
- CUMARTESi Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

' 

5 EYLOL 1931 --[, na sene, No. 2000 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neşriyat ve Y aıı Müdürü 

ETEM İZZET 

iş Hayahnda 
Noksanlarımız ismet Pş. dün akşam AnkaraYa 
Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Sebebini yeniden izaha lü-
2Uın yoktur: Türkler san' at 
ve ticaret hayatına yeni atıl;11 sayılırlar. Harbi umumi-
~ geçirilen tecrübeler, aJey

lııınize neticelendi. Fevkalade 
•hval içindeki 9erait ile nor
tt_ıal zamanların şeraitini birbi
~ne. kantbrdık. Umumi har-
ın ıatisnai vaziyetini diitün
~~rnek yüzünden zarar gören
h~rırnizin , hele kazandıklarını 
hır hamlede kaybedenleı·in 
addi, hesabı yoktur. Yanıldık 
~ Yenildik, diye sahneden çe
k lecek değiliz. Hayat ve re-

ikinci Balkan konferansı için 1 Ayr~p.a 1 

şehrimizde hazırlıklara başlandı Bır~ğı 
------• ilk içtimaını 

Konferansın ilk celsesi Dolmabahçede, son celsesi aktetti 
de Büyük Millet Meclisinde aktedilecektir 

------------· 
Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, 

Arnavutluktan gelecek 
Romanya ve 

murahhas heyetler yüz kadar zattan mürekkeptir 
kırı muamele mevzuu babıedilmek
tedir. 

Tevfik Rüştü Bey 
mühim izahat ve 

mütalaitta bulundu 
CENEVRE, 3 (A.A.) - A

nadolu Ajanaının huauai muha 
biri bildiriyor: Kasımpaşada Tchtagazi mahallesi bu haldegdi ~hetin İcaplarını öğrenerek 

e YUtiiıneğe mecburu:ı. 
Her itte, her tetebbüste 

l J tetrinievvelde trhrimizde top
lanacak olan Bnllran konferansı için, 
konferansa ittirak edecek olan Bal
kau hükumetleri hazırlıklannı ta
mamlamakt.adırlar. 

Bulgarlar l.u muhtıralannda, di
ler Balkan memleketlerinde bulu
nan Bulıar akalliyetlerine, akalli
yetleri himaye muahedelerinin bah
settiii bütün hukukun tanınma11-
ru talep edeceklerdir. Bulgarlar bu 
talebin, Balkan memleketlerine ait 
diğer meselelerin müzakeresinden 
evvel kabulünü isteyec<oklerdir. Gö
rülüyor ki bu talep kabul edilmezse, 
Bulgar murahhaslan konferans m,.. 
saisine İttirak etmiyeceklerdir. 

Avrupa birliği tetkik komis
yonunu" tali tanzimkomisyonu 
müzakeratmı ikmal edeerk ra
porunu Avrupa birliği tetkik 
komisyonuna verınittir. Talt 
komisyon, ilk içtimamda aov
yetlerin iktıaadi, ademi tecavüz 
mukavelesi tekliflerini müzake 
re ederek tekifin bir komite ta 
rafından tetkikine karar vermit 
tir. Almanya - Romanya arasın 
da buğday ve yulaf ile Alman
ya ve Macaristan arasında ak
tedilen rüchanlı tarife esasına 
müstenit,• mukavele hakkında 
cereyan eden müzakerat esna
sında Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey söz alarak bu devlet 
!erle en ziyade müsaadeye maz 
har millet muamelesi esasına 
müstenit ticari mukaveleler ya 
pılmıt olduğundan itbu muka
velelerden mütevellit hakların 
mahfuz tutulduğuna dair sarih 
bir kaydı ihtiraz! yapmakla be 
raber muadil menafiler esası da 
halinde alikadarmemleketlerln 
müracaatlan halinde müzakera 
ta girmeye amade olduğunu bil 
dirmittir. 

Yıkılan daha başka 
yerler d'! ar ! llıaliyet fiatı ve masarifi umu

llıiye meselesi· birinci derece
de göz önünd~ tutulacak nolc-

e lıılardır. Halbuki bizde it ve 
· le!ebbüs adamları, bu nokta
:ııra hiç ehemmiyet vermiyor
ıır. Halbuki en tanılı, en par-

l11k bir itte bile; maliyet fi~
lı ve nıasarifi umumiye urarı 
hadde indirilme2•e kazanmak 
Ve binaenaleyh o iti muvaffa
!ctyetle yürütmek imkan! o!-
111a_z. Görııülerimize ve ~ılgı
lerınıize istinaden fU hakikati 
kuv..et ve kanaatle ifade edebi
liriz: Bugün Türkiyede ~angi 
lhiieueaeyi , hangi fabnkayı, 
hangi İt ve tetebbüaü bu cep· 
heden tetkik etseniz, mali
Yet fiatinı indirmek için bütün 

Konleranım kiltat celsesine Dol
mabahçe sarayının meraıim salonu 

tabıiı eclilmittir• Bu celıeyi Tiirki-
1e Balkan birlifi cemiyeti reiıf 
Trabzon meb'uıu Haıan Bey aça• 

calr, Baıveldl fımet Pat• bir nutuk 
söyleyecektir. Birlik Darillfünun 
konferans salonunda aktedecelf 
bir içtimada proframı tanzim ve tee 
bit edecektir. 

Küpt celsesini takip edecek di
ler celııelerin de konferans aalonun
da aktedilmesi muhtemeldir. 

Murahhaslarm aynı zamanda 
Ankarayı da ziyaretlerine vesile 
vermiş olamak için, konferansın son 
celaeıi Ankarada Büyük Millet Mec 
liıi binasında aktedilecektir. Muralı-

tedbirlerin alınnıadığmr, ma- h .. larm Reisiciiınbur Hazretleri ta
snrifi umumiyeyi kısmak için rafından da kabul edilmeleri çok 

t esaslı bir tenkihat yapılmadığı
!- Ilı görüraünü:ı. Maatteessüf 

ıslahat ve tensikat kararlann
da tehirler, ihmaller, husuıf 

~ Ve şahat bazı mülahazalar; ek-
serya müessesenin hayatına 

r rnal oluyor. Herbelde bugün
l·ü rekabet şeraiti içinde ka-

muhtemeldir. 
Türkiye Balkan birliği cemiyeti, 

murahhaılara tehrlmizde kaldıklan 
müddetçe verilecek ziyaietl~rle ter
tip edilecek balo ve tenezzühlrin 
proğramını da hazırlayacaktır. 

Murahhaılnr Ankaraya hususi 
trenle gidip gelecekler ve ferefleri
ne bir ziyafet verilececktir~ 

• nmak, teşebbüs ve mesaimi
zin semeresini almak için mah-
•ullerimizi yu .. kaek satmakta de Difer taraftan Darpane ikinci 
il Balkan konferanaının l;lr habrası ol I; maliyet fiatlerini ve umu-

h dl mak üzere, murahhaslara verilmek 
~i masarifini asgari a ere E üzere madalyalar hazırlayacaktır. 

e· tndirnıekte aramalıdır. sasen Romanya, Yufoslavya, Bulgariı-
. llorınal zamanlarda, her hangi 
l b• h 1 1 tan, Yunanistan ve Arnavutluktan 

'~r it üzerinden mü a ağa ı el ek hh h y' tle ·n,·n yu··z 

11rin~I Balkan konferanıına riyaıet edecek 

olan Türlriye Balk•n Birliii cemiye-ti re.iıi 

HASAN BEY 

SOFYA, 4 (Hususi muhabiri
mizdcın) - Balkan konferan11 milli 
Bulgar ırrupu ikinci reiıi profesör 
Guenoff'la konuıtum. Bu grupun 
1 stanbulda toplanacak ikinci Bal
kan konferansı hey'eti tertibiyeıine 
~.,,.jlecefı: muhtıraları hazırlamak ü-
zere tetkil ettiği komisyonun me
saisini bitirdiğini söyledi. Bulgarlar 
iki muhtıra hazırlamıı bulunuyor
lar. Bunlar yakında milli grup ko
mitesine verilecek ve taıdik ediJ. 
dikten ıonra, konferans hey' eti ter
tibiyeıi reisi Hasan Beye gönderile
cektir 

Balkan hükumetleri arasındaki 
ademi tecavüz ve hakem mukavelesi 
hakkmda Bulgar muhtmısmda çok 
mühim bir nokta daha dttınİyan e
dilmektedir. Bu mukneleye Cemi
yeti Akvam misakının 19 uncu mad 
desine İstinaden, sulhü tehlikeye 
koyacak beynelmilel vaziyetlerin ve 
bugiln ırayri kahili tatbik hale ge
len muahedelerin, muslihane bir 
tarzda tadili imkanlarını aramak 
husuıunda bir kayıt ilave etmek.. 

Bu fikirlerden mülhem olan Bul
gar muhtırası hudutlann bugünkü 
vaziyetindeki haksızlıklııra da temas 
etmektedir. 

Diğer ikinci muhtırada ise kon
feransa iştirak eden mı:rahhaslann 
hiikômet!eri nezdinde !etebhüste 
bulunarak, teşekkül edecek bir Bul
gar komisyonunun Balkan memle
ketlerini dolaşmasma, muhtelif harp 
lerde buralarda maktul düşen Bul
gar zabit ve aıkcrlerinin kabirleri
nin tezyinine ve bu kabirlere abide
ler rekzine müsaade edilmesi isten .. 

mektedir. 

CENEVRE 3 A.A.) - Hu
susi muhabirimizden.: Buııün 
Avrupa lf.rliği komisyonu ilk 
içtimamı aktederek tali tanzim 
komitesinin rapoqınu ~kik et 
mittir. Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü Bey ıöz alarak Rapor 
hakkında demittir ki: "Tanzim 
komiıyonunun raporunu dik
katle mütalea ettim ve saklama 

On ıahife kadar tutan birinci Konferanıa iftirak edecek Bul- yacağım iri bu raporun ırerek 
ti oır kıızanç tahayyül etmek, he- il' ec mura aa e e n 

&ıı } d 1 bal" zattan mürekkep olacağı tahmin • 
1. -~ arda, masraflar a iu ı.
ıgı, neticede mutlak harabı- dilmektedir. 

:>ıi mucip olur. 

muhtıra, bilhaıaa akalliyetler meae- gar bey'etl murahhaaa•mın bqında umumi muhteviyatı ve rerekse 
lesi üzerinde tevakkuf etmektedir, M. Sakizoff bulunaaıktır. Milli methaJ kısmına dercolunan 
Muhbrada Yugoslavya, Yunaniıtan gruptan Profesör Gueroff ve M. mebdei hareket noktalan üze
ve Romanyada bulunan Bulgar akal Andn0 TTocbeff te hey'ete iıtirak rinde dütüncelerim rapor sahip 
liyetlerinin maruz hulunduldan ve edecektir. Hey'etin di.:>r azası bila- lerinkinden farklıdır. BununJa 
Balkan teaanüdü ruhuna çok ay- hara intihap edilecektir. beraber bizi ihtimal ki biraz U• 

k. Bir hamlede binlerce lira 
)" Zamnak, giriıilen itlerde 

Bulgarlar iki muhtıra 
r1erecekler 

Dün Sofya muhabirimizden fU 

telgrafı aldık: 
Ü?;de yüz kazanmayı ummak, 

lıınunıı harpten miras kalmıt ~ ..................................................................... ,, 
lrarlı bir zihniyettir. Şimdi-
c~ kadar bu zihniyet yüzünden 
ırçok vatandaılarımızın hayat 
~ terefleri söndü. Bu neden 

Yle olsun yeni kurban ver-
ine ' e· ineğe bakmalıdır. Bunun 
d 1hi, Yİne istikraz ıuretile te
'ltik ettiği paraları binalara, 
ıll11rtnnanlara yatırarak bun
d~dan alacağı icar bedelile üç 
~ 11 sene içinde parasını çıkar
!>! k hevesi de ham bir hayaJ 
i '?ııaa mahkUmdur.. Girttiği 
: ii:terinde çok dakik hesaplar 
• 'ı>nııyan adam mutlaka za-
'ltl , a oturur. 
•tn Bir .zat diyor iri: "'(icari ve 
lt..ı'' bır teıebbüsü yalnız ban
tıı lltın kredisine istinat ettir
i\ı ek, kum üzerinde bina kur
'd"ka benzer. Bankacılar öyle 
da '~!ardır ki, ıüzel havalar • 
ta 5ıze seve seve ıemsiye ik
>af ederler. Hava fenalaştığı, 
t~ tnur yağdığı zaman iıe yü
~· klen sızlamadan onu sizden 

ır,.erl ı • er.,, 
Fı liakikat ıu ki; her iki tara
~: ~· hakkı vardır. Bankalar, 
)' Zıyade kısa vadeli ikrazat 
ııı:~rlar. Onlar için en büyük 
~~ lifet, paralarını daima tas
~e edebilecek bir halde bu
)j durmaktır. Ticaret ve sana 
teterbabı ise, bilakis aceleye 
t,~ ellıezler. Sermayelerini ko
'' .?& tasfiye ederek borçlan· 
tıl 0 deyemezler. Bunlar, kar
~~Hıkları her hanri bir nıüş-

Farmakologların dünkü kongresi 

Farmakologlar dün 
bir içtima yaptılar 

Dünkü kongred~ eczacı ~ekte~i
nin fakülte halıne kalbı ıstendı 
.. k" F makologlar cenıi j dakika müddetle tatil edilmit, 

Tur ıye ar · ·· kıbe h · "d . . senelik ikinci konııresı mutea n eyetı ı are rapo~·u 
yetının b te eski Türkoca okunarak alkıtlarla kabul edıl-
dün saat on eı . . H . "d . l"k " . d aktedilmit riya1e mııtır. eyetı ı arenm sene ı 
gı bınasın a ' · · · · J ed 1 N. id eb'usu F arınakoloğ mesaısıııı ıcma en rapor arın 
t~ 1 e ı:;.hmet Refik, kitip- kıraat ve kabulünden sonra büt 
~ınıyag~r hpaşa hastahanesi çenin mü::akeresine geçilmiş, 
lıklere Cerra l ve Fen fakültesi hesabatm tetkiki için Cerrahpa 
czacıaı ema h h · b F e. · t 1 Reıat Beyler ıa asta anesı at eczacısı e-

~ı'?ya a:d~ı a~ılerdir. Bu intiha ridun ve Fatih belediye kimya 

• • • •,,,.,,, • , , , ........................ zağa götürebileceği için bura
da raporun esası hakkmda mü 
naka,aya giritmeğe lüzum gör 
müyor ve komisyonun pek mab 
dut olduğu anlatılan zamanını 
ıuiiıtimale mahal vermek lıtc
miyorum. Eeaıen hareket nok
talan üzerindelti farka rağmen 
visıl olunan neticelerin esas 
hatlanna ittirak ediyorum. M. 
F ranki tarafından vaki tekJifin 
uğredığı akıbetin pek te mes'ut 
göriimnediğine itaret etınekJi. 

ğime müsaadenizi rica ede
rim. Fikrim~ taalluk ettiği 
hususun ehemmiyetine bina
en Avrupa birliği tetkik ko
m1ıyonunun bizzat tetkil ede
ceği mahsus komite vakit zayi 

ismet Pş. Hz~ 
Dün akşam 
Gittiler 
Adliye vekili de 

beraber 
Ankaraya döndü .. 
Bqvekil lımet Pafa Hz. dün 

alqamki trenle Ankaraya gitmiıler
dir. Baıvekil Pqaya Adliye vekili 
Yusuf Kemal Bey de roiakat etmek 
tedir. lamel Pı. Hz. ". Ankarada bi-

1 

etmeksizin bu proje ile İftigal 
etmeli idi. Filhakika M. F ran
kinn projesi bence pek müsbet 
ve inkin muhal bir faideyi ca
mi bulunmaktadır. Bu rapor ve 

1 ~ilesi.1~. size bilhassa söylemek 
ıstedıgım şey, budur. Komisyo-

1 iıumuz mesaisini ikmal ettik
ten ve heı- birimiz memleketle
rimize avdet ettikten sonra ben 
Büyük Millet Meclisinin küıa
dmda bu hususta izahat talebi 
le karıılaıacağım. İhtimal ki 
içimizden bir çokları da aynı v~ 
ziyette kalacaktır. Şüphesiz iri, 
mevzuu bahsolan meselenin ve 
bizim mütekabil arzulanmızm 
ve hassaten meHİ metodunun 
muğlikıyetini izah etmek güç 
olmayacaktır. Maahaza komis-

Evvelki gün gağa~ yağmuru 
gaptığı tahribat tesbit edildi 

Eevvelki gün şehirde 
bir haylı tahribat yapan bir 
kaç ta can zayiatına sebebiyet 
veren müthiş yağmur ve fırtı
nanın yaptığı tahribat tama
men tesbit edilmiştir . 

Dün gazetemizde verdiği
miz tafsilitta zikrettiğimiz ka
zalardan maada başka kazalar 
da tesbit edilmiştir . 

Şehrin muhtelif mıntakalan
nı su basmış, bu meyanda Bo
ğazkesende tütüncü Ambasat 
Ef. nin dükkanı ile Levhacı so
kağında Yusuf ustanın eri, 
Kasaplar sokağında ekmekçi 
Sofoklunun dükkinlan yıkıl~ 
mıt, Boğazkesende bir liğım 
çökmüttür. 

Karabaşta dere yolum! 
Ahmet ustanın evi ile Lük 
hendekte 19 numaralı, Çuk 
cumada hamam sokağında 
10,12,14,16. 18 20. 22. 24. 2 
28. 30. numaralı, Kaptan Ha 
çıkmazında 2.4.6.3.5 numaı
lı, Hüseyin ağa Bahçe çıkma
zın 2. 4. 6. 8, 10, 12, 14 16, 1 
20. numaralı Ekmekçibaıı çık 
mazında 15. 17. 7, 9 numara' 
lzbaba sokağında 20 numara! 
Çukurbostan ıokağmda 17, 3 
numaları, Çiçekçi ıokağmda 
40. 41 numaralı evlerin alt ka 
lan tamamen su ile dolmuttu 

Kaımıpqada Tahtagazi 
mahallesinde su girmemi' bir 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Beykoz - Bebek yüzme 
müsabakası 

...... il 

Yenilmez Salim bu mesafeyi de 1 saat 31,23 
bitirdi. Galatasaray 

ve ileri Spor rakiplerini 3- O ile yendiler 

7 - Y~zü~iiler saga girmeden Beykoz parkının önünde 
2 - Şımdıge ~a.~a:: hiç gen.il~egen Salim ( B. B ) 
3 - Kadın guzuculerden bırı yüzerken ~i "eya buhran kartısmda es

dıı borçlarını vermek şöyle 
lı)~un, yeni kredi aramağa 
bil ~ur olurlar. Buna ~~a-

( Uhranlı zamanlarda sınır· 
Devamı 5 inci sahifede) 

ıntıh~p kı m celse vefat eden geri Rüştü Beyler hesap mü- ismet Pş. Hz. lrendt!" 
bı .. m~tea ıp h si sahibi Eş- fettiıliğine intihap edilmitler- ı rikmit i~lerin intacı için hey'eti v ... 
Turkıye ecza ane d" İ . h 1· .. kil . . al . • d 

B 1 dig" er ıneslek- ır. çtımaın en araret ı muna e ıçtım arına rıy"'e. e ecekler· 
ref Neşet eye D 5 . . h.f d ) d" 

1 t Zl·z hatıraları için beş ( evamı rncı sa ı e e ır. 
daş ann a 

yon azayi muhteremesinin ııö
riit tarzlarından uzaklatmamak 
için Tikk parlamentosı.ına bu 
( Der1amı son haberler 

sütunamuzdadır ) 

Mmtaka denizcilik bey'etinin ter 
tip ettiği Beykoz-Bebek uaun me

safe yüzme yarııı dün yapıldı. Mü
sabakalar çok ırüzel oldu ve pyanı 

memnuniyet neticeler kaydedildi. 
Müsabakalar tam 4 ü beş ıreçe Bey 
kozda batladı. Y •rr!lara 11 erkelı 

(Devamı beşinci sahifede) 



Siyasi tefrika: 13 

ARA BİR GÜN 
lstanhul nasıl işgal edildi? 

