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1 ?şk~n t~za_hüratla karşılana 
p-ak, çankayayı teşrif buyurdu. 

Ankara, 1 (A. A) - Reisicümhur 
Gazi hazretleri, bugfin saat on iki 
yirmide tehrimizi teşrif buyurmuş
lar ve istasyonda vekiller, meb'us-

Adapasan, 1 (A. A) - ı.tanbulclan Ankara:ra 
AYdet buyurmakta olan Rei•lcGmbur hazretleri Ari· 
fiye inuyonuna muvaaalatinde trenden huaftler, 
kendilerini i•tikbale çıkan halkla bir mGddet Jau. 
bihal etmlt ve mahallli ihtiy~ dair ı.tbahta ba-
lunarak halkın cofk,un tezabGrab ara ... da •eyabat
leriDe devam buyurmuflardar. 

Ankara, 1 ( Hun•I ] - Gazi hazretleri bu ... 
Mat 12,20 de .. taayonu dolduran çok ke•if bir lclt-

::.• eotkua te&ahGrab aruuada tehrlmizi tepti 
JUl'Ülar. 

;;lar bilumum vekiletler erkanı ile 
ıfltera tarafından karşılanmışlar ve 
kıtaatı ukeriye, polis, Jaoaarma 
mfifreF.elerlle, izciler ve mektepli
ler ve IJfbergihta toplanan binler-

halk leriıa ~ hazretleri treadea indikten •oma l.tlkltal-
ee tarafından hararetle se- k.:.:~b •taait ••ldDerle mebuslann .. allkul 
limlanm .. alardır. er abrlaruu sormak nretlle Utifatta b··L·-. ap dular. ..._ 

Trenin muvasalatını müteakip BBJ(lk ret.an a•d•tl az.n.., d ... billr ki, '* 
21 pare top endaht edilmiştir Da- ::~~ama, telıreel d•tltmlt •• taze 1aa,.t 
biliye vekili Şilkra Kaya v C .. . 

l
boriyet halk 6rkuı Ublumie kiutib~. Gazi hureberl caddeleri dolduran balkan fiti• s fi; be 1 J detll alklflatı M y ... f Yar oJ f HÜeri ar M 

a ~t Y er de tehriınke gelmit· otomobWerlae r.ldlaen tlofna ~.,. ~·~ 
lerdır. yurautJar. 

ıuıumnınııuıuıınnmnı•ım11111111t111- 1 A. s. 
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MuhteBt mGbadele komiayon ı roda yunanl•tanın TGrk emJAldnl 
umumi heyeti d6n toplanmıf ve geç i~de _edip etmediti hakkındaki ikin· 
Yakta kadar müzakerata devam ol- cı buroda ceryan eden milnakafala
un•qtur • n izah e~i,tir. _Bu izahab mGte· 

içtimada evveli yeni katibi um- ~kıp yenıd.en munakaşa .ba,Iaaııt 
uml M • Wurfbain azaya takdim ıaede vaktın darlıtı haaabıyle hey· 
eclilmit, bundan aonra komiayonda- eti umumiyenin bu~ün de mü:ıake
ld bitaraflann ıeçen eylOlde Türk rata devam etmeaı kararlaımıf ve 
Yunan muallik me•'eleainin komiı- içtimaa nihayet verllmiıtir. 
yonca sureti halli hakkında milza- Akıam ilıtil komiıyonun TGrk 
kereye konulmaaı kararla,mıtbr. ve Yunan heyeti reiıleri bitaraf re• 

Daha aonra reçen pertembe ıra- iıin nezdinde aynca bir içtima 
nld cel•ede ikmal edilmiyen emlik akdederek ıızun milddet buıuaı ıu
mu'ele•inin müzakereıine reçilmit· rette milzakeratta bubunmuflarchr. 
tir. Hey'eti umumiyenin buılnkl 

Bu emada M. Rivaa ikinci bü- m6zakerah hararetli olacakbr 

Tıp talebesinden 25 efendi tetkikat 
için dün ltalyaya hareket ettiler 

Tıp talebe ee•lyetlae meaıap 25 efen• tatl6 .., 1 ati lan .... k 
Oıere clGa Jtal)-a1a ıttmiflerdlr. R•.U..U cllD bu efucllleda a..r.btl 
anuada aL•••ftu· 

AmerikaileticaretJAlmanlar yeni bir 
muahedemiz tayyare yapblar! 

Aabra, ı IA.A J - En 11,..a. Loadn, ı lA.AI - Dm1J .. 1a 
Berlia mahabirl W1c11riJen ıc.-.. 

••ıh•n muude millet e8Ullla 
mlatealt Tlrk • Amerikan ticaret 
maalaed..ı IHıfla .. at 16,30 da iki 
taraf •unlalaulan arumda imza 
edllmlftir· llqmanhh•ıamas Zekai 
bey tarafuaclan Amerikan murabba .. 
lan ..,.Rae ltlr itle ziyafeti verll
•lt ve lllyafette iki taraf murahhu
lan Ue Amerika hariciye auareta 
prk lflerl mGdGr muavini hazar 

lana arbmada ,....tMWt ... •• 
ltataryalu ile talarlk olwa ... ..... 
•G& bir tanare• ..._ U. Wr .... 
aydan beri ...... olu lıılr A-.. 
mlhenclilhüa Ma alet ft• 4la ,...... 
fort ciYanada yapblı .. tHrM•lrr 
muyaffald19tle ..tl ........ ~Tl!IJ
yare blrbirlDI takip eda Wllalrliıe.. 
nn rGrGltGtG aramada ft ba lttl
aDerden hual olan k..., clYJMa 
içinde alb .UDlk bir • ...,.,. ka._ 
etmlftlr. Alet 1ere ladltl .... 
pUot adeta ujlr bir W. ....... 
.. kalaa flt•k'• ... buUett.i 

Ahmet HA.iM bulunmqlanbr-1 er1m1f bul.....a,.Na. 

GllllUllHlllllllllDlllllWllHlllHIUlmllllmllll--HllDUllllllllHIHIUllUU•IJllllllllllllllDUllfUUllHW .. 001 •ıırıın•-•011•2 • 
Veni tefrikamız yarın b••lıyorl 

New-Y orka gelen bir lngiliz, hemen evine 
koıtuğu bir milyonerin kapısını çal~ken, 
karanlıkta vızıldayan esrarengiz bir kuqan
la, o sırada kapıyı açmıt bulunan hizmetçi· 
.Un kucağına biruh olarak yığılıyor ... 

ANNANIN CINAVE ... -11 
ismindeki yeni tefrikamız işte böyle kan&ve 
eenrlı bir vak'a ile baflıyor ve her sahifeaia· 
de • ., nıerikah Taharri memuru Samith'in yeni 
ve sJayam hayret bir muvaffakiyetini kayde
derek aym merak ve heyecan havuı içinde 
devam edip gidiyor ... 

