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Mütehassıslar 

meselesi 'ismet Pş. Hz. tayyare .ite Ankara üzerinde uçtu. 

Mektepliler 
müsabakası 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------·· 
Gaz fiatı Doktorlar Yunan Başvekili Teşrini 

evvelde Ankaraya geliyo 

Atina sefirimizin M. 
Venizelosla müliikatı 
p~k samimt geçti 

M. 'Vt>nlı.elo.9 

• 

1 
1 • 1 

Askerlik vazifesi 

Notla.rınızı okudum. Talebe 
niz için bu kadar güç mevzula
rı bu kadar açık, anlayışı kolay 
bir surette toplayıp yazmanız 
hakikaten büyük muvaflakiyet
tir. Sizi tebrik ederim. 

Bu not lan okumak çok İl.' 
ladelidir. 

2412. 929 
;. 

lSMET, 1 

Müşür Fevzi Pş. Hz. de dİl-ı 
lar ki: 

" Mekteplerimizde cid4 
pek lfizımolan askerlik bilgı • 
nin bu kadar veciz ve vazıh ' 
surette cemedilmiş olma ı rn 
cibi şükraı.'dır," 

Müşür Fevzi 
Kitabın başlıca bahisleri 

rasmda asri bir ordunun teşl 
latı, kumandanlık, kumanda ' 
lann umumi hassaları, hava ~ 
lan, donanma, ordu, hay~ 
harp idaresi ve siyaset, orı ı 

(Mabadi döcdüncü sahife< 
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o 
Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

:• Bütiln şehir, birkaç gün, bu çılgınlık 
içinde bir tşiJnuş meclisi halini aldı_!_ 

" Bu .1/etln yanında Trua yangını hiç kalır!,, 
Britanikus, Agripin, Burrus ı bir kaç gün, bu çılgınlık içinde, 
tavi ... Mazi yavaş yavaş or- bir işünuş meclisi halini aldı. 

' .an kalkıyordu. Neron eski ı Müdahane damarı tutan Tije 
:' ·inlerinden valnız Seneki ; llenus'un verdiği ziyafet bun-
.. bırakmış tı. dan da baskın oldu. 

ı · Poppea, Oktavi'nin ölümün' Agrippa gölüne bir sal kurdu 
, ı sonra Agripin'in eski un- . du. Çiçek takları ile süslenen 
ıını, Augusta unvanını aldı.! salon üstünde, ıneşaleler arasın 
'• geçmeden bir kızı dünya- da İmparator erguvani bir setli 

• · geldi. Ncron çocuğu oldu- re uzanmıştı. Etrafında kure
ıa o kadar sevindi ki bütün nası, gözdeleri, önünde billfu
ayetlerinin affedildiğine, İm lar, altın kaplarla örtülü yemek 

" ·atorluğun selamet bulduğu- masaları vardı. 
·hükmetti. Fakat doğması 
ölmesi bir oldu. Bu ölüm Altın, gümüş kakmalı gemi 
peratoru büsbütün cinnete ler salı ağır ağır çekiyorlardı. 

ı ükledi. Artık bundan sonra Salı gemilere bağlryan halatlar 
ron'un gözünde ne Roma güllerle örtü!ü. idi. Roma'nın 

ı dı, ne İmperatorluk ! Istıra- \ ha~asını ze~'.rlıyen_ şark erkek
: 

1 
kin haline geldi. Madem ki ı ı~'.m'.~ ~~ guzelle ;ı •. kadın gi~i 

. hlar bu saadeti ona çok gö- . duzgunlu çehrelerı ıle, tak<lır 
ı· 1ı elinden almışlardı, artık, ve arzı:dan ~~nalan halka .. baka 

~dan böyle mabutların irade rak gu~urı-:suyor.lardı. Tııelle-
11 me karşı durmıyacak. kendi-jnus Afrıka da~ fıl!er.' arslan~ar, 
I mu'•adderata terkedip zev- . ~apl~nlar getırtn:ı ş t.ı. Gemıle
' 1 den başka bir şey dü~ünmi- ' rın guvertesıne zıncırlerle bağ-
~:e~t~: Saray halkını endişe- 1 lanan lıayvan.l.ar bağırıp kükrü
. duşuren coşkun nutukların- , yorlardı: ~ut.up ayıları, Rusya-

' ' söyle haykırıyordu: dan getır~I~ış yaban ~küzleri, 
1 canavar gıbı kaplumbagalar gö 

, •- Kainat terennümlerimi i- rülüyordu. Gölün kanannda 
ı meli! .• Rbma beni anlama- yüzlece kulübe kurulmuştu. Şid 

1 
Duyduğum alkışlardan biza- detli ışıklarla · aydınlanmıs bu 

~ 1 1. Ben dehamı takdir edecek kulübelerin içinde her gel~nin 
t 'anları tehyiç etmek isterim. arzusuna ramolmağa mühe~·-
veıa Napoli'ye gideceğim. ya çıplak kadııılar vardı. Bu ka 
ndi bile geceleri denizkızla- dınlar ara~ında Roına'nın en a-

1 rn şarkıları işitilen bu nağ- sil giızellerini tanımak kabildi. 
~ dar şehirden Yunanistana Raks, şarkı, visal ile çılgın bir 
, 'secegim. Olemp'in çelenkle- gece geçiriyordu. Halk bu çıl
. 'beni bekliyor. Bir İmpera- gın gecenin nasıl bir harika ile 
' un zaferine şahit olmamı~ 1 biteceğini marak edip dururken 
·1unmak bu ilahi temaşagah , Neron'un, Protagoras isminde-

' n bir eksikliktir. Yunan se- ki Pandomimacıya alenen tesli 
t leıiııde istikbal edileceği'in. mi nefsedccegi işitildi. 

1 
nca asırdanberi Apollon o 
ıarlardan firar etti!. . Helen Düğün merasimi hayretten 

. :esi onu elinde rübabı ile tek donakalan halkm gözü önünde 
· görünce mukaddes bir se- cereyan ediyordu. Sal artık dur 

ı 1ıç ile taşacak. Roma'ya dön muştu. Kayser, heykel vücutlu 
• ğüm zaman Romalılar beni Yunan delikanlısının yanında 
11 ilah sıfatı ile selamlıyacak- ayakta duruyordu. 
~ '1 İmparatorun yüzünde gelin du
' r Hazan da Poppea'nın telki- vağı vardı. Falcılar gökyüzüne, 

1 
1tı ile Yahudilik tesiri altın- kuşların uçuşuna, kurbaların 

" kalıyor, o zaman Şarka te- barsaklarına bakarak uğurlu ha 
•;cüh ediyordu. herler verdiler. Hizmetçiler zi-

' • - Şark İmperatorluğunu faf yatağını yaptılar, meşaleler 

l llLI Y l~J 

HABERLER'f~· t 
mi yolladı? :~~ HARiÇTEN ALDIGIMIZ 

Italya Arnavutluğa asker 

ltalya, Fransa ve 
bir 

Yugoslavya 
mesele çıktı .. 

arasında Gazetecilerin mu a
kemesi gene kaldı • 

yenı 
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2,000 asker 

ltalyanlar sevki
yat mı yaptı ? 

Hindistanda 

Nümayiş 
1 Yeni beyanat 

M. Mussolini silah 
tan bahsediyor 

Müdafaalar için dava 31 
edilmiştir. mayısa talik 

BURSA, 24 (Milliyet) -
Gazetecilerin muhakemesine sa 
at 14 te başlandı. Salon çok ka
labalıktı. Reis geçen celsede 

200,000 hişi hare
kete geçti 

- müddeiumuminin dermeyan et-

müddeiumumi Kenan B. den 
aldıklarını ifade ettiklerine gir 
re hak ve hakikatin te7ahürii 
için mumaileyhin şahit olarak 
celbini talep etti. 

[İtalya ve Yugoslavya ara
sındaki ihtilaf kaç senedir de
vam ediyor. Bu müzmin ihti
laf şimdiye kadar türlü türlü 
şekillerde meydana çıktı İki 
devlet arasındaki ihtilafta Ar-

-+-
BOMBA Y, A. A. - Takri

ben 200,000 kişiden mürekkep 
bir halk kütlesi bu akşam Bol" 
bayın mecusilerle meskun olan 
mahallelerinde dolaşmıştır. 400 
kadar polis nümayişçileri Avnı 
palıların oturdukları mahalleye 
girmekten men'etmeğe çalış
maktadır. Nümaiyişçiler 3 saat 
tenberi polisler tarafından ade
ta abloka altına alınmıs bir va
ziyette ve yol kenarları~a cöme 
lip oturmuş bir vaziyette bulun 
maktadır. Nümayişçiler 4 saat 
kadar bu vaziyette beklemişler 
ve mahalli hükumet nezdinde 
müteaddit teşebbüslerde bulun 
ınuş!ardır. Hükumet, bu 200 bin 
kişilik alayın cebir ve şiddete 
müstenit hareketlere kalkışma
ması şartile yoluna devam et

MİLAN, 23 A. A. - Harp tiği iddianamenin zaptını okut
malulleri tarafından M. Musso- tu. 
liniye mus:ınnıı hir asa takdim İrfan Emin B. Askerlik hak
r - ~ ~dilmiştir. Mu- kındaki neşriyat üzerine Akşam 

· Heyet yarım saat müzakere 
den sonra tevhide lüzum olma· 
dığını,Kenan B.in ademi celbini 
müdafaalar için de davanın 31 
Mayısa bırakıldığını tefhim et· 
ti. 

.naileyh bu mü gazetesi aleyhine açılan dava ile 
nasebetle şu Ali Cenani Beyin gazeteler ale

yhinde açılan davaların bu da va 
ile tevhidini istedi. 

Rami B. raporlarla hastalığı 
iddia edilen Agah B. in Yalova 
alemlerine iştirak ettiğini iddia 
etti ve zorla sorguya çekilme· 
sini istedi. Buna Cumhuriyet 
vekili mukabelede bulundu. 
Reis kararın tefhim edildiğini 
söyliyerek münakaşayi kı-sti 

navutluğun nasıl bir rol oyna
dığını söylemeğe hacet yoktur. 

İtalyanın Arnavutlukta ka
zandığı nüfuz gittikçe genişle 
miştir. Bilhassa Arnavutlukta
ki iktısadi teşebbüsat, ordunun 
tensiki gibi mühim islerc:e İtal 
yanlamı faaliyeti, k~mşu Yu
goslav • • ırafından hoş görül-

~özleri söylemiş 
tir: - Livor
.oda ve Flo-

rance'da söyle
diğim nutuklar 
rnriçteki bütün 
'azalar bağır ba 
ır bağırtmıştır. 

Bundan daha 
ı·iyakarane bir 
tezahür ve man 
zara olamaz. 

[;i. Mussoıini Sanki yalnız 
İtalyada tayyareler, toplar, kış
lalar, zırhlılar varmış; guya baş 

mesine müsaade etmiştir. Nü _ ka memleketlerde t~yarelere 
ma 

· ·1 b" ··k b' dd 
1 

bedel yalnız masum kagıt uçur
yıscı er uyu ır ca ec en . • • . . tmaları, toplara bedel topaçlar, 

gectıkten sonra gcnış bır saha- k ı 1 b d ı · · h h 1 • . 
1 

. . . ; ış a ara e e ıstıra at ane er 
ya gelmış er ve orada bır ıçtı- hl ı · ı b ı k . . ve zır ı ar yerme ya nız a ı çı 

ma yapmışlardır. Bu ıçtıma es- v t ··h ·1 · b 1 . e enezzu gemı en u unur-
nasın.da kabu~ edılen bir karar muş. Halbuki hakikat hal bam
suretınde zabıtanın Gandhi ve, baskadır. Bütün memleketler si
taraftarları ta.rafından girişilen 1 !ahlı iseler veya silahlanmakta 
h~reket. ~~ ~ucau_eleye karşı iseler, neden yalnız İtalya silah 

Arnavııl lt•ralı /.oga gosterdı.gı şı?de.tlı ~ukabele- sız kalsın veya silahlarından tec 
ınediğini söylemege hacet yok- ! !er ta~~ıh .edılmış ve ıstiklal el- rit olunsun? Bir kumandan Asa
tur. de edıJıncıye kadar ayni şekil- Si diye tavsif ettiğiniz bu asa be 

Simdi yeni c.kan bir ~ayia de mucadeleye devam edilmesi nim icin zafer zihniyetine mer-
ort~lığı gene karıştırdı. işkod- kararlaştırılmıştır. ?uti~eti.mi .. ve vatanın ~ra?at~a 
raya 2,000 İtalyan askeri çıka- ıtaat~mı gosteren re~mı bır ala-
rıldığı hakkındaki haber az te- Mahkum oldular mettır. 

BOMBA Y, 2~ (A. A. ) 
Gandinin oğlu Mailal Gandi ile 
katibi Payrelal birer sene hap
se mahkum edilmistir. 

.............. -
Tehir edildi 

Hüseyin Suat - Ali 
Muhiddin Beyler 

davası 

lfışı mucip olıram ıştır. Arnavut 
!uğun komşusu Yugoslavya 
bundan endişeye dü7mÜştür. 
Yugoslavyanın arkasında ı Fr
ansa bulunuyor. Onun için Bel
gradın endişeleri üzerine Paris 
harekete gelmiş ve İtalya bu 
haberi tekzip etmi~tir. Rivayet tur. Tokat hadisesinden Hüseyin 

Bombayda nümayişler Suat Bey tarafından Hacı Bekir 

Madam Naydu' ·da 9 ay ha
pis cezasına mahkum olmuş-

resmen tekzip ed~ldiğine göre Londra, 24 A.A. - Bomba- zade Ali Muhiddin Bey aleyhi
Işkodraya 2,000 ltalyan aske- d ne ikame edilen davanın muha
r;ıün çıkarıldıgı asılsız olmak Y an Daily Maile'e bildiriliyor: 

Bombaydan Gujerat'a asker sev kemesine dün sabah Beyoğlu 
lfızımgeliyor.]. .. k' · .. · sulh ceza mahkemesinde başlan 

PARİS 23 (A A ı vazıyet u?erınde sükunetbahş 
- • . . ) - Jour- b' t . Ah ı· mıştır. 

1 
ır esır yapmıştır. a ı arasın 

~a ga~ete_tnin verdiği .bir ha- daki heyecan Darosaro'daki mü ' Hüseyin Suat Bey mahkeme-
er.e gore talyan'.n Parıs sefa- sademelerden ileri gelmiştir. de bizzat hazır bulunuyordu, 

retı. İşkodray~ 2 bın 1.talya~ as- Bombay harp meclisi Wadola Ali Muhiddin Bey Avukat Ben
ken çıka~ıldıgına daır şayı o- tuz deposunun zaptı için ikinci 1 son Efendi isminde bir vekil ve 

Müddeiumumi tevhidin lü
zumsuzluğunda israr etti. Asaf 
B. müvekkillerinin sorguya ce
kildikleri zaman facia şeklinde 
ortaya atılan irtişa meselesinin 

Millet Meclisinde kabuJ 
edilen kanunlar 

~NKARı~ ... 24 A:.A. -. Büyü~\ ~in 359 ve varidatı 231 bin 359 
~ıllet M.eclısı. bug~n r~ıs ve~ı-

1 
lıra olarak kabul edilmiştir. 

lı N urettın Alı Beyın rıyasetın- Bundan sonra askeri liseler 
~e toplanmıştır. Türkiye-Bulga talebesi tayinatına dair kanu· 
rı~~a~ a;asında münakit . iadei J nun bir maddesinin tefsiri hak· 
mucrımın mukavelenamesı ruz-

1 
kındaki mazbata ile heyeti malı 

nameye alınmıştır. Devlet de-. susaca nisbeti askeriyeleri kate
miryolları idaresi bütçesinin 1 dilen zabitandan ali karar heye· 
müzakeresine devam edilerek tince hakkıntlaki kararlarnı re
ınezkur idarenin 1930 senesi fedilenlerin tekaüt maaşları, to· 
masarifi karşılığı olarak 55 mil- humlukların ıslahı için hariçten 
yon 128 bin lira tahsisat kabul iktısat vekaleti veyahut ziraat 
edilmiştir. Varidatı 53 milyon Bankası tarafından getirilecek 
230 lira tahmin olunmuştur. tohumlukların gümrük resmin

Konya ovası sulama idaresi
nin 1930 bütçesi masarifatı 231 

den istisnası hakkındaki kanun 
16.yihaları müzakere ve kabul e· 
dilmiştir . 

Devlet Bankası projesi bugün 
miizakere edilecek 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Yarın heyeti vekilede Devlet 
Bankası hakkındaki proje müzakere edilecektir. 

Darülfünun muallim muavinlerinin 
maaşları 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
Darülfünun muallim muavinle
rinden 30 lira maaş alanların 
maaşlarının 45 ve elli liradan 

aşağı alanların maaşlarrnın da 
elliye iblağı hakkında Maarif 
Vek!letinin teklifi bütçe eneli· 
meninde kabul edildi. 