Aziı: Hitlagl 

Nasıl öleyim? 
Bomboş odada hiç bir vasıta yok! 

Birden pencerenin kenarında 
hançer şeklinde bir cam gördüm .. 
Çıvili ay akkapların tq ha

ı sam larda'.i takırtısı yukarı 
katta kayboldu. Liyonlu Ber

ı tranın bu yuksek vicdanı beni 
1• çok muteeuir etti. Franaızlar 

küçuk üniformalar içinde ne 
buyük adamlar yetiştirmitler! 
Gözlerim yaşardı; insan oldu
ğumu ve Fransızların insanla

-1-a hurmet ettiklerini ıınlamağa 
başlıyordum. 

Yine akşam oluyor. Ne bar 

' 

biye nezaretinden, ne Hüsrev 
Beyin te,ebbüslerinden biı;.c. 
ser yok. Evimden de kim•e 
gelmedi. Hatta bugün divanı 
harbe de çağırmadılar. Sorgu-
ya lüzum görmeden hükümle
rini vermiş olacaklar.. Yemek, 
su.. Hiç bir şey vermiyorlar •. 

hatka bir ıey bitmiyecektir. 
Camı karm ıfığına tuttum, 

enli tarahnı avcumda sıktmı. 
"Haydi, aziz, dedim, ölüm bir-
dir, vasıtalann ve zamanın. 
farkı yoktur. Haydi!,. Evet, 
ne duuyorum7 Korkuyor mu-
yum? Bu tavanın alçala 
alçala beni döteme taş-
ları üstünde ezmeoıini mi? Dı
varların çenderesl arasında ke 
miklerimin çatırdamasını mı? 
Rüzgarın püsküreceği karlarla 
kefenlemneyi mi bekliyorum? 

MiLLiYET CUMARTESi S EYLUL 19:Sı 

HARüCl HA-~IE:R-LER--
Gümrük ittihadından vazgeçtiler 

·--~~~~~~~~~-

M. Schober bu feragatin, Avrupa için zaruri olan 
sükunun teessüsüne yardım edeceğini söylüyor -

ispanyada 1 La Haye 
Grevler Divanı -------
Borcelone'da 300 bin 

kişi grev ilan etti 

----,·--· -
Birlik hakkında 
beklenen karan 
bugün verecek 

CENEVRE, 3. A.A.- Avrupa 
birliği komiayonunun bugü~kü içti
m!llnda Avusturya Hariciye Nazrrı 

1 Fransız 
1 Nazırlar, 

Bu ayın yirmi altısında 
Berline gidiyorlar 

P ARiS, 3,A,A,- Başvt'lcil M .. 
Lava! ile Hariciye Nazın M, Briand 
Alman bqvekili M Brüning ile Ha
riciye Nazırı M, Curtius'un ziyaret
lerini iade etmek üzre 26 Eyliilde 
Berline gidecekler ve 28 Eylüle ka
dar orada kalacaklardır, 

lngiliz kabinesinin 
içtimaı 

-· -• 
Bulgarlarla yeni bir 
mukavele yapıyoruz 
SOFYA, 4 ( Hususi muhabirimizden ) - Buradaki Türk se

farethanesi, Türkiye hükumetinin iki memleket arasında bir 
adli muavenet mukavelesi akli için Sofyada müzakerata başhn· 
ması hususunda ki leldifini Bulgar hükumetine bildirmiştir. 

Macar bütçesinde tasarruf 
PEŞTE, -- ( A. A. ) Bütçede tasarruf yapmaga memur altı 

lar komisyonu bugün milli müdafaa bütçesini tetkik etmiştir. 
Mili m_üdafaa nazırı derhal ve ileride yapılacak tasarrufl;ı.rı 
izah eylemiştir. Mumaileyh tasnrruf imkanları hakkında mufas-
sal bir teklifnaı e tanzim edecektir ( Macar ajansı ) 

PEŞTE 3 (A.A.) - Meclis murakabe encümeni mua
~ele ve~·gi.sinı yüzde ikiden yuzde üçe çıkaran emirnameyi ta> 
vıp etmıştır. Bu suretle varidat 30 ila 33 milyon pengo artmakla 
dır', Bütçe açığını kapa~nıak üzere şimdiye kadar bulunan yeni 
varıdat bununla 150 mılyon perıgoya baliğ olmuştur. 

Yugoslavgadaparlamentorejimi 

d Odamın gecesi baılarken i-

Göğsümü açtım. Camın enli 
tarafını dıvara ve sivri ucunu 
kalbimin üstüne dayadım. Ca
mın ucu o kadar sivri ve cam 
o kadar sa~lam idi ki kuvvet 
le yaslanmak maksadt k&fi i
di. • 

MADRIT, 3, A.A.- Dahiliye na
zın mesai milli konfederasyonunun 
Saragouideki ualanna yann itleri
ne tekrar ı.a.ıamalan hakkında 

emir vermiı olduğunu söylemit ve 
bunun konfederaıyonunun doğru 
yola girmeğe hatladığına ali.met ol
duiunu ilbe etmittir. Maamafih bu 
partinin relıleri bu huıuıta buı 

tartlar dermeyan etmektedirler. Na 
zır kendilerine memnuniyetlerini 
mucıip möıaadat bahtedilmek iıte
nildllln! ancak bu müoaadelerin ka
nunla teobit ve tahdid edllmlt olan
lardan ziyade olamıyacağ1111 zikret. 
mittir. Nazırlar ıimali lıpanyaya 

yapmıı olduğu seyyahatin kendlıin
de bir kaç zaman daha o mıntıkalar
da ki Kotalik gazeteleri DOfrİyatının 
tatilinin kat'i vücllbü tahtında oldu
ğuna dair fikrini teyid eylemit bu
lunchıiunu il&ve etmiıtir. 

LONDRA, 3 (A.A.)- Nazırlar 
ınecliıi bu sabah toplanmıt ve mÜn· 
hal bulunan ikinci derecede nezaret
lere getirilecek kimselerin listesini 
yapmağa devam etmiştir. Bu liste 
bitirilir bitirilmez M. Macdonaldın 
Balmoral Balmorala ııiderek listeyi 
Kraıın tastikine arzetmesi ve son 
günlerdeki vak'aların M. Macdonal
ılın bütün dünyaya telsizle neıredile 
cek bir nutuk söylemeği düıünmek
te olduğu haber alınmıştır. 

BELGRAT, 3 CA.A.) - Yugoılavyanın parlamento rejimir.e 
avdetini mutazammın kralın beyannamesi bugün saat dokuzda 
Belgratta dıvarlara yapıştırdmııtır. Kral, 6 kanunusani 1929 da 
tevessül ettiği hareketin esbabını hulasaten zikrederek o vakit 
memleketin büyük bir tehlike içinde bulunduğunu hatırlattcktan 
sonra milltin gösterdiği vatanperverlik sayesinde tehlikelerin ar· 
tık bertaraf olduğunu ve binaenaleyh gene parlamento rejimine 
avdet edildiğini bildirmektedir. Kral, 6 kanunusani 1929 daki ha 
rekctin bir gaye deijil bir vasıta olduğu hakkındaki beyanatını bu 
suretle teyit etmekte olduğunu ehemmiyetle kayıt ve maksadın 
bütün millete tam bir müsavat dairsinde siyasi haklar ve hürri
yetler verilmesi olduğunu ilave eylemektedir. d,- ki nef r bir fincan kahve ve bir Odam birden bire değiıtl: 

dilim ekmek getirdiler • Kah- Çiçekli dağlar ve gül rengi ka
veyi içtim; ihtiyacım için dı~a- yalarla çevrilmit, ağaç küme n; 
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leri arasında beyaz damJanj.ö rı çıkmama müsaade ettiler. 
Odam yine kömür gibi ka- rünen sakin bir köydeyim. a 

ra yerdi. Ruhum sönmiıf gibiy pısının önünden küçük bir ir
di. Dişlerim sızlıyor. Kemikle mak akan eski bir eve giriyo
rimde soğuk bir cereyan var. rum. Geni§ bir odada sekaen
Oturmak ve uyumak imkanı lik bir kadın , mihrap yerine 
bugün de yok. Artık muka.d- bir çavuş niıanı dikilmiı, aec
deratımı tayin etmek kolaylaş- cadesinde saçlarını yolarak, 
tı. Cürmüm re olurs:ı olsun göğsünü tırmahyarak ağlıyor. 
ben i,te yavaş yavaş idam edi- Bu benim köyüm, bu benim e
liyorum. Bu gece belki haya- virn ve bu ihtiyar kadın benim 
tımm ve ıstıraplarımın son ge- annem. Otuz senedir görmedi 
ceaidir. ği oğlunun ölümünü duymuş-

İç" den bir dalga kabardı. tur; kendini öldürüyor. 
Damarlarımda sıcak bir kan Sonra bir sürü küçük yetim 
seli c !aştı. Gözlerim parla- ler.. Ölen hem~iremin, Sarıka 
dı. '·O'üyorum, dedim, yahut mıtta şehit olan yeğenimin 
olece~im .fakat niçin bu adam çocukları.. Dayılarının, yani 
ların elind<- öleyim?,, Ellerim son menbalarıoın yok olduğu. 
bağlı, oir sıra Fransız tüfeği- nu duymuşlar, ağlayıp ölüyor
nin 1J;ı n;:ı nişan aldığını görü- ı lar. 
yordum. Bağırdım, sesim ba- Şimdi Büyükderedeyim. 
sık t:ıvana çarparak tekrar ku 
lakl.ı.ıma d ldu. "Hayır, de
dim, aziz, öleceksen bir mis
kin gibı değil, bir Türk gibi 
ol!,. fakat nasıl öleyim? Bom 
~ odada hiç bir vasıta yok. 
Y or,,.unluk, taş. a.çhk ve so
ğuk.. unlar beni öldürmiyor. 
Hem bu lar da onların sili.hı 
değil mi ki? .. 

Pencereye vuran kara ışığı 
çerçevenin etrafından uzanan 
cam parçalarını parlatmıştı. 
Dimağımda ani bir şimşek çak 
tı. Fırladım. Çerçevenin kö
şesmde , hançer şeklinde bir 
cam parçası vardı, çıkardım. 
Keskin ve sivri bir hançer. Bu 
bir damarı kesebilir. Ve sivri 
ucuna c!ayan:ın bir göğüsü ya 
rarak ·al!:ıi delebilirdi. Bu ka
rar çok mühimdi. Bize yapıl
mak ;stenilen terörü biz on
lara yapmış olurduk, sonra 
ben bu türlii ölürsem Çanak
kalede ve Gazi Ayıntapta ken 
dilerini tevkif "den ordunun 
ölmediğir.i göstermiş olurdum, 
ve daha sonra .. Benim utırap
larım ve onların intikam nes'e 
si bitmiş olurdu . , 

Artık lışümüyorum. Yorgun 
değilim; betonları yaracak a
sa ve emir lavhaları açacak 
anahtar elimde idi. Bertran ! 
Ey büyük varlığın kudreti! 
Yarın gelme; :varın yemegını 
bulma ve benim için hiç üzül 
me. Ben yarın cezamı bitir
miı, tezkeremi almış buluna
cağım. Olen ben değtlim, ıark 
taki Fransadır. 

Kırım ovalarında Türkler
le tehit dü!en F ranıızların ru 

Mes'ut yuvamda bir çığlık var. 
Karım çıldırmış gibi pencere
den kendini atmak istiyor .. 
Beş ya,mdaki oğlum köşeye 
büzülmüı, dudakları titriyor. 

Camı kalbimden ayırdım. 
Pencerenin içine koydum, başı 
mı birkaç defa dıvara vurdum: 
"Miıkin! dedim, arkanda bıra
kacağın bu kimsesizler ne ola
cak? Belki idama mahkiim de
ğilsin, belki bu gecenin saba
hı senin için bir müjde getiri-
yor,., İçimde esrarengiz bir 
kuvvetle beni azarlıyan bu 
ses ruhumda birden bire din
miş bir fırtına durgunluğu, 
bıraktı . Kararımdan vazgeç
medim, fakat son dakikaya, i
damımın tahakkuk edeceği da

kikalara brraktım. Köşeme gel 
dim. Sandığm üstüne otur
dum; göğsümü kapadım, ba
şımı elerimin arasında sıkarak 
köşeye büzüldüm; dıvarın so
ğugucu duymuyorum; uyumuş 
yahut ölmüşüm ... 

Ben hakikaten idama mah
kum edilmiş miydim? Yoksa 
sinirlerimi bozan mahkumiyet 
beni yese ve delilğe mi gotür 
müştü? 

Aziz okuyucularım, 
beni buı·ada bırakınız. 

timdi 

Sizinle beraber dısarda do
latalım; tevkifimden °sonra ne 
ler cereyan etti? 

Niçin beni arayıp soran ol
madı? Bu da tetkike değer 
bir hikayedir. Hem biraz nefeş 
almıı olursunuz • 

hu, kalbimdeki F ransrz sevgi- F ranıız yüzbatıaı beni Ü 11• 

si timdi şu cam hançerin ucile yon hanından aldıktan sonra 
yaralanıp akacak, izzeti nef- ne oldu? Harbiye nezaretimiz 
ıimiz ezilirken aaırların Türk Hüsrev Beyin telefonuna "ile 
tarihinde kökleştirdiği kanaat- cevap verdi? Bunu aylar ve 
ler bir yangın dıvarı gibi dev- sen.eler geçtikten sonra öğre
rilip dağılac>.ktı. Ben yurdu- nebildim. Hadiseler o kadar 
mun mübar.:k toprağına bir coşkun ve o kadar amansız ak 
tahum gibi gömüleceğim; ben tı ki geriye bakmağa vakit bu 
den bir ibret ve bir tarih doğa- lamadım. Öğrendiklerimin hü 

MADRIT, 3. A.A.- Çelıe ipdi
daııncla verilen bir takrirde Şimali 
ispanyadaki gazetelerin tatdleri ıne 
selalnln klfl derecede mllnakata 
edllmlt addedilmeci icap ettiğini 
zikretmektedirler. 

M. Schober 

M. Schober ile Alınan Hariciye Na 
zın M. Fon Curtiuı Hükıimetleri

nin Alman Avuıturya gümrük birli 
li projesinden vazgeçtiklerini müıte 
reken ve bir biri ardı sıra beynan 
etmitlerdir. 

LONDRA, 3 (A.A.)- Kabine 
azası tasarruf tetbirlerinin ana hat
ları ve vergilerin arttırılması husu
sunda anlqmıılardır. binaenaleyh 
Avam kamara11 8 eylülde toplana
bilecektir. 

BELGRAT, 3 (A.A.) - Yeni kanunu esasinin ıstarı üzerine 
toplanan kabine vaziyetin değiştiğini mütahede ederek kabi
nenin istifa etmesi lüzumuna karar vermittir. Bunun üzerin~ 
J. Zivkoviç saraya j!'İderek Krala kabinenin istifanamesini ver· 
miştir. Kral istifayı kabul etmit ve yeni kabinenin letkiline tclc
rar Jeneral Zivkoviç'i memur etmiştir. Mumaileyh yeni kabine
yi eski aza ile le~kil etmiş ve Kral da bunu tasdik etmiflir. Yeni 
hükumetin tahlifi İcra olunmuşutr • 

BARCELONE, 3. A.A.- 300 
bin amele ırreY yapıruttır. Grevciler 
valinin azlini ve içtimai cürüm1er
den dolayı mevkuf bulunanların 
derlıal salıverilıneoinl iıtemektedir
ler. Bir kaç hldlıe olmu,tur. Bir 
ltlti ölmüt, birçok kimseler de yara
lanmıfhl". 

OVIDEO, 3. A.A- Eyalet dahi
linde birçok gnovler olacağı zan ve 
tahmin edilmektedir 

Fransız- ltalyan deniz 
müzakereleri 

PARIS, 3. A.A. - Havas ajan11 
tarafından n94redilen bir tebliğde 
Franaa ile İtalya arasında cereyan 
eden mükalemelet" hakkında bir 
Fransız muhtırasının mevcudiyeti 
haberinin Franıız reımi mahafilin
de ne teyit, ne de nakzedilmekte ol
madığı beyan olunmaktadır. 

Bu mahafilde iki hükiirnetin mü
telıasaısları arasındaki mükilemele
rin tabii surette devam etmekte ol
duğu söylenmektedir. Ezcümle Ce
nevrede bulunan M. Massiglinin 
ltalyan meslekdaıı M. Rouoya mü
tehaıııalar al"aıındaki müzakereler .. 

den bahsetmeıine ihtimal verilmek
tedir. iki hükUmet arasında bir an
latma zemini bulmak ve bir itiW 
hazırlamak makıadile cereyan et
mekte olan bu müzakerelerde müte
ha1111lar teknik cihetlere ait tetkik
lerini bitirmek üzre bulunmaktadır
lar. Binaenaleyh bu mükilemeler
den timdilik bir neticeye intizar et
mek yahut bunlann seyr ve tekimü 
lü hakkruda tasrihatta bulunmağı 

arzu etmek vakitsiz ve mevsimıiz 

bir hareket olur. 

İki millet, bir düşünce 
BERLIN, 3 (A.A.)- Acht- Uhr 

Abonblatt gazetesi eylül nihayetin
de Franaa Almanya itiJifını tes'it 

maksadile "iki millet Bir dütünce" 
iıinı1i bir nuıhai mahsuaa neırec:le. 

ceğini bildirmektedir. Mezkür gaze
te müdürüyeti Berlin v~ Pariı'te bü 

yük ve utnumi nümayişler tertip e
decelderdir. 

