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Umumi NetriYat ve Yazı Müdürll 

ETEM tzZET --NUSHASI s KURUŞTUR 
.... 
F,.ansa ve C~migeti akvam 
Karşısında Türkiye 

Milli Tıp kongresi toplanıyor 

, Ciiınlıuriyet T ürkiyesinin ha 
l'ıcj • b' 1•Yaıetinde hudutsuz ır 
~ulı ve samimiyet vardır. Bu 
hl '•ihnen bu siyasetin bazı saf 
allrı -hele mahdut ve muay

~eıı bazı muhitlerde- müphem 
1 a.lıııaktan hatta büsbütün yan 
ış lnlaşılr:ıaktan bir türlü kur 
~lıııuyor. Bu neticenin husu
~ ilde, şüphe yok ki, propagan· 

a. te!kilatımızın, harici alemle 
\eııı b. · · d re a.sıınızın azlığı ırıncı e 
tede i.ınil olmaktadır. 

tiirkiyenin harici politika· 
'llıdil Ankaranın Fransaya ve 
~eıniyeti Akavama karşı olan 
qa.'-·k· · · anl••ıl· 

8 . defa Türkiyenin Fransa 
ır · t ldı a kartı aykırı bir vazıye a 

~ veya bu sebepten dolayı 
gı, fU • • • f' 1 benzer 
Fransızlar açın ın ıa eb. 'dd' . d " ı.- ır ı ıa 
hissıyat tat• ıgı UVT L.. 

h. · · emez. Esasen "" ma ıyetını geç ela 'btilif 
ile memleket araaın ı 1 

1 k h' bir mesele mevzuu o aca ıç k' 
kalmamııtır. Geçen sene, eı ı 
Osmanlı borçları iıinden çıkan 
'hti'IAf bir sebep olarak say
ı a ı, d' o lı 
mak doğru değil ır. sm~n A 
bo ları meselesi; Fransa huku 
m~ni o kadar alakadar etmez. 
Bu ihtilaf, içlerinde F~ansızla-

bulunduğu mubtelıf o::ene-

birm lacaklıları ile Türk hü~me 
a · b' t tkik ve 

Milli Tıp kongresi 
salı günü açılıyor 

Kongreye şehrimizden 250, vila
yattan 300 ~ok~.or iştirak edecek 

Üçüncü milli bp kongresı Salı gu 
nü Ankarada toplanacakbr. Kongre 
ye ~rimizde 250 aza kaydolunmut 
tur. Bu aza meyanında tıp a1emenin 

tanınmış simalar ve haıtahane etıb
bası da bulunmaktadır. 

\ Gazi Hz. · l f 
Reisi cumhur hazretleri dün 1 

akşam saat 18 raddelerinde re
fakatlerinde mutat zevat bulun 
duğu halde saraydan Saka,rya 
motörüne binmişler ve boğazda 
bir saat kadar cevel§ndan son
ra gene saraya avdet buyur-
muşlardır. ...................................... ·-·······--· 

Avam kamarası.nda 
LONDRA. 17. A.A.- Yeni milli 

hükumetin parlamentoda İspatı vü-

1 
cut ettiği tarihten beri muhalif me
sai fırka .. ilk olarak bugün taarru· 
za seçmiştir. 

Amele fırka11 mebusları bükiimet ıq ı vazıyetı en az ..,. 
llıış ıneselelerdendir. Filhakika 
~lıiyeti iyi mütalea etmı:yen: 
er Ve memleketimizin sıya~ı 

"e ruh\ noktai nazardan, Par•• 

ti arasında yenı ır e 
müzakere mevzuu olmuıtur. 
Bir çok memleketlerde borçla
rı ödeme mütkülitından çı~an 

Kongreye sair viliyetlerimizden 
de ayrıca 300 loadar doktorun işti
ralı: edeceği tahmin edilmetkedir. tarafından yapılan tekliflerin ame~ Artistler, kendil•rini getiren flapurun güoertesinde 

Ve " ~ .. sebet 
1 ."-"nevre ile olan muna 
'l'ıııi İyi bilmeyenler, haksız 
o~a.ra.k şu hükümleri vermekte
dırler: 

ali buhranlar; Türk nokt~ı na 
m h .. bır az 
zarındaki isabete er gun d 
daha kuvvet veriyor .. Bun ~ 
başka Türk hükCimetı ameh 
ve icra kabiliyeti olan her ~·?
gi bir ıekli halle varmak ıçm 

Konııre heyeti erkanından Dr. 
Niyazi ismet bey dün akıamki tren
le Ankaraya hareket etmi9tir. Ra· 
portörler de bu aktam hareket ede· 
ceklerdir. Y ann ve obürgün hare· 
ket edecek Ankara trenleri konııre
ye latanbuldan i9tirak edecek azo
yi götürecekleri için çok kalabalık 

lenin bazı sınıflarına müsavat esa
sına müstenit olmıyan fedakarlıklar 

\ tahmil ettiğini ispata çal19mı9, M. 

l
' J Snovdenin rnilli paranın ecnebi 

memleketlere kaçırılma11nı durdur
mak için tedbirler almağa muktedir 

Pariste film çeviren 
artistlerimiz geldiler 

1-T" k' Franıa müna 
1 

ur ıye -
ebatında bir nevi sojukl~k~ 
hYrı tabiilik vardır. Bu ıkı 
:eıııleketin harici politikaaın-

i h.. .. nı'yet ııöstermekte azam uınu . . 
dir. Baıka memleketlerdekı .11!'" 

olacaktır. 
Konsrede ıridecek izaya devlet 

olduğu halde böyle yapmadığını bir 
Kongre heyeti erkanından 1 iki defa mevzuu bahsetmi9tir. Mü-

Dr. Niyazi lsmet ve katibi unnım) zakere esnasında birçok gürültülü 
Dr. Fahrettin Kerim Beykr vakAlar hadis olmu9tur. 

Çevrilen filimlerden biri ilk sesli, diğeri 
ilk sözlü Türk filmjdir. 

l 1llnirni bir anlatma ve yak-
1'ııııa hisleri değil; siya~i ve 
~•li.•ebepletden. do~muf bir ta 

Ilı •nfialler hakimdir! 

il T "-'·'yenln bütçııeı ıle sa er ve unu . . .. . demir yollannda, Ankarada kaldık
lan miiddet :ıarfmda a otellerde 
temilit yapılacaktU'. 

daki raporlan okunacak münakata- _ ---·---•••• ................... ,_ 

ıar yapılacaı., ötı..ıen sonra serbest Mısır konsolosu geldi 
"İstanbul sokakları" ve "ka· 1 fında çevirmitlerdir. Sanatkir

.'2.- TürkiY81İn Akvaın Ce
llıi:r~ine ııirmeei mevzuu hah· 
•ollınaz. çünkü Ankaranm ti· 
•tı, Avrupa konseri baricind~ 
ktlarak münferit ve müstakil 
lıir ı>olitika takip etmektir .B.un 
da.ıı başka T ürkiyenin Cemıl'.e 
li Akvam~, garp konıe~ine gır 
'll~ıine, Sovyet Rusya ıl~ 0~·~ 
ıııd. linasebet ve taahhütlen manı 

it! 

h"~~ınen ifade edelim ki, bt 
b~kiirnlerin ayakta duracak h ç 
h~r ~Uvveti yoktur. Çünkü ne 
•dııeler ne hakikatlere, ne de 

~~ılı bir' sebep ve ınülahazay~ 
llıuıtenit değildir. Vakıa Türki 
Yen· ··ıAtmr F in vaziyeti, temayu a ' 

rıııııa ve Cemiyeti Akvam 
~l>.helerinde esaslı bir tetki~e 
•bı tutanlar bu hükümlerın 

ile kadar bo; ve sakat oldukla
~1 kolaylıkla anlarlar. Ancak 
~ lrı umumiye, bir mesele hak 

1tıda hüküm ve kararını ver
tııek için onun üzerinde fazla te 
"ekkı,jf etmeyi, lüzumsuz sa
Y~r, hüküm ve kararını daha 
b1hde mesmuata, telkinata ~.e 

mail ve' itkısadi vazıyetı uzerı• 
de bizzat dainler t~mdan Yİ 
prlan tetkikler; bu 1110 ~e en~ 
l.hır alacağı istikamet• tesbit 
etnıit ııibidir. H~ ~de borf; 
)ar meselesini hıç bir sebepd 
Türle -Fransız milnasebatın a 
menfi bir amil olarak almamak 
lizımdır. 

Yeni Türkiye, beynelmilel 
münasebetlerde sulh, adalet ve 
itilaf ruhunun hakim ol~ası ~· 
ideeini; harici si>:as~tıne ~~r 
umde telakki etmııtır. Bu .ıtı
barla Cemiyeti Akvam ~kri a
leyhinde bulunması varıl ola
maz. Türldyenin cemiyet aza
sından olmamakla beraber.~ 
nun bütün faaliyet ve mesaısı· 
ne ittirak etmesi, ihtil~flı ~ 
ıelelerini Akvam Cemıyetının 
hüküm ve takdiri~ bırakması 
bu sulh müessesesı ~~ndald 
k aatin en güzel bır ızalıı~ır. 
M:ı,leketin temayül ve .ıhtı~.• 

d n doğan esaslı hır mu-
cın a · · · d'ye ka lahaza; Türkıy~nın ıım ı 

d 
emiyete gırmek hususun

ar c · b kınıttı" daki kararını gen ıra . . • 
Al haberlere ve Hancıye 
v;;l:izin oradaki temaslan-

Konsre miinuelıetiyle Ankarada 
ealü Tük ocağı binaaııoda bir ele 
yerli tıtıhi mliatalızarat aergiai ıoçı
lscaktır. Sergiye ıehrimizin labora
tuvar ve müstahzarat aabiplerinden 
pelı: mühim bir kıımı ittirak etmit
tir. 

Miiıtahzerat sahipleri peyderpey 
Ankaraya gitmekte, teıhir edecelde
ri müstahzeret ambalajlarını da An
karaya söndemıekteclirler. 

Konıırenin açılma merasimi aa

lı gilnü öileclen evvel yapılaoaktır. 
Aynı ııün öileden sonra müderris 
Server Kamil ve Dr. Zeki Nasır Bey 
!erin "Şehirde '"' köylerde taldı· 
ye" -1 .. i haı.kındaki, môiderrio 
Kadri Rafit P&f& ile Dr. Himit Oı
maıı Beyin "Çoeuklarda sula m...ıe 
ıri" hakkındaki raporı.n olaıaacalı:

tır. 23 eylül çarıamha giinii öileclan 
evvel doktor Murat lbrahiın ve Ali 
Şükrü Beylerin "Ratitizm,, baldan-

mevzulara tahsis edilecetkir. 
24 eylül pel'fembe günü öileden 

evnl ve öğleden sonra serbest -v 
aular konuıulacak ve kapanına m ... a 
simi yapılacaktır. 

K-ırede rapor mevzuları için 45 
dalôka, serbeat mevzular için 15 
dakika, münakap.)ar için b"4 daki· 
ka tahsis edilmi9tôr. 

Kongre idare heyetini zevatı ati
ye tetkil etmektedir. 

Reis: Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili Ot-. Refik Bey. 

ikinci reiıler: Müderris Ziya 
Nuri. Muallim Refik Münir Bey-
ter. 

Umumi kitip: Müderris muavini 
Dr. Fahreddin K•,.. B. 

Veznedar: Mu•Ian Niyazj ismet 

Bey. 
Huausi lıitip: o.. Hasan Vuif 

Bey. 
Aza: Muallim Sallhaddin Meh-

met Bey. 

1 çakcılar" filimlerinin seali ve 

1 
sözlü kısımlarını çevirmek üze 
re Paris'te bulunna Darulbeda
yi artistleri dün sabah Umber
ya vapurile avdet etmitlerdir. 

Harici manzaraları tehrimiz· 
de ve kısmen Mısır ve Yunanis
tanda çevrilmit olan "İıtanbul 
sokakları" iflminin Pariste çe
vrilmetke olan dahili kısmı te
mamen ikmal edilmiıtir. Yal
nız her iki filmin Jevolope ve 
kopyeye ait bazı nevakısınnı ik 
mali için, rejisör Ertuğrul Muh 
sin Bey bunlara nezaret etmek 
üzere Pariste kalmıştır. Ertu
ğrul Muhsin Beyin hu hafta ni
hayetinde ve ağlebi ihtimal 
filmlerle birlikte ,.hrimize 

' e.ı· "1 gelmesi beklenmekt ır. s-
tanbul sokakları" ve "Kaçakçı
lar" filmlerini, artistlerimiz 
Pariste büyük bir faaliyet sar
federek, kısa bir müddet zar-

lanmızın bu kadar ciddiyet ve 
intizamla çahtmaları civar stü
dyolarda nazan dikkati celbet· 
mittir. Bu mesaiye Mısırlı sa
natkar Emire Aziz Hanımla,. 

Yunan artistlerinden bir zat, 
ittirak etmiftir. 

"Kaçakçılar" filmi ilk sesli 
ve "İstanbul sokakları" filmi 
ilk sözlü Türk filmidir. Mama
fi buadan evvel dokuz tane ses
siz Türk filmi çevrilmiş ve bun 
lar oldukça büyük bir muvaf
afkiyet kazanmııtı. 1 İstanbul 
sokakları" nda hakim olan li
ıan Türkçe olmakla beraber, 
Arapça ve Rumca kuımları bu
lunduğundan filmin memleke • 
timiıı:de olduğu kadar, Mısır, 
Suriye ,Irak ve Yunanistanda 
da rağbet ııöreceği muhakkak 
addedilmektedir. Yeni filimi er 
bir aya kadar İstanbulda gC;>ste· 
rilecetkir. Yeni Mr1ır konsolosu Ahmet Hak 

kı Bey dün sabah Umberya vapuru 
ile tehrimize gelmi9tir. 
................. ·-······-···--·--··-
Meb'uslarımız 
T etki kattan 
Döndüler 

Etıbba odası için 
·yeni idare heyeti 

Unlardan doğan hissiyata go
te Verir. Maalesef milletlerin 
~İiııasebetlerinde realiteler-
eıı, hakiki ihtiyaç ve tema
rı 

tfolunan manalara bakılır
na Ta .. k noktai nazarının tat
sa ur . · ekli . . yolunda bır tesvıye 1 
~:ı~nacağına hükmetmek la

zım geliyor. . 

Çatalca,Küçükçekmece 
ve Silivri gezildi 

Etıbba muhadenet cemiyeti dün 
gürültülü münakaşalardan 

sonra namzetleri seçti 
~.lerden ziyade hisler ve bete 

li 1ııfialler hakim oluyor. Ba
b~ıı en basit hakikatler, en ta 

11 hadiseler üzerinde durarak 
0tılıırı uzun uzadıya izaha çalı§ 
~aktaki zaruret bundan doğu
~or, Kanaatmizce Fransa v~ 

·Akvam karşısında Türkı· 
)e • k . d lltn vaziyeti, bu no taı nazar 
~ıı, yeniden üzerinde durula

tak bir mevzu halinde bulunu
Y<ır 
!ı..... 

Hülasa ıudur ki; bütün zahı-
• hallere ve bilhassa ayrı ayrı 

rı balardan bile bile ortaya a
mlen yanlı• rivayetlere rağ
tı an • . F ve 

Türkiyenın ransa 
mCeen,i eti Akvama karıı A olan 

m Y . 'dd' et hulus ve 
aziyetınde, cı ıy • 

:amimiyet ile ifade edilemeye 
cek hiç bir mana yoktur; 

Siirt Mebusu 
MAHMUT = 

• 

• meclisi 
Düyunuumumıge 

Maliye vekiletine bir 
müracaatta bulundu 

928 mukavelesine dair bir taled~e 
1. k"I 1· hını ver ı •. tna ıye ve a e ı ceva . 

. .. essillerile vaki mu-
" ANKARA, 18. (Telefonla). makkıller ınuml •ma mücibince ya-
u11 ec1· · at an a, · ~ ~nu umumiye m ısı v 1 tediyatın yenı 

•lıye vekaletine son pılmakta 0 an kadar 
t"Zdığı bir mektupta; 928 ınıı• bir itilaf elde olun~•~: ğunu 
ı:ı:~leıinde muaarrah, senelik devaınının pek tabn .. 

0 as~tle 
l> ._•ıtlerin dununda olarak ya- bildirmiş ve bu mun .. k 
r,1"1lakta olan tediyattan ge- 928 mukavelesinin muza ere 

t
1l'e kalmış bulunan mebalığın . sıralaruıda hükiime-
tı-v· . . 1 • . ve ımzası 'ti re ıyesını ta ep etmıştır. . . bnış olan vaı e 
l. Maliye Vekaleti mezkiir tımıze ya~ı . 
'""-!' • ' bA · et etmııtır. -~ .. ıse yazdıgı cevapta, a- ııar 

M. Litvinof beyanatta b~~~0?~~n~~n 
lJ ,MOSKOVA, 18. A.A.- Cenevrede .M ;•t anya gazeteleri 
lı"nıted Pres muhabirine yapıldığı kayd~le. 0

;" bu seneki seya-
tr ta a re tedir. M. Lıtvıno ' · n i bir 

İstanbul mebuslarından bir 
grup Trakyada İstanbul vila
yetinin kaza ve nahiyeleri da-
bilinde bir tedkik seyahati yap 
mışlardır. Meb'uslanmııı: bu. 
çok istifadeli seyabattan av
det etmitlerdir. 

