türlü olamıyan bir- var kuvvetile silahlanarak diğer bir Hitler'in arası bir zamanlar çok ilerinin öni.ınden g ·mıs .) 1 :. erkek te sen değilsin! .. Şimdi evin Adımını atar atmaz elindeki pa
lik nihayet bir emrivaki halini al - taarruz halinde boş ~~lunmamayı iyi idi. Sonra çok fena oldu. Fa - nersin! . • ç , yo cuya o. sahibi Be~·i bir kafese koyduk mu ketlerin düştüğünü ve kendisinirı 
dı. Meseleye yalnız bir cebheden daha doğru bulmuştur.Oy~ece çalışı- kat sonra yine barışmışlardır. ~a - ı Kaynanam yüzünü buruşturdu. karısından çatır çatır ayırırız. de dü~mcmek için kapıya dayan • 
bakmak kaii değildir, Orta Avrupa- yor, Belçika böyle iken Isviçre ile lrıştıkları zaman Ludendorf bu fikir .. . . ·. - Yahu siz kumpanya mısınız dığını gördük. 
da olan bu ehemmiyetli hadisenin Holanda herhangi bir meçhul aki- üzerine nazarı dikkati celbetmiştir. -: Amaaan .. Gormıyelı ne terbı- be? .. Elfüemin ocağını söndürmeğc Cürmü meşhud muvaffakiyetJt 
bundan sonrası için ne neticeler ve- bete uğramamak için uyanık bulu- Bu fikir nedir? ... Almanya'nın gö yesız olmuşsun, ayol'.. utanmıyor musunuz?. Allahtan netice vermiş, karımla sevgilisi suç 
receğ~i. her taraf ~üşünü~or. Her r.urlarke~ Avrupada harb etme~ ö-1 z~ şimali Afrikad~ ~lmah... Çün - - .Ağzını topla hanım-_ Yoksa j korkmuyorsanız, bari kuldan uta . üzerinde yakalanmışlardı, Allah • 
taraf ıyı, fena kendı noktaı nazarın- teyc berıye. sata"mak kolay ısle- "ku, Holanda'dan lsvıçre'ye kadar merdıven başından sana bır tekme nın?.. tan suç ağır cezanın hükümlerine 
ca bir hesab yürütmekte, kim bilir r . benzemiyor. !her tarafta kuvvetlı müdafaa tedbır atarım, Negüs gibi niye uğradığını 1 - Haydi dedi, kaynanam, lafı u- girmiyordu. Bey, hizmetçiyi, paı • 
ne akibetler çıkacağını düşünmekte- O halde Avrupa kıt'asmdaki bü - leri alınırken Avrupada Fransa üze- şaşırırsın!._ zatma. Kızım nen·de?.. don karımı sadece öpmek teşebbi.ı _ 
dir. İlk hatıra gelen suallerden biri yük devletler davalarını silahla hal- rine biı taarruz yapmak tlirlü ti.ir· Kaynanam bu! .. Aşağı kalır mı - Nerede olacak Beyin odasın _ sünde bulunmuştu. Eğer cürme g~-
şu oluyor: letmek zamanı geldiğine hükmede- lü engellerle karşılaşacaktır. Her benden .. Hemen iki elini Çanakka- da.. çiş daha radikal olmuş olsaydı, lıe-

·- Acaba bundan sonra Beri in - t cekleri korkunç günde harb sahası- ı tarafta böyle müdafaa tertibatı var- le testisi gibi beline dayadı: j - Ne yapıyor orada?.. nim de düşmemek için dayanacak 
Roma mihverinden bahsedilecek nı nereye kuracaklar? ken ilerlemek imkansız olmasa bıle - Bana bak dam::ıt!., Açtırma ku- - Ne yapucak!. Beyin roma tiz _ bir kapı bulmam icab edecekti. 
mi? ... ı Bu sualin hatırınıza gelmesi pek çok uğraşmıya. cok fedakarlığa ve tuyu, söyletme kötüyü., diye bağır. 1 malı dizlerini uğuyor, har.ım sen Sevgilim kendisini çabucak 1op-

Bu sualin cevabını - bir noKtai na- tabiidir Avrupada çıkacak"mani1e - haylı zamana muhtaç olacaktIF. dı. Seni buradan attırmak içın bir benimle alay mı ediyorsun kuzum! lndı: 

zara göre - nasıl verildiğini yonn- ı ri aJınmas• lazım gelecek yerleri l Halbuki Afrikada iş böyle değil of demem kafi.. Ne yapacak kızın odada .. Beyi ka~ - Bu ne rezalet! ... 
ki •Son Telgraf> da okuyuculara yakıp yıkmadan ilerlemek mümkün dir. Yer geniştir. Makineli ve motör İş inada bindı_. Zaten bu kadına fese koymakla me~gul... 
göstermek niyetindeyiz. Ondan ev- olamıyacağına göre istikbalde Av - lü kıt'lar istedikleri gibi gidip gele- fena hıncım var. _ Sen ne yapıyorsun?. 
vel göz önüne getirilmesi lazım o- 1rupa devletleri arasında çıkacak bir bileceklerdir. Hem de karşılarında _ Ne yaparmışsın bakalım. E 

Diye ha;ku·arak içeri hücum et
ti. 

1 b . k h h" • - Ya sahur çekiyorum. an ır no ta vardır ki: o da şudur: ar m ceryan edeceği sahneyi Af - devamlı surette bir muka\·emet gör Jinden geleni ardına koyma .. - Bir hizmetçi parçasile bana i. 
hanet ha .. Gül gibi karının üstüne 
böyle adi kadınlarla dilşüp kalkı
yorsun demek,. 

Almanya günden güne kuvvetleni- rikaya nakletmek en münasip ola • ıniyerck: Kaynanın bir sır tevdi eder gibi Bir?en _a~lım~ geldi. B~z lafa dal-
yor. Ona karşı Avrupa kıtasında Ludendorfun kaç sene evvel dü- bana yaklast G'" ı . · · . b dık.. Içerısı ne alcmdeydı. Koştum .. 

1 1 

~ ı. oz cıımın ıçme a- G.. .. .. . d 
1
.. d 

karşı gelecek kim vardır? Fransa... j spanyada şünerek Her Hitler'e açtığı bu fikh· karak: o~tunu yın: .c ıge uy _urdum. 
Fransa'da günden güne km:vetini yeni duyulmus deg-ildir Ludendorf . ne ıse fe\·kaladelık yok vazıyette .. 

