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lsL Nurosmaniye Caddesi. 

SA~LIK KUPONU " 
Bu kuponun onunu toplıya" o -

kuyucukırınıız Son Telgrafın bi -
rinci sınıf dahiliye mütelıassısı ta -
rafından Befikta§ta tramvay du -
rağında 50 numarada cumartesi, pıl· 
zartesi, çarşamba günler saat 15 de.n 

sonra muayene ve tedavi edilirler. 

ALMANLARViYANAYA YURUYEC 
Arbedelerin önüne geçildi, 

hiddetle takib 
vaziyet Almanyada 
ediliyor 

'fngiltere Viyana üzerine yürüyüş 
birlikte buna mani 

,...K-. e-n-d-im-iz_e_ .... , !Fransız 

güveniyoiüz kabinesi 
Başvekilin bütün dünyada alaka 

uyandırıcı mühim beyanatı 
Milli müdafaamız, ekonomik 
Vaziyetimiz ve madenlerimiz 

Bf um da henüz 
kabineyi kuramadı 

Kamünistler Halk cep
hesinde israr ediyarlar 

Faris 11 (A A.) -
Blum saat 23 de 
müzakerelerine ni 
hayet vermiştir , 

Bu sabah tek -
rar görüşmeleri -
nedevam edecek • 
tir. 

Ankara 10 (A.A.) - Ajans ckono- çalışmalarının neticesi, doğu Awu
mik ve finansiye müdürü M Hussar' pası devletlerinin bugünkü enter • 
a Başvekil Cclfil Bayar tarafından ve nasyonal meselelere karşı gösterdi _ 
rilcn a:ıağıdaki millakat Fariste Föti ği alakayı bariz bir surette isbat et _ 
Pariziyen tarafından neşredilmiş ve miş bulunmaktadır. 
diğer gazeteler tarafından da iktibas Berlin, Roma, Faris ve Viyanada . 

1 
, 

olunmuştur: ki son politik tezahürler burada bü-
Fol Renyo, B -

lum ile bilhassa 
iktısadi ve malt 
vaziyeti tetkik et-

Balkan Antantının son toplantısı (Devamı G mcı sahifemizde) 

yapılırsa 
olacak 

• 

-

Fransa ile 

; .• 
: 

tiğini bP.y•n E't ., .. ,.!Jaüı!kl .ilüh yarışı, ~oı·y .ılcr· c1•:ıi·!cr:..,eo ;~·ı, ··~ ,,,,.,.:!'~ .,. "~'~biler el: tecavüzlere karşı koyabilmek için 
miştir. silcihlanmıya sevketmektedir, Yukarıdakı rc>ıın dc.ıı.;e yen. uıdırııen blr Sovyet zırhlısını mandralarda gösteri

Blumun ko - yor. 
münistlerle yap - ,~~=================================== 

r~:e~~ce,~~uh:u~ıt~ k~!~~:~~:;_ı: vı·ya nada a rbed eler 
rafından neşredilen hır teblıgde şoy-

le denilmektedir: u ·fa at tahrı•kaAt ( LJcuamı 2 ine! ıa:} famııdQ) 

"Beni 

Kurtarın!,, devam ediyor 
. ı 

Bir Erain hastası 
Palise dehalet etti .Naziler reyiô.ma iştirak etmemeğe karar verdiler 

Bu zavallı ne r söylUyor? ' 
fz)_anda da avıonan bu Bı!ıllna balıkçı qemlsinın 
guverteslnde nasıı bir servet halinde yatıyorsa bl• 
zım aenlzıerlmlzdekı servet•er de böylece güneşe 

Bu sabah emni 
yet direktörlüğü 

kaçakçılık büro -
suna annesi A -

Dün geceki nümayişlerde 35 kişi yaralandı 
! Viyana 11 (Son Telgraf) - Pazar _..._ __ 
günü yapılacak olan reyillm hazırlık
ları ve karşılıklı propagandalar şid • 
detl devam etmektedir. Nasyoınal sos
yalistlerin tertip ettikleri nümayişler 

dün gece yarısı bitmiştir. Otuz beş a· 

çıkarılacak ve aıtına çevrllecektlr 

niça ile birlikte 

Denizlere gömülü ~::y::s:;~= 
altınlarımızı da ~~c:e~~ar ~~:u; 

eroin müptelilsı 

••neşe çıkar olduğunu, bu yü,. M ıyo ruz den fakir ve ihti - ıgır 
yar annesine bakamadıktan madaevle 

----- (Devamı 2 inci salıüeınizde) 

Havyar, sardalga, sünger, -balık F·ı· . d 
b .k l ı ıstın e yumurtası fa rı a arı açılacak M h b I 

S t h . 1 • 
1 

• 
1 

u a re e er 
c;rve azıne erimız ış etecek yeni D d. 

tedbirler tesbit edildi evam e ıyor 
- -·- - Kudüs : 11 (A.A.) - Torşina civa-

ğır yaralı vardır. 

R<>yiama müracaatın Almanyada in,. 

fw uyandırdığı ve vaziyetin ehemmi· 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Büyük parklar 
Çocuk bahçe~eri 
Ve odaları açılıyor 

Balıkçllığmuzm himayesi . ve ~enizlçinde İstanbulda ya~tığı tetkikatı ik- rın~a aske:i ~ıta~arıa .. asiler arasında 
nıahsul~rımlızden azami istifadeyı te- mal ederek Karadenız sahillerine ha • yemden mühim bır musademe. olmuş· 
~1in içm alınacak yeni tdbirler: esaslılreket etmiştir. tur. Harekllta tayyareler de iştir.ik et• 
hir şekılde tcsbit olunmalrtadıı·. Bu tetkikler mey.anında şehrimizde- ~~le:dir, Asilerden 30 kişi öldürül· . 

Aldığımız malümata göre iktisat ve- ki ve Marmaradaki bütün dalyanlar muştür. ~ 
kiıltı bu maksatla bazı mütehassısları ve hususr voli mahal . il li . Hayfa : 11, (A.A) - Dün Filistin'- ~ 

erı e ma yenın . . . ... 
fa~lıvetc geçirmis ve teşkil olunan iki lind bul b .b. .. ın şımalınde yapılan harekat esna •

1 

. 
. e e unan u gı ı yeler de goz- d b' İ il" k · .. lm .. tü H ' 

heyet. tarafından Eğe ve Karadeniz sa- den geçirilmiştir. sınk_at hır ~g dız as erıdilm~ uktş rdir.. aA· 
h·u · d ··h· k"k re a a ugun evarn e e e , 

ı erm c mu ım tet ı at yaptırılmış- Heyet azaları; memleketimizin yeni bl d d.. 10 k" · ··1 ·· 
h . . ra ar an un ışı o muş ve yara· ı 

tır. Bıı eyetlerden 1 ı, geçen hafta ı- (Devamı 2 inci sahifemizde) (D 'ki · 1 "f d ) 
cvamı ı ncı sa ıı e e 

B gün çekilen Piyangoda kazanan 
numaral~r .ilS.inci sahifemizde. 

(Yazısı 2 inci sahifemizde) 

Karısını ·döven adamı da işte 
böyle dövüyorlar! 

Beşiktaş 
' ihtilaf 

(Yazısı 2 inci sahifemizde) 

takımındaki 
h ile ildi. 

{ \ h1.1.iı 2 inci -.3hif cmizde1 



11 Mart 1P~8 

Almanlar iyana ~aabnı·nsıezsı· Tramvay hatl 
•• • •• ... l\..j şı·mdı·ıı·k y ·· Ze rl e Yu ruye- (Birinci uhifcdcn aevam) 

Torez, komünistlerin, kendilerinin 

rın üyük parklar 
Ç u b hç ri 

• ? de dahil olduğu ve halk cephesi pro - T J lstanbulun imarl planını hazırlıran Ce k 1 e r m 1 • gramını tatbik eden bir halk cephesi aş 1 na 1 y r . mutcJıa IS Pro t; bu planda park ve 
hükumeti t~kil edilmesinin yegane bahçcleı·c de mlıhim bir yer vem1.ştır. 

. . . . . . . • . hal çar si olduğu kanaatinde bulun - Pro.:.t; 1 ıanbul halkının temiz hava alA 
{Hirinci sahifeden dc\'am) \d~kı ~~ZI liderlerını~ ıstınkof tovsıye el- duklarını hatırlatmıştır. Be ed·ıye ·ı!e yapıla mu''za- m.ık ılıtı~ncını temın cclı.c pak \e 

yctle t. k p edıldigi anlaşılmaktadır. tıklerını, fakat nozılerce bu hususta he- Umumi iş konfederasyonu akşam i bahçeleı adedinın ılıt p.:.ında ço •altı! • 
Na ·onal sosynlıstler reyıüma iştirak nüz kot'~ bir karar verilmediğini beyan toplanarak bir tebliğ neşretmiştir. Bu 

1 
• ma nı teklif etmişt r. 

etm · ı k kararındadırlar. etmektedırler. tebliğde umumi iş konfederasyonu - k 1 t • d • Bu pliln mucıbinct.:: eh mizde ycııi-
HİR ALMA YÜRÜYÜŞ() KAR~I- Berlin: 11 A. A. - Viyano'doki alman nun 1936 haziranında kazanılan sos - ere er ne 1 c e ver e 1 den G büyu. pak y I l tıı. 

Si 'DA sefareti, olman gazetelerini sansüre tô· yal kanunların ihlal edilmesini kabul ı Prost, bu parkların h r birının Hia-
L nclra 11 (Son T •lgraf) - Alman- bi tutulması hakkında alınan tedbirler· etmiyeceği ve halk cephesini perçin - kal ~ Giılhane pnr::tı) bu~ uklugunde 

y V n uz rinc· bir yurüyü ~Avusturya hükümeti nezdinde protesto et- leyen teşnki mesai edeceği tebarüz et N kJ• t k • k •• •• •• J olmasını arzu etınektedır. 
g('Çmesi ıhtimall endişe uyandamış - m~tir. tirilm ktcdir. a Jya anca gazi oprUSU yapı • Ayrıca muhtelif yerleıd bir çok 
tır. od ır • :-,z ~et karşı ında Al - Linz: 11 A. A. - Vatanperverler cep- Tebliğde hulusa olarak cYalnız işçi- d k •• k •• J k (Çocuk bahçelerı) de açı. caktır 
man~a nlız bırnkılmıyacak, İngil - hesinin merkez:ini muhasara eden nazile- Ierden fedakarlık taleb edilmesinin J tan SODra mum Ull 0 aca 1 Dıgcr taraftan lstanbul Manrıf ınii· 
1ere ve :Fran a böyle blr hareketi fiili re, cereyan eden hôdiseler hakkında tah. kabul edilemi~eceği ka~dcdilmekte - Şehrunizde sırt ve yiık hamallığı _ dürliığü uz.un uıınandnnbri şchrınıız-
müahalelerı ıle karşılayacaklardır. kikot yapılacağına dair teminat verilme- dir. nın kaldırılmasından sonra nakliye iş- de tesisini arzu ettiği (Çocuk barındır-

Viyano : 11. A. A. - No:z:i nümoyiı- si üzerine gece yarısı sükuneti ıode et - lerinin intıznm ve siirntini temin için ma) odalarını bu yıl muhnkkak tcsıs 
leri saat 22,30 do bitmİ§tİr. Yaralıların mek kabil olmuştur. K d •• • 1 db.' l d . · etme~i Jrnrar]!t«tJrmı<=tır. 

arısını ovenı a ınnn te ır er meyanın a eşya ıçın ~ -ıf >' 
adedi 35 lti~iyc bolığ olmaktadır. Anlo~ıldığıno göre, dün ok~om 5000 • trnmvaylardan da istıfade olunması İlk evvc15, bu sene, şehrimizin muh-

Viyana : 11, A A. - Nosyona! - sos- genç nazi tarafından yoptlan nymoyişten B o·· yle d u·· vu·· yorlar meselesi tetkik .. cdilmiştir. .. tclif semtlerinde (10) çocuk banndır-
yalisılcrin tertip ettikleri tezahürat mü- s~nro vatanperverler. cephcs~ milisle.r~le Hatta, bazı tuccnrlar ve muessese _ ma) odası açılacaktır. 
nascb:ıtile dün öğleden sonra şehrin mer- bır arbede vulcuo gelmıı ve nctıcede mılıs- Ameriknda Bahlınos ~hriooc JGid 1 . .. . d b ledi Bu odnlarda, anneleri vazifeye gı -

. . ~ . _ • , :s- er; aynı mevzu uzerın e e ye re-
kezınde bır takım hodıscler cereyan et- ler ate~ ederek uç nazı yoralomıılardır. Miller adlı bir adam her nedense ka- isl·~· .. t cd k y_. __ b lda derek hayatım kazanmak mecburi\eA . . .. - . . N • . . - . • ıgmc ınuracaa ere ~ı.cı.u u 
m~tır Nozılcr buyuk bır kohvenın cam- ozıler tolmye kuvvetferı gondcrm~ler lSlna kızar ve miıkenuncl bir dayak ( .. k 1 ) . 1 ı·1 . h tinde olan çocuklar barındırılacak -· . . . • • . yu tramvay an ış e ı ınesı usu -
loriTe vctonperverler afıslcrınden bırının ve bu kuvvetler vatanperverler cephesı çeker Kndınc-11!ızı t.dcti'i pa .... rınat.·a ... d . t • 1 d" ı d 

, • • _ • • • • • • • ., .. :>w J sunun tcmınını e ıs enuş er ır. ar ır .. 
pencere "rını kımuılordır. Numoyı~çıler mcsuplorındon sekız: mılısı yaraladıktan ""Virir Yara ve bere irinde baygın B .. t .. . 1 , t Bilhassa kenar ve fakir semtlerde o-

• A _ • • • :ı- • r-· u muracaa uzenne yapı an .. e -
bundan sonra manorşıst karargahının a- sonra, bu cephenın merkezını muhasara e- yere serer. kiltl .,_ 

1 
d"l ·~· kuyan ilk mektep çocukları arasında 

- de k ·ı de il. 1 • k d. er ııuna e ı mıs.ır. 
nündeki Avusturya boyrogını y11tmıılor ve re nazı ere oteı e n mı ıs erın en ı· Kadın neden sona ayılır ve soluğu Ald • 1A t .. bu anneleri j..+c olan çocuklar pek çok 

1 • k Je • ı· ec1·ı • · . ·.ı d. ' ıgımız ma uma a gore oj• 
burada da bazı pencere erı ırmrıfardır. rıne tes ım ı mesını ıstemı~er ır. knakolda alır Zabıta kısa bir tahki - t tk.kl d f'l k. t a oldulıundan bu suretle bunların saba-. _ . . I _ · ı c ı er meyanın a; ı va ı ram.v y 0 

Muhtclıf %umrelere mensup nymoy~ıler Vryort0, 11 A. A. - Seys nkor, dun kattan sonra bu azılı kocayı cürmü- · k t• · . İ t bul "k balan i<ı _ hın erken saatlerinde ve her gün saat 
• . L. bo k·ı· c . .1 b" - şır e ınm, s an yu ara >' 

Opera cıvarındo çorpı~mıılardır. Bır koç a~om pe ı ı 11uınıng ı e uz:un ır mu- m-hud mahkemesine verir 1 tm . ..k t h t 10 da mektepten çıktıktan sonra ak· . . _ . . A _ ~ · e esı ve yu aşıma ususunun e -
kııı yarolanmııtır. Sunarı polısfer bır koç fakat yopmııtır. Fakat nozınn poxor gun- Mahkeme Milleri altı ay hapis ve . . . . k 1 . d b. k un saat 7 ye kadar sokaklardn fivaı·0 - . . . , mını ıçın mu ·avc esın e ayrı ır o -
lterre kılıc;lorını çekerek hücH' etmiıler. ku plebisite korıı H ıekılde hareket ede- yirmi kırbaç cezasına mahkUın eder. lduğu .... 1 .. r· ncak· belediye reisliği ile tra serseri dolaşmalarının önüne gcçil-

d - :ı_ • do- - ff k -· he - r ·-·ıd· B ı b yıt mevcut o goru muş ur. , 
se e numo qç-n gıtınago m1tvo 0 cegı nuz mo um 9' ır. unun ° e- Miller 15 ioci kırbsçla bayılmıştı. .. . . kef arasında buscbep1e yapılan .ıış olacnktır. 
alomomıslordır. raber istifa etmesi ihtiınoli de vardır. Ko- , Fakat mevcut şebeke. uzerınde ışl~- ~:slcı:· netıcesindc İstanbulda (yiık Maarif müdürlüğü bu güze] iş için 

Eyaletlerde de bazı hôdiseler cereyan nunu esasi mucibine~. Y8 na:~r sıfotife • yen tramvay _tt>crübelerı; yolcu nakli· tramvayları} ı lctilm si bir prensip 938 bütçesine icap eden tahsisatı koy· 
etmi~, Grotz'da on lti~i yarafanmştır. Seys lnlto~"' botyelcıfın plebısıt yapılması Benz kurların y:ıtına bıle k.ıfı gelmcmektedır. Şebe- mcselC'si olarak kati surette kararlaş- muştur. 
lnnsbruk'do polis muoriz: zümrelere men- holckındokı koronno mutavaat etmesi lô- . . . . ) kenin vaziyeti, bundan fözlnsııu ka1 · 

1 • . (Bırıncı sahıfeden devam .. . ~ ıtırı mıştır. 
sup nümayi~iler orasında çorpşmafar ol- znn gehnektedır. Bu sabah emniyet direktörlüğü ka dırmn~n musaaıt ol~ıadıgındnn mu~a- Bu karar Gazı koprüsünUn ınşaatı 
mosına monı olmuıtur. Nazi miimessili 51fatile vazifesi nozi- ak hk b- . A . il velcnın bu maddesının tatbikıne şım b t 1 t derhal tntbık mevkime 

L. A ç çı urosuna annesı nıça e d.lik imkA lı 1 lnu.,.ı.,.,. ı eı n mez; 
ınz : A. • - c Nazi Gençliği » te- .leri plebisite iıtirak ettirmektir. Unz ve birlikte 35 yaşlarında kadar tahmin ı ·an °. myacagt an aşı "i~ • konacaktır. 