ANNANIN CiNAYETi 
Zabıta romanlan yumakta ftıtat addolunan T. M. Seott (Skot) un 

ııefia eleridir! 
Yarından itibaren "iKDAM" •Otunıarında 

o uyunusı 



Haır gün bir mese'Bo 
e v UPALll 

Bir fert mncut mudur ki al- veç; 2 - Danımarkalı; 3 - Nor
.,an nya franaııı, lnglllz veya ru•, veç; 4 - Wandalı. Bunlar bir biri 
bulgar ••ya macar, v. 1., dej'll de ile pek doıt oldukları halde ayrı 
avrupalı olıun? Buna ihtimal vere- ya;amaktan aon derece hazzeder
miyorum. Acaba 9u milliyet zihni- ler. Norveçlilerle Danimarkalıların 
yetinin Gatilnde daha büyük bir ca- dilleri birdir. 
mia var mıdır ki mllliyetl ıreride F elemenklllerle Beiçlkadakl Fla-
bırakaın? Vaktlle din camiası mev- maıılar bir gibi ileler de din ve 
euttu ve ailllyet onun altında uyu- tab.ilyet kendilrrini aymyor. 
tuk bir halde kalıyordu. Lakin on Cerman ırkına ır.enıup kı "a ha
dokuzuncu aaırda .. illlyet duyj'uau rici İngilizler ise kendi ba4larına bir 
dine ıralebe çaldı. Avrupalılık hiui alem tetkıl eder ve bunlar avrupa
lse medeniyeti, mil. terek bir ilmi lılardan ziyade dildatlan amerika
ltrap eder, ondan ötealne gitmez. lılar ve dominiyonldr ahalisine ya-

Bu fikir heni'z bir his olma- kındırlar. 
mıthr • Bundan başka Avrupa Latin ırkı: 1- Fransızlar; 2- ital

medeniyetine, ilmine bütün Amerika yanlar; 3 - iapanyollar; 4 - portekiz
( timali, vaaatl', cenubi ), bütün Bri-· !er; 5- romany,.lılar. Bunlar arasında 
tanya dominlyonları, bir dereceye da bariz bir samimiyet yok. Büyük 
kadu Japonya lttirak etmlttir. ırklar harici: Lilvaıtya ve Lrto .. ya; 

Üç kısımdan miırekkep obn ırk yakın, din ve tarih ayn. Yunan
Amerlkada bile bir amerikalılık lılar, ar.,avutlar, Franoada baakln 
ittihadı henllıı belirmedi. Anırlo-aa- ve bretonlar, İrlandalılar ve iskoç

kaon ve !itin ırakları Amerikada lar. 
rakabet halindedir. ispanya baslıca iki kısın: Kastl-

Avreı>Ada iıc ırklar ve milletler lan, katalan, Beıçika da öyle: franoız, 
h ""f fl .. man. daha çok .ır ve aralarındaki i ti.a 

daha flddetlldlr. Sadede gelmeden lsvi çre iıç çeşit : alman, franaız, 
Avrupayı tetk!I eden uns.ırları kı- i .aly.ın. Ekal'iyeti olnıaya Avrupa 
aaca taanif edelim: devleti yok gibi. Umumi etnografya 

ı<~t'avt Avrupada en keaif ketle bulutunu çizdiğimiz şu Avrupada 
ıaludır. Umumi iıml ruı olan mil- ,:malı Amerikada olduğu gibi bir 
let te ilçe aynlmı9tır: 1 - Büyük rua; birlik tasanur edilebilir mi ? 
2 _ kll~\lk ruı ( yani ukranyalı ), Tekrar edelim: yalnız meJeniye
l! • beyaz ruı. Bu üç ka vim ırittik· tin umumi çerçh·eıi, yaşayış tarzı 
çe bir blrlııdea ayrılıyor. ve bilgi birdir. i.akin tu üç amil 

Şimal 11lavlan 1 - Leh; 2 - Çeh; milliyetleri ilga edrmiyor, günırük-
3 • Slovak. Şu ıon ikisi bir devlet !eri kaldıramıyor, devlet teşkilatına 
tetkil etmiıleraede milliyetleri bariz mani olamıyor. Devletler tebea iti
ve ayrıdır. ban ile bir b:rinin alacakl111 ve 

CeDup 11lavl•rı: 1 - Sırp; 2 • Hır- .. erecekli idir. Avrupa cieviet (hatta 
nt; 3 • Sloven; 4 - bulnar. lıtc üçü millet) !eri yekdiğerine kartı mad
hır devlete tabi iıeler de ihtilafları deten ve manen müıellahtır; orada 
dünyayı itıral ediyor. emniyet yoktur, ve, büyük harp 

Ural• Altay ukl: 1 • Türk; 2 - hatıı;;:ardan çıkmamıştır. 
Fin; 3. Eaton; 4 ·Macar. Bunlar bir S• ", zihniyetlerin üstünd" bir 
birinden ayrıdır; aralannda menşe Avrupalılık zihniyeti pek nadır fey-
Ye llaanlyat alakasından başka bir leaofiarın idealini teşkil ediyor. Halk 
milnuehat yoktur. Türkler mü.lü- tabaka11 bu ıral'eyl bilmez bile! 
man, finlerle eatonlar proteıtan, Ahval bu merkezde iken Avrupa 
macarlar katoliktlr. Bulgarlar da ittihadının nuıl hakikat ıahasına 
bu :ıllmreden lıeler de liaanen ııla- ç1kacağına aklım ermez. Bir de Av
•lııra iltihak etmitlerdlr. rupalı!.k zihniyeti aaır kıt'alan bir 

t ırafa bırakmaksa bunun ameli fai-
Cermaıı ırkı: 1 - ı\Imanya, A- deai ne olabilir? 

vuaturya, lariçre almanlan ve Çe-
Fikrlmce, fU asırda Avrupalılık 

koaloYakyada milhim bir ekalliyet; k k . ._ .. t k anca pe unıumı, pe111ı. mu, ere 
Yaıroe~avyaıla, Romanyada, Lehiı- ve müdafaasında latiına.oız her keıin 
tanda, Franaada ekalliyetler. Bun- menfeati o!an gayelere münh:ı11rdır. 
lar ırayet mütesaıılttlr. l.vlçreliler- Onlar için de daha umumi tefkiliit 
dea batkalan birleşmek isterler. mevcuttu: Milletler cemiyeti, la Haye 
Llld11? Avrupa almanlarla avu•tur- mahkemesi, poata, telgraf, nakliyat 
yalıların ittihadına bile tiddetle •:ıa- ittihııtlan, y. ı. 
nidir. Üat taraiı hayal içinde hayaldir. 

Cermen - lıkandlnav: 1 - lı- Celal NURi 
~..;;..;;;;.;:.:.:..,.;,;.;..~~~~~~~~~~~~ 

Taşrada 
lsTIHSAL ZARARLARI - ls

tlhaal ltlerindeki zararlarımızın 
totu bu itlere ait tetbirlerin nok
ıaıalıj'ındaıt ırellyor. Meıela lzmirde 
:ı.u ıene bir yatmur fellketi oldu. 
'• tetbirlerimlz bu felaketten ıonra 
atladı. • 

1 - Ponaaa ılparlt edildi az 
ırelcli ve bulunmadı. 

2 - MahsuU! yaj'murılan koru
mak için tenteler ıipariı edildi 
imale batlandı. 

3 - Mllıkirat ldareai t•rapçılık 
mOteha11111nı bu havaliye ırönderdl, 
tetkikat henüz ikmal edilmedi. 

Eter bu tedbir1er vaktinden ev
vel ıreçen ıene düşünillmut ve 
tatbik eclilmit olHydı zarar mikta
rı ne kader aza indirilebllirdi. Maa
haza blıı bu ya<Jlarla klmscyi ku
ıurlu bulmak niyetinde detillz. 