M. Morf geliyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Mütehassıs M. Morf bugü' 

İ~ta~b~la hareket etmiştir. Ayni trenle Nurullah Esat Bey d 
gttmıştır. 
~~~~~~~------~~~~~~ l~n haberı resmen tekzip etmiş bir sefer tertibine karar vermiş-! bir rapor göndermi~ti .. 

tır. . tir. Dün 100 bin kadar hintli Doktor İzzet Kamtl Bey ta- ,,.. 
Parısteki ~aliihiyett~: Fran- Bombay sokaklarında alay ha- rafın?a~ verile~ bu .rapor~a Ali Ali iktısat meclisi İlkbahar koşuları 

ANKARA, 24 (Milliyet) _.. 
Dün ilkbahar yarışlarının i· sız ve Yugosıav mehafılı Ama- !inde dolaşmıslardır. Muhıddın Beyın mıde suı haz-

vutlukta İtalyan askeri kıtaatı .-.:... mından rahatsız olduğu bildiri- azaları 
olmadığını beyan etmektedir. Amerikada liyordu. ANKARA, 24 A.A. _ Ali 

Hüseyin Suat Bey seyrisefain iktısat meclisinin geçen son iç 

Çin de 
Haydutluk arttı 

PEKİN, 24, A.A. - İngiliz 
memurları Sarı nehrin cenubun 
daki bütün Honan arazisile Hu 
peh ve Kiangsi eyaletlerinin 
tehlikeli mmtakalar olduğunu 
ve havai taarruzlar ve haydut
luk korkusundan dolayı bJ.ıra

larda oturmanın ecnebiler için 
muhataralı bulunduğunu beyan 
l'tmektedirler. 

Gümrük tarif~leri 

WASHİNGTON, 24 A.A. -
Gümrük ta.rifesini tadil eden 
kanun layihası hakkında bu la
yihanın kabulünü tesri etmek 
için müzakeratta bulunmuş o
lan iki meclis murahhasları 

arasında tam bir itilaf hasıl ol
muştur. Önümüzdeki hafta zar 
fında layiha ayan meclisinde 
müzakere edilecektir. 

Zeplin Cenubi Amerikada 

merkez etibbasından olduğunu timaında kura neticesinde me<: 
62 yaşında bulunduğunu söyle- listen ayrılmış olan azalar yeri
dikten sonra dedi ki: ne heyeti vekilece şu zevat inti-

- Ben doktorum, mide sui hap edilmiştir: 
hazmı mahkemede bulunmağa Kütahya meb'usu Niyazi Sa-
mani değildir. im Bey, İstanbul ticaret odası 

Mahkeme keyfiyeti müzake- katibi umumisi Mehmet Vehbi, 
re etti; ortada bir rapor oldu- Ziraat Bankası umum müdür 
ğundan bunun kabulüne ve mah muavini Salahettin, sabık tica
kemenin. 31 ~ayısa.tal.ikine ka- ret müdürü Hüseyin Münir, İs
rar verdı. Alı Muhıddın Bey o tanbul Sanayi ve Maadin Ban
gü~ ~elmez.se zorla mahkemeye kası umum müdUrU Sadettin,İs
getırılecektır. ----- tanbul Darülfünun Coğrafya 

Tasfiye ediliyor muallimlerinden Sadi Beyler. 
Ali lktııat meclisi 

rııp Roma ilahlarından da- le gelin güveğinin önüne düştü 
~ büyük olan Filistin ve Mısır ler. Bütün Roma zifafa şahit ol 
• ıbutlarına tapacağım. Bu ka-' du, gelin imparatorun çığ

' nler bir halaskar bekliyor.! lığını duymıyan kalmadı!. . Ne 
·: Oraya gittiğim zaman ü- ron artık cinnetinin son merte
tlerinin boşa çıkmadığını an besine irişmişti; şimdiye kadar 
acaklar. İmperatorluğum ka herşeyi kabul etmiş olan halk 

· ıtm en büyük ülkesi olacak'.. bu son hareket karşısında deh

· Şimdiye kadar buraları ter
ketmeleri için ecnebi le re kat'i 
bir emir verilmiş değildir. Çün 
kii, buralarda seyahat etmek
oiduğu yerden kalmaktan bel
ki daha ziyade tehlikelidir. 
Hankeou için böyle bir tehlike 
l'arit değildir. 

PERNANBOUC, 24 A.A.
Zeplin dün akşam. saat 23,52 
de Rio'ya müteveccihen hare
ket etmiştir. 

lslamzadenin alacak- toplanıyor 
lıları teshilôt ANKARA, 24 A.A. - Ali 
gösterecekler iktısat meclisi bir Hazirana mü-

kincisi yapılmıştırr. Bin metre 
mesafeli erkek tay koçusund:ı. 
Settar Ef. nin La ti isimli taf 
kirinei Ali Beyin Hadidi ikinci 
gelrrüşlerdir. Dört halis kanii 
İngiliz arasındaki bin iki yiiı 
metrelik koşuda birinciliği ce· 
lal ve Nafiz Beylerin Vrai Gas· 
conu ikinciliği Baban zade Fua1 

Beyin Rejanı kazanmıştır. Bi!I 
metre mesafeli dişi tay denerııe 
koşusuna üç hayvan girmi~ti~· 
Sunllight birinci çıkmıştır.Hıı1!5 

kan üç İngilizin girdiği iki bı!I 
metre mesafeli Çankaya koşu· 
sunu Akif Beyin AndronicusU 
kazanmıştır. Dört ve daha yuk3 

rı yaştaki halis kan ve Arap ııl 
ve kısraklara mahsus handikllP 
koşusuna beş hayvan iştirak e~· 
rrüşti. Mesafe iki bin metre id1 

Kemal Efendinin Zaferi birin~· 
Akif Efendinin yavuzu ikirıC" 
Ahmet Efendinin Tayyarı üçiiıl 
cü gelmişlerdir. 

LU sulayan nehir arzın bağ- şetle titredi. 
dan fışkırıyor. Şark Neron'a 
·ik bir diyardır!. 

Bundan böyle Roma gazebi 
semaviye muntazır kaldı. En 

• Nihayet Napoliye gitti, sah- kararmış vicdanlar bile dünya-
ye çıkıp şarkı söyledi. Halk yı batır~p yeri~e ~ir yenisini ku Tayyareci kadın mu

( ..ımulmadık nıanzara karsı· racak bır musıbetı adeta temen 
'ıda coşuyordu Sonra Ben~ ni ediyordu. Hıristiyanlar yer- vaff ak oldu 
1 ıt'e gitti. Niyeti oraJan Yu- altı, mağaralarında Allaha dua PORT DARWİN, 24 A. A.-

,ı ,taıh geçmekti. Fakat tam 1 ediyorlardı; gökten ateş yağmu 3 tayyare Mis Johmson'u istik
• et ed~CCJİ c ıra<l:ı, tasav- ru yağıp bu napk şehri kül ede- bal etmek üzre Port Darwin a

' .ıı.Jan k ndisi de ürkmüş gi ceginden bahsediliyordu. Pey- çıklarında 50 mil mesafeye ka-

---"-~-~----

Balkanlarda huzursuzluk 

PARİS, 24 A. A. - Bal
kanlardaki huzursuzluktan bah 
seden Journal gazetesi Arnavut 
kabileleri arasında umumi bir 
memnuniyetsizlik hareketleri 
mevcut olduğunu yazmaktadır. ----·----
5 kasaba sular altında 

Rom:ı'y;:ı do ıdü ve halk ta- e;anıı.>erler Babil'i, bu kan ve dar gitmislerse de kuvvetli bir 
• da.ı bariJa !r ::ırşı'anma:.~ il'zahat beldesini tel'in ediyor- rüzgar tayyareci Mis'i alıp gö- ATİ~A, 24 A.A_. -. u.stru-

ork••t" ..ı ı,.ın ~eyanatteıı !ardı: türmüş ve mumaileyha ancak li- ma nehrı taşmış, ekılmıs bı~ 
men vazgectif,in: ilan . Bir kaç gün sonra, se~ada • ~~~ ka:şıs.ın~ geldiği zaman ı kım ovalar ve 5 kasaba sular al

c 
!) ,nü~Eııü tc s'.de ı Tali'l -

l 'ı le, ForuM'd:ı Kap '. tol'da 
.-tl<'r çektirdi Diıttın şeh" · 

bır a~rv fırtınası koptu. yedı te- gorulebılmıştır. Şu hesaba na- 1 tında kalmıştır. Bu su~et_le feye-
1:: .. ıle Roma muazzam bir o- zararı Mis Johnson son merha-ı zana maruz kalan erazının saha-
:ık halinı •. leyi de hiç bir muavenete muh- sı 15,000 arpandır. Münakalat 

{Bit~rli) t;ıç o1marl:ın icr;ı et,.,istir miinkati olmustnr . 

200 bin lira borç bırakarak sadif pazar günü saat 15 te be
Viyanaya giden İslam zade şinei içtima devresi müzakerele
Hakkı Bey şehrimize avdet et- rine başlıyacaktır. 

Meclisin ruznarnei müzakera
miş ve derhal icra dairesine 
müracaatla alacaklılarile bir tı; 1 - Haziran 927 ve 928 tediye 
konkordato yapabileceğini bil- muvazeneleri; 2 - Zürraa kredi-
dirmiştir. İcra dairesi kendisi- dir. ____ ....,,__ ___ _ 
ne usulen iki aylık mühlet ver- Tprosta petrol men-
miştir. Diğer taraftan İsmail baı mı V r? 
Hakkı Beyin alacaklılarından a 
olup dün kendilerile temas et- Karaisalı kazasına tabi Çata-
tiğimiz bir kaç zat konkordato- lan karyesinde ve Domuz deresi 
ya muvafak<t edeceklerini İs- nam mevkide genişçe bir sahada 
lam zadeye borçlarını ödemek toprakla karışık ve adeta çamur 
için vade verecekleri gibi kredi kıvamında bir mayi, görülmüş
bile açacaklarını söylemişler- tür. 
dir. Bu mayi ateşe arzedildiği 

Ayrıca Ticaret Odası da va- zaman isli bir şule vererek "Gaz 
ziyeti tetkik etm.-kterlir yıo~ı" kokusı• ne~retn'ektl" imis. 

_ ........ ~---
Aceze çoklaştı 
Darülaczeye son zamantıı< 

da fazla aceze gelmektedir .. ti 
Mevcüt kog" uslar bunları ı1s - , ~ 

ap edemiyor, Acezenin cog 1 
ğu kar~ısında bunların ikıı'11'1 
ettikleri koguşları daha fazla 1~ 
hir etmeğede imkan görlilrl1

1 

yor. ııı· 
Emanet bu \'aziyet karŞtS ~ 

da daha fazla aceze alabilrl1~r 
.. k - 1 • ,.. ' .. rckll uzere ·oo;us.arı t"'V< 



Maryo Serranın a1acaklıları Şehremanetini dava 
Yıldız işi Eczacılık ilk a\' 1 Yeni kanun Gene o! 

Sendikler itilaf
ııaınevı 

tanımı)ror. 

Maryo Serraya verilen 
3t bin lirayı Emanet

ten istiyorlar 

Tahdit yüzünden 
sönüyor mu? 

Muhtelif alakadarlar 
ne diyorlar? 

Son günlerde bazı eczacılar 
tahdit kanunu < atbıkatından 

bahsederek ade 
ta eczacılık mcf' , 

---.. ~ 
Yeni motör bir Yu

nan motörünu 
yakaladı 

29 numaralı muhafaza 
motörü lzmire gider
ken bir kaçakçı mo
törünü yakalamıştır. 

l\.ışın açıkta hayvan 
barındırılamıyacak 

Tacirler Rıhtım Sir-• 
ketini dava ettiler 

En iyi ağıl yapanlara! Şirketin rıhtım olmı- 1 

mükilfat verilecek yan yerlerden rıhtım 

Ağıllann ıslahı hakkındaki 
kanun dün Dahiliye Vekfiletin-

parası alması 

haksızlıktır 

den Vilayete tebliğ olunmu~tur. R h · k · h ı 
K .. .. arf d ı tım şır etı, n tJm o -

anuna gore: uç sene z m a ı k ı 
k k i ürül · . ~ı.ılla mıyan yer ere çı arı an eşya-

ettiler4' 

I 

• l 

i 
Müflis Maryo Serranın iflb leğinin ölmekte 

~Uamelatını tetkikeden sendik olduğunu ileri 
' 1~Yeti Şehremaneti aleyhine sürdüler. 

29 numaralı muhafaı:a motö do~~a~ettJeçlma ennıbnrl"'6d. dan da. rıhtım ücreti iııtemekte-
r a ~a n ası mec u ır. d" Ri.i "d · d h 

rü evvelki gün İzmire doğru ge- Ağıllar ağın ah . ha ır. sumat ı aresı e rı - : 
lirken Adalar denizinde Denli anl d yk ur vb~lv kşı b" Y tım ücreti vermiyen tüccarın 

btır dava açmış ve bu suretle İstanbul sıh
.ıı iş yeni bir safhaya girmiş- hiye müdürü Al : 

tit. Emanetle Serra arasında Rıza Bey, bir 
\'ıidız bahçesi hakkında ev- takım dedikodu 
~tice aktedilen mukavelename- ları mucip o
~!n feshi için sonradan ikinci lan bu iddiala 
0ır itilafname imzalanmış ve nn varit olma-
11 •ryo Serraya 31 bin lira veril dığmı söylemi" 

v ar an oruna ı ece ır 1 1 . . Son zamanlarda tehir dahilinde başı boş köpekler çoğalın i 
giren mevkiinde bir kayığa te- halde sağlam olacaktır. muBame e ~rınıkyapmamd akbtad~. ve kuduz vak'aları da artmıttı. Şimdi Emanet, köpeklerin tam 
ııadüf etmi~tir. Deniz O'İren mev Aı.ııı · · 1~ 1 k u vazıyet arşısın a u ttia . 
kii hududu':nu:ıa ya~ mil me- d •ı tar ıçıanln azımdo anh. erb".8 carın itlerini takip eden komis- mı ile toplattmlmasmı belediye müdürlüklerine tebliğ etmistJ" 

te eve orm arın an ıç ır 1 h · k · . d Atilan zehirleri yemeyen ve saçma ile de öldürülmesi teh 
safededir Mavi ve beyaz boyalı . 'im d lün .. yoncu ar rı tJm şır etını ava · reaım ven e en uıu e gore tın' 1 d' keli olan caddelerde resimde görüldüğü gibi köpekler toplat .., 
olan bu motör· kar§ıdan diğer k il kf • 1§ er ır. rı1 . .. .. ' . es ece ır. Rıhtım ücreti veııilmiyen ıyor. 
bır motorun kendlsıni takip et- En iyi ağıl yapan hayvan sa- llar b"Jh T" · d h"li --==--=~==~==-~============ 
t . ıı.ını 1 Ü tl k . ma 1 assa ıcareti a 1 - u·· 
ı., an ayınca son ıı ra e aç hlplenne ıslahı hayvanat kanu- ·· rü- ·· d k ı k .. • t• d •• h 

·mata başlamıştır. 'nu mucibince İktıeat Vek~letin- ye kgumd gun en çı arı ama- ç omunıs ın un mu a· 
Fak y '"rü ld ~r ma ta ır. Halbuki şimdi senrFk ve şunları ilav, 

etmiştir: at, unan moto o u- ce ınük .. at verilecektir. Fakat nihayet buna da bir k • b J d 
AliRızaB. ğusonradananlaşı.lanb~mo~6r Üç~~e~~ddet bittikten çare bulunmuştur. emesıne aş ftn } 

Ali Rıza B.in beyanatı saatte ancak 11 mıl kat edebıll- sonra siirülerını ağıllarda kıflat Rıhtım ücretini venniyenlor 
- Dünyanın her tarafında yor -~~ b~na mukabil m~hafaza 1 mıyan süril ve arazi sahipleri mallanru gümrükten çıkarmak 
~neler tahdit edilmiştir ve motorilmüz saatta 22 mıl kate- mahkeme kararı ile elli liradan için bir taahhiit senedi verecek-

'ruridir. diyordu. .. .. iki yüz liraya kadar hafif para lerdir. Bu da eğer davalarını 
ek~let, tahdit yaparken İ• Muh~~~~ motorum~.; Yu- cezaııin~ ~ahkfim edilecektir. kaybederlerse, yani Rıhtım şir-

Firari l\tlussolini Ahmedin polise 
verdiği şayanı dikkat ifadeler 

.oul gibi dağınık ve büyük ş&- nan moto~e durması ıçın ip- Tekerrürü halinde beş yüz lira- keti haklı çıkarsa nhtım ücre
hirlerde hiç bir yeri eczanesiz ret vermiştir. Fa~t buna ~ağ- ya kadar ağır para cezası hük- tinin verileceğini natık olacak-

~ bırakmamak için çok müsait men, Yunan motor!i, daha surat molunur. tır. 
davranmış ve 80 den fazla ecza- le kaçmağa başlamııtır. Milli emlak müdürü Poliste 
ne açtırmıştır. Şik~yete hiç bir Artık: Gayri mübadillere verileceli 
sebep ve hak yoktur. Zaten mev - Du~!.... bono meselesi ile meşgul olan Bi 1 