Meb'uslarımızdan Ziyaed
din, Hamdi, Hayrullah ve Ya
şar Beylerin iştirak ettiiti bu 
seyahat esnasında Ç~talca, Si
livri, Büyükçekmece, Küçük
çekmece ve diğer nahiyeler zi
yaret edilmiştir. lstanbul me
b'usları Çatalcada bir &Ün bir 
gece kalmıtlar ve halkla ya
kından temas ederek halkın ve 
bilhassa zürraın ihtiyaçlannı 
dinlemişlerdir. Çatalca beledi
yesi tarafından meb'uslanmız 

~ 

Etıbha muhadenet cemig•tinin diinkü içtimaı 
I şerefine bir çay ziyafeti veril· 

mittir. Çatalcalılar bilhaua 
· DMn yapılan Jstanbul ıüreş birinciliklerinden heyecanlı Maarif ve mektep ih-

~ki ı!n fiti müsabakalara i~tirak edenlerden bir grup tiyacmdan bahsetmiıler ve me-

1 b l s M•Il" b'uslardan Çatalcada bir orta 

Eb"&ba mlıhadenet cemiyeti dün l içtimada intihap müddeti biten 
eski Türk Ocağı bin .. mda fevluıli- etıbba odHı idare heyeti yerine ye-
de bir içtima akdebnİftİr. Lutlen snhilegi ç ... ;,i,.iz 

Istan U Por ı ı metkep açılması için tetebbü-
' satta bulunmalarını istemitler-

takıma 6-2 yenildi di~E.rtesi gün Silivriye ııidil-

Güreş mıntaka birinciliği yapıldı 
ve lstanbul ağır ve yarı ağır 

sıklet şampiyonları taayyün etti 
Milli takım dün Balkanyat müsa- M.ali~ - Hüaame.~din 

bakalanna hazırlık olmak üzere Is- Husnu . . Burhan 
b 1 rlularla bir müsabaka yap (Vefa) Samı Nıhat Cevat 

tan i'ı s:;; t müsabakalarına pek Rebii Fikret Hakkı Muzaffer Nuri 
tı... a a~~ asına rağmen bala Buna mukabil htanbulspor da 
8~. ~:::.unı ~ir arada toplamak ka fÖyle idi. Milli takımdan Avni ls
b~tun d 1 t aene Milli takım tanbulspor kaleıine konmu9tu. 
bıl olama 1• ' e 0 Avni 
b' ka oyuncudan mahrum bulunu- . . 
ır d ç MiU" takım ıöyle teJl<il edil- Tevfik Samı 
y~ u. 1 ( 

miş ve orada da halkın ihti-
yaçları tesbit edildikten sonra 
Büyükçekmece tarikile avdet 
edilmittir. 

Bu seyahat esnaaında me
b'uslarımız ayrı ayn tedkikat
ta bulunarak notlar almıılar
dır. 

Etıbba kongresi 
ANKARA, 18 - Etıbba kongre 

ıi için hazırlıklara devam edilmekte 
dir. Bu münasebetle eıki Türkoca
ğında bir de eczacı ıergiıi açılacak- \ 

tır. Sergjde birçok miiıhatzarat t ... 

hir edilecektir 
Hayriye Lisesi heyeti talimiyesi 

Vazı•r i 

• 
1 

I~ 
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ARA BiR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hiidagi 

iki Rum genci nöbetçi! 
Her ikisi de Fransızlara casusluk 

ettiklerini saklamayorlardı .. 
relerde olduklarını anladım, yi 
ne adaya döndüm. 

Vera-Cruz 
Fırtınası 

Bir çok balıkçı gemi

lerinden haber yok 

VERACRUZ, 17. (A.A.)- Meır.i . 
ka körfezinde zuhur eden ve büyük ı 
okyanus istikametinde geçip giden 
kasırga yüzünden limandaki 20 ka- 1 

dar küçük gemi sakatlanmıt veya 
batmıştır. 

ispanya 
Cümhurigeti 

Yeni kanunu esasi 

şeklini layin etti 

lngiliz 
Ordusu 

Üç milyona yakın 
tasarruf yapıldı 

LONDRA, 17 '(A.A.) - Avam 
kamarasında M. Elliott Snowden 
ordu mensuplal"ının maaşlarında 

yapılacak tenzili.! yekiinunun 1 mil
yon 612 bin, bahriye mensuplarının 
maaşlarında icra edilen tenzilit mik 
darının 1 milyon- 960 bin ve hava 
kuvvetlerine ait maaş faslından ya

Başvekil ve Hariciye vel{iH 
seyahatleri günü yakl. şt 

ismet Paşa ve Tevfik Rüştü Bey pazar 
pazartesiye Ankaradan hareket ~dıy 
ANKARA, 18. (Telefonla). - Başvekil İsmet Paş 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. pazar veya pazartesi 
karadan hareket edeceklerdir. Tevfik Rüştü B. bu ak 
sefarethanesinde şerefine verilen bir ziyafete iştirak et 

• 
lkinci Adapazarı panayırı a Türkçe bildiği muhakkak ol 

duğu halde cevap vermedi. Ay 
nı sözü fransızca tekrarladım. 
Soğuk ve mağrur bir tavur ala 
rak; 

- Sizinle meşgulüm, dedi, 
belki meseleniz yarın hallolu
&ur. Ve başka bir teY söylemek 
sizin çıkıp gitti • 

Yani boşbo.ğazlıktan ziya
de oyun ve eğlence meraklısı
dır. "Enver Pş. vermez bize tez 
kere,, mısramı Laz havasile, 
"Recebim sana mangiz verece
ğim,, ıarkısmı da malıirn olan 
makamla yüzlerce defa tekrar
layıp duruyor. Ara sıra Sultan 
Reşatla Enver Paşanın konu, 
malarmı taklit ederek gülüşü
yorlar • 

Kasırga esnasında denizde bulu 
nan ve 100 kadar tayfası olan bir
çok balıkçı gemilerinin akıbetind"'1 
endişe edilmektedir. 

. i pılacak tenzilitm 194 bin lngiliz 
\ ~asından ibaret olduğunu söylem.İ! 

I tir. 

ADAPAZARI, 18. (Milliyet).- İkinci Adapazarı 
bu sene 16 Ey!Ul i931 tarihinde Sakarya kenarında Se 
!ar Kumu namile maruf mahalde açılmıştır. Panayir 6 
vam edecetkir. Bolu ve Geyve Panayirlerile aynı gün! 
düf eden Panayırımızın bu sene, geçen seneki kadar 
kiyetli olamıyacağı tahmin edilmektedir. Şehrimiz içi 
neticeler vermesi çok ümitli olan, bu teşebbüsün civar 
Panaytrlarile aynı günlere tesadüf etmeyecek zaaıanlard 
hassatan muhtelif suretlerle ilan ve reklam yapılması 
neticenin ehemmiyeti noktai nazarından şayanı temen 

Tevkif edildiğim günden 
beri yüzümü yıkamamıf ve 
traş olamamııtım. Bu da bir 
ihtiyaçtı. Fakat bunu da dütü 
nen ve kabul eden yoktu. 

Biraz sonra odaya bir kü
çük zabit girdi. Saçları, eğri 
giyilmiş şapkasının kenarların 
dan taıarak yukanya kıvnl
mış, armudi yüzlü ve şeytan 
bakışlı bir genç sert adımlar 
la üzerime yürüdü, dudakları 
nı çarpıtarak,yüzümü karıtlıya 
calmıış gibi parmaklarllll açıp 
kolunu uzatarak: 

- Nasıl dedi, Bo§'lann 
ahmak müttefikleri! Nasıl har
bi kazandınız mı? Müdafaasız 
hırıstiyanılan keser misiniz? 
Siz Türkler, hepiniz hayvan-
11nız ! Bizi böyle uafk tefek 
gördünüz, miskin sandınız. Al 
manlann mahmuz tıkırdatma
larma baktınız, harbi onlar 
kazanacak zannettiniz. Siz As 
yada şu kadarcık bir hükumet 
kalacaktınız, ona da kani olma 
dınız; timdi mahvolacaksınız. 
Kahrolsun katiller ! 

İtte hakaret bu idi ve iıte 
müdafaasız bir adama saldır
mak buna derlerdi. Fakat bu 
küstah gence kartı bir teY 
söylemek, bir harekette bulun 
mak daha ağrr hakııretlere 
meydan vermek olacaktı. Sus
tum. Yalnız fili tec~vüze ge
çerse mukabele etmek için ha
zırlandım. Söylendi, küfürler 
etti, bağırdı ve defolup gitti. 

Bu akşam, iki Rum genci 
bana nöbetçidir. Bunlardan bi 
ri dünkü Yani diğeri de Di
mitri isminde esmer, tıknaz 
ve alavracı bir adamdır. Her 
ikisi de Fransızlara casusluk 
ettiklerini artık saklamağa lü
zum gönniyorlar • Dimitri di
yor ki : 

" •. Biz Midilllde idik, sonra 
Taşoz adasına geldik. Trakya 
cephesindeki Türk kuvvetleri 
ni anlamak lazımdı. Fransız 
İstihbaratı beni memur etti. 
Bir gece sandal ile Kavala sa
lııillerine çıktım. Türk neferi 
kıyafetinde Siroza kadar git
tim. Elimde Ali ismine yapıl
mış bir hüviyet varakası var
dı. Kahvelere girdim. Zabit
lerle tavla oynadım, kimse far 
kına varmadı. Kıt' alarmızm 
numaralarını, mevcutlarına, ne 

ni yapılac:alı: intihap meselesi müna
kaıa ve karara rapteclilmiıtir. 

iki tene eYVel tesis edilmit olan 
etıbba odasına, teıeldriil yeni oldu-' 
ğu iı;in, izi aihlıat ve içtimai mua
venet vekaleti tarafından namzet 
gösterilmiıti. Bu sefer buna lüzum 
görülmemi§, oda idare heyeti inti
habı serbest birakılmııtn. 

Etibba odasının senelik kongresi 
te~rinievelin birinci perıembe gü
nü öğleden sonra eıki türk ocağı 
binasında yapılacaktır. Kongrede 
yeni idare heyeti intihabı da icra 
olunacakhr. Etıbba muhadenet ce
miyeti bu kongrede serb.,.t yapıla

cak intihapta teıettütü araya mahal 
kalmaması için, fevkalide bir içtima 
yapmağa ve idare heyeti için nam-
7Ct seçmiye karar vermiJ, bu karar 
üzeı-ine de dünkü fevkalide içtimaı 
yapmıttır. içtimada çok hararetli 
münakaşalar olmuı, tanınınıt bir 
çok doktorlar söz alarak, ltu fikir 
etrafında leh ve aleyhte bir çok söz
for söylenilmitlerdir. 

Etıbba müh•denet cemiyeti içti
malarına gazetecilerin kabul edilme 
mesi için evvelce müttahaz bir ka
rar olduğu cihetle, bu münakafala
rın teferrüabru ~ 'etmek imkanı 
buluııamamqtır. 

Mamafi bu münakaıaJar neticesin 
de namzet gösterilmea.i fikri ır•lip 

I ol ......... "'~ 

Bunlar Yahudi neferin mu
zipliğini yapmadılar. Uyumak 
istediğimi anlayınca sustular. 
Dimitri nöbette kaldı. Yani 
masanın üstüne ve ben de ka
nepeye uzandık, ve uyuduk. 

18 ŞubaL 
Hali ne sorgu, ne tabliye 

emaresi var.MülizimDolil yine 
masasında.. Öğle yemeğinden 
sonra bir Frarusız neferi traş 
takımile gelip dünkü ricamı i
fa etti. 

Yine birkaç zabit Dolilin 
masası etrafında toplandılar. 
Türklerin hırsızlığından, hiris
tiyanları kestiklerinden, Al
manlarla ittifak edecek kadar 
budala olduklarından bahsetti
ler. Ben daima iJitmiyor ve 
anlamıyor gibi duruyordum. 
Nihayet bunlardan biri, bir 
yüzbatı, bana bakarak: 

- Yüzbaıı efendi, dedi, 
Almanlarla ittifak etmenizdeki 
sebebi anlatır mısınız? 

Cevap vermedim • 
- Siz Framızca biliyorsu

nuz, bir zabitsiniz. Her halde 
bu ~ebepleri izah edebilirsiniz. 

~evap vermedim . 
- Lutfen cevap veriniz, de 

di, sizinle ciddi bir surette 
görüşmek istiyorum • 

- Ciddi ve müsavi derece
de iki zabit gibi mi ? 

- Ona ne §Üphe • 
- Çünkü sizden bazıları, 

bilhassa dün buraya gelen bir 
küçük zabit çok adi bir lisan 
kullandılar. Bir apaş lisanı di 
yebilirim. Benim bir zabit ol
duğumu, müdafaasız bir vazi
yette olduğumu kimse düşün
mek istemiyor. 

- Yazık! Şimdi geliniz , iki 
ahpap gibi konuşalım • 

Masanın önünde gösterdiği 
sandalyeye oturdum. O da !car 
şıma geçti. 

- Anlatınız, dedi, sizi Al. 
manlarla ittifaka sevkeden se
bep ne idi? 

- Kimsenin bilmediği bir 
şey sordunuz, yüzbaşı efendi. 

- Nasıl olur? Bir ordu han 
gi sebepler altında harp ettiği 
ni bilmez olur mu? 

(Devamı var) 

gelmiı ve intihiba geçilet'ek namzet 
ı.,.. seçilmittir. eticede Etıbba oda-
11 idare heyeti asli azalığına Güra
ba haatane•i Dahiliye mutahassısı 

Dr. Tevfik Salim Paıa, ile Güraba 
hastanesi sertabibi Ömer Lütfi, 
Gülhane hastanesi Öperatörü Mürat, 
Belediye sıhhat itleri müdürü Ne
fet Osman, Beyoğlu HP.1 k Fırkası 
diıpanseri sertabjbi Nazim Hamdi 
Beyler ruımzet göıterilmiılerdir. 

Heyeti idare yed<k azalıklarına 

da Mazhar Onnanı, E tfal hastanesi 
sertabibi Rifat Hamdi, Kilisli Rifat, 
lhıan Sami, Süreyya Hidayet Bey
ler namzet gösterilmişlerdir. 

E tibba odası rlivam haysiyet asli 
i.zalıldarına Ömer Fuat Pata ile 
Niyazi İsmet, Diıçi Hamit, Eczacı 
Haydar Beyler. Divanı haysiyet ye
dek azalıklarına da Tekirdağ mem· 
leket haıtanesi Öperatörü Hami, 
Bursa memleket haıtanesi sertabibi 
Yusuf izzettin, Diıçi Mustafa Meh-

Avustralyanın mali 

vaziyeti 

CAMBERRA, 17 (A.A.) - Ban 
kalar itsizlet'e yardım olmak Üzere 
yapılacak İn§aat için bet ve alelade 
İn§aat için 8 milyon lngiliz liralık 
avans vermeleri hakkında batvekil 
tarafından vukubulan talebi kabul 
etmemİ§lerdir. Ancak bu bankalar 
başlanmış olan inşaatın kanunuev
vel sonuna kadar bitirilmesini te
min için 4 milyon 250 bin ve bui· 
day ihracatı yapanlara dağıtılacak 

ikramiye karıılığı olmak üzere J 
milyon lngiliz lirası vermeği teldif 
etmişlet'dir. Bundan batka bıınkalar 
hükumetin bütçe açığını kapabna11 

/spangol Başr11ıkili 
M. Alcala Zamora 

MADRIT. 17 (A.A.) - Cortes 
meclisinde, tetkili.tı esasiye encÜc'.e 

için de 18 milyon lngiliz lirası rad ni reisi, teıkilitı esasiye kanununun 
desinde yardımda bulunmağa muu birinci maddesinin kat'i surette tU 
fakat etmişlerdir. şekilde yazılmıı olduğunu beyan et-

u dd l mittir. ''İspanya hükumeti işçi, Li-
yuşturUCU ma e er 

beral ve Demokrat bir cümburiyet-
kaçakçı lığı tir. Bütün teıkilat, "kuvvet ve sala. 

ROMA, 17 (A.A.) - Zabıta, hiyetlerini milletten alır.,. 

uyuşturucu maddeler 'kaçakçılığı Meb'uı Araug tadil teklif ederek 
yapım rizli ve büyük bir ICJkilitı "ispanya federal bir devlettir.,, 
meydana çıkannıttır. Bu teıkilitın · 

cümlesinin ilive5ini talep etmitıır. 
beynelmilel bir teıkili.ta merbut ol- Müttehit cümhuriyetçilet' harbine 
duğu zannedilmelitedir. Bir çok . . . . 
'-'---• t k'f ec1·1m· t' iştirak eden, Radikal partuının mec tullQCler ev ı ı ış ır. . 

,, A Iis grupu· reisi M. Guerra Del Rio, 
Laval-Malvy mulakatı. 1 hariçte suit~İr yapacağı !'.k~e bu 

PARIS, 17 (A.A.) - Batvekil tadile muhalif rey verecegını beyan 
M. Laval meb'usan mecliıi maliye eylemit ve cümhuriyetin muayyen 
encümeni reisi M. MalYy ile aörüı· bir sınıfının rejimi olmadığını ve Is 
müt ve hükumetin 1931-32 bütçe- panya cümhuriyetinin bütün lspan 
sinin tatbik müddetinin temdidini yalıların cümluari;reti olduğunu söy
meclisten istemek niyetinde olduğu- bu .. k'' ı · netı'eesı· liyerck gun u rey erm 
nu söytemi,tir. Böyle olmakla be- lecek 

yarınki borsa baberlerile görü -
raber ıimdiki muliı bütçe.inin tet-
kikine devam edecektir. Ancak büt tir. Denüıtir. (sağ cenahta uzun al

koşlar) Hatip, oosyalistlerin federa-çenin tasdiki gelecek meb'usan mec 
lisine bırakdacaktır. 