Bu çok kıymeb\ı bir isnat olur. 
Geç kalmıt olmak kabahati bugün 
bu vaziyetile yeaiden yeniye karşı
laıan idarecilerimize değil, bid is
tiboal ve ticaret işlerine bu pnkü 
kadar yabaacı lıazırlayaıı düne ait
tir. 

Teelıhtırle dül olmuş olaa bu 
güı>iln tetbirlerl, ırörüf ve mauaka
ıalan bizi yarın ve ırelecek seneler 
için tatmin ve llmitvar ediyor. 

FINDIK iŞLERi- Bu oene Gire.on 
havaliılnde kıı fazla idi, onun için 
fıadık kabuklan kalınlaşmadı ve 
içleri kutrlandı. Müıtahall ve taclr
leria uran haylı fazladır. 

Bu ırün bu urarlara karşı düşü
nillen iki müfit tetbir vardır. 

ı - Ziraat Bankaoının ıriUtah
•!llere 30il bin lira ikraz ıuretile 
yardımı. 

2 - Muht•m~l iatihnllta karşı 
alınnn 2 milyon lira avan11n tecili. 

Muvaff.kiyetle intaç edildij'i 
ta'< irde lıçr iti tedbirde çok mü
filti. Ve e nıui 5 vaaati 15 azami 
'21) milyon .1,tap edilen bu havali 
ı.til.s3l•t.'.'la kar~ı ne banka ne de 

GeDenı ~D<dlen 

~lüf it bey gt>l<.'i 
Mülkiye tcfti'ı h•rrti reisi Müfit 

B•y dile Ankaradaıı şehrimize gel-
mi~tir. 

Kt>nıal Zaim Bey 
Bır kaç ~undenberi şehrimizde 

bulunan :\Iaarif 'ek5leti mlisteşırı Ke· 
mal Zaim Bey dün Semplon ekspre· 
sile Derline, Orta tedri•al müdürU 
Cc' det Bey do Ankara ya gitmişler· 
dir. 

P. T. Umum müdUrü 
Po L\ ve Tdgraf umum mtidürü 

F•hrı Bey dun Aokaraya avdet et· 
mi~tır. 

\lıı•vin T~vfik ve fen işleri mli· 
dl\rü Ahmet lleyler şehrimizde kal· 
m ı tlardır. 

dayinieri endi~;;:= düşürecek bir 
külfet değildir. 

İLK PAMUK MAHSULÜ - Ti
reden altı balye pamuk lzmire gö
nderilmiştir. Bu, İznairin ilk pamuk 
mahsulüdür. 

ÇiFTÇiNiN REFAHI - Adana 
ve havalili için Kıbrıatan ıretlrllecek 
tohumluk buj'daylann nakline baş
landı. İlk parti Mersine gclmlthr. 
Bundan başka İktisat Vekaleti 
memleketin muhtelif yerlerinde to
humlan ıslah için tqehbüılerde 
bulunuyor, bu hayırlı havadialer 
araıinda en fazla yeni Adana refiki
mizde intişar eden bir haber naza
rı dikkatimizi celbettl. 

" Ceyha11da amele buhranı •ar
mış • ., 

Amele, işci adığı ıiraat memle• 
ketlerinde büyük bir refahın ve ya 
baılangıcın müjdeoidlr. Tarla unau• 
runu tarladan ayıran ıehep mahru-

iyettir. Uzun harp ve kıtlık ıene
lerinden ve biribirlerlne eklenen 
aaymz mahrumiyetlerden sonra 
Ceyhanda amelenin buluoamayış!, 
bize yarının ve ;relecek aenelerin 
mu'ut kllvlihünü dü~!!ndüdü.. 

1 -· 1 _.., ... ..,....-- -== - -=---=o== 

Şehir l-la.berler 
I( "\ 

A~,oz ) 
Çoc.., k zevceler' .. 

( Mallııll<emede) / ( Maarifte ) ( P<Q>Olste ) 

iki maznun dün j Kitapçılar dünkü Çarşı mezat ye-

Sekiz sene eve) Hindiıtaııda 
yapılan nufus tahririnde tu garibe· 
ler ırörülmüt : 1,2SO,OOO evli kadın 
ve ya dulun yaşı beşe ( S ) nrma
mıı; 2,000,000 evli kadın da benli• 
on (10) yaşını idrak etmemlt l mahkemede içtimada . rinde 

Şam ıokaklannda minimini an· 
nC'lerin yavrulanaı 11rtlarına bati•· 
yıp ıokakta mahalle çocukları ile 
aşık oynadıklarını itltmittlm; liklO 
beı yatında dul ? 

tevkif edildiler ne konuştular? bir sahtekarlık 
Ağır ceza mahkemeai dün yeni 

ve meraklı bir davayı muhakemeye 
baıladı ve mahkemeye aerbeatçe 
gelen iki ınaznunu tevkif ederek 
tcvkifaneye ırönderdi. 

Hadise şudur: 
Cemal efendi !aminde bir rea

aamla What ismindeki bir arzuhalcı 
Haliç feneri civanndaki Ayakapı• 

da oturan Makrina isminde bir rum 
kadınının 15000 lira parayla Yuna
ııiatana kaçacağını kadının eaki 
:..iracısı Koçodon haber almışlar ve 
gece evine girerek öldürmeyi ve 
paralarını almayı kara•Ia,tırmışlar

dır. Fakat iş tasavvurda kalmamıt 
ve bu gece sabaha kart', Makri· 
nanın evine anahtar uydurara.k gir· 
mişler ve ellerine geçirdil..leri bir 
satırla madamı öldürecekleri s!J'ada 
madamın feryadı ve Viracıları:ı 

yetişmelerile işlerini beceremiyerek 
ve kurtulmak üzere kaçarlarken 
polis memurları tarafından yakala
nmışlıırdır. 

İşte bu cürümlerindrn dolayı 
müıtantiklikçe gayrı mevkuf olarak 
ağır ceza mahkemeaine oevkedilen 
maznunların dün ilk muhakemeleri 
yapılmlf ve Şahit kiracılar dinlen
n1iştir. 

Bunların ıahitJij'i bitince müddei 
umumi muavıni Sürhanettin Bey, bu 
adamların paraya tamaan öldürme
ye teşebbüı ciirmünün failleri olciuk
lan kısmek tahakuk ettiirir.den ba
hi9le kendilerinin tahtı tevkife alın· 
malarını istedi. 

Heyeti hakime bu talt bi kabul 
ederek tevkiflerine karar verdi. iki 
jandarma celhedilerek her ikiai de 
tevkifaneye ırönderildiler. c __ v_n n_a_v_e_'ltt_e_) 

Ziraat başmüdarlüğa 

Mektep kitapian tabileri dün 
aralarında bir içtima yaparak ki
tap flatlarını teobit eden komlıyo· 
nun verdigl karan tetkik etmişler
dir. Kitapçılar bu içtimada, komlı
yonun verdiği karara g3re kitap 
•atışından mutazarrır olacakları ne
ticesine varmışlardır. 

Binaenaleyh ldtapçılt.1 fiatlann 
tekrar tetkik ve teabitl için telır
rafla Maarif veklletlne müracaat 
edeceklerdir. Vekalet kitapçıların 

müı acaat.nı kabul etmedi ti takdir
de komi•yoııun kararı veçhile ki
tapları aatacaklar, fakat kendileri
ni bu mecburiyete aevkedenler 
aleyhine zarar, ziyan da•••• açacak· 
lardır. 