cut eczaneler ihtiyaca kafidir". İşaretıne aldırmıxa~ bu mo-,Milli emlak müdürü RUştü Bey r C 0ayet 

Bir doktorun fikri töre, muhafal!:a m?toı:uni.!z a- Ankaraya gitmiştir. Ö .. • 
Etibba muhadenet cemiyeti teş açmak mecbunyetınde kal- . .. • . . merli koyünden 

re!ııl Niyazi İsmet Beyin milta- mı~ ve ateşe başlamıştır. . L~kor_ ıç~n çı~ek . Mehmet Beyi vurdular 
leası da şudur: Motörüm!!zün ateş açtığını ~i.iskırat ınhıs_~. ı~ar_e~ı ~u 

.H. Margo i'Jf!rra -İstanbulda kanunen 10,000 gören Yunan motörü durmak- s~ne ım~l ettirecegı lıkor_ ıçın ıh Ömerli köyünden Mehmet 
b . . . nüfusa bir eczane acmak lazım- tan ba~ka çare olmadığını anla- tıyaca kıfayet edecek mıktarda Beyköye gelirken hasmı olan 
s:!';ti müflisb_c;>lm

1 
absı ~t!1b~afnle gelirken 6000 nüfusa bir eczane mış ve durmuştur. Derhal mo- çilek satın almıştır. Ahmet tararfından pusuya dü-

.. anm ne oy e ır ıtı a na- . . tö ki h f A "ka . . ·· ··1 k · · d !lıe • 
1 

- d b isabet etmesi de halkın ıhtıyacı re ya aşan mu a aza memur sarı atı dan unış şuru ere Uç yenn en ağır su-
ımza amaga ve ne e u • .. ı y t" ·· ü t h tt ı Ah llarayi almaga hakkı olmadığı- nazarı dikkate alındıgmı goster ~rımız, unan mo urun a ar Vilayet binasının Salkımı!I- re e yara anmıştır. met ya-

tıı ileri sürmekte ve itilafname mektedlr. İstanbulda eczane ~ça rıh ye .başlam~şla~dıdr. y42ap2ı0la0ndtaf-' ğüt cihetine isabet eden ve bir kalanmıştır. 
l'ııuc'b· ·ı · li · mıyanlar memleketin diğer ıh- amyat netıcesın e ' e - çıkıntı teşkil eden kısmının E Kaza mı, cinayet mi? 
len 

1 ınce ven md.ekshı ~ımge- tiyac olan yerlerinde çalı. malı- ter sigara k~ğıdı ve bir çuval manet tarafından yıktırılarak-
. Paranın sen ı eyetınc ve- , d f d 

1 
C beki b" "kt . ki" ku t Dün Karagümrük~ Nesil-

rıltılcai meşrut olduğunu iddia dırlar. Her hal e eryat e en er on • ve .ır mı ar.~P7. -~ • caddenin dUzleştirilmesi isten- şahsultan mahallesinde feci bir 
~derek 31 bin lirayi Emanetten menfaatleri muhtel olanlardır. maş ve ipekli karyola ortus~ b!-1- miş ise de asarı atika komiııyo- hadise olmu§ Cemal isminde 
letemektedir. Emanet ise bu Hekimlerin miktarı da. lüzumun lunmıış ve mu~a?ere ed~l~ıştır: nunca buradaki kapının asarı bir bahçıvan,' amcazadesinin . KomD~l~tler muhalıeme ~an••ınd• ~ 
l>arayi Serra'nın iflası hakkın- dan fazla olursa tahdide tutul- Yunan motöru ve ~c;ınde~ atikadan olduğu bildirilerek karısını tabanca ile yaralıya- Şehri_mlır:d~ komunıst bey8!" ğll mi? d!ye sor~um. Üç g!i 
(\a, henüz mahkeme kararı sadır ması muvafık olur. k~ça~çılar Ayvalığa teslım edıl- müsaade edilmemiotir. rak ölümüne sebebiyet vermiş- namel~ tıev:ııı etmek ve 1:eşkı- sonra polısler evı aredılar. E 
0lınadan verdiğini ilen sürmek Mesela Avrupada olduğu gl mıştir. tir. Hadisenin bir cinayet mi, litı~sasıye kanunun tag~~-te limde bulunan beyannameler 
1tdir. Bununla beraber sendik bi memur doktorların icrayı ta- Turing klüp azasını ÖlfiJer ihmal mi yoksa bir kaza mı olduğu henüz ;ıebus e.ylemekle maznun t~tun aptesaneye attım. 
heyeti bu iddiayi da varit gör- babet etmemesi temin edilmek 

1
• •ti"kbal anlaşılamamııtır. Vak'a hak- ameleııınden !.fa~~ . Şenf ve Komünistlikle al!kam yok · 

l'ııernektedir. suretile bir tahdit yapılabilir. a için ediliyor? kında Arslan tunları söylüyor: Ramaza_nm d~ ıkıncı cezam~- Te~kilata dahil değilim. Bi '. 
Binaenaleyh sendik heyetin- Maamafih bizde henüz tabip Beynelmilel Turing klüp Burgaz sanatoryomunda ve- "-Amcazadem Hacı Cemal hkomeeınde muhakemelerı- okka ekmek nerden çıkar d ~ 

Cc 31 bin lira Emanetten isten- adedi ihtiyaçtan fazla olmadığı ler kongreai hazırlıklarına d~- fat eden hastaların orada gasil ile beş altı aydanberi ortak ola- ne başlandı. .. ye bakıyorum. 
llıcktedir. Yakında davaya baş- için böyle bi,; tedbir mevzıu vam olu?n:aktad~r: Kon~re .~- ve teçhizi için lazım gelen vesa rak çalı§ıyoruz. Ayni zamanda Kararname munderecatı Ramazanın ifadesi 
lal\acaktır. bahsolamaz. z8:lar~.nı ıstıkb~.l ~çı.ı_ı Polıs do_r- it olmadığından ölüler Heybe- bir evde oturmaktayız. Dün . Evvel~ maznunlar hakkında Ramazan da beyannamele ı 
ı;.ınan•tt• F k l 1 d"" .. .. di.incu şube mudüru Sadeddın liye gönderilmekte ve kimsesiz sabah bahçeden geldik. Sabah kı kararname okundu. Bunda Caferle Abbasa verdiğini, soı: 
c.. ~ arma o og ar ne uşunu- Be .. .. k K" . . H ş 'f R T or 1' y salı gıınu a şan:ı osten- olanları iki üç gün açık bırakı- yemegını yed ık. Ben bır az ~s.an, erı . ve amazanın e- ra polislerin üır;erini ara yara ı raksfm meydanı Y • ceye hareket edecektır. Jarak cesedin tefessuhıına sonra bahçeye çıktım. Cemal ş~ıla.tı. Esasıye kanu~uı_ıu ta~- bir kaç beyanname buldukları. 

Yeni teşekkül eden eczane- meydan verilmektedir. Son evde kaldı. Cemal bu esnada y;r ıçın aralarında gızlı teşkı- nı, fakat muhteviyatı hakkın. 

Abidenin tılA kısmı 
bitti. Bahçenin etra
fına mermer döşeniyor 

siz diploma sahiplerinden mü- Hukuk talebesi günlerde böyle bir vak'a olmuş elbisesini değiştirirken, eline lat ya_Pl1:13:k.la zan altına alındık da hiç bir fikri olmadığını sÖ} • 

rekkep Türk farmakoloğlar bir- Hukuk fakültesi son sınıf tur. Alakadar makamın naza- geçen tabanca kazaen ateş al- ları bıldırılıyor ve m~n~arın ledi. 
liği katibi umumisi Hamdi Bey imtihanlarına bu sene 120 tale- rı dikkatini celbederiz. Vefat mıı ve çıkan kurşun, karımı 111- Cez_a _kanun~un 313 uncu ı;ıad- Muaolini Ahmeclin 
birliğin eczane sahiplerine kar- be girmektedir. Bunlar meya- eden ve üç gün ~onra defnedi- dUrm~ştü~.,,. • . . desının 2 ncı !ıkrasına :~vfıkan mühim ifşaatı 
§I vaziyet almağı istihdaf ettiği nında (9) da hanım bulunmak- len hastanın ismı gazetemizce Muddeı umumılık ışe vazı- muhakemelen talep edılıyordu. Bundan ııonra polis tahkikı;' 

l'aksiın abidesinin kaidesin- şayiasını tekzip ederek demiş- tadır. malfimdur. yet etmiştir. Tahkikat devam Tahkikat evrakına nazaran evraln okundu. Bunda firaı · 

t
t, Yapılmakta olan tıla bitmiı- tir ki: etmektedir. maznunlar, amele arasında o- Musolini namile maruf Ahme ' 
1t 1 ·1 k d t 't d' - Bizim tahdit meselesile ak k" f' "b"" 

1 • r avuz ·ısını a espı e ı- Çuval kavgası r ve çe ıç ınnasını ve u- din zabıtaya verdiği şayanı dü • 
:ı-e1c bilahara yapılmak ü:ııre aHlkamız yoktur ve olamaz. ı •, tün dünya itçileri birleşiniz!,, kat ifadeler ktydediliyordu. : 
~ltııdilik bırakılmıştır. Bahçe Maksadımız, mesleğimize ait ! Samatyada oturan balıkçı şeklindeki serlavhayi ihtiva e- Firari Ahmet şunları itir 

t ~ınmm etrafına mermer sü- ilmi ve fenni işlerle meşgul ol- Ali ile Pozant bir çuval yüzün- den Komünist beyannameleri ediyordu: 
llnJ.ar ve parmaklıklar çevril- maktır.Eczanesi olmıyan farına ' den kavga etmişler, biribirlerini dağıtmışlardır. Bu beyanname- - Üç ay evvel daktilo ile y 
ltıcğe başlanmıştır. Bahçe, çi- koloğların da yapacakları bir ' dövmti§ ve yaralamışlardır. leri Hasan, firari Ahmetten a- zılmış bir mektup aldım. Mel 
;ek dikilebilecek bir hale geti- çok işler vardır. Farmakoloğ i- Sarhoşun marifeti larak Şerife vermiş, Şerif te tup Komünist fırkasından gel 

1 lıniştir. laç mütahassısı demektir ki her 

1 
Cemal isminde biri, Eyipte bunları Ramazana tevdi etmiş- yordu. Fakat imzasızdı. Bu 

Sür'at kontrolü halde eczacı tabirine müreccah- kayık iskelesinde polis memur- tir. Beyannamelerin bir kısmı mektupta beni Haydarpaşadc 
tır. İlk kongremiz yakında top- Jarına bakaret, hükumeti tahkir, Şerifin evindeki ayakyolunda, Fakülte binası önünde yüz ~· Son günlerde otomobillerin 

lt(a.tni 20 kilometre sür'at hak
ı 11\daki emri ihmal ettikleri an 
,~§rldığından dünden itibaren 
(~llliisefer memurları arasında-
11 hafta mezuniyeti de kaldrrı
t~tak bu cihetin çok ıııkı bir su 
, ttte kontrol edilmesine karar 

lanacaktır··. Maamafih birliğe polisi dövmeğe teşebbüs etmiş, bir kısmı da Ramazanın üzerin mendille bağlı, şapkası elind 
dahil bazı farmakoloğlar, ecza- yakalanmıştır. Cemalin bu işi de çıkmıştır. bir şahsın bekliyeceği bildiril 
nelerin ihtiıyaca kafi olduğu ve sarhoşlukla yaptığı anlaşılmak- Hasanın isticvabı yordu. Tayin edilen günde gi1 
bunun eczacılığa fena tesir etti- tadırı tim. İlk defa gördüfüm bir a . 
fi kanaatindedir. İlk defa Hasan isticvap edil- damla k 1 . . A 

Rakı ı..io.eıile yaralamıo. di. Hasan şu ifadeyi verdi: 
1
. , arşı aştım __ · smının ,., 

Bunlar, birliğin mesleki hu- "' "' "' Jd · il J d F k 
kuku muhafaza ve müdafaa ede- Avram isminde biri kendisile - Karaköy tramvay durak 

1 
.. 

0
. ug_~u .s Y ~yor u. a a 

''tilnıiştir. ceğini, eczacılar cemiyetinin ta-
'( eni köprü kulübeleri mamen idari ve iktısadt bir te-

~ Eski köprü kulübeleri şekki.il haline gelerek eczane sa
~ C){ çirkin bir manzara gösteri- hibi olmıyanlara rey hakkı bile 
lıı~~·· Haziran birden itibaren vermediğini söyliyorlar. 
t lıruriye kalkacak ise de Tu- Ecz~cılarm mütaleası ne? 
•tıg klüp azaları 31 Mayısta Dığer taraftan eczacılar ce-

§eh · · ti. "d h · d k ~ınıize geleceklerinden eski ~ıye ı . ar~ eyetı azasın an 
ı lilubelerin 30 Mayısta yıkılma bıri demıştır ki: 
arına ve bir gün için yeni ku- - Tahdit kanunu eczanele-
1%elerin kullanılmasına karar rin tekemmül etmesini ve ecza-
vCtilrniştır. cıhğm esnaflıktan kurtularak 

Seyyar esnafın büyük birmevki almasını temin 
teşebbüsü etmiştir. Hal~ ta bundan mem-

Sey f ühi" • b" nundur. Tahdıt olmakla mektep 
~ yar esna tan m m ır 1 · · k ı d x.ı 1Srıu al' k d k t ·· mezun arı ışsız a mış e6 i-ta a a ar ma ama a mu- d' ,, 
lıı taat ederek caddeleri işgal et- ır. 
Ilı tlerj bahanesile ticaretlerine 4 tl olunmaması için teşebbüs
tı ılunacaklardır. Bu esnaf 
t~ ~~rn görurse An karaya bir mu 

aı. t;ı ~önrlerecektir. 

Deliler artıyor!. . 
Görülen lüzum üzerine Bıı

kırköy bimarhaned nin (100) 
yatak ilavesi suretile tevsii te
karrür etmiştir. 

Ali Mehmet Efendi 
Amerlkadan bir kısım dindaşlarımız 

hicrete mi mecbur oluyorlar? 

•••••••• 
Cuma günü şehrimize gelen lar burada çifçilikle meşgul ola

Amerikalı rnüslüman Ali Meh- caklardır. Bunların akraba ve 
met Ef. dün akşam Ankaraya dostlarından daha bazı zevatın 
gitmiştir. Amerikadan buraya yerleşmek 

Ali Mehmet Ef. Ankaraya için gelmek istedikleri söylen
hareket etmezden evvel Hima- mektedir. Bunun da başlıca se
yei Etfal İstanbul merkezine gi- bebi memleketlerinde beyazlar
derek aza ile temas etmiştir. 1 la zenciler aıasında m-:vcut olan 
Mumaileyh ile beraber gelen do miinafeıet yüzünden orada ya
kuz kişi memleketimizde tavat- şamaları imkansız bir hale gel
tun etmek istemektedirler. Bun mesi iw;•· 

ayni evde oturan ahçı Hazaro- yerinde Pendikli gazinocu Ah- huvıyetını gızle~ı. B~dan so 
sun odasına girmek istemiş, bu met Beye rasgeldim. Bana de- ra her on beş gunde bır. Peraı 
yi!zden aralarında kavga çıkmış di ki: pala~ arkasında Kasımpaşa m 
tır. Hi yaşında bir genç olan Ha- - Al, şu paketi Şerife ver. zarlııpnda ve Bebekte, RobE 
zarosun; zorla odasına giren 36 - Nedir bu? dedim. KoleJ arkasında buluş~yordul 

Ç k · A kaf _ Sorma, dedi, sen sade ona Bana bu beyannamelerı ve ba. 
yaşındaki öre çı vramı a- talimatı veriyordu. 
sına rakı şişesi atarak yaralamıt ver. · Hatt! bugün de gene Kasıı 
t Ben de Şerife götürdüm. Ah 
ır. medi Kavaladan tanırım. Ko- paşa mezarlığının arkasında b 
Ağaçta sallanırlarken luşmamız mukarrerdi. Ber 

münistlik ne olduğunu bilmiyo 
Bakkal Rıfkı ve makinist Pı 'f . k d serbest bırakınız. Gidip kendi 

V f Efendile Üsküdarda fıs rum. erı e paketı apı an ver sini bulayım. Cürmü meşhut h 
as ı r - dim. çeri girmedim. 

tılı: ağa~md_a sall~n.maktalarken Şerif ifadesinde ne diyor? linde yakalayıruz.,.. 
Vahan ısmınde bırıle kavgaya Ş "f 'f d . d d d" k" Firar hadisesi, anlaşılan, bu 
tutuşmuşlar, Vahan Rıfkınm di- erı te 1 a esın. e e ı ı: dan sonra vukubulmu§tur. Ma 
şinl kırmış, Vasfi de alnından . -:- Hasan ba::a bır P?~et ge- keme Abbas ve Caferin celbı ı 
yaralamıştır. Polis, bu adamı tırdt. Sordum bu nedır ·" de - çin 31 Mavıs Cumartesine brr 