Mareşal Petain'in 

seyahati 
PARIS, 17 (A.A.) - Mareıal 

Petain, Y orktown şehrinin zaptedil 
diğini ta?"lhin hatırasını tes'it ebnek 
için yapılacak şenliklerde hazır bu
lunmak üzere 2 1'. evvelde m~kilr 
ıehre g.iJecektir. 

Beynelmilel coj:{rafya 

konsrresi 

PARIS, 17 (A.A.) - Beynelmi 
lel coğrafya kongresi maarif nazırı 
M. Rouıtanın riyasetinde açılımı

tw. 

Almanyanın mali 

vaziyeti 
BERLIN, 17. A.A.- Hükilmet 

Almanyanm mali ve iktisadi vaziye
tinin düzeltilmesine dair olan pro
ğramı hazırlamakta devam etmekte
dir. Bu proğraına bankaların hükü
met tarafından mürakabe ve teftiıe 
tabi tutulması hakkında bir madde 
konmuştur. 

Cemiyeti akvam ko

misyonlarında 
CENEVRE, 17. A.A. - Cemiye

ti akvamın komisyonu cemiyeti ak
vam misaki ile Briand-Kellog misa
kının telifi ınesefesi hakkında umu
mi müzakereye başlamıştır. ikinci 
komisy<>n iktisadi meseleleri tetkike 
ba!lamışlrı. 

Yüzde 5 faizli İngiliz 
harp istikrazı tahvili 

LONDRA, 17. A.A.- M. Snov
den % 5 faizli harp iıtikrazınm tah 
vili için müsaade ve salahiyet iste
miştir. 

lizmin müdafileri olmadığını söyle
yince müteaddit sıralrdaıi taacc .. p 

sadaları yükaelmiıtir. Bunun üzeri
ne mumaileyh federalistlerin bulun· 

duğu tarafa dönerek radikallerin i
dari bir muhtariyet talep eden mın

takalara karşı daiına taahhütlerini 
tutmuş old.,kl;mnı temin eylemiştir. 

M. Calade caıaı, kürsüde M. 
Geurra Del Rio'yu istilıl5f etmiştir. 

Bu meb'us teşkilatı esasiye kanunu 
na İftİı-ak eyİemiı olduğundan tadil 
tel<lifinin redcline rey vermişti. Mu· 
maileyh, federal;zmin lıpanyadaki 

tarihçesini yapıruş ve teJkilatı esa
siye projesinin merkeziyetçi olark 

tavsif edilmiyeceğini beyan etmiştir. 

Meb'usan reisl, bunun üzerine 
meclisin bütün hasına müzakeratın 

ehemmiyet ve şümulünden babset
mit ve heyecana kapllınamalannı 

ve harekete seçmeden evvel iyice 
teenımül etınderini tavsiye etmittir. 

Kanunu esasi encümeni izaıuı

dan M. Botella.'nın bazı ihtarlann

dan sonra M. Cordero, parlamento
daki sosyalist gnıpu namın• kabul 

edilmiı olan formülün iıçiler cüm
huriyeti. bu ·1acnıfın cümhuriyetidir, 

manasını tazammun etmediğini ve 
binaenaleyh, 'sosyalistleriıı Saint

Sebastien mioakı ile hiç bir alakala
rı olmadığını onların yalnız cüınhu

riyeti tesiı ve ona müzaheret ebneği 
taahhüt etmiş bulunduklarını ilave 
eylemi§ tir. 

Hatip, soıyalistlerin, kanunu e .. 
sasinio mubtariyetçilerin temayüli

tını tatmin eden maddelerini kabul 
edeceklerini beyan etmiıtir. 

met, eczacı Rauf Beyler namzet Akit 

M. Alba, bu sırada müzakereye 
müdahale ederek, parli.mento an'a
nelerine riayet edilmi§ olmak için, 
hükUmetin federalizm ve otono .. 

mizm hakkındaki fikrini beyan et 
mesini talep eylemiıtir. 

intihap edilmİJlerdir. Etibba muha- Kimyağer eczacı ve katran 
denet cemiyeti bugün bir sirkülerle müstahzarı amili lbrahim Hak 
aza~'":" bu namzetleri bildirerek 1 kı Beyin kerimleri ve muhar
teşrınıevvel perıembe &'Ünü yapıla- rirlerimizden M. Hikınet B.in 
cak eti~ odası o~ngresiruo iıtirak hemıireleri Rükiye Hf. ile ma
etmelerıru ve c:eıruyetin namzetleri- ! kine mühendisi Abdullah Ka
ne rey verilmesini, cemiyette iza dri B. in akitleri ~ü, Hakkı B. 
oln11yan Doktorların da bu namzet- in Nuruosmaniyedeki h e
lere_ "'3'. venneleri. için ikna ol.,nma- lerirde icra edilmiştir. T ':a. 
laı·uıı rıaı edecektir. f d 1 • ed · eyr:e se:ı et er temennı erız. 

M. Azana, cevap vererek hüku
metin kayrimütecanis olmak dolayı 
sile bu bapta biı· noktai nazarı ola
mıyacağını izah etmittir. 

Nazır, sözünü ikmal eder etmez 
' meclis celsesini. tatil etmittir. 

Fransız nazırlar 
meclisinde 

PARIS, 17. A.A.- Nazırlar mec• 
lisinde M. Lava! yakında Berline ya 
pacağı seyahat hakkında arkadaşla
rıle göriiımüıtür. M. Briaud Cene· 
vre müzakereleri hakkında izahal 
"·ermiı:tir. M. Pictri bütçenin mebu
$an tnt"clisi muvazene encüınenine 

tam v~ktinde ve mutat §ekilde ve
rileceğini söylemi~tiı·. 

Abdülhalik B.in mezuniyeti 
ANKARA, 18. (Teleofnla).- İstirahat ve tedavi 

müddet mezuniyet almış olan Maliye Vekiıl.i Abclülhali 
mezuniyeti hitam bulmuş ve mumaileyh perşembeden 
kilet işlerile meşğul olmağa lıaşlamıttır. 

.. -

Dün gece Taksimde 
M Pietri Ağustos ayina ait ver

gi tahsilitının 44 ve bu senenin ilk 
beş ayına ait tahsilatın bütçe mü
hammenatına nazaran daha fazla ol 
mak üzre 200 milyondan ibaı·et bu-ı 
lunduğunu beyan etmiştir. 

Sabık bir komis 
tabanca ile vurul 

M. Jouhaax'un bir 

teklifi 

PARIS, 17. A.A. - Umumi me-

Dün gece, cinayet ve ya 
kaza olduğu henüz katiyyetle 
tespit edilemeyen bir ölüm 
vakası olmuttur. 

sai federasyonunun milli kongreıin- Taksimde Sıra Selvilerde 
de M. Jouhaux muhtelif milletlere 139 numerolu, madam Despi
menıup iıçiler arasında meoai işti- nanın evinden çıkan silah ses
rakine müstenit -bir siyaeet takip !eri üzerine yetişen polis me
edilmeıini tavsiye etmiştir. murları, içeride kasığından kur 

M. Montagu Norman şunla yaralanmıt bir adam bul-

L d d
.. .. muşlardır. 

on raya onuyor I Kanlar içinde yatan bu adam 
MONTREAL, 17. A.A.- lngiliz sabık polis komserlerinden ve 

bankası müdürü M. Montagu Nor- elyevm Rıhtım ıirketinin ia
man Londraya ritınek üzre vapura tihbarat memurlarından Niya-
binmiştir. zi B. dir • 

Polis memurları, Ni 
ye ikim vurduğunu so 
o da bir kaç kelime ile: 

- Bir kazadır oldu, 
de cevap vermittir. 

Memurlar, Niyazi B. 
hal hastaneye kaldır 
da biraz sonra vefat et 

Şimdi gerek zabıta, 
müddei umumilik 
vakanın tenevvürü 
maktadır. 

Bazı eıbat malıiına 
müracaat olunmak üzr 
vap altına alınmışlardıı 

······~·~·~·~····~·~·~·~·~·--~·~·~·~···-·.._ .......................... ~·~· ............................ , .............. ,, .. . 
Istanbul Spor, Milli takıma 6 - 2 yenildi 

(Başı 1 inci sahifede) 
lsmail Hasan Murat 

Nihat Sali.hattin Nezihi Salabattin 
Tevfik 

Oyuna aotrönörün idareainde bftt 
landı. llk hücumu latanbulsporlular 
yaptı. Bu bücum kırıldı ve Milli ta
kım hücuma geçti. Fikret, Rebü la
tanbulıpor müdafaasını seri alanlar
rile tazyik ediyor. Gene bir hücum· 
da lıtanbulspor müdafaasının hata
lı bir hareketini hakem penaltı ce
za:si!e tecziye ediyor ve Fikret bunu 
gole tahvil ecliyor. Artık oyun Milli 
takımın hakimiyeti altında... Bum 
dan sonra Cevat . §.ah•i bir hücumla 
ikinci golü yaptı... Hakkı ortada 
çok canlı, fakat daha tecrübesi azt 
pas tevziatı pek noksan açıkları bir 
türlü İ§letemiyor. Fakat çok didini• 
yor... Hakkı güzel bir Styrdış yaptL 
Sıkı bir ıüt. Üçüncü gol. Bundan 
sonra gene Hakkı iki gol yaptı. lı
tanbulspor da buna bir golle muka· 
bele etti. Ve devre de 1 · - 5 bitti. 

ikinci devrede Milli takımda tadi 
li.t yapıldı. Saminin yerine latanbul 
spordan Salahaddin, N urinin yet'İne 
Niyazi geldi. Bu devre Milli takım 
daha >:evldi bir oyunla oynadı. Fa
kat l stanbubpor da bet &'Ol yemesi
ne rağmen &'ene Cllnlı ve temiz bir 
oyun oynuyor. Hatta bizim müdafa
•yı tehlikeli vaziyetlere bile düıürü
yorlar. lstanbulspor kalesinde Avni 
çok giizel bir oyun oynadı. Ve bir 
kaç muhalduık &'Ole mini oldu. Mil
li takmun bet' iki açığı çok seri bir 
oyun oynuyor. Nil&zİnin kale önü
ne bir •kını Vasfiye verdiği ıüzcl 
bir pasla Milli takım &'Ollerini altıya 
çıkardı. latanbulspor da gene penal
tıdan bir gol yapfı. Milli taknn da 
bir penaltı kaÇII'dı. Ve müsabaka 
6 - 2 bitti. 

Milli takım bize bugün pek ümit 
bahf bir oyun vermedi. Bilhassa mü 
dafaa hattı çok bozuktu. Muavin hat 
tı da iyi bir oyun oynadı denemez. 
For hattına gelince; Fikret, Rebii, 
Niyazi, çok cüze!, Hakkı çok çalıtı· 
yor, tütleri çok güzel. fakat daha 
tecrübesiz, pas tevziatı çok nakıa, 
bunlara dikkat etmesi lizım. lıtan
bulspor da Milli taknn karıısmda 
altı golü yemesine rağmen güzel bir 
oyun oynadı. 

Bu müaabakadan evvel Galatasa
ray - Beşilrtat ikinci takımlan çar
pıttı. Her iki taraf iyi oynadı. Neti
cede maçı Galatasaraylılar 3 - 4 ka
zandılar. 

Güreş birincilikleri 
Dün lstanbul mıntakası gür"' he 

yeti 1931 senesi birinciliklerine, Bey 
oğlu halk fırkasındaki mıntaka salo
nunda batlandı. 

Mü .. bak.Iar çolc iyi ve dürüst ol 
du. Maçları seyre gelmif olan seyir 
ciler !'CÇen senelere nazaran çok ka
ı.balıktı. 

bim zevat, ezcümle Merkezi umumi milli eıkrim takımımızı. mey 
reisi ve latanbul meb'uıu Ali Rua karmak için &'et;en hafta bi 
Bey ye Hasan Rqit Bey bulunu- yspılmııtı. Bu seçmede ••. 
yordu. eskrim takımımızla çarpıfa, 

Teknik neticelerini aşağıya yuı- ekip aynlmıtb 
yonım: 

Filiz sildette: 
Ömer - Servet. 
Galip Om.,.. tuşla 12 dakiluula. 
Hikmet - Esat. Hikmet &'alip. 
Ali - Cafer. Ali tuıla 3 dakikada 

&'alip. Bu müsabaka fevkalınemul 
bir netice vermiıtir. Cafer her za
man e-ibi Aliyi yenebilir. Dün biraz 
müıamalıakar davrandı. Ali de fır. 
saltan istifade ederek bir kafa kol 
kaptı ve yendi. 

En hafif siklet: 
Bürhan - Yaşar. Bürban hükmen 

galip. Bu maçta hakemler araunda 
bir anlasamamazlık olması gerektir. 
Çünkü ~aziyet vaiıhan Yaşarın le
hine idi. 

Bedri - Talip. Bedri bükmen ga-
lip. 

Hafif siklet. 
Şefik - lsmail. 
fsmail B, 5 dakikada tuıla yendi. 
Yarı orta: 
Alaeddin - Osman. Oaman bük. 

men &'alip. 
Saim - Yusuf Arslan. 
Saim iptidan itibarile hı.kimdi ve 

neticede 3 d.ı.ika 30 saniyede ı•Iİp 
geleli. 

Orta ıiklet: 
Ahmet - Şevki. Şevki 15 dakika

da haınunı yendi. 
Yarı ağır. Faik - lbrahim. Faik 

yirmi dakikada ha11DIR1 hükmen yen 
di. Neticede dün yarı ağır ve ağır 
siklet faınpiyonları tahakkuk etmit 
oldu. 

Diğer mü&ahakalar cuma günü de 
vam edilecektir. 

Bu arada yarı ağır siklet ıampiyo 
nu ağır sıklet f&lllpİyonunu haftay• 
&'Üretmek için defi etmiı ve kabul e
dilmittir. 

Fenerbahçe küçükler 
turnuoaıı 

Bugün Fenerbah~e spor aah.nn
da Fenerbahçe küçükleri araamda 
tenis turnavası yapılmıttır. Bu maç 
ta Selimiye fırkası kumandanı Rdt
tü Paşa ve daha bir çok davetli ze
vat hazır bulunmuttur. 

Neticeler fUnlardw: 
Melih, Danyel 6-2, 6-3 Mahmut, 

Alieddin çiftine galip. 
Danyel 6-0, 0-6, 6-3 Melihe salip. 
Sedat - Şirinyan arasında hir set 

üzerinde yapılan gösterif maçında 
Sedat rakibini 8-7 mağlüp etmiftir. 

Müsabaluınnı lıitamınd• fırka ı.,.. 
mandam Rüttü Paıa galiplere kupa 
ve madalyaları bizzat tevzi ederek 
kendilerini tebrik etmittir. 

Eskrim nihai 
se meler 

Dün BCJiklat kulübü s 
bunların nibai seçmesi yap 
Müsabakalar çok ııüzel olmu 
ticede şu zevat kazanınıılar 

1 - Beıiktaşlı Enver Be 
2 - Betiktatlı llhami Be 
J - Fuat Bey ve birinci 

Muhiddin Beyler. 
4 - Harbiyeli Halim Bey 
5 - Mülazim Adil Bey 

Bunlara nazaran balkanya 
kiyeyi temsil edecek olan 
krim takımımız !U zevattan 
keptir. 

Enver, llhami, Muhiddin, 
Beyler. 

Güllede yeni re 
Dün sabah atletizm antren 

nezareti altında ve nizami ht: 
rin idaresinde rekortmenimiz 
dün rekorunu 12,85 atmak s 
kımuıtır. 

Birlik maçlar 
lıtanbul idman birliğine m 

ıubeler arasında tampiyona 
na dü.n de muvaffakıyetle de 
dilmittir. y edilrulede,.s.maty• 
şimendiferleri sahasında bir k 
ıusi maçtan sonra birinci ma 
l•nmııtır. Birinci maç Unka 
Kazlıçeıme •rasmda idi. U 
her iki partide hakim oynayar 
çı 6-2 kazanmııtır. 

Mühim ve son maç Sosta 
Rami İdman arasında idi. Geç 
ta Şark Şimendiferlerile b 
kalan Rami idmanın bu hafta 
bir netice alacağı merak edi 
idi. 

Bostancı takımı sahaya eks 
kadro ile çıktı. Birinci takı 
bir çok kıymetli oyuncular bul 
yordu, Buna rağmen üç for ile 
yan BostaDC111?n iyi idare altı.n 
nadığı ve O)'llnu hakimiyeti al 
tuttuğu görülüyordu. Bu haki 
neticesi 8oıtancılıların merket 
hoıcimleri Sami Bey tarafından 
dilen iki sayı ile birinci hııfta 
galibiyetle bitiridiler. 

1 kinci haftaymda noksan ka 
na raimen bostancının iyi ... '"' ... 
frakat yorulduğu ırözüküy< 

Bunun neticesi olmak üzeı 
liler ikisi penaltıdan olmak üu 
sayı kaydettiler. Bu devrede 
tancınm kaydettiği bir ırolü h 
avut addedet'eic kabul etme · 
B~ıtancı sekiz ki~i ile oynamı 
ragmen bu maçtan 2.3 mağlii 
mak sureti!e çıkh. 