ıeltküliine mensup 5~ lq~ dün. ok~ıa Graz'claki nozi teplckülleri nazırdan ev- edilen Mıgır isminde seyyar bir sa- ~ca~ bu imkunsı~ıgn. ragmen, bel ~ 0 vakit; tra way şcbekekri 2 köp-
va~onperverler . ce~hesı n~~y~ilerıle vel clıavronoralt AYusturyala nazilere ~: tıcı baş vurmuş eroin müptelası ol- d~ye ıle t.:nm:.a~ ~rk~~ı ı:ır~smda ycnı rü arasına tak ım c<lılecek ve mahzur- (T inci •oy/adan JevlJm} 
musademe etmıılerdır. On luıı agır su - .zor günkü plebisite iıtirok etmemelerını duğunu bu yüzden fakir ve ihtiyar hır formul duşunulmuştür. lar ortadan k.-ıldınlacaktır. 

Filistin de 
Muharebeler 

rette yorolanmııtır. ltot'I surette tavsiye etmŞlerdir. annesin~ bakamadıktan matla evle - Bu da, (yük seferle.ri) nin; şebek': - O zamnn şehırdc daha faz.la araba ıa;::~~n 300 ki .lik bir Arab çe-
Viyono : 11 A. A. - Naziler Büyük b itibarla Seys pek nazile bir vaziyet rindeki bütün Pcvayı - kendi eşyala- nin tramvay nrabalarılc dolu oldugu . 1 .' 1cr.uı d hasıl olacaaı irin . . 1 h d d şıd hasaıa edil· 

b. .h . il - - •- k of L ~J l h . . d . k saat 20 ıq mesıne ım • .,.. -:-· tesı şıma u u un a mu ır ı tımo e pcızar gunu yap1K1CO on ıtorıısında kalmqtır. nna kadar _ sattı mm iş ve gu·· cilc saat er ancın c, yanı a şam · k 
1 

. ..
1
. l hu . 

pi b. · · · k · kle d. Dol b" . - b' 
1 d 1 ckl·d· mC'\cut mu ave cnın yu nşmıa - mektedır. 

c ısıte ı~tıro etmıyece r ır. aıan ır ıoyıaya gore, Von Popen meşgul olamadıgı~ ın söylemis ve ""'· en sonra yapı ması § ı. ır.. . d k. dd l rnn .,:erine ge - p . . 11 (A.A) - Leon Blum İs-
e- k" f. · h" · r b. · · h" • - • ı.. L"- • :ı:- Fk t h · ikr d' e7. yeti ve bıl susun a 1 ma c crı n~ · ans · • · un u men ı rey Yennenın ıyonetı p e ısıtın te ırme agrapnıı ISe ~ moıum be direktörü Bay Tahir'e : n şc rın ısa ı v ı - . ·ı ·k . . d . d hale siyasetini 

· ı·k1c· -.ı:L.... • ·La.:--ı· rd Jd • h"le ba - 'Lil clü k "L "- haline ve Cc tın ece lıı. panyaya a emı mu a Yatanıye te o ı ~unmCSI ınmnv ı va ı . o ugu veç ı ıv- n a ıct"' bu in- -Beni bu dertden kurtarın bana assa meyve ve scoze • u - 1 akibe k i Jd gu- ı·çin bu 
1 • • • • • ' ı · ıı hah Tr.ımvay r.iı·keti hu maksnt a Avru- t arar verm Ş o u yı haber alan mohfeller Graz Ye Unz' tamolı ııddetle reddetmiıtir. hayatımı iade edin car arınuza l cnı ma arın sa ın r- • ' . 

1 
komünistleıin 

- · · kcn saatlerinde gelmesi ve bu malları padan (hu u · yük arabaları getirme- sıyasete muarız o an 

D • 1 • • d ~ıye r:11~:ırn1~tır. . . ~at 20 e kadn; ği kabul etmi ır. (Husu ; yuk araba- Blum knbinesine girmek istemiyccck en 1 Z er 1 m 1 Z e Mıgırdıç uç dört scncdır eroın kul- depolarına akşam ~ _ lan hakkında !llmdrdcn fabnkafarla Jcri zannedilmektedir. 
L. lı:ınmakta olduğunu söylüyor ve di - halde, depolarda bcldcmenın dogru ) k " k · 1 ı y ni bukümctin so yalist ve radi -- •• 1 •• 1 t 1 1' yor ki: olmadığı göriılerek bu formülden de te:nasa geçcc 'e 0 P1:1 

1
• r 

3
Çl - k 1 listl d tcrekküb etmesi 

O m U U a 1 n a r 1 m 1 Z 1 . . . . -. 1 1 t tanbulda bu ynı rvıs te faa- a - sosya · er en 
- Allah belasını versin, İsmail is- hır fayda temın cdıl mıyeccgı an a- ~az . ihtimali pek kuvvetlidir. Komünist 

· mindc · eli to k ı b. ka c::ılmıstır Jıyete geçccektır. _ A •• 

•• şım pra o an 11· ar - r - • _ mebusların böyle bir hükumete mu-

u neşe ÇI karıyoruz daşı~ :ılı!tırmıştır. . . . zahcret edecekleri zannedilmekte· 

-.,.;ı Bır muddetten sonra tedavı ıçın B .. k a nan 1 a r dir. Bakırköy hastahanesine yabrıldım u g un az 
(1 inne •ahl/edt-n cleuam) il kuulacnk ve bu kooperatife am oil - tedavi gördüm, kurtulmuştum Dört 

bir (Balık sanayi) tesis iiç.n de icap nuyan ?alıkçılnnn, balıkçılık yapmala- beş ay cvcl biı" rakı fılcmind~ bana tr"ankocular 
edn tetkikleri yapmışlar ve İstanbul Alrma müsaad dlunmı31acaktır. Aynca afyon verdiler ısrarı f d 1 • s f •• f k ·ı • g 

d d ki (B lık .. eh ) . • k .. 1 m ay asız o aa on uç e çe l en pıyan o . dan (Geli.bolu} yada 1:1 .erek ora .a a çı .mut _asmsı yetiştırıne u - du, o gün bugündür bu müthiş ze- • fl ı· 
:sardalye ıınattıtlınn ıermı ve fabrika- zere yenı tedbirler aımmaktamr. birin elinde zebuı bulunuyorum t ı · ı · ı T • ı er ıyo r 
lanm gezmişlerdir. Kapanan (Balıkçılık enstitüsü} ye- Büro şefi Tahir bu ikinci dehal~tı de nun Q l l e l Saragos: 11, (A.AJ - Franko l\t-

Duydu uınuza goc ildisat vekaleti; rine; yeni bir (Balıkçılık mektebi) a- büyük bir hüsnüniyetle karşılam~ o o 20780 11859 38081 10049 25164 8675 talan Belehite'yi z:ıptetınişlerdir. 
balık samyiınin chemimycUi surette çılacaktır. ve MJgır'ın tedavisi için hastahaneye 500 34354 3'7408 38942. 36769 1455 31724 Madrid : ll (A.AJ - Hükümet 
tesis olunması cv\'cla 3 büyük fabrika Bu mektep için ecnebi profesörler gönderilmesi hakkındaki evrakları _ 6838 l948 267036 18775 12779 21247 kıtalan dun Gu:ıdarrana cephesinde 
ile başlayacaktır. Bu (bulık konserve} de temin olunacaktır. Ortaköydeki de- nın tanzimini emretmiştir. 30690 mukabil taarruza gcçer~k Malagosto 
fnbrıkalarman b:rincisi §Chrimizin ve niz ticaret mektbinin bir şubesi halin- 30 Lira kazananlar sırtlan ?1üstesna olma_Jt ü_z~e Çarş3 1l· 
(Beykoz) da, 2 incisi (Trabum) da, de bulunacak olan bu mektep içini - Gizli mekteb Lira ikramiye ba guniı ka~befüldcn butun mevzı-
~ u··nc·u·su·· de Eg· e sahillerinde ve ag·leu dap eden vcsnit ile bir (Bahk,.,lik . . . kazanan 26488 3965 13131 15730 10745 18378 leri istiı'dad etm"g-e muvaffak olmuş-
01 ~· - 27891 37139 432 33642 12468 10045 l d bı ihtimal (Marmaris) veya (Km _ gemisi) de bulıuı.acakt.ır. Salmato.mrukta Hamamı Muhid?ın 

5 
ar ır. 

lük) ci.vanndn kurulacnktır. galıkçılık mektebi talebeleri her va- mahallcsınde Ayııalı bakkal sokag~n- 9 1 8 20513 n343 1739 20!~ 3:~~~ ;~~! T<?ruel : 11, (A.A.) - F.anko kı-
Bu fabriknlaıdn sardalye, balık yu- kit; bu gemi ile denizde takibat yapa- d~ 36 . numaralı ;vde ~turan N~ım 35764 3664 70351 19 5n / taları mukt:.'Jcmctc maruz lmlınad::m 
. .-...ft-• ha · tihcır.l il~ mes ...... 1 caklar ve ders yılının üçte birini de - kızı Riçafota ısmındc bır Musevr ka- lS4SS 

7 357
.u Aragon cephesinde ileı·lemcğe dcvDm 

mu .. ...,.. ve vyar ıs :.o&.ü dm . dek. k' ... k klıırı 15000 23386 17177 8459 32931 !l!J4 -::-: t kt d' 1 olunacaktır. nizde geçireceklerdir. ının evın _ı uça çoc~ top 601 18039 eme. e ır er. 
o·· taraftan ahili · "eki bütün Deniz mabsullerunizin başhcaların- lıyarak okuttugu zabıtaya ıhbar e - 6600 18662 24484 5773 l Hükumet kıtaları tam bir he7.imcte 
ıger s ernnzı dilmiş d.. de A b. L. .k iye 26623 13463 27361 19845 16451 21189 k ı l d 

daly:.uıla.nn hükfunet elile işleihnesi dan olan (sünger) Ierimiz ve (sünger lisl' ~ev _anı ı; ar:~ yapan ıra 1 ram 37869 117 32862 18196 5TI3 6770 m::ıruz a mış ar ır. 
ve bural da en son sistem tesisatın cilik) in de ıslahı takarrür etmiştir. po er ç~ugu topu u halde kazanan 7704 35978 7286 21722 19326 36287 

1_ d clir Esas günl· d sung·· l . . ,,. bulmuşlar, Rıçafota tutulmuş tahkı- it I h ·et , ·ıyasetl 
yap J(J1ası a mu ~er · en son er e er eımız"' k b ı 3 5116 23949 33521 J 9770 2361 29512 35651 a Yan 1 n 8 r .ı 

rt_. b ı balıkh ·) d ----1• ~ ....... bari ··-~~1 d .....:ı. b .. "'''- b" ata aş anmıştır. tasvib edildi \Qlan u anesı a ~ su- ....... ~. ç pı,r...,...,ar a ~""" u;p.ıA ır 35366 4517 

rette ın.,,~f ve h ettirilecek ve rnğbt başlamıştır. Japon t r • 1000 Lira Sonu 85 ile bıtm butün numaral::ır Roma : 11, (A.A.) - Büyük fa -
yeni, büyük bir (Balıkhane binası) Sı.ingerlerimiz, dünyanın en birinci B yyare eri . 

20 
şer lira amorti alırlar. şist meclisi h::ırici vazıyet hakkınd:ı 

~apılacaktır. süngerleri olan (Hindistan süngerleri) bombe andı ikramiye kazınanlar Stmları 16 lira ıle b·tcn 20 ~('.f lira Kont Cıano tarafından hazırlanan ra 
Gerek chr" de balıkçı esnafııını ile bile rekabet etmeğe başJaım§l:ırdır. Şanghay : 11, (A.A.} _ Bir Çin 33689 24870 amorti ol::ıcaklardır. poru tasvip ctmışt1r. 

himayesi v<! terfileri ile uğra mak ü - Bu sebeple 934 yılında pek az olan menbamdan verilen haberlere göre, 1 ı 
r.erc g rek şclırimizde ve gerek diğer ünger ihracatını 938 de 2 - 3 misline iki Çin hava filosu Nankin üzerine 500 Lira kazananlar Sovyet Kl;Ç K HABt~ LtR 
ımhillerde yeni ve bir çok kooperatif- çık.mı bulunmakt:ıdll'. bir akın yaparak karada duran on 36629 1170 32875 ._ ________ ...., ___ _.. 

~~=~~z==~~~===~~~~====~====z~ilh~nt~Mc~t~fue~~~ili~~~ı R d k• *Staj~ikm~~en~a~~Ja~ 

B •kt takım ndak• Buakınıntambirsiirprizolduğu, 15670 22595 2~016 llSya a } darmakum:ınd.mıbinbaşıİzzettck-
eşı aş 1 1 çünkü tayyare toplarının ateş et _ 200 , ,,. ~z•n•ar M h k I rar va:desinc başlamıştır . . Af h 11 d · ı d. rncdiği ilave edilmektedir. 3690 21234 2602 5713 34812 u a eme er *Milli emlak mi.murlüi;ü Rober -

iti 1 a e 1 1 Ş h 11 (AA ) İk J 2035 Moskova : 11 (A.A.) _Tas ajansı pöte isminde bir frnnsız şiıketinc aıt 
. .. ang a.y : ' ·. · -. . i apon 34800 . d. . . on iki tayyareyı satı~a çıkarr.ııştır. 

mufrezesı sarı nehrı Şansı'nın ucun- , bıl ırıyor. . . b rır • 
Geçen hafta Taksım stadında yapı- ve sanki kuli.ıp-te büyük bir ihtilaf dan ve nehrin donmuş olduğu Ho - 23711 9 martta yuk.,ek mahkemenin ak - * Hıtıe: pazı:r gunu Ham ur5~. ~ 

lan Fenerbahçe - Beşiktaş maçınd::m çıktığı zannım veren bazı haberler ku'nun kar§lSllldan geçerek nehrin 25173 22132 1507 dettiği gizli celsede, suçlu Rakofski, d<;rek denı~e m~ımecek gf::nulerı 
sonra Beşiktaş kulübü idareci ile ta- bir~~ ~eteler tarafından daha mü sağ sahilinde iki kasabayı işgal et _ ıOO Lira kazananlar Grinko, Rosengoltz ve KrcstinSki,ba- gozden geçırccektir _ 
)cım kaptanı Hakkı a~n~a ufak balagalı bır ş~e sokulmuş \'e hattfı mişlerdir. 21451 30746 7826 18391 36761 30025,zı yabancı devletlerin bazı resmi mü- .* ~efrada bult~~-uı banka ~~ -
bir ihtilaf çıkmıştı. Bu ıtfüıfa sebep Beşiktaş kulubunun takım bulama- 1064 messillerile olan casus ve vata.ı hai- cmrlcnmız bu ayın 2:> ınde şı?hrımıze 
de evvelce kararla~tırılan takımın mak yüziindcn milli küme maçla - geçmiştir. Milli kü.ıTh:! şampiyonlu - 29212 31840 37502 22598 2138 25942 ni münasebetleri hakkında izahatta g.-~leceklerdir. 
maçtan evvel takım kaptanı Hakkı nndan ~kil~ccği ve bu hafta Ankara ğunun en ı...-uvetli namzcdlerinden o- 12275 7425 5393 36479 63407 36204 bulunmuşlardır. Yüksek mahkeme, * O obüs daYasına diln de devam 
,tarafından bazı şahsi mülahazalarla ya da takım göndercmiyeceği ya - lan Beşiktaş J..."Ulübü bu hafta Anka- 1157 17858 35097 39CM5 26369 39274 Sovyct aleyhta.rı c'l'roçldst ve snğc1 edilmiş, gazetecilerden lbrahim I:ak 
değiştirilmesi idi. Şimdiye kadar mil zılmışdır. Son dakikada yaptığımız ra m:ıçlanna eski kuvvetli kadrosile 23498 29177 33927 25777 bloku» maznunlnrının bağlı bulun - kt Konyalı, Akşanı gazetesi yazı iş-
li küme maçlaruıda hiç mağllıp ol - ~kik~!ta mcıruıun~~~e ~ğr~n~iŞi- iştirak etmektedir. Takım oyuncula _ 100 lira kazananlar dukları bu y.ıbancı devlet mumesillc- teri müdürü Enıs T~ v~ muhar • 
mıyan Beşiktaş'm Fenerbahçc'nin mızc gorc esasen küçuk bır ıhtılnf- k .. b .. ..ğl tr il 37158 19686 •rinin kim olduklarını sarıh sw·ette rirlerinclen Ragıp dınlenmış gelme ., 
zayıf bir takımı I·arşısında berabere tan başka bir şey olmıyan bu h:ıdisc ~ e sensı. u ~n ~ e en e ve 3218 27091 33079 25498 31060 :3153 tespıt ctıniştlı·. Bunların hangi dev- yen Vala Nureddinin cel~i için mab-
kalması bir muvaffakıyetsizlik sayıl- tamamen kapanın~ ve idare he3eü- ışlerı dolayısılc, Husnu, Eşref, Fey- 4165 17257 36125 !etleri temsil etmekte oldukları da keme başka güne bırnkJlmıştır. 
mış olacak ki idare heyeti takım kap le takım oyuncuları ruılaşarak orta- zi de bu ak amki ekspresle Ankara- 26503 tespit olunmuştur. *Hamamcılar kırk çeşme suları -
ltanı Hakkı'ya teessüf yollu bir mek- da hiç bır n csele kalmamı tır. ya hareket etmektedir. Beşiktaş ilk 22241 6065 3:>311 3&745 15761 5005 Aynı gizli celsede suçlu Yagoda, nın kesilmesinden s-onra terkosuıı u-
ıtu yollıımış ve hadise de bu yüzden' Beşiktaş'ı sevenleri çok müteessir e- maçını yann Muhafız Gücile ikinciyi 38847 8757 14824 23336 Maksim Pcşkof'un katli işini tertip cuzlatılması hakkında temularda bu 
çıkmıştu-. den ihtirbn halli, Türk spoıuna gC'- de Pazar günü Harbiye ile yapacak- 50 Lira kazananlar ettiği suçunu tamamilc itiraf eden lunınak üzere Anka.raya iki ki§ilik 
!Etrafta bir çok dedikodu uya!ldıran lccek bir cok zararların da ônu~c tır. 28400 4674 14142 20361 20881 36479 beyanatta bulunmuştur. bir heyet göndermişlerdir. 
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Tedrisa~ sistemimizde inkllibr •••• f C€1S'41 MAHKEMELER o E ıırHaı~,;~~~~'ru-ı 
T alabenm sımf geçme ışı Belçikanın Baba ve kardeş katili Denizlerin dibinde 