, ~ • 1 - Alık, dedı. Daha akıllanmafün K ·· · d 
arttırmaktadır. Almanya nm kuv • COn 'lJQZl•yet esasen fikirlerini saklamıya 1ü • . . . . arım masanın uzerın e oturuyor-

Hizmetçi, adi 13.flarma karım fe
na halde alınmıştı, Haykırdı: 

. . . ~ &..} . mı?.. Karın ev sahıbının metresı.. d El1 · k k H 
vetlenmesı Avrupadakı dıger bazı zum görmıyen, biı' askerdi. Bun - . . y. • u. erı ar asınc.a aya ta.. er - Adi de sensin, hizmetçi de sen

sin! devletlerin nazarı dikkatinden hiç dm dört beş ay evvel vefat ettiği j - Bıl~ıyor degılım:. Fak~t şunu halde karım dışarıda benim bulun. 
de kaça~ağa benzcmi~~or. Simdiye o rMP G<J " 'ı zaman Lu~endorf'a .~air çok şeyler merak ediyorum. &mın bu ışte va- duğunu söyliyerek mümaneat e -
kadar bıtaraflıkları dıger dev ]etle- ~"" ...._ ,:1,,, ; ·"fl s ~':,:";, yazılmış bılhassa mustakbel harbe 
rin kefaleti altında bulunarak uzun '- ~ · dair onun yürütmüş olduğu fikir • 
zaman sulh nimetinden istifade et- : \ ~:::: ·~ ~' ·ı- lerden, yazdığı yazılardan, çok bah-
miş olan bazı memleketler vardır ki · o • - --- ·~ \ · \ sedildilmişti~ Bugünkü mesele müs-

1 - ~ on ar da şimdi si1ahlanrnıya,her ihti- ~, . 1 ., •• ., '- ""'- tak bel Avrupa harbini A Yrupa'dan 
male karşı .hazırl~~~ıya ker:dilerin. °'" r, ~. ,,,, 110 ~ _... ~.'.~': ı ~!~ika'ya nakletmek fikrinin yeni -
de rnecburıyet goruyorlar. Işte Ho- ~ , ,, _ .. lıgı veyahut yeni olmayısı değildir 
landanın, İsviçrenin \"aziyetleri... , ·" Yeni olan bir keyfiyet v~rsa o d~ 

(Devamı altıncı sahifede) 
' .-. • • : .ı ."' ~ .. . . ' . : . ,,. . 

AŞK - HEYECAN - KAHRAMANLIK ve MACERA ŞAHESERİ 

ZENDA MAHKO MLARI 
( ~ransızca sözlu ) 

Baş rollerde: RONALD KOLMAN - MADELEINE 
DOUGLAS FAİRBANKS Jr. 
DİKKAT 

şimdiye kadar her türlü taarruzlar- Noktalı ok işareti, general Fran 
1 Almanya'nın Avusturya'yı aldığı -

dan uzakta kalmış olan bu mem - ı konun taarruz haı·ekatım gös • dır. Bunun neticesi olarak Bcrlin -
l~ketler de Avrupanın bugünkü.ha.

1 
termektedir, Fn:mkonun maksad Roma mihveri daha duracak mı? ... 