Kitapçılar ne diyor? 
Diğer taraftan kitap fiatlan hak· 

kında kitapçılarla Maarif vckıi.letl 
araaında lltedenberl mevcut noktai 
nazarı farkı hakkında ıehrlmizdeki 

Kitapçılardan blriıi bir mubarrlri
mize demiştir ki : 

- Maarif vekileti, forma ba
şına yirmi para hakkı telif kabul 
etmek ıartile maliyet fiatJanna 
yüzde yüz zammetmeyl e.velce 
kabul etmifti. 

Halbuki vekilet ıonradan bu 
tekli kabul eyleyemeyecetJ.nl bil· 
dirdi ve ancak on bine kadar vuku 
bulacak tab'lyat için bu mıktar 
hakkı telifi kabul, fakat on binden 
yokarıaı için reddetti. 

Bu ıuretle kitap fiatlan geçen 
ıeneye nazaran yüzde elli ucuzladı. 
Fakat biz 25 hin kitap bubğımız 
cihetle ııarara utradığımızı ileri 
ıürdük. 

Esaaen kitaplar mekteplere la· 
konto ile Htılmaktadır. lakonto 
yapmazaak aabt yapamlyoruıı. Bu 
vaziyet kar9ıaında biz kitapçılar ki· 

Barem kanunu mucibince ziraat tap aatmamayı tercih ederiz. 
başmüdürlütü latvedilmiştir. Bir de bütlln kitapçıların birleılp 

f 7 ali bey rahatHzdır _ . kitap)Ara b1r d·l'"P' y•·ı.,u ...... ı< ve · 

Vali vekili Muhiddin bey rahat. ıabşı bir elden yapma~ t~aavvurla'."' 
sızlıa-ından dolııyı diln makamına da mevcuttur. Halbuki bır çok ki-

l · ti tapçılar ehemmiyetli aurette lıkonto ge memış r. 

l k A • l • yaparak kitap oatacaklannı mek· 
S an lf erı teplere bildirmitlerdir. Bu takdirde 

lsklnda teffiz faaliyetine devam bu teşebbüa te auya dlltmektedir. 

edil"'.ektedir. Mevcut 3~00 doayadan Dünden itibaren ilk 
tlmdıye kader 1500 doıya tetkik 
ve muamelesi ikmal edilmi9tir. Mil- mekteplerde ders başladı 
tebakı 2000 dosyada bu ıene zarfın- ilk mekteplerde dünden itibaren 
da ikmal edilecek ve yeni aene için tedrlaata batlanmıttır. Bu ıene ilk 
bir iskAn proğramı hazırlanacaktır. mekteplere vaki olan fazla teha· 

Kamil ]akar şehrimizde 
lıtatlıtik müdürü umumisi M. Ka

mlJ Jakar ıehrimıze gelmiştir. M. 
Kamil Jakar , bizdeki vazifesi hita
ma erdiğinden Cuma günü Briik
ıele mlltevecçihen ıehrimizden ha. 
reket edecektir. 

M. Kamil Jakarın 
mütehasııa tavsiyesini 
lıtatistik enatitllaünden 
miz rica etmlttlr. 

yerine bir 
beynelmilel 
hükGmetl • 

Halkın ihtiyaçları 
Meb'uılanmızın (ehir halkiyle 

temas ederek halkın ihtiyaçlarını 
teıbit etmekte olduklan ma!Gmdur. 
Boğaziçi nıüateana olmak üzere 
9ehrin diğer taraflarındaki tetkik· 
leri hitam bulmuştur • latambul 
meb'ualan bugllnlerde boğazlçi 
halkilede temaa ittikten aonra mül
hakat• çıkacaklardır. 

cümden dolayı ilk mekteplerin bir 
çoırunda ilaveten ve yeniden tubeler 
açıla-.. ,tır. Bundan baıka biri Ka
sıuıpafada, diğeri Kocamuıtafapa

tada olmak üzC"re tam deraaneli iki 
yeni ilk mektep daha kütat edllmittir 

Fırka bürosu 
Gazi Hazretlerinin tehrimizl tet

rlfleri i!zerlne latanbula nakledilen 
Halk fırkuı kltlbl umumlllk hilroaa 
dün Ankaraya naldedllmittlr. 

Fırka kongreleri 
Halk Fırkaaı Ocak kongreleri 

bu ayın onunda bitecektir. Sonra 
nahiye kongreleri açılacak ve bu 
.la bir, bir buçuk ayda ikmal edi
lecektir. 

Mllteakiben aktedileeek kaza 
konırrelerine Hakkı Şi.nui Pat• da 
lttlrak eyliyecektir. 

snnopta 

Kibrit FabriKası 
Bundan üç aene e.vel Slnopta 

klprlt fabrikaaı lnta edilmlttl. Ge. 
rek fabrikanın intaaında kullanılan 

malzemenin bo.ıuklup ve ırerek 
betonun terkibinin fenalığı ve çü
rük arazi üzerinde 1nm metre bir 
temel yapılmaaı fabrikanın yıkıl

maaına sebep oldu. Dalia fabrika 
il.mal edilcıeden duvarlan çatla
mııtı. Bu tehlikeli vaziyet kartı· 
aında makinalar çalışmazdı. Niha
yet fabrika aeddedildi ve şirket 
feshedilerek hükQmet fabrikaya 
nzı'yet etti. Aradan bir iki aeue 
ıreçtl. Bir çok mutahaHuiar Sinoba 
ıreliyor, türlü tllrlü raporlar veri
yorlar , diğer bir kiprit fabrikası
DlD yapılmal!Dl zaruri fÖr-Q,,nr,e.rdı. 

Bir aralık bir 9ayia ~ıktı. Sınop 
orm1'nlarınc!a k.ibnte e!vt"r;PH aii11 t 

• 

olmadığından fabrika Şinoptan kal· 
kacak dendi. Bunun llzerlne Maliye 
ve lktiut vekaletleri Sınop or..,an
lannda imaline yarar aj'aç bulunup 
buluamadığını tetkik için biri Türk 
biri Alman olmak llııere iki muta
hu•ı• ve kibrit inhllan mlldürü 
umumisi Tahir Kevkep beyi Sinoba 
gönderdi. Bu mutaha11ıalar orman
ları gezerek eaaolı tetkikat yaptılar 
ve gördlller ki Sinop ormanlarında 
bir dej'i.I, daha llyle on kibrit fab
rikaaını yllzlerce ıene idare edecek 
ve iatenllen clnaten daha ili ataç 
buldular ve raporlarını verdller. 