İnsanlık ile beraber ilim ve fen rle 

iç'n yeni birformül aranıyor ~!dç~a!a' s!
8
:!!:thayli mü - Zekı· hk d ·ht·ı A tehlikeli oyuncaklarla oynuyor. Ve • ma eme e 1 1 aç- beşer, tehlikeye karşı cesaretini art-

nakaşalar oldu. Harici politika mev- tırıyor. Kollarına kanad takarak uç-

<"' Ç , k / b • 1 b · • b • zuubahsedildi. Hariciye nazırı par - 1 d A • mağa kalkışan kuş adamın feci aki _ 
..,lnlJ aa a an ır taıe enın ır lemantoda bir çok suallere cevap ver ar . geçir i. nnesı betindcn ~enclisine hissei ibı~et_ çı -

k b •• •• J l mek lüzumunu hissetti. Milletler a - karmak şoyle dursun cesaretırn kır-
se ne sonra,· te rar ulun uers er- rası vaziyeti itibarile gerek bu mü - h k h k "'1 k baclayan bir başkasının yine gökler-

d . .h b . t . nakasalar, gerek nazırın izahatı şaya 1 ç 1 r a 1 ç 1 r a a g 1 yara de kanatlanmağa ~azı~landığını ev .. -en ımfl QR Verme mec Urlge l nı dtkkatdir. Belçikanın umumi velce yazmıştık. Şımdi de profesor 

k ld l k ? Harptenberi geçirdiği bir çok tccrü - h • ı · k d Pikar isminde bir filim, Stratosfere 
Q .ırı QCQ mı e beler.vardır .. Bugün,. hiç ~~ms: tek_- şa ıt 1 yapma 1 çıkarak JÜpi'n elini sıkmak iste~i \e 

rar bır harbı umumı tecrubesıne gı- • hevesini alamadan şimdi de yedi kat 
Haber aldığımıza göre, Maarif ve -ılaşılmışdu'. Yeni vaziyet ile bir ta- rişmek taraftarı görünecek gibi de- yerin dibine inerek Hefaistos'un çe -

kaleti tedrisat sistemimizde inkılap lebe bütün bir sene içinde yalnız sı- ğildir. Bilikis ortada görülen ~aali - Kati!•. aleyhinde bulunan di aer kiç seslerine ayak uydurmak isti~or. 
yapacak derecede mühim bir mesele - nıfta kalmasına sebep olan derslere yet Avrupada sulhu yerleştırmek, I 6' Göklere tırmanmak isteyen Aynı!i -
nin tetkikile meşgul olmaktadır. çalışacağı için muvaffa~ıyet ihtima- ~u~·,·~tle~d.iı·ı_n~k gayesi uğ~·unda gi- karde~inin şahadefini şiddef/e tayn de denizierin ~~inden ç~~eceği 

Bu gerek orta ve gerekse son sınıf li çok artmaktadır. Aynı zamanda da rışilmış bır didınmeye benzıyor. ~ telgrafta cehennem ılahmın hurmct-
talebclerinin sınıf geçme işine aid - bu suretle talebelerin zayıf olduk - Karşılıklı bir t~kım müsaad~karlı~ reddetti ve sonra: - Ben masu- !erini Zevs'e bildirmesini s(iylcyc -
dir. ları derslerde de tamamen kuvvet - larla Avrupada bır anlaşma sıyasetı- cek Profesör Pikar'dan evvel deni-' 
Yapılacak tetkiklerde ınusaid neti - lenmelcri temin edilmiş olaca~.tır. nin takibine girişildiğ~.takdir~e b~ - mum f diye inledi f ~in °dibinde şöyle küçücük bir scya -

celer elde edilirse herhangi bir sınıf- Mamafi yalnız bir nokta heımz hal nun bir netice verecegı tahmın celi - • •• • H hat yapan başka bir ilim adanmım 
da olan bir talebe o yıl imtihanda edilememiştir. Bu da bir talebenin lebilir. Belçika hariciye nazırının ver v ~ .. .. . anlattıldarına göre sul:mn dehşP.tli 
hangi derslerden sınıfda kaldı ise bu bir sene içinde mektebe mecburi diği izahatten anlaşıldığına göre bu Geçen A~ustosu~ 26 ıncı gunu lCuw let ~er şeyı meydana çıkaracak. tazyiki altında yaşayan kartal kanat 
gelecek sene yalnız ayni derslerden surette devam ettirilip ettirilmeme- karşılıklı müsaadekarlığın bir mana- ruçeşmedelci evlerınd: _.babasını ya - D.ye bağırnkten sonra maz.nunla - larına benzeyen kanadh kocaman 
imtihan verecektir. sidir. Ekserisi henüz ufak yaşlarda sı da· Habeşistan meselesinin tasfi - takta oyurken, kardeşını de banyo ya- ra mahsus tahta sıraya uzanmış, ve balıklar, yamyassı solucanlar ·:c lıi-

Halbu ki bugün msela üç dersden bulunan bugünkü orta ve lise talebe- yesidir. İtalyanın Şarki Afrika impe- P:U·~en tabanca il~ vur_~P öldü~en Ze- hıçkırıklarla sarsıhnağa başlanııştL rer metre uzunluğundaki ayaklarıle 
ayni sınıfta kalan bir talebe bir sene !erinin bir sene bu şekilde başı boş ratorluğunun tasdik edilmemesi ha - kınıu muhakemesıne dun de agır ce - Bunun üzerine Tıbbı adli geldi; Ze- korkunç örümcek balıkları ve deniz 
sonra tekrar bütün drslerden imti • bırakılmaları bazı noktalardan mah- sebile Romaya yeni elçi göndermek zara devam edilmiştir: kiyi muayene etti; ve bir şey olmadı- dibinin karanlığını aydınlatıp ora -
han vermek mecburiyetindedir. ı:urlu görülmektedir. bazı devletlerce nice zamandanberi Zeki, jandarmaların arasında maz- ğ~ söyledikten sonra çıktı. !arda gündüz yapan fosforlu acaip 

Tutulan istatistiklere göre, bir çok Vekalet bu noktayı dn halledikten bir mesele olmuştur. nunların beklediği yere getirldiği sı- ikinci sahir, Zekinin ağabeyisi Sa- mahlUklar ve otomobil fenerleri gibı 
talebenin evvelce muvaffak olduğu sonra kat'i vaziyeti kararlaştırılacak- Evvelce Romada elçisi bulunanan rada duıımadan ağlıyan aıınesi aaykla dık idi ... Sadık şahadet mevkiine ge- gözlerinde projektörler parıldayan 
derslere de çalışmak mecburiyetinde tır. Tetkikat bittiği takdirde yeni devletler için böyle bir mesele yok - kaldı, ve heyecanla haykırmağa baş- lince vak'ayı hü1asa etti... de\• cüsseli balıklar varmış. Profesör 
kalması yüzünden ikinci sene imti - sistem bu yıldan itibaren tatbik e - sa da; sefirini değiştirmiş, fakat ye - ladı: Bilfıhara diğer şahitlerin çağınlma- Pikann küresi bunlara yem olmadan 
hanlarında da kazanamadıkları an - dilecektiı'. rine de yenisini yollamamış olan - Namuslu evladım ... Kuzum be • !arına geçildi. .. Maktul babanın yattl- bize bu gibi alemin intibalarını an -
~=55~==~======~~~============~·~~M~di~b~~y~~ni~~~~a~fu~ .• E~~ğı~~ın~~~~fil®~~~~la~~~~~d~d~~~clim~ 

Bog ... QZl.Çl•n ı·n A llın yacakları zaman yerecekleri itimat - görmek istiyorum. ınet, polis komiseri Lütfü, komiser den grçi bir şey gelmezse de deniz i-
namcyi İtalya kralı ve Habeşistan Zeki ı·e: Osman, polis Remzi Topuz, polis İb _ !ahı ve Neptuna yalvarmak suretile 

1-hgaSl ı·çı·n K d impcratoruna hitaben göndermeleri ~ Anneciğim ..• Anneciğin1', .. 'An- rahim. ve vak'aya ilk koşanlardan profsörün kendini sigorta ettirmesi -
QnUnUn Q isteniyor. nemi yanıma getirin. Hamza isminde bir adam dinlettiler.. ni güzel bir ihtiyat eseri olarak tav-

V ·ı ·kl . ""' Belçika da bu vaziyettedir ve o da Diye bağırrnağa koyulunca ana oğ- Zeki, bu sahillerin he ~ehadetinden siye etmek de boynumuzun borcu -
ı enı l er Tadı/at Romayayenibirclçiyollamakister- lun birbirine karı~an vauylası bütünznptn geçmesini isliyerek etrafında j. dur. . 
Şirketi hayriye bu yaz mevsiminde • . . ken bu mesele ile karşılaşmıştır. üst kat koridorlarında akisler bırak- zahat verdiriyorru... Reis bu nokta HALK FİLOZOFU 

Son çıkan kanun mucıbmce para . . . . b . t b d il ki a· ....ıı:.,..=============== Boğazın dah aziyade ragvbct bulma- w .. .. . . 1 Belçıka harıcıyc nazırının e)ana ı tı ... Za ıtanın yar mıı e tes n c ı- etraCında polis Remzi ile Osmanı 
kaçakçılıgııım onune gecmck ıcm e - .. . . . ı ··k' t' JI - lu ı-·--1 k b • ' G • ••b d•Jı sı için alacağı tedbirleı· arasında va - . J J b gostPrıvor kı Brukscl 1ll ume ı a - len ana ve o.gul çıs..u.u ar en mu a- tekrar tekrar dinledi. Suç islendiği ayrımu a 1 er 

• lforınde mevcud altın paralarını oz- . ~ . f d 1 d k' . 1 v 1 ' ~ 
purlara ve iskelelere radyo koymayı d 1 k b k 1 bc~ıstanın ltalya tara ın an a ın ı - şu· Ze ıyı sa ona çagıru. sıralarda odasında uyuduğunu sövle-

durınak arzu e en er anca - an ·a a- _ . · . b ··nk·· · . t" - · y k d • 
düşünmektedir. .. , t d . k b d b·ı· l gını tasdık 1.mcyı ugu u sıy.lse ın Katilin anesi §ihitlik yapmı)-,u:agım yen evin içinde serbest ı·olaşt.ığını i.d- a JD a. yın e 

Geçen yıl radyo tesısatı yapılan Bu d k'" 1 .. 1 d d luzum goster ıgı ır \azı) e diyor dıa ed<'n cZkı tabancanın nasıl olup 
. ıra muıacaa c eıe oz ura ı ır er. .. .. ct·-· b ... · r t olarak . . 

meyan a oy u er c mevcu · ' T } J 
74 ve 71 den sonra bu sene de ilk o- olan altın paraları bozdul'ınak üzere kabul etmiş bulunuyor. .. .. İlk şahit eZkinin anası Rahiıne idi .. ta ev\'elc:e dikkatle arattığı halde avni Op anıyor ar 
larak 63 66 numaraya radyo kona -,ziraat bank.ası §Ubelerini sık sık mü . ~omada, _Fraıısm~ın _d~ ~u~uk .·el - Fakat, biraz evvelki he~·ecanının h515 sandığın içinde bulunamadığını son _ 
caktır. racaat etmektedirler . çısı olmadıgından ) enı sefırı ta) ın - tesirinde bulunan ve ağlayan kadın ra<laıı kapağı açılınca homen üstlinde Gayri mübadiller cemiyeti yak-ın· 

B d b 1 d p · } "k. t" d ukarıda anla da bir toplantı yaparak son vaziyet -
. _un an aşk.a Büyükdcre, Sarıyer I Bu suretle dün de Ziraat bankası _ e arıs 1U u:ne ı _e :'ı: . - şahiıllere rnal:sus yere .g~tirilinc.c :a~- rastlanrıgırıı şahitlerden s01rdunnak - lcr Ü:lerine hükümetle temas ede • 

gıbı kalabalık ıskelclerde radyo te ·ı b k'. l"l ı · 1·1 ·· t.ılan mesele ı!e kaısılaşmaktadu. Iı gözlerini agır eza ı·eısınc cevırdı· tadır . na ::ızı oy u er ve şe ur ı er mu - . . .. :. . · . . J • • k b · h t kt · 
sısatı yapılacaktır. racaat ederek kendilerinde mevcut Garıp bır tesa~~ftur · 1~1gılterenın - Beni, deri, bu şahitliği yapamı - Bu nokta, müdafaa icin gittikçe kuv- ce ır eye scçcce ır. 

A · k ·· · · R b.. ··k 1 H bcsıstan me Maliye vekiiletinin hazırlamak'1.a yrıca şır et om.inn.i.zdeki yaz da altın paralarını bozdurmuşlardır oma uyu · e çısı a J • - yacağım için mazur göriin, Zekiyi ben vetli göriildiiği.i bir noktadır. Diğer 
B v h ı f · k d 1 R ava tayın olduğu kanuıı projesinin biran evvel ogaza er ıa la tenezzüh seferleri Digw er taraftaı1 aldıg~ unP ınalumata selesi çı -ma_ an ev\'C 01_n . ... affelliın; siz de affedin, ne oluı !. tMnf'tıın eZkinin müddei umunıi'liiTe 

" d b d - .., meclise sevkini temin için bu h<!yet 
yapaca_ kt_ır . göre hükfımet, bu husustakı" kanun _ ed.iln_1iş ve 0 zaman an crı egışme - Rahlmcnin hali şahadet edomiyecek verdigi istidada: «Hariçte calıs.an ve 

Ç derhal Arikaraya gidecek ve lazım e_ş_ıdlı hır pr_ogr_am hazırlanan t.e- da yeni bazı tadilat '.'apm:.ık tasnv _ ını_ştır.. . . . . bir \'eziyet göstdyordu. Reis bunu dı- serik ciirüm oldukları icin bana veli 
h f l f 1 1 b d d la ıtı - gelen te~ebbüslerde bulunacaktır. n_ezzu se er erı ıyat arında tenzı - vurundadır. Ingı tere ıçm; _un an ° yı - şarı çıkarttı ... Fakat Zeki, daha anne- liği istinat eden (Bazı adamlar) ın tıp 

l ~ ı ak l b h ı Aynca lrnnun projesine bazı hü -at yapı ac tır. Bilhassa diş tabibleri, sarraflar ve matname mese esı mevzuu a s 0 - si ricasını yaparkC'n kendisini yere at- adilde lıeı:- türfü Iedakarlıgw ı yaparak 
- d kiımler koydurmak için de cemiyet 

Diger taraftan Altın kum plajı digw er (altın) a ilıtivacı olan sanat • mamakta ır. ınış: "eni muvazen~izlikle ittihama vak'a 
J " - kendi noktai nazarını bildirt.>c.cktir. 

eski rağ~~tini _görmeı:nekteclir. karlar düşünülerek yapılacak bu Ahmed Rauf _ Anne, anne; üzülme sen. ... Aua- yı böylece kayatmağa uğraşanların 
Bu plaJa gıdenlerın sayısı çok tadilat için bunların du ınütalenları ........................................................ mevcudiyeti nazarı dikkate alınarak Cemiyetin şimdilik en büyük dıle-

~almıştır. Şirketi hayriye altınkum alınmıştır. Em•nönU meydanı Bu Akşam adli takibata ~irişilmek icin muhakew ği bugünkü satış komisyonwrnn lag-
tçm; n:artta yapılacak ~mumi toplan Bu kabil kimselere bazı teshilôt ır.e&elesi MAKSIM'de 41 meye sevkedilmesi> dilediği istidaıun vı ile işlerin biran evvel tasfiyesi \C 

tıda bır karar verecektır. gösterilecektir Eminönü meydanının istimlaki i- t olrnnmasile anlaı;;ılclı maliyenin de bir mıktar tevziat yap-
Şirket Altınkum plajının lağvı ka- - · çin yapılan hazırlıklar sırasında ge- . :> • _m_a_s_ıd_ı_r_. ---------~-
1 t • t kd. d B w b' k eZkı: rar aş ıgı a ır e ogazın ır ço resi bunları yeniden gözden geçir • rideki bazı dükkanların icar bedelle- h':'"ı =~~.-~~~==~-~"!"""~~-~ 

" ı · d • d · h ınl · - Bay reis bu istiaa, ilk muhake- n:>7 ı;ıı.;rl 1 HS; .Cı nf 1 /er erın e asrı enız ama arı ın- meğe ve tadil etmeğe başlamıştır. rinin birdenbire yükseldiğini yazmış = tt• kt" mede size verdiı!im istidanın aynıdır. Muharrem Şubat lı'- e ırece 11' Halen tahlisiye mühendisleri bü - tık. ~ 
·· A Adaletin tahlili için bu tahkikatın de· 8 26 

tün kdeniz sahillerinde tetkikat Beledi.ye reisliği bu hususta yapı - "'--------------rinlcştirilınesini istirham eerim._.. 11· 

'rahlı·sı·ye -'e yapınaktadırlaı~. Akdenizdn sonra lan haklı şikayetler üzerine icabe - Dedi. 
.l 4 U~ Karadeniz sahilleri de gözden geçi- den tetkiklere başlamıştır. 
V • l rilecek ve salıillcrimzin fener, rad _ Burada kiraların 3 misline çıktığı iddia makamı sandıkta ilk efa ara -
.l enl ÇQ lŞmQ Y~~~r,_ ta~lisiye istasyonu ve sis dü- yer görülmüştür. ına yapan komiser Hakkı ile vak'a es-

p dugu ıhtıyaçları tesbit olunarak bir Eldeki kanuni mevzuat ile bu işe nasına Sadığın kalp arızasına tedaviye 
rogr a mı ~rogram hazırla~aca~tır. müdahaleye imkan görlilmediğin - gelen ve hüviyeti bildirilmemiş olan 