Her iki takım çok ü:.el ve t 
oynanuılardır. Ramilileri kazan 
!•~ı muvaffaluyeıten Boat cı 
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Bazı 
Ekonomi 

Bazı sanayiimizin 
tahdidi isteniyor 

Sanayi birJiği tahkikat yapıyor 
. . ıetkibtın• a ÇJ İstanbul fabrikatörlerinin Tica- Şerif Bey tznur~ ,dJriınize 

ret odasında yaptıldarı içtimada sa- bitirdikten s......., t 
lrı P · l>ayi birliği umumi katibi Nazmi BYdet edecektil'· .,.babı sanaJİ ara 
Sey Nuri Bey bir teklifte bulundu. Naz. O vakte kadu yaptliı an-

r 6 1 · · od••""" eldi .. nıı Nuri Bey bir kısım aanayümizin omda Tıcar~ . olacak ve g gı 
ıinler artık daha fazla inki,J etmesinin ket ikmal edilınıf .,;ıecektir. 
lr Dl tehJ 'k 1. ld • .. 1 • ş-~ Beye v 

ı e ı o ugunu soy emıı ve bu 7.aınan eru f den 
için t ı.. •• m sanayiin tahdidini istemiıti. A padan gelen er 
~::ı liakil<aten bu lüzum bir müddetten vru ınalı'.imat 

• a beri kend: i şiddetle hissettirmek- farksız on ü 
sı a t d' . kanununun 

, e ır. Hatta Ticaret odasının da bu Te•vilci san•Y1 
, apılan mü 

enn bu d'kk . . . • . trafrnoa Y 

l 
&us nazarı ı atını celbetmıştir. .. ·· rna.ddetı e k d' Bu me • . çuncu etıne te ır. 

l Aldıgnnız malumata nazaran Sa nakaşalar cleY'~ .. aka a çerçevesi 
llayi birli ğince bu hususta tetkikat el etrafındaki nıurıdd § muhalif 

·; se bd18 eye 

~ . hpılm•ktadır. genitledikçe, u b' kı sım imti-
lık ı.uturıan ır 

" Balık boll ugw u harekette d de ıikiyeııer ço-

rn " . ketler en 
yazlı ıır Bu mesele ortaya çık-

Havaların biraz bozması üzerine :ı-lrnaktadır. .. hat k 8_.~ bir çok mueııesatı ıı· 
ı bolluğu da biraz hafifletmiştir. tıktan so'.""

1 
. Sanayi birliğine mü· 

P.taamafih fiatleı· gene çok düşük- · sabıP erı 
ı.. nıuye .ı.. baz• ıirketlerin ecne-
ıır. Balık fiatlerinin bu kadar ucuz caat eder.,.., • ima 

Yeni motopomplar ve 
merdiven alınıyor 

Dahiliye velriletinin itfaiye için 
tercihen v•diii tacı bin liralık 
kambiyo üzerine, fen itleri müdürlii 
jünün hazırladıJı nevakıa listesi 
daimi enciime:nc:e tasdik edilmiıtir. 
Bugün münakasa açılacaktır. Bele
diye aynı zamanda ııaz maskeleri de 
almııtır. itfaiye için yeniden moto 
pomp ve yüksek binalann en üst 
katlarına yetiıecek merdivenler ala
caktır. Evvelce siparİ§ edilip ilk par 
tisi şehrimize ııelen altı bin metre 
hortum buııünlcrde tevzi edilecek
tir. 

Bayat balıklar 
Belediye memurlan bayat balık 

satanların teftişine devam etmekte

dir. Dört gün içinde yirmi bet bin
den fazla balık denize dökülmüıtür. 

Dilenciler 

... ---- .. 

Maarifte 

Tedrisat 
Başladı 
ilk mekteplerde de 
teşrinievvelde başlıyor 

Buııünden itibaren lise ve orta 
mekteplerle Kız ve Erkek muallim 
mekteplerinde 1931-1932 tedrisatı

na baılanmııtır. ilk mekteplerde de 
tedrisata 1 tetrinievvelde batlana
caktır. 

Fakir talebeye yardım 
Halk En-kası mekteplerdeki çok 

fakir talebeye kitap, kalem defter 
gibi mektep levazımını temin etme 

ğe karar vermittir. 

İlk mekteplerde 
muayene 

ltk mekteplere kabul edilecek ta
lebenin behem•hal dispanserler tara 
fmdan muayeneleri takarrür etmiş
tir. 

Güzel san'atlar 
birliğinde 

Güzel sanatlar bhliği umu
mi idare heyeti perıembe günü 
içtima ederek Kış faaliyet pro
ğramını teıbit edecektir. 

tasavv r edi iyor-·• · 
lzmir cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Urla da çeşme altı saf ası ... 
Haftanın tatil günü geldimi İzmirli yerinde durama 

hale geliyor. Dört beş aile aralarında .. 
toplanıp bir kamyonet kiralıyorlar: Çek şoför! .. 

Günlerden cuma .. Ama, fa. ! Dediler ki: r ği, soğuk bir su batı .• Oluk.IJ 
tanbulun değil, lzmirin, İzmir - Evet ama, Urlada sere rından gürül gürül sular akan 
!ilerin cuması.. Haftanın ta- serpe eğlenemeyiz .. Bize akşa- bir çetme.. Sonra göz alabil 

! 

1 ra 1· •• dan hiç atagr o yan, 0 tnaıına sebep, bu mevsimde çık.. L! mam.u aun e k "' da ucuz olan kendi mal-
nıa ta olan balıkların tuzlanma1ll· yni zaman d ·ı.• 
d 8 aı--anıasın an tıaayet et-
ır. Bilhassa son ııünlerde çok çr- !arının uu•· 

Belediye bir türlü bata çıkamadı 
iı dilencilerin kullandıkları bütün 
tabiyelere mani olmak üzere, yeni 
tedbirler almak tasavvurundadır. 

Beygir ahırları 
Birlikte kış gecelerinde ge 

çen sene olduğu gibi bu sene 
de müsamereler, müsahabeler 
tertibi düşünülmektedir. 

til günü geldi mi, İzmirli ye- ma kadar vakit geçirecek bir ği kadar geniş bir sahil •. Den r 
rinde duramaz hale geliyor. yer lazım.. zin bittiği yerde iğde ajiaçla • 1 

Dört beş aile, aralarında bir- Etraft an teklifler yağıyor- başlıyor. İğde ağaçları arka 
kan ve "Çingene palamutu., tabir mitlerdir. • ! •dilen balıklar tuzlanmağa hiç mü· A)dığonı• malumata nazaran, 

Belediye beyııir ahırlarının da 
ıslahını düıünmetkedir. Fakat latan 
bulda arabacıılık git gide söndüğü 

ve beyııir sahiplerinin mali vaziyet
lerinin müsaadeıizliği dütünülerek, 
timdilik bundan vaz ııeçilmiıtir. 

letip bir kamyonet kiralıyor- du : aında parça parça uzanan sıra ı 

· ed... · birliği bu hususta hillnimete . •aıt değildir. Balıkçıların söyl ıgı· San•Y1 lr 1 Viliyette 

Fidanlık 
Mütehassısı 

!ar: - Adalara gidelim? bağlar.. . 1 1 
- Çek şoför incir altına! - Adalarda ne yapacağız. Kafile, birer ikiter su batır'. Nı111 ·· -•·-- ··ra··•t eclecekt • e ııore ancak bu aydan sonra Ç.,..... mu ~ 

sorı ı...ı.kıar tuzıanabiıir ve sa1amura ya Bankaların açılıp 
- Çek toför Pınar başı- Burası daha iyi.. • da toplanmajta b&fladı. 

• Pılı B · · b .. 1 de ihti-
• r. unun ıcın ugun er kapanma saatleri 

na... - Yok, yok gidelim.. {:etmenin üzerinde yazıları 

u, 1 Yaçtan fazla ~ıkan balıklar kokrn•· 
- Çek şoför Bayındire.. - Hayır, burada kalalım.. silik bir kitabe var. Güçlükle 

Ya ve bittabi dökülmeğe rn.ı.küm· Yaz mevsimi bidayetinde şehri 

mizdeki bankaların açılış ve kaparut 
lnhisarlarda 

Tütün kökleri 

- Çek toför Tireye!.. Adalar deyince hatırınıza fU iki mısraı okuyabildim: 

B. ıdur. 

rmı Ş 'f B · yahatİ . erı eyın se 
mi . fstanbul sa-

Bir müddetten berı b 1 
ta, tıa:yj mıntakasında tetki~a.~ta . u u .. 
bun S . ,,. ,,.üduru Şerif B. 

. • ~n anayı umu . . . 

saatlerile ııünün hanııi saatlerinde a 
çık olacaldan teıbit edilmiıtir. Ye
ni mevsim bidayeti dalayııile banka 
tarın muamelat saatleri yeniden 'tan-

ıçınJü · b il Burl•Y• gıtmıştır. zim edilmittir. 
naaa . .. Bkl 1· saatleri 

hepsi 
saatler 

~ 

Şerif Bey Burıa sanayı muesıe- an a arın muame at 

at elerinde teıkikatla menul olduk- muhtelif olmakla beraber, 
n ve Bursa erbabı sanayiinin di- 10 dan 16 ya kadar olan 
~erini teıbit ettikten sonra, ora- zarfında giıelerini açık bulundura-

İlan l zmire gidecektir. caklardır. 

"•••••ııaıı .. •••••••••••"1111••••••••••••••••••••••••••••• ... ••-•-••••-••••••••••••••••• .... ••••--

e~ı Mahkemelerde b•n ~:_::.:..:.,: _____ _ 

:,."Üç şahit mahkemede 
~;, tevkif edildiler 

Maznunlar Müddeiumumilikte 
. ''-d esrar bulunmuıtur. Hü-

Eyüp sulh mhakemesinde bir da 
yatl.,nın rüyeti eınaıında, ifadelerinde 

mti mübayenetten yalan yere teba• 
n "•t ettikleri anlatılan üç kiti mah

. n, ftrnede tevkif edilmiılerdir. Abdul· 
'h, Şevket ve Hüseyin isminde bu 

e~nan bu üç kiti müddeiumumiliğe 
eni' .,.ilmişlerdir. Tahkikata altıncı 

~· ~ ı•tantiklik vaz'ıyet etmittir 

k zs ~srar mı kaçıracaktı? 
Geçenlerde hapisanede bir mah

rlGmu ziyarete gelen Hüseyin is-
mdıinde birisinin h,.Ii ve etvarı §Üphe 

de~ l"<'i..: rülmü j ve Üzeri arandığı zaman 

tya 

;;,:; 1 Memleket Haberleri. 
p 

Unki 
yarıl 

Kooperatifçilik 
tetkikatı 

ı•tan Darülfünun müderrislerinden 
eçe< '111ınit Sadi ve Servet Beylerle yük
ı.;..Jtk ticaret mektebi müdürü Hüsnü 
ta l..y lzmire vasıl olmu1lard1r. Mu-

diı..ı. .il b' E" k ~-- ey ım ge mınta asında koope 
•tifçilik lıPkkında tetkikatta bulu

e&.a.· · cakl•rdır. Hey'et incir koopera· 

ı:::; . ıni. t~t!cik için l:mıirden Aydına 
ile 1 tmııtır. 

iı.:;: Erz~ncanda ipekcilik 
ikiıf. . Erzınr.anda mebzul dut yetittiği 
ket ~'·1 , orada ipekcilik ıanayiinin ihya 
n W'tıa karar verilmistir. Bir de mek-

bır ının. ar 
. kin da tanzim edilen tabki-

ıeyın ha n . . . . 
kı 'k' ci utıntak darresıne 

kat evra ı ın 

verilmittir. 
Af • 

E t Paşa Toptanı nın 
sa )Ak' em a ı 

tluk Baıvekili E
E bak Arnavu 

s . . emlakine temel 
sat paıa Toptanının . H aleyhi

. şuıye · 
l "k eden zevcesı d 
u . . fından açılan ava 

ne varıslerı tara . . lk' ci hu
irnııştır. ın 

son safhasına g h kkında 
'b dava 8 

kuk mahkeıne&ı u 
karar•nı verecektir. 

1 Adalar 
Elektriği 
Sarayburnundan Jk 

kablo geçiri!ece 
El kt 'k · k ıı· Anadolu y,.kııll 

e n tır ~... . • . azırhklara 
ve Adalar elektngı ıçın h 
devam etmektedir. . ·, ·n 

elektrİ .. 1 1•
1 

Anadolu ve Adalar & • 

~irh< denizden yeni kablo leçır· 
mektedir. Bu yeni kablo Saraybur · 
nu ile Salacak ara11nda deni• altı~ 
dan geçirilecektir. Kablo Kızkulesı 
karşısında maymuncuk denilen kum 
saldan ııeçecektir. Bu yeni kablo
nuu çekilmesi iki hafta kadar de
vam edecektir. 

Tütün inhisar kanununun sekizin 
ci maddesi mucibince, zürra tütün
lerini idrak ettikten sonra, kökleri
ni behemehal toplamağa mecburdur. 
inhisar idaresi ilerde cezaya maruz 

kalmamak için bu hususta zürraa 
tebliğat yapmııtır. 

Likör yerine şurup 
Müskirat inhisar idaresi memur

ları piıuısada satılan yükıek fiatlı 

ıuruplardan fÜph~lenerek, bunlarm 
i~ine. biraz esans ve ispirto ilave e- I 
dılmıı ıuruplar olduğunu ve likör 
diye sabldığını &Örmiitlerdir. İiun
lar bakkmda takibat yapılmaktadır. 

Fahrettin 
Kerim Bey 

iki mütehassıstan biri 
dün ~eldi 

Sonra orada, öyle ağız ta- biz im lstanbulun Heğbelisi ile 
dile eğleniyorlar ki, insan ade Kınalı adası gelmesin .. Sura
ta imreniyor. İzmirliler dün- daki adalar, Urlanın mefhur 
yanın belki en samimi insanla Karan tine adaları... Fakat u
rıdır . zaktan o kadar sevimli bir du

Burada çabucak teklifsiz o- ruşları var ki.. • 
luverdiğimiz bir meslektaş, iki - Peki nasıl gideceğ iz ada 
gün evvelinden hatırlattı: lara .. Kayıkla mı? 

- Kimseye söz verme! Bu - Kayığa ne lüzum var? 
cuma Urlaya gideceğiz . . Dediler, tıpış tıpıt yürüyerek 

Ve gülerek ilave etti: gideceğiz .. 
- Her zaman lstanbu!u - Tuhaf şey •.• 

eğlendirmek olmaz ya? .. Bu Kendi kendime: 
defa da müsaade et İzmir eğ - - İzmirliler, yaman adam-
lensin !... lar ... diyorum, belki de deni-

Siz olsanız bu teklife, "plav ze seccade salmanın yolunu 
dan dönenin kaşığı kırılsın,, bulmuşlardır ... 
demez misiniz ? Meğerse, adalara karadan 

* * * ince bir yol yapılmış vaktile .. 
Sabah saat sekiz.. Gece e- Biz, bu yoldan geçecekmişiz. 

vinde misafir kaldığım gazete- Mamaafih, deniz oldukça dal
ci arkadaşlardan Emin Sivri galı. .. Mutlaka ıslanacağız. Er 
Beyin kapısı önünde bir kam- faneciler böyle aralarında mü
yonet durdu: Zaten hepimiz nakata ede dursun, bir taraf. 

o" b İstanbul vilayeti dahilinde- alesta vaziyette bekliyoruz. tan da biri birini takip eden 
un eynelmilel asa'oı"ye K ·· 1 b' d ı d 1 habe ı l' ki fidanlıkların ıslahı için anga .amyonete oy e ır o ut o r er ge ıyor: 

kongresinden avdet etti . d'I yeni fidanlık muta- duk ki sormayın. Erfaneye it- - Balık meselesi temin e-
Je e 1 en · · k d 1 ·ı 1 ·ı be be d'ld' İsviçrede Bern •ehrı·nde top- h !arından biri dün Ü nbar- tıra e en er aı e erı e ra r ı ı. 

