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19 Mayıs 1919.. Biiyiik Gazi Samsuna 
1 

nasıl çıktı ? 
İktısadi bütçe 

, Bıiyük M ı\l!et lisinde ınüza
b"rcsi ikmal edilen 1930- 1931 
.; Çesinin başlıca farık \'asfı 
f Cmleket iktısadiyatının inkişa 
~nı hedef ittihaz eden ameli ve 
tısadi bir biitçe olmasıdır. E
sen senelerdenberi cümuhuri 

Yet hükumetinin bütceleri her 
~'Yden eve! memlek~tin iktısa 
di techizatını tanzim ve ikmal 
ttnıek gibi büyük bir gaye göz 
• ..'nde tutularak tertip edilmek 

•dı 

1mparatorluktan harap bir 
~atan devralmış olan cümhuri 
'et elinde bulunan her vasi taya 

Üracaat ederek onu imara 

1 
U techızc çalışıyordu. Bu ko 

ay bir iş değildi, hükmetten ol 
u,,u kadar vatandaşlardan da 

C?k Say ve fedakarlık istiyen çe 
~ıı ~e zahmetli bir hareket idi. 
enı bütçe bu yolda daha müs 

Det, daha tecrübeli bir görüş ile 

Istanbuldan hareket 
etmeden evvel .. 

Yıldız sarayının bir odasında .. 

Bir 
kitap .. 

Karar: "Yola 
çıkmalıyım.,. 

Bandırma va 
puru Samsun
dan nasıl ha-

reket etti? 

-

L 
• ılmış bir adımdan başka bir 
~· değildir Bir hükıimet için ANKARA, 19 (Tel~fonla) - 1 saıun Yıldız sarayma doğrul-
Clduğu yerele sayarak idarei 19 Mayıs 1919 senesınde Mus- ' muştu. Söze Vahdeddin başla
aslhlıat etmekten kolay bir tafa Kemalin Samsuna ayak dı: 
. yoktur. Halktan vergi na - bastığı gündür. Bugünü anlat- - Paşa, Paşa, şimdiye kadar 
:;le alınan paraları yalnız gü- mak için koca bir çilt edebiyat devletimize çok hizmet ettin. 
~u ..,ünune yaşamak için sarfet yapılabilir. Fakat bütün bu çilt Bunlarm hepsi artık bu kitaba 
~ek ve istikbal endişesile mu- Mustafa Kemalin 19 Mayısi an ' girmiştir. 
avyet olmamak şüphesiz daha latan sözlerinin bir satırına değ, Elini demin bahsettiğim 

'lı zahmetli bir yoldur. Fakat mez. 19 Mayıs serküzeştini bir' kitabm üstüne basarak: 
llıuspet bir is görmek istiyen ve kaç sene evvel kendisinden din - Tarihe geçmiştir. 
llıemJeketin tarakki ve inkisafı lemiştim. Her yıl dönümü bir ı O zaman masa üstündeki 
• kile çırpınan bir hükumet bu ha,;ine gibi sakladığım bu sa- kitabm tarih kitabı olduğunu 
rahat yolu ihtiyar edemez, o ça hifeyi bir daha okudum. Unut- öğrendim. Soğuk kanlılık ve 

1 1şır ve çalı tırır, bazı vatandaş ~~ktan korkarım. Unutkanlık dikkatla dinleyordum. 
ar memleket icin kendilerine olum karanlrklarının kapısıdır. ı· - Bunlan unııt, dedi. Şimdi 
tahmil edilen m'ali ve iktısadi Her sene, herkes 19 Mayısta o- yapacağm hizmet, şimdiye ka
~Ükellefiyet fazlasına belki de kusun diye bu sahifeyi naklet- dar yaptJklanndan mühim ola
.ı laylıkla alışmazlar, ve ken- mek isterim: , bilir. istersen devleti kurtara-
"'lerini yeni hamle ve gayret " YıldIZ saraymm ulak o-: bilirsin [*] 
~a~i.retine nisbetle zarar gör- dasında Vatdettinle diz dize · Son söz beni hayrete düsür
, uş addederler, Fakat hangi denecek kadar yakrn oturduk. dü Aceba Vahdeddin yaptikla-
ltıefkure vardır ki, biraz sıkın- Onun sağmda hemen dirseğini · 
11Ya, biraz gayrete düşmeksizin uzatarak dayandığı bir masa üs (Mabadı altıncı sahifede) 
~ide edilebilsin. Her doğum ve tünde bir kitap vardı. Odanm • ,. • . . 
~kişaf, bir zahmet neticesidir. Boğaza doğru aÇik penceresin- [ ] İstanbul ~~kum~tının Musta-• k d ·· d ·· • ·· .. fa Kemale verdıgı vazıfc Anadolu 
~ a at insanlığın en büyük vasfı . e:ı gor ugumuz m~nzar.a Ş~ 1 çetelerini dağıtmak ve hiristiyanları 
a büyük idealler uğrundaki ıdı: Yan yana demırlemış bır 1 tazyik ettiği söylenen Türkleri ten· 

~-;;,niaları yenmek ve bunda bü kaç sıra zırhlı. Cephe toplan kil etmekti. 

YUk bir zevk duymaktır. 

b· Cumhuriyet hükumeti yeni 
Utçe ile tamamen iktşısadi bir 
ilıahiyette, yeni bir cidale atıl
llııtşır. Bir taraftan devlet me
llıurJarının refahını emine çalı
:aıı, diğer taraftan mustahsıl 

i 
1 

f 

Bir istifa .. 1 haziran 
Fe!.' fakiiltesl ~elsi H. Turino- kulüpler 
Hamit Bey istifa etti k ı:-. l 

Beş mUderrlsln meclisi mil
derrlsinln İ{'ilmaa davetini 

bir takrirle lsll'dller .• 

ongresı top anıyor 

Küşat resmi Dolma
bahçe sarayında 

yapılacak Darülfünun muhitinde riya
set intihapları hakkındaki mü-
nakaşalar devam etmektedir. Haziranın birinci günü sehri-
Fen fakültesi müderrislerinden mizde toplanacak olan b~ynel-ı 
5 zat riyasete bir takrir vererek milel Turing ku ..-----... 
müderrisin meclisin;n davet e- lüpler konkresi 
dilmesini istemişlerdir. Bu tak ·t h , 1 k · d · . . ne aı azır ı • 
rır e nyaset ıntıhabının mev- 1 . "km 1 d"I 

b 
h d"I . , . ar. ı a e ı . 

zuu a se ı mesı talep edılıyor · ti K 
d A k 1 k 

. . 
6 

.. mış r. ongn 
u. nca usu en ta rırın mu, b" 

derris tarafından imzalanması n_ıay_ısın otuz 1 

· ., · d .• rıncı cumartes 
ıcap ettıgın en mevkıı muame ·· ·· D 1 b . ' gunu o ma al 
leye konmamıştır. Dun Fen d D 
f k··ı · - H' • . çe sarayın a : ı 
a u tesı reısı usnu 'iamıt B. h"l" k"I" j 

D "'lf"' E · · N Ö ı ıye ve ı ı tar; 
B a~ ~nun mdını eş.et. mer fından resmen 1 
eyı zıyaret e erek ıstıfasını 1 k İlk . 

vermiştir. Hiisnü Hamit B. ken ç~ aca tır. . 1
' 

tımada hazıranın Tunng kulup reıl. 

HOsııa Hllmll ney 

disini gören bir muharririmize 
demiştir ki: 

birinci günü Ga- Reıit Saffet B. 
latasaryda yapılacaktır. 

Kongre azalan şehrimizde 
bulundukları müddet zarfında 
muhtelif mahalleri ziyaret ede
cekler. Bu hususta bir program 
hazırlanmıştır. 

Kongreye haziranın dördün
cü günü nihayet verilecektir. 

Mütekaitler 
Zat işleri muhasebe

clliğlnctt keslle11 
maaşlar v~rlllgor •• 

- EylUl<lı: bizim müddeti
m!' nihayet _oüTu_ .t. 'R""11.!:ıt"ız -. Hn«n"i ve mülhak bütçelerle 
lrgım dolayısıle vazıfeden ayn- ıdar olunan devairde u1;ı 1aıc
lıyorum, tatilde Avrupaya gi- müstahdem olupta, evvelce zat 
deceğim." işleri muhasebeciliği tarafından 

Adliye vekili 
Muhtelit enciimen 
bugün toplanıyor 

maaşları tevkif edilenlerin ma
aşlarının dünden itibaren iadesi 
ne başlanılmıştır. 

iskan işleri 
Ankara, 19 (Telefonla ) -

Ankara, 19 (Telefonla ) - Dahiliye Vekaleti iskan işleri
Meclis muhtelit encümeni yarın ne dair yeni bir layiha hazırla
öğleden sonra içtima edecektir. maktadır. Bu layihada geri ka
Bu içtimada Adliye Vekilinin lan iskan işleri için bir sureti 
masuniyetinin ref'i hakkındaki hal bulunacaktır. 
Başvekalet teskeresinin de mü
zakere edilmesi muhtemeldir. 

Amerikan tayyarecileri YeşilkiJg lstaslyonunda 
kındllerlnl .~e/limlıgsıılar arasında .. 

Amerikan tayyarecileri 
dün şehrimize geldiler 

Y eşilköyde parlak 
bir surette istikbal 

edilen misafirlerimiz 
şerefine dün akşam 
mükellef bir ziyafet 

verildi 

Misafirler bugün saat 
ikide Eskişehir ve 
Ankaraya hareket 

edeceklerdir 

\ 
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Dünkü nüshaıruzoa gc:ıcı..cı. i 

!erini yazdığımız dört Amerika t 
tayyaresinden avcı tayyaresi M. Nelt•inhol karargllh ku· , 
saat on ikide, mektep ve yolcu mand•nının elini sıkıyor •. 
tayyareleri saat birde vasıl ol- 1 . . 
muşlardır. Binbaşı (Melvin- Ame~ıkalı tayya_recıler va ı 1 

hol) ü hamil ke if ta aresi purla Pireye ~e1?11şler ve on 
R d b" ş yy f dan uçarak Selanık, Belgrad 

omanya a ır kaç saat azla B"'k Ed' "k"l ı. k ld • d ı d ı · · u reş ve ırne tarı ı e şe • ._ a ıgın an a tı a ge mıştır. . . 1 . 1 d" . 
rımıze ge mış er ır. 

Yeşil köyde istikbal Misafirlerimiz dün Vali B~ 
Amerikalı tayyareciler ye- yi ziyaret etmişler, Halk fırka. 

şilköy tayyare ıstasiyonunda sıı:ıa1 v~_tayyare cemiyetine giı~ ı 
Vilayet, Emanet ve tayyare ce- mış er ır. • 
miyeti namına Sait, Tevfik, Misafirlerin tercümei hali : 
Hasan Fehmi Beylerle Nakiye 

l 
hatandaşların faaliyet zeminini 
, er türlü lüzumsuz ~ngellerden 
.e;tıizlemeğe uğraşan hükfimet 
lındeki mahdut vesaitten aza-
' ' I .Qı derecede is!ifade etmek care e . • 

'

' tıni araştırmış ve bulmuştur. 
"-Cihan iktısadiyatının umumi 

1 "Qhramndan az cok müteessir 
I '1:an memleketin şimdiye kadar 

i slanb11l limanı boş .. 8. ;;ı. Meclisinde a.., ou s<Jylend. 
Faksı me.~'111 kim .. Liman şl,.hetl mi? .. .... 

Evet .. Hayır! ama hangisi?· 
l\1illet 1\'leclisindeki tenkitlere Liman 

Şirketi müdürü cevao veren1iyor 

H. ve tayyareci zabitlerimiz Heyetin umumi reisi binb~1 
tarafından istikbal edilmişler- Hol ve kendisine Körtis-ra/
dir. Maruf tayyareci Dovlittle grupu namına refakat eden m(ı 

Ankara, 19 (Telefonla ) - yere inmeden evvel havada ma- ter Golding cihan harbinde A:
Resim sergisi Meclis Reisi Ka- hirane canbazlıklar yapmıştır. ~erika ord~sund~ pilot olara~~ l 

15 kişiden mürekkep olan hızmet etmışlerdır. ı 

Resim .sergisi 

i
l 'lıar vı:· tesisat 'abasında elde 

~tiğı neticeler hangi insaflı ve 
1 <lkşinas vatandası memnun et-

j
l ~~z.Bu neticeler ,hükumetin ve 

lltc;~nin cizdiği yeni yolda 

' 

0 
U~affakivetlc ilerleneceğine 
~lı 1 sayılamaz? Vakıa yol çetin 

,1 .tjr. Fakat \•a!anın selamet ve 
•rakkisini diişünen vatanper-

1 h\er irin asılamıyacak de
l ,~ecede tlegiİ, yalnız ik-

' e' 

' adi disiplin bizde yeni 
"ılmakta olan bir mef)'ıum 

1lrlugu icin bu belki de bazı va
~n~şlan sıkıyor, onlara ağır 
)hı gehy-0r. -Ancak düşünmek 
il?.,mdır ki mem lek~tinin istik
•li, umumi menfaati bu ufak 
.k_nıtıları yüzJerce misli ile. te-
f, edecek surette bir emniyet 
:~ •nkişaf sahasına doğru tev

edilmis bulunmaktadır. 

Zeki Mesut 

Bütçe .. 
-

930 bütçesi mecliste 
kabul edildi. 

r --·-
~fsilat son haberlerde 

Vapurculara güre limanı boşaltan şirkettir; 
şirkete ve diğer alakadarlara göre vaziyeti 
bu tarzda gösterenler menfaatleri muhtel 

olan ecnebi 1tcentalardı r 
İstanbul liman şirkeai hakkın 

da Büyük Millet Meclisinde ba
zı meb'uslar tarafından vukubu
Jan tenkitler yeni ve hararetli 
bir münakaşaya yol açtı. Tenkit 
!ere hedef olan Liman şirketinin 
umumi müdürü Hamdi Bey dün 
kendisile görüşen bir muharri
rimize kısı:ca demiştir ki: 

"- Büyük Millet Meclisinde 
mevzuu bahsolan her hangi bir• 
mesele hakkında bir tek kelime 
bile söylemeğe kendimde sala 
hiyet görmiyorum. Bu hususta 
söz söylemek hakkı İktısat veki 
!ine aittir.,. 

. 

nanıdi rıt' Zeki Beyler 

fajdeledir. Bu teşkilat, işlerin 
daha kolaylık ve intizamla ce
reyanını temin etmektedir . 

Zeki B. diyor ki .. 
Limandaki durgunluğa şirke 

Ticareti bahriye müdürü Ze- tin sebep olduğunu iddia etmek 
ki Bey Liman şirketi hakkında doğru değildir.,, 
diyor ki: Liman işleri hakkında tacir-

"- Liman şirketi gibi maz- !er tarafından vakı şikayetleri 
but ve muntazam ve tarifesi hü tetkik ile meşgul olan Ticaret 
kıimetin kontorolu altında bir te 1 odası deniz ticaretı işleri rapor 
şek kül mevcut olması her halde (Mabadi il;in~i sahifede) 

l
zım Paşa Hz. tarafın.da~ açıl- misafirlerimiz şerefine dün ak- Uçuş noktai nazarından he i 
~ştır. Açı~ma merasıı:runde ~e şam Perapalas otelinde bir zi- y_ete riyas.~t eden bin~a~ı (D?.f 

J kıller, mebuslar, kordıplomatık 1 yafet veril~iş ~e ~amimi nutuk tıl) den dun bahsetmıştık. Du. 
1 bulunmuşlardır. !ar teatı edılmıştır. (Mabadı altıncı sahifede)-_. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~·· 

Ocak binası 
Yalıında müzagedel ye çıkarılacak 

1 Ocak hey' eti idaresi binayı 
' satın alacslt 

Türk ocağı heyeti idaresi dün 
vali vegkili ve şehremini Muhid 
din.B.in riyasetinde toplanmış, 
bu içtimaa Türk ocakları heyeti 
merkeziye reisi Hamdullah Sup 
hi B.de iştirak etmiştir. Maliye 
vekaletine ait bulunan İstanbul 
daki ocakmerkez binası yakında 
müzayedeye çıkarılarak satıla
cağı için dünkü içtimada müza 
yedeye iştirak edilerek binanın 
ocak namına satın alınmasına 

karar verilmiştir. 
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l Hanımlar yol vergisi verecek, aaker oıacaklar.. ıızeıelud•n f 

Hanını - Ne o gene suratından dUşen bin parça olacak otbl ~o,..•ırf..,u!lsıın? ~ 
R,,u -- nnu benden detJll .. LlllifB Bekir H•nımdan aor.. ~ı a 



~akle en : KAM AN .şERIF 
ıasının gömüldüğü topraklardan inilti

ler, yalnız kendinin 
duyabildiği feryatlar yükseliyor ... 

1HARIÇTEN 

Mesele 
ALDIGIMIZ HABE LER 

ep Akdeniz meselesi 
ihtilafı bu gidişle Italya - Fransa 

hali edileceğe b . 1 
enzemıyor ... 

"'!ltll llllfllll!llUI l l l l llltlllllllllllttlllllH 1111111111111111!111111111111lltllll1 1111ı1114 lllHIU l l l lllllllHltllllllllHUl l lltlllltıllllllllllU 

Franaada 1 

Avrupa birliği 
Alman yada 

Konferans 

- -

o 

Si 

tlütçe müzakeresi ikmal edildi. Meclis 
perşembe günü toplanacaktır 

-----
Ateşli 

nutuklar 

M. Mussolini mey
dan okuyor 

Brland muhtırası 
gönderildi .. 

Avrupa birliği için 
toplanıldı. 

Ankara, 19 (A.A) -Büyük 15,835,210. Emniyeti umumiye 
Millet Meclisi bugün öğleden bütçesini 4,435,954 ve Jandar
evvel saat 10 da toplanarak ma umum kumandanlık bütçesi 
muhtelif vekaletler bütçelerine ni 8 milyon 915 bin 646 lira ola 
283,320 lira munzam tahsisat i rak kabul eylemiştir. 
tası ve 1929 senesi bütçesinin Bu suretle bütcenin masraf 

PARİS, 18 A. A. _ Briand muhtelif fasıl ve maddeleri ara kısmının müzake;esi ikmal edil 
muhtırası Akvam cemiyetine 

1 
BERLİN, 19 A.A. - Gaze- sında 540 bin liralık munakale miştir. Bundan sonra 1930 büt 

Son günlerde İtalyada söy- dahil bulunan Avrupa hükumetlteler, ve hilhassa Germania ve yapılması hakkındaki kanun cesi varidat kısmı müzakere etli 
!enen bazı nutuklar her tarafta !erinden 27 isine ayni zamanda Worvers, M. Briand'ın Avrupa layihası ile dahiliye vekaleti- !erek bütçenin heyeti umumiye 
az çok derin bir akis uyandır- tebliğ edilmiştir. Bu muhtırada federasyonu projesini müsait nin, merkez teşkilatı ve nahiye si intaç edilmiştir. Bütçe reye 
maktan geri kalmıyacak mahi- 9 Ey!G.lde Cenevrede izah edil- surette tefsir etmektedir. Ga- müdürlerine hayvan yem bede- vazedilmiş ve 237 rey ve mevcu 
yettedir. Mesela İtalya parla- miş olan fikirler tevsi olun- zeteler Almanya'nın bu husus- li verilmesi, Washingtonda im- dün itifakile kabul olunmuştur. 
mentosunda hariciye bütçesi- makta ve 3 ihtiraz! kayit ileri ta sarfı mesai etmesi lazımgel- za edilen milletler arasında tel- Makamı riyasetin bildirdiği 
nin müzakeresi münasebetile sürülmektedir. diğini yazmaktadırlar. siz telgraf mukavele ve nizam- bu tasnifi ara neticesi alkışlar 
söylenen sözlerden tutunuz da Avrupa ittihadı birliği kon- namesinin tasdiki hakkındaki la karşılanmıştır. 
evvelki gün M. Mussolini tara- 1 - Avrupa hükllmetlerinin feransı açılmıştır. Dahiliye na- kanun Iayihalarını müzakere Kabul edilen yeni bütçe ile 
fından Florence da irat edilen elbirliği ile çalışmaları Akvam\ zırı M. Wirth, Almanya devle- ve kabul etmiştir. devlet bütçesine dahil dairelerin 
nutuk az çok farklı kelimelerle cemiyetini zafa uğ:a_ımak şöyle tini temsil etmekte idi. Murah ANKARA, 19 (A.A) - Bü- 930 mali senesi masrifi karşılı
hemen hemen ayni maksadı i- dursun, onun eserını kolaylaş- haslara Leyanı hosamedi eyle- yük Millet Meclisi saat 14 te Iğı olarak 222,604,023 lira tah-
fade ediyor. tırmak lazım gelir. dikten sonra konf~ransın küşa- tekrar toplanarak bütçenin mü- sisat ve buna karşılık olmak üze 

M. Mussolini, fasist idaresi- dile M. Briand'ın Alman hüku zakeresine devam etmiş ve Dahi re 222,732,000 lira var~'lat tah· 
ne muhalif olan İtalyanlar hak 2 - Avrupa hükumetlerinin metinin hususi bir ehemmiyet !iye Vekaleti bütçesini 4 mil- min edilmiştir. 
kında pek ağır şeyler söyledik bir arada çalışmalan herhangi atfetmekte olduğu muhtırası- yon 566 bin 794 lira, Posta, tel Meclis perşembe günü topla· 
ten sonra nutkunun şiddetli bir kavim ve ırk aleyhinde ol- nın neşri k,..,r; •dinin ayni za- graf ve telefon bütçesini nacaktır . 

• 

Çl'lih kılıcın yırtıcı soğukluğunu hendi bağrında 
hlasedlp titriyordu .•. 