lı~e bakarak herhangi bir emriva-ıı Valansiya ve Madrid aı·asında i Sağlamlaşacak mı, yoksa dağılacak 
kı karşısında kalmamak için silah . muvasala hattım kesmektir. Fa mı? Sualleri birbirini takib eder . 
lanmıya başla~ışlardır. Belçikayı ı kat, hu sahada çok güçlükle ile-j kPn, yukarda dediğimiz gibi, bir 

~~~m~~rumnrmı? ... U-ril~~~~ (Dn~:n:ı~ı~7~~:c:i~s=a~h~i~~:m:b~d~c~)~~~!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~~ei 
Mektebin önünde biribirimizden ayrıldık. Ayn-

lırken bir defa daha söyledim: 
- Ömer, artık beni aramıyacaksın değil mi'!. 
- E işte .. aramamaya çalışacağım ... 
Dedi, elimi sıkıt, gitti. Fakat, elimi kuvvetle sı. 

kai'ken parmaklarımı koparacak zanettim. Bu sı -
kışın manasını uzun boylu aramıya, tahlile lüzum 
yok. Vazih ... 

Mektebe girerken ders zili çalıyordu. Doğruca 
muallimler odasına gittim, bir sandalyenin üzerine 
yıkıldım kaldım. Denize düşmüş te bir gece ve gün
düz dalgalarla boğ~a boğuşa nasılsa sahile canı 

sağ çıkabilmiş bir kazazedenin hali ne olabilir ise, 
o saniye de ben de ayni halde idm! 

Anlaşılan rengim de pek ziyade değişmiş olma
lı ki daha odadan içeriye girip te derin bir nefes a. 
larak sandalyenin üzerine oturur oturmaz hocalar 
birer birer sordular: 

- Ne var?. Ne oldun vicdan?. 
- Çok hastayım. Gece hiç uyumadım. 
Dedim. 
- A. kızım. bu kadar hastasın da ne diye mek

tebe geldin?. 

- Şimdi müdire hanımdan izin alıp gideceğim. 
Evde hizmetçi yoktu, haber gönderemedim, Hem, 
belki de sokağa çıkarsam, iyi olurum, diye düşün
düm de geldim. Halbuki daha çok fenalaştım. 

Filhakika, biraz sonra, müdire hanımı gördüm, 
mektepten çıktım, eve döndüm ... 

Gülfidan bir çok şeyler soruyor. 
- Öğleye ne yemek yapayım?. 

- Pazara gidilecek mi? .. 
- Çamaşırları yıkıyacak mıyım? .. 

Hiç dinlemiyorum bile. 

- Ne yaparsan yap. Bana hiç bir Şey sorma. 
' Diyip geçiyorum. Dünya gözümde değil, He -

men soyunup yatağa gireceğim. Beş bin lira verse -
ler de: 

- Bugün akşama kadar .. şu köşede otur ... 
Deseler, oturamıyacak ve beş bin liraya beş pa

ra kıymet vermiyecek haldeyim. Yalnız, Gülfida
nın tuhaf· tuhaf bakışları, manalı tecessüslri, bu ilk 
gördüğü erkek misafiri merak edişi fakat bir şey 
söylemeyişi gözümden kaçm•yor. Yabancı bir erke. 
ğin sabahleyin evden çıkışı, benim bitkinliğirn, 

mektepten dönüp hemen yatağa girmek isteyişim 

ihtimal bu kadına çok fena fikirler verebilir!. Bunu 
izale etmek behemehal lazım. Mektepte hocalara 
söylediklerimi Gülfidana da söyledim, çok hasta ol
duğumu, misafirimin de geceleyin hastalığıma Ü-

züldüğünü anlattım. Saf, temiz yürekli kadın inan
dı. Hem niçin inanmasın?. Neyimi gördü ki?,. 

Akşama kadar uyudum Akşam da yataktan çık

madım. Bir çorba içtim, yine başımı yastığa koy_ 
dum. Sabaha, ta bu sabaha kadar ... 

Gülfidan söylüyor: Gündüz çok inlemişim! ge
ce de mütemadiyen sayıklamışım, kavga eder gibi 

yüksek sesle anlaşılmaz anlaşılmaz şeyler söylemi
şim!. Neler söylediğimi sordum. 

- Zihnimde tutamadım... Bir şey de anlaşıl

mıyordu! 

Cafha safha, aynen ve baştan b<ışa yazdım. Na
sıl? ... Tahlil ve netice istemez. Yalmz bir gecenin 

koynuna sığabilen bütün bu hadiseyi şöyle bir göz. 

den geçirmek dehşetten ürpermek için k~1fi!. Sacle
ce, insan şu suali sormaktan kendini alamıyor: 

- - Allah... Kendi elinle yeryüzüne fırlattığın 
insanları yine kendi elinle mahvetmek için d::ıha ne 
çeşit işkencelerin var? ... 

27 Şutıa t 

Canım İstanbul! neredesin?. Şubatuı yirmı ye
dinci günü İskilibin havasında bu dumanı, bu kar 

ve kıyameti görünce seni özlememek, seni aşık Ga. 

rip aşkile aramamak kabil mi? .. Kim bilir, şimdi !s
tanbulda hava ne kadar güneşli, ne kadar ılık ve 
bahara ykındır? ... 

Burda da aksine, Bu sisli, kapalı, gündüzü gece 

yapan donuk hava sinirlerimi fcn::ı h::ılde bozuyor!, 
Zaten hastayım, büsbütün hasta olacağım. 

Dün de bugün de mektebe gitmedim, Nasıl gi
deyim ki?. Hala kendimi toparlıyan.ndım. , 

Öğleden ı;onra 

·Cevabını verdi. Merak ediyorurn: Aca.ha, bü- Ömerdcn ses sada yok. Galiba gitti. Ayrılırken 
tün vak'ayı haberim olmadan baştanbaşa anlattım 
da farkında mı değilim?. de burada daha iki üç gün kalabileceğini söylemiş .. 

ti Allaha öyle yalvarıyorum, öyle dun ediyorur.ı I:i: 

İşte: 23/24 Şubat gecesinin geçişi!. 
Bir an e\'el gitsin. Eğer, vakit geçirir ve k:ırarmı 

değiştirir de tekrar eve u ~ rarsa mahvolur..ım 1. 

• 



Komşu memleketlerden 
Seyahat reportajları 
8- .RANDA On 

• 
beş 

., 
gun 

• • • o N T il L a " ' " - 17 Mart 1938 

· Mavizarfınesrarı ı· 
ı~~~~~~~~~~~~~~ı ' M;jll\\IO~ 

ı · 

.. Ve kocaları :i 

ı Kandırmak sana'tı · r 
1 





7 - S O 11 T E L G R A P - '17 Mart 19 38 

rı L A · ı· ... · 1 Gaz8antep Nafıa Müdürlüğünden: 
1 st. evaztm mır ıgı 1 . edil .. .. k k k l b·na ·ının vapı 

K · tı • ı Kersentac:ta ' 'amlaca,11 :iJ;m en gumru ara o ı s J Satııınlma omıJıv onu an an ~ J ı o _ 

. kul ~ ;r;1eri umum müdürlüğünce Akça Koyunluda yapılmasına luzum Maltepe Pıyade Atış o u ı - 41: 

çin kereste, kiremit vesaire in - g :·:öru~··::1d:ü:ğU::..:il:.:.an.:._o_ı_un_nr_._._ı_~2_4"'"',."""'.'.:=:':-------:::::;;:-----
şaat maiiemesi 18/3/938 Cuma -----: 
günü saat 14,30 da Tophanede 1 Harici Askeri Kıta atl ı 
Satınalma komisYonun.1.:a p"!zar: ilanları 
lıkla alınacaktır. Kcş!f bedeli _ 

No. 20 Yazanı Rahmi Yağız 1063 lira 10 kur~~t~. Isteklile - Diyarıbakırda bulunan han -
w· A L U M !...! rin belli saatte komısyona gel .. garların gösterilecek maha1de 
V E S 1 K A .!_~ Ko~odor Ramiz, Sevkiyat kumandanı Şük rü TercUm• ve iktibas hakkı melcri. «458• «1422> ! keşif ve şartnameler ınucibin -
RiESIM VERE N : u>ala,Oonanma başkatibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. ••• . . . ce sökülerk kurulması kapalı 