• assıs 1 · 1 d' G·· ı · · h k 1 Et" f dik' 
1 b 1 ru l'le •ehrimize gelmi• ge mış er ı. u Uf a en yo a - ı ırma ver . 
anan eyne milel asabiye kon ya vapu • • d " "ld" k K f d U l _ Salataları yaptırdık .. 

gresine ittirak edn Dr. Fah- f 1 uzu u • aran ıne en r a, 
reddin Kerim Bey dün semplon ır Diğer mütehassıs da bu gün seri yü~.ü~işle üç çeyrek saat, - iki sepet üzüm alındı •• 
la şehrimize avdet etmiıtir. !erde şehrimize gelecek ve bun ancak suru?'~r. . " - Yirmi tane kavun var, 

Fahreddin Kerim Bey bir dan sonra iki mutahassıs Vila- Fakat, ıçunızde geç olsun yetmez mi ? 
muharririmize kongre hakkın,. yete ait fidanlıkların ıslahı ve da güç olmasın,, diyenler var. . Yalnız halledilemiyen bir 
da şu izahatı vermiştir: tekemmülü ile meşgul olacak- Dört sene evvel Sivas yolunda şey var: Nereye gideceğimizi 
-"Asabiye kongresine dünya- !ardır. geçirdii(im otomobil kazasın- henüz kestiremedik. Nihayet 
nm her yerinden800 Ü müteca- dan sonra uzun otomobil yol- Emin Sivri , sivri zeki.sile işi 
viz murahhas işti rak etti. İngi- ı Polis culuğundan fena halde ürktü- halletti: 
lizce, Fransızca, Almanca, 1- ----------- ğüm için ben de aynı fikirde- - Çocuklar! Adada canı-
talyanca lisanJarile konuşulan Tramvay yım: mız sıkılacak. Buradan az aşa-
bu kongrede bilhassa beyin ur - Geç olsun da güç olma- ğıda Çeşme altı var, oraya gi-
ları ve ameliyat çok mühimi- Kazaları sını.. delim! 
di. Henüz karanlık olan bazı Dün B"§iktaıta feci bir tramvay Fakat, şoför kös dinlemş- Bütün eller, birden kalktı : 
hastalıklara ait kıymetli tebli- kazası olmuştur. Veli efendi ismin- !erden .. Bildiğinden şaşmadı. - Gidelim! Ekseriyet var! 
gat ve münakaşalar cereyan et de birisi 654 numaralı vatman Bah Şehir içinden geçen taşlık yol- Tekrar kamyonete kurul-

tı·. Kongre azasına çok ikram · f d' · 'daresı' d ı · da sarsılarak gidiyoruz. Bir duk. Fakat bu seferki yol, fe-rı e en ının J n <. u tramvayın 
yapıld~. B~m'de açılan sıhhi aol tarafından atlamıı, mukabil ci- aralık yolumuz, sahile kadar na! Zeytin ağaçlarına çarparak 
sergiyı ve bılhassa akıl hıfzıs- hetten gelen tramvayla atladığı yakın düştü ki, adeta deniz bağrı~a çığrışa yürüyoruz. A
sıhhası serııiıini ziyaret ettim. tramvay ara11nda kaim,,, baımdan içinden gider gibiyiz. Ah bu rada bir, hala karar verileme
Bern' den Parise giderek orada ve sağ kalçasından yaralanıp Gü- yolun güzelliği .. Ah bu yolun diğine delalet eden mırıltılar 
akıl hıfzıssıhhası müessesesi ve müı•uyu hastanesine kaldırılmııtır. güzelliği. . var : 
kl'nikleri ziyaret ettim. İki se- Bir tramvay kazası da Sultan Bazı yerler vardır ki tarif _ Çeşmealtında, ne yapa-

ı sonra toplanacak beynelmi- Mabmut türbesi civannda olmuı- edilemez. Tarif ve tasvirin cağız? Ketke incir altına git-
~~ kıl hıfzı11ıhhası kongresi tur. hududuna sığmazlar. Onları, seydik! 
~ ~rlıklarını yapacak komis- Beyazıtıan Sultan Ahmede git- gidip görmek lazım gelir. Bu - Yazık! Dere altı hepsin-

az davetli idim. Bu hususta mekte olan 1169 numaralı vatmanın yol da işte öyle tar if edilemi- den iyi idi. 
yon• sta bulundum. Ayın yir- idaresindeki 141 numaralı tramvay yecek nev'inden.. Bu arada otomobil, birden 
t~:irinde toplanacak komis- arabası Cerrahpaıa hastanesi kulak Tamam bir saat sonra idi bire yana meyletti, devrilme
ını d arkadaşlarımızdan Zati doktoru Necati Beye çarparak mu- ki., Urla iskelesine vardık. Bu mize kıl kalmıftı. Ben atrl
yon •hazır bulunacaktır. Bu maüeyhin ayağmdan mecruhiyeti- iskele, şimdi metruk bir halde dım : 
BeY•. yoıtda müstakbel kongre ne sebebiyet vermiş ve Necati Be dir. Sahilde bir karakol bina- _ Çeşme altı, İncir altı .. 

aydO~ açılacaktır. . 

~!,. Fırtına durdu 

k~~~nd• konuşulaca~tır. • ilk tedavisi yapıld ı ktan sonı·a Ce:. sı, ileride kapıları kapalı bir- Ben, hepsinden vazgeçtim. 

Tahlisiye madalyaları h ~er ki:il::::~:p bı:tm~;~:'. ı rahpaşa ha1tj;ıinc ~ldırılmıştır. ~:;.büyük han... Hepsi bu ka de .. ?kkanm altına gitmiyelim 

Tahlisiye idaresi kazalar esna•ında reİ51 ~eeden de beni seçmişler. aya . Kamyonet iskelede durun- Düşe kalka bir hayli döne-
!\aradeni~de salı ııününden beri 

1 
"anı eden fırtına biraz hafiflemi~

üz~· İ' ırtına evvelki gün fazlalaımıt 
de ~iundan lstanbuldan hareket e-

, vapurlar Ereğli limanına iltica 
eb •k mecburiyetinde kalmıılardır. 

om• İ) " f d' · ld • d .. liiP ~ un ırtına ınmıt o ugun an 

fedakarlıklan görülen tahlisiye ef- TürkıY memleketimizde Pangaltıda meşrutıyete ma- ca hepimiz indik. Meğer, bizi meçler geçtik, kamyonet, bir-
rat ve amirlerini taltif için yeni bir JCoınisyonf ssıhhası hakkında hallesinde Şirin sokağında otu bekliyenler varmış. Hatta, tu kaç büyük tehlike geçirdi. Ni
usul ittihaz etmittir. Badema bu gi bir akıl hıd~ı Pariste diğer ran Seyfeddin Efendi Kozanın hafı neresi, daha gideceğimiz hayet, sahilde ağaçlık bir yerı 
bi hizmeti ııörülen efrada, Avrupa· iıahat v~r 1

:dim. Bu meyanda ~~zinosunda oturmakta iken ~o yeri bile burada kararlaştıra- gösterdiler: 
da olduğu ııibi, madalya verilecek· k)iJıiklerı g~ rgisi de cidden for Muharrem ve Necmeddm cakmışız. - İ§te Çeşme altı! .• 
tir. Haitti bu madalyaların can kur ınüsteınlekd~t Yarın tıp kongre E~endlidler. tardafındtanh ' .dkaTb. dbil- Sordum : Size burasını birkaç çizgi 
tarma hususunda fedakarlığı görü· enteresan · ya hareket edece mış 0 ugun an a «• ata aş - Canım b!z Urlaya gide- ile anlatmağa çalışayım: Bü-
1 ... 

11 
•~kar• lanmr•tır. cek dei:il mi idik? ··k b' · · 

Halid& düıtü ınÜceyher harf ile tarih 

tArn 

F evı: İ Pata lnldr ihya çeımeyi tamir ile 

Altında şu tarih var: 
1254 

Bakıyorum: Herkes, faali
yette: Kimi salata yapıyor, ki 
mi balık kızartıyor, kimi pey· 
nir doğruyor, ki.mi de "saki., 
liğe hazırlanıyor. 

Doğrusunu iıterseniz, yo· 
sun kokularının iğde kokuları
na karıftığı bu güzel sahilde, 
günqin yer yer kızarttığı ol· 
gun bağlara kartı insan, rakı 
değil, zehir olsa içer • 

Bir taraftan da ııramofon, 
tatlı bir nehavende baılayınca 1 
gel keyfim gel ! 

İncir ağacının bir dalına, 
salıncaklar kuruldu. Sepet ıe-
pet incirler, hevenk hevenk • 
üzümler, elden ele dol atıyor. 

Fakat yiyen kim acaba? •. in 
sanın gözü yemite o kadar do 
yuyor ki, yüzüne bakmasını 
biJe canı istemiyor. 

O canım salkımların yerler 
de süründüğünü görmek pek 
acıklı oluyor ama, ne yapar
sın? 

Hasılı uzatmayalım, yenil
di, içildi, ve yine yenildi içil
di, üzümün şerefine içildi, ü
züın kızının şerefine yenildi • 
Şişlerin esrarlı güzelliği daha 
batka bir hal aldı. 

Derken hadi bağlara hü-
cum!.. Kütükler altında yatan 
salkımların herbiri mübalağa
sız ikişer okkadan fazla çeker, 
dersem inanın .. Sanki bağa ııir 
dikte üzüm yedik mi? De
dim ya, insanın gözü doyuyor. 

Aktamın alaca karanlığı, 
kartı dağlara perde perde ya
yılmağa baılamıttı· Gazeteci 
arkadaşlardan biri: 

- Haydi, dedi, 
yelkenli ile dönelim! 

iskeleye 

Zaten yelkenli hazırmış . 
Mini mini bir sandal, bizi gemi 
ye taııdı. Deniz, biraz oynak.. 
Yelkeni açınca bu oynaklık, a
deta yürek oynatıcı bir ıey ol
du. 

Pupa yelken, iki yana yal
pa ederek Urla iskelesine ade
ta aktık. Hususi kotrasile se
yahate çıkmış bir İngiliz Lor 
du belki bizim kadar eğlene. 
mezdi . Yelkende gramofon 
mu çalmadık, zeybek oyunla
rı mı oynamadık, neler yapma 
dık acaba ? 

iskeleden kamyonetim"ze 
bindiğimiz zaman, karanlr\c 
bMmış, İzmirin, sıcak, ve nem 
li gecelerinden bir i ba,lan\l~
tı • 

~. Sallhattin ~· ~~rlar yollarına devam etmekte• 
••ı.,, 

e t • 

en sair zevata da verilmesi düşünül 51 ıçı ,,.,. • yu ır ınctr ağacının gölgcli-

mektedi~ IL~-~·gi,_..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~--~.-.................................... liıı ........................ .. 
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o\REHANE - Ankara cadde
: 100 Telsraf adreoiı Milliyet, 
:ıal. 

Telefon numaralan: 

:4311 - 24312 - 24313 

BONE ÜCRETLERi 
~ Türkiye için Hariç için 

3t.r.ı 400 lmruı 800 lnıruı 
8 .. 750 .. 1400 .. 
z .. 1400 .. 2700 • 

, ·len ttvrak geri verilmez 

j 
iddeti l'eçeıt auahalar 10 luırut 
Cante "" matbaaya ait itler 
aiidiriyete müracaat edilir. 

l etemiz ilAnların mff'uliyetin.i 
1 etmez. • 
·~~~~~~~~~~--

' Bugünkü Hava 
Din azami hararet 24 , 
garf 18 derece idi. Bu
bı rwııtr poyraz, hava 
ılutla. 

aftanın Yazısı 

Şom Ağız 
ünya herkese aynı renkte 
inmez .. İsteaeniz de hazan 
vayı peapembe göremezsi
• Öyle hadiseler olur ki, 
rahat, ılık ve berrak ruhu
bn ayırıp enditeli, alnı c;a· 
•e çarpıntılı bir muhite, bir 
zua sürükler.. İstediğiniz 
ar çırpmmu:.. Siz ondan 
,u)amazsmız ... 
·İlmem dil alimleri bunun 
~r lisanlarda mukabilini bu. 
lirler mi? Türkçede (Şom 
dı) diye bir tabir vardır. Ağ 
)an kara haberden başka 

- çıkmayan adamlara denir .. 
eş'um ağız) dan alınmıştır. 
şte bu hafta size böyle bi
Jen bahsedeceğim.. Adı la
' değil.. Söylesem de tanr
ısınız. Çünkü diriler işinde 
unmaz .. Ben böyle birini ta
m.. Her tanıdığımıza karşı 
termeğe mecbur olduğumuz 
ari hüsnü telakkiyi buna da 
tteririm ...• 
)ört gün evvel Kadıköyün
ı vapura binmİf, kendi

< poyrazın ivazsız ve se 
ı oktamuına bırakmıt ve bir 
c1delik bulduğumdan mem
n olarak oturuken karşıma 

! (Şom ağızlı) çıktı. 
1- Matallah Beyfendi! Nere 
·n böyle?.. İyisiniz inşallah! 
l o, hasta mı idiniz? Pek za
~amışıınız .... 

Y ook ! Bir az uykusuz kal 
da, ondan olmalı! •. 

- Aman Beyim! Kendine 
k! bizim tanıdıklardan bir 
· seyin Bey vardı. Geçenler
bir az zayıf görmüıtüm. 
a da sizin gibi böyle söyle
ştim.. Dün iıittim -Allah 
mleye geçinden versin- ve
t etıniş sizlere ömür!.~ 
Ben mevzuu değiştirmek is
dim ..• 
- Siz nereden geliyorsunuz 
~yle!. 
- Efendim! Bizim dairede

i arkadatlardan Ali Bey is
ıinde bir zatın haremi veaft et 
ıiş te ... Onun cenazesinde bu
ındum. Arslanlar gibi bir ka-

dm .. Efendim o evdeki vavey
la!. Ciğerler ac111. Bendeniz 
böyle şeylere pek dayanamam 
amma ne çare? 

Ben gene mevzuu değittir
mek istedim ... 

- Şimdi siz nerede çalıııyor 
sunuz? .• 

- Ben mi?. Morgda .. Ne 
yapalrm, ev geçindiriyoruz .. Ö
lüye diriye baktığıınız yok!. 
Şimdi alıttım da zor gelmiyor, 
lakin ilk önceleri öyle zahmet 
çektim ki; efendim! Taze ölü
den iki aylığa kadar her türlü
sü geliyor.. İçinde §İteni var, 
kokanı var .. Biz onu ilaçlanz .. 
Sonra doktorlar parçalarlar ... 

Ben gene mevzuu değİ§tİr
dim: 

- Kayın peder ne alemde?. 
Görütüyor musunuz? 

- Azrail görsün yüzünü!. 
Kakırdıyamadı ki; paraları yi
yelim .... 

- Size bir yardımı olmuyor 
mu? .... 

- Ne gezer efendim! İmam 
evinden af, ölü gözünden yaş! 

- Eskiden imam mı idi? .• 
- Öy)eya!.. Karaca Ahmet 

İmamr idi. Parayı ne ile kazan
dı?. Her cenazeden avuç dolu
su para alırdı .. O zamanki ölü 
!er de timdiki gibi değildi!. Pa 
ra deposu ... 

Ben mevzuu gene deği§tir
mek istedim. 

- Birader ne yapıyor? .. 

- Bırak şu divaneyi Allah 
aşkına!. Zirzopun biri de o ... 
Şimdi de başka bir hava tuttur 
muş .. Hani gaz< eler yazdı .• 
Bursada bir kadın ölüleri diril
tiyormuş .. Onu bulmuş, başba 
şa vermitler .. Ölüleri diriltmek 
için çalışıyorlar ... 

- Ne olacak!. Biribirini bul 
muşlar ..• Deli deliden İmam ölü 
den hoşlanır derler .. 

Ben bir daha mevzuu değiş
tirmek istedim .. 

- Nasıl gene bahçe ile uğ
raşıyor musunuz? 

- Evet uğraşıyoruz amma, 
kardet susuzluktan halimiz ha 
rap .•. Dünkü sıcaklardan tek
mil domatesler ölmüş! Yukarı 
ki kuyuda su yek!. Aşağıda 
var. O da uzak! Bizimki, aşağı 
dan su çekip yukarıya taşımalı 
dedi. Artık bu yaştan sonra ola 
cak şey değil! Ölüm Allahm 
emri, ben ev işi yapamam de
dim .. Kim ölüp kim kalacak 
bilmeyiz amma yaş elliyi bulun 
ca ... 

Ben tekrar ölü ve ölüm lafın 
dan kaçmak istedim .. 

- Gramofon ne alemde? .. 
- O da bir dert!.. Evvelki 

akşam bizim rahmetli bacana
ğın çocukları gelmişler .. Tanır 
sınız... Hani Şitlide otomobil 
kazasında kafa tası patladı da 
vefat ettiydi .. 

Kısa kessin diye: 
- Evet, evet ! dedim .. O de 

vam etti: 
- itte onlar gramofon ça

larken en sevdiğim bir plak var 
dı, unaktan. Onu kırmıtlar: 
"Ölae de aşık, unulmaz yara
lar,. 

Ben tekrar mevzuu deği§tİr
mek istedim 

- Şu dalgakıran olmasa 
Hyadarpafaya vapur zor yana 
şır ... 

- Evet amma o orta yerde
ki direk nedir sanki?. Mezar ta 

Milliyet'in Edebi Romanı: 27 

BAŞIDÖNÜKLER 
lbralıim Necmi 

Nazmi Hanıma vakit bırakma 
dan cevaba davrandı: 

Semiha Nazmi Hanım bir
len bire ellerini çırptı: 

- A! Çocuklar! Bakın, Ah
net Nebil Bey erkek olnıuf. Si 
gara içiyor. 

Herkes gülmeğe başladı. 
ı\hmet Nebil de bu gülmeye it
tirak etti: 

- Ne yapayım, hammefen
ôi, hanımlara vanncaya kadar 
herkes sigara içiyor ben de a
ranızda yabancı kalmamak için 
bir tane tüttürdüm. 

Mebruke Numan Hanım he 
men kanapeye yaklaştı. O da 
bir sigara aldı: 

- Ben size arkadashk ede-
yim, Nebil Bey! • 

Nevzat Süreyya da annesi
e takılıyordu: 

- Anneciğim, izin verirsen 
..J .... -..... 1 1-··--

'""0.QCSI ırı manauttuı. Jrıesana~ı 

- Hay hay, canım, ne olu 
yor, sen de bir tane tüttür. 
Bak, ben de içeceğim , 

Şimdi cigara içmek te bir 
eğlence olmuştu. Salondaki 
üç çitfin her birinin ağzında 
bir cigara vardı. Nevzat Sürey 
ya eski bir tiryaki gibi çekin
meden içiyordu. Ferit Necdet 
Bey ötedenberi cigara içtiği 
halde bu çocuğun yanında ken 
dini acemi zannedebilirdi. Sü
heyla Hanım zevkle içine çe• 
kiyor, Semiha Nazmi Hanım 

-:namnı yalnız savuruyordu. 
Mebruke Numan H~ım bir 
iki nefes çektikten sonra bırak 
tı. Ahmet Nebil cigarayr nasıl 
içeceğini bile bilmiyordu. Nev 
07..... <::• ""4'fr'l'F• .. ""S "· Pta ı,. ,.:, .. "'"•nt' 
~.IQ'U Vl.UJtur. 
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Mektep ihtiyacı karşısında 

1.1.·zz · f • Çocuk velilerinin bu 
lY.l l ıge • müşkülünü hallediyor 

Hayriye Lisesi 
Daha ancak on gün talebe 
kaydına devam edecek 

Hayriye Li•eıi lstanbulda iki se 
nedenberi tam teıkili.tlı bir lise o
larak çalışmaktadır. 

iki sene evvel Fatihte Çarpnba 
da Ana, ilk, ve Orta kı•rmlan ibti -
va eden bir mektep olarak çalıtmak 
ta idi. lstanbulun bu uzak ve kuy
tu semtinde on bei senelik bir mazi. 
ye sahip olarak çalıfan bu mektep 
ilk ve Orta kısımlarından her ıene 
elli kadar talebe mezun vermekte 
idi. 