1 (urşun kütlesi Agripine isa- luyordu: Acaba Agripin lejyon 
. etmemiş, gemi fazla zede- !arımı ayaklandırıyordu? ... 
mediği için tekne batmamış 

cümlelerini İtalyanın bahri pro- mamak ve karşılıklı tam bir iti
gramını tatbik edemiyeceğini mat dahilinde inkişaf etmek i
söyleyenler aleyhinde sarfede- cap eder. 
rek evvelce Romalılara ait o
lan bir denizde İtalyanın hay
-iyeti kırılmış bir vaziyete düş-

Facianın üst tarafı da ma- Naaş alel'acale yakıldıktan 
ndu. Fakat bütün bu bilinen sonra küllerinin gömüldüğüı 1 
rlerin çehrelerde en ufak bir topraktan uzun iniltiler, yalnız 
bile görülmiyordu. Tebes- kendinin duyabildiği feryatlar' 

1 nden, sevinç göz yaşların- yükselip zulmetler içinde ona 

l 
/ 

3 - Bu mesai iştiraki Avru
pa birliğine dahil olacak devlet 
!erin hakkı hakimiyetini hiç bir 
veçhile ihllil etmemek lazım ge 
lir. Muhtıranın sonunda Fransa 
hükumetinin bazı fili ve amell 
sebeplerden dolayı evvelce ileri 
sürmüş olduğu fikirlere merbut 
kaldığı beyan edilmektedir. 

:1 başka bir şey görülmiyor- irişiyordu. 
1 

İmparator nasıl bir tehlike 
Napolinin dağdağası içinde 1 

a~mkıştıb? .. Agkripin, ~ya, m11~v intikam istiyen gölge belki de 
nı ay etıme ten muteve ıt 

peşini bırakırdı ... 
ııdet içinde oğlunu devirmek Fakat Napoli azabını hafif-ı 
ıksadı ile bir suikast tertip et letemedi. 
şti. Onun öldürmeğe ahdet- Romada Neron şerefine ayini 

D şti. Gemi bir kayaya çarpa !er devam edip duruyordu. Ag.I 
·, kazaya uğramıştı. Agripin ... :r:n':" doğdu6"u. 5Ü.ı.• ld.11cllt!ffiC) 
r .... 1 ...... ı ......... ,.,.ı,. ... ,4~ ugıuna gil- günler arasına katıldı. Neron 

MARSİLYA, 18 A. A. 
Cümhuriyetçiler birliği kongre
s; müzakerelerine nihayet ver
miştir. Kongre, parlamentoya 
dahil bu ı unan azalarını nisb! 
temsil usulünün kabulü lehinde 
bir lı.anun layihası teklif etme-
- -· ge memur e ıgtır. 

İngilterede ne deniyor? 
M. Wlrth 

mana tesadüf etmesi hususunu 
ehemmiyetle kaydetmiştir. : merak etmesin diye haber Baies'e Minerva bayramım tesl 

, llamıştı. Halbuki haberi geti 
1 adam İmparatoru öldürme it için gitmişti. Bu ilaha karşı 

LONDRA, 19 A.A. - Mat- Zeplin gidiyor 
~mat, bir Avrupa. fe~erasyonu Paris, 19 (A.A) _Almanya 

ı memur bir cellattı. Bereket ayrıca bir şükran nişanesi ol-
mak üzere Senatoda Neron'un :sin ki, ihtiyatlı hareket edi-

l ı ek vakti zamanile silahlan heykeli yanına Minervanın al-
inden alınabilmişti. Kadın hi- tın bir heykeli dikilmeğe karar 

verildi. Böylece Senato ana ka- .. 

1 ıhdası hakkındakı .. Br~and rı::uh Cenubi Amerika sefe;-ini i~ra 
tırası hakkında ınusaıt tef sırat / etmeğe teşebbüs etmiş olan 
ta bulunmaktadır. Observer ga zeplinden alınan bir telsize na
zetesi, durendi~ bir, dev.~et a~a~ J zaran hava sefinesi bu sabah sa 
mı olan M. Bnand ın şohretını 1 at 4 te Mahon üzerinden i.ıçıni.ıs 
bir kat daha. arttıracak bulunan tur. , 

, ı.inin meydana çıktığını anla t·ı· . .. .. . t. k d. M. Mussolını nııtıık söylerken 
h .dd d h · · d ı ının curmune ış ıra e ıp na- _. . _. . 

ıca ı et ve e şet ıçın e mına şenlikler yapıyor, alçaklı- ~.egı a~ta. kabul edemıyecegını 
!arak kendi cezasını kendi eli ğın her şeklini mübah görüp soylemıştır. . 

ı vermişti. İmparatorlug· un ı İtalya F d k 
bu projeyi Ingiliz efkarı umu- --
miyesinin kayıt VP şartsız ka- Firari Rumlar 
bul etmekte olduğunu yazmak 

yapıyordu. - ransa arasın a ·ı 

tadır. Atinada miting 
i.hlara karşı olan şükran bor- bahri ihtilaf Londrada halledi-
nasrl ödenebilirdi?.. Fakat sanki umumi vicdan lemeden kaldı. İtalya, Fransız 

ı t . gizliden gizliye isyan etmiş gi- donanmasile müsavi bir bahri 
şte Neron bu masal~. bızza_t bi, vehim ve hezeyanla sükunet kuvvet istiyor. Fransa buna ra- Amerikada ne diyorlar? yapacaklar 

1leme alıp Senatoya gonderdı. b 1 - 1 d j z: olmuyor. Cenevrede Cemiye k"k · ··- ·· b • ı u maga ça ışıyor u. 
1 
ı•·. ı atın yuzune u r~smı mas' ti Akvam meclisinin içtimaı 
yı _taktı .amma aynı oy~u Her tarafta harikulade vak'almünasebetile toplanan İtalya, 

• ,ndı nefsıne karşı o?'nama?"a !ardan bahsediliyordu. Kadının 1 Fransa ve İngiltere hariciye 

1 
,ıvaffak olamadı. Cınal:'et ı_ş- biri guya bir yılan doğurmu!5-' nazırları Roma ve Paris arasın 
uneden evv.el, bu h~~ısenı~ tu. 1 da bir itilafa vasıl olmak için 

Atina, 18 (Hususi) - Bura-
Washington, 19 A.A. - Res- ya avdet etmekte olan Enis B. 

mi mahafil, bir Avrupa federa- in İstanbul gazetelerine vuku 
syonu teşkili hakkındaki Bri- bulan beyanatı burada müsait 
and projesini hali hazırda bu tesir uyandırmıştır. 
projenin bilhassa iktısadi saha Hüküm süren itilafperverlik 
da tahakkuku keyfiyetinin bir' fikri salahiyettar mahafilde ihti 
takım müşkülata maruz kalaca lliflarınhal ve fasline yardım ede 
ğını kabul ve teslim etmekle cek bir amil addolunmaktadır. 

. ;:danın~a .hasıl edecegı aksı Diğer bir kadına da kocası-! ba~lıyacak müzakereye zemin 
'.:e~_eı::ıış~ı. ~eron a.nasının 1 nın kollarında iken yıldırım isa hazrlamak istediler, görüştüler. 

1 , ıımu?u bı~ halas çaresı olm~k bet etmişti. Bir gün güneş kay- 1 Fakat b•ı mülakatların üzerin
' ıere ıst~:nış ve kurt~-l~ş sevın boldu. Gökyüzü ka«:ırdı. Mor 

1 
den bir iki gün bile geçmediği 

~ • oı:ı~ mur~:.a~t .~ttıgı. vasıt~- bir renk bağlıyan zemin üzerin ha'.d: M. Musso1ininin şimdi 
t: ı1 ıgrençlıgını gormesıne ma- de gölgeler garip bir surette a'.< doğrudan doğruya Fransaya 

?!muştu. Fakat uyanış pek setmeğe başladı. Birdenbire ge- bir hücum addedilebilecek bö-

beraber teveccühle karşılamış- Atina ,18 (Hususi) ·- Mu-
lardır. hacirin mahafilinde hummalı 

;:ı oldu. İ~parato~n şuuru ce oldu. yle bir nutuk söylemesi Cenev-
·' · daha yerme gelmıyecek su (Bitmedi) vre müzakeratının neticesiz 

Hind/standa 

Mahkumiyet _ _. ___ _ 
, . ;:te sarsıldı. .... kaldığı mahiyetinde de tefsir 

Anadolu Aı· ansı edi 1ebilir. İtalya-Fransa ihtila- Millicilere karşı şiddet 
;İlk önce Bails'ten Napoliye fı Akdeniz de hakimiyet mese-
lçmağı düşündü. Agripin'i is- lesidir. Her iki dev~et de bu SHOLABUR, 19 A. A. -
t :bal ettiği bu sahilleri görme Bir nutuk kaç günde hakimiyete temamile sahip ol- Askeri kumandan son isyanlar 
1 tahamül edemiyordu. İmpa- verilebilir? mak sevdasındadır. dolayısile 23 Hintli hakkında 
toriç.e g • ·i ile batmış olsay- verilmis olan mahkUmiyet ka-
Neron anasının son dakika- PARİS, 19 A.A. - Paris ga- rarların,ı teyit etmiştir. Bıı me-

1 ·ını nasıl geçirdiğini bilmiye- Bugün Anadolu ajansından zeteleri Avrupa hükumetleri a- yanda kongre katibi umumisi 

1 
k, sükunetini bir der~ceye k.a 1 şikayet etmek mecburiyetinde rasında bir birlik vi'cude getiril 7 sene ağır hapse, reisi de 5 se
r muhafaza edecektı. Agrı- ı bulunuy-;ruz. Yeni sene bütçe- mesine müteallik Fransız muh ne ağır hapse ve ceman 27,675 

f1'in, o suretle, belki de istırap sinin· müzakeresine Millet tırası ile M. Tardieu nün dün rupi nakt! cezaya mahkum ol
kmeden öldüğüne, sadece in-J Meclisi cumartesi günü başla- söylemiş olduğu nutku ve M. muslardır. 
nlar arasından silinip gittiği-ı dı. Cumartesi günü Maliye ve-

1 
Mussolininin F!oranceda irat BOMBAY, 19 A.A. - Polis, 

kendini in~ndırabile~.e~ti. 1 kili tarafında? y~ni sene ~ütçe- 1 etmiş olduğu nutku karşılaştır- \Vadala tuz ambarını zaptetme 
ıkat kader bu ınsaf ve muruv- si münasebetıle ırat edılecek maktadır. Bu gazeteler, netice ğe uğraşan gönüllüelere karşı 
ti hem kadından, hem de oğ nutkun bir ehemmiyeti mahsu- olarak "Avrupa hükmünü vere- daha şiddetli çarelere başvur

'1dan esirgemişti. Herşeyi an sası olacağını düşünerek mez- cektir,, suretinde mütalea be muş ve sopa istimal etmiştir. 
r , lığını, .~_ar_7ı~ına ~ikileı:ı _cel- 1 kur ~u~kun ka:~ıe:e tam .b~r 1 yan etmektedir. Gönüllülerden 6 kişi yaralan-

·lara gogsunu açtıgını bılıyor metnını vermegı bır gazete ıçın mış 70 kişi tevkif olunmuştur. 
. Maddi elem karşısında ce- vazife addediyorduk. J miyeti dü~ünerek ajansın böy- -·--========--
1 olduğu için, çelik kılıcın yır le azami sürati göstermek icap Cavada bir felaket 

1 ; roguklu~unu kemli bağrın- Fakat cumartesi irat edilen eden günlerde gazetelerin vazi 
~ his.;edip titriyordu. Bu ha-

1 
bir nutkun Anadolu ajansı tara- 1 fesini güçleştirmemesi bilhassa SEMARAr;ıG, (~ava)- A.A. 

lleri zihninden kovmak için fından verilen metnin gazetele temenni edilecek şeylerdendir. - 19 Telemaıo d.agının yama~ 
tün laıvvef:ni sarfediyordu. 1 re tevzii acag pazar günü ge- Cumartesi söylenen bir nutkun; cından fışkıran bır çamur selı 

'l!<at bu kabus ruhuna ilel ebet 1 cesi ikmal edilebilmiştir! verilmesi pazar gününün gece- Cavanın merk~zind~ kain. Lika 
'f1lmış aibi bir türlü silinmi 1 Anadolu ajansı memleketi- sinden evvel bir türlü ikmal e- san namındak~ ~erl~lere aıt ~3;
ı rdu. Eazan gece geç vakit te, mizin en mühim bir ihbar ve dilemezse buna "sürat" demek sabayı alıp goturmuş 45 kışı 

1 lerd<" hir boruzan sesi rlııvu-, istihh~r vasıtasırlrr. Ru ehem- kabil olamaz de2.ilrrıi? ölmüştür 

bir faaliyet hükum sürüyor. Fi
rari İstanbul rumları gelecek 
pazar günü bir miting tertip edi 
yorlar. 

Bu mitinge İstanbullu meb
uslarla ayan azası iştirake da
vet edilmişlerdir. Şiddetli müna 
kaşat olacağı tahmin ediliyor. 

Karadeniz Rus 
filosu meselesi 
Atina, 18 (Hususi) - Atina 

matbuatı karadeniz Rus filosu
nun takviyesi meseesile meşgul 
dür. Gazeteler, bu hadisenin 
Balkanlar için büyük bir ehem
miyeti haiz olduğunu ve bü
yük dev 1et1 erin n azan 
dikkatini celbedeceğini yazıyor. 

Hatta bazı gazeteler Rusya
nın donanmasını Karadenizde 
tahşit etmesi münasebetile Bal
kan devletlerinin müşterek bir 
teşebbüsünü teklif ediyorlar. 

Balkanlarda dostluk 
BELGRAT, 19 A. A. Tica

ret nazın M. Demetroviç, Sela 
nik gazetecilerin Balkan mil
letleri arasında bir mukarenet 
vücude getirilmesi lüzumundaa 
bahsetmi~tir 

Silah altında 
M. Mussolini Floransada büvilk bir r<~sm 

geçit vaptırdı 
ve askerlik hakkında bir nutuk ~öv1cdi 
Florance, 19 (A.A) - M. I "Gençleri silah altında gör

~~ssolini mil~ . ordu _jenerali düğümüz zaman en evvel kıra 
unıformasını labıs oldugu ve ya I hatırımıza gelir. Onun bize ver 
nında sivil ve askeri bir 5ok ri . ceği emri tamamen yerine get 
cal bulunduğu halde bugun yer 1 - . . 
1. f · t k t t b.. -- k b. recegız. Kollarınızı ve kalplen 

ı aşıs ı aa ına uyu ır ge 1 . . 
çit resmi yaptırmıştır. ıı_ız'. haz'._'"l~yınız ve _k~vv:tlen _ 

Geçit resmine 120 takip tay nnız. Takı vatan sızı çagırdıg 
yaresi iştirak eylemiştir. Geçit J zaman onu müdafaaya hazır ol 
resmini müteakip M. Mussolini 1 sınız . ., 
askerler hakkında şu nutku irat 1 M. Mussolini halk tarafnıda 
eylemiştir: şiddetle alkışlanmıştır. 

Muhtelit mabken1eler 
ANKARA, 19 A.A. - Muh-ı kadar yaz tatiline karar vermi 

telit Hakem Mahkemeleri Tür- tir. Bu müddet zarfında buma 
kiye umumi ajanlığından tebliğ kemelerin muhakeme usuller 
olunrrıustur: 

Türk - İngiliz ve Türk - İta
lyan Muhtelit Hakem mahke
meleri 5 temmuz 930 tarihin
den 31 ağustos 1930 tarihine 

nizamnamesinde gösterile 
müddetler cereyan etmeyecek 
tir. Keyfiyet mezkur mahkerrı 
ler riyasetinin iş'arı üzerine ; 
lan olunur. 

~---

Gece Tahtak;ılede 10 
dükkan yandı 

Dün e:ece saat 24 bucuğa ı büyük bir yangın çıkmı~ ve 
doğru Tahtakalede İpcilerde dükkan yanmıştır. 

100,000 lira Istanbul linıanı 
Ankara ,19 (Miliyet) Türki (Birinci sahifede:, m:ıbat) 

yede spor teşkilatı için bir stad .... Aı· R B ı· ·f · · -ı k ·· b"" toru ı ıza ey, ıman tarı 
yom ınşa ettın me uzere ut 1 . d h lk 1 h' t ·ı· t . enn e a ın e ıne enzı a 
çeye 100,000 !ıra konmuştur. lm ft ı ki b r • 1 pı asına tara ar o ma. a e 
Kayserı - Maraş yolu ber şirketin vaziyeti fenaıaşt 
Ankara 19 (Telefonla ) _ı dığı iddiasının doğru olmadı_ 

Nafia Vekaleti dört buçuk mil -1 ve şi:ketin lüzum_lu bir. te~~~.k 
yon lira keşifli Kayseri-Maraş, oldugu ve aleyhındekı gurul 
şosasmın etüdüne başlamıştır. ı ve propagandaların, menfaati 
İnşaat gelecek sene başlıyacak ri bozulan ecnebi acenteleri ta. 

fmdan yapıldığı kanaa~indedı 
tır. 

Yeni yollar Vapurculara gelince.... . 
Diğer taraftan v~.purcular b 

~nkara'. ~ 9 (Telefonla ) -1 ligi, tacirlerin şirket hakkıı:' 
Şehır dahılı yollarla, şehırler I ki şikayetleri haklı olduğu ı 
de yapılacak yapılar hakkında, diasındadır. Birlik umumi ldi 
Dahiliye Vekaleti bir layiha ha : bi Şevket Bey diyor ki: 
zttlryor. "- Liman şirketi ticareti d 

Asfalt yollar durmuştur. İstanbul limanı~ 
A k 19 (T 1 f 1 ) 

hali bunun açık Vf> bariz de1' 
n ara, e e on a - . d' • 

Ankara civarı asfalt 11 ır. . .. yo arının 1 Tüccar istediği zaman rrıalı 
ınşası yakında munakasaya ko k k d. E 1 ·d a' k çe ememe te ı r. s.u en rrı 
nBacal tır. Ç l nasıl ar cal ınan mallardan me$ 

a ye- anakkale yo U tutulurdu. Halbuki sirke:iıı b. 
Ankara, 19 (Telefonla ) - le bir mes'uliyeti y~ktur. Şir 

Balye-Çanakkale yolunun Balı- tin masrafı lüzumundan çok f 
kesir hududu içindeki kısmı ik ladır. Bı1 masraf ehemmiyetli 
mal edildi. Diğer kısmı da bu rette indirilebilir. Bn sure:l 
sene ikmal edilecektir. ı tarifelerde yüzde otuz tenzil 
--~• uu •' mümkün olur. Hele hütiin 

İdman şenliği !I man islerinin bir elden •dare 
Cuma günü saat 10 da Tak- cihetirı:e gidilirse tarifelerde 'i 

sim sitadyomunda yapılacak rı yarıva tenzilat yapılabilir. 
jimnastik bayramına iştirak e- ı Eskiden gemiler<" s11 (35) 
decek talebelerden kızlar· bu- ruşa verilirken şimdi şirket(4 
gün öğleden evvel erkekler: , öğ 

1 

kuruştan vermektedir. Diıba.r 
tedea wua ~ yaı:ıacaktar- koyu da asgan t-ı~,ı~ .. indiflfl 
dır lazımdır. 



Doktorlar arasında: Büyüklerini tenkit ede 
ı;::-.:-:::;;;:-~ı;;---h_a~y~s~iy~e~t~d_i~v_an_ı_n_a.~_v_e_rı~·li~y~o~_I~_::_:< 

-
çük doktorlar 

ihtilaf Emaneti• Karar verildi Vilayette Konsorsiyom 
Çok doğru Yalova yolu 

Doktorlar arasında 
~ene bir ihtilaf çıktı __ ._... __ Hesap encümeni has 

taneleri teftiş ediyor. 

Hangi hastalar !stan
bula gönderilecek? 

---
E:tıbba odası büyük -- Vilay_etlerden rasgele 
hekimlerin genç tabip- ,\ıuhtelif ihtiyaçlar tes- hastagönderilmiyecek 
ler· h. d·~ · · bit edilmektedir l ımaye etme ıgını İstanbul hastanelerine ve Da-
Yazan doktorları diva- c .. t. b 1 d. k.k. h rülaczeye diğer vilayetlerden ne 

emı) e ı e e ıye tet ı. ı e- ti ı ·· d ·1 
tıı haysiyete verecek .• sap encümeni azalan toplu bir ~~gr~ d:~~~ta ve:~~~~ gton efn e 

- halde hastaneleri gezerek tet- dan .1, 
1 ıtyle vet a e. 1 

1
ara ın-

k
.k d B d vı aye ere amım o unmuş 
ı at yapmakta :rlar. un an tur :Sazr genç doktorlar tarafın

dan kendilerine bırakrlmasr la
~!Jtıgelen hastalan profesör he 

1ınlerin tedavi ettikleri iddia 
lile vaki olan şikayetler, ortaya 
Ytni bir meste çıkardr. Bu hu
&ııstaki neşriyatı hekimlere kar 
ıı tecavüz mahiyetinde gören E 
libba odası idare heyeti mesele 
~.' vazıyet ederek müştekileri is 
11~aha davet etmiş ve bunlar
dan Muhip Nurettin ve Mitat 
Salim Beylerin i:ıahatmr dinle
ltıiş ve işin tamikini kararlaştır 
ltııştır. 

Nerede olduklarr malfım olmı 
~an diğer şikayetçi hekimler; 
d, ilanla çağınlıyorlar. 

evvel Cerrahpaşa, Haseki ve · Darülacezeye alınacak kimse
Beyoğlu hastaneleri gezilmiş lerin İstanbulda doğmuş ve ta 
olup dün de Emrazr zühreviye vattun etmiş, yersiz, yurtsuz ve 
hastanesi gezilmiştir. Encümen 
biitün hastanelerin noksan olan çalışmrya kudreti olmıyan sa

kat, alil kimseler olmalarr 18-
ihtiyaçlarrnr tasbit etmektedir. zımdır. 
Bilahara bu ihtiyacatm temini Binaenaleyh diğer vilayetler
için Emanetin nazari dikkati den İstanbula aceze gönderile
celbedilecektir. mez. Bu kabil kimseler mahal

-<>-
Taksi saatlerindeki hile- ti teşkilat ile siyanet olunur. 