ılk yapılan tetkiklerde Akd · ll komşu dok.torun şahit sıtatile dinlen-Birçok yerlerde veni fe• . . . . . . · enız sa - den belediye, (yeni yapı ve yo ar 
' l~ılın:n bılhassa tahlisıı,:e istasyonu i- kanunu) He, imar faaliyetinden isti- melerini, Bursada bulunan Şevketle 

nerlerle sis dUdüklerl tıbarıle çok zayıf oldugu görülmüş _ fade ederek ihtikara kalkışanların bu Nuı4inin istisaye suret.ile ifadelerinin 
Ve lstasuonları uapılacak tu··r· k Sevimli subret ve şantöz aetirlmesini istedi. icabını düşünen ' ' · hareketlerini durdur<ıbilece tir. -. 
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12 08 . 
6 14 Tahlisiye umum müdürlüğü fener Buralarda kararlaştırılacak mm _ (Yeni yapı ve yollar kanunu) liiyi- NANA S K j ADA hakimler komiser Hakkı ile doktorun 

1ler~ idaresi satın alınarak. _kendisine takalara derhal i_stasyon inşa edil" _ h"sı proJ"esı· ı"çin belediye imar mü- P,etirjlıncsine Nuri ile Şevketin isti - 15 42 _ "' " ile Filipidis revü trupunun 
tbaglnndıktan sonra yem bır çahşma cektir. Şimdilik [zmir civarına bir dürü ile yollar ve köprüler müdürü iştiraki le ve yeni varyete •:abesinin Bursa ağır ceza mahkeme - Akıa;a ıs ı ı 

lımdi 9 32 

u JJ 
proğranu lrnzırlamağa başlamıştır. istasyon inşası kararlaşmıştır. Ayn • Ankarava hareket etmişlerdir. num9 ralarile isinden istenmesini kabul etti ve Yati.L 19 42 

Türkiye sahillerindeki biitün fe • ca Akdeniz limanlarından bir çokla- Bu l~yihanın süratle kanuniyet GALA MÜSAMERESİ muhakeme yedi Nisan perşenbe gü - 1 1wsa.1' 4 42 10 32 

1 j 1 

rıerkri idaresine Rlan tahlisiye idn • rına sis düdükleri de konacaktır. kesbctmesine çalışılacaktır. •~ı•r.::m•••cımmıılll•ilil•:E nu saat (15) e bırakıldı. ı.;l'!ôiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiöiiiii;;;;;;;;iiiiiiiio.-....:.._.._.... ... ~ 

Hademe biraz sonra Nataşayı Su
adın odasına getirmiş bulunuyor • 
du. 
Kırnuzı saçlı dansöz, gayet sade 

ve zarif bir elbise giymişti, Kati· 
yen boyanmamıştı. Onu gören çok 
kapalı ve mutaassıp bir ailenin kı· 
zı zannederdi. Üzerinde katiyen 
bir artist hali yoktu. Çekingen a -
dımlarla Su::ıda doğrun yürüdü: 
Yüzi.inde tatlı bir gülümseme ile: 

- Sözümde durdum. 
Dedi ... Ve ... lafını devam ettirdi: 
- Rahatsız etmiyorum ya! 
- Ne demek efendim, Hoş gel -

diniz. 
- Saat on beşte gelmemi söyle -

mişliniz 

- Evet... Affınızı dilerim. 
Treni kaçırdığım için geç kal -

dun. 
- Ziyanı yok. Hiç sıkılmadım. 

fçerde Fransızca mecmualar var
dı. Onları okudum. 
Köşedeki koltuğa oturmuştu, Ba

:ı.klarını birbiri üzerine attıktan 

YAZAN 

1 
N U S f{ E T S A F A C O Ş K U N 1 

._ _____ ,_ ___ E D E B T R O M A N:67---------
sonra çantasından küçük sigara ta- pasının üzerindeki kibrit kutusu -
bakasını çıkardı: nu alırken Nataşa: 

- Sigara içebilir miyim odanız· - Zahmet etmeyin dedi, çak • 
da ... Rahatsız olmazsınız ya!... -

rnagım var ... 
- Ne münasebet~. Rica ederim Suadın kibrit çakmasına mey-
- Sigara kullanmadığını içu; dan bırakmadan sigarasını tutuş -

belki duman dokunur .. diye düşün· turdu, 

düm. - Bir tane de siz almaz mısınız • 
·- Sigara kullanmadığınız için _ Madem arzu ediyorsunuz a .. 

liyorsunuz?... }ayım. 

- Barda dikkat ettim, hiç içmi- Nataşa çah"'Illağı ile Suadın si-
yordunuz. garasını yakarken izahat veriyor -

Suat içinden, nelere de Cükkat du: 

etmiş diye söylendi: - Sigaraya can sıkıntısı ile alış -
Suad, yerinden kalktı, sigara seh· tım. Yegane arkadaşımdır, bilhas -

sa üzüntülü günlerimde öyle işi -
me yarar ki, Bir kaç paket birden 
içerim ... 

Fakat sizin kullanmamanız tu -
haf değil mi? Bilhassa kafa ile 
çalışanlar için çok sigara içtikleri 
söylenir. 
Sigarasından bir nefes çektikten 

sonra, ince dudaklarının arasından 
kıvrılan dumanların bükülüşlerini 

gözlerile takip ederek sözün m<!c -
rasını değiştirdi: 

- Siz hakikaten garip bir a -
damsınız? 

Suad yine, gözlerini kırpmada11 

bakıyordu. 
Yerinden kıpırdandı: 

- ikinci defadır bunu tekrar e • 
diyorsunuz madmazel... Fakat i -
zah etmi) orsunuz. Bende ne gibi 
bir garabet bulduğunuzu lütfen 
söyler misiniz! Beni diğer insan -
!ardan ayıran vasıflar, bir ka9 
kelime ile anlatılmayacak kadar. 
karışık mı? ... 

- Hayır, bilakis ••. Gayet basit •• 
Siz hiç bir erkeğe benzemiyorsu .. 
nuz. Bir şey söylersem bana gü -
ler mi~ÜÜ"'? ~; r., 

d ğiı ilk erkt .;,ıı ~ı 
e. -

- Fakat sizinle hiç bir şekilde 

mücadeleye girişmiş değiliz ki... 
Nataşa bir kahkaha attl: 

- Nasıl olur? .. İki senedir sizin -
harp halindeyiz. 

Suad gözlerini açarak yerinde 
doğruldu: 

- Nasıl harp? 
- Nasıl olacak aziz dostum. Ba-

na hakaret ettiniz. 
- Siz de benimle alay etmişti -

niz sanırım. 
- Katiyen. .• Bu yapmış oldu -

ğum numaranın icabı idi, Görüyor
dunuz ki, bütün erkekler kendi ku
caklarına oturmam için gözleri -
min içine bakarak, adeta dilsiz bir 
yalvarma ile beni masalarını ö .. 
nüne çekmek istiyorlardı, Niçin 
saklayayım, bu kadar memleket 
dolaştım. Numara yaptığım yer -
lerde sizin kadar kayıtsız ve ala • 
kasız seyreden tek bir erkeğe rast• 
gelmedim. Nazan dikkatimi cel • J 
betı ıiz. 

J(vamı var) 
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Berlin - Roma mihveri f 
-~ 

lngiltere ile müzakere başlıyor 
LADES 

Beri in 
tere 

Bu resim, Bcr .. 
!indeki İngiliz el • 
çisi Sir Nevil Hen 
derson'ın geçen -
}erde Alman fa -

-

Bu sözü işitir işitmez, gözlerim şişeye takıldı. 01-
dugum yerde mıhlandım ka~dı1:°. Tamam ile. hareket
siz Tamamile alıklaşmış bır ınsan heykclı. 

. _Vicdan. Hastayım .. Biraz fındık fıstı yok mu? .• 
Bana maziyi hatırlatıyor. Asabımı, zihnimi, ha· 

tır~larımı büsbütün nltüst etmek istiyor. Kanım:ı gir
<liği, bekaretimi yok ettiği o uğursuz gecede de ay-

nı şe) i yapmamış mı idi?. Hiç unutmamış. Bir and.a 
bütün o sahne zihnimden geçti. Gözlerim faltaşı gı
bi açıldı. 

Daha sonra şışeyi agzına dikti, lık .. Iık .. içmeğc 
başlndı. Bir hamlede şişe yarılanmıştı. Yüzüme baktı: 

_ Vicdan. Eskisi gıbi değil. Ayyaş oldum. Artık 
her akşam içiyorum. O zaman ilfıç diye, şimdi de rakı 
dıyc içiyorum!. Ne dersin?. Bazan böyle bir iki şi

-§e"ID hıç tesiri bil olmıyor ... 
Dedi. Cevap , cremcdım. Dilim tutuldu. Adeta 

damarlarımdaki kan kurudu, rengim kireç gibi be
yazlandı. İçime dehşetengiz bir korku gireli. Beynim
de: 

- Bu akşam da mı?. Eyvah .. 
Su lı çark ettı ve c \inbı meçhul bu sualin deh dile 

titıedim; Ömerc bakakaldım. Aradan, bir iki dakika 

eçmedcn Ömer şişcyı bir defa daha ağzına götürdü 

ve şişenin yansını daha midesine boşalttı. Baş parma
çevirdi, yarım ağızla: 

- Meze falan yok mu Vicdan? .. Ama, rakı enfes. 
Kızılbaş köylerinde çikiyorlar. Halis üzüm .. 

Dedi ve ilave ttı: 

NO: 87 

- Böyle giderse çabuk sarhoş olacağım .•• Ama, 
ne zararı olur? Yanımda sen varsın ... Değil mi? ... 

Artık, bundan sonra, çenesi bütün bütün gevşedi 
şişenin dibinde kalan rakıyı hem içti, hem anlattı 
Ben de karşısında ne yapacağını bilmez, şuursuz bir 
esir gıbi şaşkın şaşkın bocaladım durdum. Düşüp ba
yılmamak için kendimi güç tutuyordum. 

Ömer ,şimdi «Sungurlu» da oturuyormuş. Ora -
ya yerleşmiş. Ticaret yapıyormuş. Babası öldükten 

sonra, maliye nezaretindeki memuriyetinden "Sun -
gurlu,, mal memurluğuna tayin etmişler. İstanbulda 
nesi var, nesi yok hepsini satmış savmış yeni memu
riyetinin başına gelmiş, Kendisi söylemiyor ama, fs.. 
tanbulda izini kaybetmesi galiba günün birinde be· 
nim kendisinden davacı olmamdan korkması Hem 
de babasının bıraktığı borçları ödememek. H~lbuki, 
kendısi: 

- Evımiz birden p rışan olunca, cok sıkıldım. 
Sunguı luya tayınimi cana minnet bildim .. 

Al-1 Yazan ı Fethi Olca) 

(Türkçe söz!U) 

2. - Üç Ahbap Çavuşlar 

Diyor. Yalan. Dalavere. Bu yandılıştaki bir a • 
damın sözlerine inanılmaz. 

Sungurluda bir iki sene mal memurluğunda kal• 
mış. Sonra, azledilmiş. Şahsi parası varmış. Yerli, 
zengin hır tüccarn da damad olmuş. Ticarete başla· 
mış! 

Durup dururken adamı azletmezler. Şahsi ser -
vetle azlin birbiri arkasına gelmesi hırsızlığa dela .. 
lct eder. Kimbilir, neler yaptı? Ne kadar para çald1?ı 

Bugün bir kaç yüz bin liralık adammış. İskilibc 
tiftik, afyon, yün işlerinin tanzimi için gelmiş. Bir 1· 
ki senede bir defa gelirmiş. Diyor ki: 

- Tıftik, yapağı, afyon, haşhaş üzerine toptan 
alışveriş yapıyorum .. Kazancım çok. İskilipli tacir -
lcr de bana satış yaparlar. Ben, malı doğrudan doğ. 

ruya !stanbula gönderirim. Fakat, karı yüzündeıı 
bahtım gülmedi. Karım çok zengin, asil. Ama, asa· 
lct neye yarar?. Zenginliğinden ne çıkar? İkincikci • 
mm ay.ı gibi çelimsiz, soğuk, sevimsiz bir kadın. Ka-

ba saba. Halbuki, ben narin, sözü söhbeti yerındc 

bir İstanbul kızı ile evlenmek isterdim ... Bunun için 
hayatımdan hiç memnun dcğUim. Eğer çocuklarım 
olmasa .. ,, 

Söylediklerinin hepsini yazınağa lüzum yol:. Ço
cukları olmasa bu kadınc.lan hemen ayrılacakmış, 

Hoyı·at, yüzüne bakıl.'l'laz derecede çirkin bir kadın
mış. Çocukları da ona benzemişler! "Nikahtaki kera
met!,, burada da falso yapmı§, beye!cndiyi aldatmış, 
Bunun bir sebebi kadının serve~:, babasının zenginli
ği imiş! İlk zamanlarda parası çok bir kadınla evit:n
rnek, işlerini yürütınek mecburiyetinde kalmış, 

Bu kadıncağızın üzerine evlenmeyi de düşünmü
yor değilmiş! Fakat, işlerinin bozulmasından korku· 
yormuş. Kayın babası ile hesapları birmiş, Sarho; da 
her şeyi söyliyor. iç yüzünü tamamile döküyor. U • 
tanma:l herif. Kayın babasının servetine göz dikır i~. 
Zavallının ölümünü dört gözle bekliyor! Ölürse bağ, 
bostan, para, mıil hep kızına kalacak. Kızın mah da 
ha kendisinin, ha omm değil mi? ... 

Yer yüzünde bundan bayağı tip dnha olabilir mi 
acaba? .• Ötekinin ölümünden lcendi kazanacak! Ne 
sefalet?. Kürenin bütün kapı~arı bu adnmlarm yüz
lerine kapanmalıdır. 

Anlattıkları bir sat.tten !azla sürdü. Epeyce de 
cıvıdı. Söz söylerken ben hiç lafa karışmadım. O da, 
çalçene gır gır söyledi, Son Jakırdısı da, ellerini çır -
l'arak: 

- Eh ... Vicdan .. Bcı! dağarcıkta ne vcrsa bo -
şalttım. Şimdi sıı·ıı s••nin ... Anlat bakalım? ... Oldu. 

S<1nlr_ mC'<'bı.rrn ı um! 
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Çocuklarımız için 
Neler yapıyoruz? 

On üçüncü ilkokul 
Çiçekler arasında ipek saçlı gaorular •• 
Tertemiz kahkahalarile garının 
Mufla f /ak i ge tini müjdeliyorlar .. 

Sed, sed bir bahçe üzerinde bütün 
geniş pencereleri güneşe açılan gü· 
zel bir üslupta, güzel bina! .• 

Çiçek tarhları arasında sarı, kum· 
ral, kara başlı kurşuni göğüslüklü 
çocuklar ... ve havaya yükselen mek· 
tep teneffüsü dakikalarının çığlıkla· 
rı. koşuşmalar .. kahkahalar .. 

Mektep bahçelerinin ezeli ve ebe· 
eli neşesi... Nesillerin, nesillere mi• 
ras bıraktığı bu tatlı ve can1ı hay• 
huy ... 

* 

Yezen: Suat Derviş 
., ... 
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Ayda1,500'60000 Frank iç·n 
Frank!... 18500 Frank ıa·z 
Manastırdan kaçan Ar- \ . 1 • ı • ") 
şüdüşesAsünta, haya- na 1 . Vefi f • •• 
tını temin etmek için 
milyeneranasından ay· ' Düşmüş insanların ıztırabından 
da 1,SOOfrank istiyor... ı·sıı·fade eden sefillerin içyüzü 
Viyanada pek mühim bir dava gö 

rülmektedir: Arşidüşes Astüna, ana
sı Arşidüşese bir dava açmış ve haya 
tını temin için kendisine ayda bm 
beş yüz frank tapsisat vermesini ta
lep etmiştir. 

Arşidüşes Biyonka milyonerdir. 
Avusturyada, İtalyada bir çok şato· 
lan, Toskanada muhteşem bir sara-

1 yı, Barselonda lüks bir köşkü vardır. 
Elmaslarına baha biçmek kabil de -

ğildir. Arşidüşes; kızını kovmuştuı·. 
Halihazırda oğlu arşidük Karlos ve! 
küçük kızı arşidüşes Doleresle bera
ber Viyanada bulunmaktadır 
Arşidüşes Asünto; İspanyada, Bar

selon civarında, cizvitler tarafmdan 
idare olunan Karopania dö Sant·ı 

1 
Tersiya manastırında knpalı idi. lla
hil' harp çıkınca bir fırsatını buldu, 

Geniş cam bir kapıdan içeri giri • manastırdan kaçtı. Kıyafetini def;iş-
yorum. Müdürle görüşmek istediği· 

tirdi, bir İtalyan gemisine bindi. 'Iir
mi söylüyorum. Kendisi yokmuş, O• 
na vekfılcten çok büyük bir neza • yesteye, sonra Viyanaya geldi. 
ketle bir Bay öğretmen ricalarımı Anası, kendisini soğuk bir tavırla 
dinliyor: 1 kabul etti. Ve ne sarayında a;~k.oy.a -

On üçüncü ilkokul binasını ya· cnğını, ne de bir para verecegını SOJ-

ptldığından beri dış~rı.d~n h~yra~k: ebln umumT monzaresı ledi. . .. .. ' . . . . 
la seyrederdim... Içmın guzelligını Mekt . . . . . Arşıduşes Asunta,_anasına yal:!ar -

1 
vkifhane avlusunda mevkuflar-1 Diyorlar ve faızcilerın eline nasıl 

w intizamını da işittim. Yalnız ÇO· ticesinde şuna karar verilmiş. Bu ış- koca sa~a~lı çırkın heyolaya .. benz~ - dı, yakardı. Fakat bır faydası olma · la katillerle konuştum. Kansını bo-\düştüklerini anlatıyorlardı 
t:uklara mahsus olan her şeye kar§ı leri daha şumullü ve vilayet mikya- yen, evımızde, soytı1:11~zda gormedi ~ dı. Bir iş bulup çalıştı. Hastabakıcı- ' k k dan ayrılmak için sa- _Bu bayk:uşl~r beni dipsiz bir U• 

duyduğum şiddetli alaka ile değil sında idare etmek için bir birlik ya- ğimiz hocaların ~erını, saç~an. ~un- lığa bile razı oldu. Bunu da bulama- ~a~: ' ~casın kadar adliye sarayı çuruma yuvarladılar. Faiz, faiz üze .. 
bir tle Son ~elgraf gazetesinin ~u: pılın~ .. :w~u çoc~kl~ra ~~meği veren ta~am t~ral~ t~~z ve z~~ ~ıyı~ - dı. Babas~, Arşidük Leopol. ~a!va : k:ri;:ı.1::d:a dolaşan erkeklerlerin rine bindi. Taksiti ve~eı:ıeyince _eşya• 
:tıan-iri sıfatılc burasını gezmek ıstı- bu bırligın faalıyetı mıdır?. mış, sevırnlı yuzlu, her_ hırı hır aga- dordan mıras kalan 14,000 ~ıhnı ta. kadınların derdelrini dinledim. mı, maaşımı haczettırdiler. Daırede, 
yorum. Acaba mümkün olur mu? - Hayır! Bizim mektebimiz ken- beye, bir ablaya benzıyen genç ve lep etti Anası bunu vermeyı reddettı. ·w· . . h mahallede rezil oldum. Nihayet ca .. 