Yedek subay okulu ıçın ınşa e- zarf usuliyle eksiltmeye kon -•• h 1 1 3 8 ı •ık dilecek benzin deposunun açı~ ~!muştur. Tahmin edilen. bedel Şman Zir 1 arının siltmesi18mart1938cumagu!1ui23,889 lira 52kuru~tur.1:k te.-
saat 15 de Tophanede L. V. a - minatı 2242 liradır lhalesı 4 Nı" t kt n mirliği satın alına KO. da yapı- san 1938 Pazartesi günü saat hı Oplarl agaç Ve Opra a la~tır. K:şif ~ede~ 998 lira - de Djyarbakır L. V. amirliği sa-
dır. Dk temınatı 75 lıradır $art - tın alına KO. da yapılacaktır ... 

Her banyodan sonra saçın z 

1 •• t • nam~ ve keşfi Ko da görülebi - Fenni şartname ve keşifleri ~ör-ya Pi m a m U eva Z 1 lir? Isteklil~rin belli saatte Ko. mek istiyenler 150 kuruş ~uka- İiii~~~~~ijiji~ na gelmelerı (441/1148) bilinde Tayyare Alay K. inşaat • • • d •• k *** ayniyat Muhasebeciliğinden a -Tu•• rk sıperlerını over en Maltepe_Piya~e Atış Okulu"' labilirler. İhaleye girec:klerin 

Bu şekle girerse 
BRiYANTİN PERTEV 

nun elektrık tesısatının açık :~- mezkıir gün ve saatten hır saat 
siltmesi 16 Mart 1938 Cuma gu - evvel teminatlariyle ve Nafıa 

A l ••d •• • vl l l bıyıklarını nü saat 15,30 da Tophanede L. Vekfiletinin ve yahut Nafıa Di -
1'S QR SU U emmış BT Og U er er pa d V. amirliği Sat~n. Alma :"Koda rektörlüğünün Müteahhitlik ve-

• • • d • l d 17 yapılacaktır. Keşı~ bedelı 1952 sikalariYle birlikte D. Bakır L. bura bura biribzr/erıne lŞaret e l901' ar l. Ve' lira 50 kuruştur Ilk teminatı V. A. Satınalma KO. na müra-

kl J Ü ı· v • 146 lira 47 kuruştur. ŞartnB;me l caatları. (761/1456) Türk: bu ismi. bu topra arua g ce ıgın ve ~eşf~ Ko. ~a görülebilir. Is - *** . . . . 
' • teklılerın bellı saat te Ko na gel- 3. Kor birliklerı ıhtıyacı ı -ml•l''et'eşmiş bir i"adesigdı !.. meleri (442./1149) Çin 300 ton yum .. uşak \'C 700 to. ı~ ı~ J 

1 

• • *** nu sert olmak uzere 1000 ton 
I~a:~!eri ı;tanb~l Leva~ı~ buğday kapı;tlı zarfla mubayaa 1 Gibi ayni ismi kullanıyorlar, Yn- amırlıgıne baglı Mucssesat ıçın edilecektir. ihalesi 4 Nisan 1938 vuz ve Midilli diye isimlerile çağı - /3/1 38 

150 t on Yulaf ?1 9 pazarte Pazartesi günü saat 16 da~hr." rmiyorlardı. si günü saat 15 de Tophanede L. İlk pey parası 4500 liradır. Is -
KINALI ZEl'BEKLER V. amirliği satın alma Ko. da ka tekliler şartname ve evsafını 

Ordunun çekirdeğini kuran Meli- palı zarfla eksiltmesi yapılacak- Ankara ve İstanbul L. v. amir-
medçiklcr de itililf devletlerinin de- tır Tahmin bedeli 7875 lka ilk likleri satın alma KO. da ve ·~;=;;::::;;:;::;:;:=::;;:;;;a niz kuvvetlerini t~kil eden birinci te . 590 r 62 k t 
sınıf deniz harb vasıtalarına kendi mınatı 1~~ • uruş ur. Çorluda Kor satın ~lma KO. la-

Şartname v~ numunesı Ko. da nn·da görebilirler. Isteklilcr ka-anlayışlara göre isim takmışlardı. görülebilir. Isteklilerin kanuni nunun 2 ve 3 ncü rnaddlerindeki İngiliz donanmasının sade hey • b } 1 ·· 1 t kl"f kt l 
bet tanılan (Göyin Elizabet) sınıfı ege erıy e e ı me up arı - belgeleriyle birlikte belli gün 

nı ihale saatinden bir saat evve- ve saatten bir saat evvel teklif 
kemilere şu ismi vermişlerdi: line kadar Ko. na vermeleri. j mektupları KO. na \'ermiş bu -

- Kınalı zeybek! (443/1150) Iunmalan. (762/1457) Ve, gerek birinci forsa sırasında ge .;. .. ~ ı: 

rek sonraki Boğaz muharebelerin-
1
.d l . 

1
. b 

1 
L A Sultan Ahmet Üçüncii Hukuk Ha-

·ı 1 are rı stan u evazım u - k. ı•w• d . de Lord Kişner"in cmrı e yapı an . 
1
..... b ... 

1 
.. . . ım ıgm en. 

mır ıgıne ag l muessesat ıçın . .. 5 Mart ihraç hareketinde bu gemi - 11>0 ton arpa 
211311938 

pazarte- Davacı Maliye muhakemat mu -
i~crin 38 lik güllel:ri top.rak ~~asi: .. . .. ,günü saat 15,15 te Tophanede dürlüğüne izafE:tk hazine avukatı 
gaçtan yapılma mutevazı Trü / Bec: mart ihracat sıralarında Bogaz dışında bekleyen duşu. r.r r • }""" t 1 k · Y•m•f Nuri tarafından İstanbulda ' · · kahr nı istihfaf 'i • • k 1 1 . ' . amır ıgı sa ın a ma omıs- --! perlerındeki ama ara _ nakliye gemileri her an Türk destroyer hucumlannı arşı ama t yonunda kapalı zarfla eksiltme- Çakmakçılar yokuşunda Yenihan -·kahkahaları arttırıken bu aslan su- · · t b anda sabal.Jıyorlardı . . . 
t .. ğl rler pala bıyık - u;ın op aş tt sı yapılacaktır. Tahmın bedelı d·, 44 numarada Bahri aleyhine a -u cmmış er o u e 8100 ı· "lk · · 
larını bura bura birbirlerine onlan deki telsizi Perşembe pazarında e- türlü bulunamamıştı ... Bu hal, tah- ıra ı temınntı 607 .. lıra 50 çılan 935/37:5 numaı-alı da\·aıun cc-
işarct ediyorlar: le geçiriJen ikinci bir g'izli istasyon telbalıir korkusu harbin üçüncü se- ku~stur Şar~?~~e .v~ n.umu~e- rcyanı muh.ıkemesinden müdde~ -

_ Mehrned bak Gınalı zeybek. takib etmiş; Boğazlardan gizlice sü- nesi nihayetine kadar sürmüş, Da - nesı Ko. da gorulebılır. Isteklı - aleyhin ikametgahının meçhul ol _ 
(Kmalı zeybek) yine savuruyo! zülen, Marmaraya giren, İstanbul li- ust'an şüphe edilip tevkifine kalkı- lerin kanuni vesikalariyle teklif ım:sına binaen ilfınen davetiye ve 

Diyorlar sonra nğaz birliğile ila- manındu Ümit vapurile başka ge - şılınca Amerika sefare~ine iltica c- mektuplarını . ihale saatinden muameleli gıyab kararı tebliğ e _ 
ve ediyorlardı: mileri batıran esrarengiz bir de talı- ttiktcn sonra mesele bıraz anlaşılır bir saa tevvelıne kadar Ko. na dildiği halde mahkemeye gelme _ 

- Ah goca donguz! ... Bah gar - telbahir türemişti ... gibi olmuştu.. . vermeleri (444/1151) . . ·ı · dah. ed"lmem· oldu. 
rk H D t't V *** rnış 'e ı ıraz ı ı ış şunda korhuya met ı ~eren, ~va- O zaman uzun uzadıya araştırı - Daust .. · . ep aus u. c... . . . ğundan son celsei muhakeme olan 

şa aldıran var mı? ... Bız demırden fan bu denizaltı gemisi bütün mü _ Abdullahlık bır aptallığın tat- Istanbulda bulunan bırlıkler 
111121936 

ihind 
101 

l" 
66 

k _ 