Mektep idaresi iki sene evvel 
Saraçbaneba~mda Münir Pa,a ko
naklarını aldı. Ve burada tam teıki 
litlı, kız ve erkLklere ayrı ayrı da
irele.- tahsis ederek, leyli bir lise 
ayb. 

Geçen sene m<ktep bet yüz elli 
talebe cem eylemittir. Bu miktar
dan yüz sekseni leyli olarak devam 
eylemiştir. Mektep tehirin uzak 
semtinden gelen çocuklara teshilit 
olmak üzere hususi bir otomobil ve 
otobüsler satın almıt ve çocuktan 
otomobilleri vasıtuile evlerinden a
lıp götürmÜftÜr. 

Mektep bu den aenesi için bü
yük bir mesai programile iıe giriş

miıtir. 

Almanyadaki Limburg fabrikala 
rına on iki bin bet yüz liralık fizik 
alalı siparit edilmittir. Bu aletler 
teırini evvelin on beiinde latanb_ul
da tealim edilmi! olacaktır. Bun
dan ba§ka ayni firmaya bin sekiz 
yüz liralık coğrafya ve tarih levazı
mı sipariı edilmittir. Bütün bu 
ders levazımı geldikten sonra Hay 
riye J. .. iıesi ders vesaitj ve libura
tuvarlıırı itibarile lıtanbulun en 
zengin mektepleri arasına girmiş o 
lacaktır. 

Münir Pata konağı talebe teha
cümüne kili gelmediği için mekte
bin büyük bahçeainin arkıı kısmında 
beton armadan bir yatnkhane pavi 
yonu inıa edilmİ!lİr. Bu sene mek
tebin leyli ve nehari talebe kadro
ları pek daralmıştır. Mektep idare
si ancak daha on gün kadar talebe 
kaydına devam edebilecektir. 

Mektebin teıkilitı: Ana, ilk, Or 
ta, ve Lise kııımlarını havi tam dev 
reli Türk lisesidir. (Kız ve erkek 
talebe ayn ayrı dairelerdedir. 

Mektep ilk te,ckkülünden beri 
......... ' •llltllltlltllll tl lllllllllllll•llı ı ı1111111111oı111rıı111 

şı gibi ..• 
Ben sustum... O da sustu .• 

İki üç dakika böyle gittik.. Ağ
zım açacak diye ödüm kopuyor 
du .... Başladı: 

- Vapur mu sallanıyor? 
- Dikkat etmedim, belki ... 
- Evet, hava lodos değil am 

ma ..... Ölü denizler var. 
Artık dayanamadım ve he

men: 
- Ben azıcık aşağı ineyim .• 

Dedim. Köpı·üye kadar da her 
kesin yalnız girdiği mahut ye
re kapandım ve çıkmadım .. 

Allah böylelerine tesadüf et 
mekten hepimizi korueun. 

FELEK 

1 
kalandı . 

Mebruke Numan Hanım: 
- Vah vah! Nebil Bey ra-

hatsız oldu. Alışmamıt da .. 
Bari sizi banyoya kadar götü
reyim. Nebil Bey! 

Diyordu. Delikanlı öksüre
rek ayağa kalktı. Cıgarayı bı
raktı. İki öksürük arasında 
Semiha Nazmi Hanıma: 

- Bana nazar da getirdiniz 
galiba, Hanımefendi . 

Dedi. Mebruke Numan Ha 
nımla beraber banyo dairesine 
gitti. Fakat Süheyla Hanım 
da, avının üzerine başka bir 
atmacanın saldırdığını gören 
bir Akbaba gibi yerinden fır
ladı, arkalarından kottu. 

. 
Süheyla ve Mebruke Nu

man Hanımlar, Ahmet Nebil
le birlikte döndükleri zaman, 
Ferit Necdet Beyle Semiha 
Nazmi Hanımı ortadan kay
bolmuş buldular. Nevzat Sü
reyya. Semiha Nazmi Ham
mm biraz tuvaletini düzeltme-

F Prit Necdet Be-

talebeyi ecnebi mekteplerinden kur-. 
tarmak emelile ilk 11nıflardan itiba-
ren ecnebi lisanlarına ebenvniyet 
vermit ve talebenin umumiyetle 
mektep dahilinde mürebbilerin ne
zareti altında olmak üzere ecnebi 
bir lisanla konuımasını .,... ittihaz 
eylemiştir. 

Mektep ücreti 
Mektebe kaydolan nehari talebe

den altı ve leyli talebeden on lira 
kayıt Ücreti alınır. Leyli talebe üc
reti senede (300) liradır. Bu mel>. 
!iğ üç taksitte tediye olunur. Leyli 
talebe mek~epte bulunan lngilizce, 
ve Almanca kurslarından her hangi 
birine devam etmek mecburiyetinde 
djr. Bu husus için senevi otuz lira 
tediye etmek mecburiyetindedirler. 
Bu mebliğ taksitlerle mukauatan 
tediye edilir. Nehari talebeden ar • 
zu edenler ayn.i ücretle bu kursa de 
Yam edebilirler. 

Taksit müddetleri: Birinci tak 
ıit kayıt esnasında, ikinci takıit ki 
nunuevvel ve üçüncü takıit mart 
aylarının b;rincj günlerinde alınır. 

Müracaat eden leyli talebe ara11nda 
memur çocuğu ve iki kardet olduğu 
takdirde teraiti hususiyeye tabi
dir. Nehari ücretleri: Ana smıfı ve 
jlk kı~ım jçin senevi 36 Hra olup 

üç t~itte tediye olunur. Lise bi
rinci devre birjnci ıınıf 50 lira, ikin 

ci sınıf 60, üçüncü ttınıf 65 liradır. 
ikinci devre birinci 11ruf 70, ikinci 
ve üçüncü sınıflar 80 liradır. 

Leyli ve nehari talebenin taksit 
müddeti hitam bulmadan kendilik
lerinden mektebi feH.ettikleri veya 
her hangi metru bir sebeple kayıt
lan terkin olundui11, takdirde ita et
tikleri taksitten bir"8y ;ade olunma 
maktadır. 

········-·-·-·-··-·-········-·····-·-
ZAYİ - Zevcim Gülnihal vapu 

ru çarkçı başısı İbrahim Halil Bey 
merhumdan muhassas ve Seyri sefa 
in müdüriyetinden ita edilmekte o
lan maaşa mahsus cüzdanı zayi ey
ledim yenisini alacağımdan hükmü 
olmayacağı il3n olunur. Zevcesi 

Firdevs 

Van icra memurluğundan: 
Türk Zade Ali efendiye 136 

lira itaya borçlu ve ikametga
hı meçhul bulunan Vanlı Ke
rem Zade Reşit efendi oglu 
Mehmet efendinin işbu tarih
ten itibaren bir ay zarfında 

Van İcra Dairesine bu bapdeki 
itirazın icrasına aksi takdirde 
mahkumu bih mukabilinde 1 

Yandaki emlak ve a•razisinin ı 

icraen satılacağı iliin olunur. 

KadJköy Süreyya 

PARA 
ve 

Sineması 

AŞK 
Mevsimin en güzel Filmi 

ledi. Süheyla ma.ııah manalı, 
Ahmet Nebile baktı. Boğazım: 
tıkıyan öksül'ükten kurtulmuş 
olan Ahmet Nebil hafifçe gü
lümsedi. 

- Hadi bir de oyuncular 
tarafına baş vuralım .. 

Oyuncuların tarafı duman 
içindeydi. Yedi erkeğin savur 
duklan cigara dumanları keıif 
bir sis gibi ortahğı sarmıştı. 
Göz gözü görmiyordu. Reşit 
ve Cevat Beyler satranç tahta 
sının önünde arpacı kumrula
rı gibi düşünüyorlardı. Poker 
masası ise mütemadi bir hare
ket halindeydi. 

Mukbil Nedim ile Y azıcr 
Zadenin önleri dolu idi. Nihat 
İlhami, yüzü sararmış, gözle 
ri kızarmış, ağzında bir ciga
ra, mütemadiyen relanı edi
yor. Mütemadiyen de ziyan e
diyordu. Şeyda Kamille Ke
mal Reha da ziyandaydılar. 
Fakat onlarınki Nihat Uhami
ye nispetle devede kulak kabi
lindendi. 

Süheyla Hanımla Ahmet 

Kari mektuplan 

Belediyenin 
Nazarı dikkatine 

Kırmızı vazo Son seylapta, Kasımpafanın 

Tahtagazi mahallesi tesmiye olunan 
yerleri su bastı. Ve itfaiye moto 
pompu eeceli gündüzlü SU dolan 
meydanlığın auyunu tahliye ile met 
l'Ul olmuıtu. Halbuki bu ıu dolan 
meydanla büyük su mecrasının ara
sı ancak 8-10 metre ya vardır, ya 
yoktur. Buna nazaran her seylapta 
feci bir ı.aI alan bu meydanlığın kü
çük bU kanalla, aaıl mecraya rapte
dilmesi her halde bir eün feci bir in 
bidamın önünü almıt olacaktır. Be
lediyenin nazarı dikkatini celbecle
riz. 

"Babasının çocuğu,. der
ler. Çocuk babasına benzer de 
ondan.. Fakat öyle evlatlar 
vardır ki, hiç mi, hiç babala
rına benzemezler. Bunlar ba
balarının çocuğu değil mi? 

Bu öyle bir mesele ki, tah
lili bize düşmez. Bu benzeyi
tin ve benzemeyişin veraset 
kaidelerine nazaran gösterdiği 
tahavvüllerle daba ziyade alim 
)erle meşgul olsunlar. Bizlerin 
yani, hayatta ıördüklerimizi 
hikaye şeklinde anlatanların, 
çizmeden yukarıya çıkmağa 
hakkımız yoktur. 

Tanıdıklardan bir Pomil 
var. Oğlu kendisine hiç benze 
mez. Belki veçben benzediği 
tarafları var. Fakat ahlakı, 
mizacı babasına nazaran taban 
tabana zıttır . 

Pomil mazbut, muktasit, 
çok ciddi bir adamdır. Oğlu, 
Cyprien batta evlendiği halde, 
hali. bu faziletlere sahip olama 
dı. Üstelik te ayya§ mı, ayyaş! 

Bittabi kansı bundan çok 
müşteki! Karısı istiyor ki, o 
da bir gün kayın babası gibi 
bir sayfiye sahibi olsun. Halbu 
ki Cyprien maqını aldığı gibi 
meyhanede eritiyor. Bu gidit
le sayfiye alınır mı? Baraka 
bile alınmaz . 

Kayın babalar, el<Serİyetle 
kayın anaların hilafına, gelin
lerini çok severler. Pomil de 
bir gün gelinine şu müjdeyi 
verdi: 

- Sen işi bana bırak. Ben 
bu çocuğu adam edeceğim. Cy 
prien haddizatında fena çocuk 
değildir. Yalnız bir şey yapa
mıyor: Tasarruf! Onu da ben 
kendisine öğreteceğim. 

Madam Cyprien, ne yapıl
sa kar etmiyeceğini bilmekle 
beraber, kayın babasına azim 
teşekkürler etti. 

Pomil bir gün oğlunu yanı
na çağırdı: 

- Bana bak Cyprien, de
di, miden delik mi, nedir, fıçı 

. "b d . yı ıçsen, ana mı,, emıyor-

sun. Paranın bu kıt zamanın
da aldığını içkiye verirsen, so 
nu ne olur? Ben babanım. Se
nin yaşında ben de tıpkı senin 
gibi idim. Onun için tecrübeli 
bir adam sıfatile, sana akıl ·ver
mek hakkımdır. Artık o kadar 
içme! Yalnız sıhhatin düzel
mekle kalmaz, üstelik para da 
tasarruf edersin . 

Sıhhat, tasarruf! Bir ayyaş 
için iki sihirli kelime! .. 

Cyprien dedi ki: 

-

- Fransııcadan -

- Onu ben de biliyorum 
baba! Beni, bildiğim bir şeyi 
tekrar bana söylemek için mi 
çağırdın? 

Fakat baba Pomil bir defa 
kafasına koyduğu projeyi mu
hakkak tatbik etmek istiyor
du: 

- Hayır, dedi, onun için 
çağırmadım. Batka bir teY 
söylemek için çağırdım. Şu 

vazoyu goruyor musun? Şu 
kırmızı, çiçekli vazoyu! itte 
ben bu timdi oturduğum kü
çük köşkü o vazo sayesinde 
satın aldım. Bak nasıl? Ne 
zaman canım içki isterse, içki 
nin parasını götürüp bu vazo
nun içine atıyorum. Çok geç
meden vazo doluyordu. O ka
dar ki, böyle çabucak doluıu, 
benden içki hevesini kaldırdı. 
Yerine para biriktirmek hırsı
nı koydu. Bu vazoyu al, eve 
götür. Baban ne yaptı ise, sen 
de onu yap. Mutlaka muvaf
fak olursun. Yalnız karma bir 
fey söyleme! Günün birinde 
toplu bir parayı önüne yığar
san, iyi bir sürpriz yapmış o 
lursun. 

Cyprien baba nasihatini can 
kulağile dinledi. Tecrübe ede
ceğini vadederek, vazoyu al
dı, eve götürdü • 

Bir hafta sonra iyi kalpli 
baba kendi kendine dütündü: 

- Gidip fU oğlanı göreyim, 
bakalım vazoda ne kadar birik 
tirmit? 

Merakla yola çıktı, fakat 
tam oğlunun evine yaklaşaca
ğı sırada, Cyprien'in kör kü
tük bir meyhaneden çıktığını 
görünce, §&şaladı ve durakla
dı. 

Cyprien de babasını görün
ce ayılmı§tı ve vaziyeti şöyle 
izah etti: 

iş ve söz farkı 
Terkos su şirketi müdürü ııazet• 

nizde çıkan izahatı arasmcl.ı şehrin 
susuz kalmadığını ve münavebe su· 

reıile her tarafa au tevzi edildiğini 
aöylüyordu. Halbuki 4 a~«lan beri 

Kocamustafa PBfa ve Samatya' da 
terkos suyu namına hiç bir şey yok· 
tur. Fiil ile aöz ara11ndaki bu tezada 
ne demeli acaba? 

Kokmuş balıklar 
Muhterem eazetenizin bugünkü 

nüahasmda kokmuı balıklar hakkm 
daki fıkrayı okudum. Aşçılann tef· 
tiıi sıhhati umumiye namına çok 
eüzel bir harekettir. Fakat Balı~ 
pazan ihmal edilmemelidir. Taze 
olsun diye bizzat lıtanbul Balık pll 

zarına l'İderek be§ kuruta satılan· 

!arı varken on beı kurufluğundan 
aldığım üç balığı yiyemiyecek bir 
halde oldukları için atmak mecburi 
yetinde kaldım. Bu balıklar o kadar 
müstekreh bir koku neşrediyorlardı 
ki ben artık balık yemeğe töbe et
tim. Acaba lstanbul belediyesi göz 
önünde aatılan ve sıhhati umumiye 
ye pek çok zarar veren bu hali gör 
müyor mu? Ve yahut bunu ment 
muktedir değil mi? Dünyanın hiç 
bir yerinde ve hiç bir baJık pazarır 

da bizim balıklanıruz gibi, balkır 
11hhat ve hayatile oyun oynamalı 

cür'eti gösteı·enler bulunamaz san•· 

rmı. Alakadararun ehemmiyetle na. 
zarı dikkatlerini celbetınenizi rica 
ederim.- Mehmet. 

İrtihal 

- Vallahi baba, bütün ka 
bahat kanının! Bak, anlata
yım: Vazoyu evden aldımdı ya 
tabii karıma da, sürpriz yap- 1 
mak için, niçin getirdiğimi ~u~llim Cudi efendi vefat etti. 
söylemedim. Ama karım vazo Sclanıkte, resmi, hususi, askeri, 
yu öyle beğendi, öyle beğen- mülki bir çok mekteplerde uzun se· 
di ki, hemen içine sun'i çiçek neler muallimlik etmiş olan esbak 
ler koydu ve yemek odasında Amasya meb'usu ve Bezmi Alen 
büfenin üstüne yerlettirdi. Ar ünas Sultanisi edebiyat muallimli
tık anlarsın ya, babacığım, ğinden mütekait Şair Muallim Cudi 
bu şerait altında canım içki efendi vefat etti. Cenazesi 19 Eylül 
istedi mi, parasını vazoya ko- 1931 Cumartesi günü saat on bir 
yayım diye, büfenin üstüne çı buçukta oğlu, Karaağaç müessesatı 
karken , düşüp bir tarafımı kır mecli&i idare Reisi Azmi Beyin, 
maktansa, kolayca meyhane- Kadıköyde, Süreyya sinemasi Kar-
ye inivermeği tercih ediyo- şısmda "İnönü" sokağın.da Kain 
rum. 22 No evinden kaldırılarak namazı 

Çarşı Camiinde kılınacak badehu 
Karacaahmet'teki medfenine tevdi 

It:t:ilıac:lı. lVl.llII 
olunacaktır. 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik 11e lıagat üzerine sigorta muamelesi 

icra egleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Calatada Unyon Hanmda 
Acentası l:ulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

sonra yine aalone geldiler. Ka 
pının sesi üzerine Nevzat Sü
reyyanın Mebruke Numandan 
telaşla ayrıldığını farkettiler. 
Süheyla Hanım Ahmet Nebi
lin kolunu tuttu. Teklifsiz tek 
lifsiz kulağına eğilerek: 

- Görüyorsun ya, hepi
miz "tır halli, bir halli,, yiz. 