• w i .. w · 1 .d.. d · b. . · · Borcunu vermedıgı ıçın eşyası a-Ricamt hemen kabul ediyorlar. di çocukları arasında yapttgı husus modern ogretmenler var. Zavallı arşı uşes, erm ıı yeıs ı- . . kl hall .. nım burnuma geldi aklım başımdan 
Z · k 'd 1 ı d v· k'b ciz olunan fakırlerın acı ı erını ' Ve bahçede küçük çocuklar koşup bir faaliyetle bunu başarıyor. en - Onları dershanelerın orı or ara çinde bu unuyor u. ıyana ı ar ... '.. .. d 1 1 gitti. Revolveri alınca ... 

f>vnaşırlarken ... Ben Bay öğretme • gin çocuklardan yardım alıyoruz ve açılan pencerelerinden görüyorum. ı mahafiline mensup iki kadı~, K~ba- gordum. Yuzler~e- baht~ız ~ am ara İŞ İDAREHANELERİ 
nin yanında Avrupanın en m~deni bu şekilde mektep şimdiye kadar bu Çünkü biz yukarıda iken küçük ço - ya seyahate çıkacaklarını ~~~:ıc~~ler konuştum.' h~ps~ _felak:tınde az Bu uzun hikayeyi dinledikten son• 
bit· şehrinde bile nümune tlakk~ edi- doksan çocuğu iaşe ettikten maada cuklar smıflarına girmişler onları ve ken~~ini ~era~er .~lıp goturduler. çok, f~z~ılerın:. tesırı oldu~a kana- ra bir tahkikat yaptım. Ve iş idare • 
•:bilecek olan güzel mektep bınası- seks~~ çocu~a kitap ve defter ald_ı .. derslerinde işgal etmemek için sını- Arşiduseş şımdi Kubada bulunu .. - at getırduı:'. ~uzd~ ~~ksenı. . . hanelerinin de faizciler gibi müthi~ 
nı dohışıvorum Ve ıki çocuga da ayakkabı verebıl- . . .. t . d yor. Fakat, Avukatı mahkemeye mu- _ Faizcılerın yuzunden! ... Işını yo oldugunv u gördüm. 

· · di Öt k. k·ıA d ·b·ı· d fa gırmesını ıs emeyıp pencere en 1 d b' b .. frank . . . Bertaraf parlatılmıs linolyomların . e ı teş ı atı a ı ı ıyorum, a- racaat e anasın an ın eş yuz hında idi Çok rahat yaşıyordum. Bır Bu idarehanelerde yapılan ışlerın 
• h 11" · ı · k d f bakıyorum lık t 1 t · A ·d·· s Biyan · iizt>rindc kendi akislerimizi seyrede, a şuınu u, ve proJe erı ço a ıa . . . · . . ay a ep e mış. rşı uşe - denbire kriz başladı. Kira geldi, çat- çogu· müracaat edenlerin değil, ida • 

. . tr flıd Mım mmı yavrular. Ellerınde ye- k b d b"n dört '-'ÜZ !:i- . ' . . . . . 
şP\'redt! yemek salonuna gınyoruz .•• e a ır. . . ..w a ne unu, ve ne e 1 

J :r tL Vermesek olmaz... rehane sahiplerının menfaatını temın 
· y k ·ı büf' d .. k şıl kırmızı mercımekler, ogretmen- 1. . k · t · 
Çok ışıklı geniş bir salon ... Temiz em.~w ven en . eye ogru_ Y~. - '. . . .. • .. , mı verme ıs emıyor. . .. Yahut: ocuğum, kızım, kocam eder. 

örtülü ... Cicekli gu··ı gibi ufak u • Iaşan ogretmen bııe yemeklerı gos- lenmn sıynh levha ustune )azdıkla- Mahkeme karanın bır kaç gune h tçl d Uzun müddet biı' is idarehanesinde 
- - • ' . . k H h ld b k karım as a an ı... -fak masalar ... Masaların önünde si· terıyor, rı tarhları ve heclerı bu kırmızı ve kadar verece . er a e u ararın .. .. b "ld'· daktiolluk yapan tanıdığım bir mat• 

yah önlükleri üstüne beyaz süslü Etli mercimek, pilav ve kabak tat- yeşil mercimekler v.c bu fasulyeler Arşidüşes Asünta lehinde olacaktır. Veyaliut: Buyük ba am 
0 

u... mazel: 

ıırostela takmış mini mini sofra • lısı!... kendi masaları üzerinde yapmağa • . - '"" '· · '•ıı ' 
1 

• • - Bu idarehanelcr nasıl mı çalışı· 
eılar. Beyaz dantelli plise süslerle * gayret ediyorlar... e· J d anın ogv lu olan Artu''r Grıf ıt yor'? dedi. Pek sade ... Bunların mü .. gü7.elleştirdikleri başları masalara Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. o zaman bir stonoğrafi kadar güç ır an arın . dürleri ekseriyetle avukatlar, işten 
eğmişler sofraları toplayıp duruyor· Alçak, alçak sıralardan yapılmış olan eski harfleri öğrenmek ve kızıl • çıkarılmış eski memurlar, ya da y<>-

lar. dershaneleri geziyoruz. Güzel mek- sakallı esil sarıklı ci ek bozuğu b• b"yu"cu"nu"n sayes'ınde bakınız rulmadan para kazanmak ist~y~ bir 
Kimisi elinde bir süpürge bir fa- tep müzesini, elişi dershanesini dola-' .. .. Y ':ih ' • ç lf U takını açık gözlerdir. Böyle bır ıd_arc-_ 

husnuhat ocasının tehditkar mai h raş yerlere düşmüş ekmek kırıntı • flyoruz. Çocukların ellerile yaptık- hane açmak için çok paraya da ı tı-
gözleri altında hüsnühat defterine ne 1 er o 1 uy o r I yaç yoktur. Herhangi bir handa_ iki 

r·~ ........ -_,,.,, ___ ,.__ eski harfleri çizmeğe çalıştığımız. 1 oda tutunuz, ayda 400 franga bır de 

~·~ günlerin korkusunu hatırlıyorum. daktilo buldunuz mu, masalarınızın 

O~retmenıer kursta 

-~ * 
1 

A .
1 

b • L d • • k başına geçip mü~teri beklemekten 
Bu güzel melttepten çıkarken ben - Sl zr e g lnln OCQSI, başka işiniz yoktur. 

-~ıııiııiıl iftihar duyuyorum. Fakat bu mes'ut . · • • • • • ·Ara sıra gazetclc>rdeıı birine: «U -
ç~uklara benim çocukluğum haset 2- 50,000 /ngılız lırasının varısı cuz . faizl.c. para_ ve.~i~oruz ... 
edıyor. [ • j. . müracaat cdmız ..... dıyc kuçuk bir 

Bu memleket için, ikılabımızın 3- l\'orveç kra ının mısa ırı. ilan verirler. l\/Iilr~:ç~.at Ct~e~ıkı_in ~o· 
aynı sağlam adımlarla ileri daha ile- ğu kadınlardır. Yuzuklerını, bılczık· 

· h d h .1 . ·ı . 'd b Mösyö Sandriyonun asıl ismi Ar - ni terketınesi, saadet ve servet baş - }erini bırakırlar, on be;;> günden con-
rkı, ept a a 

1
. erıd gıbil~~sın en aş- tur Grifitdir 52 sene evvel, Gal ka bir diyarda araması tavsiyesinde ra ödemek sartivle 50 frank nlırlı:ır. 

a ne emennı e e ırız · :.. - . 
. . .. .. .. . . şehrinde dünyaya gelmiştir. bulundu. 75 franga sened verırh'r. Müddet qe-

Evet bıziın neslin butun temennısı . . BI.-R GEMI.DE MErTR DOTEL .. ' · ·ı . k ' Anası, an'ane hılafına hareket et - ı . .. . lir, parayı odeyemczlt:ı. l• aızcı eı en 
bugünün bizim haset ettiğimiz ço - memek için çocuğ doğar doğmaz kun Grifit tereddüt go~tcrı~ordu. Ha~-ıdiJerini sıkıştırmaz yalnız senedi de-
cuklarm yarınki çocukların taliine daklamış, şehrin kahinine götüımüş- buki büyüciinün ruhu, Lıverpula g~t ğiştiı ir, 75 frank scncd 150 frank o -
haset etmelel'idir. tu .. r mcsi, ve oradan hareket edcekek bırı 1 . . uı ... 

SUAT DERViŞ Bu, yaşlı bir sihirbaz çingene ka- vapura metrdotel ol.:ımıs. içi~ .ısr.ar i ·Bunlar. yalnız faizcilikle dcgil. cm 
E:::::c=I::==i::=::::===::::::=::::r=:::: rısıdır. Kayipten haber verir. Ve ediyordu. !!atta, vapurun .ısmı~ı ~ılcllak işleri de uğraşırlar. Bakarsımz 

14,000 lngl•ıı•z ! bütün söyledikleri de doğru çıkar. haber ve:ıyordu .. ~~ a~nı vapurda bir gün safca bir adam gelir:., 
Şöhreti pek büyüktür. Çok uzak bulunacagı, kendısını hımaye edece- _ Küçük bir attar Ycya bnkkaJ 

şehirlerden gelirler, keidisile istişa • ği vad ediyordu. dükldinı açmak istiyorum. 
!arını toplıyor. Belli ki. .. hepsi bu iş- ları şeyleri berer, birer seyrcdiyo - re ederler. Artur, Livcrpula geldi, vapuru bul - Hay, hay! Ondan kolay ne \'ar. 
lerinden memnunlar ... Hepsi kendi- ruz... İhtiyar kadının parala• Büyücü kadın, dikkatle çocuğun du. Müracaat etti. Derhal kabul 0 - Paranız ne kadar ... 
lcrini göstermek istiyorlar. Nihayet üst kata çıkıyoruz. Ta • yüzüne, vücudtme baktıktan sonra lundu. Az .. sonra, bütü_n ~apur _k~P .. :ı _ Altı yfr,1, frank kadar bir sev .. " 

Bay öğretmen: vanları kapalı ve cepheleri açık yaz- TIDI nasıl yemiş ? bir çay fincanını tetkik etmiş ve ni- tanları, mustahdemlerı hıkayesını oglOlanı bu ... 
- Bu cocuklar, diyor. Burada ye- lık dershaneler ne kadar güzel... Londra gazetelerinde şöyle bır hayet çocuğun, zamanının en talili rendiler, _ Pek ala! ... V('riniz bana onları. 

mek yjye;ı talebelerimizdir. Her gün Şimdi Boğazdan gelen sert rüzgar- vakadan bahsedilmektedir ve bahtlı adamı olacağını söylemiş- Kaptan, Kapa gelince kendisine İlan masrafı ... İki gün sonra geliniı,,. 
nöbeti gelen bir ekip sofrada hizmet lar şapkalarımızı, saçlarımızı dağıtı- Otuz beş yaşlarında kumral bir tir. yol verd.~. Artur, kendi .par~siylc Loıı zavallı adam, paraları verir gider. 
eder. Arkadaşları masadan kalktık- yor. Bir şüa gibi ciğerlerimizi şişi • kadın te. ·ı·kıe g . . , F k t k Bu kehanet, çocuğun babasını tat- draya donmek mecburıyetınde kal - İki gün sonra gelir, sorar; 

ızı ı eçınıyoı. a a ço . d B' · · k" b. b'l t aldı · tan sonı a buraları böyle temizler. riyor. Hele yaz günleri Marmaradan l' min etmemiştir. Zavallı adam, Jan- ı. · ırıncı mev ı ır ı e · _Nasıl dükkanı buldunuz mıı? .• 
İlkokullarda, .fakir çocuklara gelecek tatlı hafif bir rüzgarı ve bu neşe ı ~ok canlı ola.~ .~u genç kadın darmalıktan aldığı ufak bir maaşlaa Mösyö Sandriyonun hay~tının ~u _ Çok 'mütcessiriın, fakat bulmali 

meccanen yemek veriliyormuş, bu • tertemiz havayı teneffüs ede, ede o- ~to~~bı~ alnı~~· şoforune haftada 15 dokuz çocuğunu ancak geçindidebili- devresi _n_asıl geçti? B~ malum degıl. imkanı olmadı. İsterseniz 500 'franti 
rada yapılıyor mu? kuyacaklaı·! Ingılız lırası ucret verecek kadar yordu Kendısı, eser yazıdıgını bu suretle . . y ·a b" n· ere • 

··· ·· il · ·t · b. k b' . . · . d.w .. 'deli d F k t M t daha vennız. enı en ır an v 
- Evet, burada doksan çocuk Tarasadan aşağıya indiğimiz za - erıye g~ mış. ır c;o .ıldıklerıne da Bir onuncusunun dünyaya gelmesi geçın. ıgını .ı a e er. a a ' a - ·m. Herhalde bu sefer mutlak iyj 

meccanen yemek yiyor Fakat ayrı- man tatlı bir miraret vücudümüzü vetler, zıyafetler l'<'kmı!), uzun za - biraz canını sıkmıştı bu hır esen yoktur. Faknt, munta - Y: .. k. b 
1 

v inim 
. ' ·· · b · ı t .. .. k k g· · hır duk an u acagıma em ... 

ca da evi uzak olan bazı çocuklar i- sarıyor, htırlıyordum. Mütareke sı - man boyle eğlenceli bir hayat sür - Artur, büyüdü. Otuz yaşına geldi. z~m ır ıaya sur.uyar, P: .şı ıyı· _ . r b n . Dün size verı1 
çin de t<..bldot yaptık. Ayda iki lira ralarında devam ettiğimiz mektebi - müştür, fakat işin iç yüzü anlaşılmış Fakat adi bir kahve garsonundan nıyordu. Ve en kıbar ispırtızma ku- ·v· Vaz geç 

11~ de 'd. ·z 
mukabilinde burada öğle yemeği yi- mizin dershaneleri buz gibiydi. Mek- terzilik eden bu genç kumral kadı _ başka bir şey olamadı. lü~lerine devam ediyordu. dıgımOpar~:~rı -~a :ıt o:ak. gazetel~ 
yenlerin sayısı şimdi altmıştır. Ba • tepte yegane sıcak oda kapıcının o- mır zengin fakat yaslı b' İ .,.T Çingene büyücü yavaş yavaş şöh • Işte bu sıralarda, çingene büyücü- - 11.u 

1

1
.an ~crb t 

k k d k . 1 h d d "d' (M .. d.. B f · ' ' • ır naı ız · · k b · h lk ·· ·· d d"' ·· 1 1 d. k d" re verdık. şte ıs a ı .•• mız arşı a ı ev aya, sıra a ye • ası ı ı. u ur eye endi) de so- clı d" . . retmı ay ettı, a ın gozun en uş- nun ru m, onu ev en ırme ve un - .. . d k" .ki gazetenU. 
mek yiyen çocukları gösteriyor. İlk ğuk bir odada oturuyordu. Yalnız ka nının tam on ori bın lırasını tü. Nihayet bir gün öldü gitti. yanın en mcsud adamı yapmak iste- Masanın .. uz~~ le ~ 1

• t 
1 

mua 
ay elli He işe başlamıştık. İkinci ay kapıcı romatizmaları varmı~, k<'ndi dolandırdığı anlaşılarak kendisi üç Artur Grifit, büviicünün kendisi eli... kırmız_ı ~~.re _ep e ı~a~e 0 un 
:::eksen çocuğa yemek veriliyordu. Ü- parasile odasına bir saç sob ı kurmuş sene ağır hapse mahkum edilmiştir. hakkında söylediği -;eyleri bir türlü YASLI FAKAT ZENG~N LEDİ ~~rlerını .~~sterır. Bu iki satırlık 11!-

.. .. .. 1 ş· a· .. b h d k w 1 d d"k"l .. 1 Y l l d . . d 1 kl d k d B 1 b . ~ ıçın verdıgı para ancak 50 frank. Ka • çuncu tıy yuz on o muş... ım ı yuz a çe e agaç ar an o umuş ça ı aşı rn ının yavaş yavaş 1tıma ını a ın an çı arınıyor u. un arın ır Leydi Knovles yaşlı. fakat sev1mli t 
ellidir. çırpı ve odun tahta sırıklarını bu kazanarak onun para islerini idare gün hakikat olacağını ümid ediyor • \'e son derece zengin bir kadındı rı da 550 franktır. .. ·. 