korhsak ocak önünde size pest de- zahereti nereden alıyor diye dUsü- minindcn ibaretti! ile Hadımköy, Çanakkale ve tar .. e .. ıra .~ 

· d wl l ı b 1 • 11 ~ . • G l"bol d b l b" l"kl · ruşun dava tarıhinden ıtıbaren yuz-tır en zag ı gı ıç ara a ) os sa a - nülmüş fakat istinad noktası bir - Birıncı kısmın sonu - e ı u a u unan ır ı erm . _ .. . 
mazdık~... un ihtiYaçlan için 1400 ton ka _ dı: beş faız va yuzdc on ucretı ve-

Ve, dünya tarihlerinde başlı ba- M •• t kb 1 h b TÖREN dar buğday kırdırılacaktır. Ka- }.f,J e~. ile birlikt·~ _mü_ddeaal~yhden 
şına şanlı bir müdafaa yapra~ı ~a- US 3 e ar 18 _ Mart Çanakkale zaferinin yıl palı zarfla eksiltmesi 28/3/938 tvhsılıne kar.'.lr ,.e,·ıhnış oldugundan 
ratan Çanakkale muharebelerı ~u:- A 'rikada 1 dönümü münasebetile evimizde bir Pazartesi günü saat 15 de Top - işbu hüküm hülasasınm ilanen teb-
k'ün her şeye rağmen vatan ıçın .. • toplantı yapılacaktır. Program sa - hanede İstanbul levazım amirli- liği tarihinden itibaren 8 gün zar -
kendi toprağı için, milli namusu,şe- (4 iincü sahifemizden devam) at 20,30 da başlayacaktır. ği satınalma komisyonunda ya - fmda temyiz ed:lmediği takdirde 
refi için hayatını kanını her şeyini noktai nazara göre bundan çıkacak ı _ İstiklal marşı. pılacaktır. Tahmin . bedeli 9249 hükmün kaı'iyet kesbcdeceği teb -
nasıl bol bol harcadığını bü - başka bir neticeyi göz önüne almak 2 _ Konferans 18 mart zaferi. E- lira 62 kuruştur. ilk teminatı Hğ ve ilan olunur. (937 /1';8) 
tün dünyaya bir heybet heykeli du- icabediyor ki o da şudur : Almanya min Ali Yaşin. 697 lira 12 kuruştur. Şartnaıpe- _ == 
ruşiJe yükselerek haykırmış; Türk ile Avusturya birleştikten sonra - 3 - Çanakkale zaferinde müşa- si k omisyönda görülebilir. Is - met üçüncü su1h hukuk mahkeme • 
gücünün ne olduğunu kainata an -ıLudcn~?ıf'un diışünd~ğü - müstak- hedelcrim. Ahmet Temiz, teklilerin kanuni vesikalar~yle sind~n istih~ v~ b~r.ayi infaz dai -
latmıştır... bel Afııka muharebcsı daha kolay- 4 - Çanakkale, Şiir. beraber teklif mektup] arını ıha- rcmıze tevdı edıldığı 14/5/937 ta-

- Türk! paşmış !Jlı:?ıyac~k mıdır?... 5 - Temsil. (Mehmet çavuş si - le saatinden bir saat evvel ko - rih ve 37/192 esas 625 karar .nu -
Yüceliğin milletleşmiş ifadesi o- Faka_t .şo:·le bır sual derhal hatıra perlerinde) misyona vermeleri ( 452/ 1354) marasına kayıtlı ve ~ahrı~dakı .~eş 

fan bu kelimenin ülviyetı o zaman gelecektır · 6 - Muzik. *** ruhata nazaran tcmyız cdılınedıgm-
takdir edilmiş, 5 mart ihr.ıcı sıra- - Farzedclsin ki Almanya ile Dikimevleri için 2750 kilo in- den kespi kat'iyet ettiği anlaşılan i-
Jarında İngiliz dretnoların ateş Fransa arasında harb çıktı da Al - P e rte vniya l gecesi ı ,ce 800 kilo kalın makine yağı ile lfım fıkrai hükmiyesinde. Yukarı-
vc öıtim saçan toplarile saatlerce manya - Lude~~o~:f'~? ~~edi~i .gibi- İstanbul Pertevniyal Lisesi Me - 200 kilo gres yağı müteahhit da isimleri geçen müddeil~rin .m.u. 
dô\diığu sahada ihraca teşebbüs e-1 harb sahasını turlu turlu manılerle zunlan Kurumunun tertip ettiği nam ve hesabına 29/3/938 Salı irisleri Rıvan (Paşa) nın şırketın.~z- l 
den kuvvetler toprak bulaşıklarilc dolu 

0
!an Avrupadan ~al~ırarak ser (Pcrtevniyal gecesi) önümüzdeki günü saat 14,30 da Tophanede d: olan borcundan dolayı ~renko - f 

süslenen üniformalannı r0Iat vü . best bır saha olan Afrıka ya naklet- Cumartesi günü akşamı saat 21 den levazım fımirlil.:ti satmalma ko -ıyunde Kokarbınarda ve yıne ma -
cutlarmda tasıyan d<?mi•· yapılı, çe- rnck isted~? ... A:rika'ya nasıl ? ve sabaha kadar devam etmek üzere misyonunda pazarlıkla eksilt - halli. m~rdc arnzii latift~ k~in 
lik imanlı Türk cvladlarının sün- ne~eden gıdecek . . . Uçarak mı..:. Ünyon Fransez salonlarında yapı - mesi yapılacaktır. Hepsinin teh- ve bılhasebil verase uhdelerıne ~-

.. ' .. ı~te Avusturva'nın Almanva ılc . . . tı"kal eden rra,•rı· menkula"tınn mul-gulerıle topraklarının mudafaası ba- . y • • J •• J • ·Y: lacaktır. min bcdelı 1143 lıra ılk 1emınatı b J. • : • 

şında bulmuşlardı.. . ı bırl.eşmesmın r..oz onu?e gctırdı.?ı ı w .. .. .. • 85 lira 72 kuruştur. Şartname ga dersaadet ticaret ıcra daıresınce 
\ 1 b b ı " . . t . netıcclerden - bır noktaı nazara go - Bcyoglu Uçuncu Sulh Hukuk Ha- .. . k . d .. .. 13/5/325 tarihinde koydurmuş ol-e u u tıs, ·ırnına :ı su ımanı b" . . . •w• ve nuınunesı omısyon a goru-

,crmişti : • re - ırı de budur Almanya Afrı - kımlıgındcn: l bT İ t kl"l . b ll" tt duğunuz haczın tarihi vazına ve 
T .. k ··ı ı ka'ya 3ıasıl ve nere.den gidecek? Bu- Mahkemenin 938/516 sayılı mu- ke ı ~r. s e ılmerml . e 1 saa e icra iflas kanununun bu hususta -

- ur o ıncz . . .. nun A stu .1 .. b t. omısyona ge e erı. r·k ! kk Yıllarca hain bir tasarla · ışa u _ vu rya ı e ne munase e ı amelesile Beyoğlunda Kalyoncukul- (
45311375

) ki maddesine tevıı ·tm e ·ine ka- ı 
, k (J d . . .) var? •Son Telgraf .. buna dair Av - luğunda Enli yokuş sokağında 5 oı.~·ıı: rar verilmiş olduğu ve bermucibi ta ~ a~a rnstn a am) . ı~ını verd~k: rupalı mütehassısların ne dediğini numaralı evde oturan Fida1ya ve - . • L" . . S d lep hükmü ilam mucibince tanzim lcrı O manJı dcvlctının her şeyını varın hülfısn etmive cal k k·ı· k p . . f d Kulelı Askerı ısesının u e- t bliy . . t f .. d .

1 
1 

- • J • ışaca . . . ı ı a\fu at enıamın t~ ın an .. r· .. k f "b. ve e g ıçm ara ınıza gon erı en payl::ışmayı dü~ündüklcri zaman bi- Beyoğlunda Tarlabaşında Tavla so- po~n~n us .u?~n eş ı. mucı ın- icra emir ikametgahı hazırmızın 
le onların kalbmdc bu ırkın Yavuz Yetıl nesrivat k w d 11 d t h ce ortulmesı ıçm 28/ 3/938 Pa - h r t" h b.l t bl"y k 

1 hık korkusu lıelecan kasırgaları e f- . . · 
1 
agın .a nu?1'1ra a 0 uran ve ~- zartesi günü saat 14,30 da Top- meç u ıye 1 ase 1 c c ıg 1 ına -