T uriP 'de bir infilak 
TURIN, 3 (A.A.)- Kimyevi 

müıtahzerat faprikalanndao birinin 

ocağında bir İnfilak olmu1tur. ve 
yanım çıkmıJl•r. iki amele yaralan 
mıtbr. 

Bankof Ensrland'ın 
maden ihtiyati 

LONDRA, 3 A.A. - lngiltere 
banka11run son hafta zarfında kıy

metli maden ihtiyatına dair yevmi 
hareket bülteni 991,956 lngiliz li
ralık bir fazlalık göste•·mektedir. 

Amerikada açık 

M. Schover bu beyanatının Avru 
pan1n İmarına ve yeniden canlan
masına el birliğile çah§mak için za
ruri olan sii.kUnun zihinlerde yerleş. 
meıini kolaylattrrac ğtru ümit etti· 
ğini söylemi,ıir. 

La Hege divanının kararı 
LA HA YE, 3. A.A.- Avusturya

Almanya güınrük 'İttihadı hakında
ki karar beynelmilel adalet divanı
nın 5 eylul tarihinde aktedeceği iç
timada verilecektir. içtima aaat 10 
da yapılacaktır. 

Yeni bir rekor 
SAINT-RAPHAEL, 3. A.A. 
Bahriye kol alanndan Demou-

geot ile Tayyareci Gonord dün iki 
dünya rekoru kazanmışlardır. Ev
vela iki bin kilo ağırlığında lüzum
lu bir yük ile iki yüz kilometro 
katederek deniz tayyarelerine mah
sus mesafe ı-ekorunu krnnış1ardrr. 

Saniyen Ayni yük ile ve saatte va~ 

seti hesapla 165 kilo metro katede· 
rek iki bin kilo metroluk bir mesafe 
dahilinde sür'at re korunu kırmıılar· 
dır. 

Prusyanın iktisadi 
programı 

BERLIN, 3. A.A. - Pruaya na
zırlarJar meclisi iktisadi programı 

tesbit maksadile dün ve bugün içti. 
ma etmiıtir. Müzakerat neticesi hak 

kındaki karar yakında neşrolunacak 
tır. 

Sırbistandaki manevra 
SOFYA 4 (Hususi muhabirimiz. 

den) - Sofya matbuatı Yugoslav 
topı-aldarında, hududa yakın mmta
kalarda yapılmakta olan manevralıır 
da'! dolayı hoşnutsuzluk izhar et

mektedir. Gazeteler askeri kıtaatın 

yanında hususi üniformayı li.bis 

milisler bulunduğunu da yazmakta
dırlar. Mücavir mıntakalardaki köy 
lülerin anlattıklarına göre, bu milis
ler, Makedonyalı komitecilerle mü
cadele teıkilitına mensup olanlar a
rasından tefrik edilmektedirler. Bun 
lar Makedonyalılar Sırp toprağına 

geçtikleri takdirde Bulgar toprağı. 
na doğru mukabil taarruza geçmek 
için bu havalide bulunmaktadırlar. 

Sofya telefonu 

M. Macdonald Seaharn İntihap 
dairesi amele fırkası teşkili.tının ta· 
lehine rağmen bu mıntaka Mep'uı· 
luğunda istifaya muvaffaka! elme
ıniştir 

Yugoslavyanın yeni 
kanunu esasisi 

llELGRAT, 3. A.A.- Kral Par
lemantarizm tarzına nvdctedilmesini 
oa.tr k yeni bir kanunu esasi is tar et .. 
ın~,tir. Bu yeni ka:ıuna göre teırü 
meclis bir meb'usan ıneclisi ile bir 

Ayan mecliıindcn mürekkep olacak· 
trr. l\'leb'u~lar reyarn uıulile intihap 
edilece-1,lerdir. Ayan mec1isi azası .. 
nın yarısı Kral tarafından İntihap 

edilecek. öteki yarısı intihap usulü. 
ne tabi olacaktır. 

Hala haber yok! 
OSLO, 3 . A.A. - Şimal kutbu

na girmek letebbüsünde bulunan 
Notirüs Tahtelbahrindcn 30 Ağus
tostan beri hiç bir haber ahncımaıruş 
tır. 

Nevyork belediye 
reisi Pariste 

PARIS, 3. A.A.- Belediy<', me
clis rcic.inin kabul salonunda Nev .. 
ork belediye reisi M. Valker'i kabul 
etmiıtir. M. Valker Fransa hakkın
da beslemit olduğu dostluğun hiç
bir zaman cksilmemiı ol!luğunda iı
rar eylemit ve Coıteı ve Bellonte'ta 
bir sene evvel Amerikada göıteril

miı olan hüsnü kabulü hatırlatmıı· 
tır. Belediye meclis reiıi Atlantic
City madalyaıımn verilmesinden do 
layı Nevyork belediye reisine tqek
kürlerini beyan etmiştir. 

48 saatte 2500 milyon 
kaydedildi 

PARIS, 3. A.A.- lnııiltere hükii 
meti hesabına Pariste tescil edilen 
2500 Millyonluk istikraz dün ak§am 
heman kamilen kapanmıştır. Bu i s
tikrazın 48 ıaatte kapanmıt olmaıı 

hasebile mali mahafil bunu büyük 
bir muvaffakiyet adetmektedirler. 

Alman borsaları 

Avrupa birliği 
(Başı 1 inci sahifede) 

1 

kit ve gerek rmütahedata vu· 
raporu aynen okumayı en mü- kuf peyda etmesi komisyonu· 
nasip yol addediyorum. Bu hu- muz için faideli olacağını düşil 
susta kendi vaziyetimden mül- nüyorum. Kuvvetle muhtemel· 
hem oarak bir temenni izhar et dir ki bu istitare bize istifade 
meme müsaadenizi rica ederim. edebileceğimiz yeni şuleler ve-
0 kamıatteyim ki tanzim ko- recektir. Bu teklifi yapmakla rı 
misyonunun raporunu iktısat porun netayicinin ihtiva ettiği 
mütehassıslarınca derı>iş oldu- ruh ve manaya tevfikan hare
ğu veçhile bilcümle hükumetle ket etmiş oluyorum ve bundaıı 
re göndermek ve işbu raporu maada bu şekli hareketin mesa· 
parlamentolarına arzetmelerini imizi ehemmiyetli bir surette 
hükumetlerden rica etmek fai- teıhil edeceği kanaatini besliyo 

deden hali olmayacaktır. Böyle rum . ., 
ce kıt"ımızdaki insan kitleleri- Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 

alaka ile dinlenmittir. Bundaıı 
nin murahhasları tarafından ya sonra Avrupa birliği tetkik ko· 
ni Avrupannı bilcümle içtimai misyonunun Cemiyeti Ak· 
sınıflarının salahiyettar mümes vam içtimaı umumisine verece· ' 
silleri tarafından bu rapor hak- ği raporun tanzimi için birkoaıİ 
kında yapılması ihtimali olan te tetekkül etmittir. Raporuıı 
şekli takdire yani ge- tanzimine memur komiteye 
re1< t:ı.svİ;> gerek ten- Türkiye de dahildir. 

Altıncı ve son koşu 
da dün yapıldı 

At yarışlanncn altıncı ve sonunw 
cuıu da dün Veli Efendide yapddı. 
Ko,u mahalli ııeçen haftalara naza
ran daha çok kalabalıktı. Bahsi müı 
tereklet" de ona göre hararP.tli olup 
bu haftaki yarıılarda komiserlik va
zifesini. Binicilik mektebi müdürii 
Cevdet Bey idare etti. 

Dünkü yarıılarcla alınan netice
ler şunlardır: 

Birinci koşu 
Bu koşu handikap koıuıu idi. Oç 

yatındaki yerli ve arap erkek ve di
şi taylardan 9 tay iştirak etti. Mesa 
fesi 1400 metre idi. 

Birinciye 200, ikinciye 75, üçünR 
cüye 25 lira mükafat verildi. 

Birinciliği Baytar yüzbaım Hil
mi Beyin Kevaeri, ikinciliği Ihsan 
Beyin Yeganesi, üçüncülüğü Süley
man Beyin Tayyar'ı kazandılar. 

ikinci koıu 
Bu koıuya üç ve daha yukan yq 

taki haliskan lngiliz ;,t ve kısrakla
ra mahsustu. Bet at ittirak etti. 
Mesafesi 1800 metre! 

İki yafındalıi haliskan TGrk erk<* 
ve diti taylara mahsustu. 5 at iııY 
rak etti. Mesafesi 1000 metre! 

Birinciye 1200 liradan -·.ı, .,_ 
koıuya giren hayvanlar için yeri)ed 

duhuliye ücretlerinin mecmuu ved 1 

mittir. ikinciye 300, iiçüncuye Jol ı 
lira mükilat verilmittir. 

Birinciliği Ali Haydar Beyin GIJI 
dem, ikinciliği M. Jemtes'in Kapı. 
nı, üçüncülüğü MithatBeyin T ........ 
nı kazanmışlardır. 

Dördüncü koıu 
Bu koıu handikap koıusu olup 

ve daha yukarı yqtaki yerli, arap '' 
ve kısraklara mahsustu. 11 at iıtl· ~ 
rak etti. Mesafesi 3000 metre idi. 

Birinciye 700 liradan maada Jıll 
koıuya ıriren hayvanlar için veril"" 
duhuliye ücretlerinin mecmuu v.-1 
di. ikinciye 76 lira, ÜfÜncüye 25 ır 
ra mük.iifat vlrilmittir. 

Birinciliği Nail Beyin Alde.ıiı' 
ikinciliği Preıu Halim Beyin Riic:b' 
ru, üçücülüğü Mustafa Beyn Nflfİ' 
ismindeki atlan kazandL 

BERLIN, 3. A.A.- Borsaların 

tekrar açılma11 münasebetile alaka
dar muhafil bazı lee11ürler göster
mektedir. Beri in borsası idare komi 
tesi aktam üzeri sükünete daveti 
mütezammün bir tebliğ neıretmiı 

ve mesul mahafilin meığuliyetini 
tahrik eden avamili izah etmittir. 

• 

ihtiyatsızlık yüzünden 
katil 

Birinciye 800 liradan mada bu ko 
ıuye İftİrak eden hayvanlar için ve
rilen duhuliye ücretlerinin mecmuu 
verilrnittir. 2 inciye 150, 3 üncüye 
50 lira mükafat verilmittir. 

Beıinei koşı& 

VERSAILLES, 3. A.A. - Be-
zous kimyevi müıtahzerat fabrikala 

Birinciliği Celil Beyin Kezbaru, 
ikinciliği Suphi Patanın Roıbellesi, 
üçüncülüğü Akif Beyin Ketjesi ka
zanmıthr. Oçüncilniin mükafatı bi
rinci ve ikinciye takıim edilmittir. 

Bu koıu çalı manialı kotu oldf 
zabitana mahsustu. Dört ve daha fd 

lı:an Y•tta ve her ırluı menıup .~ 
k11rak ve idiçlere mahıustu. Oç •

1 1 

iftirak etti. Birinciye 2&0, lldP:r: 
100, üçüncüye l50 lira mükifat " ı 

rı müdürü infilik neticeıinde bazı 

cak. f .. kat beni öldürenler için . !asası ıudur: 

VASHINGTON, 3. A.A. - Bu
senenin ilk iki ayıncı ait hazine va· 
ridatmd.ı dört yüz milyon dolarlık 
bir aç·k vaı·d• ... 

SOFYA 4 (Husuıi) - Bulgar 
posta idaresi Sofyayı l ıtanbula rap 
teden telefon hattının umuma küıat 
edildiğini ilan etmiıtir. Bu hat Sof. 
yayı komşu memleketlere bağlayan 
ikinci hattır. Sofya - Bükreş telefon 
hattı iki sene evvel açılmı~lır. Atina 
ile Sofya ara11nda da doğrudan doğ 
ruya bir telefon hattının küıadı için 
esa1lı itilftf h3.ııl olmuştwr. 

kimselerin ölümüne sebebiyet ver
mit olmakla ittiham edilmittir. Söy 
lendiğine ııöre müdür belediye ni
zamatına muııayir olarak hareket 
evlemiıtir. 

Üçüncü koşu 

mit İ•e de bunlardan üçüncü ad~ 
len yüzbatı Hulusi Beyin atı ..,-~~' r 
dan atlamadıjı cihetle biri,,cjl' . ~ 
Binicilik mektebinin Proft'si il<İ"~; 
liği yüzbatı Mustafa Se1- q, 

bu topr klarda dikenlerdım (Devanu var) Bu koıu ikinci laönü kotot•u idi • Leylist kaııarmuıtıı .. 1 
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~ . -Ot-omalfk- -telefonlar teşrinievvelde islemelle -b8şhyaCak_e 
.... 

lstanbul tarafında 
tesisat bitmek üzre! 

r Şimdiki memurların yüzde on beşi 
otomatik telefonları idare edebilecek 

'lb: _..,. çaJıpnaktadrr. Bunlar

dan yibde on beJi vuiielerini mu
bafar.a e.ıııcelıf...-dlr. Diğerlerinden 
ifl.,,.;ncle li.yıkile mu•affak olanlar, 
kumen Beyoğlu, Kadıköy merkezle 

latanııuı ciJ..tindeki. -ük l• 
1'*oıı1Vın bir an -.el bitllil.-ine 

tı W..ılmaktadr. 
rı Biitiin malzeme ııelmit oldllfun· 

dan eksikler tamamlanıraa iln8miis-
S• deki te . . _,. . . d • .,._ __ _ 

1nnıevva.ın binn en •~ 
l•lırin latanbul tarafında otomatik 
'•lefo · · ı takar ., .. n servıııne bat anması • 

8 
'ur etınittir. Bu takdirde, ıirket 
rnernurlarından bir kısmını bizzaru· 
'a • 
1 

çıga çıkaracaktır. Şirketin bUro 
•rdakj ve satrallerdeki memurlan 

• ınik l ları 300 den fazladır. Otomatik 
teıisatı ikmal edilince, bunun yiizcle 

e ~n beşi ile ;,ıer tedvir edilecektir. 
a •lanbul merkezinde yüzii müteca· 
a 
t 

rlle kilçük aantrallere tevzi edilecek 

lerdlr. 
Şirketin, açıkta kalacak memu.rla

ra birer aybk niıbetinde tazmmat 
venneğİ düıündüğü söylenmektedir. 
Senelerce kutü layemut denilecek 

bir 1ür'atle istihdam edil- bu me
murların müddeti hizmetleri niabe
tinde daha yüksek bir tazminat ve
rilmesi ş:ayanı temennidir. 

" 

Bir hamile, 
ebe elinde 

• 
acemı 

öldü 
Kadın ve Çbcuğun cesetleri Morgta ! 
E 

b' f 1 mııtır lkiılde tedavi altına almmıı-
•elki gün Çenberli tatta ır •· · 

•ia ı b' •·-dın ihmal yÜ· lardır. o muı, genç ır Ka 

•ünden öımüttür. Kama ile cerh 
Hatice Hanım isminde bir kadm~ 

Cilğ1z iki ıün evel bi.rnlini v~e.t
l'lıit, fakat ebe acemi olduiu ıçın 
&onu alamamıı ve ıon rahimde lı:al
lnış tır. Bunun üzerine bir müvellit 
doktora müracat ec1amit. fakat dok 
tor ırece vuku bulan "". davete ica-
1.et etmemi,tir. Bu vazıyet k&r91tm 
da belediye doktoruna müracaat 
dilmiı, belediye doktoru hattanın 

aıtaneye nakline liizum göıter

lı>i,, fakat bu esnada da kadınca-
~ •• ölmüştiir. Keyfiyetten zabita 
haberdar edilmif, hem çocuğun,hem 
de lohuıanın cesetleri morga gön
der( · · ı mıştır. 

Cepte böyle şey 
taşınır mı? 

' Şehremininde Saray meydanında 
"'ıecilin kahveıinde oturmakta olan 
l><I b' . Ça.Yra Hasanın cebinde n· mennı 

t~l>ası patlamış,Haıan kalçalarından 
~'in . . d onda oturan Muammer ıımın e~ 

deı,; arkadası da dizlerinden paralan ' ' 

lopkapı 
Müzesinde 
Kitabeler için bir yer 

tefrik edildi 
~· Müzeler idaresi Topkapıda· 
fı ~iikaek duvarlardan bir tane· 
•tıı k' . 1 . tah 

1· es ı ıslam kitabe enne 
~~ etrniştir. lstanbulda yıkılan 
lı rlerd1?ki eski kitabeler de •· 
li~ıp bu duvara talik edilecek-

~! Şirndiye kadar asılan kita· 
er Yüzü bulmu,tur. 

~i~İ~a~ler !U suretle taınif 
llıı9tır: 

~,ı,.1: 0Pkapı Sarayı civarında 
Pıl lıle Türkler tarafından ya
l ~p ta sonradan yıkılan ve iz
~I kaybolan binalara ait kita· 

er Ve tu .. alar. 

di: l045 tarihinden yani Dör· 
~ıı('. .. M ' . 

d~~ .u urattan Abdülhamıt 
ı,ıı;1•rı~ kadar olan inşaatın ki-

erı 

d. \l •ktile kitabeleri ve eski-
."'!\ • • 
ı~iıı •raydan yapılan vakıflar 

{aptırılan kitabeler. 
•ki çeşmelerin kitabeleri. 

llu ~ibrit fabrikası 
1 b . Yukderede sabık Nektar bira 

'•ita ıı..,._ •nun bulunduğu binada ya· 
~ t l kta olan kibrit fabrikaaı intaa· 

•• k . ~ ce ayın ortalarına doiru bıte 

lıb,·~· inıalata başlayacaktır. Kibrit 
l a~ için liznn gelen bütün ilet 
~•lırinı· · ·ı · . !:' , ıze getırı mııtır. 

1l "h,ika · 'h 1i T'' k. . •ti)' nın ıstı sa .. tı ur ıyenın 
>' ~.. • kiL tt ~ nı tatmın ettikten batka ,... 
1 ~p 1 ;ı 1 nıayan komıu memleketlere .... 

•at yapılacaktır. 

Dün Beyojllunda Ziba aekağmda 
bör cinayet olmuş, FrllDMIYa lımin
de bir adam Hüoeyin iıminde Akaa 
raylı bir manavı kama ile ağır ıuret 
te karnından yaralamıtbr· 

Franıuvanın Eli iıminde bir met 
reai vardır. Kaveanın bu kadm yü

zilnden çıktıjlı tahmin edilmektedir 
Hüıeyin haıtabaneye kaldmlmq, 
Franıuva yakalanttllfbr. 

Yangın 
Beıiktaıta K.öyiçinde K..zlarataaı 

apabmanın.da oturan terz.i Kadri E· 
fendinin dııinainden yanıı:m qıkrn'!, 
fakat yetitilerek söndürülmüıtür. 

Bir sandal devrildi 
Dün Anadolubiaarında bir vapur 

kazaaı olmuştur. 66 numaralı Şirket 
vapurunun diimen dalgalanndae, 
. . d Mu•aviler bulunan bir aandal 
ıçıne...., . 

d 
.1 • f-'--t kazazedelerın bep

evrı mıf, 1ULD 

ıi yetişen diğer sandalcılar tarafın· 
dan kurtanlmıttır. 