· ' · G" d v •• k" inin muı·acall Işiltim ki ilkokul çocuklarının sobada yakardı, Ve biz, ders zili ça- etmeyi de eline alan Roz ismindeki du. İspirtizmaya çok ehemmiyet verir, u~w~ ~n a§agı uç ış 
koruma işleri için büyük bir teşki- lınca sınıfa gideceğimize, hemen ka- b k l k d b a·· . . Binaeınlcyh çingl•ııe büyücünün inanııdı Arttır Grifik bir ispirtiz - at ettıgını farzederseniz, yani kazanJı 
l •t H ~ b 1. . . kl el k u umra ·a ın, u on ort bın Jn_ • ' · cm yalnız bu ış· ten 1500 frank oldu• a vnrmış. atta u sene va ının pıcının odasına gırer sa anır ı ... . . . .. . vefatından sonra ispiı tizma vasıta - ına masası başında tanıştı. • ' ,; 
riyasetinde ve Halk Partisinin Ona beş on kuruş rüşvet verir, buz- gılız lırasmı dort senede çekıp almış, sile kendisile münasebette bulunmı- Artur, son derece utangaçtı. Ona ğunu anl~rsınız ... ı, !' 

himayesincl bütün hayır cemiyet - laşan ayaklarımızı ısındırırken. sarfetıniş nihayet Mrs. Barnes ismin- yn ba~ladı. Ondan rneded umuyor _ kalsaydı, hayatı ölünceye kadar be- KOPEK BALIKLARI . 
Jcri kızılay ve diğer hayır ınües - Kaloriferin müsavi ve tatlı sıcağı deki ihtiyar kadıncağızı, parasız, muh du. karlıkla geçecekti. Fakat, ispirtizma Bu isim verilen 'büyük faızeUQ 
":'>·.'lcri çağırılmış ve bu toplantı ne- ne güzel. Dershanelerde koca sarıklı taç bir hale bırakmı~tır. [ Büyi.icünün ruhu ona, memleketi • (Devamı 6 ıncı sahifemizde) (Devamı 6 ıncı sahifemizde)~ J 



nlyaruz 60000 Frank için 18500Bir Jand!r· _ .......... ::. 
yüklılrMiıl.-ndunl.• ıen-:e=:-..:.:. Frank faı·z nasıl verilı"r? manın oglu ...... cleniz":'"'* 
bu defa, lwısaten derin not.tal ııazar tan alım§ bulunuyoruz. Bizim yolu - • (linet........_ llnMI) *laımfSJanundan: 
teatisine sahne oı...-. --~ i;tnııle ppchjpuz yurd. masasının ayaklan arumdüi a,U- 1 - Beherinin tahmin etiW 

Bu göriişmaJrr lli'•kbnbht w b1ı1mMJan 9'hlamı• Tlrk milleti, _ .. (1 iMi ·~ ~) .~ bunu üç ayda ödeJeıniyeceği· lan, Leydinin ayaklanna tesadüf etti bedeli .15 lira 50 kurut~ 250Q. 
itidal ne temayilz etmif ve ba suret.. ve 1* dıe IDilletler tarilıinbı binbir buyük bir cMdede, asri bir binada ml soyledim. . Bu ayaklannm biribrine temasa, is - adet bidonun pazarblda münaka -
le Kemal Atatürk'ün tarumile temin facia ve ıstırab kaydeden yaprakla - bir kat i§lal ederim!'. Ve daktilolen, - Beis yalı! Senedi dejiştlrelım. divacuı kararlqmasına sebeb oldu. sası 21 mart 93&taribine müsad51 
ecUaıilif pMe ,,_ •ed Wr mını,.. nada~ aetieelerdir. kltipleri, hizmetçileri, lüks otomo • iki taksitle yani bir senede öde - Leydi Knovelesin teklifini can ve Pazartesi günü saat 11 de VekA -
te ve ayni zamanda kuvvetle Waia CeW Bayar sözlerine §Öfle devam billeri vrdır. Ticaret oclasmda kaylt- yiniz. Nasıl memnun musunuz? ... gönülden kabul etti. Çünkü, Knovles let binasında müteşekkil komis -
edilmif elOD"Wk bir .....,._ eı9m1Fir: lıdırlar. Yanlarına bin teşrifatla çı- dedi. Masamn üzerindeki bloknotun imıi, tnpıtıende wletin aerveüa yonumuzca icra edilecektir. 
nan tam bir net. güvenme hissini c- Memleketin endüstrileştiril - kılır. Upk. Mösy~ der ... Banka mü - üzedne bir çok rakbmlar yazdı. Son semboliı idi. Bu aileden birisi, '1 inci 2-194 kuruş mukabilinde şart-
VenneJe _.....alt J Lo g art ....... de - a. ııntlk dii§ün- dürü ~.milhim bir fi müzakere edi- ra ~ ... e:~_.__ -''- L..-ı...ıı.. il- Edvardm, 5 inci Corcun hususi ki - .. esini !~_!*Y~nleekrin. her 
Tüı:Jı::-. dsa polM9r MJI llıat • p'Cı ....... k w deıNm edi- yor. Beaueytnlz. .. ., - ~ --J- u.ua verece tipUğinde bulunmuştu, ~ ~ muuaAmK&}'a gırm ıste • 
tirmftlfıl'. a. ı. ve el • meveudQe- Tabii aklınıza bir feY gelmez. Bek- siniz!... Bir dijeri de. kahraman Leydinin yenlerm de me*Qr gün ve saat -
~ tlliilll • '"il·• 'lı• ..,., fetde, ... llir suret- !ersiniz ... Fakat hususi bir odada. Yeründen fırladım: ilen kOCllSl idi, O da, Yediıac:i Edv'ar- de 290& llra 50 kuruşluk teminat 

tiknlnm .... ,,.. tııa • iM w tla • .. ı• t •• fllılııtde7iz. Eko- Zira (Beldeme odası) eski müşterile- - Ayda dokua yüz franktan sene - dm ikinci kızı prenses Modun katibi mektuplan ve kanuni belgeleriy
kdn'-"" 3 , t • • ıEI 11ıtu 11 a w & W y1p ._. kenctimiae re mahsustur. Yeniler, yani ilk mii- de on bin sekiz yüz frank eder. 360 idi. Ve prenses, Norveç kıralı ile ev- le birtlanlikte komisyonumuza mü • 
kalhnmı P••• m ,.... ••••• 1111 I' M ldlMa etmiyoruz, racaat edenler, başka bir odaya ah - liraya mukabil '120 Ura ... Vazgeçtim. lendikten sonra da vazifesıni mu - racaa (1337). 
da b919w llr ._,.., .,.. ti- Klllliıııli ı ı ; ! ı llat Wla oyalamü nır, bunlarla tema ettirilmez... Başka bir yere müracaaıt ed~ bafaza etmişti. z A y t 
zü.kTMltıiir. •ıDtf tıMJw. oc.p.t delik Bu gibi idrebanelerfn birinde tesa- - Siz bllirsinb. .. Fakat, yme bu· Leydi Knovels, ispirtize mau•mn Çatalça müstahkem mevki 4 üncil 
E~ B t t • q tm Atetiı•'la nılılıl. ._ wt •••••n fstihsal düf ettiğim yaşhca bir zatın anlattığı raya plecekslni& Ve yeniden 500 kocası tavsiyesi üzerinedir ki 1909 tabur 42 ci bölukden aldığım ve İs • 

ve Bllftetil Celll ....... ,_.. - -.,a lmd Mmm ~ JaP18Aia u hi.klye, yilrekleri parçalayacak dere- frank ftl'!Dek mecbarlyetincle kala • da, • yapııda olJNı•na rağmen giz- tanbul Hasköy §Ubesinden tedbil et· 
t enfııııillla ,_. ~ •• 'w ..,_ ...... .,.Jpa.,.-. Zira Türk mGs cede acıklı .. Bunu hakkiyle tasvir ~ caksuuz. ~ice Artur Gıifltle evlendi. miş olduğum askeri tezkeremi kay _ 

maa .e a• mı lllJI ....... tMllll aMl fctavlinin bifmeti faz.. debilmek lçln y(lzlerce sahife yaz • Dellgibi o1muftwn. Bu dolandırıcı- KRALIN MASASINDA bettim. Yenisini alacağımdan eski ·-
g ,..,_ ... F 2 b' '811da a W p- ...,. ••• llMSllhMtill da- mak J.lzımdır. 0 zavallıyı dlnleyiııiZ. lann beni ııoymak istediklerini anlı - hdivaç menaimi, altı phld hu - nin hükmü yoktur_ sı 
det d m .... ,._.. 11119 At ldll llQ..r ~ lrarpl&)'alJi • daha fJi yordum. Fakat. lmunı halile bırak - zurunda ve Londramıı Sent Andrev Develi Camii kebir maluillesmde 
nututia. 'l'lddJ • J n.a- Olan leaık ......,_,.... Bir gilıı guetelerin birinde şöyle mak muvafık mı,dı? klU-simte icra olundu_ Ağca Başa oğullanndan 
bu gih r f ela Jlllll lllr ' t t 1 8aıil B•c tHWl rmam dll'abte etti - bir ilin gözDme tlifti: cAz faizle ve ŞarUarmı kabul ettik. senedi im - Le1di Knovles, pıete muhabirJe • Mahmut oğlu Ali 
ha tepil r' r 'ıtnll. im - n • ,.ıazurh hmuıdblla. müsait prtlarla para ikraz olmmr- mladım. Paralan aldım. rine pı beyanatta INhmdu: 

Ataıllrk. • _,."* ......._. ne1lm .._.. iklDd 'bel .ne - Bir müddet tereddüt ettim. sonra bu • Ertesi gQn Jmum sanatoryoma cö cAllah lnsanlan. pytan da dünya- toı:r d61dilm0ftilr. 
kallrı-z ftdıbwla *• ilk,.. .. --• )Mııtlpan da banbnm mOd6rlne miracaat et - türdüm. Artık karım ve ben masra - yı yarattı. Ben, dünJldan nefreı e- Bahçe : Kmnen !ll4ltrah ve içeri-
daiJna buet111, dlllliııl t1ııııla z ' Nı jl 1 n. tim. fı kıstık, sabah bvaltısmı falan kal- derdim. Bumm jçln gizlice evlendim sinde bir kuyu ve bir kArgir kümes 
Tür~ Nıs'lı lwı ••• 'I' •. ı.ı. Gem ı. m6 ı tııeOe md +dHk Çünkü kmm veremdi. dzrdık; her ay verilecek dokuz yüz Sevdiğim adamla evlendim. Evlen • ve muhtelif meyveli, meyvesiz eş -
kiye .. h9 M' ild ..,a a.. r" ra da =' H• .. p11nm pn Bir sanatoryoma yatmalı idi. Bü • frangı tedarik etmek için her türlil dijim adam da beni aniyor ... JDmin çar ve &ı tarafında iki çam ağacı 
vet -lllM Jls;yzs •• ..._ 41Qar w 61m lllrlllalf .. tMIMıtl netice - yük bfr nezaktele kabul ettiler. İsmi- mahn.müyete katlandık. Altı ay ne demete hakkı var... vardır, 
biraz Dilde ...... .._..,_• lsl4 ~ •• •• .....,_. mi IOJ8dmıı, memuriyetimi ma _ muntuaman verdik. Bu suretle, çingene büyftclb:ıihı ke 1 - İfbu pyri menkulün arbrma 
diyor: ..-,.a. •ıt rt b ·• s ! ' da .._._ ..... ...,. v11at.ıa m:. a nere e 'sarf::. •Sonra fellket ... Kanın işinden ~eti Qıeydana çık.nu§doğruO derin §8l'tnamell 19/311138 den itibaren 937/ 
~ en müreffeh millet olarak varh- rmdan bkbıi temin edeceğini p - cejıiml aıa:_ ~ ~ kAtibl _ çıktı, daireden aldığım aylığın do - haneti doğru çıkmış, söylediği haki - 4524 Ho: ile Ösldidar icra dairesinden 
gımm Jlibs...._... as. ,.ıı.. im- terlJCıl" w glttiqe de dalıa fazla göa adil mm"afı " saire olarak bet yüz kuz frangını bora vermek bnklm kat olmuttu. Hiç tüplıeslz Grifit, dfin IDWl'1)'e!ll nmnaramnda herkesin göre-
rumlarmda delB. •f' ilan a. tereeel:tir. Fakat bil l&l§menin Jıe. frank tstedl. var mı? l'abclye gittim. Kanm ye - yanın en mesud adamıdır: bibnaıııl için açıktır .. İlinda yaiılı 
-eelli edlll '* IMd&b 191 ı ıı dan deJI. s17.e polltlbmm 8vmek delildfr _ Peki, dedim. niden bir if buluncaya kadar müsa - Evlendirdikten sonra ism1ni değiş-~ fazla maliHnat almak is -
b~yik Tlrk aQletinfn ...,_. Ştmdlden elde edilmtt netk:e1erln bl· .. • ade etmelerini rica ettim. tirmiş, daha parlak bir isim abrtq -~ iflMı ~ ft '37/452.f 
alidi& 8a...,.. • km )ılr .._. zatDıl tlft derecede belli oMatnnu tki gun ~ bir mektup aldım.. - Hay hay dedim. Şu wıe - tır: Bemados D. V. Sandariyorı ••• Ho:- hi ..,_ llDlmnm ile memuri-
ba§an • jpır, ........ 1 il, .... zaımdiyorum ve IRfli>aldekl netice - - ~ız parayı tedarik ettik. di imza.layuıız.. Kendisi 32, kansı da 89 yaşındadır. lllilnıeut etmelidir,. 
raber ,a.6t t asetml)c" tr - ım lıbat9d US deneed& belij ol_ Latfen ge~ ... • Hemen .. banka~ Çaresiz imzaladım. Bu yeni sened- Şimdi balayım çıkarıyorlar, 2 - Gayri menkul 12/N"ıaan/938 
dir.• fStlkbal kottum. Müdur. masanın üzerindeki le iki taksit daha borçlanmıştım. Fa A:stur Griftt, yeni ismiyle Sudri - tarihinde sah gilni saat l6 da tt'skü-

FiJhakika., Avrupa ve Az; lilrı :=mn:u=:~ ~ altı bin franaı ipreUe: . . kat, iki ay geçtL Karını yine açıkta. yon bir g&iı kralın, telefonla Leydfyı darda lhsantyede Şeref bey çepnesi 
leşme noktenacl• olan ı.,t'rlvH ftr. Wi.. ohnl 4' mÔD bulu - İfte. para.·· Fakat. bulmak ıçm Haydi. yeni bir sened. bir sened da- almasım ve beraber ~y içmk içi11 sokağında 18 No: 1u Adliye binaun
kiyt\: .-. lıir inpat ,.S ma M az g .: ~ ettirmek i - çok güçluk çektik. Bu sırada banka • ba. saraya gelmesini söyJedjğı zaman se- da 'Osküdar İcra Memurluğu odasın-
arzel•tlrte ft orada. . mı:- ~ ;;: nolta, ~ m:. ar kol_a1 kolay ~ ver~yorlar:. Ne •Nihayet bir. gün hesap ettim al - vincinden aklı ~aşından gıdiyordu. da Uç ~ bağırıl~ sonra en çok 
sa~ w mıabteıım bir bina, ÔllÜMo lvmi1ri al-. ...,.._ cWUriniml _ se sizin işin.~ gormek ıçm ... 1:'üt · dıjım altı bin franga mukabil ta - İnsana tali gelırse hep birden ge - artırana ihale edilir. Ancak artırnıa 
geçilmez bir hızla yiibebnektedir. zin aadece realist. bir dilfihv d b8i eQ. fU senedı imzalaytnız ... Dedı. Ve mam on iki bin frank verdiğimi ve lir. Vaktiyle, Awsturalyaya giden bedeli muhammen kıymetin 75 şt .. 
H.aı.. iM& llllif melr••11 •nın i§ • ka bir p.!11 Nmadıjadıı IAll: bir kağıt uzattı. Aldım. baktım: daha üç bin frank daha borcum kal- ve orada vefat eden uzaktan bir ak- ni buhnaz veya l8bf isti~ alaca-

cibltm ollllll B?fl idi Celil.,_.,_ Bir devletin ekon- •ak" ·· ıw Yedi bin bet yüz franklık birse - dıjmı öğrendim. Aklım zıvanadan rabasından 50,000 İngiliz lirası mi - ima naehaDl om. diler aJacaklı1ar 
dan lmll1lt '* _..._ elde __,. - - ı:"• . nal.- 91ktı, bfr mektup yazdım, artık me - ras abnıftır. bulunana bedel bunlarm o gayri 
çahşmıetun. aual 1iegebbusu kırmıyacak §eki.lele 1§ - Bunda bir yanlıfllk olacak dedim. telik vermeyeceğfmf söyledim. Bundan bafka her g6n sinema menhl ile temhl ecBJmq atar.aklı • 
~ ... ~ldedl&. ~1'z11Niır. Be9 mdm altı bin frank ıafım, • N .tenya müracaat etU lmmpan~dan, kendisini yıldız lamı meanumıdızn fazlaya çıkmaz _ 

ve üldsıll ..... ... ....... -.- ft ppbtt,c\ ~ ~~ 4ıP -~ w ....ı ~ w.a ._ ~ ...... ,..... !? .. ,, 'NI '1abl 
asalet dolu demokrat,k tvazuu ile, .ya~ ~ ilefiitılati! ve lık... rf. ~ ~· •Biç bir i'!Y yapa _ maktadır, kalmak uzere artırma 15 &iP;ı ~ 
Celil ..,_. bir# dl takdire ~: ~ tanzim - Ha, ll8bebiht an1ata7mı: Parafl mazsınız. Katibi adilden musaddak Fakat o, Leydinin yanından ayrıl- temdit edilerek 'rl /Nfiıtm/9!t 'f8ii -
tüeli ,..,.. 'ftl'IDektlıdir, CeW Ba- :.::::- dm "maı;.~~ Jllde cm bet faizle w bin liiçlükle senediniz var ..• Parayı vermekten mak istemiyor, Şiıbdi İtalyada dola.- hine müsadtf Çarpnba gün& saat 18 
yar. tw bir vıa lı a Tidr tipillr. •. ~ ~ . bUJdak. Soua ltir.lm ~o- tiqka çareoiz yok. .. • cevabım aldun. ıyorlar. Belki Jalmıda şebrimbe de da 'ÜtkOdarda thlaniyede Şeref Bey 
B• ~ beni. aat elDlle ..._. ve PJelerindllt biri dairelennden zu hesap ederseniz fazla bp.lnıazsınız. •Hülha, bizim ... Evde ne dolap lirle TerdirnaDlara müjde!... çepnesi sokaimda 16 No: lu adliye 

etti. lfalik fMaı..,.. wmnda llm1ann( ,_.~laline ._..,., •fa w•, lıll ..... nal- .. kaldı, ne sandalye Hepsini sattım. Wna•da Ö*ftdsr icra memurlulta 
bir ifade De ..... 1ı1r teı.ttek ..a tz1a tjmet alla we •• ,,.,._ toi.ıt - ..... U.,eeellnlA dair Wr temi- v..- 'bıinı IJlletÖ. 1'"81, anası ti'1tü~" I 'f tııemJrl'I~ c odamnda ,..._ ebrmada bede-
lds ....,,rı:rj'..._ manngn ........ maa memnu bulunan umumi biri - nat dahi istemiyoruz... m~ ,sıkıntıya dayanamadı. Göztepede Kadirağa sokaimda 3'1 li satı§ istiyenin alacağına ruchani o
nu WINl. dare sayesinde varidat me4a1mm • Bu para ile kazam hayatını kur- Güıriln 1ıı11Jrıti. b1p 1111desinden -at M No: da tm.\l km hanaya ~ ı.a eliler alwaklılann bu PJri men 