. T h d . al ~ ır HALK BİLGISI HABERLERİ en ıknmetgahı da bulunmadıgı hanede levazım amirlifô. satın- rnayarak muktezi tebUğatın otuz mış, . sı n . sız znm~ın 3

• ışg c Yel- Eminönü Halkevi Dil, tarih ve anlaşılan İzmaro Çokgillen ayni ha- alma komis'"
7
onunda açık eksilt- gün müddetle ilanen icrasına icra tendıklerı zaman bıle bır mukabele ed b" ,~t k t · f d h · tahl" · h kk d J • • • 

_ _ . . . . c ı;.. omı esı tara ın an er ay nenın ıyesı a ın a açılan da- . 
1 

akt K .f b d 
1
. hakimliğınce karar verılmış bulun-korkusunun butun dehşetını ılıkle- çık ı kta 1 1~ Ik b" . . h d d 1 mesı yapı ac ır. cşı e e ı . • 

. . .. . . arı ma o an •a ılgısı a- va an o ayı cereyan eden muha -
345 

r 
40 

ku ' Ik t . t 
28 

masına mebni tarıhi ilandan rıne kada. duyarak urperml§lerdı ... berleri adlı folklor mecmuasının 77 kemesindc davacı vekilinin isteği - r dıra K "f ruş 1 t eınına. 1k ib"bareıı mezkUr müddet zarfında 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

Bir dekterun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladı -
ğımız zaman teşekkül eder. 

Cilt, bazı hayati unsurlarını 
kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençle -
~ir ve tazeleşir. İşte, Viyana Ü-

niversitesi Profesörü Doktor 
Stejkal'in şayanı hayret keşfi 

budur. •Bioccl» tabir 'e genç 
hayvanların cilt hüccyrelerinin 

merkezinden istihsal edilen bu 
kıymetli cevher, pembe ı·en -
gindeki Tokalon kremi terkibin
de mevcuttur. Her akşam, yat
ınazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, o, cildinizi besleyip 
gençleştirir ve buruşuklukları

nızı serian izale eder. Bir hafta 
zarfında on yaş gençleşmiş gö -
rüneceksiniz. Gündüz için cilt 
unsuru olan beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah benleri eritir, açık mesame
ieri kapatll' ve birkaç gün zar -
fında en esmer ve sert bir cildi 
beyazlatıp yumuşatır. 

DAUST'A GELİNCE inci sayıs~ çıkmıştır. Bu sayıda: veçhile dava edilenin mübrez mu - ı~a ır. d eş~ .. ;eeb~f.° nİteskı liı°: 938/394 dosya numarasile icranın Balıkesırde çocuk "e d • hak edek . mısyon a goru ı ır. s e e 
Daust Müslüman olduktan ve Ra- . o~m - kavcl i ımzasını inkarı halinde rin belli saatte komisyona gel _tehirini müstelzim olmak üzere tet- nazarı · B · . , _,_1 . kında manmaJar (M Ralıt Bayrı) · t"kt b ı ., d l · ı sı~ eyın peşıne 'kU\.ı arak cvın€ · · . ' ıs 1 a yapı acagın an ge mesı ve meleri (454/1376) kik merciinden veya temyiz rnah -

geldikten sonra yine den· d.. k IstanbuJ Masalları (Nakı Tezel) gelmediği takdirde müstenkif ad o · Satın aldı .. r,mız Tokaloıı kre • 
. 1 k . b 

1

1~e onrr.e Bozkır adetleri O. T Me.}Teli) Bur~ l v d . l 
1
. b k - kemesinden \'C yahut iadei mahkc-

BAYANLARIN 
dikkatine 

arzusı e m rnnmıya aş arnıştı. . . · · wıacagına aır muame e ı gıya a- İstanbul Üçiincii icra mcmurlu -
1
.
1 

't ld y hk d ıni \•azolnnnın büyük bir kıy -sa esnaf ceıruyetlen Loncalar) (Da 20 - f 1 .1 ·r me yo ı e aı o ugu ma eme en ~~ni _babalığı bu nnzl~ evladlığı- vut Zeki) vardır. - :ı?nın gun ~sı a ı c ı anen teb: ğundan : bir karar getirmediğiniz takdirde mcti vardır. Onları bayiiııizo ia-
nı uzmıye razı olamadıgı için Ab- n ·· ı ·· k c 1 ta . lığıne karar verılerek muhakcmesı Mukaddema Galatada Topçular k d ilı "'dd tın· '"'ı'tarnını llc ettiğinizde beheri için 5 ku -d ll h k d" u un o ruvu u arımıza vsıye d . a· . 1 yu an :ı yaz mu e ·~ d k 

u a ı en ı malı olan Bandırma ed . • 6/4/938 saat 14 e talık e ıJmış o - caddesinde : Müskirat ticarethane _ .. . .
1 1 

_k ruş alacak, ayni zaman a ıy -hattı vapurlarından birine kaptan erız. doğundan itirazilc o gün gelmediği . d lk h 
1 

ed bulundu muteakıp cebri !era surctı ~ 1~ - mettar milkllfııllnn bulunan T•· 
tayin etmiş Daust Marmar'da se - ZAYİ SENETLER b" k"l .. d d" W• t kd. d sın e en a en ner e .. - mi.i ilamın infazı, hususun a ıcap k alon müsabakasına istirnk hak ve ır ve ı gon erme ıgı a ır e y h 1 1 İks Bolyo ve şu - . · b 
ferlere başlamıştı ... Tuhafı şu ki: Geçen perşembe günü Tophane istiktabdan kaçınmış sayılacağı mü- gu meç ~ 0 an eden muameleyı kanunıyeye ~ş - kını veren bir bilet takdim ede-
Bu seferlcıe devam eden Daust ile Sultanahmcd arasındaki tram- taleasile gıyab kararının tebliğ ma- rek~sına • . lnn:ıcağı malı1munuz olmak ve ıcra, ccktir. Gclceek nüslıalarımızda 
Marmara ~e~d-~ ~st?laştıkça İs- vayda sencdlerimi zayi ettim. kamına kaim olmak üzere ilan o- . Fatma Nurıye .. ve Fatma Menteşe emrinin tarafınıza te.~liği mak~mı-ı ilan edeceğimiz Tokalon ı>iyan-
tan?.ulda bm t~rlu gızlı ve hain te- Hukmü olmadığı ilfın olunur. jıunur. izafeten ve vekaleten Avukat Mu- na kaım bulunmak uzere key!ıyct gosu ikrami;\•elcrini okuyunuz. şeküller baş gostermiş; Büyükdere- l\Jchnıcd Kolik 938 / 516 harrl'.n Nail1!1 aleyhine Sultanah -ilanen tebliğ olunur. .,. -



8 - S O il TEL G R A e - 17 lhrt 1-
Yuva)arına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

Haşarat uyanmadan FA Y DA serpiniz. 
Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 15-1/4 25-1/2 40-1 litre 65 kuruşa. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muanoit öksürüklerle bron• 

şit, astm, ve botmaca 5kıürü
tünün kat'i ilaadır. Göğüsleri 
zayıf olanlara vikaye edici te
siri pyana dikkattir 

BUtUn Eczanelerde 
~ulunuf'. 

lngiliz KANZUK Eczanesi, 

En basit, fakat en mühim tedbir 
Seğuğa karşı birç0k lüzumlu ve lüzumsuz 
tedbirler aldığı halde bunlann en basit, 

fakat en mühimmini unutmuştur. 
Kendlalnl u,uttu bir k t• 

buıundurmam•nın c•aaa1111 çekerek hastalandı 

~IN·~kt~~ ıurur "sızı ve 

sancıları derhal 
ke!er. 

lstanbul Üçüncü icra Memurlu!)undan 
Yarısı l4 Haziran 932 Tarihinde 13000 lira ve diğer yarısı 2/4/ 936 

tarihinde 7200 lira mukabilinde Emniyet sandığına ipotekli olup bir 
borcun tahsili zımnında işbu ipotek fazlasına şamil olmak üzere 