Buğdaya karşı 
Para! _,... __ 
Ziraat bankası yardı

mını genişletiyor 
Ziraat Bankalı köylünün kolayca 

' bulmaıını temin için yeniden 
para • ka vel'bazı kolaylıklar yapınaga rar 

mittir. 
Bu teahilita ııöre bankaya borç!~ 

l 
.. a borçların• aynen ödeyebi 

0 an zurr . 
lecekleri gibi arzu ettikleri takdırde 
ınafııul mukabilinde iıtikraz akted~ 
bileceklerdir. Ve bankanın merkezı 
bu ıekilde muameleye batlam•tlır· 
latanbul şubeıine henüz bu meaele 
hakkında teblieatta' bulunııbnam•t· 

tır. ---

[ Küçük haberler 

Galataaaray talebeıi ıreçen . aene 

d biriktirdikleri 850 lira:r• 
araların a . erdir 
Hilaliahmere teberl'Ü etmıtl • 
Tal ebe KııbÜiJ' abideai için de .top
la\lıkları 152 li~ 52 ~uruı abicle
koıniteıiD• vermııleırclir. 

• film ve varyetelerin umwna 

k ecrii .. · ı eden evvel yepJaca t 
ııoıterı ın bı k tro 
be)erinin eakiıi gibi ... .taca mc;;;ii 
.. 24 evvel müddeıumu n 

lu ve 5 • • • 
haberdar edilmeıi tekarrür etmııtır. 

• Akaarayda yangm yerinde bulu 

nan teneke barakalanndan mürek
kep çarımm kaldırılmaaına karar 

verilmiştir. 

* Muhtelit mübadele komlıyonun 
da Yunan heyeti reUi M. Foku A· 

tinadan ııelmiıtir . 

1 Belediyede 

Adalar 
Elektriği 
On bet teşrinievvelde 

Büyükadaya 
elektrik veriliyor 

Acl.da elektrik tesiaatının 
bu kııtan evvel ikmaline çalışı
lacaktır. Tahminlere nazaran 
15 tetrinien-ellen sonra, Ada· 
ya elektrik vermek kabil ola
cakbr. 

Kartal ile Adalar arasna ko 
nacak kablo bu hafta sonunda 
gelecek ve yerine konacaktır . 
Bütün tesisatın 15 güne kadar 
ikmal edileceği zannediliyor. 

Büyükadada ilk lambanın 
yandığı gün, bir küşat resmi 
yapılacaktır. Heybelide tesisa
ta ancak gelecek sene batlana
bilecektir. Beylerbeyi ve Çen 
gelköydeki tesisat bitmek üze
redir. 

Bebek tramvayı temdit 
edilmiyecek 

Bebek tramvaylarını Boğa
ziçine temdit için tetkikata bat 
!andığı hakkındaki neşriyat 
do!lru değildir. 

Çünkü şirketin inşasnıa 
mecbur olduğu diğer hatlar ik 
mal edilmedikçe, mukavelesi 
mucibince yenisine başlaması 
imkansızdır. Diğer taraftan be
lediye diğer hatlardan evvel 
Şehzadebatı • Unkapanı hattı
nı yaptırmak arzusundadır. 

Gui köprüsü için kambiyo 
müsaadesi gelir gelmez, Unka 
panındaki iıtimlfi.klere derhal 
baılanacaktır. Gıu:i köprüsU
nliQ ıondajı ve İııfuını11 ikma
li dört ıeııe ıörecelı:tlr. Bunun 
için belediye dört ıenelik kam
biyo iıtemiıtir. Köpriiniln kü
ıat resminin ancak 1938 te ya
pılma11 mümkün oI.ıı:tır • 

Jlaarlftı 

Yeni 
Mektepler 

Bu sene hiç bir talebe 
mektepsiz kalmıyacak 

Maarif idaresi bu sene hiç 
bir çocuğun mektepsiz kalma
ması için tedbirler almıtbr. in 
ıaatı biten ve bu sene yeni a
çılacak olan mekteplerle, vfll
yetin okuma ihtiyacı daha mf. 
yade teshil edilmit olacaktır. 

Bu ayın on betinden itiba
ren kayıt muameıine bqlana.
oaktır. Kayıt muamelesinin ne
ticesine göre, müracaatlar faz. 
la olursa, bazı mekteplerde 
dersanelerin adedi. arttırdacak
tır . 

Tasarruf haftasına 
hazırlık 

Bu sene tasarnıf haftaıı 
klnunuıa.ninin ilk haftaunda 
baflıyor. Milli tuarruf ve iktı
sat c:e1Diyetl ıon içtimamda ta· 
aarruf haftaıı için yapılacak 
hazırlıkla ıneıııul olmuıtur. 

Geçen seneki vitrin müaa
bakuında madalya ve ıebadet 
m.me kıu:ananların nümuneleri 
araıaıda henüz biç biri tercih 
edilmit değildir. Bu me.dlllya. 
ve diplomalar önüııı'izdeki ta· 
sarnıf haftuına kacl'ar iknıal ~
dilerek. merasimle sahipleriııe 
verilecektir,. 

Kari Siltıınrı 

Bir durak yeri lazım .. 
Sinem köyünde oturan karile
rimisdeo muhtelif imzalarla al
dıjtmız bir mektupta, Kurtu
lut hattında, adım batında bir 
tramvay tevakkuf mahalli oldu 
jtu halde, Sinemköyil ile Tepe
üstü arasnıda bir tek durak ya
pılmadığından tikayet edilmek 
tedir. Bilhassa önümüzdeki 
kıt günleri bu civarda oturan 
halk, uzun bir yolu yaya yürü
mek mecburiyetinde kalacaklar 

dır • 
Belediyenin ve tramvay şir-

ketinin nazarı dikkatlerini cel

bederiz. 

ı Mahkemelerde 1 

Bir hikaye, 
Bir roman 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

içmelerde ne var, ne yok? 
• • 

Mg" u·u:.sntdeehncen hgör.ü1ld~- Geçen sene aylarca kum dökmüş, safra kesesi 
mu arrır erı d . 

aleyhine dava açıldı esenız berbatmı,, 
~ü~d~iumumilik bir roman ve doktorlar mesanede taş var diyorlarmış 
bı~. hıkaye muharriri aleyhine f k~ -· . ... . ~ ~· ~ . __ •••• 
mustehceo neıriyat davuı ika .:ı; • - • ...:-;;~=o...--;.t 
~ et~i.tti~. Roman muharriri L...,;' • • 
aıle reıaı dıye netredilen kitap A"" 
~ar ~rasında "Şeytanın kızı,. ,.,.-~ 
ısmındeki romanı yazan Mu
harrem Zeki Beydir. 

Bundan başka Resimli ay ta 

r~fından neıredilen küçük hi
kayeler kolleksiyonunda bir 
hikaye müstehcen görülmüt ve 
mahkeme bu hikayenin bulun
duğu kitabın toplattırılmasına 
karar vermiştir • 

Beş beygire kadar 
motörü olanlar 

Yeni muamele vergisi kanunu, 5 
beygire kadar kuvvette olan motor 
leri muamele vergisinden muaf tut 

mu~tu. Defterdarlık, bu kabil motör 
leri olan müeaeıelerin veıikalarının 

Sanayi müdürlüğüne taıdik ettirme 
lerirü istemiştir. Bu müe-.seseselerin 

rubaatiyeleri ııöriilerek tasdik ;;;;;;-. 

... .. 
Ağustosun on beti yaz, on 

beşi kıttr! 
- Ortalığın serinlemesi bir 

yağmura bakar ... 
- Bu sabah balkonda par

deaüsüz oturamacbm. 
Bu sözlerin hulasası şudur: 

Yazla sonbaharın telfi.ki nokta
sındayız. Ne tamamile yaza ve 
da edebildik, ne de sonbahara 

mau Defterdarlığa tebliğ ve Defter girmiş sayılırız. 
darlık ta §ubelere tamiuı edilmittir. Bu sırada kendimizi üşüt-

Sanayi umum müdü
rünün teftiılcri 

Şehrimizde bulunan sanayi umumi 

müdürü Şerif Bey latandart Ovilin 
Beykozde.ld müessesatını ziyaret et

miştir. Şerif Bey yirmi gün daha 
tehrimizde tetkikatı. bulunduktan 

meğe hiç gelmez. Aksırık, tık
sırık hazırdır. Pertembe günkiı 
fırtına, yazın bize son selamı 
olsa gerek! ... 

Bilmem, amma, bu sene kı~ 
erken gelecek diyenlere galiba 
hak vereceğiz ... Kış, yalnız gel 
ıe, eyvallah ... Başımız üstün· 
de yeri var. Fakat mübarek 
mevsim, bir sürü ihtiyacı da 

aenra evvela Bu naya, aonra lzmire beraberinde getirir: Odun kö
gidecektir. ı mür, palto, kışlık fanila, lastik, 

gabardin pardesü ve hele ev
liyseniz yaka11 kürklü manto, 
toaon, şemsiye, eldiven ve da
ha ne bileyim neler ..• 

Ekonomi 

Meyva 
İhracatı 
Tüccar ambalajlara 

dikkat etmiyor 
Son zamanlarda Avrupaya 

Yllf meyva ihracıında oldukça 
büyük bir faaliyet görünüyor. 
Fakat tacirleı:iıniz, Y•f meyva
ları iyi anbalaj yapamadıkları 
için, meyvalar yolda bozulmak-• 
tadır. Netekim geçenlerde ls
mlrden Mıaıra ııönderileo ar· 
mutlarla lstanbuldan Viyana-

' ya ııönderilen üzümler yolda 
bozulmut ve bunların bir kıa
mınm denize dökülmesine mec 
buriyet hasıl olmuştur. 

ihracat ofisi tacirlerimize an 
ballj usulünün gösterilmesini 
dütünmektedir . 

Şili nitratları 
BERLlN, 3 (A.A.) - Al

manya ve Chili hükumetleri 
Ohili istihsalitodan olan nit
ratların Almanyaya ithali için 
müzakere yaplmaktadırlar. Al
manyanın yeni gümrük tarife. 
leri bu maddenin ithalini tama 

men ıuanet.aıiıle ve bu suretle 
A\mau ihracatçılarının menfa
aıini ~~kted•r etmitlerdir. Al
ınan ihra"81 tüccarları t 93Q 
ıe')GO)ncle Almanya Chili'ye 
yaptığı yüz<k 16.9 yani lngil
tereninkindea daha fazla bir 
nisbette ol~ ihracatile ikinci 
mevkii itgal et9'İttir . 

" 
Sigorta fiatları 

Tarife komiıyonu sigorta 
fiatlerinin tetkikine baılamıt
tır. Devlet bankuı müdürlüğü
ne tayin edilen Cevdet Beyin 
yerine, 9imdiki Ziraat banka11 

müdürü Ahıen Bey, komisyon 
içtimalarına iştirak etmektedir. 

Yangın tarifesi bir aya ka
dar hazırlanarak, iktısat veka
letine gönderilecektir. Vekale
tin tasdikini müteakip tarife 
tatbik mevkiine konacaktır. 

Şimdiki tahminlere naza
ran, yeni tarifede fiatlerin ucuz 
lanacaih zannedilmektedir. 

Bu sabah, uykudan uyanır 
uyanmaz, pencereden törle bir 
etrafı seyredeyim dedim. N., 
münasebet!.. Ortalık, koyu 
bir siı içinde .. Değil etrafı, so
kağı bile seçmek kabil değil. 
Ufukta ilk kızıllık belirince 
sisler de perde perde dağılma 
ğa başladı. Acaba, şair, bu man 
zarayı gördükten sonra mı: 

"Ah, ben sonbaharı pek se
verim!, 

Diye haykırdı? 
Sokağa çıktıktan sonra, yo

lumun üstüne kuru bir yapra
ğın hışırdayarak düşmesi, 
keyfimi büsbütün kaçırdı: 

Kim bilir, belki bir iki haf
ta sonra, güzel lstanbulu sü
rekli yağmurların buğulandır
dığı camların arkasından sey
redeceğiz. 

Canım, bana da bu can sıkı 
cı dütünceler nereC:len geldi. 

Hayır, hayır! Şimdilik raha 
tımız iyi ... Kış hazretlerinden 
hiç olmazsa şu bir iki ay için 
bizi taciz etmemesini rica ede
rız. 

. 
- Oğlum .. Bize iki rulat iç

meler için olacak .. 
- Gidip gelme mi hanıme

fendi.? 
- Yok .. Yok ... Orada kala

catız. Sade gitme vereceksin! 
Hangi baskülde tartılsa, mut 

laka ibresini çat diye ortasın
dan kırar. Öyle fİfman ki, me~ 
bur tişmanlar cemiyeti reisi, 
yanında hafif zarif kalır. 

Biletleri aldıktan sonra, iki 
yana sallanarak yürüdü. Fakat 
her adım atıfta derin bir ovh 
çekmek için mola veriyor. Güç 
hal ile iskeleyi buldu. Çımacı
lar, bu ağır siklet ıampiyomınu 
besmele ile kolundan tutup i
çeri aldılar. 

Vapurda, ne dersiniz ağzı 
hiç boş kalmadı. Şam f.ıtığı, 
tüzlü badem, kabak çekirdeği, 
boyuna atı9tırdı. içmelere bes
belli ki şişmanlığı gidermek i
çin gidiyor! 

Vapur Haydarpaşaya yana
tınca yolcuların dörtte üçü çık 
tı. Yakın istasyonları, Fener 
yolu, Göztepe. Erenköyü geç· 
tik, Suadiye, Bostancı, arka
mızda kaldı. Kartalı, Mlatepc-
i atlat. ra · 

• 
Burası, banliyö trenlerinin son Mısırlı olduğu uzun fesin
konak yeri olduğu ıçın tren den anlaşılan esmer, uzun boy
teşe'hhüt mikdarı iliıiyor. İçme lu temiz giyinmiş bir adam; 
yolcuları arasında fırsattan is- acele ile elindeki bardağı yere 
tifade Pendiğe inenler oldu. düşürerek fırladı. 
Bunlar, meğerse kabak çekir- Vapurdaki şitman hanımı 
deği almak için bu zahmeti ih- &'Özümle ararken ondan daha 
tiyar etmişler . şitmanına rastlamayım mı? A 

Malumya .. içmelere gidin- man efendim, one su içiştir öy
ce bol bol su içilecek. Bol su içe le.. Adeta tadına bakar gibi .. 
bilmek te hararet basmasına Anlattığına göre zavallı, a-
mütevakkıf.. deta dert küpü imiş: 

O halde gelsin kabak çekir- - Efendim, geçen sene ay 
değil... ....,ı~ larca kum döktüm. Safra kese-

Bir yolcuya sordum : si deseniz, berbat ..• Baraakla-
- lçmcl~rde kabak çekirde- rımdan ikikere ameliyat oldum. 

ği yok mu? Doktorlar, mesanede tat var 
- Yok!.. Fazla su içirir diye diyorlar. 

doktorlar sattırmıyorlar. Çiro- - Nasıl, bari fayda gördU. 
za bile müsaade edilmiyor. Biz, nüz mü? 
çirozlarımızı lstanbuldan geti- - Dün bir bugün ilQ .. Baka 
riyoruz ... Nihayet, işte lçmele- lım, hep ümidimiz bunda ..• 
re vardık!... Kır aakallı bir papas, ıuyu 

Tren malumya. membaların ' tulumba ile çekilen büyük kay. 
biraz uzağında duruyor. Bura- nağın batında kıvranıp duru· 
dan membaa kadar yaya yürü- yor. Etrafına toplananlardan bi 
mek istemiyenler için tozlu yo ri ıordu: 
lun üstünde sekiz on kadar ara - Vah, vah.. Neyiniz var? 
ba bekliyor. Papaa efendi, elile midesini 

İçlerinden bir tanesi, bizi bastınyor: 1 

yirmi bet kurut• götürmeğe - Ben, çok içti... Yigirmi' 
razı oldu: sekiz bardak.. Söylediklerine 

- He~ isterseniz beklerim bakılıraa, bu kadar su içmek 
de .. Dedı . fayda yerine zarar verlyonnuf. 

- Fazla para vermemek tar Hele böbrekleri hasta olanlar 
tile... içinde içtikleri suyu· vücutle-

- Hay hay .. : rinden tardedemedikleri ıçın 
Yolcuların bır kısmı, tabana şitkin bir tulum haline ııelerek 

~vvet, çalılıklar arasından, yü doktora kotanlar pek çokmuf. 
ruyorlar. Y atlıca ııözlüklü bir efendi 

Bir hanım ,arkadatını kay- papasa bakarak mırıldandı: ' 
betmiş: - Efendim bu su Abıhııyat 

H ı E ed . , . - u... smanım, ner eaı- değil ya ... O kadar ıçecek ne 
niz? Diye haykırıp duruyor. var ... Azar azar almalı ... 
Bir başkası, üç yaşındaki ço- Doktor mütemadiyen naai
cuğunu, çalılar arasına sürük- hat ediyormuı amma, dinleyen 
!erken, mırıl mırıl söyleniyor: yokmuı. Bir bardak fazla içme 

- Gene belli açılmıt olma- ği kir sayıyorlarmıf. Membaın 
lı .. 'f'. avrucağım, bir türlü düzel lokantasında iştaha ile yemek
medı . . . !erini yiyenlere bakılırsa, içme 
. M~baın ıçındeyız. J:Ierke- suyunun bir çok kimselere fay 
sın elınde kocaman bır bira daaı dokunduğu da muhak-
bardağı, küçük havuzun etra- kak!.. 
fına çömelmiş, kaynaktan dol- içmelerden avdette en mü
durup doldurup içiyor. Arada him mesele matluba 'muvafık 
bir, ıo':"!malar: bir vagon i~tihabı olduğu anla 

- Sızın kaç oldu elmasım?.. tılıyor .. Vagonun böyle mat· 
- Daha yirmi birinci bardak luba muvafık olanı yoksa Pen-

tayım.. . . . . diğe kadar, ağrısı tutmut ka· 
- A ... P_ek _aşırı g~mıısınız ! dınlar gibi dolatmak hoşa gi

Ben, on ıkıncı bardagı tamam- der bir §ey olma11a gerek!.. it· 
la~:ıadım. Sonra kulaktan ku- te size içmelerde geçen bir sa-
laga fısıltılar: atin küçük bir krokisi .. 

- Bir zuhurat var mı? M. S. 

--- - \ ;.s1<ı..i11 J 
- A~an Memur Efendi vapurıı nege kaldırdın .. Daha 

beş dakıka vor! ..• Saatimize bakın .. 
-. O sizirl Eminönü saatile aqarınız .. Bizimki Karoköq 
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chı. EYYeli o beni tanıclr. Hal 
luıbr aorduk. 