Bakalım artk fabrikanın Sinopta 
kalmaaını iatemiyen muterizleı daha 
ne ıebepler ve baharel~r bulmağa 
çalıtacaklar ve"" rece mu\·affak 
er ·;.l ·,,7 -·f - {~ 

Dün Şehremanetinin çarııdald 
mezat idarealnde oldukça mühim 
bir aahteklrlık olmuıtur. BiT kadı· 
nın da karıştıtı bu aahteklrlık fU 
şeklide vuku bulmuştur : 

Kad ıköyde yel değirmeninde ku
yu ıokağında 14numaralı evde oturan 
Ihsan hanımla V ahdullah, Fuat ve 
Ziy~ cfendilf'r !aminde üç erkek 
mezat idaresine ıretirdlklerl bazı 
eşyayı ••ttırmıtlar ve bıına mukabil 
69 liralık bir tediye makbuzu almı9. 
!ardır. Uıulen bu makbuzla vezneye 
giderek .ablan etyalarının paraaını 

alacakları yerde bir kcşeye çelcil
mitler •e 69 lirayı 1S69 lira tek
linde tahrif etmitlerdlr. Sahte
klrlığın ilk teldi bu tekilde bitin
ce, bu miktar parayı vezneden al
maj'a lh•an Hanım memur edilmlt ve 
vezneye ırlderek tediyat makbuzu
nu ibraz etmiı, veznedarın da dal
plıj'ına ırelerek para almlfhr. it
bu tekilde muvaffakıyetle bittikten 
aonra 4 arkadaş mezat mahalinden 
uzaklatmıılar ve her biı 1 bir tara
fa ıritmi9lerdlr. 

Fakat aradan bir müddet ıreçin
ce makbuzda yapılnan tahrifat gö

rülmü9, mea'ele meydana çıkmıt ve 
keyfiıet pallı müdüriyetine bildirU
mit, lbaan hanımın adreai mezat 
idaresince mazbut o!dutundan po· 
Ilı memurları tarafından yakalan• 
mıştır. Diğer üç erkek aranmakta· 
dır. 

Y ols~ para aldn. bir 
memura i~ten el çektirildi 

Köylüden kanunsuz surette pa
ra tahıil eden Çatalca iskan me
muru F ehml efendiye dıln viliyetçe 
işten el cektirilmlşti. 

( __ v_ıuı_k_l!.!l_a_t_) 
Bir ecnebi yankesici 

yakayı ele verdi 
X-ull;:,1 7oul •UfC}'\..1..1., ua--.fa-. R...,.. 

nelmilel bir halde çalı~an Edmon 
i!minde ecnebi bir yankesiciyi yaka· 
lamıştır. 

Bu yankesicinin 
faili meçhul , kalan 
kesiciliklerin faili 
edilmektedir. 

Kazalar 

şimdiye kadar 
bir takım ıın· 
olduğu tahmin 

Otomobil altında 
Şoför ŞltkrbnUn idaresindeki 408 

numaralı otomobil Be~ikta~ta Fehim 
efendiye çarparak yaralamıştır. 

Yangın 
Dun eahah Beyoğlunda Ağaca• 

mii karşmndaki Hasan bey aparlı· 
manı karşısındaki Siloplu efendinin 
dükkanından yangın çıkmış, yetiıile
rek derhal ıöndürUlmüştUr. 

Bir amele parmaklarını 
makineye kaptırdı 

Yidikulede Kazlı çeşmede Hamdi 
ve Ali biraderlerin dabağhaneainde 

amele ŞUkrl1 fabrikada çalışırken sol 
elini makineye kaptırmıı ve 4 par
mağı keıildij!;iaden baıtaneye kaldı· 
rılmıştır. 

CeırhDeır 

Makasla cerh 
Galatada Terzi Arziro ile manav 

Ali kavga etmişler, Arziro Aliyi ma· 
kaıla arkasından yaralamıştır. 

Si rketıeır 
Pantalon hırsızı 

Uaküdarda duran Hüanü ve Meh
met isimlerinde iki ki§i, koltukçu 
Nimetullah efendinin dukklnı kepen· 
gini kırarak 22 paatalon çalarak ka· 
çarlarken yakalanmışlardır. 

irtişa ve gazeteciler 
Malum İrtifa tahkikatı dolayı

aiyle ırazeteler aleyhine açılan "Ef
kin tehyiç" d&Yaıınna rüyetine bu· 
gün ikinci ceza mabkemeainde 
devam olunacaktır. 

Bu pnkü eelaede, irtl9at abki
katını yapan yedinci m_ilatantiğin 
mahkemeye ırönduecej'ı czkere 
okunacaktır. ----

Garip değil mi ? fnır!ltere ka· 
nunları on iki yatında lzdiyacı 
rnilaaittir. Katolik teriabna ıröre 
de erkekler 14, te kızlar 12 de 
evlenebilirler. 1 alrat yeni kanunlar 
bu yaşı bir az lı,riye aürüyor. in• 
glltere kendi için yeni bir kanun 
hazırladığı gibi Hindistan da 14 ya· 
şını eaaa ittihaz edici bir kanun 
tanzim etmittlr. Hindiıtanaa bu 
kanunun nasıl tatbik edilecej'i bil· 
kameti dütündllrüyor. 

Hintli diyor !.ti• - Beş YAflD • 
daki hatun pek ali evleneblllyor, 
çocuk doturuyor. Bun<1n za'an ne? 
Afrlkanın o cehennemi kum çlllle
ri içinde çocıı Kla kadının farkı yo
~muı. Altı . şında anne, on lklain• 
<le büyük anne. Bir kadın ve zür
riyeti hep kız doturmak ve bu 
kızlar da beşinde evlenmek, al· 
hıında ana olmak şıırb ile 72 
ya,ında onuncu derecede eedde ol• 
maktadırlar! Kedilerde ve kllpelderde 
bu hale tesadüf edilmektedir. fn. 
aanlarda da oluyormut••· Demek kJ 
tabiat buna müsaittir. 

Fakat "medeniye. tabiatın bir 
dereceye kadar tahdidi demektir. 
İnsanlar tabiilikten çıkmakla, tabiata 
kartı gelmekle temeddiln etmltlerdlr 
Eger hayvan ıOrllleri ırfbl yaşaaay• 
dık bu medeniyet haaıf olmazdı. 

Elbiae giymek, aıcak yemek yl. 
mek ve yatmak ta tabiatı hayvani
yede yoktur. Lilkln lnaan tabiata 
galebe ile bu llrfleri icat etti. Bll
!Qır ainninde dej'ii de ondan bet. 
altı aene sonra evlenmek te, buDu.n 
ıribi bir medeniyet eaeridlr. 

Vakıa tam büluır ya9ında fld
y~loji noktasından evleamek mÜm· 
kundür; fU kadar ki o alnde dimat 
katlyen tefekkül etmemiştir; 12 ya· 
şıpdaki koca evini idare edemez. 

Bunun için lnaanlar hayvanlık
tan bir az fedaklrlık ediyorlar ve 
bu ıurette lnaanca, yani medenice 
··-~-....... 1--

Hindiatan hükumetinin, kanunu, 
bu itibar ile 300 milyon hintliyl hl· 
ndi vaziyetinden çıkarıp kendilerine 
inaan rütpeıi tevcih ediyor. Nite
kim bir kaç yıl eve! kabul ettlj'i· 
miz medeni kanun tilrklere Lu al• 
meti temin etmlıtı. Bizde de ola· 
akla beraber, 12, hatta 11 ve 10 
Y.aıında ırelln olanlar yok detildir, 
Örf buna müaaittir. - C. N. 

İtJaiye matehassısı 
latanbul itfaiye itlerinin ıelalu 

buauıunda müıavir sıfatlle lıtlbdam 

edilmek üzere Viyana itfaiye mi• 
dü• muavini Gönlk'in ıehrlmlze ee• 
lbi takarrür etmlt, bu huauata ke
ndloiyle emanet ara11nda ltll&f dahi 
hasıl olmuıtu. Buna ratmen hu 
Gönlk'in hıi.ll şehrimlıe ırelmedlfl• 
nden emanet diln Viyana aeflrlmlı 

Hamdi beye bir tezkere yumıf ve 
mtlteha11111n ne yapaeaf1aı eilr'atle 
blldlrmealnl rica etmlttlr. 