haczedilen Ye bu kerre paraya çevrilmesine karar verilc·n \'C tamamı

na yüz üç bin beş yüz lira kıymet takdir oulnan \'e tapo kaydına na .. 
zaran Beyoğlunda Firuzağa Cihangir mahallesinin Tatar ağa ve Sıra 
Selviler sokağında eski 1, 3, 5, 7, 9, 17, 1~. 21, 23, 25, yeni 50, 52, 54, 56, 58, 
49, 51, 53, 55 kapı numaralı ve bir masura suyu ve iki ahır ve arabalık
la ikamtgahı müştemil bir dükkanlı kebir ev ve iki dükkanlı apartı
manın tamamı 2004 numaralı icra ve iflas kanununa göre açık arttır
maya çıkarılmıştır. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edeceklerin 
kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icabeder. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlarile tellaliye resmi borçluya 
ve yirmi senelik taviz resmi müşteriye aittir. Arttırma şartnamesi her 
kes taarfından görülebilmek üzere 1/5/938 tarihine müsadif Cuma gü
nü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. 

Beyotf u, lstanbul -------------1 GRIPIN:~e~ 

Birinci arttırması 18/4/938 tarihine müsadif Pazartesi günü daire· 
mizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek ve birinci arttırmada be· 
del kıymeti mubamminenin % 75 şini bulduğu ve ipotek alacaklısının 
maa faiz ve masarif alacağından fazlaya çıktığı takdirde üstte bırakılır 
Aksi takdirde son arttıranın tehhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 • 
gün daha temdit ettirilerek 3/5/938 tarihine müsadif Salı günü saat 14 
den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma netic~sinde ve ipotek 
alacaklısının alacağından fazlaya çıkmak şartile en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. 

UMUMİ EVSAF: S._ç bakımı, gitzeınnın en birinci ,artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri \re saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Antivirüsle 
tedavi 

1 
Kan çıbanları, el ve ayak parl!laklaranm arasındaki kasıntılar, dola· ı 
ma, meme iltiha b: \'C çs!lakJar yanıklar, tıraş yaraları: erheolikler, 

koıtuk altı çıbanlan, 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette 

1 . temin eder. 1 
Şark ispençiyari Laboratuarı •-----1 S TAN BUL----

lstanbul • Belediyesi İlanları . 

ağrıiarma so~uk· 
algınlığına roma. 
tizmaya kar~ı bil
hassa müessirdir. 

GRiP'N· ~~~~~ 1 •hasla• 

lıklarda ehemmi· 
yetle ta V'!iye edil. I 
msktedir. 

-

................................... 
icabında günde 3 kaşe a'ınabilir. 

isim ve marknya dikkat. 1 aklitlerinden sakınınız 

Hududu tapo kaydı gibi olan ve Beyoğlunda Taksimde Cümhuriye1. 
meydanında Atatürk abidesi karşısında olan -işbu gayrı mç-nkul üç 
dukkan yanyana zemini kagir bodrum katı ~birlikde dört kat ve bir 
çatı nrasından ibaret iki hane ile arka kısmında zemin katı kagir üstü 
ahsap bir tarasa ile bir kattan ibaret üç adet salaş baraka. Mesahası 
1300 ın/2 olup bundan 430 metre murabbaını binalar teşkil eder. 

EVSAFİ HAZIRASI: 
Eski 19 yeni 50 numaralı hanenin bodrum katı bir taşlık üzerinde 

üç gözlü kömürlük bir kalorifer kazanı iki çamaşır teknesi bulunan 
bir çamaşırhane. 

ZEMİN KATI: 
Eski 21 numaralı bir berber dükkanı olup istor kepenkli ve zemi

ni ahşap üzerinde muşambalıdır. 
METHAL: 
Demir kapıdan girilen kara sinem bir antre \'e camlı kapı ile ze

mini mermer ve mermer havuzu bulunan bir salon nrkada alafranga 
~ tıelfı, ocaklı bir mutfak ve iki oda. Eski. 17,17 numaralı dükkan olup 

PRO Fi• LAKsı· N yeni 50/1 ve 52 numaralı dlıkkanın birleşmesile meydana gelmiş olup 

. ~. . ' -• 
C ~ cephe~i ~stor kepenkli zemini karnsimcn döşeli ve halen kahvehanedir. 

Bels0ğukluğu ve Frengiden kerur . ......I.• B~RıNct ~A~: ~ . 
Bır salon uzermde 2 oda, alafranga hela ve arka kısmında bır oda 

Urfa Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

ve bir mutfak olarak kullanılan diğer bir oda ile servis merdh·eni ka-
-:>ısı. 

l 
İKİNCİ KAT: 

• Bir koridor üzerinde biri zen~ini parke ve somaki mermer şömine-
• yi havi salonlu diğerinde şömine bulunan 2 oda. 

Memleket llastancsinin 937 Mali yılı ihtiyacı için alınacak 1357 li- ÜÇÜNCÜ KAT: 
ın 15 kuruş tahmin b<.'delli 157 kalem aHit ve edevat ve cczayi Tıbbiye Bir koridor üzerinde mermer somaki şömineli bir salon ayrıca ko-
oıı beş gün miıdJetle ~ıçık eksiltmeye konulmuştur. ridor üzerinde bir oda ve arka tarafda merm.er şömineli bir oda ile zemini 

Bu işe aid muvakkat teminat 101 lira 85 kuruştur. karasimen döşeli bir oda ve fayans kaplı (Içinde havagazı ile su ısıtma 
İhale 12/3/938 den haşlamak üzere on gün uzatılaı·ak 21/3/938 ta- makinası) olan komple banyo dairesi. 

rihine te<>aduf eden Pazartesi günü saat 10 da Vilayet Daimi Encümenin_ DÖRDÜNCÜ KAT: 
cc yapılacaktır. Bir koridordan geçilen dört çatı odası. 

İsteklilerin ihtiyaç listesini görmek üzere İstanbul Sıhhat Müdür- Salonların tavanları karton piyer ve kısmen yağlı b0ya ön ve arka 
Snclik muhnmmen kırası 230 lira olan Büyükadada rıhtım caddesi 1ü~üne v~ ~ksiltmeye gi:~ek !çin ~e .sözü ~eçen ~ün ve saatte temi~~t- cepheler panjorlu olup kalirüfer, elektrik, havagazı, terkos tesisatı 

soka'rında üstünde odal.,-ı'le be b . 939 . M k larıyle bırlıkte Urfa Vılayetı Daımı Encu menıne başvurmaları ılan mevcuttur. 
t> c:u ra er gazıno senesı ayıs sonuna a· 1 1400 

BAHÇE: 
d k' .1 k .. o unur. " • 

ar ıraya verı mc uzre açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le. Çımentolu olup bir havuz vardır. 
vazım Müdurlüğündc görülebilır. İstekli olanlar 18 liralık ilk teminat lstanbul Defterdarltğından : Yeni 54 halen 15 k::ıpı numarasını taşıyan ,.e apartmana tah -
mektup veya makbuzu ile 21/3/938 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En- l Cins ve mevkii Senelik muhammen Kira vil edilen evin altında zemini karasimen dö~li cephesi istor kepenkli 
cümünde bulunmalldırlar (B.) (1227) kirası Lira Müddeti ahşap merdivenle çıkılan bir bulaşık mahalli ve bir heladan ibaret olan 