yakalamıştır. dim. Bilmiyorum de~i. Kağıt - kıldı. · 

lara baktım, ne oldug unu anlı- • . 
Sekteden ölmüş yamadım. Zaten yeni yazılan Behçet Beyın avdetı 

Mekkeli Ahmet Abidin ismin pek okuyamıyorum. Ramazan Tütün inhisarı umumi müdl 
de biri Üsküdarda Bülbüldere Efendiye götürdüm. O biraz o- rü Behçet B. in bu hafta iç'nd 
caddesinden geçerken kalp sek- kumak bilir: Ankaradan şehrimize gelmes 
tesinin tesirile vefat etMiştir. - Bak şuıılar zararlı mı, de- beklenmektedir. 
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400 kuruş 800 kurut 
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~'!:ı;s~ 
Altın adı bakır 

olacak l 
Sarıyerde bir bakır madeni 

bulunmuş. Aramızda bunu ko
nuşuyorduk. Btrisi dedi ki: 

- Adam sen de boş laftır. 

Muallimin 

n mu un n as o ....... 
Askerlik vazifesi Ankarava hava-.. 

Birinci sahifeden mabat dan bir nazar 
mekteptir, asker koşınaım yiirtt 
yüş .... (ilah ... ) gibi cidden talı- Birinci sahifeden mabat 
lil ve tetkike muhtaç ve istifa- yaresine binerek Ankara üze
deli mevzular bulunmaktadır. rinde ·20 dakika süren bir u

Kitabın ikinci kısmında as- çuş yaptılar. İki yolcu alan bu 
kerliğe girmeden evvel ve gir- tayyarede Başvekil ve refikası 
dikten sonra askerlik muamele sevimli çocuklarını kucakları

-Fransrzcad an- lerıine dair kısa bilgiler vardır. na oturttular. 

karısı 

"Askerlik vazifesi" nden ku- Tayyare sahaya döndükten 
Muallim her akşam eve geç kansını gelecek IJafta Cumar- mandanlığa ait kısımdan bazı sonra Başvekil ve zekamn bir 

avdet ediyordu. tesi akşamı için maruf bir lo- parçaları aynen alıyoruz: ifadesi olan oğlu Ömerin intiba 
• Ben cevap verdim: Mektepteki derslerini verdik kantaya davet etmişti. "Kumandanlık, pek mühim- ve ihtisaslarını dinledim. İsmet 
')elen evrak geri verilmez ten sonra hariçte de bazı yerle- Bundan sonra ziyaretler, da- dir. Bir ordu, hakiki bir kuman 

Geçen seneler orada gftya altın 
madeni de bulmuşlardı. Sonra 
kazdılar, bir şey çıkmadı . 

' i deti geç.en nushalar ıo kuruştur. - Altın çıkmadı amma belki re giderek ötekinin berikinin vetler ve mukabil ziyaret ve da danın emri altında kendinden Pş. Hz. diyor ki: 
,azete ve matbaaya ait i~ler i;ln bakır vardır. çocuklarını okutuyordu. Kırk vetler biribirini takip etti. Bir büyük kuvvetleri mağlUp ede- - Ankaranm ne güzel ve 

1 ""tidüriyete müracaat edilir. ne derecede mamur oldug-unu ,.. İ ' yaşında sakallı bir adam olan gu··n muallim karısına dedi ki: bilir. ızetemiz ilanlarm me•'uliyetlnl - nanmam. · · . görmek için tayyareden bakma 
kabul etmez. Bundan sonra Sarıyerin mesi muallim ciddi görünen bira- --~ana sevınçli bir hn.bcr ve- Ayni ordu, herhangi bir ku- lı: y . t b" 

1 ======7=========ıı relerinden bahs açıldı. Şifasu- damdı. Sabahtan a~şama kadar rec~?'ım. Mek~eP.. arka_~~şımı mandanın emri altında sebep- 1 . epyenı ve mEunk' azanl dır 
JT'GÜNKÜ HAVA d ki ld - b d B 1 . ·ı· 1 b·ı· M -ı· b' şe 1ır manzarası. s ı yapı a e-

, 0 '-' yu, Çırçır, kambur, hünkar, fıs- e~s ~erm.e e. a. ıg~. para, ~u- ugun gene .g?r um. ı ıyor- sızdmag ukp od.a bı .ır.k ag udp ır ta ekalliyette. 
tık suları birer birer methedil- allımın butçesını guç hal ıle sun ya, kend1sı para kazanan, or u, mu te ır ır uman anın R fk 1 Hf .1• d' 

:un hararet en çok 24 •n az di. tevzin edebiliyordu. Bir karısı, zengin olan bir adamdır. Şimdi emri altında muzaffer ve galip e 1 a an . · 1 ave e ıy?r: 
cerece idi. Bugün rüzglr Bedbı·n arkadaş bu arada., Sa bir kızı vardı. Her akşam yedi- bir şirket teşkil etmiş. . . Ma- olabilir. Büyük kumandanlar .. -::-km~~p yem yapr. Eskiler 

. ehavvil havı açık olacaktır. d · · 1 B · d f h l 1 gozu uyor 
ı · rıyerde maden arıyanlara tek- de evine avdet ettiği zaman en ımtıyazı a mış. . enı e pek çok de a, ta a tküm a tına .. . ah . . 

bunları kendine muntazır bulur şirkete girmeğe teşvik ediyor. girmiş ve inkıraza yüz tutmuş Omerın enklı sesı duyulu-
••••• du. Ben de kabul ettim. Hisse se- milletlerin harp kuvvetlerine 

-. •• . ..._. . ... ._. 
İlga edilen sıhhiye 
memurlukları 

1 

Hudut ve sahiller sıhhat U
mum Müdürlük teşkilatına mer 
but ORDU Sahil sıhhiye İda· 
resile BARTİN, MUDANYA, 
BURHANİYE ve ÇEŞME sa· 
hil sıhhiye Muhafaza memur
lukları, Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaletinin kararile 1 
Haziı:.an 1930 tarihinden itiba
ren ilga edilmiştir. Bu tarihten 
sonra mezkur limanlara uğra
yacak gemilerden bu limanlar· 
da bulunan hiç bir teşkilatın 
sıhhiye resmi cibayetine sala
hiyeti olmadığı ve gemilerin 
sıhhi muamelesinin sahil sıh
hiye teşkilatı bulunmayan ına· 
haller'de icra edildiği gıibi ya· 
pılacağı da tebliğ edilmiştir. 

İhtisas vesikası 

Son iki hafta zarfında ihti· 
sas vesikası almak üzre İstan
bul sıhhiye müdüriyetine (100) 
kadar hekim müracaat etmiş ve 
bütün müracaatlar dört yüzÜ 
geçmiştir. 

' - Al rar çattı: yor: 

: 1 •_ ELE ,.~ - Bir şeye yanmam, dedi, Bu akşam da yedide evine netlerini almak için elli bin yeniden bir revnak vermeğe - Her taraf yemyeşil. 
ş· .. ..,_ .;;;;;;;;;;;;:==~-;..;;IOoiio- güzel Sarıyerin her tarafını de- geldiği zaman gülerek karısı- frank Hlzım. . muvaffak olmuşlardır. Saraçoğlu Şükrü Bey soru-
; ,·;.Ilı ve kadınlar! lik deşik edip altın adını bakıra na: Kadın belki ilk defa olarak Ekseriya, bir büyük kuman- yor: 

Perşembe akşamına kadar 
müracaatların kabulüne devanı 
edilecek ve bunları tetkik ile 
mükellef olan jüri heyeti hazi· 
ran iptidasında toplanacaktır. 
İhtisas vesikaır isteyicilerin ek 
serisini genç hekimler teşkil el 
mektedir . 

ı çıkaracaklar!. · - Nasılsın, dedi, anlatacak kocasına itiraz etti: danın ölme sile veya ordu üze- - Ömer anlat daha neler 2 
' 1 angisinin söylediği şimdi Kulak Misafiri §eyim var .. Eski bir arkadaşı- - Ne diyorsun?.. Bu para- rinden çekilmesile milletlerin gördün?. 

na gelmiyor ve gelmesine· ma rast geldim. Kendisini sene yı nereden bulacaksın?.. askeri şerefinin dahi yavaş ya- - Gazinin köşkünü ve bi-
üzum yok. Çünkü kadınlar l•~lıpDllr 11,1 

.. l~lll lerdenbeı:ıi gördüğüm yoktu. Fakat kocası temin ediyor- vaş zail 'olduğu görülmüştür. zim evi gördüm. 
·' biribirine benzer. Bir hanım ul _ Ye B A Sokakta otomobilde gider- du. Mükemmel bir kumandanı - Bahçede kimse var mıydı? 

. nlerde onların askerliği ken bana seslendi. - Nasıl mı? .. Bu parayı ba- vücude getiren şey, mükemmel - Bahçivan yoktu, yalnız 
zuu bahsolurken demişti ki: 19 Mayıs Sonra inerek benimle bera- na dostum ödünç verecek. Şir- ahlaktır. ahçıyı gördüm. Beyar: elbisesi-
- Biz sulhperveriz! Eğer ka- . . her bi.r kahveye girdi. Fakat alt kete girmemi temin edecek.. Kumandan olan zatın insan le dolaşıyordu. 

Şehrimir:de henüz ihtisas ve 
sikasr istemiyenler (600) kada' 
dır. 1 ;ı,r asker olursa, harp orta- 54 üncü haftanın en miıhım tarafını yemekte anlatırım... Kadın düşündü. Fakat bir şey tanıması lazımdır. Çünkü ordu Başvekil, Maliye Vekiline 

: '. kalkar!,, ~~eri ~~sabakasının biriİncili- - Evet, evet ... Yemek ha- söylemedi. Devrisi sabah doğ- cansız bir alet değildir. . . hitaben: 
vet .. Biz sulhperveriz! diye gını Daruşşafakadan 235 bra- zır... ruca kocasının zengin arkadaşı İnsanların kıymetlen, mı- - Ha!Ka tayyareyi sevdlr- Yağ fiati dil§Üyor 

r ı etmezlerse, harp ortadan him B. kazanmıştır. Yazısı şu- . Sofraya oturduktan sonra mu nın yazıhanesine gitti. Böyle zaçlarma ve hislerine göre de- mek için sm sık uçuşlar terti-
c ar, fakat kadınların sulh- dur: allim hem çorbasını içmeğe, ziyaretlere alışık değildi. Onun ğişir. bi lazımdır. diyordu. Alıştır-

Piyasada yaf fiatlerl düşil
yor. Bu hafta içinde Trab:ı:on 
Kars havalisinden bol miktarda 
yağ gelmiştir, Son hafta içinde 
bu senenin taze yağları 130 kıı· 
ruşa kadar inmiştir. 

ö · · erliği meselesidir ki, henilz "En bilyük Türkiln pek çok hem de tekrar anlatmağa başla için içeri girmeğe sıkılıyordu. Cesaret ve şecaat her askere mak lazımdır. Bizim çocuklara 
·;ada inanılmış şeylerden sevdiği milletini kurtarmak için dr: Maamafih kararı kat'! idi. lazımdır, fakat kumandan bü- bakın, sevinç içindedirler. Sa-

2 
1 ldlr. attığı ilk adımın günü. O gün - Bu arkadaşım uzun zaman Mükellef bir masanın başın- yük adamlara mahsus ?ilki ve b.ah uyanır uyanm~z. ilk sl:lzle-

'd Asri hamamlar! Gazi Milletinin selameti uğruna lardanberi mali işlerle meşgul da oturan adam bu ani ziyarete nadir bir cesarete malik bulun n bu oldu: "İlle gıdip tayyare-
• • hayatını istihkar eden Büyük oluyormuş. mana veremermşti. Fakat ka- malıdır." . . . ye binelim!,,. 

srı ahır ve asrı ~ezarlıklar bir ferağati nefisle Samsuna a- Bana pek samimi davrandı. dın izah etti: Afet Hanımın Yurt bılgısı Ömer hiç liorkınadr. Erdal 
ktan sonra, asrı hamam k b G · T"' k" · t'kl" B d k d. · · b. d t ti d mu"rekkep olan bu hic krpırdamadr i' h d" 1 h k rl ya astı. azı ur un ıs ı .,. . en e. en 1s~nı ı~e, ave _Kocam bana her şeyi anlat no ar~ an .. .. .. . • · 
ı ay ı ~ u~, att~ ço rias. li için olacak ölümden korkma- ettım. İyı etmedım mı?.~ tı. Sizin teklif ettiğiniz yardımı emsalsız notları goruluyor kı, Gene Ömer anlatıyor: 

1 :at asan atıka muzele nın yan bir soğuk kanlıkla, kendi- Kadın her vakit kocasını tas biliyorum. Fakat buraya geli- h~r ~atan?aşın işine yarayan - Bir evin içinde gibi idim. 
' eşmesini istiyordu · sinin İngiliz torpidoları tarafın dik ederdi. şim sizin uzattığınız bu yardı- bır kitaptır. . . Kalkarken ayağım altından top 
'.ı ivi'a~si':!:u::~ ~; h!n.: dan takip edilerek gemiyi batı- - İyi ettin, dedi, yoksa evi- mı reddetmek içindir. Düşün- Eserıı:ı h~sılıltı Hımayeı Et- raklar, otlar kaçıyor gibi idi. 

1 r cakm B k . . racakları haber verildiği halde mizi beğenmiyecek diye mi kor düm. Biz orta halli bir aileyiz. fal cernıye~ıne .ter~otu:,ım1;1~- Ve babasına dönerek: 
t 

1 
b' ış · · d: Çu 5°kü 1b~ ~e bile emsalsiz iradesinin verdiği kuyorsun?. . . ders vermekle aldığı para ile tur. Askerlık vazıfeı:a ı:n;ıellıfı. _ Baba, bu tayyareyi satın 

l' a 
1 ~şey kır. dun. :z e karardan geri dönmeyerek "Yo- - Hayır.,. Çünkü bazı sınıf Elli bin f.rank gibi bir parayı Afet Hanımı Yurt.?ılgısı ~e~;ı al, bunları bırakmıyalım dön-

,, b_aı; dır tço . me em ~ey eı:i la çıkmalıyım" demişlerdir. adamlar vardır ki onların evi, kolayca ödeyemeyiz. yatın_a .bu ka~~~ ~uke;ı~e ~r sünler. 
' 1 ın edem;: ve yı°~' us Kalbi Vatan ve Millet aşkıyla dö§emesi hakkında müşküipe- Bunu neye mukabil bize vere eser ılave e.ttıgdın .en ° ayr a Paşa gülerek: 
· lamam ır. u asr amam, t Bli "k d hinin 19 Ma rs ı lı i t b" k · · K · raretle tebrık e erız. - Ondan sonra Ömer nere-

Geçen seneden kalma yağla
rın f!att 90 kuruştur. 

Mardin Urla, Marq yağları
nın fiati 120 kuruşla 160 kum§ 
arasındadır. Yağ fiatlan daha 
ziyade düşecektir. 

! iz proje halinde dura dur- haşkakn d kY? .. la .. 'h . dy se~t 0 mama · f. • ş e ız mu- ce sınız?.. ocaın bunu odeye-
r 1 , Emanet İstanbul hamam- a m a ı ~oz ennı ı tıva e e~ allımler bu sını tanız. mez. Ben ise ... asla!.. de diye soralım seni değil mi?. 

,: J ım sıhhat ve temizlik şart- s~~ıa~ ~~k~v e~e~ke; on~n bu - O halde?... Sofray~ h~z- Kat'i adımlarla çıktı. Mual- Karaağaç· Edirne Ömer Cevap verdi: 

Mahsulatmıızm tasnifi 
Ticaret borsası tarafından 

mahsul!tı arziyemi:ı:in cinsleri, 
sınıflara taksimine batla.ıtını1· 
tır. Bu tasnif ilerde yapılması 
muhtemel ilmı.cat eıyamızm 
istandardizasyonuna esas ola
bilecektir. 

.ı 'ıa muvafık olmadığını gö- k" Ul~ .. ":..~r .. 'h· on dı; e 1 ~~an met için de her sabah gelıp ış- lim bundan sonra eski arkada- tarifesine zam yapıldı mi? - İzin verdiğin zamanlar bi-
Bu işle bir komisyon meşgul 

olmaktadır. 
1· ({ hamamların kendi yaptı- uç G ~g~u ısse _ ıyor. . ~- !erimizi gören kadını alıkoya- şını bir daha göremedi. Şark şimendiferlerinin Ka- nerim. 

o • A • hamam» şekllne yıs azının yarattıgı mucızenın rız ... Fakat bir şey sorayım: Sonra bir gün gazetede oku- raag-aç ve Edirne bilet, ve nak- Bu sırada yanında durup es- Mensucat kongresi 