Diye mırıldandı . 
Mebruke Numan Hanım, 

hemen Ahmet Nebilin yanına 
geldi. Süheyla Hanım o ara
lık, "tuvalet düzeltmek,, ten 
dönen Semiha Nazmi Hanımla 
görüşürken, o da Ahmet Nebi 
lin koluna girdi. Yalvaran bir 
sesle : 

- Kuzum Ahmet Nebil 
Bey, beni böyle adamlarla yal 
nız bırakmayın . 

Dedi. "Böyle adamlar,, der 
ken gözile Nevzat Süreyyayf 
gösteriyordu. 

- Hatta, çok rica ederim, 
mümkünse beraber çıkalım, be 
ni evime siz bırakın. Olur mu? 

Ahmet Nebilin içine birden 
bire bir merhamet çöktü. Meb 

cuk bakıtlı gözlerini kendisine 
dikmi§, perişan sarı bukleleri 
yüzünü çerçevelemiı, yalvarı
yordu: 

- Peki, dedi, merak etme
yi.o • 

• 
Gece yarısını üç saat ıeçi

yordu. Semiha Nazmi Hanım 
oyun salonunun kapısını aça
rak sealendi : 

- Beyler, daha burada mı 
yız? Nerede ise sabah olacak. 

Nihat Uhami Bey : 
- Daha erken, canım. 
Del'ken Yazıcı Zadenin gür 

seın : 
- Ybk, yok, artık vakit

tir. Hadi, Beyler, turlara bat
lıyahm. 

Diye gürledi • 
Süheyla Hanım, Ahmet Ne 

bile yaklaşarak sordu: 
- Seni beklerim. Yarın bu 

luşur mıyız? 
- Yarın mümkün değil. Ö 

bür akşam Semiha Nazmi Ha 
mmdayız. 

- Ondan evvel ? 

Kaybolmuş bono 
Eczayı Tıbbiye deposu sahibi 

Davit Habip Bey tarafından imza 
edilmiş, ıs Eyliil 1931 vadeli, 388 
numaralı, 84 liralık bir bono kay-
bolmuştur. Hükmü 
olunur. 

marn ki .. 

olmadığı i'.<in 

Fuat Meh-t 

- Bir işe mi girdin? 
- Hayır, fakat Cevat Be-

yın yazıhaneainde çalışıyo
rum. 

Aqam ~eri bir saat kaça• 
maz mıam? Sinemaya gide
rız . 

- Bilmem kurtulabilir mi 
yim? Cevat Bey şüphelenirse .• 

- Kurtulmağa çalış. Yarın 
saat altıda beklerim. 

- Çalışırım. 

Ahmet Nebil, 
nımdan kurtulur 
Mebruke Numan 
kalandı . 

Süheyla Ha. 
kurtulmaz 

Hanıma ya-

- Kuzum Nebil Bey, oyun 
cular kalkmadan biz çıkalım 
Sonra Kemal Reha Bey musal 
!at olur. Siz de Cevat Beye 
yakalanırsınız. 

- Peki ama nasıl 
hm? 

yapa· 

- Dur, ben yaparım. 
İki dakika geçmeden Meb

ruke Numan Hanım , Süheyla 
Hanımın yanına gitti. Usta 
bir aktris gibi yüzünde ı5tırap 
~ lametleri vard:. ' s;•,., -di) 

l 



,Wulıahir mektubu ~-FiKRi TEV Fi K-·• 
Bari sergisinde Türk 

pavyonu büyük 
bir rağbet gördü .. 

Bir kadın Yunan 
tahtına talip 

Diyor ki: " Ben Bizans İmJ.>arator
Jarının tahtının meşru varisiyim,, 

Atina gazetelerinin verdik
hri 1118Jumata göre, Londrada 
BO yqıııda bir kadın, Bizans 
üoparatorlarmın ahfadından ol 

Madam Marie Eugenie bil
haııa imparator iki.nc:i Com
tantin Duca. (1059.1067) ye 
menıup olduğunu iddia etmek 
tedir. Yalnız gösterdiği vesika 
lar on yedinci asırda.o yukarıya 
çıkmıyor. Bunların arasında 
en mühimi, 1794 te Malta ka
tolik piskoposunun verdiği ve
sikadır. Vesika da, Pheliıı: An
toine Christtophoroı'un 1776 
da Maltada doğduğumı, teee· ı 

MEKTEPLiLER ~
.dt:YKQZ Kun-Oura ve diba
gat fabrikasının yeni modeLde 
şık, zarif MEKTEP ÇANTA
LARI, evrak çantaları, kasetler 
ve yemek çantaları .. 
Genç Mektepliler: Bu ih
tiyaçlarınızı yıerJi ma1ından ve 
Türkiye Sanayi ve Maadin Ban
kası fabrikalarına ait: 

Yerli Mallar 

Otomobil ve Makiniat 

..-Mektebi 
Taksimde Cümhuriyet 

abidesi karşısında 
56 ıncı yeni tedrisat devresine 
Teşrinevvel iptidasında başh

nacaktır. Ders proğramı vcsair 

şerait hakkında mektebin mat
bu proğramını h;teyirıiz, adre

sinize gönderilir. Sergi heyeti reisi ile Başvekilimiz 
arasında keşide edilen telgraflar. 

Bari serıisinin gece manzar~. 
BARI (Milli et) _ Türk pevi- ı_.. ittirakin faidelerini anletacak· 

. -~ · hücwnu de- lımnı oöyl-&.tedirler. Serııi müna-
Jonuna zıyaret~- T .. rk aebetil · ko · · · il D--
•am ediyor. Alb sün zarfmcla u . e aerııı mıte re111 .e -.ve 

. ~ .• L'- ı.:.: ııipret et- kil ismet Pllfll ara11ncla teati olunan 
pavıyonunu ,.__ uam ..,. . . .. • 
ınittir. Satıı oa bir eyhil ıılqamına telgraf ıuretlerını leffen ırondenyo-
ltaclar oa bet lıia linıyı geçti. Ziya- rum: 
retçiler mey-da ltalya'nin mü- Bari ıerıriılne ittirak eden halı 
bim ithalit evlerinin mümeaailleri tüccari hafiz Rü~tü Bey tarafmdan 
de yardır. Bunlar ihracat Ofiıi ra· tüccarlar namına BatYekil lımet 
pOrtöru Akil Beye bazı ihracat mad Pata Hazretlerine çekilen telgraf au 
delerimiz için ıİpariflerde bul..-ı reti: 
!ardır. Akil B. her ırün öğleden oon- "lıı......t Ofiaiaia kıymetli muza
ra paviyona gel-- ziy1ıretleri ka- haretile Türk pllYİJ'- -vaffa
bul etmekte "' iıtenil.ı iuhati v•· lıiyetle açt& ~ arz..ı. 
meldedir. P-i ıriini Tic:ar« riz." ROŞTO 
oclaımda bir içtin. yapılacaktır. Bu 1- P8f8 H-. ı.iain Rüıtü 

içtm.a ltal:ranm Boıri'de bulum Beye -•' m 
mühim itluılit ..s.riaia ma-.il- "l"elırilı ederim. Mınaffaloyet-
leri davet eclilmİftir. Alıil Bey içti- ler ılilw' ,, iSMET 

dujunu söyleyerek, Yunan teh 
tma talip olmuıtur . 

Yunanistanın artık bir kra
lın hatti seksen yatında birkra 
l~ hizmetine ihtiyacı ol
madı;. için, bu acuzenin talebi 
ile kalacağına şüphe yok. 

Fakat Yunan gazetesi bu 
kadın hakkında fU malUınatı 
veriyor: 

"Bu kadınm tahsiyeti Yu
nanistanda meçhul değildir. ls 
mi Marie - Eugenie - Enyle
Orando - Attardo de Eouillon -
Chriatophoroı muhteşem bir 
iıim değil mi? Bu kadm "Bi
zans hanedanından iımetmaap 
Marya ... ilh. hazretlerinin Yu
nan tahtı üzerindeki huku
kuna dair hatıratı,. iıimli bir 
de kitap ıı.etretmittİT . 

Madam Marie Eugenie (kı 
aa olsun diye) 1891 de Yuna· 
nistana gelerek, o zaman açıl
mıt olan Yunan kadınlan ser
giıini ziyaret etmitti • 

Fakat o va.kit hüküm süren 
Yunan kralı birinci Y orıi ile 
yüz yüze gelmemek için, Ati
oaya uğramamıttı. Kral Y orgi 
ise Bizans hanedanından bir 
kaclmın Yanıuıiıtana ıeldiğini 
balıer ahnca, keodiıini telgraf 
la selimlamıt ve kadm bu müs 
tebziyane telıırafa ııayet ağır 
batlıhkla c:eyap veı eıı ek, tetek 
kürde bulunmuttu. 

Kadına nazaran, babalı 

Pazarı 
ndan tedarik ediniz .•• 

İstanbul: Bahçe kapı Birinci Va 
kıf Han. 

Beyoğlunda: Elhamra sinemaaı 
sırasında (Sabık Strongilo) 
Yerli Mallar Pazarı. 

resi Girit ve Ennenistanda ka 3 üncü Kolordu 
dim zamanlara uzanan pren· ı ilflnları 
seslere miintehi olduiu zikre- J 

dilmektedir. Chriatophoros is- 1 . .. . .

1 

mi de tecereye fU ıuretle dlllıil İzmır Mustahkem Mevkıı 
olmuıtur. Kadının cetlerinden ihtiyacı için kapalı zarf usuli
Catacole Amtbut. waıi biri le münakasaya konularak 
1430 da Kilikya'da bir Ermeni : 24-9-931 tarihinde ihale edile-
kadım ile evlenmit ve orada j • • 1 · ıA . 
K.lilc , h . Ch . ccgı evve ce ı an edılen 11S407 

1 ya. nın amiai Sanıt "' I k ·1 ku f 1 
tophoe'un ismine izafeten bu 1 0 · ru asu ya 
yeni iımi de fOCet"CJe ithal et- J 29-9-931 salı günü saat 15 te 
mit . ve 17-9-931 de ihale edileceği J 

Kadmın hatıratına nazaran 1 ilan edilen 39788 ıkilo sade ya
ayni aile 1448 de RadoH gel· ' ğı 
mitler ve erteai aıır Türkler j . .. .. 
Radosu alınca Maltaya iltica 28-9-931 pazartesı gunu 
etmitler . 

1 
saat ıs te 

Kadın kitabmm sonunda / ve 19-9-931 de ihale edileceği 
töyle söylüyor : il.an edilen 132422 kilo patates 

"Efendiler, babatnclan aıüıı 30-9-931 çarşamba ~nli 
ta.kil tahttan mahrumiyetinıi saat 15 te 
ıizlerin tazmin etmeniz icap İzminie Müstahkem Mevki 
eder. Ben, hayatta tek ba 

satın alma lromisyonunda iha
le edileceğinden taliplerin prt 
nameyi gönnek ve münakasa

İstanbul Belediyesinin yeni 
kabul ettiği Seyrüsefer imti

han aüallerine göre tertip etti
rilen. (Şoför imtihanı) kitabı· 

mız çıkmıştır. 

Telefon Beyoğlu: 2508 ------· 

SALAMAi 

Odun yakan sobalar g!inde üç defa doldurulur. 
Salamandra/ara mahsus lngiliz antrasic 

,, ,, Rus ,, 
( ı\ucr) gaz makine teri eıı miikemmd .. 

Salamandraların tamiratı taahhüt olunur. 

Kuluçka ve 11ra ına1cinaları .. 
Yeğane depoeu: A. Hristidis, Galata, Hezoro-.1 
sokağı. posta yakınında Nazlı Han köşe.;inde No. 20. 

ASRI KUNFOHLU APAHl.IMANLAh 
Maçka'nm en havadar mahallinde kötebaşında inşaatı hitam bul.ın 

ve nezareti fevkalideyi haiz ve her türlü konforu blıııa.a 14 metro 

tulünde ÜÇ buçuk metro arzında goeniı -isiz teraaa w balkonları 
ihtiva eden (Narmanlı apartananlan) Asri, lüb gayet mu
vafık ~eraitle Teşrinevel iptidaeından itibaren kiraya verilmelrto 

olduğundan muhterem balkın ziyaretlerine kü,at edilmiştir. .. 

iktisat Vekaletinden: 
ya iştirak eylemek üzere te- Vekalet ihtiyacı için (11) adet 11elektör makinesi kapalı 
minat ve teklifnamelerile İz- zarf usulile münakasaya ıkıonu.lmuştur. Bedeli mııhammeni 
mirde mezkilr komisyona mü- (15500) liradır. İhalesi 21 İkinci teşrin 931 tarihine müsadif cu 
racaatları. (300) (25:?2) martcsi günü saat (IS) te icra olunacaktır. Taliplerin şartna-

ıl 

•• 

macla ihracat vazi)'etimia etrııfm- Bari loeynelmilel ııııümune aerıriai 
da uzun bir lroaferaaa Y..-1< ve komitesi reiıi M. Larocca tarafın -

TWodore Paleoloıue da 1863 
te Yunan tahtına talip olınuı
tu. Fakat o zaman bu zatın g& 
tenliği vesaikten bir taneai ek 
sik çıkmıt İmİJ. 

ıma mücadele edm kadın. bu
ıün Koıtantine tahtının yegl
ne meşru variaiyiaa. Evet, Da
nimarka'lı birinci Y orıi ıizin 
bir zamanlar kralanzdı ve ıiz 
bu kırala itaat ve biat ettiniz. 
Fakat benim ıizden isteditim, 
daha eaki kral1D1:ııı:D aileaine 
-•up bir pren.- için, kalbi 
nizcle bir yer buluncharmanı:ıı· 
dır . ., 

• * • meyi almak üzere her gün ve bedeli muhammenin yüzde yedi 
' buçuğu olan (1162,S) 1.ira teminatı muva.ldtatelerile ihale günü 1• 

Hava ıkıtaatı için toka, bil- ueu1ü dairesinde İktisat Vekiilcti mübayaa komisyonuna mü 
yük ve küçük kopça mad"Cn ke racaatları ilan olunur. (2S37). ithalit fimaalarmm arzularını Ye Iİ- elan 1 ımet Pllfll Hz. leriae çekilen 

1 1 
1 

pariılerini antayacalrbr. lçtimae bu- telpafıa •uretİ: m Mizah 1 ~ 
rada büyük bir ehuawiyet T.-iJaMk Auletla Pnaı HL tanlından _ _ 

tedir. takdirle ,.;,- e.ın.. Tim<İJ'e - ~==~===~========::=::=::::::::~==~ 
mik ve mat düğtM fennejüp, 
makara, tela saten muşamba 
aıWavvadan m.et on üç kaTürk paYiy-cla kut ıedl lıir "'8nua ' ' . p.ı t.rtilıanu tlol"a-

di · ı· h"''-"- -mektedir. Bü- yı telırik ,.. iki clo.t mıv 1 1 ıı -aaıpın _.,.u 
tün tacirlerinıiz Ofla raportörii Akil amda - lıir iktıaacli inlııif"( ._ 
Beyin talimatına tam lıir itaat göa- ni e;rleris. 
termektedirl•. Pariyoaun kapalı Şark _,.... Reis: 

_ _._... Akil . M~... LA ROCCA 
bulunduiu ilııi aut _,_ 
Bey tüccarlarunıza diler periy.,.ı... 1- Pata Hıı. bu telpafa ıu 
rı gezdirmekte ,.. kendilerine itti- cevalK ıröndermitlerdir: 
tak ve rekabet ye prop&S'&acla ıekil- Bari'de Şark panaym Reiııi 
leri haldoada izahat vermektedir· M. La Rocca cenaplanaa 

Tacirlerimiz plec:elr: -ırii- için Türk pevyonu hakkında ıeYİmll 
İyi bir ıurette hazırlenınaktadırlar. d"I h. · tta 
1 ptirak eden tacirleriıniz lıöyiilı: bir bir ıurette izhar e ı ., ıa11ya n 

dolayı ı•mimi teteld<iirlerimi ..,._ 
ınemnuniyet izhar ediyorlar. Ban· dildaıt panayın tW"-

dan böyle ihracat Ofisinin muvafık der •e PY~ eı.rik ·ı t bir mu
ııöreceği bütün aergİleN koprair İf tip edenlen t . 1 e am 
tirak edeceklerini ve latanbala .,.: vaffakıyet clilennı. iSMET 
detlerinde diğ.- arkallaflanna ..... 1 .. ,,.,, .... , ................................. .. 

- Yahu, sen kızmr bu adama mı veriyorsun. 
sene hapiste yatmı~tır. 

- Vay mel'un! Bana üç sene demişti 

Bu herif be.ı 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lem malzeme 23-9-931 çarpın- letanbulcla Çelnna.kç.ı... Sanclalyacılıır eolıatında Kuıtüyü fabrikaa. 
ba giiaü -t IS te Fndııkhda ylldle filte 12, yfhıile yorpn 15, yaflıboya ya.•tık S liraya. Kuttüyünün 
111. O. K. SA. AL. komisyo- klloeu 100 lnmıttan betlar. Kuıttıyll "-tlan wrdır. Ucuz •tı111". 
nunda pazarlıkla almlıClıktır. Tel 230%7. 