Hastalara gelince: Kabili şi -
karlığa karşı fa olmıyan ve avdet harcırahı 

Son bir hafta zarfında yapılan 
teftişler neticesinde muhtelif se 
beplerle yüzden fazla otomobil 
çevrilmiş ve bunlardan kısmı a 
zammın taksileri buzuk olduğu 
görülmüştür. 

temin edilmiyen hastalaım da 
İstanbul hastanelerine gönderil 
memesi icap eder. 

Dayak tahkikatı 

. İdare heyeti tetkikatınr bitir 
dıkten sonra meseleyi oda haysi 

Bunlar hakkında takibat ya
l pılmakta olmakla beraber, tak 
) silerin daha sıkr bir kontrole ta 

bi tutulmasına karar verilerek 
bu hususta seyriisefer merkezi 
tarafıdan Emanete bir rapor ve 
rilmiştir. 

Taksim merkezinde dayak ye 
diğini iddia eden aktör Muam
mer Beyin dün mülkiye müfet
tişliğinde ifadesi alınmıştır. Mu 
ammer B. dayak yediğinden ıs
rar etmiştir. 

Buca nahiyesi 
İzmirin Buca köyü nahiye ol 

muştur. 

l 

-
) 

Rapor heyeti feniyece tetkik 
edilecektir. Takailerin şimdiki 
şekilde iki tarafından bir tel ge 
çirilerek yalnız bir tarafından 
mühürlenmesi muvafık göriil
diği için geçen telin dört tara
fın da mühürlenmesi ve şayet 
bir tamire ihtiyaç hasıl olursa 
bu mühürleri doğrudan doğru

r ya seyrUsefer merkezi tarafın-
dan çözülerek tamirden sonra 

ı gene seyrilseferce kapatılması ta 
1 mire ihtiyaç hB.sıl olsa bile mü-

--------
Yırtık paralar 

Şimdiy! kadar yalnız eşhas 
elindeki yırtık ve fersude para
lar tebdil edilmişti. Bu hafta
dan itibaren bankalar ve mües
sesatm elindeki yırtrk paralar 
tebdil edilecektir. 

Fersude paraların şehrimizde 
azaldığı anlaşılmaktadır. 

Yırtık paraların tbdiline gay
ri muayyen bir müddete kadar 
devam edilecektir. 

Bu ay nihayetinde 
bitirilecek 

V nli B. gazetecileri 
Y tılovaya davet edecek 

Şimdiye kadar ihmal edilen 
Yalova yolunun ikmaline çalışıl 
maktadır. Bu hususta ihmali gö 
riilenler hakkındaki tahkikata 
da devam olunmaktadır. Yolun 
bu ay nihayetine kadar her 
halde bitirilmesi mukarrerdir. 
Di.in, inşaatın ne raddede oldu
ğunu kendisine soran bir mu
harrimize vali Muhiddin B. : 

"- On gün sonra gazetecile 
ri Yalovaya davet edeceğim. O 
zaman göreceksiniz.,, demiştir. 

Bir nahiye müdürü
nün cinayeti 

Rizeden yazılıyor: - Rizenin 
Mapavri nahiyesinde zavallı bir 
genç ölüdüriilmüştür. 

Altı nahiye müdürü bir deniz 
gezintisine çıkmışlar. Kafalar 
biraz keyflendiği bir sırada Ar
have müdürii Mustafa Bey çı
kan münazaa neticesinde kayık 
çıyı vurmak için tabancasınr çe 
kerek ateş eder. Fakat o sırada 
birdenbire öne geçen Trabzon 
lisesi tal~besinden Celal Beye 
çıkan kursun isabet ederek ağır 
ca yaralar. Zavallı genç kaldı -
rıldığı memleket hastanesinde 
vefat etmistir. Katil derdest e
dilmiştir. 

Diğer taraftan Aba köyünde 
de bayram yerinde dönme dola 
ba atrlan bir kurşundan bir kişi 
ağır yaralanmıtşır. ----·----

Ankara Ziraat mektebi 

Ankara Ziraat mektebi mü -
dürüldüğüne muallimlerdenHik 
met B. tayin edildi. 

Tevfik Salim Paşa 
~et divanına tevdi edecek ve 
llıadde tasrih etmeden isnadat 
ta bulunanlar hakkında takibat 

hürleri kendi çözenlerin tecziye 
!eri için talimatnameye bir ınad 
de ilavesi muvafık göriilmekte
dir. Rapor heyeti fenniyece tet 
kik edildikten sonra bu hususta 
ki mütalea makama bildirilecek 

Tuhaf şey! 
~apılacaktır .. 

1
• Etibba odasr reisi Tevfik Sa . 
~~ paşa, profesörlerin genç he tır. --0-

.~ınleri himaye etmediği ve bü Foto muhabirini merkeze 111n hastalan kendileri tedavi 1 
";!tiklerine dair çrkarrlan iddia- götüren er 
'~n tekzip ederek demiştir ki: Bir kaç zabıtai belediye me-
.. "- Halkın kendini tedavi et muru tarafından bir seyyar satı 
~tınek için istediği hekimi inti cı merkeze götürülürken Cüm
~ap etmesi sarih bir hakkıdır. huriyet refikimizin foto muha-
1 ":Upada büyük hekimlerin biri tarafından resmi alındığr 

1
°grudan doğruya müracaat e- için zabitai belediye memurları 

. en hastalara bakmayıp ancak muhabiri merkeze götürmüşler
~karlaşların gönderdikleri has- dir. Emanet müfettişi umumili 
"'-!ara bakmakta olduklarına da ği bu memurlar hakkında tahki-
r olan iddia toğru değildir. kata başlamıştır. 

Hekimin muayenehanesine --o-
~'!r kes müracaat edebilir ve he Asri ahır 

1
11lı kendi muayenehanesine ge 

~rı hastanın evvelce bir talip ta Ahır sahipleri vaziyeti mali
~~bndan muayene edilip edilme yeleri müsait olmadığından ba
"1tıni sormağa mecbur değildir. hisle asri ahırların Emanet ta -
~ llir tabibin kendi muayenehan .. i- rafından yaptırılması için teşeb 
~ t ınüracaat eden hastayı kabul büste bulunmuşlardır. Bu talep 
~•usunda dünyanın hiç bir tarafın- muvafık görülmediği için müd
ı· takyidat konmamıştır. Zannede- detin hitamında talimatnameye 
~"' ki, beyanatta bulunan arkadaş- riayet etmiyenlerin ahırlarr ka 
~ 'ırnrz Deantolojinin bu esa• kaide-
1.~dcn gaflet gösteriyorlar ve hekim patrlacaktır. 
~ hınesile hastanın evindeki vaziye- -O-
' ı~.arıştmyorlar. Her hekim, bütün Vakit küresi nicin 
~~IQnııerin münasebatrnı tanzim c-
ı;;'" kaidelere riayete mecburdir. işlemiyor? 

. ~trıç tabipleri himaye ve teşvike Vaki kiiresi Emanet tarafın-
ı,~ilftarız Memleketin istikbali bit- dan Galata kulesine konulduğu 
h ıı gençlerindir. Mü,tekileri Oda- halde hala is.lemeg· e başlama
lı ~avet ctmek.liğimiz, mevzuubahs 
~~rıyatın kendilerine ait olup olma- mıştır. Bllna da sebep kürenin 
tını tevsik içindir. henüz hangi makamca işletilme 

tiı \'oksa gençleri susturmak hi<: va si icap ettiğinin tayin olunma
lu olamaz. Maamafih hiç bir kimse mamasıdrr. 

Bir muzipliğin hikayesi 
Yalova safasında akla gelen bir muziplik 

Erdekteki balıkçıyı 
Cümhuriyet matbaasına kadar nasıl getirtti 

Bayramın ikinci günü, gaze- - Ben Erdek balıkcıların
tecilerin bir Yalova sefası yap- danım. Geçenlerde avlanırken 
tıklan maJUmdur. Neşe ve şeta denizde çalkanan bir şişe gör
retle geçen bugünün akşamı, düm. Merakla şişeyi aldım. İ
güvertenin bir kenarında topla 1 
nan şakacı bir kaç arkadaş, a- ı 
ralarında tuhaf bir eğlence ter . 
tip ediyorlar. ı 

Dalge.lar arasında 

Bu eğlence şu: Boş bir bira 
şişesinin içine "bulana elli li
ra verilir?" vaadini ihtiva eden 
bir pusulacık koyup denize at- r 
mak. 

Derhal şişe bulunuyor ve 
muziplik olarak küçük mektup 
şu şekilde hazırlanıyor: 

" Ben, zirde vaziülimza, 
Cümhuriyet gazetesi tahrir mü 
dürü Kemal Salih, bu şi!Jeyi 
bulup, içindeki mektubu bana 
getirene (50 ellidir) lira verece 
ğim." Ve ufak şişe derhal de
nize fırlatrlıyor. .. ı.<'akat o ak
şamki bu hoş eğlence netice i
tibarile garip bir vaziyet mey
dana getirmiştir. 

çinden bu kagıt çıktı. Hakka 
bin şükür. Taliim varmış. Elli 
liramr istemiye geldim Beye
fendi .... 
Kemal Salih B. anlamıyor. 

Komitenin bir aylık 
faaliyetini tasvip etti. 

Nurullah Esat B~y 
Ankaraya gitti. 

Bankalar konsorsiyomu heyeti 
umumiyesi dün aylık içtimaını 
Nurullah Esat B. in riyasetin -
de yupmıştır. 

Dünkü içtimada konsorsiyom 
heyeti umumiyesi icra komite-ı 
sinin bir aylık faaliyetini ve va
ziyeti umumiyeyi tetkik etmiş
tir. Neticede heyeti umumiye 
son bir ay zarfındaki muame
latı tasvip etmiştir. Konsorsi 
yom heyeti umumiyesi yeniden 
her hangi bir tedbir alınması 
için vekalet nezdinde teşebbüse 
de lüzum görmemiştir. 

İçtimadan sonra Nurullah E
sat Bey Ankaraya hareket et
miştir. Nurullah Esat B. in bu 
seyahati Ali: iktısat meclisinin 
aza intihabr ve içtimaile de ala 
kadardır. 

Polists 

Şefkatli bir 
baba .. 

Çocuğunu gösterme· 
mişler diye bıçağını 

kendi göğsüne 
saplayıvermiş .... 

Rumelihisamıda Camcı soka
ğında oturan balıkçı Kazım ef. 
ayn ıyaşadığı ailesinin evine gi 
derek çocuğunu görmek iste
miş isede bu arzusu yerine geti 
rilmediğinden müteessir olarak 
bıçakla kendisini göğsünden ya 

, !"lanunlarımızın imrendikleri resimlerden: 
aa hır kadın bölüğu talime giderken .. 

Rl!s} 

Ekonomi 1 

Kund.~r~cı.~a~ k~operatifindc 1 
gurultulu hır içtima 

Bir çok zevat usulsüz sarfiyat yapaı, 
1 

sabık heyeti idarenin mahkemeye 
verilmesini istediler 

Ayakkabıcr!ar kooperatifi sonra 1033,5 kuruşta kapanın ~ 
heyeti umumiyesi dün fevkala- tır. 
de bir içtima yapmıştır. Bu iç- Liret 896, Altın 907 kuraı l 
tima-' çok gürültülü olmustur. tan muamele görmüştür. 11 

Ayakkabıcrlar kooper.atifi --<>--
bir senedenberi faaliyette de- Tuzlu halık ihracatı 
ğildir. Diğer taraftan şirketin Bu gu··nıerde t 1 b 1 k "h • 1 
f r · . ·ık uz u a ı ı re 
aa ıyet.e geçmesın~n ı a~la- catı artmıştır. Balık<'ılar cem ' 
rında bır çok fuzulı sarfıyat . uetı· İktısat ek'! t" · ·· ı 1 

im f k b f · , v a e ıne murac ,. 
yapı ış, a. at u .sa~ ıyat def- at ederek ihraç edilen balıkla· · 
tere kaydedılmemıştır. icin ucuz tuz "st· . 

K t .f h" d" . ı l\Or ar. " oopera ı ten ısse sene ı Balıkcılar E · f 1 " • 
alanlardan bir çoğu da henüz sumun alının nıane.'~ a ~ıgı r. 
taksitleri vermemişlerdir. k' . ~~ası ıçın ıktıs~ f 

İ t . · · k d 1 d ve aletıne muracaat etınişleı • 
ç ımaa ıştıra e en er en dir 

bir kısım zevat bütün bunlar- T.: ·· h 1 • ·ı ~ 

ralamıştrr. 

dan sabık idare heyetinin mes' utun asta ıgı e mücadel 
ul olduğunu sölüyorlar ve bu G_ar~i An~doluda tütün has · 
heyetin mahkemeye verilmesi- talı~ı ıl~ muc~dele için Tütü l 

-o- ni istiyorlardı. İnhisar ıdaresı .bu se~eki biit 
lki kafadar arasında Neticede bir çok gürültüler- ç~de 2 buçuk mılyon lıralık ta 
Galatanın sabrkalılarından den sonra tam salahiyetli bir sısat a~rmı"'ş._t_rr ... ·-~--

A 
. . Ç M meclisi idare ve bir de mura- Mm. Esklnazı 

Dün lzmirden geldi 
vnı ı!e arkadaşı akrr eh- k be h . · "h d"ld" B 

met arasında kavga çıkmış, a eyetı ıntı. ap e 1 1
• . u 

Çakır Mehmet kama ile Avniyi murakabe heye~ sabık he~etın 
bacağından yaralamıştrr. hesabatını tetkık ede:ek lazım 

gelen karan verecektır. 
Zevcinin vasiyeti üzerine l 

Manisada yaptıracağr hastan ı -0-

Bik rini izale etmiş 
Taksimde Büyük parmak 

Kapıda Halas apartımanında 
oturan Mlle Eftalyayı Türku
vazda ahçı Rus mültecilerin
Yuvan, iğfal ederek bikrini i
zale ettiğinden hakkında tahki 
kat yapılmaktadır. 

-o-
Sandal ııefaıı 

Kuzguncukta oturan Zeki ve 
Ömer Rüştü Efendiler Üsküdar 
iskelesinde bir sandala binmiş
ler, bu sırada kayık devrilerek 
denize düsmüşlerse de kurtarrl
mışlardır. 

-<>--
Bir kadın çiğnenmi§ 

Cerrapaşada Kürkçü başı ma 
hallesinde oturan Mukaddes 
Hanım Aksaraydan geçerken 
Hulusinin idaresindeki otomo
bil altında kalarak yaralanmış
tır. 

-0-

Samatyada cerh 
Samatyada Alifakir mahalle

sinde camii şerif önünde tabla
<;i!e yoğurt satmakta olan Ce -
malin tablasına meçhul bir ada 
mın eşeği çarparak devirmiştir. 

Cemal ağzına geleni döküp 
saçmağa başlamış, ve bu sözle
re mahalle heyeti ihtiyariyesin 
den Ali Rıza Efendi müdahale 

---<>- hakknda tetkikatta bulunan M c 
Ekmek narhı fırlıyacak dam Eskinazi dün lzmirden se 

mı? rimize gelmiştir. Mm. Eskina ' 
Buğday fiatleri yükselmek- zr, kendisile göriişen bir muhıı 1 

1 

te devam etmektedir. Alakadar ririrnize İzmir ve Manisada gö ~ 
ların fikirlerine göre bu hafta düğü hüsnü kabulden memnu~ .• 
ekmek fiatinin 20 para kadar yetile bahsetmiş ve demiştir !d

1 

yükselmesi icap etmektedir. "- Hastaneninıc kaç yataıt.;~ ' 
Son haftalar yağmurlu geç- olacagğı henüz kat'i surette te_~ 1 

tiğinden yeni mahsul biraz ge- bit edilmiş değildir. İcap eders ı 
cikecektir. tekrar Ankara ve Manisava :;\} 

--o- deceğim. 

Oda idare heyeti k-.-.--· ı 
Ticaret odası idare heyeti iÇ iSiZ tenezzüh·. 

dün içtima ederek mecliste gö-, Yeşilhilalcilerin 23 mayıF c1 
rüşülecek ve Odaya ait bazı me 'ma günü bir teneuüh yapkaca. ı 
saili tetkik etmiştir. larr malfımdur.Ogün"içki sa~lL < 

Tecziye edilecek fınncılar 
Ticaret ve zahire borsasr 

borsalar nizamnamesine riayet 
etmiyen ve borsa haricinde 
muamele yapan dokuz fırıncı
nın tecziyesi için Ticaret odası 
na müracaat etmiştir. 

Bu fırrncılardan 4 tanesi 
Rumdur. 

ve varlık düşmanıdır,. ibare:ıir- · 
tasıyan rozetler tevzi olunacaLtı 
sinemalarda vecizeler gösterile -· 
cek, gazetelerle makaleleı neşr
dilecektir. Vapur tenezzühünd 
cazbant, zeybek rakısları, var ı 
dır. Tenezzüh akşam saat 8 d! 
hitam bulacaktır. Gece uykusuı 1 ı 
kalmanın zararım takdir ederı ' 
Yeşilhilalcilar, müsamerelerir.i 

-o- 8 de bitirmeği muvafık görmÜ> 
T. odasının yarınki !erdir. 

içtimaı 1--~l ~~k-.-.ld. 
Ticaret odasr meclisi yarın şten e . çe .t~rı .' .. r 

içtima edecektir. , . Posta heyetı te!tışıyesı du:-, 
Oda meclisinin yarınki içti- bı'. ı:ıemura daha ışten el çektı _. 

d en mu""him olara" Li- mıştır. Bu memur Fındıklı pot 
manın a 1 · d İ Ef d" li 

k··prüler" raporu müza ta 1anesın en zzet en ıc r .• 
man ve o 1 Ef · · 1 1 · · ' 
kere edilecektir. ~zet · nın ı ten e çc ctı~. 

~j· Orta ağzına geleni yazamaz. Ta~ 
, ık tecavüz edenler hakkında alına
'"'k ıncsleki tedbirlerle meşgul ol
' odaya aittir. Şikayetlerle kim
,,.," ıstihdaf edildiğini sormak hak 

--o-

Deniz hamamlı- rı 
Erdek'te bir balıkcı 

Evvelki gün, Cümhuriyet 
matbaasının önünde, işinin ba
sına yetismek için acele eden 
kemal Salih Beyi balıkcr krlık 
1ı bir adam önlüyor: 

Kemal Salih B. birdenbire 
bir şey anlıyamıyarak şaşalryor etmiştir. 

Cemal, Ali Rıza Efendinin 
Bundan başka Ticaret borsa rr,ıesıne sebep Galata postahanrh 

sınca hazırlanan buğday larrn s~nde ~aybolan mektup mesele;> 

1 ıdn". 

liilalisıhmer günü 
l:ıiiali ahmer cemiyeti 22, 23 

h ·~Yıs günlerini h:Ia li ahmer gü 
.~.~!arak .kabul etmiştir. O gün 
1~ e cemıyete aza kayıt ve te
lirrt•<ıt kabulüne karar verilmiş 
<e. 2.2 Mayıs perşembe ak~aını 
rıı .Pcoa ınd, ve sair yerlerde 

::ııncreler verilecektir. 

Boğaziçi ve Anadolu sahili -
nin bazı yerlerinde yapılacak o-. 
lan muhtelif deniz hamalman 
nm inşaatı ihale olunmuştur. 
Bu ay nihayetinde bunların in
oaatına badanacaktır. 
~ -· -- -

Alman sefiri 
Mezunen memleketine git

miş olan Alman sefiri M. NaJol 
nı dün şehrimize :rclmiştir. 

- Kemal Salih B. i tanırmı
sınız? 

- Benim ...• 
- Yaaa .... 
Bin bir itina ile kuşağının 

en gizli köşelerinden ufak bir 
kagıt çıkarıyor. Ve izahat veri
ver: 

sada, ufak kağıdı görür görmez .. . .. .. .. 
muzipliğin farkına varryor. Ve mu~ah~lesınekb~~bu.~nA7.ı~ış 
güç halile işin bir latife olduğu vd~ . ıç.':gınlı ç.e .. tıg~ gdı 1 1b en 
nu anlatmağa çalrşryor. Zaval- ıyı cıge.r er: uzerın en ve aşııı 
lı balrkçı, ta Erdekten buralara ~an tehlikeli surette yaralamış-
kadar masraf ederek geldiğini r. --o

Salahaddin Enis Beyin 
yanayakıla anlattıktan sonra 
şu talepte bulunmuştur: 

- Bari eili lirayı vermediği
nize dair elime bir kağıt verse
niz. Çünkü Erdekteki ortakla
rım paralan paylaşmak için 
simdi bl"ni heklivorlar ... 

·- paraları 
Muharrilerden Salahaddin 

Enis Beyin yankesiciler tarafın 
dan kırk lirası asırılmıştır. Bir 
vankesici vahlanmıştır 

! .. · den sonra fazla çıkan sıle alakadar olmasıdır. t ana ızın ___ -...........-.... _ 
çavdar ve noksan çıkan libre- Namık İsmail Bey -. 
nin sureti mahsubu ve mahsul- ~ -
lerimizin ihracını temin ıçın Ankaraya çagrıldı 1 

mıntakalara taksimle tiplere Güzel san'atlar akadenı;si m -
tefrikine dair hazırlanan rapor- dürii Namık İsmail B., Maan-!l 
!ar vardır. \"ekaleti tarafından vaki olan d 

.-o- . . vet üzerine dünkü ekspresle Aır 
Kambıyo fıatlerı karaya hareket etmistir. ıı 1 

Dün Borsada İngiliz lirası !~mail B. in ani hareketi. n 
035 lnırr.şta 9ÇtlnuJ, bir aralık demi de yapilacak ıslahatla alil 

1034 kuruşa katlar çıktıkt.an kadar P"öriilmektedir. 



Fikir, .M.l:zah, Eclebiyı tt, Scı.•ı'at 
~........... . ...... 

rm Umdesi "Milliyet" tir. 

20 MAYIS 1930 
!\.REHANE - Ankara caddeıi

. 00 Telırral adreıi: Milliyet, ı .. 
1 

Telefon numaraları• 
lıtanbul 3911, 3912, S913 

BONE 0CRETLER1 
Türkiye isin Hariç için 
400 kuruı 800 kutut 

• 750 .. 1400 .. 