Çocuk bahçesı 
Emanet Glllhaııe parkında bir 

çocuk bahçen lnıa ettirmi9 ve bu 
bahçenin 6 Teşrinlevvelde kilıat 

reıml yapılacağı da yazılmıfb. Balı• 
çede çocukların naaıl oynayacal'• 
hanırl çocukların oyun için bahçeJtl 
girebilecekleri hakkında bir tali· 
matname lb.ıar edilerek mOııulp 

yerlere aaılmıthr. Ezcllmle pla ço• 
cuklarla aile çocup olmayanlar 
bahçeye ahnmayacakbr. 

Yeni belediye mt!dirlerl 
Münhal bulunan Beyotlu Beledi• 

ye rnüdlriyetlne Beyazıt miidaril 
Kadri, Beyazıt müdiriyetlne Bakır• 
köy belediye mildürll lhaan, BakırklS1 
müdlriyetlne Üıküdar daireai mGdO• 
rü lımail Hakkı, Üoküdar daire.I 
müdirlyetlne Şehremaneti memıırl9 
müdürü Sedat, memurin müdürJııJil• 
ne Dahiliye Vekıi.leti memurin ıaO• 
düriı Samih Beylerin tayini irade! 
ıi.liye iktiran eylemiftir. Bu zevat 
bugün vaılfelerlne batlayacaklardıt• 

Bir teklif 3 bin meyhane! 
Bir Alaman ırrupu Emanete müra- Şehrimizde bulunan bütün 'llleT• 

catla Umur yerinde 6 milyon lira hanelerin adedinin 3 bin olduğu te• 
aarfiyle 2SO bin tonluk kömür de- b" 1 • B d b k , .. a ıt o unmuf<Ur. un an aş a • 
poıu tesiıine müıaa~~ tale~ etmit· hrlmlzde 33 cinı rakı imal rden 2;:ı 
tir. Gurupun bu teklıfı tetk:k olun· rakı mnlathnnui l,,ulundu§'u anla-

• r • 

• 



(B'r ~utıınd.ıL.ı f ı.. 'rl ~ ın mrs~ulı· 
yı·ti taıııanı ıı Fa' *"' rnıe »ııltir.) 

Fr~sız lhtıı61~,!3" bır safha • ı_ 

CamüUD~ Oe~mo 

Tırabzoncıa 1 Te<dlbDırK 1 ıtaıy ınlar 

Sıcaktan son- Bahri tefev- Adaların İs
ra kar haşladı vuk emini! mi değişiyor 

İskan işleri içtimai terakki, tıpkı deha g!~i, 
ancak uzun bir sabırdan dogabılır. 

T.,.\ızon, 29 - Bir buçuk aydan 
•eri deva. ..... 11ca\r. havalıu re
çen bafta birden bire detlttl. 

llıi ırün kadar fuıla11z yatan 
Jataur havayı ıotuttu. Y elekıiz, 
bıee elbioe He gezenler kalın pal
tolannı giymete meclıur nldular. 

Yağmurun tlddetlnden bazı de
reler taşmı,, ufak tefek hasarat 
vuku bulınu,tur. Yağmur yaz mah
sulünü de k11ıaen bozmuştur. 

içerilerde, bilha11a Erzurum ha
Vftlialnde Htuk daha şiddetlidir. 
Kop dağına kar yatıyor. Kann ir
tifaı 6 santimetroyu dolmu,tur. Ha
valann degtşmasi üLerine ,ehir.le 
nerle ve ıair mev,im haatal1klan 
bat röstermiştir. 

----
lskun işleri 

Ankara 23 - lakin itleri aon 
zamanlarda pek muntazam bir ıe
kH almı!tır. Simdlye kadar altı bin
den fazla doayanın muameleai ik
mal edilmlttir. 

l.tanbul iıkin itleri için de lıuı 
esaslar tubit edilmek ilzeredir. fa. 
kan umum mlidür yeklll Ali Servet 
beyle müfettit Müfit bey bu ınea'ele 
üzerinde çalışmaktadırlar. İstanbul 
iskan teşkilatına daha 5 masa ilave 
edilecektir. 

Atina 30 - Hariciye nazın ve 
&attoekll vek H M. Mlhalakopuloa 
ltahrlye nanrı M. Boçarl• ve aıaRye 
nazırı Morla ile ml!IS\r.at etml,tir. 
Nnzırlar bahri proırram mes'elesi 
ile seşrul olmu,lardır. 

Bu müzakerede Salamiı ıırblı.,. 
wn tamir ve ikmali büyük masrafı 
mucip olacağından ki'çiik remiler 
i11ta1ı suretile yunaniıtanın lıalll'i 
tefevvukunun temini takarriir et
mittir. 

Bu haber bahriye zabitleri ara
ıında ltir parça asabiyet tevlit at
rni,tır. Zabitan Venizeloaa verilmek 
üzere bir muhtıra haıırlıyarlar. 

Bu muhtırada Salamlaia ikmali 
lüzumunda 11rar edilmekte ve te
fevvukun biç olmazsa Yavuza ınu
adil bir ııemi ile teı:ıin edilebileceA"i 
beyan olunmaktadır. 

Sırhistanda bir 
şebeke 

Bclgrat • 50 - PoUa , hariçten 
para ve talimat alan yeni bir ko • 
müniıt şebekesi keşfetmiftir. 

Bu şebeke Belgrat istasyonuna 
kartı bir taarruz hazırlıyordu . 40 
kiti tevkif edilmi4tir . Tevkifat ee
naaında blr komüniıt ölmilştllr. 

Yunan ordusunun Japonlar ve deniz 
gülünç hali! silahları mes' elesi 

Atina, 30 - Harbiye n~zareti 
ordu kadroıttnda 500 kadar zabitin 
fazla olduA-unu teıbit etmiş ve ke
ndi ihtlyarlarlle ordudan çekilmek 
istiycnlerin istida He nezarete mü
racaatları lüzumunu bildirmiştir. 

Halbuki bu 500 fazla y rinc 
1300 ıabit ordudan çıkmak için iı
tidıı vermiştir. 

Matbuat bu hali pek yeisnver 
L.uluuı.Llo. wc ı.. ........ un v~ ..ı ... ou.n thınal 

edilmiş olduiıuna müessir bir detn 
ıröetermektedir. 

Vaziyet Venizeloaa bildirilmit 
ve kendiıinden, Atinaya avdetine 
kadar, muamele yapılmaması hak
kında talimat gelmiştir. 

Yunan haydutları! 
Atına, 29 (Husu~i) - Epirde 

tutı.:lan etkiyanın muhakemelerine 
Ko. foda de>'am ediliyor. Bu hidi
••nin en garıp nokta11 aleyhte be
Yanatta bulunmak üzere ırclmiş o
lan bir çok ;ah;U~rin birdenbire 
lisanlarını değ:şt:rerek mevkuf şaki 
R.tceoa b:raderlerin lehine !&hadet
le bulunmalarıdır. 