'·ı gı « sn · meb'dei Türkün yeniden doğdu G 1 k d tr li · b k' d k. k k d d 1 d ki harflerle not tutan bir gaze-. '~mı emredecekmiş.Bu da ala ğu .. d" ,, e ece ave 1 ev mı 0 ar u ~.es :1 ar a ~şı ? aı: 1.rıcı- !iye üçretlerine zam yaptığına . . Yakında İstanbulda bllyilk 

. 'ı ı haniya model olacak ha- gun ur. mı?.. lık curmıle tevkıt edılmıştı. ve bundan komiserliğin haber- tecının notlarını kaparak bağır- bir mensucat sanayii kongresi 
u• 1 1 ~ ır Namzetlı'k - Bekar ... Hem de zannede Kadını kendini, kocasını ve dar olmadığına dair bir şayia dı: toplanacaktır. Bu kongre içilı 

, · · rim bir çok macerası var... evladını kurtarmıştı. - Hala mı eski harfler. Tı'caret Odası hazırlıklarda bu· 
N , · Doktorlar söylemiyor! vardır. 

Esbak matbuat müdürü Hik- Cumartesi akşamı muallim Bu hususta Sark demir yol- - Eski harf değil, istenog- lunmaktadır. 
'ı oktorlar gazetecilere kız- met Nazım Beyin kerimeleri eski arkadaşını eve getirdi. Mi- Kambiyo fiatleri !arı baş komise;i şu ma!Umatı rafi. Kongreye ipekli, yünlü ve 

1 ,· Zaten gazeteciler hiddet Samı·ye H. ile kazaskerzade safir şık, zarif ve genç deııecek .. . . . . k d. - Ben on1:1 ~nlamam. Bunlar pamuklu mensucat sanayi.ile u· 
e 'tJnfial yıldırımlarına her za- bir yaşta sayılabilirdi. Mavi Dun borsada lngıliz lırası verme te ır: Ar~p harflendır. ğraşanlar iştirak edecektir. 
b .' · paratonerlik etmekte<lir. ~~~r:il~e~~h1:1~~~~:ı:n1:~;n e- gözlü kumral ve bakışları cür'-ı 1032 kuruş otuz parada açılmış b --:- Şlmirkdetin .~omtilserliğaimn hya"',', Ismet Paşa oğlunwı harf in ""'""'"""""'""""""-!!!l!!!I"""..., __ ..,._ 

' L b d d b" · etka'r bı"r adam. ve bir aralık 1035 kuruşa kadar erı o a an ucre ere z r k l'b · · ·· d.ğ. · · ı··ı ----• · -ende etıb a o asın a ır ıç- Seyda Rıza Beyin namzetlikle- . k' k y 1 ı a ı ıçın gostıer ı ı tıtız ıg şarı Şefik Bey ve h ... .,..ıu uçtu• 
1 ', ~olmuştu. Bu içtima sonun- Davet samimi geçti. Muallim çıktıktan sonra 1034 ku.ruş otuz masına ım an yo tur. anız ve hassasiyeti memnuniyetle lar. 

ri dün bir çok kibar ailelerin iş- d k L 8 5 Ed" h tt Y t p ag-m 1 'tibbadan bir zat: eski mektep hatıratından bah- para a apanmıtşır. ıret ,9 • ırne a 1 · unan ° r - ve gillerek takip ediyordu. Afet Hanun tayyareden,. • ., tirakile tesit olunmuştur. 1 ·· d b lk' y · _.. 
- Efendim, size bir şey söy- sediyordu. Fakat misafirin na- altın 907 kuruştan muame ego- an geçer, e ı unan şımen- Bilahara Maliye Vekili Bey, kaya köküne bir buket attı. 

Yeceg"iz, beyhude bekleme- zarları kadının üzerinde tesiri- rmüştür. difer idaresi ücretlere zam yap Fevzi Paşanın kerimesi ve bazı Bu gece Tayyare Cemiyeti Tevellüt demiş .. O gün bu gündür ni icra etmekten geri kalma- nııştır. Hanımefendiler tayyareye bin- tayyareciler ıerefine bir rfyafot 
Adalar belediyesi ı in gazeteler siyah mürek- Gazeteci arkadaşlarrmızdan mıştı. diler. v.ermiştlr. Ziyafette samimi nu-

r \ 1 ıe basılmakta ve gazeteciler Resimli gazete sahibi Sedat Misafir çekilip gidince mual Adalar dairesi müdürü Ya- Sadullah Bey Öğleden sonraki uçuşlarda tuklar taati edildi ve ziyafeti 
fa • .eceleri sekiz saatten fazla Simavi Beyin bir erkek çocuğu !im karısına filrrini sor2u. Ka- ver Beye bir ay mezuniyet veril Evvelki giln şehrimize gelen muallim Afet Hanımla serya- bir suvare takip etti. 
dt 1 1 /amamaktadırlar... Canım dünyaya gelmiştir. Nevzade u- dm kocasının fikrinde idi. İyi miş ve yerine vekaleten Ema- Seyrisefain umumi müdürü Sa- ver Rüsuhi Beyin refikası, Rü- Misafirler yarın sabah yedi· 
le \ 1 na da bu kadar kıyılır mı? zun ömür temeni ve evebeyini- bir adam. net müfettişlerinden Necip B. dullah B. dün sabah tekrar An- suhi Beyin hemşiresi ile Fuat de tayyare ile İstanbula hlll'O' 

, 
1 Felek ni tebrik ederiz. Misafir giderken mua1limle tayin olunmuştur. karaya hareket etmiştir. Bey hemşireileri, Hava müstee ket edeceklerdir. 
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derin bir nefes aldı. min ederek vaz geçmek istedi. O zaman arabacı büyük turun - Hakikat, ne mükemmel rünce sigarasını söndllrilr, ya· 

.,· ~ b 6 Arabaların ve onların sesleri Yine ani bir fikirle bu fikrini ağaçlarla örtülü bir yerinde manzara! Nefis. Haydi inelim, vaş yavaş gelir. Kendisi de bil· . 'l!flL~J!ı -~- .A:m=ı•A"'G'' '!d\ eski bağlara doğru giden yol- izhar etmedi. K·endi kendine: birden bire durur, y•ere atlar, cici. yilk bir dertten kurtulmuş gibi 
~ IDllıllJ-e!l ._ !!!l 1!!91!11 da henüz kaybolmuştu . ! Ah- - Daha iyi, görsünler, dedi. bir iki arabacı küfürü eder, yay Burası alçak ve sık çamlarla memnun kamçısını şaklatır. 

met Sami arkadaşlarm,a işaret Yalnız hareket ettikleri za- lara bakar. Sonra bir taş ara- örtülU dik bir yamaçtır. Üç Artık kadınla erkek çabuk 
Bürhan Cahil 

1 • 

ı: 1 Uediklerı zaman Ahmet Sa-
. - Mehtap pek r.t'Uıı ! Yemek minin damarları meşin kamçı 
1ıntla ~öyle hir ı:dayi d:ıla· gibi sertleşti. Yüzüne ateş çık-
gelelim ! demi~ti. tı. 
:evrlet Beyin bu teklifi al· - İyi edersiniz! 
ırla kabul edildi ve kadeh- Dediler. Ve onlar arabalara 
1<len birer • ıulPın dah.ı a. dağılırken Ahmet Sami kimin 

' ır hemen h~reket ettiler. kiminle bindiğini anlamak için 
C;evdet Bey bu ttklifi bi11\a.,; dikkatle onları takip etti. 
:ıkibi Ahmf:t :::tmiyi be:hıı.t Hale gibi zevki ve ince dü
'ek için yapınma. Onun ua.· ~ünüşlü bir kadının bu vazi-

1 ~azinoya gelip :H il.leyi ~'l•t- yette kendini ve etrafını idare 
•
1 ıle beraber gör,lüğü an ~'I etmemesi milmkün müydü? .. 
rdiği buhram !Jt"k iyi sezen Arabalar gazinonun onune 

. ' kurt yaman ı aK.ibini bu sa· sıralandığı zaman Hale derhal 
) olsun Y.udurrn. ak için i·;. Püreda Hanımefendiyi kolun
! şeyler düşünbken bu tur dan tutup sevketti ve soluna 

: 1a gelmişti. kendisi oturdu. 
1e ı;mduğu gibi de oldu. On Sonra Kadri Beye dönüp: 

, ıy:ıı;a kalkıp L·':az öte lcai - Buyurmaz mısınız efen-
:ıya: dim ! dedi. 

1 
Biz tura çıkı: ' i uz bey'.ei' ! Bu taksimi merakla ve he-

etti: man yavaşça arabacıya emir mak bahanesile uzaklaşır. dört adım sonra araba ve ara- dönmek ihtiyacındadırlar. İkisi 
- Ne dersiniz, biz de bir tur verdi: Bu güzel bir fırsattır. bacı gözden kaybolmuştur. de taşıdığı ağır yükil yerine b!: 

yapalım mı? - Sen ağır git, ötekiler öne Bazıları tay aşıklara yol öğ- Yer kuru çam yapraklarile rakıp ferahlamış bir hamal gibi 
O şimdi hı.-smı yanındakiler geçsinler! retir. Adanın mahfi köşelerini örtülmüştür. Dalların arasın- artık temizlenmek ve dinlen-

den, bilhassa bu görgüsüz kızı Arabacılar Rumca bir şeyler pek bilmiyenleri eski bağlara <lan gök parça parça görünür. mek isterler. 
peşine takıp getiren Hüdai konuştular. Böyle tur alemle- do<Yru götürür sık ağaçların Ağustos böcekleri ötmektedir. İşte Büyükadanın tur aleııt· 
Beyden çıkarmak istiyordu. rindeki hususi sahneleri, gizli koy"' u yeşil göİgelerindıen .,o-eçi- Asırlardan beri bu hava ve bu · 

lerınde böyle maceralara Iıe 
Onlar razı oldular. tertipleri pek iyi bilen bu adam rir, ileride adanın İzmit körfe- koku ile galeyan eden insanlı- men her gün, bazı günler her 
- İçelim! dedi Ahmet Sami. lar o kadar pişkin ve o kadar zine hagim ıssız yerinde yavaş ğın o günü idrak eden evlatla- saat tesadüf ede ede aşk ve sa-

İçtiler ve kalktılar. tecrübeli idiler ki, tura çıkan ça arkasına döner: rı ayni heyecan ve ayni ihtiya- fanın bu cephesinde epey tec-
Dört kişiydiler, Ahmet Sami her hangi bir er~ekle kadının _Beyefendi, der, yukarıda cın tesirile biribirine sokulmuş- rübe sahibi olan arabacılar Al1 

araba taksiminde Hale gibi bir aralarında münasebetin derece çok manzara var. Ama araba tardır. met Sami Beyin de maksadını 
pilan kurmak istedi. sini bile keşfeder, ona göre ha- çıkmaz. İsterseniz görmek du- Yerde mevsimlerin biriktire 

Arabalar taş merdivene yak- reket ederlerdi. rayım. biriktire kaim ve yumuşak bir derhal anlayıvermişlerdi. 
!aşınca: Genç aşıklar endişeli olur, Ağustos böceklerinin ıssızlı- sedir haline getirdiği çam yap Onun bindiği arabanın atları 

- Rahat .etmek .~ç!:°" ikişer tecessilsten çekinir, görülmek- ğı, sükilne~i ifade eden cırıltı- rakları bir müddet çıtırdar. Dal çekilen dizginlerle 1tıı.hlandı. Sıı 
olalım. Dedı. Ben kuçuk hanım ten korkarlar. Arabacılar bu !arından başka bir şey işidilmi lar arasındaki mavi gök parça- ğa, sola atılıp hırçınlık göster· 
la bineyim. çeşit müşterileri olunca onlara yen bu boşlukta çamların kalın lan bazen kadının, bazen erke- di. O zaman ötekilerin araı:ıası 

Bu açık teklifi ötekiler red- fırsat ~rmek, ve bu münasebet ve şehevi kokuları duyulur. Yb- ğin gözüne çarpar. Tabiatiıı öne geçti. 
detmediler. Ve Ahmet Sami le yolu uzatmak için hem akıl şilağaçlıklar altında, araba sar koynunda iki mahlilk fıtratın Bu pHin kimseyi §Üphelendir 
genç kızı derhal arabaya atlat- ögretir, hem de yalnız kalma- sıntılan içinde hareket eden si en büyük ve leziz ihtiyaçlarile memişti. Şimdi ötekilerle ara!~ 
tı. Kendisi de yanma oturdu, !arına gayret ederler. nirler artık çözülmek ihtiyacı- çırpınırlar. rındaki mesafeyi istedikleri gı· 

- Biz Ayanikola tarafından Mesela yanındaki kızı öp- nı duymaktadır. Arabacının bu Arabacı aksi istikametten, a- bi açabilmek ellerinde idi. 
g:idelim, dedi. Sonra öteki1erle mek için fırsat kollıya aşık.~ ihtarı tan ıamanında yapılmış ııağrya doğru inmişt~~ (Bitmedi} 



Ekmek 10 kurusa f 
' 

•~ yememiştik. Bu s~!!r~; zeri
yat vaktinde yapılmış, kurak
lık tehlikesi kalmamış oldu
ğundan mes'ut ve bereketli bir 
sene olacaktır. Buğday fiatlerl 
gittikçe düşüyor. Daha da düşe 

1 
cektir. İstanbulda, şimdiden 
bazı fırınlarda ekmek (10) ku-

• 
1 
ruşa kadar satılmaktadır. 

Narhtan noksanına ekmek sa 
tan fırınlar, elbette bunu ziya
nına yapıyor değillerdir. Aca
ba narhın bir miktar daha indi
rilmesi düşünülüyor mu? Eğer 
buna imkan görülmüyorsa öte-

L-~~·--:::::::::iiiiİİİİİ ki fırınlar ekmeği nasıl olup ta 
10 kuruşa satabildikleri tetkik 
edilmiyor mu? 

Bize kalsa bu pek ala kabil
.kmek, 12 kuı-uş on paraya air. Ekmeğin ucuzlaması hal-

~dar dü~tü. ı kın fakir tabakası üzerinde çok 
~enelerdenberi ekmeği bu fia iyi tesirler yapmıftrr. 

Soğan, sarımsak 

Cleçen sene sarımsak pek v; ekildi. Havalar da kurak gittiği 
~!\ mahsul pek az alındı. Bu sene soğan da sarımsak ta pek 

ldur. 

. . . 
Aksaray pazarı 

iki el ert: Fırsat düşkünleri 
• 1 

emlak kapatanlar varı 
ve btı7 su 

Ucuzca 
Emlak fiatlerinin 

açıkgözleri 
düşkünlüğü 
sevindirdi 

bazı 1 

Dünyanın en sulak memleke
ti olan İstanbul vakit vakit SU· 

suz bir çöl manzarası alır. Çe§· 
melerde bir damla su bulun 
maz. 

Terkos kumpanyası kulağı 
nın üstüne yatmıştır. Şikaye t 
!eri dinlemez. 

Bu işle esaslı surette meşgul 
olmak mevkiinde bulunanlar 
susuzluğa bir türlü 91tre bula· 
mazlar. Halk ta, böyle kavruluı 
gider. 

7 
'5 
9 

Şu kuru çeşmenin musluğu-
lstanbul evlerlnı/en JHK çoğunun mt••Uf' Pıllua4u/u Emniyet Sandılt_ ve Em/(Jk Ban~ası na bir içim su bulmak için çe~ - Kııın ihtiyaç pek az olduf 4 

Geçim müşkUlatı, alıt verf;-İ 1 Dığ~r taraft,:ı.n ıpotek mu__a.- nesini dayıyan zavallı, sanki için istediğimiz kadar bu bu 7 
te umumt bir durğunluk tevllt lmeleeı pek çogalmıştır. Emlak suya hasret İstanbul halkının mak mümkündür. Fakat sıca 
etti. Emlak alım ve satımı da üzerine ipotek (rehin) muka- timsalidir. !ar başlayınca ortada buz bulu ı 
bu umumi durgunlulı:tan şid- bilinde para veren müesseseler Sudan sonra !stanbulun yaz maz. Bu sene umarız ki g 7 
detle müteessir oldu. Şehrlmis her glin yüzlerce müracaat mevsiminde nlikseden bir derdi sene gibi bir okka buz için çaı 
de son bir iki ay zarfında satıh yapılmaktadır. Bunun haricin- daha vardır: Buz.. 

1
, 1 paraz dolaşmayız 

ğa çıkarılan emlil.kin militan de ezici faizlerle emlil.k üzerine 
sayılamıyacak kadar çoktur. para veren komisyoncu ve ban 
Bu satılıfa çıkarılan cınlikilı keder de i~siz kalmamaktadtr-
ekserisi icra marifetUe satıh- lar. 
yar. Bir kısımı da Emniyet san Em!Ak fiatleri inanılmıyacak 
<lığı, Eytam idaresi, Emvali derecede düşkilndür. Şehrin ba 