- Pedikür yaptırı;yoruın, 
dedi. Halbuki el tımaklarile 
ıııetıruldtl .• Ben tHhlh etme
dim. 

- Pariate ne kadar kaldı
nm? .. Oeclim. O anlattı .• 

- Efendim. Pariate aekiz 
ay kaldım. Pariain ilii}ini, elli 
lini çıkardım. Şeker bayramı 
ıu da orada ııeçirdim. Oradan 
Vl:yan•Y• ıittim. Orada da on 
bet gt1n kalchm. Oradan Buda 
petteye ııeçtim. Yirmi ııün kal 
cbm • Oradan döndüm Berli
ne .. Tam bir buçuk ay .. Doğ
nau yqanıcak yer .. 

MlLLlYET CUMARTESi !I EYLUL 1931 

Y olurt ııibi kaymaklı .. 
dan bahaedeneniz •. 

Çay-

- Efendim çayı Pariıte iç
meli .. Çin, Capon, Seylan, Mey 
llıı ne istersen.. Vallahi yeşil 
renkli çay da var .. 

Parktan bahsederseniz .. 

- Parkın antikası Buda 
Pettededir. içinde günlerce 
git!.. Yem yeşil .• 

Elbiaeden bahsederseniz .. 

- Elbiseyi (Galeri Lafa. 
yet) ten almalı. Hem ucuz, 
hem de enfes §eyler! . 

Kokudan söz geçince: 

- Nerede o (Koti) nin 
(çipre) •İ? (Şipr olacak) 

1 1 
Kaş 

Sıhhi bahisler 

yapayım derken ... 
çıkaranlar .. 

1 1 
Göz 

"Alemde elıliderde 1 diklerinden ziyade ızlıraplannın ha
Görünmez bela budur., kiki sebebini araıtırınız. Bir kere o 

(Baki) ele geçti mi, artık çok ilaca lüzum 
yoktur; ekseriya bir taneıi kili ge

lir. Böbrekleri bozuk olanların iı

hallerini sade su ile kesmek müm
kündür. 

Naklil! 

A~.A~C>Ll.J 
SİGORT ŞİRKETİ 

TQrkiye İş Bankası tarafından tetkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4 üncil Ist. 531 İmtiyaz 

Gazinin gizli ordusu 
Aaka Gündüzün İcttklal harbine ait kıymetli parça.Landır.He, 

kes ıc;ındir En güzel halk ve çocuk kitabıdır. 25 kuruştur. 

Gelen nrak g11ri verilmez 
Mlldddi ıeçen naıhoılar 10 kımat 

Berll.nden Belçikaya gel-
dim. Belçikadan laviçreye geç 
tim.. Aman efendim ne da~lar 
ile röller.. lavipreclen ltalya
ya!. ltalyadan lstanbul .. Naarl 
devri &lem.. Küçüklü büyüklü 
tamam 68 ,ehir gördüm .. Ama 
doğrusu hiç biri Parise benze
mez .. Neydi o Figaldaki haya 
tnnız.. Amerikan hıbklarile 
J.ani aözüm ona (Bok) içerdik. 
(Berberlere hitaben) Pariste 
büyük bira bardakların• öyle 
derler .. Terbiye mi dedin herif 
lerde hak getire! .. 

· Tramvay lifı olsa: 

Salahiyeti olmayanhrın hasta
l1kla1,n tıeClavisinı• kaı· J. mak suYctin 

de &'Öıteı·ôıh.lcrj cür'et hayret olu~ 

nacak derecede,1ir. Bir ralıatsı2lı

ğmız olduğunu söylediniz mi, iter~ 

kes bir tavıiyede bulunur. Her dtt
de deva olan ili.çını oL·taya sü
rer. Bir ilaç ki tesiri muhakkak. 

ilaca o kadar itimat var ki almak
tan başka çare yok. Hastalık ken
diliğinden geçecekti, bir tesadüf ol
muş, diycmezsİnİ:i. Bu adeta küs· 

tahlık sayılır. Hap mr, güllaç mı, 

Komprime mj? Al1rı:;ınız. Hekimle .. 
rin piri olan (Bukrat) hekimin: 

Bazdov hastalığı İsminde bir haı 
talık vardır. Bu hastalığa tutulan
ların gö2l~ri evlerinden d1,arıya fır

lar, vakit v;ıkit çaı·pıntıları tutar. 

B~-ılar ishal oluı-•a, Tiroit bezlerini 
el<ktriklemekle İ•balleri kesilir. 

Genç kalınız 
Hayatınızda hiç olma,,sa on sene kam=alc, bütün hayatınu 

milddetince genç kalmak ister misiniz? Parasız, iliiÇ6ız, kendi 
kendinizi tedavi etmek ister misiniz? Bu kitabı alınız 75 ktınış. 

tur. Gazete ve matlıa.aya ait itler 
1 iPn müdirlyete müracaat edilir. 
1 Gazetemiz illnlarm mes'uliyetinl 
1 lcabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün aıı:ami hararet 28 , 

asgari 16 derece idi. Bu· 
glln ruzglr mlitehavvil 
yağmur muhtemeldir. 

Haftanın yazıaı 

Avropada!.. 
Size bugün adedi az fakat 

tesiri, menfi tesiri, sinire do· 
kunma tesiri çok bir tipten hah 

d .edeceğim .. 
d Senelerdenberi aklına koy-1 
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mut·· Bir fırsat bulup Avrupa
ya aitmek istiyor. Ve naaılsa 
bu fırsat zuhur ediyor. Yahut 
bu fıraatı hazırlıyor ve Avrupa 
ya gidiyor. Ben ona bir gece 
Parisin Pigal denilen eğlenti 
semtinde rast geldim. Bana 
prezante ettiler.Mübarek adam 
orada tıpkı Beyazıtta cami için 
de!<i kahvede oturur gibi iıkem 
leye bağdat kurup oturuyor ve 
elleri mutt'lsıl bir nargile mar-

1 ın pucu arattırıyordu. Birkaç ay
ın dan beri orada olduğunu söy
.tr• ledi. 
ıy "Parisi şimdi gözü kapalı 
da gezebilirim. İsterseniz sizi gez 
m· 

nal 
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direyim,, demesine rağmeo Pi 
gal ismini Figal talaffuz edi
yor ve garsondan bira ister
ken söylenen büyük bardakla
rın ismi olan (Bok} lafını her 
söyleyişinde · etrafındakilere 
bakıp bilgiç bilg iç sırıtıyordu. 

Sonradan öğrendim ki; hu 
bir deri tüccarı imiş. Parise de 
ri satmıya diye gelmiş.. Deri 
ıatmıt mı bilmem ama paranın 
anasını satm<ş. Ben odasına 
gitmedim. Arkadaşlardan biri
nin "Allah sizi indandırsın,, 
sözile teyit ettiğine bakılırsa 
otelde bir çift potin kundura, 
sokağa çıkmadığı zaman aiy
mek için birkaç tane uzun dört 
peşli entari ve müteaddit tak
yeleri varmıf. O kadar zorla
mışlar pantolonunun önü yırt
maçlı diye pijama giymeğe u-
tanıyormuş. Bütün bunlara 
rağmen gözü11de burundan sık 
ma bir pirinı; gözlüğü var. Sağ 
elinin orta parmağında da bir 
gümüş basur hallrası. 

- E, derileri ne yaptınız?. 

- Onu hiç sormayınız!. 
Bir gün beni otelde bir komis
yoncu aramış, adresini ver
miş .. Ertesi ııünü aittim. Mu
azzam bir otelde oturuyor .. E
limdeki bütün derileri alacağı
nı söyledi. 

Pazarlık ettik. Derileri erte
si günü Liyon garında teslim 
etmek kararlaıtı. Bana da çı
kardı tamam 55,000 franklık 
bir çek verdi. Ben de derileri 
ertesi günü vagona teslim et
tim.. O gün pazardı. Banka
lar kapalı. Pazartesi günleri 
de öğleden sonra açılır. Ban
kaya gittim.. Kendilerinde 
böyle bir adamın heeabı olma
dığını söylediler. Hemen bir 
otomobil.. Doğru otele .. Koy
dunıa bul. Herif bir gün evvel 
gitmit·· Nereye?. Dur baka
yım! Tuhaf bir isim Amerika
da.. Sonunda ilya var. Oradan 
aklıma gelir.. Hah! Prezilya
ya .. 

- Brezilya .. 
- İşte! AnlayıveT. Ben de 

peşine düşüp gidecek .. değilim 
ya!.. Polise haber verdim .. Gün 
de sekiz defa beni istintak, su 
al cevap.. Gazeteler yazdı .. 
Resmimi basacaklardı verme
dim .. Avukatın biri gider, biri 
gelir.. Otelde oturamaz ol-
dum. Nihayt't adresimi belli 
etmeden oradan çıktım .. da 
kurtuldum. Ama gazeteler, be 
nim de öteki herifin şeriki ol
duğumu yazdılar. Aldırma
dım .. 

- E, deriler!. . 
- Ha deriler gitti.. Bula-

madık.. Marsilyaya ııitmiş .. O
radan bilmem nereye gitmiı . 1 

Kim uğraşacak!.. 

Bu adamcağız Avruparun 
tesiri altınd" olarak hala İ&tan 
bulda ya,ıyor. Lakin naaıl ya 

- Felemenkteki tramvayla 
n hiç bir yerde görmedim .. 

Şimendifer için: 

- Bizdekiler timendifer 
mi? Almanyaya gidin de gö-

.. 1 run ... 

Bizmut ve Tanen gibi ishal i
laçları, ancak barsaklann bir nokta
sında peyda oran tcıharrüşten hasıl 

olan ishallere iyi gelir. 

Uzatmıyalım bu biçare a
dam o hale ııelmit ki; Avrupa 
daki emaalile ölçmeden hiç bir 
ıeydeo hah.edemiyor .. Çünkü 
onu bir meziyet, bafkalanna 
kar§t bir tefevvuk addediyor. 
Bizde da musip çok. Geçen 

"Şafi tabiat'' vecizesi suya düştii. * * * 
Şüphesiz her daim değil, bazan bir 1 Hastayı ilaca boğanlar, bu tür-
h~u:talık kendi kcn<litıc h.~iilulsa d~ )ü türlü c~ü~ünceleı·le mukayyet ol

iyi olabilir. işte (Bukratj bunu I mazlar. Biı· hastalığın bir çok teza
"~afi tabia.t,, ~enilen ha. saya atfe-

1 

hiirlcr;·;ş.den ?<::d ol<\n hangisidiı·? 
dıyordu. Şımcı, nedense, bu kabul O asıld"n <ld budak salanlar han
ediJ,nıyor. gilcridlr.? Düşünmezler. Bu cihetle 

aün ona yine raat geldik. Ar- Hekimlik, hastalıklaı·ın sebebi 
kadaşlardan muzip birisi la- üzerine teıir eden tedavi usulünü 
kırdı açtı ve başladı: keşfetmek husu•unda çok ileri git-

- Monşer dün akşam bir ti. Sebebi kaldırıverir.ce, hastalık 

o tczahüratrn heı· bi1-ine bir il3ç ve

rerek dolabı doldururlar. Her hal
de böylelikle iyi bir şey yapılmıt ol
maz; hastalık devam eder, gider. 

sünnet düğününde idik. Bir ta defolup gidiyor. Kinin ••tmaya, Hekimin iyisi kendisine müraca
sürü ı-akı içtik.. Yemekte de Salisilat dö sut had romatizmaya at edenleri ilaca boğan değildir. 
Çerkes tavuğu vardı onu atı§- yaptığı ııibi, hastalığı kökünden Haıtalığın köklerini bulan, onlan 
tırdık.. Arkasından enfes bir kesip atıyoruz. 1.akin bunlar mah- dibinden çıkaran, onlara kar~ı mü
hünkar beğendi, onun arkasın dut hastalıklara münhasır ş~z mu- eosir ve basit ·bir tedavi uıulü tal-
dan efendim bir lokma böre- ff k ti d" U · ti h t va a ıye er ır. mumıye " as n- bik edendir. Bu, hastalık levhasım 
ği.. Daha sonra revani. • lığın az çok müz'iç alametlerle te- bir bakıtla kavramaya alışını§ kes. 

Beriki dayanamadı: zahür eden izleı·ini gidermek için kin bir zekanın ve seri fikir..f!aliye-
- Patlaınadınız mı?... uğraşırız. Hastal1ğın verdiği elem- tinin i~idir. 

]er, srkrntılar, refakat eden ateş, ve 
- Duur ! T eliş etme.. Re- 1 

vaniden sonra bir domatezli hazım karı,ıkhklan, ha.talık rüba-
pilav. Çavut üzümü! .. Tabii bının hasouiyeti tırmalayan bu tel- ı Baş ağrısı ilaçlan da suıJnımal 
bu kadar yiyince fenalaştım.. !erinden tıkan eslerin perdelerini ediliyor. Bunlamı bazısı hem ağ. 
Beni bir odaya götürdüler.. alçatmağa çahşmz. rıyı, hem ateşi keseı. Lakin ate§ 

Y 1 romatizmadan iJeri gelirse keser. 
er er , serapa Acem halısı.. Lakin, bu •eıleri boğmak için ne 

Sedl'rı'n u··stu··ne uzattılar .. Saba Ate§in seb•bi baika iıe keımediği kadar tetbir, ihtiyat i•ter. Bu ses-
ha kadar O··y)e yatmı,ım. Sa- gibi şiddetlendirir. Ağrısı olan kim-

~ lcı·den, bu alRqıetlerrlen her birinin 
b 1..ıe · k Jk · B kt b sede ayni zamanda Wbt·ek hastahg~ ı an yın a uın.. a mı, a bir del:ıleti vardır. Mesela ağrı bir 
• m cund b" h" da varıa bir Urem.İ buraruna sebep :• ın ı.ı a ır sura t ayran.. telıl:keyi haber verir; .ıkıntı hasta-
Hemen onun yarısını içtim .. ı 1 nın İ!tirahate iJ"~tiyacı olduğunıı b; -
Biraz daha kestirdim.. Sonı·:\ diriri. 
kalktım eve geld:m .. Sen bır 
şey söylemedin Ahmet Bey?. 

- Ne diyeyim! Size olmuş 
olacak! Hali koyduğum yerde 
otlu yora unuz! .. 

Dedi, ama bütün bunlara 
Avrupadan misal getirmemek 
ten mutahassıl can sıkıntısı yü 
zünden aluyordu. 

Bu tip, azdır. ama bir ke
re rast geldiniz mı, ınsanın 
sinirlerini en atağı altı ay için 
hurdahaş eder . 

FELEK 

--DİŞ T ABiBt __ _ 

HALiL iL YAS BEY 
Paris Beynelmilel ditçilik 
kongresinden avdetle has
taların kabule başlamıştır. 
P~h·a' . Ankara C .,ı..ıe~i 
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Kôrükô.tur.f; hnacak ilAcın ne
fes borularır.ı, kalbi, böbrekleri 
bozacağı hatıra aetirilnıez Cüz~ 

m•kdarda bi ş-eyi, ne t-hemmiyeti 
var. Ani olarak biraz fayda11 ol
sun da, ileride intaç edeceği fena

lık neye mal olursa olsun ... Ani bir 
sal~hın, biraz iyiliğin bütün hayat
ta cezasını çekmek akıllıca bir ha
reket sayılamaz. Sıtına mıi&teına, 

bir ateıc karşı ihtiyatlı davı·anmak, 
onu hemen kesmeğc kalkı~mamak 

13.zımdır. 

olur; kan zehirlenir. Sonra, bunlar 
mideyitahriş ederler.Bat ağrılarının 

çok kere sebebi mide hazınuızlık

Jarıdır. Baı ağrısı i1icr, alır almaz 

airıyı kesıı:e de, midede hiıd ede

ceği taharrü~tcn dolayı hazımsızlık

ları arttırır. Ve 1nnra ııden ba~ ağ
rısı daha ıiddetli olur. Bu, pek az 
süren biraz iyilik hi:.setmek için bir 
ıztırabın devam edip gitmesine ra-
21 olmak demektir~ Midenizi tedavi 
edjniz, bat ağrısı da geçeı·. 

Midenin tedavisinde de ihtiyat 
ve tekayyüt liızımtlır. Bir ilaç var 1 
ki midesi rahahız olanlar gelişi gü. 
zel kullanıyorlar: 

Saadet yolu . 
Mes"ut olmak, iyi bir hayat yaşamak, kendi kendini terbi· 

ye etmek, fena ve zararlı huylarından vazgeçebilmek iatı;ve.»• 

ler bu kitabı okusunlar, 125 kuruş. 

Çocuk 
Hayata nasıl hazırlanmalı? 

Bütün analar, babalar, muallimler, mürebbiler bu kitabı 

ezber etmelidir. Bu kitap tembel zannettiğiniz bir çocuğun 
hakikatte nasıl zeki bir çocuk olduğunu fakat bu ze4«kını İn· 
ki~af ettirmek icin ne yapmak !Azım geldiğini aiu öğrete· 

cektir. Bu 'kitap çocuğunuzu size tanıtacaktır. 100 kuruştur. 

24 saatin hıfzıssıhhası 
Yatağa yattığınız dakikadan itibaren 24 saat z-arfmda size 

lazım olan bütün sıhhat kaidelerini kitapta göreceJ<sjniz. Böv
lece sağlam bir insan olacaksınız. 30 kuruş. 

Ogullarımız 
Hüseyin Cahit Beyin bu eseri: (Aile içinde terbiye - Ebevrv· 

nin günahlan) mevzuu etrafında size çok kıymetli bilı:;:iler \'P• 

recektir. 125 kuru§. 

Türk korsanlar~ 
Ecdadımızın şanlı şerefli korsanlrk hatıralarını. Barbaro~, 

Turgut, Kılıç Ali gibi deniz kahramanlarını bu kitapta 0!<:1-

yacaksınız. göğsünüz kabaraca'k. Cildi 2 liradır. 

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi 

-1-ttiha.clı 1\11.lllI 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat iizerin~ sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait 1eraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Unyon Hanındt 

Ace:ı.\:«ı t ulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tele fon: Beyoğlu - 2003 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden. 

l - Arnavutköyünde Polis merkezi karşl!lmda sahilde me

t-ru k bulunan teknesi parçalanmış, enkaz halinde motör; 

ırı 

af 
Ben Paristen döndükten 

aonra bir müddet ondan işitil 
eliğini işitmemiştim. Altı ay 
mı, dokuz ay mı, bir sene mi 
geçtikten sonra bir gün bir ber 
ber dükkanında ona raat gel
dim. Tırnakla:·ını yaptırıyor-

ftyor. ! 
Bira içerken: , ~---
-Hey gidi hey! Nerede , o 

1
. K 

1
. ~ J ll 8 o IJ 

Betiktaf 

lntai hastalıklarda ate, uzviye
ti müdafaa eder. Mikropların i§ini 
bozar, 2ehirlerini tahrip eder, Ate

ti azaltırsanız, uzviyeti ıilihıız bı

rakmıı olursunuz. Eğer intan 
bazı bademcik iltihaplarında olduğu 
gibi hafif iıe müdahale neticesinde 
hastalığı bir- kaç gün daha uzatım, 
olursunuz. Eğer 1918 ıı:iribinde oldu 
ğu gibi ehemmiyetliyıe verilen ka
şelerin komprimelerin teıiri ile in

lanı daha ziyade ıiddetlendirmiı 0 • 

lurıunuz. 