Bu tebeddül.. sebep Epirdeki 
djiıer eşkiyanın ~ahitlere birer teh
dit mektubu ıı"ndererek Receos 
k..\:<ieşler al~>h'ıde ifadede bulu
nurlar:' a ai.e er efradı<ıı öldürecek .. 
l~ri.ni bild;rmolerdir. E,kiyuıın her 
bırı avuk~tlıtrl!'a 150 bin drahmi 
ücreti Hkii.let vcrmlşlerdir. --

Yuıu·ıı hır~ı! 
Atina, 30 - Rusy·dan Yunanis

tana aevkedilecek buğday ve saire
nio Türk vart1.lr.riJe n.ıık['ne dair 
Rusya ile Türkiye ıısaruında müza
lterat yapılmakta oldu~na dair ol
an haberi nakleden gKnte!er, bu 
e9yanın Yunan vapur'arile naklini 
derpiş etmemesicden dolayı Yunan 
hükumetini ten it ve muahaze et
mektedirler. 

Yunan taht .. lbahiri 
Atina, 30 - Franaada inşa etti

rilen "Prolevı" yni Yunan tahtel
bahiri dün Pire lı anın vasıl ol-

Kurtarıla;,
milrettebat 

Nouvelle • Or16an•, 30 (A.AJ _ 
Bir tahli•iye ırem:•i, bu sabah 111ab. 
volmak üzere bulunan Scandi na
ınındaki DanimarKa ıe-nıi•i müret
tebatından kayalara iltica atınlt 
olan 23 kişiyj kur armaiıa muvaf
fak olm~tur. Dünd Saukee, na. 
nıır.daki Amerikan sahil muhafızı 

taraftndı.n beş kişi kurtarılmı9b. 
Bu •uretle bstmak nue bulunan 
ııeminln bütün uretlobatı kı;rtarıl

lmışitr. 

Tokyo, 3 [ A.A J - Yakında ak· 
dedil~cek olan bahri tahdidi tealihat 
konferansı hakkında görüşmek ve 
bu hu•uata mi;zake::ratt0ıt Luiu~1mak 

üue bugün Jaı>O•' bahriye 2ahı lui 
mühim bir içtima akdetm'ttır. Japon 
bahriyea;nin en kadim •İması «laıı 

amiral T .:ıııo, bu içtimada hazır .ıu

lunuyordu. M:i<akerat, ııizli lu<ul
mu~tur. 

Arap mitingle1"i 
Kudilı, 30 [A.A] - Soıı karga

talık!ar arasındö d"n kardeşleri ha
kkında yapıl~n r .,:ora krr~ı pro
testo etmek iner.-, H•yfa, Y ~fa ve 
Kudüste yatmış olduUarı mitingler
de Araplar, pr.?lesto alameti ı1lrr.ak 
üzere Çarşamba günü bütür, Filis
tindeki müesseseltri kapatrnata ve 
her tilrlli mesaiyi talil ctmı·se ka
rar vermitlerdir. 

1~1 acdonald ı istihbal 
Nevyork, 1 (A. A ) - M. Mac- ı 

donald ı istikbal için büyük hazır

lıklar yapılmaktadır. Mumaileyh 
Vaşlnırtona müteveccihen yola çık
mazdan evvel Nevyorkta ancak il;i 
saolt kadar kalacak ise de Nevyork 
erklnı hül:ümeti kendisine fevk<1· 
ıade bir resmi kabul yapacaklar
dır. 

Un ve buğday 
Ottava, 1 [ A.A J - Canadia'1 

National ile Pocific Rallwayı kum
panyaları rcısleri, un ve buğday 
ihracatının halen içinde bulunmakta 
olduğu çıkmaz ve antr poların ağ
zına kadar hubuhat ile dolu olmuı 
mes'eleıi hakkında mütterek bir 
bcyanı.ame neşretmişlerdir. Bu be
yannameye nazaran Gcırbi Kaurıda 

buiıdayına malik olanlar nıahsül
lerin;n nefaseti dolayııile timdi 
~erile~ flallardan daha yük•el 
fiat 1Llcnı kte hendiltlinl haklı 
bulmakta ve mali rını mubafrza et
mektedirler. Diger taraftan lngiiiL 
ve Avrupalı müşteriler, mühtaç ol
dukları malı Arjantiden ve ınütte
hldei Am~rikadan tedarik edebile
cekleri ve Kor.ada malını yUksek 
fiatla alınata lüzum olmadığı fik
rinde bulunmaktadır. Bundan çıkan 
netice, Garbi Kanada buA"dayının 
ihr~catı filen durmut olmasıdır. 

Rayştagda 
Bertin, 30 [A. A) - Relehıtar 

meclisınin halk fırkaaına mensup 
ırrupu M. Streamann ın riyaseti al
tında toplanmıt •e Huremberr ta
rafından serdedilen arayi umumi· 
yeye müracaat teklifi aleyhinde ka
rar vernaittir. 

Atiaa, 30 - İtalya hülıilmeti 
talıtı ita-alinde \ıulaaan laporat ada
mının ( OD iki ad.anın ) eski laiıa• 
leria.i detiftirerek, bu aclalara bun
dan SOftra ( İtalyanın Akdeniz ada
ları } unvanını vermittir. 

Gueble• 2S aaırdanberi Yunanlı 
olaft isimlerini• deti9tirilmeaiıaden 
Yunaniıtanda fena akisler huaule 
reldiğini yazmaktadırlar. 

Ta)·yareci " Coste,, 
Paria, 30 [A.AJ - Tanareci 

" Costea ,, dan hiçbir haber yoktur. 
HılVa işleri nazın, bu hususta ma
IGmal elde edebilmek için Ruı tel
siz iıtaayonları ile temaıa i'İrmesi 

için Eyfel kulesi telsiz mevkiine 
emir vermiştir. 

• • * 
Paria, 1 [A.A] - Tayyareel Co

ıteıın Novoail>irsk ilzerinden uç .. 
muş olduğuna dair olarak llloako
vadan geleı• 30 Eylill tarihli telgraf 
hakkında farziyatta lıulu:ıan Pariı 
gazeteleri, ya bu telrrafın geçikmiş 
ve y hut Costeı un Novosibirsk J,.n 
evvel kıraya inerek müteakiben 
farlca hareket etmit olduğu miita
leasını ıudetmektedir. 

Tahliye a1neliyatı 
Sarr.,bruck, 30 [A.AJ - Demir

yollarının muhafaza ve himayesine 
mem cır ingil iz kıtaatı kat'i surette 
m •farakat etmiştir. Fransız ve Bel
çika kltaatı, lngiliz kıtaatını iataa
yonda ıelamlamıflarJır. 