P'4ll llMlnlar, zihninle ,_iden lapıetlendirmeğe veya senetleri :ya taracal diişünd\lm Kabul ttim. dü Cadde bostanı tskeltisl yalı bo1.11 10 kul ile temin edihnft aJscatıarı ıw-canJ...,... ratmaja muktedir gelir ka)'D8klarmı ımı · e ,..• No: da Seyfi M~ ojhı Ali ... • faZlaıa plmwlr prtile en 
Bel .Celal BQar tarafmdan Jrabal me.rdana çıkarıyoruz. disiDe son bir sual daha sormak iste! < nm Kachkoyiinilll ...., ~ lbaıe edilir, Böyle bir 

ecfilmeJrlilim terefinin iJkl deifldir. Bu preııatpJ tatbik meftiine kofa- dlm: l TiYATROLAR 'cedit mahaPeerfp• ,..~..... ..~ JbaJe ;r.ıp19'Q. 
Bandlm 12 w ene1, buaia Tiirk rak. Jalnız raporlar yaırnap ut Yal>aacı. _....,. U. ftrk po- - daeski 33/Ulll ... lfo 111 .. V. tıi1iilııl ...... 
bmblm ~ fÖhreti ~ya- ..... .-urı.t, .... Oıpöllln ...... u.pekDe dedim Jı:f: rtu .... rul müfrez 1 .... llo: ıu bam ... • - pelindJr. Ar -
7ıhml en "6ıiiltl olan ft Jia JÜZ biıllat tatbik etmep de mecbur et - '1'lirkiJede müesses bazı yabancı mdfrez t barita llo: hı bam arlrMı tmnaya jftldk ~ 1ubnda yaaJı 
Türk bir ""iiw • tlılldl -. it• flıbtleıtn 1r0ırernet tarafmc1an sa - Sadi Tek Ratıı> ~•21ıi bo8bmı &ıü Anbaa- bJa:tetin " ,_. lıilııfıııl• Dilbethıcle 
Banb Dk Jam1uP lbllde Wr Otaqlnbı hatalaimdaR da b.irçok tın alınmam, maU mehafilde 'rürk . de sokağı ile mahdud 1330 metre mu- pe) .._. ft'18 IDilt Mr bankadan 
kere dlılııa akınlPGm. Anda aeçen defa tntt•rnmht ve larafm mi1te _ biltOmetfDJD TOrldyedeld cnbi ser- TIYA TROSU ~.abbaı mikdarmda m.aüri ......._. ........ mektuba tndl. edllecektit. 
mildclel sarfında bndtad imar ve radift olan ekcınomtk Jiheralfzmfn lf- mqe ve müeaeaelerfne muanz bu - • ~ından evirıtloiı tada .-ı .._. • - ~-..... ... Ot. 
!skAia 'YeJdli. H~ VekileU ve • r.mıa düpnemebizin kendimizi a- lundup lnUbamı bhıl etmiitk'· Pazartesi (Kadıkiy Süren•) da gır ve ~ .... iQ• 1 WriJcm 
ldlt ve iki defa da 'ltoncwm Vekili el- kwnap çahpyoruz. Bapttfl t.tMssomte eevab ve;di· (Bu masal böyle bitti) büyük vodvil hammiDell e9inlil açsk artbdDıi •-er 
mutıur. Hemen BatiyarJamamlf oıaa. Politik rllnc1a da, creliilde nizam cEkonom1k polftlimmzı ilah etm4 a perde 1/e çarşamba Osküdarda U - satılmasına karar verilıniftlr. e '1i.'ann feah oiunar8k ~ 
7Üzü, api 88idD wrjiJI. Wki bi .. w vebr ft l!atWe it bidfil ve oJdulumu zannediyorum, Telmih =~ =~ perde 3 tablo. ~aziyeti bazmm : table JGlu ead evvel en yiibek tekJifde bUiiıiaa 
.raz daha ~a olpnluk ve otorite i- *MhhftcDere hGnneı Gzertne müea _ etmek ~ smdıinn §irket - 1atanbul asli~ beşinci hukuk mah desındeld ..,. tel ile tnıa demir klmae .._,,_ 1'1ip im tefte ..._; 
le, eakfli &iW • ....._ etmektedir. 1es dıemolErattk btr görilf e8l1anıu ıer w Jmt1Ju mncldetlerinfn bitme- • kapıdan .....,. ...,.. :@11;1 *"* ,.na..,.._. ._ otirxs, • 

İlle ,_..., Rekfnnnbur A~ tsafne gayret ediyoruz sine çok l8maD bfmamıp. Bunlar bmesinden. buluna .,.. tcmıato '1j af ,. lribs ı ı '*' en Ji- llln ~ 
idin Jalmı bir c1oemnuıJ. bir Dk aiD bdnci IU8l olarak. ~ memletetiıı ekonomik kalkınması Müddei Me.Waat Bayıin ~ hanlığı vardır. Çifte tahta kapılı üç detle artırmaya çıkarılıp en çok aı·-
lt arklfhpnm. IOnCljun ••Bera ea ııiJet meselell h kin dıkl dti em- yQ)ainda ~pılan gayretleri takib e _ vekili awuı Ali Dciıd~ tarafla - buzlu camlı kapıdan zemini alışap tınmt ihale edDfr. na lbale araauıda
laJlbiJeüe c:evabJar vm:e16cek ..._ Jel'llil IOfdum ~ ;:.: ceVab~ debflme1erl için tendi tefldllt ve dan Be§iktqta hamam sokağında ı 7 Ö§emeli sofaya Jirilir. İ§bu aofa ki fark ve aeçen aünllr. için " bet-
mın. bqıaada ~ ft dedi ld: • servislerini tensik ve ikmal etnıek numaralı hanede mWdDi kazım Şa- tmrinde yan yana iki oda vardır, Bu den heeap olaacak fala ve dijer 

tik olarak, zihnimi en ziyada tur icab ettillnl a&ilYorlardı. Halbukı. habeddia aleyhine: mftddeialeyhin sofada tek kanatlı bir kapı ile ayni - mall'8flar aynca mubakeme,e hacet 
ahyan IG ..U '°'°"""': •- Bilim ~ _.,_, wvell bu fli'teılerden baıılarmm te&ürab 1staııbul tleşillCi tera claiıesinin 930 ı 1lUf diğer bölümde ıemUıi v tavanı ah ~almaksızın memuriyetimiıoe alı • 

- KemaHzmtn ekonomik d kendimizin k;avvetiDe. an mbdern lh~ 8'bk tekabül e _ ıi'152 numarah davam. ile mü ekkile- şap ve önünde yıne çimento döpm. cıduı tahsil Olunur, 
al ~ •a••m 'l)llHl1!7 • dayanır. Jeografik ft deud)eeek derecede eskiydl Buan sinin almakta olduju • öjreanenUk ti balkon yenni havı bahçeye çlJa • 5 _ İpotek uhibl aiaeakblarla di-
--TlrtiJeclt Y~ ve IDiukbnbh- zi;pttmh, AYl'UplMta ,,. Yalnnprk - tadilltm ynl tellsattan daha ~ - ma 1043 lira 40 kurut ala ol- lır bir ~ bulunan bir sofa üzerin jer al!WWklılann w irtifak hakkı ,._ 
iı tifr darlna aael fıllkil edeD ve ilmi ta mi•* 1*' Nl .,........,. nıl • ya mal oJcluiunu ~ Bu prt _ maq ~ de zembıi karoslman dÖ§eli hir mut- hiblerinm, ~ menkul 61ftbacleki 
~ W, IDAtpradjfi teWr.- saiddlr. ö,ı. "*' nl Jd, her &lrlil ya- lar içinde mezkftr ffrlreUer .bizzat ken dujwıdan ~ahisle haciz Vuetmit ve bak bir heli v• fayans lavabo ve bi - baklarıam hua1aa ile ~ ,,. mwaf 
ki olum ..._ -ztıı. tlleddid • hm i~nlgjik .... .,.._ ._... di arzu1ar11e hütamet mafmdan sa ftT8kı büyük adliye Y~ yan tlfiğinde r.emini çımeato ditemeti olan iddialuırıa '81ri lileDJaıl 
süz ..,.. Ytıhl. bir luiYe; lı8 Micıllıt&da ide' bitine tın ahnmaJı tercih eJ'lemftlerdir. .. oJduiu halde Jellileme kanwıu bir kilu vardır. Ba. WaaJaa lııeJi. ile üB'indeki baklmıma illa tarlıin -- X.-....,, .. ...,...,. ~ bıp da_,.. ..... ı.. •ı• IDl!kte ft ArzU ecJnmn tellldrf ettiğımiz m1itıı:Jbince yenilenmiı ve amtbak kısmının üzerine sonndan itibaren 20 gün içinde ftr&kı 
Cumhiaitet lla1' hdl r lıit P"llrA- mlhm llbıaoetllicle bulunma - bir nm .-maye Vll'dır: Bunlar da Dıezkllrun t1Jiıı ettiji müddet dahi ilive edilmif ve yan tarafda -.., müdliteJerile Wrllkfıe memuriyet! _ 
mında tllif edRmff ollak ~- 11 _. eylelnelrtedlr,• seneri aermayelerle mftnh•sıran po- munır etmif -oldujundan bani mev- merdivenle çıkılıe bir çatı ad8a var .. -.. bildtınaelerl te.ı> eder. Aksi 
mm. Kemalfst -zeJfm. pbsl mlDlil ;8mpeldl, Balkan Antantı Konsa - litika. ve speJdijaS70n 8"fe).eri gü _ zuun fekkile muarifi mı•hakeme v dır. BiJMUWı bıe'9U ......,._ beka halde Wdan tapa sielDf ile abit ol
yet ve phd çabpna prensipJedae 1'* - tıaplatm netfcıelert hak - den _...-1 .. w11.. 1'$at deldi 8el'- icleti vekiletin .,_ı.._m .._,_L..a .. "" nı.- ve bölme c:bvarlan kArair o1Dp c1ö madaqa •tir lledeJinüa .._..._ ....... ~. 
hilnllet ··=· .1--~1-~ "'...,.......__ wu.QIUI ~ ...... ta --·-- r-.r~ -"'........... ._1*bft kelime lltfe&mesine mareler ve pb11lar, JranunJaraııa me edilen davadan dolayı ~ • şeDlf! ve ~ ..... n eialllpQr. · dm ~ blirlaı. = rnenf-;:t, llllllf menfaate tebcf.. dair olan meırme fU eevabı ft1'UÜI • ve ekooe>dk şt~..ıtmf• ~7.-t pr yb iJAnen vaki davete icabet etme- bavaıazı ve elektrik teliaata 'nnlır.. 1-Aha .-ma bedtlt baridnft 

•ı -- -mAMmaba etme2, tir' Evin SU ihtiyacı bahçedeki ~ Gi1nk ibaJe bnr paDarmı ~ fe-
•!'enH ben» ile ..-.,.ı ben• in ~ ~;\.;iir; Antantına esas tile; ~ede daima•~• -lmf ve müddei vekilinin kam1na UJ• t.eaıfn edilmektedir. &bahir ,.. nıl:Mn:mı '"• aeaelfk vakıf tavi,z 

kaıy'••• her llitlllfta Tiirkfyede, ıepil eden Bir ve mwniaat blrUlf-= ::: ~ "::.:: : gun !~~v:f11:.ı:un:e7h Na halk~ ~tr~ korkulu~ Da • ....... ~ mecharüur. Gayrl 
hs - (WJ1tl .,, galib itilir. nl bir kere daha ~ eylemiftir, dır.• ZUD Y"'"""_.a ~ m gıya~ ~ mm üatu kiremit!& örWlüclür. Den • in nefakaden tlolm matera-
~ lıiıP ,.,._ evet reaUstiL Bizi, Balkan Antantı, ba ~ da ran ttihaz ve ıcradan da keyfiyetin J.er yapılmam'fbr. Wna,a _._ &a verjller tumW w teıwkat ve 
'fn-lyıelerdea, .anııııetaa ılpde her wnnktnden daha •ilam ve al =~=-a::n 1118~ sonılmuına karar verilecek yevm ıllve edilmit olan mutfak ft heUı teJWiye rüsumu vakıf ie&reli borç • 
realiteler ve bapnlar ..,,.. ~. r.u.ı politikasmda devama azmet- anın bu köpmnde topladığım diğer tahk kat 18/4/938 tarihine müsadif sıvasızdut. Bahçenin •ka tarafmda luJa ldMa. 
Dılalmlzt Relısleuaihvr Atatii\ ı.i mff ldr .halde olarak çıkmaktadır. tıi* iatabalardaa edmdıaim Jcaua. cum rtesi gunü saat 10 a bJl'akılmış klqir iki oda ft '* iMA • bir 7 - -...0.. atndt • tli....,. lf

pr i' ... P'-llldun11• açıbf c:eİ9e- Çe,.nt ilat aeçnıek üıeredir Gö- at tucfUr' ld, 'J.'Qılı;Bj. bu dereceler _ oldujundan yevm mezkUrda ya biz- ldlardan ibaret -:" 1eal ,.._hlut tidık ı •mJ.er .rtınna prtun;eifnJ 
liqile ııılJ'l• 9' - nu••,S. bir b- riipneyi uzatma. arzuma . de modem Gila ı.. eelti her • veya btheUJe labatı vücut et -~~ ~ ett• n talnlımt .. • • • 1 ~•ll mhimata ~ ft 
,,. .._ •11-'"'I'' 11~ la bu nezüet bitılırl lllllhatabumn kıy -ıan daha -....a... ••h LıoiJJeti,ıı 0 u meil'li talrıcllad&- multakeuıeuln.., _ ~arici ~ favw w ..._ ! ı _.. ltabldftlitf act ._ 
IIÔrrlılıd• ~ "' ~- ._ •· ~ • - - a-• "" -...- • ,_. ellla w • uı Tttnrııla ~ 

~ ., ......,.~ flillla itPl et - mndır ve-.... &elecektk. Oıılarıa pi*••• w Mbt ......,_ _ 'tlılldl eda raww --~al J ısi 11111!11.,.. • lıdf • 
eımb _. beni $«ıehıwldeılr. Bımn- dOlltllflıl ...,. c'Ap z* 6'MI. .H. U. M..JE, tl11B-..ildii malitılı. ntaniar :.. ldrifler 4-ın. ıea ...,......_ ~ ~lu.a. • 

la ...._. veda etmeden e9\tel keD- tifatsızlık olabileeek W:r vnl'll"har, ...... ~ illa oıaa:.r. eıtl). :ıtcq elarak ,..,... :!'t ••••nııl1~ıaı:tı•l'-*l6· 
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Ko~dor R;;;,57v'k~tk~;~;J~'; Şükrü 

Pala,Donanrna başkatibi liıs~n ve gizli vesikalar •. 
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Yazanı Rahmi Yağız 
TercUm• ve iktibas hakkı 

mahfuzdur. 

bosun 
Londr~ya 

alim heyeti 
dönerken: 

~~-==--~~~~~~~~~~--

· .. ıstanbuı . ·. seıediYesi· .: . iıanıarı ·. 
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Türkiye imar Bankası 31Biiincikanun1937 Bilançosu 
Aktif ı 

Kasa: 

,Banknot 
1Gümüş 
Ufaklık 

Dahilii muhabir bankalar: 

Lira K. 
92,000 
2,575 

75,91 

94,650.91 

Tevdiat için munzam karşılık: 
Senedat cüzdanı: 
Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla 

69,1368,31 

kalan 270 

1 97,138.31 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
98,863,50 

98,863.50 

192,675.23 
32,631.89 

50,978.87 

303,257.40 

135,077 
899,271.52 

1,034,348.52 

İlk tesis masrafları: 

!
Kefaletten borçlular: 
razım hesaplar: 

2,657 
13,129.88 

15,786.88 

55,823.83 
1,925 

57,748.83 

Yekun 

L a K. 
94.65U -91 

47, 165 93 
28,046 61 
97,138 31 

98,863 50 

303,257 40 

1,034,348 52 

]14,682 94 
15,786 88 

57,748 83 

12,811 95 
6,563,331) 53 

342,882 05 -8,810, 714 36 

a ssi . • 

Sermaye 

İhtiyatlar • 

Fevkalade ihtiyatlar 

Kanuni ve nizami ihti-
yatlar 

Muhabir bankalar 

İleride vukuu muhtemel 
zarar karşılığı: 

Mevduat: 

Cari hesaplar 

Vadeli tevdiat 

Tasarruf tevdiatı: 
' 

Vadesiz 

Vadeli: Bir aydan bir 
seneye kadar 

Sair muhtelif alacaklılar: 

İtfa tahsisatı~ 

Lira K. 