• 1400 " 2700 " 

~len evrak geri verilmez 
eti ceçen nuahalar 10 kurıııtur. 
ızete ve matbaaya ait işler için 
ıüdllriyete müracaat edilir. 
setemiz illnlarm mea'uliyetinl 

kabul etmez. 

UGONKÜ BAVA 
llıı buım •• çok 20 en az 
dtrece idi. Bugiln rüzg4r 

s hın açık olacaktı r. 

:>ette bir çoğumuzun bildi
rdir. Büyükdereden talika 
; çeyrek nihayet bir saatte 
r, gezme yeridir .. (Vakit) 
ıniz karilerine kolaylık ol
liye !stanbulun gezme yer 

yazarken Bentlerden de 
:diyor, hele (Vakit)i bir 
,riıı: 
ieyoğlundan (56) kUomet 
ıC6afede ( ! ? ! ? ) bulunan 
ere tenezzüh için gidecek 
ıma sabahı (başka gün ol
m) gün doğuşunda oto
>lle binmelldirler (daha son 
Ja ne olur? Bentlere oto
. 40 dakikada gider.)Aksi 
-de dllnliş karanlıklarda 
:eli ve muz'içdir. (Süphi-

' ı t) Otomobil Büyükdere 
ını takiben iki saatte Bel
ormanlarma girer. (Öküz 
sı mı?) ve yol burada sık 
arla kapalı dar bir pateka 
' geldiğiden artık otomo
yrliseferine mü salt değil-

-ıtler buradan yaya olarak 
at ileride ve yedi muhtelif 
inşa edilmiştir. (Hazret 

je köprli mü vasfediyor
) 
rıların üçü Beyoğluna ve 
ı de !stanbula su verir. 
Adalara veren?) Bir oto-

1 bentlere gidip gelme 
lira alır. (Haftalık mı?),, 

1
ha bu nevi muhim izahat 
mma nakilden sarfınazar 
. Görülüyor ki bu yazıyı 

' r arkadaş Bentleri benim 
oyu bildiğim kadar bili-
~adem ki, yazacaktı bari 
lenden tafsilat alsaydı! . 

Ne o~yacağız! . 

'fekamizdan birisi bir kaç 
lır bir anket açtı. "Ne o
' .ağız?,, diye soruyor .. Bu 

ı ' muhatap olanlardan Fa
' hmet B. üstadımız da ce 

' ermişse de gazete cevabı 
'.memiştir. Üstadın ceva
~ördüm, aynen böyle: 

" ;ana "Ne okuyacağız,, di
'ruyorsunuz. Azizim bun-
çık bir şey olamaz: Bina! 
netleriıni . ,, FELEK 

Sıhhi bahisler 

Kanser 
Y•z.tn: Dr. Ruaçaklu Hakkı 

Günlük mesai fihristine girmiş o
lan büyük meseleler üzerinde zaman, 
zaman bir göz gezdirmek, onların 

halli için çabalarken hangi noktaya 
s-elmi§ olduğumuzu anlamalı: huıuıun 
da faydalıdır. Kanser hiç ıüphesiıı, 
bu meselelerin en korkuncu ve en he 
yecan vericisidir. Dünya run genit 
yüzünde binlerle arayıcılar bu mu
ammanın halline çalışıyorlar. 

Meseleye sathi olarak bakılıraa hiç 
ara verilmelı:ıiıin çalışmağa rağmen, 
hala karanlık içinde bulunduğu hissi 
hasıl olur. Bu bazı noktalar için doğ 
ru olabilir, lakin diğerleri için doğ
ru değildir.Bu bilançoyu yapmaklçln 
bu makaleyi yazıyorum. Daha şim
diden itizar edelim ki bilanço bilmec 
huriye eksik bir bilanço taslağı ola
caktır. Fennin hali hazırına göre da
ha ziyadesini istemek te fazladır. 

riyeye henüz temel tutturamamıştır. 
Mikrop nazariyesinin çok t.ıraftarı 

yoktur, ve evvelce taraftar olanların 
bir çokları vaz geçmi9lerdlr. Bununla 
beraber hlla evbibeaini ıaklıyan bu 
yolda bazı müdeklri.kler henüz ara
maktan geri durmuyorlar. 

Mikrop kabul edilmeyince taharrüı 
yapmak kabiliyetinde olan baıka a
milleri aramak icap eder. Protozoer 
denilen küçücük, ancak hurdebin ile 
görülebilen hayvanlar, sonra tufeyli 
mantarlar, solucanlar gibi, nisbeten 
büyücek hayvanlar taharrüt Amili o
larak ortaya sürülmüştür. 

Tufeyli mantarlardan mütevellit 
hastalıklar, bazı cihetlerden kanser 
fişlerine benzerler. Diğer taraftan da 
spiropteres gibi bazı böcekler fareler
de mide ve barsak kanserini yapmak 
tadır, Bu tesir ne suretle hbıl olu
yor, henüz aydınlığa atılamamıştır. 
Diğer izah tarzlarından vaz geçerek 
yalnız t.ıharrüşü kabul ediyoruz. 

Bugün salahiyettar olanlar tarafın 
dan kabul edilmiş fikirlerle bir lev
ha çizeceğim, levhanın silik ve sö
nük olmaması için beğendiğimiz fikir 
!eri de mümkiln mertebe iıah edece Yalnız başına taharruş , hiç olmazsa 

zahiren, kanser hasıl etmek için ta-
ğ~.zah edilecek birinci nokta şudur: harrüıı kafidir ; bunun için tecrübeler 
Kanser nedir? Bu noktada herkes yapılmıştır. Bazı hayvanların derile-

rine katran sürmekle kanser hisıl o
müttefiktir; Kanser, batlıca kaşif sı- Juyor. Herkes katran kullanmadığı 
fatı "'hucrevi anargi" denilen keyfiyet için umumi bir hüküm verebilmek 
olan hastalıktır. Bütün vücudümüzün için bu bir medarı istişhat olamaz. Bu 
örgüleri huceyrelerden teşekkili et- teharrüşün bir tavur ve tarzı olarak 
miştir, bu huceyrelerin çoğalması za telakki olunabilir, nitekim türlü tür
man ve mekanla tahdit olunmuııtur; lü taharrüş tarzları olduğu gibi: 
ve azalarımız ı teşkil eden bu örgüle-
rin içinde doğdukları andan itibaren Kimyevi (Katran gibi); fizik 
tedric ile bir tertip ve intizam alır- (Röntgen şuaı gibi), biyolojik (yu
lar. karda söylediğimiz tufeylAt gibi) . 

Huceyrelerin bu tertip ve intizam 1 Fakat yalnı~ teharrüş . kifıiy~t etmez, 
dahilinde çoğalmaları tabii bir plan e~er teharruş tenedduple nihayetlen 
dahilinde vukubulur. Kanser de ise mış afetlerle beraber olmazsa ... Te
it bunun tersinedir, huceyreler inti- neddüpler, ?•.men her daim halis ur 
zamsız bir tarzda çoğalır. l".rın menşeıdırler; hele nedbeler es-
Bir huceyre, yahut bir huceyrat gü kı olursa. · · · 

mcsi bu ahenk ve intizam kanununa * • • 
münkat olmaz. Usulsüz, tertipsiz bir 
surette ürerler, çoğahrlar ; tedavi 
san'ati araya girmezse bu üreme hu
dut nedir, bilmez. Bunun neticesi o
larak tedricen bir ur teşekkül eder ki 
mütemadiyen büyür. Vücuttan doğ
duğu halde vücude yabancı bir şey 
meydana çıkar; orada yeri olmadığı 
için, baş belası olur. Buna yaramas 
ur denir, çünkü büyümesine devam 
edebilmek için saflam nesiçleri önün 
den sürer, mukavemet ederlerse tah
rip eder. 

Yaramaz ve habis tir, şundan dola 
yı ki kaldıye tabi olmıyan , dilmen
aiıı , frensiz giden bu huceyreler bir 
takım maddeler ifraz ederler, uzviyet 
bunları emdikçe tehlikeye düşer. Bun 
dan, kanserin tekamülünü gösteren 
iki türlil arıza doğar: Tazyik ve tah
rip arızaları, tescmmilm arızaları. 

Kanserin ikinci en büyük mümey
yiz alameti ilk peyda olan urun, kan, 
lenfa cereyanı vasıtası ile, peyda ol
duğu yerden az, çok uzakta., kendi
si gibi bir ur hasıl etmesidir. Sonra
dan peyda olan bu ikinci ur, tamami 
le ana urun evsafına maliktir, ve tah 
ribat ı evvelkine inzimam eder. 

Ötekiler tertip ve intizamı muha
faza ettikleri halde neden bir huceyrı 
düzeni bozuyor, isyankar bir tavur a
lıyor? Bunun için urun doğmuı ol
duğu noktada bir taharrüşün peyda 
olmasını kabul etmek lazımdır. Bu 
hemen umumiyetle kabul edilmiş bir 
prensip gibidir. 

Bu iptidaki taharrüı ne tabiatta
dır? İgte buradan itibaren işler karıg 
mağa, fikirlerde ayrılık, gayrılık pey 
da olmağa başlar. 

İlk akla gelen şey Kanserin intanl 
bir hastalık olmasıdır, Bu nazariyeye 
göre, bir mikrop gerek kendisi ve ge 
rek ifrazatı ile uru peyda eden tahar 
rüşü yapabilir. Bu mikrobu her yerde 
aradılar, bazıları, da bunu bulmuı ol 
duklarıru sandılar. Bu keşiflerin hiç 
biri tenkit tecrübeleri kartısında da
yanamadı. Kanserin bu mikrop naza
riyesi yanlıştır, demek değildir; naza 

Yukardan beri söylenenlerden ıu 
netice çıkar: Umumiyet1e kabul edil
mit bir fikir kanıeri başlarken mevzii 
olan ve çok sonra oradan yayılan bir 
hastalık olarak gösteriyor. Bazıları 
da tarih itibarile umumi hastalık ilk 
önce zuhur eder, kanser uru sonra çı 
kar diyorlar. 

Bununla beraber bu mütebayin fi
kirleri, bir dereceye kadar, telif et
mek mümkündür. 

Şöyle düşünillebllir: Ba§langıçta 
mevzii bir hastalık olan kanser neı
vünüma bulmak için hususi şartlar 
ve muhit, işine e-elen bir zemin ister. 

Bu kanserli --daha doğru tabirle
kanserleşmeğe müsait zemin, bazıla4 
nna göre huceyrelerimizle o kadar 
ııla münasebette olan hıltlarunızda 
kimyevi tuzların, bazılarına göre uz
viyetimizde bir çok şeyleri tanzim 
eden ifraz ettikleri maddeleri vücu
dümüzün içine döken mahut bezlerin 
işlemelerindeki noksanlık ve niha
yet sui tagaddi ve daha bir çok 
amillerdir. 

Kanserin sirayeti -irsiacciyest
Amerikada toplanan son kongrede 
kansere sari nazarı ile bakılmamak 
lazım e-etdiğine karar verildi. Tıp 
akademilerinin fikirleri de böyle ... 
İkinci meseleye gelince, bunun da 
ehemmiyeti vehlei ulada zannolun
duğu kadar değildir. 

Kanserin alametleri: Yalnız başlı
calarını ıöyliyeceğim. Kanser şöyle 
başlar: Ağrısız, sancısrz, ehemmiyet 
siz bir şey, bir çıban, bir ıivilce, iyi 
olmaz, sürer gider. Küçük bir yara 
kapanmaz. Görünüşte ehemmiyetsiz 
kanamalar; belll başlı uzuvların va
zifelerinde ufak tefek dilzensizlikler. 
Evvelden görgüsü olmayanların göz
lerine bunlar ciddi bir tohdit gibi 
görünmez. Halbuki itiaalklir bela
savletini bunlarla ilan eder. Elliye 
yakla§lll11arın, buhran yaşını geçmiı 
olanların, bir küçücük sivilcenin, bu 
ufak tefek düzensizliklerin altında 

insanı cidden rahatsız edec<k bir şe
yin gizlenip gizlenmediğini anlamak 
için hekime muayene olunmalarında 
ki kat'l zaruret bundan ileri gelir. 
Bu kat'i kaideye riyayet sayesinde
dir ki, ileride gBrecetimlz vechile 
tehlikenin önü alınabilir. Karşıyakada 
Urun büyümesine mani olmak ihti
mali olan bir tedaviye teveasül olun- Karşıyakada -ama bizim 
mazsa arızalar müthiş bir süratle Karşıyaka değil- lzmirin Kar 
ağırlaşır. İlletin tavsifine devam et- şıyakasında iskıelenin önündeki 
mek elim sefaletleri soymak, en müt sıra gazinoları dolduran halkı 
hiş iztırapları hatırlamak, en acıklı 

iki mektup 
-Fransızcadan-düşkünlilkleri, bitkinlikleri tasfir et- seyrederek aşağı yukarı dolaşı-

mektir. Bunları bırakalım, bahsin ne yorduk. A 
ticesi olan tedavi faslına geçelim. F k . rkadaşların oo!!.latıyordu: göndermedi, zarflar açıktı. Çok 
İlk önce korunma tetbirlerinden hah a at dolaşan sade hız değil - O kadın mı?.. Çirkindir geçmeden atelyesinde ölüsü bu 
setmek lazımgelirdi . Maeleııef lıu dik. Bu dolaşanlar arasında pı- bilirim_ tundu. Zavallı tıkanmıştı. Fa-
hususa dair, cesareti kıracak surette nl pırıl yazlık ince mantolar Birisi c~vap verdı' ·. kat kan h' ··t · lm · · d k · ~ sı ıç mu eessır o a-
kısa söylemek mecburiyetindeyiz· ıçın he, a şam pıyasasına çık- - Kabahat kocasında ... Ka- mıştı. Kadın atelyede mektup-
Kanserin tezahür edebilmesi için mü mış anımlar da vardı. dını mes'ut edemedi. Fazla ola- lan buldu. Okudu. Fakat ne 
sait bir zemin lazım geldiği nazari- İ 
yeıi kabul edilirse 0 müsait zeminin stanbulun hiç bir tarafına rak herkes biliyordu ki kocası yapsa beğenirsin? ... Birine ait 
lslahi ile bu marazi tezahürün önüne benzetemediğim güzel Karşıya ona hiyanet ediyordu. mektubu diğerine ait olan zarfa 
geçilemez mi? Belki. Hastalığın te- kanın bu süslü hanrmları ara- - Öyle... Kocası ölmeden koydu. 
zahürü çin müsait olan şartları her- sında insan kendini bir çiçek evvel yaptığı şeyleri hep buna Anladın ya? .. İki kadına da 
kese göre tayin etmek çok zordur. tar! s · · d' A nJ d F k b' k d k a rna gırmış zanne ıyor. r a atır ı. a at ır a ın ne a birer darbe indirmek istiyorEn kat'l haraket, deride, yahut ağı- k d 
zın içindeki ince zarda peyda olan a aşım, tanıdığı simalar hak- dar olsa fenalığı haddinden faz du ! .. Sonra bana bu mektupla-
gayri tabii şeyleri takip etmek ve kında bana izahat veriyordu: laya çıkıarmamalı. . . n geçerken postaya bırakmamı 
tedavilerine çalrtmaktır. - Bunlar daha yeni taşındı- - Ne fenalığı? ... Zavallı ka rica etti. 

Kansere karşı harekette şu umde !ar. dının ne fenalığı var?... - Sen ne yaptın? .. 
rehberlik eder. Birincisi, eğer müm- - Şu kız geçen sene bir tile- Öbürü yerinden kalktı. Anla- - Mektuplan aldım. Evime 
kün olursa kanseri tahrip etmek. cara nişanlandı. tacağı şeyleri canlandırmak i- geldim. Zarfları açtım. İkisini 
Bidayette tanılan kanser, daima tah- · · 1 1 k ·· ba 
rip olunabilir. Kendi haline bırakılır - Beyaz mantolusu duldur. çın vazıyet er a ara soze lj- de okudum. Dediğim gibi bu 
sa tahribi zorlaşır, bir an gelir ki ar Dedim ki: !adı: mektuplar çok güzel bir tarzda 
tık imhası mümkün olamaz. Hele A k 1 H d b"" - Ben bu karı kocanın eski- yazılmıştı. Her iki kadının ru-
kanser oğul arısı sürüsü gibi vucü- .. - ş 0 sun.· emen e u den beri dostu idim. Fakat ko- huna göre ayrı, ayrı yazılmış
de yayıldı, her tarafı kapladı mı, im tun .~a~ıyakayı tanıyorsun. • cayı daha çok seviyordum. tı. Fakat ölen arkadaşım hiya-
hası bir hayat olur. Guldu: .. .. Kadını daima riyakar görü- neti hakkında iki zavallı kadını 

Elimizdeki tahrip vasıtalarının - Eh. · şoyle böyle.· yordum. İçinden daima fena tenvir için bir takım izahat veri 
başlıcaları ikidir: Ameliyatı cerrahi-
ye ve x şuaı ile radyüm. O sırada topukları üstünde şeyler düşündüğünü hissediyor yordu. Ben mektupları yırttım. 

keklik gibi seken bir nazenin dum. yaktım. Kanserde carrahlık müracaati olu 
nacak en son çaredir. Konser urunu önümüzden geçiyordu. Sor- Kocası şöhııet kazanmış bir - Bu iki zavallı kadını gör-
kaldırmak, zahirde en kat'i ve mües- dum: ressamdı. Son derece hassas bir dtin mü .• 
sir bir çare gibi görünilr. U.kin bu _ Ya, bu kim? adamdı. Kadınlara perestiş etli - Evet, gittim, kendilerini 
tesir de kat'i hudutlarla çevrilmiştir. Başını sallıyarak: yordu. gördüm. Ressamın öldüğünü 
Ondan öteye geçemez. Derinlere ka- İ b h f ı h be d' ş· d' "k" · d 

b. k _ Tanıyamadın mı, dedı', - şte u tu a şey.. . a r ver ım. ım ı ı ısı e dar kök salmış ır anser urunu• 
yerinden çıkarmak kanserlesmiş bez- Karşıyakada 1zmirin gülü... - Neden tuhaf oluyor? .. Bu biribirinden haberdar olmıya-
leri temizlemek için etrafta tahribat hal bir erkeğin ruhi vaziyeti- rak ressam için ağlıyor ... Mek 

Kulak Misafiri ı· k yapmak lazım gelir. -------- dir. Bunu ne tayip etme ı, ne tupları yırtıp ya tığıma iyi et-
İnşialar da tahriıı etmek suretile te Kiralık - de büyük görmeli... Ressam medim mi? ..• 

sir gösteriyorlar, derinlerde yerleş- kadınları severdi, fakat peşleri- --- ---- --·--- --
miş kanser vak'alan vardır ki, bu fil- s h f 1 h ne düşüp rezalet çıkaran adam- IHll•h!ı Öl h k 
sun kar tedavı vasıtasının tesirini, et- fi an e lardan deg· ildi. Bilhassa: "Hiç r r 1 1 1 111 
rafa zarar vermeden derinlere kadar 
Sevketmek Çok aordur. bir kadının ruhu diğerininkine Oktruva Bogaziçinde Bebekte dalyan benzemez.,, 

Böyle olmakla beraber cerrahlık llnllndc bahçeyi muhtevi 54 H lb k' k h d 
ve inşialar bugün kansere karşı eli- a u ı arıs~ın ~ uı:ı a O 53 üncü haftanın 3 ünclil!iğU 
mizde .. en kuvvetli silahlardır. Bun- numaralı yalı yazlık olarak nu cezbedecek guzel hıç hır gey nü Dartişşafaka lisesinden 206 
!arın içinden işine &eleni seçmek, klkalıktır . Derunundakllere yok~~·. M. Vefa B. kazanmı!itır. Yazı-
yahut iki silahı birden kullanmak ve ya Bebek mllezzlnl Ha· Hulasa. : . Ressam.m son za- sı şudur: 
hekimin işidir. Vaktile teıhis olunan manlarda ıkı metresı vardı. 
kanserin bu sll&hlarla tahrip edeme- fız Osman Beye mllracaat N ? tk· ·? 53 üncü haftanın en mühim 

- olunabllir.- - e... ı metres mı .. 
diği enderdir. Doğrusu bir erkeğe çok I. • haberi; dahilde yapılan eşya ü-
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Bugllnkll yeni 
bilmecemiz 

YUKARDAN AŞAôl ı 1 
1 - Para mukabili oyun (5). çilt 

(3). 
2 - Pay (4). 
3 - Mühlet (4). 
4 - Bende (4). Lezzet (3). 
5 - iyi (2). Huzur (4). 
6 - Elem (6). 
7 - Sinirli (5). Avuç (3). 
8 • Ba, (3). Çizıri (3). 
9 - Kalın kulD&f ( 3) Kocaman ( 3) 

eğlenceleri 

Dllnkll bllmecemlzln 
halledilmiş şcktl 

SOLDAN SACAı 
1 • Pabuç (7). 
2 - Çoğun aksi (2). 
3 - Gök rengi (4). Para konan 

yer. (4). 
4 - Mensup (3). Hamile (4). 
5 - !.im (4). Canli (4). 
6 - Nota (2). Nota (2). 
7 - Teıeyyüp (6). 
8 - Doğru (3). Nida (2). 
9 • lıtifhıW (2) . Tuvan (5). 

zerinde oktruva resminin kalk-
- Belki sence, bence öyle- masıdır. 

dir. Fakat onun için böyle de- . . . . . 
ğildir. Bunlarııı ikisi de izdivaç C~mıyetı beledıye ıdare ene~ 
tan bedbaht olmuş birer güzel menı tarafından oktruva resmı 
ve genç kadındı .. Kadınlardan ta~il edilmi~~ir .. Dahilde imal 
birisile olan münasebet daha zi- edılen eşya uzerınden oktruva 
ya~e dostluk şeklinde idi. resmi k~.ı~!rıl.mış, rainız kolon 

O bürü bilakis ihtiras ve duy yalara. c~z ı hır .~esım ko~uş. -
guları şiddetli olan bir kadındı. t~. Mıllı sa~ay~ın tera_kkısı .. hıç 
İşte ressam kendini ayrı, ayrı ş~phe. yok kı, hımaye ıle mum
bu iki kadınla mes'ut sayabili- kundlir. 
yordu. Bu himaye; dahill eşyaya, ııa 

Onun için biz bu adamın re- rici eşya ile rekabet edebilmesi 
simlerinde bir fevkalAdelik bu- için azami sühulet göstermek 
luyoruz. Çünkü her türlü ruhi suretile olacaktır. Yerli malı 
ihtiyaçlarını tatmin eden bir kullanan halkımız oktruva res
san'atkardı o. . . minin kalkmasile yerli malı da 

Bu adam sade muvaffak olan ha ucuz daha müsait şerait al
bir ressam değil, güzel yazı yaz tında çalışabileceklerdir. Kolon 
mağı da bilen bir muharrirdi. yalar üzerindeki cüz'i resim bel 
Duygularını fırça ile anlatmağı ki fiatları üzerinde ufak bir te
bildiği kadar, fikirlerini kağıt reffüu mucip olacakdırki kolon 
üstünde de tesbit etmeği iyi bi- ya kullanan tabakada bu ufak 
len bir san'atkar .. . Bir gece ka tereffüden müteessir olmaz. Hü 
cısı asık suratile çekilip yattık- kumetin belli başlı hedeflerin
tan sonra ressam iki mektup den biri olan mim sanayi ve o
yazdı. İkisi de güzel, fakat baş nun terakkisi memleketin iktı
ka başka iki mektup ki bunlar sadiyatı üzerinde müsbet bir 
sevdiği kadınlar içindi. Fakat rol oynasa gerektir. 