Teliplerin nümune ve prtna- -----------------------

meaini komisyonda ıörmeleri c Dr HORHORUNI :] 
ve ihale saatinden evvel te- • 

minatlarilc loamitıyonda hazır aksim,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı ziihreviye 
bulunmalen. (310) (25S3) tedavihaneaL Hergün sabahtan akşama kadar. 

• 

* • * Istanbul limanı sahili sıhhiye mer
kezi baş tabipliğinden: 

,. ........ Mi'i'i'i'yei-"M'atbaa sı 
Nefis ve Seri Surette 

ı Büyüyecek ı 
1 Samoelin oturdutu nin ar 

kaamda bir karpus tarlaaı Yar 

dır. Bir ııün Samoel karpus al 
mak için babçere ıitti. Bahçi 

Çatalca müstahkem mevkii 
için un 23-9-931 çarşamba gü-
nU saat 14 te Fmdııldıda ili 
K. O. SA.AL. KOM. da pazar 
Irkla alnaca-ktır. Taliplerin şart 
namesini KOM. da gönnelerı 
ve ihale saatinden evvel temı 
natlarile KOM. da'ı!tıazır bulun 
maları. (308) (2SS1). 

Merkezimiz için kapalı zarf uaulümünakasa ile 72S ili 73() ; 1 
derecede 2000 lira 2500 terıeKe benzin milbayaa edilecektir. 
Münakasa günü 1 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Perteımbe 
günü saat 14 olarak tesbit edilmiş olduğundan taliplerin her 
gün Galatada Kara Muırtafa Paşa aokağmda merkezimiz Icva
.mn dairesine ve münakasaya iştirik etmak üzere dahi yevmi 
mezkilrda merkezimiııde mütqeıkkil miibayaa komieyoouna 
müracaatları ilan olunur. (2414). H • akı tbua tab'ını deruhte eder. Notere 

emeYJ evr - . "t, 
ait bilcnmle evrak, aıektupluk kltıt zarf, kart ;;zı 
mubbra, Reçete ve faturalar renkli ola.ra~ el ve var 

ilinlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Ad Ankara caddeai dairei -h •a 
res: Telefon 24311J2t3 

Askeri fabrika· 
lar illnları 

8 kalem tezgah ayn ayrı ve
rilccekdr. 

ı adet freze tezgahı 
l adet su ~rtlik uafiye dhazı 

ayn ayn verilebilir. 
Yukarıdaki malzeme ayn 

ayn aleni münakasa ile 23-11-
931 de saat ıs te ihalesi yapı
lacaktır. Taliplerin şartname 
için her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün teminat 
ile müracaatı. ( 4149) (2S29) 

*** 
SSO ton Gazöl 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf ile 14 -10-931 de saat !5 
te ihalesi yapılacaktır. Talip
lerin şartname için her gün ve 

VaD dedi ki: 
- İrileri bet kurnf, ufakta-

n iç.. 
1 Samoel düfüncli. Nihayet 

eledi ki: 
- Al fU üç karutu·· Ufak 

bir kaıpm alacafım. . 
Baiçivan ufak kaıpudar. 

dan bir tawini lıi•meie ha· 
sırlanırken, s._..,ı mani ol
du: 

-Dur, Allah qkma, k-e! 
Baı on bet IÜD _. ıelir, --

• • • 
Askeri ihtiyaç için Eakişe-

~;~~ r::~~~~tki! Tahlisiye Umum Mü-
palı zarfla münakasaya kon-

muıtur. İhalesi 21 Eylfil 931 du• • rlu• • gv u•• d 
pazartesi günü saat 10,30 da n en: 
Eskişelrirde Kolordu satın al- Rumeli Tahli.siye mmtakasınnı merkezi olan Kunköy 
ma ıkomiayomında yapılacak- (Kilyoa) ile Darboğaz araeında mevcut Tahli8iye binalann· 
tır. Taliplerin evsaf ve şeraiti- daki tamirat 'kapalı zarl ueuJü ile münakuaya Jmonulmuttur. 
ni anlamak ve şartnamedeki Taliplerin zarfları 23 EylQI 931 tarihine müaadif çarpmha 

1 şurut ve kuyut altında olarak günü saat 18 e kadar Galata nhtınunda Maritim Hanında Tah 
' münakasaya ginnok üzere te- lisiye Umum Müdürliilüne teslim etmeleri ve arflar 24 Bly

- Baba! Filin niçin hortu- minat ve teklifnmıelerilc mez liU perşembe günü saat on dörttıe açılacağmaan taliplerin 
mu vardu? kilr komisyona ı:nünKaatlan. Tahlisiye Umwn Müdürlüğü Mübayaat komisyonunda hazır 

- Yavrum, hortumu olmaz- (2SS). bulunmalan ve kqif evnkınm Mfidirfyeti Umamiyede ol 
sa lil olduğunu nerden tanıya. • • • duğu ilin olunur. 
caksın? 



( , 

Ş•••lacak 

şey mı? 

"ASPiRiN .. in soğuk aırınlığının çar- ı 
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir 'ey değildir. Bilakis rayet 
tabltdlr. "ASPiRiN,, gibi 'Bpt.1'1\ salibini 

. t&fıyan bir müstahzar mutlaka mues- J 
·air olmalıdır 

~ 1$iz de aynı fikirde değil misiniz ? 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

Nafıa Vekaletinden: 
50 makaa tlllkmu için muktazi 1950 adet meşe travers kapa

lı zarfla ınünakau:ya konulmuştur. 
Miineka• 6-10-981 tarihinde Salı günü saat ıs te Ankara

Cia Nafıa Ve*i:letl binasında yapılacaktır. 
MUnakauya ittirtit edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat temine.tlannı ayni günde saat 14 buçuğa kadar mü
nakasa Komltıyonu Riyasetine vermeleri laznndır. Taliplerin 
Ticaret Odalannıdan mükayyet ıbulunmaları prttır. Taliplerin 
münakua tartnamelerinl bir lira mukabilinde Ankarada Na
fıa V eklleti lrıpat daireainde, İstanbulda Haydarpaşa Liman 
işleri MüdlirlUfUnden de tedarik edebilirler. (2494). 

Istanbul Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonundan. 

3200 Kilo y•taklık Yün: Açık münakasa ile ihalesi 4 Teşrini 
evvel 9Sl pazar günti saat 10,30 da icra 

edilec:ektıir. 

Yukat-Kla chıa ~ miktan yasılı yün açık münakasa ile hi
zasındaki gün ve saatte liw.le olunaca~ından şartnamesini al
mak isti~e:nlerin her gün ve venneğe talip olanların ihale gün 
ve saatinde Kas~da Deniz Levazımı Satmalma Komüıyo
nuna müracaatlan.(2379). 

Adana vilayeti muhasebei husu
siye müdürlüğünden: 

Adananın lcadiye mahallesinde kain Şarkan eski kadın 
garben T1rpani fabriıkası Şimalen tariki has cenuben Amerikaıı 
Misyonerleri hücceai. ve Mustafa zevcesi Zeynep ve Bektaş 
hanelerile mahdut ve idarei hususiyeye ait olup Amerikalılar
ca hastane olarak işgal edilen feV<klıni on bir ve tahtani sekiz 
odayı şamil bina on bir bin lira ıbedeli keşifle ve 9 Eylfil 931 
tarihinden itibaren yinni gün müddetle ve !kapalı zarf usulile 
mfu:ayedeye çı:karılmıştrr. 

Satın almak istiyenlerin EylQIUn otuzuncu çarşamba günü 
saat onda dipozito a&tçelerile beraber Viliyet Encümenine mü
racaat etmeleri ilin olunur. (2396). 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 3. Uncu Ketide 

11 TEŞRİNİEVVEL 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
100,000 Liradır 

Ayrıca: ( 40.000, 15.000, 10.000, ) Liralık 

İkramiyeler ve: (50.000) Liralık bir Mükafat. 
vardır. 

' 

• MlLLl.YE'l CU!ViARTES1 19 J::YLÜL 1931 

Leyli ve Fe . Lises· Nişantaş 
Nehari yzıye 1 Tel.B.0.4093 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel Feyziye Lisesine mü::acaat ediniz. 

Türkiyenin en eski hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 

Leyli ve Nehari 
K·z ve E~kek 

Ana, hk, Orta 
Lise kısıtnlar ı 

Resmi ders pro~ramlannı ıımamen tatbik eder. Ecnebi lisın tedrisatı, ecnebi mektepleıine kıt"lyycn lüzum 
bırakmıyıcJk bir mukemm.!iycııedir Talim ve ıorblye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mü
rebbil:rinden mürekkcp!V. Ana ve baha va\Tulınaı l'.\KILAP LiSELERiNE her hususta tam hir emniyet 

1 ve huzuru kalple ıeslin edebilirler ::-.ıufas.al izahnımc vereceğlnis adrese gönderilir) 
__=. Mektep Nuruoamaniyededir. Telefoa: 20019 

RESMi ILINLlR TlftK L MTED SIRlETI 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütÜD 

daireler gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul· eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

1 UROLOG - OPERATÖR 

Ur. F U l T Hl Mi T 
idrar Yolları 

Hastalıkları mütehaaaıaı 
Türbe, Babıi i caddesi No. 10 

1 Telefon: 22622 -----\ Parls Tıp FakUltaal mezunu ; ı~~:c a;·h;tt'i:r ş·;~k·, 
1 llabıiıli ;\ rni lb •p.ırtınnııı 12.'i 
1 birinci k" ,.,~ır ."ı f·ın (J \· k ;ı<.Lı r .... 

.~ehitlikleri lmar Cemiyetinden : 
Cemiyetimiz tarafından bu sene 

neşredilecek divar takvimlerini ta
b'a talip olanların şeraiti anlamak 
üzere 20 Eylfıl Pazar günü saat on ( 
altıda Sirkeei.de Nemli Zade Ha
nında Nemli Zade Cemal Beyin ya-

.::Ef iKi-:: = _, 

Merkez acenta'. GaJata KOprü lJa 

şı B. 2362. Sube A. Sirkeci fl.1ühür· 

dar zade han 2. 2740. 

PİRE - İSKENDERİYt 
POSTASI 

(EGE) 22 Eylfıl Salı to 
da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

TRABZON POST ASI 
(ANAFARTA) vapuru 

22 Eylfil Salı 17 de Sir· 
keci Rıhtnnından hare· 
ketle Zonguldak İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Üny 
Fatsa, Ordu, Gireson, 
Ttt"abzon, Rize, Mapa· 
vriye gidecektir. Dönü~· 
te, Zonguldak yoktur.Of 
Sürmene, Göreleye d~ 
uğrayacaktır. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 20 Eyliıl 

Pazar 14,30 da Galata 
Rıhtımından. 

·r elgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

BOZCAADA POST ASI 

(EREGLI) 20 Ey!Ul pazar 
zıhanesine müracaatları. 17 de İdare rıhtımından 

..... ~ .... --ıs. .... Piyango müdürlüğünden : 1 kalkacaktır. 
1 Piyango müdürlüğü 1932 senesi'·---------··Saraçhanebaşında Münir Pata konaklarında ! için muktezi 5 ilah 10 bin adet şart 

Kız i.:y~~k~k Hayriye Liseleri 
ve Neharı J 

namesi veçhi1e takvim tap ettirile
ceğinden taba talip olacakların pey 
akçaları ile birlikte 19-9-931 cumar
tesi saat 15 re piy;ıngo müdürlüğün Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıştır. Tedrisat türkçe, fransızca ve İngilizcedir. 

Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akıam ayni vasıta ile evler:ne 
gönderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

de müteşekköl tayyare cemiyeti mu 

bayaat komisy011una müracaatları. 

Şitli - Oamanbey 

Yeni Türkiye Me~te~i 
Yuva - ilk - Orta 

Fransızca ve İngilizce liaanları kur 
ve itina ile tedris edilir. 
Kayıt devam etmekbı.dir 

halinde 

Yüksek Mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
.... 

Kayıt muameleııinin hitamı olan 24 EtlUI 931 Per
ıembe günü akıamma kadar mektebe kaydü kabul 
edilmiş bulunan talebe meyanından mektebin leyli 

kadrosuna göre almacak leyli talebe miktarını te· 

frik için yapılacak olan müsabaka imtihanı 28 EylUl 

931 pazartesi günü ıabah saat (9) da icra edilec;eii 

cihetle alikadaranın mezkur gün ve ıaatte Gümütsu
yunda kain mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilin 

olunur. (2534) 

Eskişehirde Tayyareciliği Temsil edecek 
bir abidenin inıası hakkında 

ı.- Bu abide 50 :60 ebadında lbir bahçe içerisine reıkzedile- . 
cektir. 

2.- Abidenin heyeti umumiyesi yerli mennerden olup üııe
rine mermer veya tunçtan Tayyareciliıfi temsil edecek bir 
heykf'l konacaktır. 

3 - Kaide şu §ekilde olacaktır: 
A - Şühedanın cenazesi için alt katta zeminde bet adet hazır 

mezar yapılacaktır. 
B - Kaide: bir daire olacak ve dairenin dahili duvar lan ke

miklerin konacağı müteaddit hücrelerden tetckkül ede-
cektir. Hücre kapakları mermerden olup üzerine her 
şehidin künye ve avakibi yazılacaktır. 

C - Kaide etrafı mermerden balusturaklarla çevrilecektir, 
E - Kaide üzerine mermerden ÇPkılacıık ikinci bir kaide yapı 

lacak ve bu kaidenin altı köşeııine de tayyareciliğin. ta
rihçesi ve temsili, şühedanın künyeleri ıı.kkedllecck bir 
tarzda yapılacaktır. 

4 - Bu ikinci kaide üzerine 6 :8 metre ktiAımda bir ıüt\m 
rekzedilip bu sütlın üzerine de tayyareciliği temsil edeıbilecok 

1 bir heykel konacaktır. 
(Bir tayyare ile kanatlı bir kadın ve salNt olabilir). ' 

5 - İşbu abidenin resmini yapan müessise veya zavata inti 
hap edildiği takdirde dört yüz lira nakdi mU:kfifat verilecektir. 

6 - Abidenin ecanibe kariı bile bir hlsai ihtinm telkin 

1 

edecek mahiyette olrnaııı meınıttur. • 
7 - Taliplerin daha fazla tafsilit taleplerinde bizzat Ee-

1 ki,ehir Hava mekl'ebi kumandanlığına milracaatlarr ve tevcih 
edilen · suallere cevap olara;k ta:vzihan Han olunur. (2523). 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

1 Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyeainin kapalı zarfla 

1 
ınünakasası 5 Birinci teşrin 931 pazarteai giinü saat 15 te İda

ı re Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaııa 

ı veznelerimizde beşer i.r~va satılmakta olan şartnamelerde ya
zılıdır. (2518). 

Sabah uylnıduı ~ dilla 
paslanmı' buJanmaa, midaıia 

ralıatsızlı&m& allmettir. Tabit 
hazmi temin TC lııldhnd•n mıı.te

Yelllt ayarızdau ılzl "lilıaye 

edecek olaıı Eııo'ı "Fnılt Salt" 
mClstalızarıııı almat için mcıhlii 
hal1tııı budıısımu beklemeyiniz. 

Sabah 1111 akşam bir bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

•rr.n ,... • 
... "'Eao• ... ........ .,, .. -.. -· l&rilıUldır.. 

mıkdan ,h/Jfidir. ~ U I T SA ~ 

f ••• 'il .. .,. 
J._ o 1111.ÔMCM :...r 1'•L 1 &CZA.Hl:ı.Blt .. 

u.nuıı. 

2500 Lira Mükafatlı 
931 ikinci Kurası 
1 T eşrinievvelde 

Birinci mükifat 
ikinci mUk6fat 

Çekiliyor 

750 tir• 

250 " 
10 klflye (yUzer liradan) 1000 
10 klfiye (elllter liradan) 500 " 

" 
Türkiye iş Bankası 

Tavil Zade Vapurları 
AYVALIK - 1ZM1R 

POTASI 

Saadet 
vapuru her 

Pazartesi Sir
keciden hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Ayvalık ve İzmire 
azimet ve Çanak-kaleye uğra• 
yarak avdet edecektir. Y olcıı 
bileti vapurda da verilir 
Adres: Yemi~te Tavilzade Bi· 
raderler telefon İstanbul 22101 

Cenubi Amerikaya 
Gitmek isteye'llere 

ROY AL MAİL LlNE 
İngiliz Transatlantik kıımpanya· 

sının vapurlarını tercih ediniz. 
'l'lirkiye acentası : 

N. A. KONSTANTİNİDlS 
Galata Rıhtım Caddesi 27/ 29. 

Tel B . O . 3126. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postası 

B"l t VAPURU u en 21 Ey1uı 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancı:k, Samsıuı, Ünye, 
Ordu, Gireson, Görele, Vak 
flkeiıir, Trabzon, Sürme
ne, Rize ve Mapavriye azi
met ve avdet ed«ektir. 

Yük ve yolcu ı'çin Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentasi
ne müracaat. Tel. 21037. 

KARADENiZ 
POSTASI 

Samsun 
Vapuru 21 Eylul 

Pazartesi 
günü aktamı Sirıkeci nhtı
mmdan hareketle (Zon
guJ.dak, İnebolu, Salllltun, 
Ordu, GYeıon, Trabzon, 
Rl.r:e ı.kelelerlne uğraya
rak H O P E ye gide
cektir. 

VATAN 
Vapuru 23 Eylül 

1 Çarşamba 
glinü aıkşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
ıbolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 
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