1 Düıüniinüz bir j5haJ, mikrop-

Bikarbonat dö sut. Yerinde kul
t._nılmadığı için bir '"nk fenal.kaJa • j 
ra sebep oluyur. Mide çok hasscıa 1 

İıe Bikarbonat dö sut ha~s.asiycti 1 
arttırır. Alır almaz bir raha.thk his

solunur, Çünkü nıidenin boşalma

sını kolaylaştırır. Li\1cin hass.aıiyeti 

arttıracağı i~in bir kaç saat sonra 
midede yeniden karıfıklıklar, ra
hatsızlıklar bi11I eder. Midelerin
den muztarip olan ne kadıtr zavallı
lar muvakkaten biraz iyilik hisset

mek için ebedi bir ızbrap çekmeye 
mahkum olarak kalmıtlardır. lzb
rabı muvakkaten teskin eden iliıçlar 
onun imtidadmı ebedileıtirir. 

2 - Elyevm Azapkapıst Levazım deposunda bulunan biri üatil 

kapalı diğeri açık. (İstodebeyker) marka iki adet binek otomo· 

bille (Fort) marka hu.-da iıki kamyon pazarhkla satılacaktır. 

Teminat akçesi olarak motör için (5) binek otomobilleri ic;in 

(130) ve Fort kamyonları için de (15) lira alınacaktır. Tali)1 

olanların 28-9-931 pazartesi günü saat 10,30 da Galatada Mü· 

bayaat Komisyonuna müracaatları. (ı259). 
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Berlindeki biralar .. Alim allah 1 U 
bira değil limonata .. Böyle ze- ı ların zehirlerini defetmek iti

barile ne kadar taydalıldır. ishale, 
ateıe kartı ihtiyatlı davranınız. Has 

tanın ,ikayet ettiklerinden, söyle-

hir zıkkım değil.. Talebe kaydın?. başladı. 
Kahve İçerken: Akaretler No. 62 

- Kahve, kahve Viyanada .. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 13 

BAŞIDÖNÜKLER 
lbrolıim Necmi 

Ahmet Nebil de belki farkına ı ıe iıtediii aabada istediği ıibi 
varmıştı ya. Ziyafet gecesi tu 

1 

bir yer temYı edebilirdi. Ab
valet odasında kendisini öpme met Nebil artık her zaman a
ğe kalkıtan Şeyda Ki.mil Beyi partımana gelecek, her eğlen. 
nasıl tokatlıyarak odadan kov- cecle bulunacak, Nihat llbami 
muştu. Hayatının ilk mağlubi Beyin sık sık seyahatlerinde 
yeti kendisine kar~ıydi . evde erkeğin rolünü o yapa-

Bu da yüreğinin daha ilk caktı. Münasebetleri herkeı-
bakışta anl .. şılan saflığına, ma ten gizli kalmakla beraber çok 
sumlugur.a, inanarak, hemen kolaylıkla idare edilebilecekti. 
hemen kendi idaresinin haricin - Bana bütün hayatını, 
de bir taşkıniıkla oluvermiş- bütün duygularım yaz. Bil. 
ti . sen öyle mektupları toplamak-

Bu mahı·emiyet arasında tan, okumaktan ne kadar ho4 
idi ki hayalın programı da çi lanırım. Başka kadınlarla olan 
ziliveriyordu. Nihat tlhami münasebetlerini noktası nok-
Bey !,arısını kıskanan, onun tasına bana anlat. Bu macera-
serbes tliğir.İ daraltan kocalar- lan bir roman gibi takip ede
dan denildi. Ahmet Nebil, e- rim. Yalnız , dikkat et, bu 
vin adeta b;r çocuğu gibi ola- maceraların hepsi de gelip ge
bilirJi. Bütün latanbulla sıkı çici olsun. Kıskanç değilim, 
münıı.seoeti olan N;hat llha- ama senin başkaları tarafından , 

hammül edemem.. Hanıma bir itizar lizım değil • 
- Muhtetem! mi? 
- Hah, ıöyle! Bana "Muh - Hay hay. İki satır bir ıey 

te!em,, de, beni yalnız adım- yazaraın. Bir rahatsızlık, ya
la çağır. but umulmıyan bir İf •• Canım, 

Fakat ba,ka Hanımlara böy bir sebep bulur, uydurursun. 
le hitap etmiyecekain, değil Oldu mu? 
mi, Nebil? Hele o Neriman - Oldu • . 
Cemıit Hanıma!... - Ah, ne iyi, ne temiz kalp 

Ah, ne dedim de o kanyı liıin, Nebil!.. 
o gece ziyafete davet ettim. • • 
Ben sana onun bütün heyeti- Bütün öğleden sonra, ara-
ni anlatacağım. Fakat.. larında yeni dolan ııevııinin 

- Ey, fakat.. tezahürlerile geçti. Ahmet Ne 
- Fakat, ne vakit, biliyor bil, henüz hemen hemen hiç 

musun, yarın, burada öğle ye sarfedilmemiş olan gençlik ha
meğini benimle yedikten son- zinesinin bütün zenııinliğile 
ra... kendini bu sevgiye kaptırmış-

- Yarın mı? tı. Kibar hayatına, sosyete i-
- Evet. Yarın, Neriman lemine ilk attıAı adımda o ile-

Cemşit Hanımın öğle yemeği min en yüksek şahikalarından 
yerine Muhteşem Nihat Hanı- birine varmıştı. Yüreğinin bii 
mm öğle yemeğini kabul eder tün ateşile kendini bu sevdaya 
sen Neriman Cemşit Hanrmın bırr>kıyordu. Muhteşem Nihat 
bütün hayatını öğrenirsin. Ge I Hanımefendiye bütün çocuklu
leceksin, değil mi? ğunu, tahsil ve aile hayatını 

- Peki. Geleceğim. Yal- en ince noktalarına varıncıya 
nız.. . kadar anlattı. Çocukça ba7ı 

- Yalnız ne? sevgi maceralarının temiz ha-

Dr. Ruıçuklu Hakkı 

yü:ı:Ülle hafif pembelikler ini- ı türlü uyku tutmuyordu. Dah.l 
yordu. birkaç gün evvel tahayyül et-

Muhteıem Ni'hat Hanıme- meje bile ceHret edemediii 
fendi, böyle vücudu kadar ru- yeni bir bayat naaıl olmuı ta 
hu da körpe bir ııenci mahre- böyle kendi kendine aya(ına 

miyetine almaktan çok me•'ut aelivermitti. Muhtetem Nihat 
tu. Bu henüz senelerin bir tek Hanımefendinin kalorif..-li, 
çizııisi bile düzlüğünü bozma- banyolu, her tarafı halılarla 
mıt yuvarlak çehreye baktık- döıemniı, her biri bir zenııin
ça içinden bir sevinç kaban- liiin işareti olan türlü biplo
yordu. Kendini de gençletmit !arla süılenmiı, geniı apartı
buluyor, adeta yerinden sıçra- manınr, bu apartımanda bir
yıp hop hop sıçramak iatiy<>I"- çok hizmetçiler, aıçılarla sürü
du . len depdebeli bayatı dü§Ünü-

Güneı artık ufkun arkasın- yor, sonra kendine bu kadar 
da kaybolmak üzere idi ki Ah- uzak aandıiı bu hayata nasıl 
met Nebil bir rüyadan uyanır umulmaz bir surette karıttılı· 
gibi silkindi: nı göz önüne getirmeğe çalışı-

- Artık gideyim. yordu. 
Dedi. Bu mavi aöiün yalnız bir 
- Peki. Ama yarın mutlak ucunda kara bir bulut vardı. 

beklerim. Gelecekıin. değil Bu bulutun bir kenarından Re 
mi? ıit Beyin gür kaşlı, derin bakış 

- Gelirim • lı gözleri, kalınca dudaklı, be-
- Saat kaçta? yaz dişli ağzı görünüyordu. 
- Ka~l ı. geleyim?• Bu ağız Ahmet Nebile sanki 
- Ond .. , iyi mi? yıne: 
- Pek ali . - Aldanma. O pervanelere 

aldanma! 

di . 
Bulutun öteki ucunda da 

Neriman Cemtit Hanımın atet 
ler saçan kara gözlerini süzıt 
süze örten uzun kirpikleri sat 
kıyordu. Ondan da sanki: 

- Demek benim davetimi 
ihmal ediyorsun, ha? Halbuki 
ben daha çok gencim .. Henü:ı: 
yirmi bir yafındayım. 

Sözleri dökülüyordu . 
Bu hayallerin araaına ba• 

zan Mebruke Numanın aar• 
bukleleri üzerinde dalaalaoaıı 
çocuk çehre.ine benzer beya:ı 
yüzü. Semiha Nazmi Hanımın 
yüıiirken her parçaaı ayrı bit 
tempo ile dans ediyora benzi· 
yen kıvrak vücudu, Süheylıi 
Hanımın insana yiyecek gibİ 
dikilen dik bakı4lı şözlerile; 
kelimeleri çabuk çabuk, san1'1 

birbirine bailayıp dizerek dö
ken ap da kanııyordu. 

Gözleri yorgun yorgun ka· 
panarak uykuya dalınca karı• 

şık rüyalar, delikanlının rahatı 
nı bozuyordu ı 

(Devamı var) 
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' m 1 Muhabir m:~ıu~~;. I m 1 Birinci sahifeden geçen yazıları Klor'?for~ keşfedileli 
Muğlanın senevi bir Dünkü Spor iş Hayatında f armakologlann hır asır oluyor ' 

.d t Faaliyeti Noksanlarımız içtimaı Kloroformu bundan milyon varı a 1 var (Başı 1 i11ci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) 
ve 3 kadın müıabık rirdi. Neticede leri gerilen, hassasiyeti artan katası nizamnamenin 18 nci evvel kim Ve nasıl 

•• yuz sene 
keşfetti? 

d• 9 erkek ve üç kadın bu meoafeyi bankacı da r isk ihtimalini gör- maddesinin tadilinde olmuf,telc 

E k "d t yım resminden H" yüzdüler ve karaya çıktılar. Yüzme düğü bu gibi anlarda parasını lif mucibince bu madde farma - Hatta en vahşi ve İptidai ka- te ve kafada bir hoşluk hası l 
Il ÇO Varı 8 S3 , bqlar batlamaz hiç yenilmeyen yü- kurtarmaktan başka bir şey koloğlar eczahane sahipleri, la vimleı-in bile bir insanı uyut- ettiği için, kokaine inhimak 

zücü Si.tim bütün rakiplerini açma- düşünmez. O halde başlangıç buı·atuvarcılar, askeri ve sivil mak, hissini İptal etmek çare- fazlalaşmıştır. Muthiş netice
ğa batladı. En önde kendiai onu çürüktür. Münhasıran banka· farmakoloğlar, diplomalı depo- !erini buldukları malüındur. ler veren fartı istimali yüzün 
takiben Şeref (G.S.) gidiyorlardı. !arın hredisine güvenmek yan- cular, serbest çalışan mes'ul Eskiden bu san'at sihirbazlara den de bircok kokainomanlar 
Maamafih Salim mütemadiyen Şe- !ıştır. müdür ve muavinler olmak üze ve yahut rahiplere vergi idi. türemiştir. 
reften uzaklaşıyor ve onu çok geri- İş a famlarımızın mühim re beş sınıfa ayrılmış ve her sı- Sihirbazlar ve papaslar kera- Kokain say sinde, hastayı 
de bırakıyordu. Şerefi takiben Se- kusurl~rın~~n biri de mun~a- 1 ~ıf~an beş~r ~işilik birer he:ı:'e~ 1 met göstermek için. bu. uıulleri bayıltmadan vücudünün her 
dat (Kuleli) yüzüyordu. Dördüncü zam bır pılanço yapmayı, kar ıntıhap edılmış, bu heyetten ıkı 1 kullanırlardı . İptıdaı insan hangi bir uzvunda, ağrı his&et
olarak ta Melle Eva (G.S.) geliyor ve .. zarar hesaplarını daki~ bir şer ki~inin he.yeti _ida:eye ithal! 

1 

kendisine ~erilen bi_r otu yer tirmedeu ameliyat yapmak 
du. ilk yarım saat l>u minval üze- muvazene esasına göre göster- suretınde tadı! edılmış, heyctı ve Y hut bır çan ktakı maknt•u mümkündür, 
rine geçti. Yavaı yavaf Salimden meyi ihmal etmeleridir. Bun- idareye gi.·ecek murahhaslar da içince hislerinin dağıldığın:, Bu narkotikle.· cümlei' asa
batka öteki yü~ücül rde yorgunluk !ardan öyleleri var ki banka- İntihap edilmştir. Bundan son- dünya kaygusundan uzaklaştı- biyeye müessir oluyorlar va 
alalmi görüküyordu. Suların biraz !ardan aldıkları kredi faizleri- :ra memur eczacıların baremde- ğını, kendisinin başka bir ille- aglebi ihtimal siniri ·.deki prn
soğuk olmaoı malum akıntılann ve nin baliğini hesap edip borç ki vaziyetleri münakaşa edilmit me giderek orada en yalcın ö- toplazmayı zehirliyorlar. U· 

ve anaforlann bulunması yüzücille- hanesine bile koymağa lüzum bu hususta hükumete nezdinde lülerinin ruhlarına kavuştugu- cutteki tesiri d., derece derece 
ri epi yormuştu. görmüyorlar. Hele vadelerini, teşebbüsatta bulunmağa karar nu zannederdi. Bu devirde ip- oluyor. Evvelıi insan J,ead·

3
; . 

Bir saat aonra hemen hemen bü- tediye müddetlerini mutlaka verilmiştir. Eczacı ünvanının notizma da malüm bir şeydi. ni kaybediyor, sonra his ve 
tün yüzücüler Hloarlar açığına rel- unutuyorlar. Bankalardan ih. kaldırılması ve yerine farmako- Bilhassa deva aramağa gelen , hareket kaybo!uyor. 

1 
ıhıı.yet 

mitlerdi. bar veya protesto varakaları- loğ kelimesin in tamimi için ye- hastalar için mabutiarda tat- · hay~tın başlıca membalar r.., 
Mu vlanın üz.L parkı ve hükumet konağı . . 

• g • ·fa ti ınah· i nın köıesindeki daracık ve pıs bir 
Mugladan: Mugla vı ye .. . d"'I Sinekten ve süp-

•ulat ve ihracatile iktısadi sahada yere rotür u er. 

A11l mesele burada kablonun Ö

nündeki anaforu rçmekte idi. Salim 
kolaylıkla yakayı sıyırdı. 

nı aldıkları zaman ise sanki ni idare heyetine salahiyet ve- bik edilirdi . yanı teneffüs yollarıra ve k . 
hiç beklenmedik bir muamele- rilmesi teklif edilmiş, bu teklif En eski vesikalara nazara'" be müessir oluyor ki, hercebaı 
ye maruz kalmıslar gibi şaşı- hararet ve samimiyetle kabul o bu devirde en çok kullanılan abat bu safhaya mani oİm~li 

. . . 1 . b.. ıneın- rüntüden yemek yimek ne müm-
llluvauneyı temın ey enli§ ır • .. 1 M __ 1 ın ba ında ilıtleri, ikinci yüzen Şeref anafora kapd 

rıp kalıyorlar. • lunmuştur. Eczacı mektebinin ot Atropa Mandragoradır. Bu lazımdır. 
Kredi ile iş yapan tacirleri bir fakülte haline kalbi temen- otun morfin, kodein, kokain Anestezi bazan şiddetli t k · Sen • bl il yon lira van- kün. a .... ar f 

'? ettır. evı r m . d t dilenc:i kıyafe 
dab ve her tarafa ihracab vardır. ~atdları p.~"tf8'.'l ad: ayemek yiyorlar 

mamak için ortaya açıldı ve orta müşkülata düsüren bir sebep nisi de hararetle münakaşa e- gibi alkolüitleri bugün malum- tenebbüh hasıl ettiği için, dok 
akınb ile aıağılara düttü. Sedat Sa- te, talibin, ihtiyacın azlığı ve dil~ ve bu hususta mütemadi duı· · i torlar hastalarını ameliyat ~ı 
limln takibettiği yolu takip ettiyae satış teşkilatımızın noksanı teşebbüsatta bulunulmas için Bu otun usaresine sünger / sasma bağlamak kecburiyetir. . 
de epice uğraşmak mecburiyetinde yüzünden malların uzun müd- heyeti idareye vasi salahiyet ve batırılır ve bu sünger kurutu- de kalırlar. 

E "d resminden tın e muı erı er 
n çok varı at sayım B b 1 bakınca iıtabam 

dı en un ara 
ha•ıl olmaktadır. ke.sildi. Ve el yıkayacak yerde de 

bulandı. Hemen Hapisanesi 
Hapiaanede mahkum ve mevk.u~ 

•~ ki . d Ceraimin ekaeruı 

pislikten midem 
dıtarı fırladım! 

kaldı, fakat o da geçti. det depolarda kalmasıdır. Her rilmiştir. !urdu. Kullanmak icap ettiği 1 Anestezinin ,umumi olıOJn , 
gün geçtikçe bir taraftan de- Türkiye eczacıları cemiy<:ti zaman, sünger kaynar suya mahalli olsun, beşeriyete bu. Şeref bu esnalarda çok apğılara 

düşmüıtü . O •uları en fazla bibneıi 
Iİlzım gelen Şerefin neden böyle bir 
rota takip ettiğini anlayamadık. 

po kirası, diğer taraftan bu ile farmakoloğlar cemiyetinir. batırılarak, hastanın ağzına yük faydaları dokunmaktad r. uvu ı• var ır. 

li.~muz ye afuıtos aylannda karı 
Bir mesele 

Bu arzedecejim metel~nin bizde 

henüz halledilmemİf olması fayanı 

esefi azimdir! Bizde, üıtü batı ber 
l>Rt, kılık kıyafeti iğrenç, vücudu 
kokmuf bir adam parayı verince 

düdüğü çalıyor! Eğer vapurda İse
niz yattığınız kamaraya, lokantada 
iseniz kartınıza, tramvayda da ya
ıunıza girip sizinle beraber yatmak 
ve oturmak hakkını haiz oluyor! 
Hiç bir diyarda meıağı olmıyan bu 
bale bizde neden müsamaha edili-

mal~ara yatırılan paranın faizi tevhidi teklifi vaki olunca, hara konurdu • .. .. .. . Zira bugün hastaya ağrı hisset 
Yiizüden oluyonnut ! Mevkuflar ara 
•ında Vilayet baytar müdürü Mus
tı\fa Bey de vardır. Bu zat adalara 

1 ·· ede" &evkolunacak hayvan arı conn • 
ı beh · de birer lira 'rapor vererek enn n 
'·· 1 .. _.ı.ı maznundurl Eğer uca-et a mmua 

d • i --•sını bulsun değilıe al-ogru ıe c~ 

lah muini olsun! 