l
ı-------------------·----·---1 Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin Hayretten iskelesi 13 numaralı dlikkaıı vardır. 

JnhİsarJa U M •• d •• ı ·· "' •• d caddesinde deniz kenarında Değirmencilik Sebat Türk BODRUM KAT: 
r • U Ur ugun CD: Anonim Şirketi tarafından üzerine galvanezli saçdan Kaldırım taşlık üzerine mozayik tekneli sabit kazanlı çamaşırlık 

-------~~--------------------..ı. Buğday nnbarı yapılmış olan 130 metre murabbaındaki kömiırlük ve helayı havidir. 
I - Paşabahçe Mü.;ltirat fabrikası için şartnamesi mucibince 6000 arsa: 400 3 Yıl METHAL: 

tCln Kriplc maden komüril pazarlıkla satın alınacaktır. Aynı yerde Saray dıvarı ile Buğday anbarı arnsında ve Demir kapıdan girıldıkde dışı camekan ile ortlılmüş tütüncü ba-
II - Pazarlık 181III/fl38 tarıhine rastlayan Cuma günü saat 14 de deniz kenarında Buğday anbarının deniz cephesi önün- rakası. 

Kabataşda levazım ve mi.ıb::ıyaat Şubesindeki alım komisyonunda ya- deki kısım da dahil olmak üzere 4-00 metre murnb- ZEMİN Kt\.1': 
pılacaktır. baı kahvehane arsası: 450 3 Yıl Küçük mermer tashk bir koridor. Bir oda ve oir hela. 

III S t l 1 k h · ·· BİRİNCİ KAT: - ar ı amc er parasız o ara eıgun sozu geçen şubeden alı- Divanyolund::ı Sıhhiye müzesi altında köşebaşında eski 
nabilir. · 150 yeni 134/l No. lı dükkan: 100 2 Yıl Bir gezınti mahalli 4 oda bir hela ve bir mu~fak vardır. Ocialarda11 

arka tarafdaki ahşap şahnışlıdır. 
İKİNCİ KAT: 

IV - Istekhlcrın pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 363 No. lı 
güvenme paraları) le Lirlıktc yukarıda ::ıdı geçen komisyona gelme- dükkan: 96 2 Yıl 
Ieri ilan olunur. ..1203• . . . . . . . .. Camekanla ayrılmış oir merdiven başı gezinti mahalli üzermde 4 

Yukarıda cıns ve mcvkılerı yazılı yerler lıızalarındakı kıra ve mud- d d "b tti Od 1 d n ·k· · · · d" Od 1 d ·· ·· d ·· · ••• 
I - Şeınsipasa i leme evi ,.e apartın .nının pencerelerinin boyan .. 

ması şartname ve keşfi mııcfüiuce pazarlık usuliylc eksiltrneyc kon
muştur. 

I1 - Keşif bedeli 1718 Hra 78 kuruş ve muvakkat teminatı 12.89 li
radır. 

ITC - Pazarlık 22/III/93n tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de 
Kabataşda levazım \'C mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler par&sız olarak hergür. sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte °1a 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri i-
lan olunur. . cl204· 

•• 
l - İdaromizin Paşabahçe mm&t ~brillasmda .şartname ve pro

jesi mucibince yaptmlacak kantar ve itfaiye binaları inşaatı açık ek -
siltmeye konmuştur. . 

II - Keşif bedeli 4991 lira 69 kuruır ve muvakkat teminatı 374.38 
lıradır. 

III - Eksiltme 1/IV /938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de 
Kabataşda levazım \'e mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 25 kuruş bedel mukabilin<;lc İnhisarlar 
levazım ve mi.ibayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye istirfık etm<>k isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
inhisarlar İnşnat şubesine ıbraz ederek ayrıca vsika almaları lfızımdır 

VI - İsteklılcrın kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V nci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güv~nme parala -
riyle birlikte yukarıda adı aeçen komisyona gelmeleri: ilin olunur. cl460· 

. . o a an ı arc r a ar a ı ısı ıçıçe ır. a ar an uçun e şomıne 

~etler üzerinden açık arttırma usulilc ayn a~:ı kıraya v_er~lecekti_r. vardır. Bir hela ~·e bir mutfak mevcuttur. 
Isteklilerin tediy~ ~.cr~iti il: di~er şa~·.tlarım ogrenmek . ıstıy.e~lerın ÜÇÜNCÜ KAT: 
28/3/938 Pazartesı gunu saat on dortte yuzd.~ 7,5 pey akçelerıle Mıllı Em- Camekanlı merdiven başı ve gezinti mahalli üzerinde iiç oda ter-
Ifık Miidürlüğünde toplanan Komisyona murac::ıatları (.M.) 0 40S) mesifonlu banyo mahaıır ve heladan ibarettir. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Alttncı . keşide 11- Nisan -938 dedir. 

Bu ketldede : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla: 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yeler vardır. 

Bilatlerinizi ayın yedinci gününe 
kadar bayiler~nizden almanız kendi 
menfaatlnız lktizasıdır. 

DÖRDÜl\CÜ KAT: 

1 
Çatı katı olup bölmelerle ayrılmış iki oda vardır. Bu kısımda da 

1
elektrik ve terkos tesisatı vardır. Ön cephesi panjurludur. 49 ve 28 taj nu
maralı mahal ::ıhşap demirci dükkarıdır. 51, 55 numaralardan 51 ve 26 
taj numaralı mahal ahşap otomobil tamirhanesidir. 5;j numaralı ma-

l
hal yıkık salaştır. 

53 ve 24 taj numaralı zemin katı kağir birinci kat ahşap biı· hane 
olup kayden ikametgah yazılıdır. Zemini taşlık ve bir aralıkdan ibaret 
olan bu mahal 4 oda b•r heladan ibarettir. 

2004 numllralı icra ve iflas kanununun !28 lncı maddesine tcvfi
an hakları tapo ii.cillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılarla diğer 
'alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiıc 
faiz ve mesarife dair olan iddeaiarının ilan tarihinden itibaren 20 gün 

! zarfında evrakı müsbiteleri ile birlikte dairemize bild~rmeleri lazımdll'. 
Aksi takdirde hakları tapo sicillerile sabit olmayanlar satış bedelnin 

~ paylaştırılmasından hariç bırakılır. Müterakim vergi ve tenviriye ve 
tanzifiyeden ibaret olan belediye rusumu ile tellaliye resmi ve müte
rakim vakıf icaresi bedeli müzayededen tanzil olunur. Satışa çıkaıılan 
işbu gayrı menkulün halihazır geliri hakkında vesair daha fazla ıııahi
mat almak istiyenlerin 937/148ô dosyada mevc:ıt evrak ve hacız znbıt 

1 varakası ve takdiri kıymet raporunu her zaman görüp anlıyabilcrek-
leri ilan olunur. (5982) 
e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~---~~~~-

Sa hi p ve oeşriydı idaıe eden B.ışmuharrıri 
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