metruke tarafından satılıp çı- zı semtlerinde 4-5 odalı, bahçe 
karılıyor. Bunlar arasında artı li ovler 1200-1500 liraya kadar 
ran olmadığı için bir çoğu ucuz satılmaktadır. 
ca kapatılan binalar az de ., 

İhtiyai yüzünden bu kıriz 
dir. szaınanda evlerini satılığa çıka-
Diğer taraftan şehrin İ§lek ıran vatanda.şiarın dikkat etme 

scımtlırinde tasfiye münasebe- !eri 1.Azım &'elen bir noktayı bu 
tile bir çok dükkanlar peyder- / rada hatırlatalım: !stanbulda 
pey boşalmaktadır. Valrtile ölti pahasına kelepil' mal kapa 
böylıe şerefli mevkilerdeki dük tan bir takım mürabahacılar 
kanlar boşalacağı zaman mü11- bugüı:ı.lerde pek faaliyettedir-
teciri tarafındar devren satılır ler. Gözlerini açıp böylelerine 
ve peıtemallık namı altında mU aldanmamak ve maJı hiç olmaz 

t himce bir para alınırdı. Bu usul sa değerine yakın fiatı bulma-
11erkedllmiş gibidir. Son gün- ta peştemallık vermeden kira- dıkça mallarını elden çıkarma-
lerde boşalan dükkanları on pa lamak mümkündür. mak gerektir. 

Tuzlu balık gönderiyoruz 

Tuzlu balıkçılığımız ilerle

mek yolunu tuttu. Bu sene ha
rice epeyce tuzlu balık gönder- . 

dik. Ancak bu tuzlu balıklar, 

tuz uc uza alınmadığı için, ya
bancı memleı, 1 -d e yapılan 

tuzlu bal ıklardan daha pahalı

ya mal edilmektedir. Tuzlu ba-

Mezar taşçıları 

5 

İstanbulda mezar taşı yapan bir takım işçiler vardır. Bunlaı -
da son zamanlarda işlerin iyi gitmediğinden şikayetçi dirler. So~ 
lediklerine göre bu senelerde ölülerine mükellef mezar yaptıran 
lar sayılacak kadar azdır 

Mahmutpaşada 

Kurban bayramı geçtikten sonra ufak tefek alışverişlerin ark 
sı kesildi. Orta halli ve fakir tabakanın uğrak yeri olan Mahmut 
paşa semtinde diH·kanh r bütun gün işte böyle sinek avlamakta-' 
dırlar. 

cak ve harice sevkedilecek ba-ı rımız arasında kılıç uskumn, 
._ __ __..__..:....;;.s<;ı::a...:.ı.-..:.... __ ....;ı~w.ı.~l\!.!'L...,9!!..><!fill!!J~..WZ!Llliıkları:n.Jtu:ıa&ıınalalı.._oaha itina ve lakerda en fazla aranılan 
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S U 1 H A Z 1 M Karaciğer ve böbrek hastalıklarında hamile M AZ ON M Ey VE T Q Z U almak pek nafidir. Meyvaların ekseri havası nafiasını camidir. 
' kadmların gasyaııında deniz tutmasında Kolay bir hazmı, rahat bir uyku temin eder ve viicude liitif 

-ahatlık verir. Balıçekapıda ZAMAN ecza deposu Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında VELİCANİDİS ve Taksim karakolu karşısında Limonciyan eczaneleri. Fiatı 80 kuruştur. Umumi deposu Bahçekapı MAZON BOTTON eC"ta deposu· 
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JANTZEN 

l 

Sıkletinizin verdiği ölçü 

vücudunuzun en uygunuduı·. 
• t ~ 1 ' 
'c 
ıl 

.Jantzen, meşhur J111ızen mıyolırı

nın mucld~ en doğru ve tam uyar 
mayo numeroıunu keffetmiftlr.Sık
let ılıtcml glyeceğlııiz jantzenln 
en doğru numeroıu vücudunuzun 
sık) etidir. 

· · tam sıkı gly4 daimidir. Bir Janızen 

f
·uru ve ne de ya4kcn hiç bir vakit 

1 • , vermez, gevıemez ve uzamaz, işte bu 
g· , .: . Jantzen örgUı!lnQ.n ıırrıdır. Kadın 
e ; · le 're çocuklu için modeller vudır. 
iiı " veya yahlardakl kırmızı - dalu -
" 1 arkasına dikklt ediniz. Ticarethane-
= n Jaııtzen renk - <llıengi katalogunu 
r ' · iniz, veyahut lstanbul 1 el Vılaf Hara 
l:J 1 11 de Bekir Nüzhet Beye yaı:ınız. 

re 

: Afonda Beyker, Kollıro, Llon, Leon 
,, ın ve Marlnoı ile lttanbul'd.o Mıcit 

·~ve Zeki Rlu mığauluındı bulunur. 
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Serb•sılilc n JÜzellik için en iyi mayodur. 
:i 'ı,,_,,.., .................. -......................... , ......... ,,. ................ _._,_._._ •• ,,._, 
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~ , '.:OKU.f.U /IHHlvıLATIFT IR 
~~ ::tATIYEN LEKE YAPMAZ. 
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Patiskaya yakın di.izgiin dokunmuş yerli Amerikan beıı.i. 
ince kefenlik yerli Amerikan bezi 
Bljımellk: yerli keten kumaş 
Çift yün çorap 
,, Tire Çorap 
Çlf terlik 
T!iylii havlu 
Peçete 
Sur ahi 
Bardak 
Çini yemek taba~ 
Çinko çorba tası 
Madeni kaşık 
Çay Fincanı 
Ufak kevgir 

,, kefçc 
Ekmek pıçağı 
30 Santimlik mi.idev,•er küvet 
Muhtelif kıt'ada ınustatll küvet 
Çinko güğüm 

" l!zımlık 
Cam ördek 
Muhtelif im' ada ıliminyom tencere 
Kutu filit 
Adet ftllt tul um bası 

,, Ufak kutu kaul 
Metre sargılık yerli Amerikrn bezi 

,, tülbent 
Yalnız yirmi sekiz kalemdir 

!eı 
'Ankara Nümune hastanesi baş 

,J J 

ıdı 
taf 
ıill 

ye 

hipliğinden: 
'lastanenin 930 senesi ihtiyacı olan b4Jada muharrer (28) ka
mdbusaı, malzeme ve müteferrik mevat 20 Mayıs 930 tari

en 1 O Haziran 930 salı gününe kadar yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuş olduğundan talip olanların yevmi 

{Ürde saat ikide teminıtlarile birlikte hastanede mUtefekkil ko
bi ' ·'ona ve numune ve şeraldni ögrenmek için de her gün idare 

ık 

:at ~csap memurluğuna mUracaatlarL .ar , _____ ,.__ _________________ _ 

;ı ı 

ın ,·ı• 
ıs 

Or 

Muhterem tüccaranın 
nazarı dikkatine 

:le l 1ı ıar nnban namile icroyi ticaret etmekte olan müeneıemls bu 

1 ı e ·~ Yusuf Kemıl efendlden ayrıldığından "Yeni lllmıı anban. 

ı '111 alrwde iic devam etmekte olduğ<mdan muhterem mUşterilerime 
o 

r / r!'°' l.;e .ıi en.:f eylerim. 

:y '«=<><><><:>< ... Penbeci zade t.Jahz l\Jehmer ~ 
nı ı 

n 

İrtihal 
Esbak başkatip Ali Cevat 

Beyefendi irtihal eylemiştir. 25 
Mayıs Bugünkü Pazar günü Be
bek'teki haneııinden kıldmlıp 
öyleyin namazt Bebek camisin· 
de kılınacak ve Rumellhisarı 

Kayalar makberine nakil edile
cektir. Allak rahmec eylesin. 

Edirne Barosundan: 
Baromuzda tesis ettiğimiz 

kütüphaneye kıymetli bir çok 
kitaplar hediye etmek suretile 
teveccüh ve alaka gösteren 
Kütüphanei İslam ve Askeri 
sahibi İbrahim Hilmi, Cihan 
kütüphanesi sahibi Mihran, 
Kanaat kütüphanesi sahibi İl
yas ve Sühulet kütüphanesi sa
hibi Semih Lfitfi Beyefenilere 
aleni teşekküderimizin ibliiğı
na muhterem gazetenizin tavas 
sut liltfünü rica ederiz. 

Sultanohmet beşinci sulh hukuk 
mahkemesinden; 

Terekesinin tasfiyesine karar ''e· 
rilen müteveffa Lehcıi Vaıil veledi 
Dodurini uhdesinde bulunan okçu
larbaşi Emin bey mahallesinde lekeel 
sokağında 9 A. 15 1? C. numerolarla 
mürakkam beklr odalarını miltrem!I 
bir bap dükk!nın dörtte bir hissesi 
ıçık ımırma ıuretile satılacağından 

talip olanların kıymeti muhamminesl 
olan 540 liranın % 10 niıbetinde 
pey akçeılle beraber 26·6·1130 tart 
hine mUsıdif perfembe günü soat 
J4. te Adliye sauyının Ust karında 

Su!tanabmet beşinci ıulh hukuk mah
kemesine müracaatları ilin olunur. 

Zayi evrak 
Dükklrumııın icar mukavelenı

mes~ kazanç verglıi makbuzu ve 
Gayri Mübadiller cemiyetinden aldı

ğımız makbuzlar kazaen zayi olmut· 
tur. Bulan zatın hiç bir işine yara
mıyacağından zirdekl adrese gönder
diğinde memnun edilecektir. 

!Caraköyünde Topçular caddesinde 
ŞO No. maballebici Kadri ve şeriki 
n, •• 
Fikri yor fümL,de btiyük muvaffakiyet 

HAYAT 
mecmuaıının dördüncü nüshası ~ıku. 

Her nlishaslle bir ıekAmUI aruden 
"HAY AT .m hele dördUncU saym 
cidden Avrupanın en ciddi mecmu· 
alarile mukayeseye ~ayandır. 

Fikir coreyınları yakından takip 
edilmiştir. Bir çok mekıleler arasında 
Abbas Hilmi Patanın bir e4erl, ]•· 
ponlar ve Latin barfler4 mJlll tenkit 
nankör edebiyat, demokrasi •• ter
biye. Londra konfer111st vesaire. 

100 sahifelik nüsha!! iO kur Uf. 

Çıkan dört nüshayı birden olını.a. 
Mecmua Ce!AI Nuri Beyim idare
ıindedlr, 

Daktilo aranıyor 
~:ski yezı ile yazılmış tıbbi 

bir eseri sliratli ve huasız yeni 
harflerle yazabilecek oldukça 
tahsil görmüş bir daktlloya ihti
yaç vardır. 

Beyoğlu Mis sokak No ı ı 
Ronıl\en Radyo mütehassısı Dr. 
Kenan Hıısan. 

İstanbul levazım da
iresinden: 

lsranbul ve mülhakatı mııha
kim ve devairi Adli)·esi için 50 
mili metre kalburdan geçmiş 
100 ton Jurip .,ıaden kömiirü 

miiba)'a• edileceğinden talip olan
rııı pazarlık etmek üzre 28 Ma
yıs 930 Tarihinde Defterdar
lıkta miiteşekkll mübayat komi
syonuna müracaat eylemeleri. 

İstanbul levazım da
iresinden 

lstanbul ve mülhakatı maha
kim ve devairİ için 2500 kıyye 
mangal kömüril mubayaa edile
cektir. Talip olanların pazarlık 

etmek üzre 28 Mayıs 930 ta

rihinde Eefterdarlıkta müteşek
kil mUbayaat kom.iyonun& mü
racaat eylemeleri. 

İstanbul levazım da
iresinden 

İstanbul ve mülhakarı maha
kim ve deva!ri Adliyesi ıçın 
300 çeki rumeli meş": odunu. 
mübayaa edilecektir. Talip olan
ların pazarlık etmek ilzre 28 
Mayıs 930 tarihinde Defterdar
lıkta mUteşekkil mübayae.t ko
misyonuna müracaat eyleme!trl. 

Ktrallk 

Sahil hane 
Bogaziçinde Bebekte dalyan 
önünde bahçeyi muhtevi 54 
numaralı yalı yazlık olarak 
kikalıktır • Derunundakilere 

ve ya Bebek müezzini Ha· 

fız Osman Beye müracaat 
p olunabilir .... 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muayene sabahtan akşama kadar. 

Piyango müdliriycıinden : 
Numunesi veçlıile "10,000,, 

adet evlenme sicil defterleri 
tab ettirileceğinden taba talip 
olacak!ann pey akçaları ile bir
ilkte 27-5-930 salı giln li saat 
15 te piyan ko müdlirlliğünden 
müteşekkil tayyare mubayaut 
komisyonuna müracaatları. 

lsıanbul icra riyasetinden; 
lsıınbulda Balıçekapıda Cel!I bey 

hanı altında Çuha tüccarı Jül Kast
ro efendiye ılacaklılarile konkordato 
yapabilmesi için 19-4-930 tarihinde 
\'erilen iki ıy müddet içinde mua
melenin bitirilmeyeceği komserl ta· 
rafından verilen raporda beyan olu 
nar:ık mühletin uzatılması istenilme 
sine mebni icra edilen tetkikat ne· 
rlcesinde evvelce verilen mühletin 
biuiği tarihten itibaren mumaileyhe 
bir ay daho müddet verilmesine ka
rar verilerek keyfiye~n tapo ve icra 
memurluklarına blldlrildlğl maJQm 
olmak üzere l!An olunur. 

V I C H Y 
[ vlşl ı 

Kürei arzda bulunan tabi! zen· 
glnlikler meyanında kaplıcalar birinci 
derecede bir mevki işgal ederler. 
Bunlar meyanında \'ICHY (Vlşl) 
maden suları günden g!\ne artın is
tlblAk mıkdarlle nazarı dikkati celb· 
ederler. (Son mevsimde 130,000 
bastı gelmi; ve bu sene 48,000 
milyon şişe ihraç edilmiştir.) 

Sularının teıiraıı şaflyesl, arzın 

derinliğinden çekildikleri gayet kıy
metli unsurlara medyun bulunduğu 

ıezıhur eder. Bu unsurlar, suların 
topraktan çı:inşlarında ilmi tebabette 
misil görWmemlş birer hayat verici 
mayalar gibi icrayı tesir ederler. 
VICHY (Viıi) sularının tcsiratı, bil
hassa cihazı hazmi, karaciğer ve tag
diye hastalıklarında görülür. 

Sıcak ve kalevi su, midenin ve 
barsaldarın hüsnü surede faaliyetini 
toıhil eder. Bllhu&a !artı tl(!llddi, 
bllmma, sarılık, kuaclğtr sancısı 

veya salrı kesesi ihıllltatındı kara 
cııer Uııerlne tesiri azimdir. 

Karaciğer uzviyetin en büyük 
lıborıtuvındır. Faaliyeti muhtel ol
duğu 2.1maıı bir çok emrazın husu· 
Une oebebiyet verir. 

Karaciğer deveranı umumide 
gıdaların bazı zehirlerinin girmesine 
meydan verir5e,. bundan yalnız 
VICIJY (Viıi) ile tedavi olıİbllen 
bir çok hastalıklar tevlit eder. Bunlar 
mtyanında Egzema, ısırgan, kaşıntı, 

nefes darlığı baş ağrı!!, şeker bosııı
bğı sayılabilir. Karaci~cr, mühim 
t•gaddi vezaifini l~yikile ifa etmezse 
idrar darlığı, damla, kum, semizlik, 
kronik romatizma gibi ha•talıklar 

meydana gelir ki bunların tedavisinde 
\'!Cfl Y (\'işi; ftlcmşümül bir töhret 
kesbctrniştir. Vi;i ile yekııasak bir 
usulü teda\'İ yoktur. Sebavetten iti· 
bartn en ilerlemiş yaşa lı:adar her 
hale ve her b;ısralığa göre değl~lr 
usuller v;ırdı.r. 

Kaplıcad• usulü tedariye ne ka
dar çabuk müracaat edilıe elde edi 
Jecek netice o kadar mükemmeldir. 
Bu şayanı hayret menbalar etrafında 
taharriyııı fenniyey• mahsus en asri 
loboratuvarları \'e rejim teşkilatı, id· 
roterapı, alektrik, ronıken, terbi yci 
bedeniye, muhtelif oporlar gibi mü
temmim tednl usullerine mahsus en 
modren t•sisat vücude getirllmiştil'. 

Aynı zamanda en çetin tedavi 
usullerini büyük bir zevkle takibe 
mUsalt bir muhit yaratan bir çok 
ellcnceler tertip edilmlıtir. 

Gerek konforları gerekse ehveni