'Mi/ligef,,in edebi romanı: 97 - Netice şu, Ahmet Sami kadını dinHyordu. lira koyacatım. Sonra siz mu- Ahmet Sami genç kadının u- Genç kadın hayatında ilk de 
Beyefendi, dedi. Size hakikati Hale fikrini bu şekilde hüla- kaveleyi bozuncıya kadar bü- zattığı eli hürmetle öptü ve fa çok acı bir buhran geçiriyor 
söyliyeyim. Bu gtine kadar bu sa edince doğ_ruldu. Düşündü. tün arzularınızı yapacağım. çıktı. du.Rengi bulutlanan gözlerinde 
şekilde bir çok tekliflere muha Büyük bir karlı işi herçi bat Böylebir hareket benim tarafım * • • ta (Viyana) dan başlıyan genç 
tap oldum. Fakat henüz hiç bi- abat rakiplerine bırakmak iste- dan yapılırsa ben size aynca el Zengin iş adamı mühim bir kızlık hayatının bütün parlak 
rine fikrimi söylemedim. Bu- miyen tedbirli bir iş adamı gibi li bin lira daha borçlu olaca- meseleyi halletmiş vaziyetinde safhaları parça parça canlandı. 

Bilrhan CaJıll gün için size karşı da ayni su- meseleyi kendi nokta! nazarın- ğım. Bu noktay:l da aramızda halinden emin, sakin adımlarla Şombron sarayının bahçesin-
retle hareket etmekten başka dan çekti. Çevirdi. Sonra sakin resmi ve miısaddak senetle te- merdivenlerden inerken Hale deki garden partileri, yüksek 

~imdiye kadar böyle bir haklan haiz iki insan gibi dü- çare yok. Bana samimi görün- ve sağlam bir sesle cevap ver- min edeceğiz. Her ihtimali dü- gayri ihtiyari salonun tülleri ar- sınıfa mensup şahsiyetleri ı . 
e için düşünmedim, de- şünürseniz beni mazur görür- dünüz. Buna güvenerek ben de di: şünerek yaptığım bu hesap mu kasına sokulup yarım saatten- komplimanların~, akşa~ları ~e
n, yalnız benim vaziyetim sünüz zannederim. bahis üzerinde sizinle epey has - Vaziyetinizi tamamile tak vafakat l\evabı verdiğiniz gtin beri pek garip bir hasbıhalde farethanelerdekı m~hıbbe_Ie~ı • 
kadın için hayatını ve is- İstediğim hayatı bulmak ve bıhal ettim. Bugünden fazla ya dir ediyorum hanımefendi. Dü- derhal tatbik edilecektir. bulunduğu bu adamı dikkatle, l~ Peraterd~ yaptıı:-ı gezıntıle· 

1ini nazarı dikkate almak bu hayatı idame etmek lazım. rmı düşünmek mecburiyeti be- şünmekte serbest, karar vermek Ahmet Sami şifahi nota teb- heyecanla seyretti. rı, suvare dıplomatıklerde top-
olduğuna tamamile kana Bunun etrafında bütün diğer ni kararsızlığa düşürliyor ki, te serbestsiniz. Mademki sami- liğ eden bir siyasi memur gibi Ahmet Saminin kır düşmüş ladığı takdirleri hatırlıyordu 
irdim. Etraflıca düşünme mütalealar ikinci derecede ka- zannederim bu noktada bana mi ve açık konuştuk. Size daha bu cümleleri ayakta söyledi. kumral başı parmaklığı saran Ne yüksek emelleri vardı. 0-
~rilecek karar ileride ve- lır. . hak verirsiniz. Ömrünü şunun ciddi ve hakiki görünmek için Hale gözleri yerde, biraz he- dallar arkasında kayboldu . nun da güzel bir evi olacakt'., , 
küçük, basit olsun, her Hale bacaklarının vaziyetini bunun hayatından bir kaç yıl teklifime bir iki elimle daha ila yecanlı, biraz münfeil dinliyor- Genç kadın vaziyetini değiştir- yüksek sınıftan davetlileri ola· 
nahoş tesirler yapabilir. değiştirip gülerek ilave etti: çalarak geçirmek bir kadın için ve edeyim: du. meden bir müddet tüllerin arka caktı, kendi aleminde kabulle . 
ı için teklifinize derhal - Görüyorsunuz ki sizin cid- şerefli bir şey değil. Onun için - Ahmet Sami biraz yutku- - Şimdilik müsaadenizi rica sında gözleri bu kaybolan göl- yapacak, eğlentiler tertip edc-

1\·ap vermek imkanı yok. di bir iş adamı gibi görüşmeni- mazur görüleceğimi ümit ede- narak sözüne devam etti: edeceğim hanımefendi. Bir iki genin yerinde dalgın kaldı, kol cek, seyahatler yapacaktı. 
ciddi ve çalışkan bir iş a- ze mukabil ben de vaziyetini rım. - Beni kaba ve saygısız bir gün sonra gene bir dost bir ah- Iarında sırtında başlıyan bir ha Ailesinin ona münasip gördü 
:>lduğunuzu biliyorum. Fa açık muhakeme eden ve istikba Ahmet. Sami ilk zamanki sı- adam telakki etmeyin. Ben her pap gibi kahvenizi içmeğe ha- raret yavaş yavaş başına doğru ğü genç ilk kızlık bahari içinde 
ı, teklifinize cevap verebil !ini görmeğe çalışan bir kadın kılganlılctan kurtulmuştu . meselede en küçük noktalan tınnızı sormağa gelirim. Evvel çıktı. Yanakları parça parça bir rüya gibi gelip geçmişti. 
çin kafi değildir. Ben ha- gibi konuşuyorum. Genç kadının tereddüt etme- bile düşünür ve hesap ederim. ce de konuştuk ki, bu teklifi ka f"enk renk oldu. Dalgın göz be- Zaten onun büyük hayali böy~e 
ı tanzim etmek isterim. Ahmet Sami acele acele tak- den onunla bir arkadaş gibi gö- Size bu teklifi yapmadan ken- bul etseniz de, etmeseniz de, bekleri nemlendi ve bu nerkis afi! rüyalarla tahakkuk cdemı-
kil bir münasebet arzula- diretti: rüşmesi cesaretini arttırmıştı. di kendime hesabımı yaptım. gene ahpap kalacağız değil mi? gölgesi hayat membalarından yecekti. Hayatmın ikinci adı-

tmin eder mi, etmez mi - Tabii, tabii, haklısınız. Gözleri onun her an başka bir Bakınız size de düşündüğüm gi Hale gözlerini kaldırdı: sızan iki damla göz yaşı payi mında karşılaştığı Galip ~e~ 
rum. Belkide bu kadar Hale bu mülakatı daha fazla vaziyet alan vücudünde, vücu- bi s~yliyeceğim. Eğer. ar~mız- - Evet Sami Beyefendi. haline gelmiş bir kıvılcım gibi ona çok şeyler va~etımştı. 

<e samimi düşündüğüme uzatmamak için fikirlerini hula dünün ince hatlarında dolaştığı da bır anlaşma olursa ılk ış ola - O halde orövvar hanım yanaklarından a§ağıya süzül- Bunların pek çoğu Iıalnlcat ıı.a· 
ı t ediyorsunuz. Fakat ayni ba etmeği muvafık buldu: halde büyük bir dikkatle genç rak namınıza bankaya el!i bin efendi. dfi, ı1üştli. (Biını<'dı) 
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r Her tarafta 
Deniz mevsimi 

başladı 

il 1 
l ;~·-{:. / 

;/' . 

Mühim atletizm müsabakalcırı 
Evvelce haber verdiğimiz veçl yen, Abdurrahman Tarik, Meh

hile bu Cuma Bebek'te Rober met, Robek. (Mehmet 4 dakika 
Kolej sahasında çok mühim at- 33 saniye 2/5 yapmıştır.) 
letizm müsabakaları yapılacak- 3000 metre - Kar;ıncopulos, 
tır. Müsabakaların ehemmiyeti Jorjiyadis, Fangelides, Jirar, 
ni anlatmak için şurasını kay- Cemal, Talat, Yankis, Vasıf, 
detmek kifayet eder: Celal, Mecdi, Damgacıyan, A-

Artık her tarafta deniz mev-. • . ı,., ·ı 

' 

simi başlamıştır. Avrupa ve At; 
merika spor mecmualarında re l 
simlerin ekserisi yüzme, ve kü "" • 

;;;;;~::]1111 rek müsabakalarını, kotra ve ' Müsabakalara iştirak edecek dato, Petropolyadis, Robek, 
atletler meyanında 1924 Paris Mango, Annik, Muhsin, Abdur
olimpiyadına iştirak etmiş ve rahman Tarik. • 

• 

motör yarışlarını göstermekte
dir. İki gün evvel intişar eden ı 
bir tebliğine nazaran mıntaka
mız denizcilik hey'eti de faali-1 . 
yete geçmektedir. 

t 

, 1928 Amsterdam olimpiyadın- 110 metre - Collier, Gançef, 
da finale kalmış kıymetli iki at Ways, Todoref (Cillier 15, 2/5 
let mevcuttur. Bunlar elyevm saniye.) 

Haftanın resimleri 

--1 

·~~tıkar-dan soldakı resim Kutbi Şimalt ayılarınaan birinin ar 
'ilf Ustu yüzüşünü gösteren hoş bir enstantanedir. Spor fotog
'ı.~•sının bu mahirane enstantanesini iktibastan kendimizi ala 
. dık. 

•tt Geçen hafta tenisci kadınların tenis maçları için ortaya 
~ıi k~an yarısı etek, yarısı pantalon bir tenis kostümü dercet
lit j~ık. Bugün de İngiltere' de gittikçe taammüm eden çok ba-

' akat çok zarif bir tenis elbisesini basıyoruz. 
'l'ensci kadın karilerimizin belki işine yarar. 
? Haziranda Belgrat'ta büyük bir "Sokol,, bayramı hazır

il~aktadır. Bu bayrama Çekoslovakya, Lehistan, Sırp, Bul
Ve muhacir Rus sokolları iştirak edecektir. 

~ Bu bayram 22 gün devam edecektir. Resmimiz bayrama 
lrlık olarak Bel ratta ~a ılan idmanları östermektedir. 

• 

iğneler 
Ajans ve spor 

• 

• 

' •• 

• 

Amerika kupası 
Kotra yarışlarına tahsis edil

miş (Amerika kupası) namile 
anılan bir kupa ve bunun etra
fında yapılan yarışlar, bilhassa 
İngiltere ile Amerika'da büyük 
alaka uyandırmaktadır. 

Bu yarışlara Amerika'dan 
dört kotra iştirak ~decektir. İn 
giltere'den girecek kotraların 
en iyisi meşhur çay kıralı Lip
ton'un yeni yaptırdığı (Şham
rock-V) nam kotradır. 

Büyük resim Amerikalıların 
(Enutreprise) kotrasını diğeri 
de (Şhamrock) u tecrübelerde 
göstermektedir. 

Rober Kolej'de muallim olan Uzun atlama - Tahsin, Hay 
Mister "Gates,, ve Mister "Col dar, Neyçef, Bovniof, Çernoviç . 
lier, dir. Üç adım - Selim, Jorjiya-

Mister Gates,, 1924 olimpiya dis, Gançef, Bovniof, Radvef, 
dına iştirak ettiği gibi Mister Ağanidis. 
"Collicr" de 928 de Amsterdam Disk - Gotes, Gançef, İr
da 110 metre manialı koşuda fan, Frangakis'ler, Orfanidis, 
bir göğüs farkı ile üçüncü gel- Veysi. 
miştir. Rekoru 14, 2/5 dir. Sırıkla yüksek - Kasparyan, 

Amerika'dan on beş gün ev- Haydar, Nedim, Sadri. Kemal, 
ve! şehrimize gelen Mister Saci. 
"Vays,. ise yüksek atlama mü- Cirit - Çiçelkof, Mümtaz, Se 
sabakalarma iştirak edecektir . 
Rekoru 1,88 metredir. 

Bu zatın uzun zamandır id
mansız olmasına mukabil gene 
kendisinden iyi bir derece bek
lenmektedir. 

Bu Cuma yapılacak müsaba
kaların seçmeleri geçen Cuma 
gine Kolej sahasında yapılmış 
ve çok şayanı memnuniyet ne
ticeler vermiştir. Bu münasebet 
le seçmelerde finala kalan atlet 
lerin esamisini yazıyoruz: 

100 metre - Semih, Enis, 
N eyçef, Mehmet Ali, Çernoviç, 
Kır zade Suphi. (Enis ve Meh- 1 

met Ali 11, 1/5, Semih ve Ney
çef 11, 2/5 yapmışlardır.) 

200 metre - Mehmet Ali, Sa 
dık, Papadoplos, N eyçef, Kal-, 
fopulos, Fotyadi. (Mehmet Ali 
23, Neyçef 23, • /< saniye yap
mışlardır.) ı 

400 metre - Collier, Todo-
1 ref, Sait, Kalfopulos (Collier 

54, Sait 57 saniye yapmışlar- ı oo metro ve disk Türkiye Rekor!· 
dır) menleri: ( Soldan ) Veysi, Semih 

800 metre - Sadrettin, Muh- . . . . . 
tar Sait Muhittin Feridun Sa. lım, Fran.gakıs, Mıntanıdıs, Ka mi: Ago~, Feridun' Metin, ö je- felidis, 'Sudi. 
nidis, Koyuncu. (Sadrettin 2 da Gülle - Gançef, Gates, İr
kika 17 saniye yapmıştır.) fan, Frangakis, Hangelidis, Ase 

1500 metre - Karancopulos, yan, Veysi. 
Rokas, Muhsin, Mecdi, Gregorl Yüksek - Haydar, Yülyüs, 

20& nı~tro TOrki)'f. Rtkorfmtnl; f 
1 Mthmet Ali , 
1 Azmanidis, Gançef, Kazım Se- 1 
dat, Hasan Melih, Ways. ,fi 

Müsabakalara Cuma günü sı i 
. at on dörtte başlanacağındaıt ıı 

1 
biltün atletleriı> saat tam on ÜÇ· 

te Kolej'de bulunmaları hey'etl~ 
tertibiye tarafından rica edil· l ' 

mektedir. e 
Müsab:-.::\\ programı şöyleli ~ 

tanzim edilmiştir. c 
14,20 100 m. (d. final) 
14,30 Gülle - Yükselt: a 

· 14,85 1500 m. (final) 
14,50 110 m. (final) :ı 
15,- 100 m. (final) 
15,- Uzun atlama - Dislı ~ 
15,lll 800 m. (final) 
15,30 Üç adım - Cirit 
15,40 200 m. (d. final 
16,- 3000 m. (final) 
16,- Sırıkla atlama 
16,05 400 m. (final) 
16,30 200 m. (final) iı 
16,43 Bayrak yarışı ı. 

Beyneimilel futbol maçları haftası ·-
ltalyanlar Macarlara dokuz dakikada dört sayı yaptılar 

j 

1 

.. , .: Bazan ajansımız bize, bizleri 
pek te alakadar etmediği halde 
bilmem neredeki rağbi maçının \t 
neticesini veyahut ta en ehem- it 
miyetsiz bir boks maçının hilla tanıdıg"ı oyunculardan kaleci-...__ ___ ..,._ .... , 
sasını verir. Buna mukabil mem Planicka, müdafi Hoyer, mer-
leketimiz sporcularının bihak- Neticeler : kez muavin Carvan, muhacima 
km alakadar olduğu, netayicini Jngiltere a Svoboda, Silni ve Puc'u zikre_.: 1, 
bir an evvel öğrenmek i.stediği Almanya 3 debiliriz. '.i 
mühim spor hadiselerini ekse- __ İlk sayıyı beşinci dakikada 1' 

riyetle meskfit geçer. lrıandl 8 Çek sağ açığı Kostalek, ikinci ıE 
Geçen hafta zarfında Avrupa Belçika ı sayıyı merkez muhacim Svobo- v 

da biribirinden mühim beynel- . _ l da müthiş bir şutle yapmıştır. 1
• 

milel futbol maçları oldu. İngil 1 
3 

Bundan sonra sayı yapmak· 
tere, İrlanda, İskoçya takımları Çekoslovakya : sırası Fransızlara gelmiş, üs->! 
A funsa ı vrupa'da maçlar yaptılar. Bel tüste iki sayı yapmı§lardır. Q. ı 
çika, Fransa, Çek, Macar, İta!- ltaı, a yunun bitme.sine beş dakika ka-r 
yan, Leh milli takımları müsa- Macaristan 1 1 ,! la Çek sağaçığı Junek galibiyeı·r 
bakalar yaptılar. __ ·~ sayısını kaydetmiştir. -· 

Havadis bekliyen karilere biz lngiltere 1 0 { Bu maç 25,000 seyirci huzu-. 
bunların neticelerini ancak dört Avusturyll 1 o 1 runda cereyan etmiştir. 
beş gün sonra Avrupa gezete - j 4 - 10 Mayısta İtalya - Ma 
mecmuaları geldikten sonra Macaristan (amatör): aı car milli takımları Peşte'de 
vermek mecburiyetinde kalı- Lehistan (amatör) : ı Avrupa kupası final maçını yap 
yoruz. ~ .. -- ___.,ı ~ tılar. İtalyanlar hasımlarını 

Bir çok tanıdık kariler bana kendi topraklarında ve kendi. 
telefon ederek bu maçların ne- seyircileri önünde 5-0 mağlup 

1 ticelerini sordular. Bütün Avru ederek kupayı kazandılar. Her. 
pa ajanslarının günü gününe al kesi şaşırtan bu kahir netice İ- . 
dığı bu netayici karilerime za- talyanların futbolde ne kadar 
manında bildirememekle mah- Çek kalecisi meşhur Planleka'ga ikinci gol olurken terakki ettiklerini göstermeğe 1 • 
çup oldum. Acaba ajans bundan Bu haftalara beynelmilel fut mumi harpten beri ilk defa kar iki sayı yapmışlardır. k.'l.fid;r, ' 
böyle sporcularımızı memnun bol maçları haftaları demek hiç 1 şılaştılar. Maç 3-3 berabere 2 - 11 Mayısta İrlanda takı- Hu maçın ilk devresi 1-1 bi{ 
etmez ve beni mahcubiyetten/ te yanlış olmaz. Filhakika on neticelendi. İlk devrede İngiliz mı Brüksel'de Belçika milli ta- miştir. İkinci devrede İtalyan·. 
kurtarmaz mı? 1 beş gün zarfında Avrupa'nın ler, ikinci devrede Alınanlar ha kımını 3-1 mağl~p e.~iştir.. lar dağdan yııvarlanan bir çığİ 

Var mı yok mıı? her tarafında iistüste beynelmi kim oynamışlardır. İlk devre 1-1 bıtmıştır. İkın gibi mütevali ve seri hücumlar 
Spor muharrirleri arasına iki le! maçlar yapıldı. Oyunun bitmesine sekiz da- ci devrede İrlandalılar umumi- la dokuz dakikada dört gol yap 

1t 
aydan beri karışan eski bir spor İşin şayanı dikkat bir ciheti kika kala İngilizler beraberlik yetle hakim oynamışlardır. İ- mıslardır ' 
cu arkadaşımız var: Kemal Ri de bütün bu maçların biribirin- sayısını yaparak mağlubiyet- kinci devrenin on ikinci dakika- ftalyaıılar in.• dört golü dev-. 
fat Bey. Bu arkadaş vesikalı den daha mühim olmasıdır. ten kurtulmuştur. Almanların sında ikinci ve otuzuncu dakika renin 20, :!'5, 27 •:e 29 uncu daki
neşriyatta rekor kırmak üzere. Bu maçların neticeleri kıs- 1 muvaffakıyetine çok alkışlanan da üçüncü golü yapmışlardır. k:ıJıarrc :la k:!y<letnıişlerdir. Bun 
Şimdi de futbol Federasyonu- men ve müteferrik bir halde ve

1 
kalecilerinin fevkalade oyunu 3 - 11 Mayısta Çek milli ta- dın scr.·;ı gol yapmamakla be

nun inhilal ettiğini gösteren bir rildi ise de alakadar karileri-
1 
büyük amil olmuştur. Bu maç- kımı Fransa takımını Paris'te ra;,er teo•n-:ııile hZıkirn oynamış 

vesika neşrediyor ·ve soruyor: miz için bir kolaylık olmak üzei ta İngilizlerin en iyi oyuncula- 3-2 mağlfip etmi~tir. lardır. 1 
"Federasyon var mı?,, re bu mühim maçları, neticele ·ı·rından sağ muavin Marsden a- Fransızlar Belçıkalılara kar- 5 - A;ni gi:n W.acar amaıür 