Şehir dahllind~ 

malı yet fiatine biniyor. Bu ye- retli ve münakaşalı bir müzake F a~at bugunku mute~a.ıl timeden en müşkül ameliyatı 
ni masraflar, varsa bütün kar- re başlamış, uzun süren ve bir nar~~tıkl~re yol. açan lngıl_ız yapmak m ümkün oluyor. Bu 

Netekim biraz sonra bu rotanın h b P ti d B h u• 1 ·· d ·· hl'k I • ~ götürüyor. Zarar mevcut ise haylı gürültülü geçen bu müna f ra 1 ı rı~ ey ır. . u ra ıp oU , gun en gune te ı e erı 
yanbı olduğunu kendi de anladı ve ıki misline çıkarıyor. İşin en kaşa neticesinde eczacılar cemi · 1772. d~ n~ e veren hır gaz keş bertaraf edilmek suretiyle le. 
geri dönmek istedi amma " itten acıklı tarafı şu ki· buna ben- yeti infisah kararı verdiği tak- fetmıştı. Bırkaş sene sonra ma kemmül etmektedir Bazı hH
geçmiıti. Sedat ikinci olarak 1 da- zer en İptidai tedbirleri alma. dirde, farmakoloğlar cemiyeti. r~f İn~illz ~İmya~eri Davy ay- talar, bayıltılmadan evvel. •'· 
kika 23 saniye evvel yarışı bitirdi. , mak, en basit hesapları yapma- nin nizamnamesi mucibince 0 nı gazı.n m~n~vvım . hassas~nı meliyat odasından ve masum. 

Neticeleri yazıyorum: mak yüzünden fena kanaatlere cemiyetin azasına kapılarını a- keşfettı. Lakın .tat~ıkatta ılk daki hazrrlıklardan da teveh. 
1 - Salim (B.B.) ı •aat 31,23 uğrıyanlar ; kendilerine bir pay çık bulunduracağı azaya tefhim ~uklla1 nba_n d~e~ldı. ısmınde Ame- hüt ettikleri için, bu nevi has-
2 - Sedat (Kuleli) ı " 38,26 ayırmaksızın bütün mes'uliyeti olunmuştur • rı ~ı ır ışıı ~r . talar odalarında iken kendileri 
3 - Şeref (G.S.) ı ., 39,48 ve ademi muvaffakıyetin se- B d G . H ti . ter nar otık olarak kım- kfarkına varmadan hafif nar. 

ı Şehirdeki ceraimi ildlyedır. Bu ya 
kınlarda yank .. icillk vukuatı zuhur 
etmittir· Vilayet pollai çok ha1ta•
trr. Bllbaua Merkez memuru Şük
lrii ve Ser komiaer Hulüıi Beyler 
en muktedir ve en değerli zabıta 

memurlarmuzdandırlar Bu güuler-

yor diye soruyorum? Zannediyo
rum ki bu halden memnun olan bir 

be 1 . . . u ara a azı azre erme, yager Jackson ve Bostünlü otikle uyutulmakta ve am.e-4 - Melle Eva (G.S.) 1 ., 57,38 p erını ba•kalarına, bılhassa E k. h b" M ı· · ı· 
b k ' .. • • • r anı ar ıy~ ve ec 15 reı•- ı disçi Morton taraflarından is ti- ıyat masasır.- nakledildikten 

S- Hakkı ( Kuleli) 2 .. 01,48 an alara ve hukumet teşkıla- !erine Basvekıl lımet Paşa Hz • 1 d"ld" h k"k" · 
6 _ eMlib (F. B.) 2 "03,2l t " ki k d ki · ' • ma e ı ı . sonra, a ı ı aneıtezı yapı!. 

ına yu etme ten e çe nmı- ile Sıhhiye ve Maarif vekilleri- , Et ı b · ··k "lk ı· maktadır. Hasta ancak göztiı·u 

... ki v:ıtJkesici!ik onlan sinirlendir
nıiı ve kurdukları tuzak sayesinde 
, eriflert cürn1ü meıhut halinde ya

hlanu1lardır. 
1 latanbul ve Jzmirdelri büyük 
tehirlere mahıus zan eyledlfimiz 
t.u muthit ahlaksızlıim aaf Anado
lunıuza kadar ıokulmasına tahamül 
edemeyiz! 

Polis maaşları azaır 
Halkın temini istirahati için re

,celi eündüzlü çalışan ve bu uğurda 
l>ır çok tehlikelere maruz kalan po
lis aınıfırun maatlart hakikaten pek 
azdır, Bir Poliı müdüril ne alıyor. 
~iç! Merkez memurlannın al~la; 
tı 75 ve Serkomiserlerin 66, lkincı 
komiıer 60 muavin 55 ve polis ıne--

1 ' ki b •nuru 52 lira almakta dırlar u 
' ;ı.~~ar az para ile bu muhterem be~e 
ti zabıta tatmin edilememektedır. 
IKanunlarımızı temsil eden. ve mu
j"'hbaa bir kanun kitabı halınde ar~· 
tnızda dolatan şanlı zabıtaıwzm fı
\irleri, dütünceleri derdü maıetteıı. 
~de olmalıdır ki vazifelerinde aza• 
ıtıi derecelerde muvaffak olsunlar! 
!\!aaıları az olan 11nıflardan birilide 
,~kı mütekaitlerle posta ve telgraf 
.. enıurlandır. T eteldı:ürle kayde se
t.dır ki Dahiliye Vekili muhteremi 
f>u defakl bütçe müzakereıinde ba 
rtıeyeti muhteremenin fed&kiı·lık!arı 
li'8n takdirle yadetmit ve bu se
~e 7.am icrasına imkin yoksa da ge
lecek sene bunl•n temin edileceği 
•adolunmuştur. Eeıkl kanunla teka· 
Üt edilmit olanların da terfih çare
~1 unutulmamal1dır. 

Orman işleri 
Vilayetin şimalinde mühim or· 

'hanlar oldutu halde yine Amena
itnan ve kat'i plin derdinden or
ıı.anlarda kat'iyet yapılamamalrta

dı~. Merkezleri: lstanbul, lzmir, 
~onguldal, ve Konyada bulunan 
<\ınenajman gruplarının hikmeti 
~Ücudu acaba ne olabilir? 

fert bulunamaz ve bu gayrı sıhhi 

halin demokrasi ile de kat'iyen bir 
7 M il K · ta (G S 2 05 10 yorlar • .1 . er e en uyu ı ame ı-

- e e rıa · · " • · t t tel fları çekı mest tıkt h • k ne ~zım~ • gra . yatı yapan Amerikada Mas- aç an atta ço zaman ·001-
8 - Vaneel (G.S.) 

2 
" 0&,

44 Meı'uliyetlerin münakasa- tekhf edılmış, teklıf alkışlarla sachussett hastanesi cenahla- ra, kendisine ameliyat yapılmı~ alaka11 olamaz! Binaenaleyh bu ha 
9 - Melle lnke (G.S.) 2 "09,06 smdan, kabahatlarımızı batka- kabul olunmu" v,. telgraflar çe- rnıdan Warrendir. olduğunu anlamaktadır . le kartı mÜ•aese sahiplerinin hare-
10- Sabahattin (B.B. l 2 " 18,43 !arma atmaktan bir şey çık- kilmiştir. Fakat çok geçmeden etere 
il - Lütfüllah (G.S.) 2 "22,11 ma.z. Mesele basittir: Hiç bir Bundan sonra yeni heyeti ida büyük bir rakip çıktı. 1831 de 

kete &'elmelwini rica ederim. 

Ekmek çok fenadır 
Buranın ekmekleri Antalyadan 

relen unlardan yapılmakta olduğun 
dan afıza alınır hali yoktur! Gali. 
ba bu itte bir hile vardır. Ve buna 
da hiç fÜphe yoktur! 

Benim en tuhafıma giden mesele 
halkın buna ses çıkarmayıp ta gii.. 

ya mecbur imiıler gibi ıu ekmek· 
leri bili yemekte devam eylemeri-

dir! 

Uteller 
Bir yabancı burada yatacak otel 

bulamaz! Allah razı olsun bizim Ca 
vit Beyden! Beni evine misafir ey
ledi de meydanda kalmaktan kur
tuldum. Burada otel denilen yerler 
han kötelerinden ibarettir. Bir ta
neıini •idip gördüm: Bir can baz 
kumpanyaıının efradı üst üste ora-

a rlolmutlar. Kapı önlerinde ça
y ır ıkayıp yemek pitiriyorlardı. 
mat y ... d .. ı K 
Hemen ters yüzü cer• don um.. o 
kudan batım dönmüıtü! Otelciler· 

d . de kabahat mütterilerdeen zıya 

dir. d 
Çünkü at sahibine röre .,.er er-

leri.. 
Raglp Kemal 

Belediye mektupçulu~u 
Vlayet mektupçulujuna tayın 

. 0 n Beyden inhilal eden 
edilen sma E · .. ·· 

. ekt ~uluğuna mınonu 
beledıye m u.., · 

ka Haluk Nihat Bey tayın kayma mı 

edilmittİr. . . 
o. "ddi vazifesınt sever Haluk cwY cı • . 
h - etkirlar toplar bır 

etrafında urm • 
d dır Mektupçuluga ter· 

devlet a am• · · 

fi
. . b"r kadirıinaslık addetmek ıcap 
ını ı d . 

Hal •k Beyi tebrik e erız. 
eder. u 

Polis birinci şube 
müdür muavinliği 

. ı polis biVekilet emnne a ın~n. . 

be ··d"r muavınt Zıya Be-.· · .,u mu u . . 
ıınca ' . d"I Eskıtebır 
yin yerine tayın e ı en 

12 - Mehrnet (Beykoz) 2 " 25,46 te,ebbüs, metot ve tekniğe is- re intihabı yapılmıf, fakat va- Liebig ve Sanbercin klorofor
ldma n birliğinin tinat etmeden emniyetle yürü- kit geç olduğu için reyler tas- mu keşfettiler. 

tülemez. Bu hakikati belle- nif edilememif, reylerin tasnifi Kloroformun etere karşı, 
maçları mekte ve tatbik etmekte inad için batka bir heyet İntihap O• kullanıtındaki sadeliği, sür'ati 

Birliğin pmplyona maçlarının edenler için daima fena akibet lunarak bu heyetin neticeyi aza ve daha ucuz olması gibi bir 
ikincisi Birliğin Samatyadaki yeni ler mukaddeı·dir • ya tebliğ etmesine karar veril- çok rüchanları vardı. Fakat 
ıahaıında yapılmııtır. Müoabakalar Siirt Meb'usu miş ve saat yedide içtima hi- kloroformla anestezi, her za-
Taltıimdeki seyirci kalabalığından MAHMUT 1 tam bulmuttur • man tehlikesiz olmadığından, 
daha fazla bir kitle tarafından de- b. ·· dd t · · k 

lçtimaa İzmir, Edirne, Diyar ır mu e ıçın te rar eter rin bir alaka ile takip edildi. ı · · d'I 
3 - o ralibiyetle bıtır 1 er . 

llk maç Mimar Sinan klübü ile h e • 
Şark idman ldübü araunda itli. Fa- ' Fenerba ç 
kat Mimar Sinanlılar tayin edı1en KurtulUf 
zaman zarfında sabaya çıkmadık- Bunlardan bıı!ka stadyomda da 
!arından rakipleri hükmen ralip i- futbol maçtan olmu!tur. Bu oyun. 
lan edilmi~lerdir. lar birer ekzeniz mahiyetinde oldu-

bekir, Antalya, Erzurum, An- kloroformun yerini tuttu • 
kara Çorum ve diğer bütün vila 1848 de Kloriyeti etil ket
yetlerin murahhasları iştirak fedildi. Sade ve zararsız oldu

ğu için, derhal taamüm etti. 
Maamafib yalnız kısa sürecek 
ameliyatlarda İstimal edilirdi. 

etmiştir. 

z • • 5 s 1 ı • ın rı 

Dünkü fekli11 htılli 

Bundan sonra günün en mühim ğu için Fenerbahçe birinci takımın
maçı olan ve (A) kateroriainin fam dan yalnız dört oyuncu olarak bir 
piyonluğu üzerine tcıir edoc.ek olan takım çıkarmıştJ. Kurtulut birinci 
lleriıpor - Fener Yrlmaz maçı oy.. takımına ·karşı oynayan bu ekip bi 

Yıkılan daha baş 
ka yerler var 

Bidayette hastaya maske ge-

çirilerek kullanılırdı. Fakat j_I 1 ! j . !B •I \ 
sonradan doğrudan doğruya ! ,-ı-ı-, •. -ı•ı--

1 2 1 4 1 6 7 8 9 l •ı l 1 

kana şırınga edilerek, ayni ne- · - -
(Başı 1 inci sahifede) ticenin elde edildiği görüldü. 1 1 1 -,-ı- . • 1 ı 

nandı. rinci haftaymdo iki gol yedi. tek ev kalmamıştır· Daha sonra hissi iptal için 1• 1- ı jı- . 1 I• 
Fatihte Gülizar İsminde bir bromür, küul ve aldehitler is- f. ,-,- 1- ı ıi-l--l-18 Tarafeyn büyük takımlarımızda ikinci devrede bütiin gayretine 

ender görünen bir İntizanıla tam mu rağmen bu farkı kapayamadı ve ne
ayen saatte ıahaya çıktılar, takım- j ticede Kurtuluş takımı 2 - O ralip 

çoban kadını 9 keçisi ile elek- timal edildi. Bu müstahzarat ı iİ •il.,- -1. •I R 

lar şöyle itli: geldi. 
trik cereyanına tutulmut ve öl- umumiyetle, "al., ile biten i- jiİı-1 1 ı- j J• 
müştür • simler alırlar. Veronal, Medi- • f ı ·ı ·f-j • I• ıııl 1 

ileri spor 
Sami 

Memi Feridun 
Gazi Recep Sabahatbn 

Sasim Hii1nü Me~lim Zeki Hayrul 

lab 

Fener - Yılmaz 
Naci 

Talat l•han 
Cevdet Kemal Niyazi 

Bedri Ali Fahri Talat Niho.t 
Hakem Sami Beydi. 
Oyun Fener Yılmazın bir aıknı 

ile baıladı. llerispor müdafaası bu
nu kolaylıkla iade etti. Yılmaz kır
mızı beyazlılar rüzgar altında kaldık 
lannclan dolayı çok ••kıtıyorlardL 

Maamafih eMrmi, eFridun ve Sami 
den mürekkep müdafaa hattı canla 
t.aıla çalııt: kları için birinci devre
de Fener Yılmaz hiç gol atamadı. 

ikinci devre 

Galatasaray - Pera Fatihte Manisalı Mehmet nal, Allonal gibi • 1 ı ı• - 1 ı -
1 

• I 1 
paşa mahallesinde sebzeciler Umumi anestezinin hazan --
sokağında odacı Remzi Efendi- kalbe ve teneffüs yollarına do- •I l ·ı- 1 11 • i 1 
nin 8 numaralı evi yıkılmıttır. kunınası doktorları, hastayı 11 ı-r -•ı -ı ıi 1 

Bütün bunlardan maada da- bayıltmadan hissi iptal çarele
Yalnız aralarına Suphiyi almıılar ha bazı ufak tefek kazalar ol- rini aramağa mecbur etmittir. 

Galataıaray tskunı Ruıyaya git~ 

meyen oyuncularından terek.küp edi 
yordu. 

dı. muf, fakat bunların küçük ta- Buna Anesthesie locale derler. 
Bundan batka antrenör de sol iç 

o,yn'Uyordu. Takım şöyle idi. 
Ulvi 

Vohi Bürhan 
(\llithat ihat Suphi 

ı.~~~ Anı.-enör Necdet Kemal Cclal 
Oyun çok ..,ri batladı. Peralı'l.or 

ilk dakikala• :..,. hakimiyeti ele al~ 
ğa çalıpyorlar. Fakat ilk on dakika 
dan sonra oyun tabii cereyanına giııt 
di ve Kemal ll üncü dakikada yer
den denebilecek bir 'Vaziyette kafa 
ile ilk golü kaydetti. 

}1<inci devre 

mirle kabili telafi oldukları an- Filhakika bu suretle hastayı 
latılmıttır, felaketzedelere bayıltmağa lüzum kalmıyor. 
Hilali ahmerin yardımı dün de Yalnız ameliyat yapılacak na
devam etmiştir . hiyedeki sinirlerdeki his iptal 

Yıağmurun Üsküdar ve hava ediliyor. 
!isinde de tahribatı olmut Çen Mahalli anestezi diyebilece
gelköy askeri lisesinin alt katı ğimiz bu usulde en iyi vasıta 
nı tamamen su basmıştır. Amerikayı cenubide yetiten ve 

Eyüp, Gümütsuyu, Karaca- Erithroxylon Coca denilen ot
ahmet, Edirnekapı, Topkapı tan İstihsal edilen kokaindir. 
mezarlıklarında yüzlerce servi Kokaini Amerikayı cenubideki 
yıkılmıf, bir çok kubbe ve mina , yerlilere medyunuz. Bunlar 
relerin kurıwı1arı havalanmış, uzun bir sefere eittikleri za
uçmuştur. Evkaf zarar ve ziya man, yanlarına birkaç yaprak 
nı tesbit etmekte, belediye yıkı koka alırlardı. İki üç yaprak 

Haftaym batladığı zaman tarı kır yedikleri zaman, en muannit 
1 l dah ı lan servileri muhafaza altına al mızı ı ar a can ı oynaınağa batla açlık zail olur, vücude yeni 

aki 1 · d maktadır. 