yeıleri itibarile müstesna otelleri bu
lunan, hem oayliyenin giizellik ve 
cuibeeini hem de !Uks bir fchrin 
zenginlljtlnl arzeden ve her gün yeni 
yeni tekemmülAtı mazhar olan VICHY 
(Vişl), Alemoümul şöhrete blhaklt:ın 

il yıktır. 

t LAN 
Se!Anlk mübadillerinden Ali Ziya, 

Mustafa, lsmall Edlp, Osman efendi
lerin 28·tefrinisani·92Z tarihinde Mah
mutpaşı civarında çorapçı hanı nı

mile ı:ııaruf hının muamele! tefflzl. 
yesin! oimdiye kadar ikmal ve takip 
etmemişlerdir. On gün zarhnda mü
racaat etmedikleri takdirde ııllbl sa
li•I olan zate mııameW teff!ziyesl 
icra edilecejti i!Ao "1unur 

[Şehremaneti ilAnatiJ 
Şehrem•netinden: Encümeni ema

netçe !Uzumu muhakemelerin• lı:arar 

verilen Hisar şubei idariyesi ser ma
ldnistl lbrahim ve şoförü llyas efen· 
dllerin mahalli ikameti meçhul bu
lunmuına mebni kendilerine tebli. 
ğau ltzıme icra edilemediğinden 

kararnamenin bir sureti emanet di
vanhanesine talik edilmiştir.Bu bapta 
bit itirazları varıa llAn tarihinden 
ltibaten bir ay zarfında istida ile 
makamı emanete rnliracaatları beyan 
olunur. 

+ * * 
Şehremanetlnden ; Enctlmenl 

cmanetçe men'i muhakemesine karar 
verilen kanalizasyon baş mühendis 
Galip, kondöktöt Kemal Rıfat , .• 
Sürveyan Hayrettin beyler hakkında 
lhbaratta bulunan Ferhat efendi ile 
suvacı Ahmet ust•nın mahalli ika
meti mcçhııl bulunınasına mebni 
kendilerine tebligatı llzime icra edile
mediğinden kararnamenin bir sureti 
emanet divanhanesine talik edilmiş
tir. llu bapta bir itirazım var"" ilAn 
tarihinden itibaren bir ay zarfında 

istida ile makamı emanete müraca· 
atlan ilAn olunur. 

* * * 

• 
'INEMALA ·--- . 

Buıiün hav• müsait olduğu takdirde saat 11 den l 3 e 

kadar KONSl'R 
Saat 16, 1 /2 den iciharcıı 

YiBYETE PBOGH1MiLE 
B.OyUk matine 

>O<X><X><X><X><><><•><::<X><X><XX:><><X><, 

( 

Yarın akşam i 

ELHAMRADA 
FAY 

1 

lki 
YRAY 

L 

bilyük ve güzel film daha 

ve GARY KOPER in 

K P U S 
ve ayrıca Opera komik ırtistlerinden 

A N O R E B O 
tarafından temsil olunan Saadet 

temsi il 

E 
J E 
yolu Şelııemanetinden;Beyoğlunda Ka· 

merhiltun mahallesinde Galaıısaray 

karştsında J 94, Beyoğlunda Sati ılJ:::::t•:m:a:m:il:•:F:ra:n:ıı:z:ca::•ö:z:l!l::v:•:!:lf:~:ıl:ı :b:ü:yü:k:fl:lm:.:::::•~ 
Lutfi mahallesinde meşrutiyet cad- 1 
desinde 187 numaralı dükkAnlarla 
Yenlkıpıda kAtip K~sım rnaha!lesln· 
de Yenlkapı caddesinde 10 numaralı 
depo pazarlıkla kiraya ver!lecckUr. 
Taliplerin 28 mayıs 930 çarşamba 
günü •aat on be,. kadar levazım 

müdürltiğüne gelmelerl 

* * * 
Üsküdar Belediye dairesinden; 

!VAN PETROVIÇ ve 
KARMEN BONI 

ASRİ SİNEMANIN 
göotermekte olduğu Moris Dekob
rıı'nın meşhı.ı.r eı;erinden muktebei 

KlHilE LITEN 

Bu hafta 

MELEI Sioeınasın~a 
BİLLİ DOV 

Bll~ll BlYlTI 
Blilbilldere kabristanı dahilinde mev- filminde muzaffer olmıktadırlar, 

filminde btıtlin seyircileri teshir 
etmektedir, 

cut çayır otları kemale gelmiş olmak- Bugün saat 16,l/SI ve ıuvarede 
la aleni mO.zayede ile tal!blne iha- müthiş 
lesi takarrür etmiş olduıtundan ralip 1 VARYETE PROGRAMI 1 
olanların depoıit akçeleriyle maymn iıcmllliil•m•m•••••ı

Bugün 

OPERA 
yirıni dokuzuncu per~embe gilnü 
saat on dörm! Üsk!idar Belediye d .. 
ire!i en.'.!ümenlne müracaatları UAn 
olunur. 

İLAN 

Tünel Şirketinden: 
1596 numaralı müzeyyel ka

nunun birinci maddesine tevfi
kan, Gazi Mustafa Kemal (Un
kapanı) ve Karaköy köprüleri 
masarifi daimesi karşılığı ola
rak istifası 1223 numaralı kanu 
nun birinci maddesi ile tesbit e
dilen 10 para resim, 1 Haziran 
1930 tarihinden itibaren 30 pa
ra tezyit edilmittlr. 

Binaenaleyh işbu tarihten i
tibaren askerler ile mekteplilere 
verilenlerden maaca bilcümle 
TUnel biletleri, maden! marka
lar ve birinci ve ikinci mevki a
bonman karnelerinin varakaları 
Uzerinden. fazla olarak 30 para 
istifa edilecektir. 

İşbu resmi vermemiş olan a
bonman karneleri hamillerinin 
mezkur tarihten itibaren ellerin
de mevcut abonman biletlerini, 
Tünel gişelerinde her bilet için 
30 para fazla tediye etmek sure 
tile Üzerleri siir~arjlı diğer bilet
ler ile tebdil etmeleri la?ungele 
ceği Tünel yolcularına ilan olu-
nur. 

İstanbul, 15 Mayıs, 1930 
MÜDİRİYET -------------

İLAN 

İstanbul Tramvay Şirketin
den: 

1596 numaralı müzeyyel ka
nunun birinci maddesi ahkamı
na tevfikan, Gazi Mustafa Ke
mal (Unkapanı) ve Karaköy 
köprüleri masarifi daimesi kar
şılığı olarak istifası 1223 nuına 
ralı kanunun birinci maddesi ile 
tesbit edilen 1 O para resim, 1 
Haziran 1930 tarihinden itiba
ren 30 para tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh 1 Haziran 1930 
tarihinden itibaren Tramvay ve 
otobüslerde, hangi mesafeye o
lursa olsun, ita edilecek birinci 
ve ikinci mevki biletler için 30 
para fazla alınacağı ve tenzilatlı 
tarife ile seyahat eden askerler 
ile mekteplilerin bundan istisna 
edildiği, Tramvay ve otobüs yol 
cularına ilan olunur. 

Tramvay ile Karaköy köprü 
ııünti her geçişte alınmakta olan 
1 kuruş, yine 1 Haziran 1930 ta
rihinden itibaren ahzolunmaya 
caktır. 

İstanbul 15 Mayıs 1930 
MÜDİRİYET 

Bugün 

ELHAMRADA 
KLARA BOV un temsili 

Öldürmiyeceksln 
ve MADI KRISTlYAN 

ıarahndan 

SENİ SEVDİM 
filmleri 

Bugllnkn yeni 
bilmecemiz. 

SOLDAN SAQA: 
1: Arka (3). Bir nevi kömilr (3). 
2: Açıkça ( 5). 
3: Gün (3). Yanardağdan fıtkı
ran (3). 

5: İstifham (2). Rakkam (3). No-
ta (2). 

7: Çocuk doğurtan (3) Mensup(3 
8: Yaralıyan (5). 
9: Kalbur (4). Işık (4). 

Sinemasında 

Hain kıskan~Iıt 
fi!mi gösterilmektedir. 

Eshaf ve tüccara elzem 
Amel! besıbı t!carl 120 
Ameli usulü dehert 4 kmm 150 
Müderris KörnflrcUyan B•T Hanndan 

eğlenceleri 

DUnkll bllmcccmlzln 
balledilmlş •ekli 

YUKARDAN AŞACI ı 

1: Sulu yoğurt ( 5). Çocuk doğııt 
tan (3). 

3: Bayat olmıyan (4). Şeb<· (4)· 
4: Beyaz (2). 
S: Mersi demek (8). 
ti: Eser (2). 
7: Bir tartı (4) Doğru (~J 
9: Döğilş (5). Avuç (3). 

Barik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı <1111(= 
Ga!atada Ünyon hanında klln ÜNVON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türkiyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uııramadan sigorta vapnrmayınız. 

!ele!(m : Beyoğlu - 2002 

Emlak ve eytam bankası Istan~ 
bul şubesinden: 
Satılık emlak 

TAKSiTLE.: 
Fsaı No. Mevki ve nel'i 

78 Kondillide Mezarlık ıokakğında 2:1 "\:o lı 36 J -2 dönüm 
arazi 

Teminat 
65 lirJ 

214 Kandillide Mektep hanımo~lu •oka~ında lo· 14 No. Jı 1 Oı.J • 
49 1-2 dönüm arazi 

215 Kandlili Mezarlık sokak 26 N"o. 01.1 dönum aı~ .. 
216 ,, • • 27 No. 70 1-2 dönfim 1razi 
PAZARLIKLA : 
20J Yedlkııle Fatih Sultan Mehmet maho!le<I >olhane ç.,rnazı 

20-1 No. lı m• 

ıoo • 
200 • 

220 " 

BalAda evsefı muharrı:r em1A.k aleni nıüza·~c::dc ile ·,e sekiz ~a~:-idt: .ıı 

lacağmdan ra!lplerin 5-6-930 oer;cmbe ıı;ünü. saat l 'J da şuhn,iz• mOr""' 
atları illn , olunv• 



'ol.insaatı ınünakasası SEYRi 
Konya Nafıa Başmöhendisliğinden: SEF •N 
Bedeli kesfi 23903 lira 66 kurustan ibaret olan Konya Ak- ıı:-----------·a, yolunun' 3 000 - 7-j- 100 kilo~etrosu arasında ve ( 4100) 

·~oluk kısım yolun şose ve menfez inşaatı kapalı zarf usu
le ~8 6 930 tari11 ne müsadif çarşamba gününe kadar İnüna
laya konulmuştur. Talipler şartname ve mukavelename ve 
'rakı keşfiyelerini görmek üzre Konya nafıa dairesine müra-

1a.t edilmelidir. İnşaata ait şartname ve mukavele ve evrakı 
!fiye mündericatını görüp ve kabul edildikten sonra teminat 
!teklifname münakasa ve ihaliit kanunu mucibince tevfik mu
·Cle olunarak yevmi mezkilrda saat on beşte encümeni vi15.-
~ ihale kılınacağı ilan olunur. __ 

~. T. T. Levazım ve ıne~ani ınü~ürlülün~en: 
Adalar denizile Marmaradaki kabloların tamir ve toplanma 

~a kullanılmak üzre bir vapurla bir arap mavnasının isticarı 
alı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
4 Haziran 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplc
bu baptaki şeraiti anlamak için şimdiden, teminat ve teklif

q .elerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkur ta
c müsadif çarşamba günü saat 14 te yeni Postanede mübayaat 
~syonuna müracaatları. 

Pertevnival Vakfı Akaratından: 
!{öprü Başrnda ""valide Hanı deru nüdür. Kiralamak istiyenlerin yevmi 
lda 10 No. mağazay:ı tekrar yirmi mezkurda saat on beşe kadar İstan
. ınuddetle aleni müzayedeye ko- bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni
'lıuştur. Müzayede günü Mayıs yal Vakfı idaresine veya idare encü
ın yirmi seki::i:ıri Çarşamba gü- menine müracaat etmeleri. 

BUYÜK 

TllYlRE PlYlNG~I~ 
8. INCl TER1'1P 5. INCI KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
K e7ideler; \ 1ila)'et, ~ehre
nıaneiı, })efterdarlık, fç;, Zi-
r.aa t, ,~e Osınar1h Baı1kalart 
\lurakıpları \'e l1alk hıızu-

rın1da yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
I ler kc:?İdede <;ıka ıı 11uı11ara -
lar tekrar dolaba koı1n1az 

Merkez ,\ cent"; Gaatı köp:ii 
brnndı, llevo>b 2.>62 Sub' . o 
ıentesı: :llahmudlye ! lanı altındı 
lstanbul 740 

26 .\layı> Pazartc~i Trab
zon birinci postası yapılmıya· 
caktır. 

2h .\layıs pazartesi Ban
dırma po.-rnsı yapılmıyacaktır. 

Ay,'ahk sür'at 
postası 

(~!ersin) vapuru 2~ l\layıs 
Salı r 7 de Slrked rıhtımııdan 
hareketle Geli!ıolu, Çaıı~kkale, 

Küçükkuyu, ı·:dremic füırha

niye, .\)'Valı.~ı g-idecek ve 
döniiıtc mezk.\r iskelelerle bir
likte .lltııno!ıı~a ııjtrayıırak 

gelecektir 

~luhtereın yolc{ılara 
1- Sc":ıhili ııı,itccay:rc lıatla-

t 
nnda Arap lıarflcrilc nı;ıtbu 
cboncm:ın k:ırnclcri 1 1 lazi
randan iıiharl·n muteber de-

' 

!';ild:r .. Biiyk biktkrin 1 1 la· 
zirand:ııı 1 5 l lazira:ı <ı,lU ta-
rihin" kadar p:ırabrı kiipriı 
l\adık,ıy i>kclc indeki hususi 
kiıcdc iade nluıır.caknr. Bilet
lerin kaplarından ı·c riltlcrin
dcn ayrılnı:ınıı~ olma<ı (;\zını 
dır. 

:.! l 1 laziran <ı.30 rnri 
hinden itibaren kanunu mah
sus mucihincc tekmil tıiletlcrc 
otuzar para daha kıir,rü pa
rası zammı yapıldı~ından yeni 
Türk lı:ırflcrile matbu olup 
1 l lazirnııdaıı nvcl satılmış 

alıoncnıa• lıil<'tlerinin her 
birindcııdc kontrol ı:sn:ı;ında 

memur!· rıınız tarntıııdaıı 30 
para k\Jpnı zammı alınıp mu-

kalıiliııılc hlıponlar veri'eccktir 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, luks karadenl~ pmtuı 

J\'lillet Y:ı:ıurıı :.!b 
:\l:ıyıs 

PAZARTESI 
giinıi aklı'.nı ~aat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
A [Zonguldak, İnclıolu, Sam. 

'\O kara l'.arşı halinin dahil ;un, Ordu, Girc;ucı, Trabzon 
T Rize, l\Iapavri, Pazar, Arde-

\re etrafında yapılacak ı'ş şen, \'içe ive lfopa) ya 
- azimet ve aynı iskelelerle "Gö 

ıerl•n mu•• nakasa •.• 8 .... nJ rele, Vakfıkebir ve Unye ve 
Sinop " a uğrayarak avdet 
edecektir. 

ln~ara nuınune lıas
tanesin~en: 

ıoı-ıo 

2200 
1600 
8)0 
CıOO 

10500 

J\ıye 

" kilo 
8700 ,, 
9500 Kıye 
ısou ,, 
.ıooo " 
800 " 

2 500 ,. 
300 " 
2~0 ,, 
300 ,, 
200 

" 100 .. 
ro 

" 200 " J.1 " 100 1\. 
.ıoo " 

ı.;ooo Adet 
5000 " 

28:200 1\ ilo 
:ıoo Ton 

.J~OO Kiye 
1.)00 .. 

IOt>Oll " tıOO ,, 
700 ,, 
.;oo ~ 

ı '0 " 
.+üU ,, 

1000 ~ 

~00 " 
100 ,, 

';ıjt 
~eker 
Sabun 
SJı!a 
Sojtan 
Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 
Kuzu etl 
Pirinç 
!\ ıırıı fosıı 11 
Pat;ıtis 

Kuru kıt \'i:;i 
Kuru ~ıziım 

Sdlça 
'\ lakarna 
Schriye . . 
Ni~asta 
Pirinç unu 
Çay 
Zcycun yaıtı 
L'n 
Yumıırttt 
Limon 
Birinci ~kmek 
Krık kömüru 
Benzin 
\ :ıklım 
'.\!azot 
l"'rı:ına.k 
P 1 "'.,S:ı 
1 ahııa 

) ajtı 

Taze hakla 
,, l ... · ~·l 

Patlıcan 

Kırınız doııııti' 
:\Pkara mı .rnnc ı •<rıne>i ser 

talıahet.mkn: 
1 lastancria 930 senesi ihti 

yacı olan l•alada muharrer (37) 
kalem Erzak ile Benzin, Vakum 
ve Mazot vağı 5 mayls r 930 

ı tarihinden 2:> .nayıs 930 pazar 
p;ünıinc kadAr yirmi ı;üıı •ııüd
dctle mıınakasaı alcniycyc yal 
ııız Kok könıur~ kapalı zarf 
usulile ıııüPakasaya vaz cdıldik
lerinden talip olanların yevmi 
nıezkurda tcminatl.ırile birlikte 
hastanede m .. teşekkil komisyona 
ve evsafı şcraitiui görmek içip 
hergün idare ve hesap menıur

!::!_ğna müracaatları. 