Var olsa ne olacak, yok olsa rini ve şayanı dikkat safahatı- ğır yaralanmıştır. Almanların şı uğradıkları ağır mağlQbiyet- takımı Le'1 a:ı a·ö~leri.ıi 3-1, 
ne olacak? Varlığında kim ha- nı topluca kaydetmeği faide-ı üç sayısını da Hofmann yap- ten sonra takımlarını, bilhassa yenmiştir. ~ 
yır gördü kü yokluğundan Ke- den hali bulmuyoruz: ınrştır. hücum hattını gençleştirmişler 6 - Tam tafoil~tı h~;-ıüz g,ı_ 
ma. Rifat Bey şer tevehhUın e- 1 - 11 Mayısta İngiltere ve ı İlk devre 2-1 İngiltere lehi- dir. Aldıkları neticeden mem- memeklc beraber, İnv.il• rrı -
diyor' Almanya milli takımları Berlin ne bitmiş, ikinci devrenin ilk I nundurlar. Avusturyıı maçı 0--0 b::rabere 

S. G. de 50,000 ııeyirci iiniinde ve u-
1 
on beı:; dakikasında Almanlar ek takrmrncla İstanbul'un neticelenmi tir. 



Istanbuıdan hareket 
etmeden 

Amerikalı tayare
ciler geldiler 

(Birinci sahifeden mabat) 
aldığımız mütemmim maluma-

Mahhemelerde 

O mu öldürdü? 
Rum doktorun muha

kemesi başladı 
lirinci sahifeden mabat) Boğazdan çıkarken kaptana ta göre binbaşı (Doltil) ahiren 
ı Madam Roza'nın çocuğunu 
ian pişman olarak bana gü- tehlikenin ne olabileceğini aıı- pek şayanı dikkat bir tecrübe düşürtürken vefatına sebebiyet 
/arını mı söylemek istiyor !attım. yapmıştır. Her tarafı kapalı vermekten maznun Dr. Mitilcs-

.,., bı·r an du u"' ndu··m. Fakat - Ne aksi, dedi. Ben bu de- bir tayyare ile bir uçuş yaparax 1 , 1 k . _ r <0 ntın mu 1a emesıne agırceza, 
h• bir ha~piha!e girişmek nizde ilk yolculuk ediyorum. etrafını kat'iyyen görmeksizin da devam olundu. Maznun ev- • 
likeli idi. Basit cevaplar ver Pusulamızda bir az bozuktur. yainız yeni (Spe.-i) aletleri i- velce tecil kanunundan istifa-

!• ter·-ı·h ettı'm: - Hiç telaş etmezsiniz. anesile uçuşunu idare etmiş ve d k . . . • e etme · ıstemeını~ ve netıce-
. Hakkımtlakı" teveccühu··nu··- Mümkün oldug"u kadar kıyıya yere inmiştir. Böyle bir tecrii-

b de mahkum edilmi~ti. Temyiz 
eşe, •. K. u"'r ederı'm. Memleketı· yaklaşınız. enin şimdiye kadar ikinci bir bu kararı nakzederek iade et-
tarmak l·çı·n elimden gelenı' Benim maksadım bundan misali yoktur. Tayyarecilii;in h k · · mişti. Nakzen görülen mu a e-
acag"ıma şu··phe etmeyı"nı·z. sonra Anadolunun her hangi ıstıkba!r noktai nazarından e- B h me neticesinde muavin ur an 
~öz söylerken vaziyeti hal- bfr parçasına ayak basabilmek hemmiyeti aşikardır. Gece u- B. iddiasını dermeyan ederek 
rı<!ğe uğraşıyordum. Veliah- tı. Orada icap edenlerle görü~- çuşu ve sisli havada uçuş itiba- Dr. M. Mitilesko"nun vefata se-
inde, padi•ahlıg"ında bütün tüm ve Sinoptan Samsuna kola rile tayyarecilikte bir kat daha . . . . . . 

~ 1 k emniyet temin edecek bir çığır b_ebıyetten t_~czıyes~n~ ıste~1ıış-
ve fikirlerini, bütün hırsları Y ı ·la gidebilecek karayolu o- açmı~tır. Binbaşı (DolÜl) 1925 tı:. D. ava mudafaa ıçın talık e-

ı bütün sahtekarlıklarını ta- lup olmadığını tahkik ettim. sene;inde İngiliz Şnayder ku- dıldı. 
J ğım adamdan yüksek hare- Maa~teeessüi yoktu. A · Bı·r zorbanın muhakemeai 

beklemeğe imkan yoktu. .. Bır çok zorluklar çekerek, pasım menka ordusu namına 
~ 71leketi kurtarmak lazımdı. gun kaybederek karadan Sam- kazanmış_tır. .. . Üsküdar'da komşusu Muki
~ ~sem bunu yapabilirmişim, suna girebilirdiı;ı. Fakat, ne- .. Heyetın dıger bır uzvu o~an me hanımın evine girerek ka-

N AS/ L) den, Samsuna bır an evvel ayak yuzbaşı (Con ?anon) Am~r~~~ maile tehdit ve Niyazi Efendi-
. basmak için içimde o kadar ga- ordusunda avcı tayyarecılıgı nin kolunu kesmektrn maznun 

)nun düşündüğü de, adam- yret vardı ki, zaman kaybet- baş muallimi olup bu seyahat Üsküdarlı berber İbrahimin 
nın düşündüğü idi: Hiç bir mekten ise bir az daha tehlike- maksadile mezun addolunmuş- muhakemesine devam olundu. 
vetimiz kalmamıştır. Görü- ye göğüs kermeği tercih ettim. tur. Heyet azasındaı; mülazim Hadisenin cereyanı hoştur: 
k bir iş varsa o da "ltilaf Ayni tertipte giderek 19 Mayıs Ceyms Barker -~me~ıka ordu- Mukime Hamın mahallesi
/et/erinin diyeceklerini ye- ta Samsuna geldik. Sonra bhe sunun baş tecru~e pılotu olu~ nin imamı tarafından Mehmet 

getirmektir. Ben eğer on- haber verildiğine göre Bandır- (Deyten) asken tayyare tecru isminde birisine nikiihlanmış
memnun edebilirsem ve bu ma vapuru takip edilmişti. An- be meydanına mem~r~ur. O da tır. Bilahare Mehmet B. askere 
la yürümek İstentiyen Tür- cak Karadeniz dalgalı olduğu mezune?- seyaha~a ıştırak et- gider. Buna içerlenen İbrahim 
i hareketten alakoyabilir- için peşimizden gelenler bizim ?J~ktedır. ~:yetın refakatmda bir akşam fazla sarhoş olduğu 
devleti kurtarmış olurum. gibi kıyıdan gidenlere temas e· ıkı de makinıst vardır. halde kapıya dayanarak narayı 
~u talil bana karşımdaki'a- dememişlerdi. Karadenizin çoş Gelen tayyareler naııl? basar: 
11 bir daha sefil ve bayağı gun dalgalan bizi korumuştu." Dün gelen Amerika tayyare - Ulan bu mahallede namus 
mahluk gibi gösterdi. Bir FALlH RIFKI !erinden biri Amerika ordusu- lu ev kalmadı mı be .. Ve kapı-
vatsız~ık yapabilirim diye * * * nun en son avcı tayyare tipi yı sırtlıyarak içeri girer. Kadın 
uşmagı kısa kesmek iste- SAMSUN, 19 A.A. _Vata- olup takriben üç yüz kilometre !arı korkutur ve Niyaziyi kolun-
: . . nın kurtuluşu için Büyük Gazi- süratında altı yüz beygir kuv- dan keser. 
- Merak et~eyın, dedıı;ı. 1~ nin Samsunda mücadeleye ba~- vetinde su ile tebrit edilmiş Bir kaç şahit dinlenildikten 
1e bulundugum_uz. vazıyetı ladığı 19 mayıs tarihinin yıl dö Kunkerer modeli Körtis motö- sonra dava gelmiyen şahitlerin 
ıorum. Yeter kı bır an evvel nümünü Samsunlular derin bir rü ile mücehhezdir. celbi için kaldı. 
;do!u. i.çine girebileyim. E- heyı:can il~ tesit etmişl~r~r. İki _kişilik keşif tayyaresi de Çocuğu öldürdüler mi? 
· erınızı hatırdan çıkaramıya Gazı konagmda yapılan ıçtıma Amerıka ordusunun en son ne-
ım. da bugünü yaratan 19 mayısa vi keşif tayyare tipidir. (Kal- Süleyman ve damadı Yusuf 
- Muvallak ol, dedi. dair nutuklar söylenmiştir. Ak kon) tipi diye maruftur. Bu da ile Mercan aleyhine açılan ve-
1Yammda yaverim, Yıldız şam Fener alayı yapılacak ve ayni nevi motörle mücehhez- fata sebebiyet davasına dün de-
'yından çıktığımızı ve hare- fırka tarafından şükran balosu dir. vam edildi. . 
etmek üzre olduğumuzu verilecektir. Üçüncü tayyare (Fleclin) Süleymarr ve Yusuf, karıla-

iri saklamak istiyen ihtiyat- tipi mektep tayyaresidir ki, rına taarruz ettiği için Merca-
, ki · · · "t" nrn evı"ne hu··cum ve kendisini ıya arımızın sesını ışı ır- B d d Amerika ordusunda topçuluk, 
rten korkarak Yıldız sara- ayın /r, 8 bombardıman ve Radyo gibi darp ederler. B_u esn~da_~.erca-
'ian uzaklaşıyordum. b • -1" • maksatlara ait talimler icin nın 5 yaşındakı çocugu oluyor. 
'voğrudan doğruya emrim- iT ıBClB kull~nılmaktadır. Lindbergm Mercan diyor~: .. • 

1 ~ulunan Bandırma vapuru Bahrımııhit seyahatinde kul- .- ~unlar benı dovr_:ıege ge -
ata rıhtımında hazırdı. Ka- Bayındırın Dedebaşı köyünde !andığı 225 beygir kuvvetinde d~~le~~ zaman çocugumu da 
'•aahıma mensup arkadaşlar bir facia oldu. 13 amele kadın (Rayt) motörü ile mücehhez- dovmuş olacaklar. . . 

0 ~yyen saatte toplanmış ola- öldü, sekiz kadın da yaralandı. dir Süleyman ve Yusuf ıse dıyor 
~ardı. Burada, afyon tarlalannda ça ' !ar ki· 

Dördüncü tayyare üç yolcu- B. -1-k. h ·a· 
';;şlideki evimin önünde oto- lı~ ~3 ~mele k~d~ dün i_stira luk (Robin) tayyaresidir ki, 

0 
d 1 

•. ~d~.s çocuk asta ı ı. 
~ilim bekliyor. Annem ve hat ıçın ~~var~akı hır kulenın ça geçen sene 420 saat, yani 17~ n Dan ° u. 

1 
ve sabitle 

·karde11imle vedadan başka tısının golgesıne otuı:n~şlar - gün havada kalmış ve cihanın . alvb~ {~~~~~:dild{. -
acak işim kalmamıştı. dır. İşte bu esnada fecı bır tesa mukavemet rekorunu kazanmış rın ce ı ç 
,.. b d R 1 B 1 düf eseri olarak kule heyeti umu trr. Baronun "Politika" .. am u sıra a au • ge - · · ·ı "km" 23 k d 

ı Otomobile binmek üzre i- mıyesı 1 e ço uş a n an- l'llemleketimizde yapılacak aleyhinde bir davası 
1 h 1 b . h ld kaz altında kalmıştır. . b D 1 . . eyecan ı ır a e: K d 1 . . .1 .1 uçuşlarda bın aşı o til avcı İ b 1 b u tarafından G" r b" .. ü d' azaze e enn acı acı mı tı e . . ..1, . P k stan u aros 

1 ';b ı~ 1 ır s~z m va~t. ıye- rini duyarak yetişenler 13 kadı- ~ayytresını, rı:u .az~~ ba ar Ger Politika gazetesi aleyhine bir 

1 ;.;'1 yaz;; ;:na çe ı. nı ölü bulmuşlardır. Kadınla- eşı ta~yaresını yuz. . şı .a- tahkir davası ikame edilmiştir. 
·• Me vark _eti~~·-· .. rın sekizi de ağır yaralıdır. Yal non ~~d~ep ;Yb:ı-resını ve ~ı~- Dava Baroya verilen 150 imza-

' ı· evsu ış ıgıme gore n "ki kadına bir şey olmamış ter 0 ıng 0 ın tayyaresını lı bir takrir üzerine açılmıştır. 
Anadoluya bırakmıyacak- ız ı kullanacaktır. D , b p lı.tika' da ya-

ıh . I 'd ·ı tır T 1 b .. 'k·d E a~aya se ep o 
ır. tıma torpı o ı e vapu An. k 1 d k 1 ayyare er ugun ı ı e • s- 1 .. k ti kazanaınadıkla . d 1 k h az a tın an çı an an yara k' h" A k .. zı an avu a ar 

1 ,ız peşın en ge ere ya te - lıl B d h . k ld ışe ır ve n araya mutevec- . . . "f'~ 1 anunund·ıı ı b t ki d d. ar ayın ır astanesıne a ı .h . . 1 k rı ıçın ıcra ve ı uıs < d 
ya a ıraca ar, e ı. 1 Öl 13 b" k d cı en şehrımızden ayrı ara şe .k. a· 1 ,, makalesidir 

ı,, d" . k n mıştır. en ıcare a ı - h" şı ayet e ıyor ar . 
-..en ısıne ısaca: .. ..1 . . . · .1 . _ır üzerindeki uçuşları avdetle- lhtı'la" f yok 
1 p k" .. • d. . nın gomu mesıne ızın ven mış- ki d , r e ı,_ ogren ı. m, dedım.. . ti"r. rınde yapaca ar ır. k H.. · d - Katil Kara aş useynın e-
,ranıdıgım zabıtlerden hırı,- Bu hadise üzerine kendisi ile lımail Süreyya ef. nerede? li olup olmadığı hakkında tıb-
' zaman damatlardandı ba- .. .. b" h · · t · h "d' · 

l 'iyni haberi getirdi. Damat go1~u~eKn _ ır mu arrıdmı~e . zmk_ır Bundan bir kaç hafta evvel bı adli ile banar ane mu ınye-

lı b · v hd dd" · va ısı azım paşa emıştır ı: tauayyüp eden Kabataş lisesi ta ti arasında bir ihtilaf . olduğu 
a erı a e ının sarayın Öl k d 1 . h ., t h 

1 1 1 ·d· B' - en a ın ame enın mu Iebesinden İsmail Süreyya Ef. yazılmışsa da mütemmım a -
a mış 0 ma 1 ı 1

• ır an tacı muavenet bir halde kalan nin bir arkadaşile birlikte Mer kikatımıza göre böyle bir ihti-
·11z kaldım ve düşündüm:Bu 

B. "k d b .. Ü d .. 1 ailelerine yardm1 edilecektir. ı;inde oldugv u anlaşılmıştır ' Iaf mevcut değildir. 
ı a a ut n uşman arın e- hk'k b 2.:.:::.:...· __ _::::.::....=.::..:...:..::..::_~------

ı'ı . b h . t d·kı . Kaza hakkında ta ı ata aş - • • •• • } 
',eyım, alna er)ısKelı edrı- lanmıştır.Kulenin eski vaziyeti Vı'laAvet claıını encunıen1n( en: 
ıapamaz ar mı. a am an tk"k a·ı kt di . . k . E b . te ı e ı me e r. 
.şımşe geçtı. vet enı tu- _ - Dokuz hin dört yıiz liralık halis kan pilc"n~ boğası satın 
lirler, sürebilirler; Fakat Pullar geldi alınacağı kapalı zarf ıısulile ~craitinc tevfikan münakasaya konu· 

, ıirmekl.: . . . Posta idaresinin İngilterede !arak calip zuhur ctmı•mcsinc binaen miinaka~a mlidcleıi 25 mayıs 
llunun ıçın Karadenızın çoş tabedilen pullarından 32 milyon T r ı 
dalgalarında yakalanmak tanesi dün gelmi.,tir. Bugün pul 930 pazar ~linn saat on hire kadar temdit edilm!~tlr. a ıp erin 
d Y I b k ki ~ vıılııi muan ene kadar teminat ve teklif mektuplarını encumene 

, m ı . !1 nız . u mantı a a !ar vapurdan çıkarılacaktır. · · 
~!n gıbı geldı. Bu pulların içinde üzerinde tevdi eylemeleri ,.e ~crniti anlamak üzere Vilayet Daimi enclimen 
.' ak~t !ak~lanr1!a~, hapsol- Gazi Hazretlerinin portreleri kalemine ve Ba \tMr ınlidliriyctlerlnc müracaatları, 
c, duşilndükle~~mı yap~ak- bulunan büyük kıymetli pullar ''ı'lc'l\1(~1 daim[ enci.i111cııindcn: 
alakonulmak olmekle bır de Y kt Bu"' yük kıymetli pullar 

"d")H k a· 0 ur. 
mı ı. emen ara! ver ım. ikinci bir parti de gelecektir. 
:a çıkmalıyım. Ôlursem bu 

ı 1a ölmeliyim. Otomobifo 
>fim ve Galata rıhtımına gel

' . Bandırma vapuru uzakta 

1ıir atmıştı. Sandalla yanaş-

1 
Vapur bir türlü kalkmıyor-
-Kız kulesinde bizi muaye
\e başlamışlardı. lçerde mü
'C kadar bir kalabalık vardı. 
ayenenin bittiği de yoktu. 
lcmettim ki bu ne tehdittir, 
'ie alakoymaktır. • 
Gögerteye çıktını. Kaptana 
ket emrini verdim. 

ı.. Nasıl olur? dedi, henüz i
le adamlar var. 
- Emir veriniz derhal çıksın 
1 ef dim. 
·'1andırma vapurunun 27 se
k ihtiyar kaptanı demir al

ı 'cağa başladı. H arcket ettik. 

Eyip Sullı Ceza Hi.kimliginden: 
Fatma Nazire Hanımın mukadde

ma Balatta Karabaş nıahallcsindc Ma 
caroğlu sokağında 8 numaralı hanede 
sakin Avram ve İstirinA aleyhlerine 
ikame eylediği italei şuyu davasının 
icrayı muhakemesinde müddeialcyha 
run ikametgahlarının meçhul bulun
duğu mübaşiri ve hey'eti ihtiyariyesi 
tarafından olbaptaki celpname zahrı
na verilen şerhten anlaşılmış ve hak
larında tebligatın Hanen icrasına ka
rar verilmiş, ve yevmi muhakeme o
larak 29·6-930 Pazar günü saat 11 
de tayin kılınmış olduğundan yevm 
ve vakti mezkü.rdc hazır bulunmaJa. 
rı veyahut taraflarından mu'3ddak 
bir vekil gündtrmeleri aksi takdirde 
haklarında gıyaben muamclei kanu
niye ifa kılınacağı maliım olmak üu 
re işbu ilan varaka1armc1;ın bir nüsha 
sı daire divanhanesine talik kılındı· 
ğı gibi tebliğ makamına kaim olmak 
üzere evrakı havadisle dahi ilanı key 
fiyet olunur. 

llc~ikta~ıa l\ılınç alide Barbaros mektebi tahtında oromolıil 
garajı icara verilmek uzcrc müzayedeye konulduğu halde talip 
zuhur ctnıcdiğindcn müzayede mUddeıi 25 ma)IS 1)30 tarihine 
kadar temdit cdilnıi~rir. Taliplerin enellmcn kalemine mUracatıtbrı. ----- -

~alılık kösk enkazı • 
:E~ınnivet sandığı 111iidürli.iğiiı1den: 

Zekiye hanımın ~:mniyet sandığından istik; az eylediği mcblAğ 
nıukiıbllindc Sandık namına nıerhun bulunan Be!·lerbe ·inde Küp 
Jüce mahallesinde Şemsi hey ve Çamlıca sokap;ında atik 44,41<, 
44,4tı,53,44.44,48.44,48 ve cedit ı'I0· 1, 122, f 22 vr. 9 ~ numaralı, 

bir kau k:\rgir ve üç katı ah~ap olmak Uzer~ dört katta kırk 
,;ek i:t. oda, ııç sofa, bir mutfak ve bir hamamı mü~tf'mil köşkün 
enkazı (on l·e~) gun mtiddctle satılığa çıkarılmı~ ve 7 haziran 
().10 tarih.ine mu.adı[ cumartesi günü saat on altıda kıymetini 
bulduğu halde kat"i ih~k,iniıı icrıısı mukarrer bulunmuş 

ohlu~umlan talip cılanların mezkôr günde saat on altıya kadar 
an·iık i '"resine müracaat '"l"m~leri ilan olunur. 

[Şehremaneti il:\nati) 

Aksaray yangın yerinde :)chzade
başında f'eyziye m•halle ve soka• 
P;ında 20 inci adada ı ı 5; ·2. l f.'\8-1 
ve 1159 harita numa;-alı arsalar ara
aındoı 30, 82 metro murabbaı arsa
nın meıro murabbaına 3ô0 kuruş 

kıyınd ıakdir olunarnk satılmak için 
alJkadarlan ara -ında açık müzayedeye 
konmuştur . Talipleri~ şarınameyi 

~tirmck için htr gün müzavedeyc 
girmek için ihale gün n olan 19 ha
ziran 9.10 ,alı günü levazım mcldür· 
lüğftne gelmeleri· 

* * * 

• 
iNE MALA 

Yarın akşam 

MELEK SiNEMASI 
l l:ırikul;ldc ve dchak~r artist 

Billi Dov un temsili 

Hususi hayatı 
sesli filmini takdim edecektir. Bu mükemmel dram Billfnin ha1' ld 

Şehremanetinden: btanbul temizlik I hayanndan bir macera olduğu söylenmektedir 
işlerine ait bir kaıır 21-5-930 çar· •••••lllİ•ı•m .. • .. •ıııııİmıiiıİmmİİİİİİİİıİİİİı••••• 
şamba ı:Unü sıat 9 da Fatih nıpaza- lstanbul asliye mahkemesi ilıln· 
nnda müzayede ile <aulaca~ı ilin ci ticaret d~iresint!en: E L il A 1\1 R A. nın 

mutat ve sadık müşterileri bu 
hdtı iki büyük filim seyredebl· 
li yorlar. Biri: 

olunur. :\.lahkemec~ iflaslarına karar Ye· 
* • "' r;Ien Açokyan ve papazyan efendi· 

lere ait manifatura emtaa5ı 31 mans 
f 9.30 cumarıesl ve anı müteakip 
gunlerde saat ondan itibaren Sultan 
Hamamında Dlkranyan Hanında 3 
numarolu odada açık arıtırma aure
tile .. nıacağından talip olanların 
yevm Ye mıhallJ meıkıirda huır 

bulunmaları ilin olunur. 