37,657.70 

30,871,40 

68,529.10 

281 ,738.71 

12,475 

294,213.71 

l\\968.0~ 

107,261.69 

Talep olunmamış temettüler:~. 

Kefaletten alacaklılar: 

Nazım hcsablar: 

Kar: 

YekCı.n 

L ı r ,ı I' • -ı,ouu,uuo 

68, ">29 ıo I 

8,43) 40 

294,213 71 

173,229 71 

170,830 89 

14,732 47 1 

606 53 
1 

6,563,330 !>3 l 
342,882 J5l 
173.923 97 

8, 8 lU, / 1 .:ı .>6 1 

imar Bankası 1937 Kir ve Zarar Cedlteli 

Maaş ve ücretler 

İdare masrafları 

\vergi ve harçlar 

\Sair masraflar 

1
verilen faiz: 

,Verilen komisyon: 

!
Muhtelif zal'arlar: 

Amortismanlar: 

1

safi kar : 

Lira K. 
27,001,97 

5,258,93 
1,089,25 

129,95 

33,480.10 

Yekfin 

30.208 02 

671 85 

2.98 1 65 
6,580 61 

~73,Y~J ~ / 

'.l47,8 ... t> w -

Muhtelif karlar: 

Banka hizmetleri mukabilinde 
nan ücret v komisyonlar: 

alı-

Yekun 

6,539 8'7 

1 
6,517 ?.O 

1 
1 

247,846 -rl -
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Yeri . No su. Nev' i 
Depozitosu 

T. L. 

83.-
99.-



Bir bahar sabahı ka·dar güzel! 

Kaşe erinin tesirini öğrenenler ro
matizma ve adale ağrılarını unuturlar 

Çünkü her şeyden 
evvel sabah ve ,, 

akşam 

RADYOLIN 

NEZLE, KİRALIK ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HASTALIKLA
RA KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR 

l'erkibi ve tesirindeki sür•at itibarile emsalsiz olan NEVROZİN'in 15 
tanelik ambalajlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağrılara 

karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lstanbul inhisarlar 

kullan~rak . d.Jş:erioin 
sağlamlığını ve göz ka· 

maıhran ·parlaklığını 

kazandı 

Bütün diş ve diş etleri arızalarını giderdikten 
başka ağız kokusunu i~ale_eder, ağızdaki mik· 
roblan temiıliyerek . sıhhatın ve gü7.elliğin ay
nası olan ağzı bır. konca gibi güzelleştirir 

Sabah ve ~Ktam di,lerinizi fırçalayınız 

l lstanbuİ kom~tanlığı Satıanlma Komisyonu ilanları 

--------------E----------Gümüşsuyµ hastahanesi için~ 

B •• d •• J •• "' •• d 9000 kilo yoğurt sa tın almaca -
aşmu ur ugun en: ğından açık eksiltme ile ihalesi ıa ı_tBMlblll ••fiil 

Piyasada satılmakta olan ispirtoların satış fiyatları, 15/ mart ı 933 ta- - mart 938 cuma günU saat lf) de 
fihinden itibaren indirilecektir. yapılacaktır. Muhammen tutarı 
•. . Dükkinlar~nd_a yakılacak İspirto cBoyalı kamineto ispirtosu~ ve şi§e 1800 liradır. İlk ~emin~~ı ı~.~ li -
ıçınde tuvalet ısptrtosu satanlar, mevcutlarını birer beyanname ile 14 ı radır. Şartnamesı hergun ogle -
Mart/938 akşamına kadar .-yakılacak ispirtolara aid olanlar Kabataşta den .evvel komisyonda gfö·üicbi -
kain Başmüdürlüğe ve şişeli tuvalet ispirtosuna aid olanlar da en yakın lir. isteklilerinin ilk teminat ırıak 
satış depolarına• bildirt:?ceklerdir (1184) buz veya mektupları ile 2490 sa

Uykusuzlu~, asabi ö it
sürükler, -sabi z:a~ıf· 
hk1 bas ve ~:ar•m baş 
ağrrsı, - baş dönmesi, 
baygmhk, çarpmb ve 
sinirden ileri g~ean ' U
tün r· hatsız;~xinırı iyi 
ed r. 

MEYVA TUZU 
En hoş taze meyvalarm usare1erinden istihsal 

edilmiş tabii bir meyva tozudur. 

tın intizamsızlıklarmı en emin 

surette ıslah ve insana hayat 

ve canlılık bahşeder. 

yılı kanunun 2, ve 3 ı.i.ncü madde
lerinde yazılı vesikaları ile bera-j 
ber ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda komutanlık Salı -
nalına komisyonuna gelmeleri. 

(1128) 
••• 

~m!l~i:maiaa:ılil'3'l'l!'!'DBDZZl~ 
Sultanahmct bırinci sulh hukuh 

Gümüşsuyu hastahanesi için hakimlığindcn. 
1000 adet tavuk satın ahnoıcağın- azine namma İstanbul maliye mu 
dan açık eksilteme ile ihalesi 18 - llawıe n•m11na İstanbul maliye.- mu 
mart - 938 cuma günü s::ıat 15,30 hakem t müdurlüğü tarafınd,-ır. 
da yapılacaktır. Muhamnıen tu - İstanbul Üniversitesi hukuk fakülte 
tarı 600 liradır. İlk teminatı 45 sinde 4107 sayıda kayıtlı Bursalı Os 
Liradır. Şartnamesi her gün öğle- man Sabri oğlu Amil aleyhine açılm. 
den evvel komisyonda görülebi - :J5 lıra 61 kuruş alacak davasıncl< 
lir. İsteklilerin ilk teminat mak - müddcuılcyhe tebligat yaptmlama 
buz veya mektupları ile 2490 sa - mıı;; ve polis tahkikatile de müddei · 
yılı kanununun 2 ve 3 üncü mad- aleyhin adresi bulunamamış oldu -
delerinde yazılı ve~ikalarile be - ğundan 20.gün müddetle ilanen tcb -
raber ihale günü vakti muayye - ligat icrasına karar verilmiş v mu 
ninde Fındıklıda komutanlık sa- hakernesi 8./ 4 /938 tarihine müsadif 
tınalma komisyonuna gelmeleri cuma günü saat 10 a talik edilmiş ol· 

( 1129) duğundan o gün ve saatte bizzal 
*** mahkemeye gelmeniz veya bir vekil 

İhale günü talibi çıkmıyan 33. göndermediğiniz takdirde muhake -
tümene bağlı kıtaat ihtiyacı olan menin gıyabınızda bakılacağı teblig 
12600 kilo çekirdekli razaki üzü- makamına kaim olmak üzere ilan o 
mün ihalesi pazarlıkla 21 - Mart - lunur. (938 /335) 

• 

HAJAN 

ft Far .. Fare/e,.in C~railiJi,. 
Hastahk, ölüm ve pislik getir•n fareleri 

ile OldUrono·z 
Macun ve buıtday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

sıçanları derhal öldür ür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bugdıy nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe 
ve herhangi bir gıdaya siirerek farelerin bulunduğa yerlere koymafl• 

dır. Kutl'~U 15 dört misli 25 İkisi bir arada 30 kuruştur. 
\ 

~ ...... 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı ıçin öğütler 
Kiralık Kasalat 

Bütün gün arasız açıktır 
İNGİLİZ KANZUK ECANESİ ~~~~ 

İstanbul - Beyoğlu 

938 pazartesi günü saat 15,30 da DEVREDİLECEK İHTİRA BEWI 

yapıla~aktır .. Muhan:rnen tut~rı «Ambalaj için ve insaat malzemesi -.....----------------------------

dır2520Şlıradır. ~ themın~.tı 1.~Jl lidra- tiva ettiği hukukun b~ kerre başka· DEVREDİLECEK İHTİRA BERATIIDEVREDiLECEK İHTİRA BERATI 
. artnamesı er gun og e en d ki ·ht· · · ı , ., M t 1 --·••••••••••••••••••llii-••••••ıl l k . d .... 1 b'l' 1· a ı ara ıçm a ınmış Oı<ın .:.. 1 ar •Otomatik atışlı silahların fi~ek a_ «Otomatik atıslı silahların knpa -ı evve omısyon a goru e ı ır. s- .h 2 . . • · 

t kl'l . . .lk t . t kb 1936 tarı ve 127 numaralı ıhtıras tıldığı ande şarjörlerini çıkarmak ve ğını kapalı vaziyette lutmağa man-

Denız Levazım Satmalma Komısyonu ilanları 1 v~y~ ~~~~~ları ~~ın~hal:agüı~~ beratınkın ihtivda e~tiği hukuk bu kc.1:~ a~nı za~anda kapağını ~i~itl~me~ _i-Jsw:ı gaz ta~~ikli ~·~Iı~ma tertıb.ıtı· 
---ı kt' · d F . d kl d re baş asına evır ve yahut mevl~n çın tertıbat. hakkındakı ıhtıra ıçın hakkındakı ıhtıra ıcın alınmıs olan 2 

ı - Tahmincdilen bedeli 800 lira olan 10 adet elektrik hava n1otörü kva 1 tmulalyyetnın le k
111 ~ 1 a fiile konmak için ic[lra verilmeı:i alı~mış olan 2 Mayıs 1932 trih ve mayıs 193? tarih ve~ 16C6 nuın~ralı ih-

omu anıt sa ına ma omısyo - ·r d·ı k ' -
12 • mart - 938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme lm 1 . (ll30) · teklı e 1 mc te olmakla bu hususa 1675 numaralı ihtira beratının ih - tira bcralmın ihtiva ettiği hukuk pu 

nuna ge e erı f 1 1" t d' k · t nı · uı.uliyle alınacaktır. *** aza ma uma e mme_ ı:; eye erın tiva ettiği hukukun bu kerre başka- kerrc başkasına devir ve yahut nıev-. 

2 - Muvakkat teminatı 60 lira olup, şartnamesi komisyonda hergün İl 1 .. .. t rb· k İ Galatada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 sına devir ve yahut mevkii fiile kon- kii fiile konmak için buşkasrn.ı ıca-
göriilebilir. tan~~le k~::ıa:l~ı~~\:ğ~~tas: n.umaralara müracaat eylemeleri i- mak için icara verilmesi teklif edil- ra -verilmesi teklif eclilmekte olmak-

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli at ihtiyacı olan 21000 kilo sabu _ lan ° unur. mekde olmakla bu hususa fazla ma· la bu hususa fazla malünıat edinmek 
. tt K d b ı K · ·· tl (l002) nun ihalesi kapalı zarfla 21 Mart Sultanahmet birinci sulh hukuk lumat edinmek isteyenlerin Gala tada, isteyenlerin Galatada, A::;lan llan 

gün ve saa e asım paşa a u un an omısyona muraca arı. - - A • ~. • • .. 

------~-----------. ----.--.- 938 pazartesi günü saat 16 da ya_ hfiltimlıgınden: Aslan Han 5 ıncı kat 1 - 3 numara - 5 inci kl 1 - 3 numaralara murnc·tat 

Di' Doktoru 
Madam. 

l IDEVREDILECEK IHTIRA ~~~Ti pılacak~ır. Muhammen tutarı 5880 Hazine namı~a -~st~~~ul maliye mu- lara müracaat eylemeleri ilan olu- eylemeleri ilan olunur. _ 
cBakraçlı cephane elevatorlerıne liradır. ilk teminatı 441 liradır. hakemat mudurlugu tarafından nur. Sultanahmet birinci sulh hukuk 

· menni :ermek için müstamel emni- Şartnamesi hergün öğleÇ-en evvel Ortakö~de Fıstıklı sokak 3 sayılı ha- Sultanahmet birinci sulh h~ hakimliğinden: . 
yet tertıbatu hakkındaki ihtira için komisyonda görülebilir. Isteklile _ n~de Hikmet ve kefili Hüsniye aley- hakimlivinden: Hazine namına lstanbul maliye mu-

Marl•e Svelberger alı~mış olan 1~ ~art 19Jl tarih ve rinin ilk teminat makbuz veya hıne açılan cem'a~ 25675 kuruş ala - Hazine ~amma İstanbul maliye mu- hakemat müd~rlüğü tanıi'ı.ndan 
1244 nu~~ralı ıhtıra beratının ihtiva mektuplarile 2490 sayılı kanunun cak davasında Hık~ete tebligat ya- t " d" l°'~.. f d K" Sultanahmette Üçler mahallesinde 

. · ettiği hukuk bu kerre başkasına de- 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı pılamamış ve zabıta tahkikatile de h~kema mu ;:;_ ~u tara ~n an d u- 43 No .lı evde oturan evkaf müdüC, 
Hastalarını çar~amba ve per - vir veyahut mevkii fille için icara vesikaları ile beraber ihale gü _ adresi bı.:ılunamamış olduğundan 20 çük Ayasofya ı~ıcı ~r a mey a- muavinlerinden Ali Ziya aleyhine a· 

§erıbcden mada) her gün saat 9 verilmesi teklif edilmekde olmakla nü ihale saatinden en az bir sa _ gün müddetle ilanen tebligat icra - nı 1 sayılı ;vde es~ polis memur~a- çılan 40 lira 45 kuruş akak davası -
1 

dan 18 e kadar, Beyoğlımda İstik- bu husua fazla malumat edinmek is· at evveline kadar teklif mektup- sın~ karar verilmiş ve muhakemesi rından Celal aleyhıne açılan ~Y lır_a nın yapılan duruşmasında müddeia -
liil caddesinde !08 nıı~ralı Lü~- t~yenlerit?- Galatada, Aslan Han 5 in· larını Fındıklıda Komutanlık sa- 8 I 4 I 938 tarihine müsadif cuma gü 81 ·kur~ alacak davasın~: Mud~eı- leyhe tebliğat yapılmadığı gibi 7.a • 

semburg aartımanının 7 numaraııt cı kat ı_._3 m~maralara müracaat ey: tınalma komisyonuna vermeleri • nü saat 10 a talik edilmiş olduğundan aleyh ılann yapılan teblı~ta rag - bıtaca yapılan tahkikatta da elyevm 

L
dairesindeki hususi kabinesindeı· lemelerı ilan olunur. · (113l) o gün ~:saatte bizzat mahkemeye men mah~~me~e. gelmen:ış ve ı_nah- nerede bulunduğu anlaşılamadığı go 
kabu.L ed!c~ğifte arzeyler.... DEVREDİLECEK İHTİRA'"13ERATI DEVREDfi.ECEK İHTİRA BERA g~~edigi. veya bir ve"Itn gönderme- kemece muddeının talebile Beşiktaş rülerek 20 gün müddetle ilanen teb-

.....!!. ---~' - · . •Ateşli silahların kovanlarını çı _ •Top cephele ·ne h Teli! digı takdırde muhakemenin gıyabın mal müdürlüğündeki evrakın celbi - ligat icrasına ve duruşmanın 1/ 4 / 
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Rıza Sağlar 
iÇ li.ASTALIKLAR( 

11 OTEHASSISI 

H~r. t:; ı · Beşiktaşta tramvt.ıy 

caddesfoJeki muayen~haoesinde 

şaı:ıt o~ beşten sonra hastalı\• 

fil.il ~ ~ . - " er 

rı ma sus amu d b k l - t brw k k · d · · 9 8 ili' 1 .... karmağa mahsus tırnak» hakkında. mahrecli bakraclı elevatörlere oto _ a a ı .. acagı.: ıg ma amma aım ne ve bun an bahısle muamelclı gı- 3 tar ın~ ~ast ayan c~a ~unu sa 
ki ihtira için alınmıo:ı olan 2 Mayıs t'k b lt h kk d k. 'ht· . olmak uzere ılan olunur. (938/ 37) yap kararının 20 gu·· n müddetle ila - at 14 e talıkıne karar verılmış oldu-

··-s ma ı oşa ıcı• a ın a ı ı ıra ı· - .. .. .. 
1932 tarih ve 1672 numaralı ihtira çin alınmış olan 14 Mart 1931 tarih DoktC:>r _ Üperat .. nen tebliğine karar verilmiş oldu - gundan soz~ geçen gun ve saatte 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu ker 12?9 alı ·hı· b t .h or ğundan muhakemenin muallak bu - mahkememızde hazır bulunması veya 

ve w numar ı ıra era mm ı - b' kil .. d · k · 1 d. d 
r~ başkasına devir ve yahut mevkii tiva ettiği hukuk bu kerre başkasına Orhan Mahir T lunduğu 8/ 4/ 938 tarihine müs:ıdif ır ve gon ermesı a sı , ta { ır e 
fnlc konmak için icara verilmesi tek- devir ve yahut mevkii fiile konmak . . oros cuma günü saat 10 da mahkemeye muh~keme~: gıyaben dev~ olu -
lif edilınckdc olmakla bu hususa faz- · · · · ·ı · ı kl'f a·ı k Kulak, Boğaz, Burun hastalıke bizzat veya bir vekil göndcrmcdig-i _ınacagı tcblıg makamına kaım olmak 

ıçın ıcara v erı mesı e ı e ı me - .. .1• 1 (938191)' 
la mallımat edinmek isteyenlerin .Ga- de olmakla bu hususa fazla mallı _ la~ı mütehassısı niz takdirde gıyabınızda mahkc>me - uzere 

1 ~n ° unur.. . 
lata da, Aslan Han, 5 inci kt 1 - 3 mı- mat edinmek isteyenlerin Galatada, Taksim, Abdülhalchamit Caddesi y~ dev.ımla karar verilcceğı gıyap Sahıp ve neşrıyatı :d~re eden 

1 

maralara nıüracant eylemcleri 11in Aslaıı Han 5 inci kat 1-3 numaralara Geyik Apartımanı No : 1 kr:nmnın yerine kaim olmak üzere B~ mu1ıarrı~ 
olunur. mürr.caat eylemeleri ilan qlunur. Hergün 15 - 19 kadar , Himen tebliğ olunur. (938/ 332) ETE&I iZZET BENİCE 

Basılliığı.~er : Ebilzziya Matb.aaSı 
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