LLOYD TRiESTINO 
( GANGg ) lüks ıransadıntik 

vapuru 26 mayıs pazartesi günü 
cam saot 18 de Galata rıhtımından 
hareketle mutat Hatlarla yolcu ala-
rak ( Küstence ye gidecektir. 

TA\' 1 LZAIJE VAPURLARI 

lzmir • Ayvalık postası 

iZ\lİR - l\1ERSIN 
Lüks ve sür'at postası 

( ~ l 1~1{Z1~ vapuru 
~~ \l~yıs 

S 't l ı nk~anıı 
' ( saat 1 9 

da sirkeci rıhtımından lıare· 
ketle dojtru ( Cclilıolu, Çnnak· 
kale, lzmir, Güllük, Fethiye, 
:\ııtalya, Alıliye, Anamur ve 
\]ersine) azimet ve avdet ede 
ccktir. 

Talsil~c i~in Sirkecide Ku
ç~ik Kır;ad<' lıınındaki accn 

t:hınn nı,iracaa'. t<'l: ise 311 t> 

Li .n .. ııı:ııı;a lllU\ asal atı bekkııeıı 
\'apıırlar 

(GA:'\.J) ıapunı 25 '.\l:ıyıs 

l'az;ır (ltaly;ı "' Yunaııi,tan)dan 
(:\IJ·:R.\ ·oı \apıırıı 28 :\13yıs 

~·:ır~3nıba {lcalya \'e Yunani,tan 
d:ın. 

Yakııııla liınanımız,\an hareket 
edecek 'apurl8r 

( t •. \:-;.J ıap"r ı 29 :llayı; 

pcr~cm'ıc s:ılnh t·ıııı ı O dı (Loyd 
J•:k,prcs) ol~~ak l'ırc, Brend!zi, 
\cnedil-. ı·c Trk,t<') ye 

C\IER.\:-;u) vapuru '2ll :\layts 
pcr~eınbc ( Burp;az, Kosccncc, 
'ıılina, Kalas) 'c lbraile ) ye. 

(G.~~T.\Y. ') \apuru 21) .\la
~ ıs pcr~cmlıe ( Scliinik, \'olos, 
Pire, Patrıı,, Brcndlzi, Ankona, 
Fiuıne \'cncdik \'e Tric<te) ye. 

[CO.'L'LIC!l LineJ kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek ~ima!! ve Cenubi Amc 
ika limanlarına gitmek için ten 
zilfü doıtru bilet ve ril!r. 

l ler nevi talsilAt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestino :) 
ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 

2 l 27 vaya Galata sarayında 

sabık Sel!nik bonmarşa>ı bina
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkedde 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

müracaat edllmesL Telefon 
İstanbul: 235. __ l ________ mll!!! 

SADIK ZADE ARSL:\N 

KAPDAN VAPURLARI 

lzınir -Mersin ~ustası 
KEMAL vıpur~iti'1 ayıs Ankara şehri imar müdürlüğünden: 1 ;\luracaaı mahalli: Tstan')U' ı· 

\ 1 'd · d' ( 1 J h 1 d h' J · Meymenet hını altındaki yazı- , 
1 ı n {ara a ınşa e ı me {te o an a a ı ın- I hane. Tclefnn ı,11:uııl ı ı3t•! ~v;~~~u akşamı l BdeSirkeci rıhtımından 

hareketle (Çanakkale, iz mir, 
Güllük, ~'ethiye, Antalya ye 
\Tersin) e azimet ve avdet 
edecektir. Acencalığı: Sirkeci: 

,'.t 1: elcktirik 2: su tesisatlarile 3: ınezkur ha· 
ltı C l J • l 1 d k k ld t Haftalık >eri ve muntazam 

etra 1111( a {l yo ar a par e a ırım ıerşi- PiRE -ISKEl'\DERlYE. PORT SAIT 
~1<ıtı ayrı keşif ve şartnameye merbut 3 kısım posta<ı, " ATIK! " \'apuru 
la 1 1 t "ht 't"b .. -dd 1 25 !\layıs paıar günü gelecek ve ra ~ lU art en I I aren 20 gun n1U et e 26 Mı)ıs pazarıesi günü l7de cşyai 
t kapalı zarf llSUJile ınÜnakasaya konn1uştur. ticariye ve yolcıı alarak Galata nhtı· 

1 

°f cklifler kanunda \'e şartnaınede izah edi- ınından hareketle Pire, lskenderiye ve 
~ Port Saiı'e gidecektir. 

~·.ıı. şekilde tevdi ve kabul edilecektir. Mez- fla:!ac rekabet haricindedir. Taf-
~~ .... işlere.' haddi )arık birer bedel teklif edil- sil4t için Galıtada merkez nhtım 
1 ~. hanında 4 nuıneroda umumi acanta· 
, 1~ı ~akdırd~ 7 Hazıran C:umart~si günü ayn lan ÇELIPIDI \'e STAFILOP.\TI 
~tt· } 1 J k d T f le\ t t vapur acentalıgına müracant 
~ ı ı ıa e en ınu arrer lr. a sı ve şar na- Telefon: 13eyoglu 854 
~ suretlerini aln1ak isteyenler tatil günleri !tm-ııiıiiıiıiııiıiillİıiİıiıiililiııiıiiıim•-

~tıstesna olr:.1ak:üzre her gün in1ar fen heyeti- SADIKZADE BlRADERLER 
'I! l' 1 VAPURLARI ı müracaat ve ta ıp erin ihale günü saat on 
~~ d 1 d y . h. d k. · d KARA DENiZ MUNTA-~~ e ca ar enışe ır e ı ırnar ınü ürlüğü ZAM VE LÜKS POSTASI 
t lresinde heyeti mahsusasına tekliflerinin 

<ısı ilan olunur. Sadıkzade 

fstanbtıl Sıhfıat ve içtiınai mua- ~;·'M~~,. PAZAR 
.f\ " d ·· } " v •• d ıuna abamı Sirkeci nbtı· -net lllll Uf UgUil en: aııadanharekelle(Zon&uldak, 

Adana, Erzurm ve Malatya doğum ve çocuk bakım evlerine laebolu, Samsun, Onye, Orda, 
·~ Giresun, Trabzon ve Rize 
~ a. cak malzeme ve eczayı tıbbiye münakasaya konulmuştur. 26 
~) lsk•l•l•rlae azimet ve avdet 
.. '• Pazarte:;i günü saat üçte ihale edileceğinden talip olanların edecektir. 

11 ti görmek üzre şimdiden rnUracaatları ilAn olunur. -.......:::..__?_____________________ Tafalllt için Sirkecide Meı 

1 SATILIK KİRALIK HANE adet hanı altında acealalıtınea Ve ••• 1 müracaat. Tılefon:lıtaabul 214 

I ~Uzguncuk"ta Münir Paşa mahallesinin Aziz Bey sokağındı beşer -

1 "l•d~:ı iki bölüklü fevkaltde nezareti ve ·~carı müsmireyt havi vasi Y elkencİ vapurlan 
1~1~çetı 16 numerolu O. oktor llakkı Beyin hanesi ehven fiatla hem K d • 

•• 
ara enız postası 

satılık hem kıralıktır. Dcrunundıkllere müracaat ··~iM• 
Vatan -F Aslan ve Eskihisar '-"'"'_._."-A.wl 

• ı lüttehit Çin1ento ve Su kireci fabrikaları 
ı\noniın şirketinden: 

· hz rııı i9JO g•yc<inJc faaliyete ba:liyıc1k olan Zeytinburnu 
ın i 'lhs1lıltını intizaren şimdilik çinıcnıo fiatının fabrikada 

c 'e ç v.I fıaıı <fahil olmak üzre ton lıa,ına J2 lira va 
k' luk 11 i sJ•ı l>ır Ç'J\ ıl li.tı;.ı;ı thO kuruşa tenzil cdll~iş 

~ J \ '•ıı ' t: kıhbar !llU'td çimento ve su kireci fabrika-
-..,,1 la~ ·: ınırn ~ır1'.erı ııı·ıh..-er•m nı;i':'tcrilerin'! il~n c~·lcr. ~ 

vıpunı 28 ç b 
:vıayıs arşam a 

günü akşamı 6dı Sirkeci nhtı mından 
hareketle doıtru [Zonguldalc, ln:
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Surmcne ve Rlz• I ye 
gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide Ytlkcncl 
hanında kiin acentesine mılrı· 

caa~ Tel. lsıanbul 1515 

1 !er Pazartesi saat 17 de 
Sirkeciden hareketle Gelib

olu, Ç'eııakkale , ~:dremit , 

Ayvalık, Dikili ve lzmir iske
lerine azimet ve avdette Di
kili ve Çan:ıkkaleye ul(raya-

AIA!ye han birine! kat Telefon 
lstanbul 42-lO 

rak İstaııbula nıurn>cl~t eder. Biga mahkemesinden: 
Yolcu bileti vapurda da Bigının :\lecidlye mahallesinden 

verilir. Hayriye Hanım tarafından aleyhine 
DIKKA 1 · Fd l l l nikAhın butlanına dair ikame! davı 

· ' rem t yo cu arı olunan ikametgihı meçhul lstanbullu 
trene yeti~tirilir. llulOsi 13ey haklarında. icra kılın•n 

1 Adres : Y eıni~te Tavilzad~ mu.hakemede nikAhın butlanına Biga 
biraderler telefon İstanbul 22 10 aslıı e mahkemesince 1 -4-9JO tarı· 

hinde karar verildiği hukuk usülü mu-

BARTIN hattı Lüks 

Ekspres postası 

JJ~ID 'a~ı:~.,26 Pazarlesi 
Sirkeci'den hareketle Ereğli, Zon
guldak, Bartın. lnebolu, Evrenye, 
Abanaya azimet Ye avdet ede
cektir. 

TafsilAt için Sirkeci salonu 
karşısında Mizan oğlu han No: 2 

Telefon fstanbul 854 

Bartın -Inebolu Postası 

HİLAL 
npuru 26 Pazartesi 
Mayıs 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereğli , Zonguldak, 
Bartın, Cide, lnebolu, lıişı 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. YUk ve yolcu için 
Sirkecide yeni banda 1 num
rolu acentasına müracaat. Tele" 
fonu stanbul 3105 

Bakırköy slnamasındı bu gece 
'iıışiı ve !;ievki 13eyler birinci defa 
Kadından korkanlar gülünçlu komedi 
3 oerde V S. 

hakemeleri kanununun 407 inci mad
desi mucibince ihbar olunur. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine 
Karşı en müessir deva Ser

voin haplandır. Deposu: İstan
bul'da Sirkeci'de Ali Rıza mer
kez eczaneııidir. Taşraya 150 
kuruşa posta ile gönderilir. İz
mir'de İrgat pazarı'ndaki, Trab 
zon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Efrencl ve cilt bastalıkfan mil· 
tebaRıısı Karaklly bllrelı:çl fırını 

sırasında No. 34 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden olup 

Sariyar, Gümüşdere ve Kemer
burgazda bulunan 2980 kilo o
dun ve 2180 adet çıbık müza -
yedeten sattlıktır. Taliple
rin Beşiktaş Orman idaresine 
ve ihale günü olan 8-6-30 tari
hinde Beyoğlu kaymakamlığı
nda müteşekkil Orman müza -
yede komisyonuna müracaatla-

il 

Atık s yun zun 
Esiri olmayınız 

Yeni intişar eden l 

u 
T~ı~MBl~lBI 

KalaloJıınıuzu 
ı 

isteyiniz. .) 

B O ll ft L A B f R A D E R L E R ve ~ ~ R E K A S 1 , . ı 
lstanbul-Galata, Voyvoda caddesi, No. 36·42 

.. l ~ 
KARON Aln1an KiLaphanesi 

Beyoğlu Tünel meydanıııda 523 
........... ım:ıı-.... -.---.... imı:ııru::::;ımmııı-ası· 

DevletDemiryolları ... 
idaresi ilanatı 

....... 115111 ................. mıııEl!l,m:ı; .. _____ • 

1 Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarf· 
ı la münakasaya konmuştur. 

Münaka a 23 Haziran, 930 pazartesi günü saat 16 da Anka
rada Devlet Demiryol!arı İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· ,7 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar münakasa k':l 5 
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. ~ 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde An· 
karada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda Hay- 1 
darpaşa veznesinden alabılirler. ı. 

• * • -
~ 

Devlet demiryoııarı ve 
limanları umumi idare- ~ 
si memurin vemüstah .. ~ 
demin kadrosu tema
men doludur. Hiç bir sı
nıftan memura ve işçi- ·~ 
ye ihtiyaç yoktur. 
Memur ve işçiye ihti- 5 

~ 

yaç hasıl olursa keyfi- ; 
yet gazetelerle ilan edi- : 
leceğinden beyhude ~ 
müracaatta bulunul - :: 
maması. 

Müdüriyeti Vmuumiye 
* * * 

Münakasası fesholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfı 
tekrar münakasası 16 Haziran Pazartesi günü saat 16 da Anka
rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 15,30 a kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri beş lira mükabilinde Ankarada, muha
sebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik 
edilebilir . 

• • • 

.. 
" 
•' .. 
.. 

259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 
16 Haziran 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De- • 
miryollan idaresinde yapılacaktır. · 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
lannı ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komisyonuna 
vermeleri lazundır . 1 

Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliyf 
ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vezne· U 
sinden tedarik edilebilir • ~ 

• • • 
2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 Hazi- • 

ran 930 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demir- c 
yolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminat 
!arını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna verme
leri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri Beş lira mukabiline Ankarada Ma
liye ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veı 
nesinden tedarik edilebilir. 

TRAKTllR SATISl ~ , 
Sirkeci istasyonu karşısında Trakya Nak.t\'atı Un-.umıve Anbannda 
ıs numerolu Yu uf Kemal Key iyo:::inde lkı ,\ıre ;°kın Tr ,\tıtıril 
satılmaktadır. Pullakları vesaire ' mewuttur. Bütun takımla m.kem:n ı 
lıir halde kat'iyen ıamire ibtıvaç gnstennek 'ztn heman kc!'anılabı ır. 

Müracaatlar Balıldaki Şirkete veya F.renkdy ·ı ıdıye <\iman 
Pa~a ko~kunc, Telefon Erenköy 7 ><><><><><><il 

~ea'ul müclürü Burhaneddia 

• 

, 

1 
1 



• J 

• 

6aattı I ' 114 /O 5 l(lLOmttro -
Daha Doyanıltlı Yıni Td:tr/Llı: · 

'lr - Çtlik:Un Vapılnuf 

Sotlam HoudoUIL HUJ· 
rollA Amorlis6rıerf 
- Pt/ı: fok BU yalı 

y "'4/ı:Jlv. 

.... 

Lincoln . . -

• 

1 \ 

-

... 1 . ~1··ı1.ı;'ı~\ 1 I' , • ı ! il . q~i:Ul 111, 1 '' Jil'' . u · ·· "'"'""'"ııınıııııınıııınııııııım:ıııııııııııııııı ·il lıl. ~llılı~!ırn' ·lı1,\1 \· ' ıl, r ıllı~lılıı;ıl ., 
""r ioOC.:y ' ·{:;> -:; - •• ·.(·. ·'•t-':,''.°tJ;'I' __ •• , ':.""~~ 

Bir Ford arabasın1 satın almakla hem bir yerden di

ğerine daha sür'atli gitmek suretile vaktinizin azim 

bir kısmını tasarruf hem de, memleketinizin tabii ve 

gazel manzaralarını temaşa. çiçekli ve rayihalı kır

larda yorulmadan güzel gezintiler yapmak fırsatını 

~ide etmiş olursunuz. Arabanızı ya şoförünüze tah

:rik ettiriniz veya bizzat kendiniz direksiyona oturarak 

idare ediniz, 

BOYOK VE SiLiNMEZ B/R. ZEL,.K DUYACAKSINIZ. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 
l'ORD FRE.1'PORT, ISTANfiUl 
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