Yeniköy bcledive dairesi müdür· 
lüğünden: Tarahyada dairece ~ösıe

rilccek yerde şeraiti "hhiye Ye len· 
niye~·i hılı olmak üzere )'apılacak 
olan deniz bamo ınahallinin aleni 
mtiz:'lytde surelile icara verilmesi 
mukarrer bulunmuı olduıundın hey· 
eıi fcnniyede bulunan kroki ile şart· 
namtsini görmek ve müzayede)·c 
iştirak etmek üzere talip olanlann 
5 hazirsn 930 perşembe günü <Ut 

l O da daire encümenine mürecaathrı 
il~n ohınııi. 

* * 
Şehremaneıinden: llar ve Kılt<an 

tar,lar gibi derunluında veyı bah
çelerinde çalgı çalınan ve meşrubatı 
mütenevvi• •atılın mahallerde d•h.i 
satılan şeylerin fiaılarını havi IAvha 
\'e liste bulundurnlmuı hakkında 
zabitai btlediye talimatnamesine ;ı:cyl 
edılen fıkarat birinci maddedeki 
( Bar ile bfesanı•nlarda ) kelime
lerinden sonra ( ve hunlara müma· 
sil gazinolarda ) ibare ı il!ve olan· 
dr.tıı il1n olunur. 

* ... "' 
!)ehremaneıinden: Fatih yangın 

yerinde 57 inci adad• 32, 34, ;ı~ 
harita numaralı arsalar arasınd:ı. 
4.i,30 metro murabhat ırsının ml'tro 
murnbbaına 17 5 kuruş kıymet takdır 
olunarak saıılmak için a!Akadarları 
ara'lnda açık müzayedeye konmuş

tur. Tallpltrin şatınameyi görmek 
için her gıln, milzaredeye girmek 
için ihale gilnU olın 15 Haziran 930 
salı günü levazım mıidürlüğıine 

ge:ln1cr~ 

K L A R A B O \' un tc r sili 
KAN Di\KMIYECF:KSI 

dlj!;eri de: 
SEN! SF:\" Dl~I 

Sesli, Sözlü ve şarkılı 
Sean• saaıları: 14,1·4, J7,:JO 

su\'lre 21,30 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınuan1elesj 
ıcra eyleriz. Sigortaları halk için ınüsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı r 
Arnte~i lttılıııımayan şelıtı•lcr,le acr.ııt:! ar4.t·a ı·t'<i~ ı ll~· 

Telefon: Beyo~iıı - 2003 ... 

ISTANBUL V LAYE 

DEFTERDARLIK ILANATI 

. 
Ankar:ıda in~a ı·dilmektc olan \lahzcni evrak bina.ı ztm n 

katıdan birinci kata çıka.:ak mermer merdıven ve teferruatı lk 
zemin katı birinci Ye ikinci kat koridor mermer dö<emelcri pa 
zarlıkla 24 Mayıs 11)30 Cumartesi p;unü <nat on altıda il a.: 
dilccej\indcn taliplerin inşaat komisyonuna mı.raeatları ,1,\n oluı u . 

• • • 
Beykoz nıalmüdürlüğünden: 
Beykoı çayırında 2 dişbudak 1 kavak ve 

Tokat ormanında 3 kavak ve 30 çanı devril
miş ağaçlar vardır. 20 gün müddetle müza
yede ile satılacaktır. İhale akabinde bedeli 
defaten nakten tesviye edilecektir. Taliplerin 
4 haziran 930 çarşan1ba günü saat 1;;tc Beykoz 
ınalmüdürlüğüne nıüracaatları. 
................. 111111111 .............. 11111 ....... . 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı ..................... .., ................ ... 

Arap haıflerile nıatbu aboneınan karneleri 
hanıilierinin nazarı dikkatine : 

Beyoğlu S inci icra Daiffıinden: 
192!>-3357 Bir deyunundan dola

yı mahcuz ve füruhtu mukaner olan 
bir adet kebir İran halısı ve dört adet 
kıymettar İran seccadesi ve iki adet 
kıymettar marketeri işlemesi aynalı 
dolap bir adet marketeri işlemeli kıy 
mettar salon masası ve iki adet kebir 
kıymettar Sevr vazı ve iki adet kı~
mettar kristal duvar aynah ve on bır 
adet kıymettar salon takımı ve iki a
det kıymettar Saks vazosu ve bir a
det kıymettar Sevr testisi iki adet 
gayet kıymettar Makas maJka 
kapaklı Saks tabağı ve bir adet Haydarpaşa- Pendik kısmın bu karnesi olan muhterem yol· 
akaju kristal camlı dolap ve ikki adket da muteber 50 varakalı abon- cuların, nihayet 15 haziran 930 
gayet kıymettar makas mar a a- . . . 
paklı Saks kasesi ve bir ade~ mü_dev- man karnelerının Arap. harflen tarihine ka?ar'. köp~ ve ~ay
ver kristal kıymettar çi~eklık bır a- le matbu olanları 1 hazıran 930 darpaşadakı bılet kışelerımıze 
det sehpani kıymettar çiçeklik lıir tarihinden itibaren katarlarda 'müracaat ederek istimal edeme 
adet kıymettar Sevr saksısı ve sair muteber değildir. ı dikleri karne biletlerin bedelini 
kıymettar eşya 25 Mayıs 1930 Pazar Eli · d A h fi ·ı 1 al ·ı- ı 

·· ·· 11 d "tibaren Beylerbe enn e rap ar en e mat a m anı an o unur. 
gunu saat en ı . .. . • • • 
yinde Yalılar caddesındc koşkte bı_I- .. .. 
müzayede furuht olunacağından talıp 2452 ton meşe, guregen, çam odununu kapalı zarfla muna· 
olanların yevm ve saati mezkllrde ma kasası 9 Haziran pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet De· 
ha~linde hazır bulun~c.ak memuruna miryollan İdaresinde yapılacaktır. 
muracaat eylemeler ılan olunur. İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminat 

İstanbulda Eminönünde Rıhtım ha 
runda 2 numaralı yazıhanede mukim 
ilı:en elyevm ikametgahı meçhul bu
lunan Hüseyin Nafi Bey ile Maçka da 
Maçka palasta D. Grupunda 13 nu
marada mukim iken halen ikamctga 
hı meçhul bulunan Zehra Kasım Ha-
nıma. 

lstanbul ikinci icra Daireıinden: 
Viçenço Kayvano efendinin İstan

bul mahkemei asliye ildnci hukuk 
dairesinden istihsal eylediği 22 Hazi 
ran 929 tarih ve 929-113 numaralı 
ilam mucibince üç yüz otuz lira ile 
yirmi lira ücreti vekfilet ve maa mas 
arif ve faiz ve yine ikinci hukuk mah 
kemesinden istihsal eylediği 30 T. 
Sani 928 tarih ve 930-15 ve 929-209 
No.lı ilam mucibince üç yüz otuz lira 
nın yüzde beş ücreti vekalet ve ma
sarifi muhakeme tahsiline dair olan 
iki adet i13mı berayı infaz dairci ic
raya tevdi ederek namlannıza ayn 
ayrı yazılan ödeme emirleri ikamct
gahlarinızın meçhuliyeti hasebile 
tebliğ edilemediğinden ilanen tebliği 
ne karar verilmiştir.Tarihi ilandan i 
tibaren nihayet bir mah zarfında dai 
reye 930-1863 numarasile bilmüracaa 
şifahen veya tahriren bir itirazınız 
olduğu takdirde bildirmeniz "e itira
zatta bulunmadığınız takdirde müd
deti mezkurenin hitamından sekiz 
gün zarfında mahkumünbih borcunu 
zu tesviye etmelisiniz veyahut borcu 
nuza tekabül edecek emval ve kazanç 
lannızı bildirmelisiniz. Aksi takdir
de gıyabınızda cebri icraya devam 
olunacağı malfımunuz olmak ve öde
me emri makamına kaim bulunmaltl 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

!arını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver 
meleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ma· 
!iye ve Muhasebe İileri Reisliğinden İstanbulda Haydarpaşa 
mağazasından tedarik edebilirler. 

* * * 
Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarf· 

la münakasaya konmuştur. 
Münakasa 23 Haziran, 930 pazartesi günü saat 16 da Ank•· 

rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve rnu· 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar münakasa ko
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler miinakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Arı· 
karada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden 1stanbulda Hay· 
darpaşa veznesinden alabilirler. 

Vilayet ~ainıi encömeoio~eı: 
Zeyrekte Haınlt efendi medre esi ittisalinde kAln bııyıik hane· 

ııin ankazına bin ve küçük haneye üçyüz yirmi liradan fazla ·a 
talip zuhur etmemesine binaen milzaycde müddeti 2 f mayıs 030 
çarşamba günü saat on bire kadaı temdit edilmi~tir. Taliplerin 
encümene miıracaatları. 

.....;.;----~~~~~~~~~~~~~~--' 

Emvali meirııl{e mildürlüğiiıideo: 
Sokağı No. Nev·ı Haıine his~eıi Rcdell ruııhamnıloi Semti 

lira 
Kızıltokrak Reııdiye A. 17 <:5.l müircı arsı 44.l8 zira l ~80 

• Tahta köpril A. 14 C.17 Bostan 5·120 dir 2~0 

4 cık 'il• 
nakden ve 

rc .. ın :a 
,, " 104, 104 1 Romn maa oda ~- f 2 O diı 500 .. 

BılAda evsah muhnrrer hane 'e ar>a \'e hosıan H«elcri~in hız~ ·ıod• 
muharrer bedl'li rnuha·nmen ve ~eraiti te<li,·e ile 2-t·" QJI) İ:arihti'C mu .... ıf 
cumarte~l günii ..:aat 14 de teındiden iı:rJ\"t mL".<l ·edclı.: i ın.,k •r crd' 1
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JANTZENlN
. karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 155 dir Divanyolu Sultan '.\Iahmut 5 l4791 Beyazıtta ve mahallesinde Yahnikapan sokagın 

• türbesi No ı sg da eski 9 yeni 19 numaralı beş dükkani havi iki TlJYlHE PIYlNG~~~ Mayolarınızın etek veya yaka
'1ndaki kırmızı-dalar- kız mar
kası, denizde ye pldjda vücu
dunuza uyan, yüzerkende ko· 
!aylık ve harek4tınızın um 
bir serbistiyeti için reminaunız
dır. 

Uzun "e sağlam ]Al :TZE\I 
yün·ipckliginden sıkı örülmüş· 

~'\ gt.:\ ,\;, .. ~,.. vtya uzamak suretile şeklini hiç 
' '•kı ka ylıctmcz, çabuk kurur. 
Kadın, erkek ve çncuklar için mJjelJer lı1ılıc1 

~ ğa~~~arda bulunur Sıkletiniz moyonuzun numcrosudur. 
A l ZEN sotan ticarethanelerden Jantzcn - renk -
:hc~g; katalo~un~ isteyiniz, \'eyahut lstanbul Bi-
ncı Hkıf hanında J J numeroda Bakir Nüzhet Beye 

)'azınız. 

~"' ·~I ı'nJa : Beykcr, Kolaro, Lion, Leon Agopyan 
'' l\Juiıırıs ıle lstanlıul\1. ~hcit Karakaş ve Zeki 

Hiza mı 3r.:ı:_ .,oda buhınur. 

Serbestlik ve güzellik için en iyi moyodur. 

lstanl>ul Sıhlıat \'e içti11ıa1 111ua
\'('tırt ıııiidiirliiğüııdcıı: 

Adana, Erzurm ve Malatya dorum Ye ço~uk bakım evlerine 
1 
~ınacak n.alztme ve eczayı tıbbiye münakasaya konulmu~t'.lr. 26 

~ aı-ıs Pazartesi gtinu saat iiçte ihale edileceğinden talip olanların 
zaiti görmek iizre ~imc\iden müracaatları iL\n olunur. 

~orunı ~ı~~at ve i~tinıai iiiu-ave-net-nıü~-ür
lü~ün~en: 
, Çorumda inşa edilecek Do
~uın ve çocuk bakım evine ait 
§İ~6_8 lira 82 kuruş bedeli ke
l 
7 
lı _temel aksamı Mayısın 

d _ncı Cumartesi günü saat 16 
a 1 '1aıe edilmek üzre kapalı 

~~rf usulile münakasaya vaze
~ştir. Şartname hakkında 

izahat almak istiyenlerin Ço
rum ve İstanbul Sıhhat ve İç
timai muavenet müdürlüklerine 
müracaat etmeleri ve teklif 
zarflarını · da vakti mezkilr
den evvel makamı Vilayete tev
di etmeleri ilan olunur. 

Bursa belediye riyase
tinden: 
300 adet su saati mü
nakasası. 

T azyki 11 kilo, kutur 
0,015 milim. Ton 1000 
İürbin saat evsa·fında 
olacak işbu 300 su sa
ati, kapalı zarf usulile 
tnünakasaya konul
muştur. 28-5-930çar
Şamba günü saat 16da 
ihalesi yapılacağından 
saat vermek istiyenle
rin mezkur günde nu-
tııuneleri ile beraber 
Yüzde 7 ,5 teminat ve 
'teklifat mektuplarını 
Bursa belediye meclisi. 
ile vermeleri. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu l\kktep so'<ak No 35 

muayene sabahtan •kşama kadar. 

Bursada-~ 
Her türlü asri kon -
farları haiz ve oto -
nıobili her gün .l\1u-

danyada ınisafirlerini 
bekler. 

Otel Çekirge Palas 
l lazine namına mazbut 1 lay-

clarpa~ada 130 adet kayın kii
rek ile iiç çtki mahlut Ye 17 
çeki mc~e odunu ve GO kilo 
)'l'rli çayı YC Kııclıköyiindc üç 
çeki 25 kilo mahlılt odun ve 
Üsküdarda altmış demet fırın 
çalısı ki cem'an altı kalem or
man emvali 26 - 5 - 930 pazar 
günü ihale rdilmek üzre mü· 
zayedcye konulmuştur, taliple
rin pey akçalariyle maan 1 lay
darpa~uda Cskiidar orman mu· 
amelat memurlu~uııa ve ycvmü 
ihalede ı;aat l .J. de Üskiidar 
kaymakamlığında satış komis
yonuna müracaat eylemeleri: 

lntara nunıune lıas· 
tanesin~en: 

1080 
2200 
1600 
800 
600 

10500 
87JO 
95 o 
1500 
4000 

800 
2500 
300 
250 
.100 

2JO 

100 
10 

200 
35 

100 

Kıye 

n 

" 
• 
~ 

kilo 

" 
Kı _ı·c 

" 
" 
" ,, .. 
• 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" K. 

r~ııt 

Şeker 

Sabun 
S')tla 

!'o~an 

Süt 
Yo~urt 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Put.:ıtis 

Kııru kayisi 
Kuru i.izlıın 

S.ılçtı 

\hı karna 
Şehriye 

:\i,asta 
Pirinç unu 
Çay 
Zeytun yağı 

400 ,, l 'n 
14000 Adet Yumurt<L 
5000 

28201) 
300 

3500 
1300 

10400 
600 
700 
.J.00 
150 
400 

1000 
700 

,, 
Kilo 
Ton 
Kiye 

" ,, 
.. 
.. 
.. 
" .. 
" 
" 

Limon 
Hirind ekmek 
Kok könılirii 

Benzin 
\ akum yn~ 

l\lazot 
Ispanak 
Pıras:ı 

Lahna 
Taze bakla 

" Fasul ra 
Kabak 
Patlıcan 

100 ,, Kırmızı domatis 
Ankara numune hastanesi ser 

ta~alıetinden: 
1 lastanenin 9;ıo senesi ihti 

yacı olan h:llada muharrer (37) 
kalem F.rzak ile Benzin, Vakum 
ve Ma:mt yıı~ı 5 ıııa 11s ı 930 
tarihindtn 2~ mayıs 930 pazar 
glıniınc kadar yirmi gün müd
detle münakasaı aleniyLyc yal
nız Kok kömürli kapalı zar[ 
usulilc münakasaya vaz edildik
lerinden talip olanların ycrnıi 

ıııczkı\rda tcıııiııat!arilc birlikte 
hastanede ıııutqekkil komisyona 
\'C eı,afı şcraitiui görmek için 
hcrl\'iin idare ve hesap memur
luğna müracaatları. 

Zayi muhi.r: Tatbik nı~hrıı

mü z:ıyi eYlediııı. :\lezkılr ınu

hurk kimseye borcum yoktur. 
Yenisini hakkcttircccğimdtn zayi 
mühiiriin lılıkmu olmadıp;ını 

ilan ey !erim 
lstinyc'dc Ktırkçiiha~ı malı:ılle· 

s !c 1 ıııımerolıı hanede \lıı ' ,in 

konağın tamamı. Ayşe Sıdıka, Hatiçe Sabiha 
Hanımlarla Mehmet Muhtar Bey 

3005 18477 ?alata Arapcamiişerifi maha1lesinde Mahmu-ı 
dıye Samur ve Koruk sokağında eski 7,9, 126, 
11 ila 21 yeni 9-1, 126, 2, 9-3 numaralı maa depo. 
ve dükkan (Yanıkzade) hanının berveçhi vak -ı 
fiyet mahallinin beş yüz dört hisse itibarile iki 
yüz altmış dört hissesile berveçhi mülkiyet ma-1 
hallin yetmiş iki sehim itibarile otuz sehimi ile 

itibari mezkurdan on dört sehiminin tekrar elli 
sekiz tertibile otuz sehimi. Talia ve Naime H. 

!arla Bi la 1 Bey 
1205 18548 Galatada Yenicami mahallesinde Ayazma ve 

Çeşme sokağında eski 8, 10 ve 8 mükerrer 13 ve 
yeni 10, 12. 13 numaralı ve yüz elli ar~ından iba 
ret münhedim dükkan ve han arsasının dört yüz 
hisse itibarile üç yüz elli dokuz tam ve üç sehi-
min yedi hisse itibarile beş hissesi. Mazalto. 

Yoda ve Simail Yoda 
705 19613 Galatada Emekyemez malıallesin le Karamol 

805 

la sokağında eski 9, 11 yeni 7 numaralı bir hane 
nin seksen hisse itibarile elli seldz hissesi. 

Nadire, Hamide, Sahire, Edibe Hanım 
!arla Ali Ekrem, Mehmet Remzi, Hüseyin 

Cahit Beyler 
45'.) Üı;küdarda Selmanağa ve Rum Mehmetpasa 

mahallesinde Karacaalımet ve Şemsipaşa soka 
ğı.ıda eski 2, 2 mükerrer 1 ve yeni 2, 1 numaralı 
talıtında bir bodrumu ve fevkinde bir odayı ha 
vi bir dükkanın tamamı. Mehmet Ali B. 
~evket, Mükerrem, Mürüvvet il. !ar 

8. INCl TERTİP S. iNCi KEŞİf)E 
11 HAZiRAN 1930 

K e~i(le ler; ' ril::l-yet, ~el1rt'
ın aııetı, l)ef1 ercİarlı k. f ~, Zi
raat, \'e ()sınanlı J3aııkaları 
i\'111rakıpJarı ve halk lıu,1,u

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
1 ler ke!';'İ(ieclc <;ıkaıı nunıara

· ıar tekrar dolaba ko11 n1az 

l1~n1niy<'t ~aıHlığı ııı-lic_ltirliiğiinden 
'lüzaycdc ikraz ~le•hunatın cin> ve nev'i Bırçlun ,, 
bedı.!li num:ırast i~ml 

730 1254 Beyoğlunda Katip Mustafaçelebi ve Hüseyina 
ga ·nahallesinde Telgraf ve Bursa so!<ağında 625 

eski 23, 27 yeni 45, 27 numaralı maa ahır bir ha 

418 Galatada Arapcamii mahallesinde Doğru ve Naf 
sokağında eski 1-1 mükerrer 3, 8, 10 ve yeni 1, ' 
3-1, 3-2, 8, 10 numaralı seneden beş dl:ı'.ckanı e1 I nenin tamamı. Adel Hanım 

yevm beş deponun tamamı. Ha;;.m Vasfi Ef 1461 Beyoğlunda Küçükpangaltıda Cabi sokağında 
7 numaralı bir apartımanm tamamı. Mm. Ho-ı 46S 

ropsina vekili Kirkor Ef. 

17705 
664 Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinde Vaid' 

hanı ikjnci kapı alt katı mevkiinde eski ve yen , 
39 numaralı bila hava bir odanın tamamı. 

1575 1901 Tahtakale civarında Balkapamnda Rüstempa \ 
şa mahallesinde İpçiler Limoncu sokağında es . 
ki 49, S3, 55 yeni 26, 26-1 numaralı fevkinde iki ;;l05 
odayı havi bir dü'.~kanın tamamı. Mehmet Ağa 

Hacı Kazım Ag 
862 Çengelköyünde Havuzbaşı Çakaldağı sokağında 

124S 2338 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Çayli\f- 1 

sokağında 10 numaralı bir hanenin tamamı. 
Hatiçe Münire H. 