Yeni şekil 
Soldan saja 

1 - Bir nevi hamur tatlm (7) 
2 - Va11tai nakliye (5) Saç (3) 
3 - Bir nevi hamur tatlı11 ( 8) 

Büyük (3) 

4 - Nefer. (6) 
6 - Kıyafet (5) Atılgan (4) 
6 - Köpek (2) 
7 - Al (7) 
8 - Nota (2) AB (2) Edat (2' 
9 - Nuhun otlu (3) De.;ae (4 

Oyunda birli (2) 
10 - Firari (5) Kır çiçeii ( 4) 
11 - Tüy (2) Eli tutmaz (5) 

Yukardan aşağı 
1 - Polis binası (7) 
2 - Meyan (3) içki (4) Muğ/ada bir cevelan 

~Uğlanın çart• ve pazarında esnaf 
t b\!ztic;e kat'iyyen riayet etmemek· 
lt!ditler! Burada cesim hanlar ve İç:· 
ler-inde güzel ve geniı avluları var 

'il da temizlik pek azdır! Dondur• 
t11a. için bir dükkana girdim ve he
ltıeıı dışarı fırladım. Aman yarabbi 
() ~l~ pislik! O ne müzahr:ıfat men· 
ı.,ı bir yerdi. Burada b•kir fakat 
l-.:IUİzJiğl :..ever bir adan1 her halde 

~a', cefa çeker! Bir 3°Ün ö~le ye~e· 
&t için bir lokat\ta aradım. Sö'Euın 
'•bana beni lokanta diye bir ha-

.. d .. .. Muetafa Nuri Bey teh 
poliı mu uru . . 
. . eJerek yeni vazıfcsıne batla 

ı·ımıze 1 

Devre başlarbaşlamaz kmruzı be- dılarsa da r P erı e onlardan qa bir zindeki gelir ve yol yorgun 
yazlılara bir rayret geldi ve akınla- J ğı kalmıyorlardı. 15 İnci dakikada Evvelki gün fırtına esnasın- !uğuna mukavemet artardı. 
rmı oıldaıtırdılar. Oyun o kadar se- ecdet sağ zaviyeden rnükemel bir da yaralanan Sadık efendinin 1860 da Nieman koka yap-

3 - Köa (5) Olgunluk (6) 
4 - Kalın çuha (3) 
5 - Yiiz (5) Ferahlık (5) 

Yeni nt!şrigal 

TÜRK SPOR 
Türkspor bugün zengin mün 

derecatla ve dünkü maçlaı:ın 
f ·ı • t e resimlerile 24 sahıfe ta sı a v . . 

olarak intiıar etmıttır. 

ri idi ki takibi bile güçletmitti. rol daha attı. sıhhati İyidir. raklarından bizim kokain dedi-
Bu aralık Hayrullahtan aldığı pa Artık lıunun üzeı·ine Peralılar Ü· Karagümrükte teabihçi Meh ğimiz renksiz milihleri istihsal 

sı Zeki ufak bir driblinııle stopc et- ınidi kestilerse de gev§emediler. metı- Efendinin evinin altında etti. Çok geçmeden bu alko-
tiktcn sonra 18 pastan ilk >Jolü ot-

1 

Oyun gene _zevkli o~~~ordu .. Ma- k~larak yaralanan zabıtai ahla ı loidin _şırınga edildiği yerde 
iL Bu rol kuvvei maneviye üzerinde çın sonuna do ru kale onundekı kar kıye memurlarından Şaban E- anestezı yaptığı ve yutturulur 
büyük tesir yaptı ve lleri•porlular gatahktan istifade eden Latif son fendinin oğlu 15 yaşında İzze- ı sa vücude bir neş'e ve rabat
merkez muhaciınleri Meıalimin aya golü de attı ve maç bet on dak<ka 1 tin ?e s:hh~ti iyile~mit, ölüm lık ~etirdiği görüldü. Enfiye 
i> ilP iki .ır<>I rlaha kaydederek maçı •onra h;tti. 1 tehlıkesı zaıl olmuştur. 1 ııibi kull .. nıldığı zaman, vücut· 

6 - Dumanın bıraktığı (2) Su. 
yu taktir eden (5) 

7 - Nota (2\ Sert (4) 
8 - Ne deri, ne kemik (2) G, 

rengi (3) 

- icar (4). Beyaz (2). 
10 - Gizli teY (3) Edat (2) E• 

kek dadı (4) 
11 - Bilı:iç(4).Bir aleti uha(S/ 

' • 

• 
• 
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::n~ye~:::i! Türk Maarif Cemiyeti mektep defterlerini ve kaligrafilerini 
Her yerde arayınız. Taklitlerine •fkkat ediniz. Defterlerimizin h 
yıpntJndı kırmızı markı ve kıpıklırtndıı resmi mühürilmüz ,·ar 

Umumi depoto fsıınbul F'incaııetlar Şark Han '\'O 18 

Sabah uykudan tıyanıııca dfllıı 

i)aslgnmıf baJ:mımua. mldmia 

l"ahatsızh&ım allıııettir, Tabi! 
Umıi temin W fıakilwrdap m.ilte• 
•elllt ••arıııdan alal 'ribye 
edecdı olu Eııo'a " Frıdt Salt " 
mAstahDrım almak lç:iD maıın 
IWAtıD lmdDIDDD beklemeyiııls. 

Jandarma imalathan~si mü<!ürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için k«palr zarfla (8000) adet ağzı vidalı 
yerli matara satın alınacaktır. Münaıkaııa 10-9-931 Pezıembe gtl 
nü saat l 5 tc Gedik.paşada }tındarma lmai4t1ıaneslnde icra edi
lecektir. Taliplerin korniııycaa mürııoııatla '8f'blameyi alma
ları. 

,~-- İngiliz İnas Mektebi 411m ...... \ 

Tedri98t 23 EyHll Çactamm ıftnü baılıyor. 
Talebenin kabulüne müteallik matbu iıtida evrakı melrl:e'p~ dıe

veyninin emrine amade tutuımalrt..tır. Londradan avdet edecek olan 

ımktcp mlidlre.i ebeveyni 16 Eyl61den itibaren Pazardan muda her 

gün saat 10 dan 12 1/2 ve 14 ten U! ya kadar lrabu1 edebileeektir 

Istanbul Deniz Levazım Sahn 
Alma Komisyonundan: 

5000 kilo sabun: 5 eylM 931 cumartesi günü saat 11 de açık 
münakasa ile . 

116 kalem boya maüemeei: 5 eylfil 391 cwnartesi günü saat 
14 te kapalı zarf usullle. 1 

2000 kilo sarı vazelin 
2000 ,, beyaz vazelin 1

5 eyltll 931 cumartesi günü sa
at 16 da açık müruık:aaa ile. 

Deniz lmvvetkri l.htiyacı için yukarıda cins ve mlkdarı yuı
lı eşyaların hlzalarııı.da gösterilen gün ve saatlerde ihalesi le- J 

ra edileceginden şartnamelerini görmek isteyenlerin her gtin 
ve ve<rmek isteyenlerin meıı4tQr giln ve saadet-de teminatları 1 

ile birlikte Kasnnpaşa'da Deniz Levazım Satın Alma komla.
/yonuna müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden: 
Kunduz Poz bölüğü için aekeri elbi6e ve ayakkabı kapalı 

zarfla münakafıaya konUlmuştur. 
Münakasa 22-9-931 tarihinde salı günü saat 15 te Ankarada 

Nafia Vekaleti binaeında yaıprlacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

vakkat teminatlamu ayru günde ııaat 14 buçuğa kadar müna
kasa komisyoo.u riyaeetine vermeleri 18.zımdır. Taliplerin ti
caret odalarında mukayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin mü 
nakasa şartanmelerini bir lira mukabilinde Ankaırada Nafia 
Vekaleti inşat dairesinde, lsaınbulda Haydarpa,a Liman İşle
ri müdürlüğünden de tedarik edebilirler. 

Giresun'da 2 No lu Jandarma 
Mektebi Müdürlüğünden 

(2) No. lu Giresun Jandarma mektebinin 931 ve 932 senesi 
nihayetine kadar ve 932 senesi Ağustos nihayetine kadar ida
resi için aşağıda cinsi ve miktarı yazılr bulunanlardan yalnız 
ekmek kapalı zarf diğerleri aleni münakasa usulile 11-9-931 
tarihine müsadif cumartesi günü Giresun Jandarma mektebi 
satın alma komisyonunda ihalesi icra krlınacaktrr. Erzak ver
meğe talip olanların satın alına komisyonuna müracaatla şe
r;o;ti münakasayı anlamaları ilan olunur. 

Mık tarı Cinsi 
Kilo 
1 65000 İkinci nevi fa,br11ta unundan ekmeli 
17000 Şığır eti. 
6000 Koyun eti 
6500 Pirinç 
8000 Bulgur 
8000 Kuru fasulye 
4000 Nohut 
6000 Mercimek 

18000 Patates 
2500 Şeker 

2000 Zeytin 
1500 Beyaz peynir 
800 Reçel 
200 Kınnı21 bibr 

2000 Makama 
200 Vazeli11 

3000 Ot 

Kalemen (17) 

Leyli ve Nehari ı k • J A L • J • 
Kız ve Erkek l!üea!si:al!tzAD~S~M~rı 

Ana, 
Lise 

Resmi ders programlarını ıımımen tatbik edM Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kat'lyyen lttzum 
bınkmıyacak bir mukemmeliyeııedlr Talim ve terbiye heyeti eri memleketimizin en güzide muallim ve mü· 
rebbihinden mürekkeptir. Ana ve baba yavrularını iNKILAP LiSELERi. ·E her husuHı tam bir emniyet 
ve hıl7.lıru kalple teslim edebilirler :Mufassal bahname vcrcceğlnlı adrese gönderilir) 

Mektep Nuruoamaniyededlr. Telefon: 2J01!1 ........................................... 
BE~MI IL1NLlH T~HI LİMTED ~İHIETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul ede1 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

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

2500 Lira Mükafatlı 
931 ikinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekilivor 

·- --

Birinci mükafat 
ikinci mükifat 

750 lira 
250 " 

10 kiflye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 

Türkiye iş Bankası 

" 
" 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

4 K. O. krtaat ve müessesatı 
ihtiyacı için aşağıda yazılı me
şe odunu kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. Şartname ve ev 
safını gönnek istiyenlerin 4 
K. O. SA. AL. KO. ve taliple
rin de vakti muayyen.inde 4 
K. O. SA. AL KO. müracaatla
rı. (212). 

108000 kilo meşe odunu 
10-9-931 saat 15 te 4. K. O. SA. 
AL. KO. 

* * • 
Manisa, Kasaba, Salihli, Me-

nemen, Kırkağaç ve civarında
ki kıtaat ihtiyacı için sığır eti 
ayrı ayrı şartnamelerde ola
rak kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 Eylfil 
931 pazar günü saat 15 te Ma
nisada askeri satınalma koıni
syonuru:la yapılacaktır. (Şart

namesi komisyonumuzda mev
cuttur). Taliplerin şartname 
almak ve münakasaya girmek 
üzere teminatlarile Manisada 
meııkfır komisyona müracaat
ları. (236). 

* * * Bordur ve Denizlideki kı-
taat hayvanları için arpa ayn 
ayrı şartnamelerle ve kapalı 

, ..:arflarla münakasaya akonul-

1 

muştur.1haleleril9 Eylı'.ll931 cu 
martesi günü saat 15 te Bur

' durd:a saat 16 da Denizlide İs-

i 
partada askeri satın alma ko

, misyonunda kra edilecektir. 
(Şartnameleri komisyonu-
muzda mevcuttur). Taliplerin 
şartname6ini almalk ve müna
kasaya gi:ımek üzere bparta 
da Mezkur komisyona müra
caatları. (256). 

• * • 

Türk Maarif Cemiyet 
Bursa Kız Lisesi 

Tiirk Maarif Cemiyeti tarafından Bursada açılan Kız 
Lisesi Talebe kaydına devam ediyor. Leyli üoreti 210 lira· 
dır, memur çocukları için yüz.de on tenzil!t vardır. Nehari 
45 liradır. Tedrisat 19 EyU:Ude başlıyacaktır. Taşradan mü· 
racaat ednle.rin bir an evvel kaydolunmalan. 

Adres: Bursa, Kız Lisesi 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurlan 
Her perıembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabu 1 olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavsiye olunur. 

Istanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünde 
1 - Ekalliyet hususi Türk me'kteplerinde ana muallim mu~ 

vin1iğinde çalışmak istiyeruer için mekteblmhde imtihan yat 
lacaktır. 

Z - Şartlan anlamak ve namut bryıdı için 5 Eıyiftl cumartf· 
akşamına kadar mektebe müracaatta bulunulması. 

~k~~:am~2~~C~v~'!~~ye wa tedavihanesi. Hergüın sabahtan a:kşama kadar. 

Isparta Orta mektep 
müdürlüğünden: 

lsparta orta m~ktebi bahçesine yapılan pavyonun (13852 
lira (75) kuruş bedeli keşifli mütebaki inşaatı keşifnameDı 
muharrer vahidi kıyasi fiyatlar üııerinden 1-9-931 tarihindef: 
itibaren (20) gün müddetle ve kapalı zarf usul.ile münakasa} 
konmuştur. İhale mektepte milteşek:kil iha.le komisyonu tart 
fmdan tespit edilen şerait dahilin.de yapılacaktır. Evrakı k~ 
fiye ve şeraiti ihale haıkkmda malOmat almak için mektep id• 
resine müracaat edil1r. Taliplerin ilin edilen bedeli keşif üıt 

rinden % 7.5 teminatları ve ehliyeti fenniye ~tkalarıru mu~ 
tevi teklifnamelerile birlikte yevmi ihale olan 21-P-931 Faza 
tesi günü saat on altıy~adM mektepte müteşekkil ihale lı 

misyonuna müracaatları' ilan olunur. 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden~ 

1200 çeki kuru meşe odunu 
60000 kilo mangal kömürii 

110 ton kok kömürü 
560 ton Ereğli maden kömilril 

Balarla muharrer dört kalem mahnıkatı fitaiye kapalı z 
usulile münakasaya vazounmuştur. Taliplerin ıartname ve te 
zi listelerini almak için her gün ve teklif ve teminat mektuplf 
nru memhur zarf derununda olarak tevdi etmek için de yevı1' 
münakasa olan 1~9-931 çarşamba günii saat 10 da Galatada 1' 
bayaat Komisyonuna müracaatlrı. (2258). 

Tabiatın çok muhteşem bir abidesi olan K. O. ve kıtaatı için sade ya l 11111••••••••••• .. 
ğı kapalı zarfla münakasaya SEYRİSEF AIN 

T AVIL ZADE V APURLAW 
AYVALIK-IZMİR POSTASI 

ULUDAG'DAKI 
Büyük Otel Açıldı 

< 

Otel; her türlü esbabı istirahati cami ve mükemmel konforu haiz
dir. Banyo tertibatı ve nefis bir suyu mevcuttur. 

Sabah, öğle ve akp.m yemekleri dahil olmak üzre bir müsafirden 
beş lira ücret alınır. 

Otele kadar mükemmel otomobil şosesi vardır. 
Müracaat yeri: ~ldrge Palae ve Tophane Bahç.esidir 

•ı..ı ................ ... 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 

Komisyonu Riyasetinden : 
Şi§lide çocuk hastanesi için lüzumu olan muhtelif cins tıbbi 

ecza tanzim edilen olbaptaki şartnamesi veçhile ve 29 Eylfil 
931 salı günü saat 16 da aleni münakasa suretile mübayaa edil
mek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki şartnameyii 

görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkfuo komisyona 
müracaatları lan olunur. (2250). 

Kartal Belediyesinden: 
Kapah zarfla münakasaya konulan Etfaiye otopompu ve 

300 metre hortum bedeli haddı layık görülımedğindeıı pazarlrk
la mühayaasına karar verilerek 10 Eylfil 931 Perşembe günü 
saat on beşe talik edilmiştir. Talipler her gün Kartal belediye
sine müracaatla şartnameyi göre bilirler. Ve pazarlık içinde 
muayyen olan gün ve saatte Kartal belediyesi daimi encüme- ı 
n;rıde 3i5 lira teminat akcalarile hazır buhınmaları. (2233). 

konulmuştur. İhalesi 26-9-931 ı 
ı:umartesi günü saat 16 da Fm 
dıi<lıda K.O.SA. AL. KOM. da 
yapılacaktır. Taliplerin şaırtna 
mesini komi'Syonda görmeleri
ni ve ihale saatinden evvel te
minat ve teklifnamelerile bir-

1 
Ukte komi:eyonuınuza müra-
caatları. (250). ( 

1 

Fatih icra Memurluğundan: 1 

Salih Kemal bey ile İıımail ve Ab
dullah Hulftsi beylerin şayian mü- 1 
tasarrüf oldukları küçük Mustapaşa 
da Gül cami haraççı başı ve diğer ! 
Tatar ağa sokağında 12 atik 18 ce- ı 

dit No, lu bir ufak taşlık alt katta 
bir mutbak ve bir oda ve üst katta 
bir ufak sofa ile bir büyük oda bir J 

kuyu bir miktar kafi bağçeye havi 
610 lira kıymeti muhammeneli bir 
ba.p hanenin izalei şüyu zımnında 

furuhtu • takarrür ettiğinden ve 
Teşrini evvelin sekinci perşembe gü 
nü saat 15 te birinci artırması icra 
kıhnacağmıdan talip olanlarrn kıy
meti muhammin.esinin yüzde onu 
nisbetinde pey akçeai ve 39/ 3535 do 
sya numerosunu mlietaahlben müra
caat eylemeleri il&n olunur. 

Parla Tıp FakUltesl mezunu 
Cilt ve ?.ilbrevl hastalıklar 

mutahassısı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali J\lcserrct Oteli karşısı 135 
l ıidnci ı. .. ı 1, l~faı ~ıla .. aı t ~· l t"n - ,."" 

la dar 

Merkez accota: Galata l:öprü başı 
B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühürdar 
1.ade han ı. 2740 

PİRE-İSKEDERİYE 
POSTASI 

EGE 8 Eylfil Sah 10 da 
Galata Rıhtunmdan kal
kacaktır. 

TRABZON POSTASI 
MAHMUTŞEVKET PA
ŞA vapuru 8 Eylfil Salı 
17 de Sirkeci Rıhtnnm
dan hare'ketle Zonguldak 
İnebolu, Ayancıık, Sam 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giıreson, Tra'bzon, Rize, 
Maıpavri'ye gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yok
tur. Of, Sünnene, Göre
leye de uğrayacaktır. 

IZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

GÜLCEMAL 6 EylQl pa
zar 14,30 da Galata Rıh
tımından. 

BOZCAADA POSTASI 
EREGLl 6 Eyltll pazar 17 

de İdare nhtunmdan 
kal•kacalktıır. 

2 ton hurda bakır pazar
lııkla alınacaktır. Teminat 
%10 dur. İhale 7-9-931 saat 
16,30. (2223). 

llDa.. Ya~!~~~• F . ııarteıd Sirkeci' 

den hareketle Gelibolu, Çıt 
aaldı:ale, Ayvalık ve lmıir' 
azimet •• Çanakkaleye ııtr•' 
yarak aYdet edeoektir. 

Y olen bileti Yapurda dl 
verilir. 

Adres: Yemitt• T11.vib:aıl'J 
biraderler telefon htanb 
2210 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlarl 

Karadeniz poıtası 

Sakarya İı 
vapuru 
6 EylOl PAZAF: 

günü alqamı 17 de Sir• 
keci rıhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayatı' 
cık, Samsun, Ordu, Gire' 
sua, Trabzon, Sürmeııe 

ve Rize ) ye azimet .,e 
aynı iskelelerle Göre
le ve Ünyeye uğr~aralı 
aYdet edecektir. Fazla taf• 
silit için Sirkeci Meymeııe1 

hanı altında acenteliğirıe 
mllracaat. T P.I. 22134 

MlLLlYET MATBA-4
51 

lı 