26S 2551 Hasköyde Hac;ışaban mahallesinde Kalaycıbah- 505 

eski 1-2 mükerrer 27, 27-1 numaralı maa bahce 
bir köşkün tamamile muhaddes bahçe mahalli l 
nin zemin ve eşçarının üç hisse itibarile iki hisse 
si. Nevser ve Mecbure Hanımlar 

çe sokağında eski 70 yeni 90 numaralı maa bah 
çe bir hanenin tamamı. Muhittin Bey Züh-

refer, Satife Hanımlar 4650 

1219 Eyipte Sofular mahallesinde Sofularyokuşu soka 
ğında eski 9 ve veni 9-1 numaralı ~aa bahçe ha
rici sıvasız bir h~nenin tamamı. Mehmet E~inEI 

1396 Gedikpaşada Bostanali mahallesinde Tülbent~ 
hanı sokagında eski 2 ve yeni 6 numaralı damlal 

Irk ve evluyu havi bir hanenin tamamı. 
26S 2815 Osküdarda Dürbali mahallesinde Tekke soka-

Yğında eski 5 yeni 7 numaralı bahçeli bii- hanenin 
tamamı. Fatma Pembe Hanım 

855 2830 Erenköyünde Bostancı mahallesinde atik Kör-
kuyu cedit Köyci varı sokağında eski 18 yeni <l, 
4 numaralı maa bağ bir köşkün tamamı. 

sıo5 

Mm. Münin• 
1789 Koca M ustafapaşada Sancaktarhayrettin mahall 

sinde Koca Mc.stafapaşa caddesi eskı 142 ila 16 
ve yeni 186 ilii 196 numaralı bir dükkanı hav 
maa bahçe iki haneni tamamı. Fatma H. Aziz Süleyman Bey 

1235 2972 Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde Kağıthane 250 1818 Küçük Mustafapaşada Cibali Karabaş mahallesiı' 1 
de Kıvrılı sokakta eski ve yeni 20 numaralı mal' 
bahçe bir hanenin tamamı. İsmail Ratip B. caddesinde eski S2, 54, 56 yeni 76, 78, 78-1, 80 nu 

maralı maa dü:tkan iki hanenin tamamı.Halil B. 
1155 2990 Galatada Arapcamii mahallesinde Avluderunü 1010 170S9 Gala tada Kemankeş Kara Mustafapaşa mahalle

sinde Çömlekçi sokağında ve Kılınç Alipaşa cad 
sinde eski 11, 13, ıs ve yeni IS, 17, 19 numara! 

iki dükanı havi bir mağazanın 336 hiss( 
itibarile yüz doksan hissesi. Hasan Mukbil B. v1ı 

sokağında eski 15 yeni 19 numaralı bir hanenin 
tamamı. Mehmet Efendi Osman Efendi 

265 3004 Üsküdarda Dürbali mahallesinde Tekkeçıkmazı 

Emine Nurünnisa H. , sokağında eski 27 yeni 31-1 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı. Mustafahidai B. SernamiH. 

10955 3127 Galatada Kemankeş Kara Mustafapaşa mahal- l90S 17401 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Topçula~ 
caddesinde eski 177 yeni 173 numaralı maa od:t lesinde Gümriik ve Tulumba sokağınaa 2 ilal2, 

35, 3S, 3S, 3S, mükerrer 16, 39, 36 numaralı on 
dükkanı ve bir kapı mahallini havi (Ada hanı) 
namile marul bir hanın tevsii intikalli rubu his-

1 

430 

sesile bila tevsi rubu hissesi. Memduha ve Atiye 

bir dükkanın tamamı. Ali Rıza Paşa Melıme 
Affan B. Ayşe Leman H. r 

1829S Davutpaşada Davutpaşa mahallesinde Tarhana ' 
mektebi sokağında eski 7, 7 ve yeni 7, 7-1 numar~ 
lr ahır ve arabalığın tamamı. Hüseyin Karni B. 

Hanımlar 

62SS 3S62 Beyoğlunda katip Mustafaçelebi mahallesinde 8lS5 
18711 Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde eski Ağaham1 ' 

mı ve yeni Terazi sokağında eski 42, 42, 44 numa 
ralı maa bahçe ve dükkan ile bir apartımanı hav 
Ağahamamı namile maruf bir hamamın tamamıJ' 

Hoca zade ve yeni sokakta eski 13 ve yeni l 7 nu-
maralı bir apartımanın tamamı. Cemal B. 

440 1236 Zincirlikuyuda Eftalzade mahallesinde Nişane 

1273 

caddesinde eski 62, 62 mükerrer ve yeni 19, 21 
numaralı iki hanenin tamamı. KemalettinB. 

1100 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Yoğurtçu 
çeşme sokağında eski 40 mükerrer yeni 104, 106 
numaralı iki hanenin tamamı. 
Hafıza Behiçe, Fatma Durrisaf, Samime, Peri
han, Re:>miye, Suzan Hanımlarla Mehmet Akif 
Mehmet Hatıf, Vasıf,. Vedat, Turhan, Fadı!B.ler 

Yukarıda cins ve nev'i ile mevkii yazılı emlak ( Altmı~ bir) 
gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizaların 
da gösterilen bedelle talipleri uhdesinde takarrür ederek birinci 
ıhalesi icra kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihinden 
itibaren (otuzbir) gün zarfında Sandık satış amirliğine müracal 
at eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Salim Nuri B. ve Emine H.; 
Yukarıda cins ve nev'ile mevkii yazılı olup hizalarında gö! 

terilen fiatlerle talipleri üzerinde bulunan emlakin kat'i karar!<' 
rının çekileceği evvelce ilan edilmiş ise de müzayede bedeller 
haddi la yıkını bulmadığından talip olanların ilan tarihinder' 
otuz bir gün zarfında satış amirliğine müracaat eylemeleri lü-· 
zumu ilan olunur_ 

lzmir Belediyesinden: ~ 
Bekdiye suları için muktazı 250 adet saann mubJyaa,ı kapalı 

zarI!a roünakasa ile olacaknt. 27-5-930 da ~a:ıt oıı bire !.adar 
belediye: ınunakasa YC m.ıza~ede komisyonuna mur:ı<:aat. 

TOkal C. Mü~~~i Dınuınililin~en; · · r. T. T. Levazım ve ıne~ani oıü~ürlü~ün~en:--
Tokat hapishaııesiniıı 1-6-930 dan 31-5-931 tarihine k<dar bir 

senelik ekmeği kapalı zarf usulile ayda 6000 den 8000 eski okka
ya kadar alınmak ve 31 Mayıs 930 Cumartesi günü saat 16 da iha 
le olunmak üzere münakasaya konulmuştur. Talip olanların To
katta müteşekkil komisyona ve şeraiti anlamak istiyenlerin Ha-
pıshane müdürlügüne müraca~~.!;__ _________ _ 

'ficaret işleri un1un1 ınüdürlüğünden: 
;ıo Tcşrini<,nl 9.10 tarihli kanvı hükümlerine tevfikan Türkiycde iı 

ppma!\''' izınli lıulunnn nıüscccd ecnebi şirketlerinden ltalyan ıabliyeıinl 
haiz I.oit Trivc,ıinıı ) nlnı \apıır ıirkeıinin Türkiye umumi vekili hıiz 

olduı\'tı sclahiyctc binaen bu kere müracaatla şırketin lzmir acentası A. 
(;mıııan efendinin başka bir memurıycte nakli dolal'isile yerine muvakkaten 
şirket namın• v•plcaı\'ı işlerden d•>ğacak davalarda bütün mahkemelerde 
dJ\":l c~lt·n VC edilen \'C Ü\'Ü!~..:li Şithl:' :;ıfa.tl;ırilc hazır bulunmak Üzere ltalya 
ub-ı;:nd 111 RnJolf" ,\.ı Zııdonaıi efrndiri ta)'İn eyledlp;ini bildirmiş ve 
JJ.qın)!;elen vc:-ik1Ltrı \"·'f!lli~tir. Keyfiyet ınu\·ıftk gOrülmüş olınakla Hi:n 

o!t.nur. 

Adalar denizile Marmaradaki kabloların tamir ve toplanmı 
sında kullanılmak üzre bir vapurla bir arap ınavnasınm isticar· 
kapalı zarf usuJ;le münakasaya vazolunmuştur. 

4/ Haziran/ 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliple
rin bu baptaki şeraiti anlamak için şimdiden, teminat ve teklif
namelerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için ne mezkur ta. 
rihe müsadif çarşamba günü saat 14 te yeni Postanede ınübayaa~ • 
komisyonuna müracaatları. 

lstanbul posta 
ıniid -lirl-liğiiııd eıı: 

ve 

Hük memuru yetiştirilmek üzre bir lira gündelikle hilnıüsa· 
baka on mülazım alınacaktır. ~ 

Kafi derecede Fransızca bilen ve yaşı on sekizden a~a·' 
Yirmi beşten yukarı olmıyan talipler şeraiti anlamak üzre ay~o, 
Yirmisine kadar ba~ miidürliik tahrirat kalemine u>.iiracaat et
melidir. 
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Ankara resim sergisi dün Meclis reisi KAzım Pafa tarafından lı:Uşat edilmiştir. Sergi vekiller, meb'uslar, kor diplomatik ve diğer 
bir çok zevat tarafından gezilmiştir. Bu fotoğraflarda sergide teşhir edilen eserlerden bazıları gllrUlmektedir. 

Bu resimde Bllrhaniye'de blmaycı etıal ıaraıınııan rıyaırilen takır çocuklar ile mektep eglenceleri ğörülllyor 
~...o..~~~~~-

Tehlike ... 
yavrunuzun sıhhati için ! 
Çocu{ı11n hayatı müstekreh haşarat taraf· 
ından tehlikeye lika edilir. Onlar çocu{ıun 
mukavemet kabiliyetini azaltarak müdafa. 
asız. ·küçük vücuduna hastalık a9ılarlar. 
HaıJarat tlfullyetln en korkunç afetidir •. 
Onları Flit ile oldUrünUz 
Fiil sinek, sivri sinek. pire, güve, karınca, 
hamam böceği ve tahta ku ru1arını \ti Af ve 
yumurtalarını imha eder. Tehlikesizdir. 
Kat·ıyen leke yapmaz. 
Flit 1 diğer haşarat öldUrucU mayllerle ka· 
rıttırmay ınız. Sarı tentikeye - siyah ku· 
,ağa dikkat ediniz. 

6ldüriir -~ :J)aha ;~abuk 
Umumi Deposu :J. lıt.RT ve ŞÜREKASI lstanbut. Galata Voyvoda Haıt 

Evtal ~nıuın Müoürlü~iin~en: 
Guralıa lıa•ıanr,inc lı ıumu "ları Fezayı ıılılıiycrın icra cdikn 

mıinaka<ası~da ınlıp 7.<ihtır ctmc<lip;imkn ma) ı~ın 24 uncli rtımar

tC'l gurıı aat on dörtte pazarlık 'ureıilc irak>i icra cdikccktir. 

., craiti anlamak uzcrc l•er gun kvezım ida·c•ine 'c ihale gıınıi de 

ıdarc enc .. mcnine müracaatları. 

... --- --·---------- .. ---------

"'Yardım sandığı~ 

Güzelliğin lazımı gay i mufariki 
ve cildin adeta gıdasıdır. 

PAGEOL 
Prostat•it 
iltihabı mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotuklutu 

Ouı mllliter 

~-

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

müessir muzadı 

taaffilnll bevlldlr 

T~siri seri ve esaslı 
Tebevvülüiı evcaını 
ızalt ve bilt(fn lhfl· 
l!u meneder, 

MÜPTELA VE MUZ1'ARIP OLANLAR iÇiN 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFİDİR 

Parls hastaneleri mütaahhldl: Şatölen Mileıseseıl' 
IS büyük Mükafat - bllümum eczanelerde satılır. 

AGRl
LARI 

TESKıN 
içi ' 
PEK 
MÜ
KEM-

·"ELDİR 

l'.\PATY.\ 

l~SA:\'SI 

1 
tNısh peş~n ve nısfı vadeli Eml:Jık satıtJı ı 

1 Kadıko ·undc \1tıyo1 aj';zında (,'elik sokae;ında ',!2 42 . H 
numaralı 'H8 r~ın muıab\ıaı mahalde ktişe başında l lalk otobos 
şirketinin 30 lira icarl.ı ıahtı i;~alinde hultınan k~rgir ~araj maktuan 
2000 lira,a. 

'.! l\ad<koy·ündc O;man ağa mahallesi Kaıa,ker •okağında 4-tı 

ve 3 nunaral 2500 arşın bahçeli -'IJO arşın murabba• 3,5 katlı 16 
oda IJ salon nıcktc'ıe. fahıikayıı, \'e yık<p yeni bina yaptırmajt• elve
rişlı l<keleye u~ dakika mahaldt H iki sokağa :<b metro cephe~i 
bulunan muccddct konak maktuan 6100 huya. 

BaıAdaki emlaki satın almak arzu edenlerin ve paraya 
ihtiyacı olanların dahi rehinle muamele yapmak ıızere 

muracaatları. 

' c:x::x:::()~;ıhçe Kıpı • chlınct l J;ın 15 Tel. lsı. 42tı2CCX'.:X) 

~

Emv~~li ıl.1etrukc ıııüdü~·lügiiııdeı~ 

Satılık dükkan hissesi 
1 loca Aliıcttin mahallesinde l'alımis önll sokagında alil. '.29 

cedit JJ numaralı kArgir dük karın l 'lO ~ehim itibarile I lazincyc 
ait 2<} sehmi tam 'ı: hır •chminin ık 4 <ll' ıiçunun lıcddi sekiz 
taksitte <itlenmek t.Jzcre \1<J~5 lira bedeli muhammen ile :ı 6 930 
ımihint mtisadif salı gtınli saat 14 de aleni nnizayedc ile satıla
.:aktır. Talipkrin ?:. 7 ,50 teminat ınaklıtızl~rile btanhul :\lill! em
lak miıdıiriyetinc mlıracaat eylemeleri. 

SALI 
20 MAYIS 930 

Amerllı:ah tayyareciler tayyareleri ite diln t•hrlmize a;eldlter. Bu 
Yeşltlı:lly'de isti kbalterine aitti 

resimler tayyarecnoii 
~/ 

Adliye Levazım 
dairesinden : 

İtanbul müddei umu
nıilıği otonıobil ıçın 
Pirelli markalı ve 3: 
eb'atlı 4 dış ve" iç las
tiği a!ınacaktır. Talip 
olanların 22 mayıs 930 

perşembe günü defter
darlıktaki mubayaat 
komisiyonuna müra
caat etmeleri. 

Üskildarda Çamlıcada Altuni zade 
mahallesinde Rauf Pafa mahallesi 
sokağı Rauf Paşa kötkUnde mukim 
iken h•l•n lkametğlhı meçhul Atı 
Bey vereıesl Semine ve Tevfika 
hanımlara 

lstanbui dördrıncil icrasından: 
Mehmet Fehmi beye borçların· 

dan dolayı :\lchmet Sait bey ve 
Serklraz hanımların hissedarı bulun· 
duğunuz Osktidarda Altunizadede 
Rauf paşa •okığınd• Rauf pış• köt· 
künde memurumuz ve ehli vuku[ 
tarafındın 10 şubat 930 tarihinde 
hacız ve takdiri kıymeti yapılmış ve 
tamamına on seki/. bin lira kıymet 
takdir edilmiş olup ikameıgAhınızın 

halen meçhul olma;ı dol•yı<ile usu· 
len teblili muktezi haciz zabıt vara· 
kası sureti makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

İstanbul Aıliye Mahkemesi ikin· 
ci Ticaret Daireıinden: 

Adato ve Romano Efendiler vekili 
avukat Esat Muhlis Bey tarafından 
müddeialyh Galatada Omerabit ha· 
nında (6) numarada tüccardan Şu
ayıp Efendi aleyhine ikame olunan 
ve müvekkilinin müddeialeyh zim
metinde beyi ve teslim olunan arpa 
bedelinden mütebakt beş yüz ı !kiz li 
ra yetmiş beş kuruşun maa faiz ve 
tazminat ve masarif tahsiline müteda 
ir bulunan dava üzerine ilcinen vakı 
tebliğe rağmen müddeialeyh mahke
meye gelmemiş ve bir gilna itirazat· 
ta da bulunmamış olduğundan g<ya
ben icra kılınan celsei ahirei muha
kemede mahkemece müdde.i tarafın
dan mübrez varakadan ve evrakın tek 
rar okunarak tesellüm hakkında ika· 
me olunan şahitlerin istima kılındı
ğından bahisle ve hukuk usulü muha 
kemeleri kanununun 406 ıncı madde 
sine tevfikan tebligat icrasına karar 
verilmiş olmakla mürafaanın hükiim 
derecesine geldiği ve berveçhi mu
harrer muamelata beş gün zarfında 
müddeialeyh tarafından itirazatta bu 
lunulmad<ğı ve muhakeme için gün 
tayin ettirilerek gıyap masarifinin 
tesviyesinden .;unra itirazat dermi
yan edilmediği takdirde müddei ta· 
rafından dermiyan olunan va-kıaların 
müddeialeyh tarafından kabul ve ik· 
rar edilmiş sayılacağı ve )1bu· ilıinın 
bir suretinin usulf'n mahkeme divaa 
hanesine iJsak :<ılindığı ber mucibi 
karar tebliğ ve ilan olunur. 

OOYÇE LEV ANT LINIY 
Hamburır, Brem, Anvers , 
Istanbul ve Bahri Siyah ara. 
nndı azimet ve avdet munta 

zam postası: Hamburg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muvaseleti 

lıeklenen -vapurlar ; 
Ostse vapuru 27 Mayısa dolru 

Olimpos " 27 " " 
Marmara " 27 ,, " 
Samos " 6 Haziranı " 

Burgaz, Vam•, Köstenco, Kılu 
ve lbrall için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Ome vapuru 27-29 may<1ta 

tahmil de 
Marmara vapuru 27-29 mayısta 

tahmilde 
Olimpo• vapuru 27-30 mayıata 

tahmilde 

Hamburg. Brem, Anvera, Roterdam 
ve Dançlg için yakında limanımız

dan horeket edecek vapurlar: 

Noplla vupuru 2~·23 mayısta 

tahmil de 

Troya vapuru 3-S hazlr•nda tah 

milde 

Marmara vapuru 10· l 2 haziranda 

tabmilde 

Ostes vıpuru 14 15 haziranda 

t•hmilde 

Fazla tafsılAL için Galatada 
üvakimyan Hanıııda ktin 

umumi acenteliğine müracaatı 
Te'.cfon' Heyo~lu 641 -67 4 

Ticaret işleri Umum mlldUr
lüğUnden: 

Esas mukavelenamesi mahalli 
kanunlarına göre tanzim edile· 
rek usulen tescil kılınan ve 30· 
ikinci teşrin-930 tarihli kanun 
hükümlerine göre tescili istenen 
Fransa tabiiyetli ve iki yUz bin 
Frank sermayeli(Metro Gotdvin· 
Mayer) şirketinin vekAtete veri
len evrakı tetkik olunarak mu-

vafık görülmüştür. Bu evrak ara
sındaki umumi velı:Aletnameye 
göre şirket namına yapacağı 
işlerden doğacak davalarda 
blltün mahkemelerde dava eden 
ve edilen ve UçüncU şahıs sıfat
larile hazır butunmağa satılhi
yettar •tarak tayin olunan 
umumi vekili lstanbul'da Mısır 
Hanında 2 ve Beyoğtun'dll 
caddei kebirde 303numerolarda 
mukim Selim Habip Beydir.Key
fiyet mezkQr kanunun Yedinci 
maddesine tevfikan illin olunur. 

Zayi: ::;akire namına mahkılk tat 
hik ınührüınü gaip trtin1. ,.cni::.ini· 
k.1Zdıraca~ım. ~lezkılr zayi ınühilıle 

k.i~)" lıi~ blr lıorcum yoktur. 
JlP~lkta~'t• Sm:nce hey yolı:u

suntl Q •27 nuro~roda Sakire 

SEYRi 
SEFAi'i 
Merkez Accnrası; Galata \; 

bcasında, Beyoj!;hı 236'~ P 
aentesıı Mahmudiye ilam ıltl 
lsıanbul 740 

Ayvalık sür'at 
postası 

s.~~;r~~) s~~~~urı~~~~~~ 
hareketle Gelibolu, Çanak~· 

1 
Küçükkuyu, Edremit JW'', 
niye, Ayvah~a gidecek ]ılf 
dönüşte mezkur iskelelerle 
likte Altıınolıı~a ııgray•' 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnıı ) 

alınır yük alınmaz. 

Trabzon ikioC1 

postası 
[ANKARA] vapuru \1~ 01

':1 

Per,embe akşamı Gal.1ta rlJ!I 
mından hareketle Zonl(\1l ıt 
lnebolu, Sinop, S1m,;un, l · 
Fatsa, Ordu, Giresun Trab 
Rize Hopa'ya p;ide-:ek ,e . 
nıişte pazar iskdesilc fl 
Sürmene, Of, Tralız< n. fı. 
lı (, .. 1 ('" (J anl', JÜ[C l", ılfCSL!1, . 

Fatsa, s~msuıı. Sinop, Jo' 
!uya u~ra varak eelcce ;ct.r 

Yelkenci vapıırlaı1 
.1 

Karadeniz postıı 

Sanısu11 
'>) ~· ılı· vapuru- ,arsan 

:\Javıs ' 
günü akşamı 6Ja Sirkeci rıbt' JfJ ~ 
hareketle doğru l i'.on,uiı\-11'< 
bolu, Samsun, Ord·ı, ( ı 
Trabzon, Sürınene ve l{ıt 
gidecektir. , 1 ~ 

Tafsil!t için '.'irkcci.l• \<ti' 
hanında k~in accnte>ıne, 

caat. Tel. J,tanbul l o; 1 1 . . \~ 
BARTIN POS'l / "t 

S ıh vapuru p efll .. u 22N\ayıs er ~ı 
giinıı Sirkeci rıhtımıııcl~Jlll' 
ketle (Ere!';li, z.,ngt• ldıık•1 , 

··kf' Kuru~a~ilc, Cide ) I' tif· 
:vJnıtt ,.c anlct ı»kcck 1,rıı . ·n o 

Y lik ve yoku ıçı ~ 

miinıcaaat; Sirhcd s.ıl<10 l1

11 , 
sınd:! :\Jizan Uğlıı 1 Jsn 
Telefon lstanlıııl :ı~.ı. 