J?ı au Sfl ve borçlar 
Pari•. ~O [A.A) - Menıt umu

mi nıer.i•i,,de bir nutuk ıöyliyen 

\!. Magin t, Fnnsanın neden dola
yı borçlar hakkındaki itilafname
leri tasdik etıui~ olciuğuna dair iza
hat vumlş, Younıı planının Fran
•aya frmin e+mektc oldutu faide
Ie ... Jen hah9etm!.:itı.. Ren in tahli ... 
yes mea'eit·l'llrıt: nakli kelim eden 
ml..Ht•iie)h, Uçi.nciJ l1nntıka.r..1n vak
t'uJ,o e\:\cl fa.hıiy~ıinin, Fransız 
atlttrle:riu n çcHnm~sinden evvel 
Alnun:-Jnın '. 011<1!!' pliınını k~bııl 
H tall,i•< etı~ull!e bı'"lı oldı.ı"'ı:aı..ı 
h 

• .. .. 
atır.Latn·ı~ v dt'rr.iftir l<i: 

l'azaaı : Jl,.nri ROBERT 

_ Bir cevap Münasebetile -
23.9.929 tarihli gazetenizin açıı;; 

elitununda (bir cPvap) ~rr levhası 
altında samsonda kavalalı Ahmet 

M lı · ·1 olan yazı man· D ı· ( ı. ·ı d baa nltmı'ttl· Üçüncü oğlu da ba. u tar ımzası ı e Caınille esmou ına amı e- • 
illlrum oldu: mulen): pıte idi. ı1 l Bu ıurelle fevkettabii bir r • 

Fuıuli nimet içinde gark o an - Bir günlük anar,inin. hür!"- yadan doğan hunrlı istibdat daim• 
Ka'faıall •eyh oğlu Ahmet l\fobtar yet namına Y• pacağını Meclısl Mı!- • d ki oluna deva-• ı feci daire üzcnn e Y -
efendiye hiç t~aluku olnıadığı li idaresi dörtsenede yapamaz edivor harab ler üıerlne mateaı 
halde eelahiyetine tecaviiz cdcrPk demişti. Atuıtoa kı- kğıy;r •·e butiln bunlar Birinci 

d'll · Bunun nelı'cesi 10 ·ın k • diktatörlü,.,~ne ve Samsonda meskun müLa ı erın onsu n 111 erı ıı~ 
ti k ldu müncer oluvordu. 

hiç bir ailesini de tems etme . se· yanİ~t~dar:n Danton ve Desmoulin~- Bu suretle biklm millet dnnkü 
labiyeti kendisinde bulunmadığı nin eline geçmesi korkunç eylul putlannı lonp yeni y nl peyııam· 
halde umum bkan müdürü Hı:cı ü ld berlerııı ayaklannıı ıanlıyor, tidde~ 

kıyamlanna m nrer 0 u. 
Mehmet beye yaranmış olmak içın Fakat b"ıç •üphe yokt.u ki. henüz ve huşenetln saı!>oşluğ"u içinde, 

ki k d k a'leyhe • d muhal olan bir audetln tahııkku-dalkavu u e ere mum ı , mazinin heaaplan temızlenıyor u. 
ni}·abeten yazdığı mektubu11 niha· Mazi bir kere gömülüp gittikten kunu üzliyordu 1 

• d 11-· ö ·· ı · t" al ktı İçtimai terakkiyi istemek•lbette 
yelinde cevap ıste 1P C rıı mu, ur. sonra rahat bir nde ınaca • L.i lhın>dır. O huıuıta bütüıı ku•• 

Htım suçlu ve hun güçlü olıı~ Bunu 16 ncı Louis (lui)oin Marie vetlerimizi, vaaıtalarımıu birle;tlrlp 
muını ... leyh Ahmet Muhtar efcnd~ -Antoinette (marı - antuanet)in, pek öyl~ çalıtınahyız. 

h )" f f]e cevap vermCS1 az evvel ıokaklarda alkı~l~nan due Bu gayeyi +d:ip ttmek ve dalma 
§& sı 88 1.~. 51 a 1 

. .. .. d'Orleons ( du""k ıı"orlen)ın ı'daoıları ö • d bul d k h bük·' 
k d d d '' b l k!.a gliı nıın e un urma er "" 

için en ı~ın1 e gı~r . u,:u lıu 1~ 
1
· tı:.kip etti. . metin başhea vaz"feaidir. Fakat içti• 

istinaden ta ep ettığı reva 1 arız e· Fakat bu başlar giyotin ıep~ti- mai torakkinln ancak ihtiyatlı bir 
ri de şalısı salis ~ıfıılil.earzetm"k.v~ ne düşdükten sonra itlerde ayrıca tek·mulden ve say11e nizamın ha• 
dolayısile mumaıleyhın m.ahıyetmı bir düzelme alameti görülmedi. yırbahane bir ıu•ette elbiriltinl 
ort~va koymakla men~fıı hazıı~e Gtttikçe aefal ti artan halk he- dnutmıyalım. 
içinde a~gari 80,0?0 !ıra temın sap istedijii için, yeni yeni bir ta- Deha ı(bl içtimai terakki da 
etmiş olacağımdan ışbu mektubun kım meo'uller aran:ldı. uzun bir sabrın •emereaidir. 

b · · n s""tunu Bunun üzerine, e velce ihtlli.lci Onun bir gün içinde içtimai k.ar.· 
mute er gıızet~nızın ~Y 1 u • addolunan:rn, falcat aonrad"n dev-

d d · · · cdorım g--ıalıktan tabir caizse anartnın 
n a crnnı rıca ' · n'n mu"rtecı'len' ve her fenah~ıD - d d 11 • hükümran olabllmeı;n en oğa ~· 

Yalnız bundan evvel şunu arz et· müsebbibi nazan ıı~ bakılan o ta- ceğine milleti ikna etmek, biuat 
mek i;terim ki bendeniz ne umu~ yanı takdır Jirondenlere kıyıldı. millete -.e ~ıllli menfaatiere ihanet 
iskfııı miidürü Hacı l\fohmet beyı Dımloııdan Robeıpjerre (robea- etmek, caniyane bir işe girişmektir. 
lıahız ve ne de Mehmet Ziya efen- pier) e intikal eden aynı hunriz i•· Bunun meş'um teair;ni ilk önce 
din in Jınklı olduğunu müdafaa ede· tibdat, çok geçmeden bu sefer ıörecek olıınlar ona ilk önce ıeıe· 

Cek dPyilim,<>ünki Hacı Mel-met! •y silpheli nazariyle bakılan Danton bilı edenl••dir 
' Camille ve dostlannı da mallvede· filhakika ıhtllAlci oldutu halde 

ve Mehmet Ziya efendi kendileri· cekti. bir kimsenin kendi•lnl !htilıile k&J1' 
ni ıniidafaa edecek kadar 111ukte· • * • sigorta etmesi alçaklık olmakla be-
dirlrr. Bu suretle yıkılan ıel, durma- raber ayni zamanda çirkin ve tehll· 

Alıınet Muhtar kimdir? dan yükseliyor, yava, yavaş yolunu keli bir hesap yap:naktır. 
h · ts ı · d b I lan Çünk" 'det ancak daha fadıı 

Kavaı•nın I nz~n mübadillerin· açmak 1 tıya ız ıııı.ı a u unan k dab f 
" M " şiddet dot.urur, k4me eş a U• 

den ve molla oğlu \arislerinden sürükliyordu. la ketmekeşe yol açar ve birahma· 

l • ı Al l 'lıılıtar \'C bira· Robeıp:crr<o fouguier • Tinville ne bı"r aksu"l'amelı'ıa mukadder ol· 'e} l O'' U JI, c '' 
d

ori ıı~erhum Halil Abdurra. hman. (fukie tenvil), Saint- Jüt (ıen jü~t), duau bır gune kadar devam eden 

Ve 
•. ,,aJdeleri Sıdıka hanım bıdayetı Couthon (kuton) da, selin aavletin- bu mücadelede, ilk kurbanlar rene 

h den masun kalacak kadar yüksel- ilk havvariler olur. 
mübadelede eski yurtlarında ~u • memiş olcluklannı kendi .zararl~nnn Bunlar bizzat Fran11xlan"1 kendi 
telit tali koım.iyonunda viteh tas· olarak öğrenm kte gecıkmedılerl tarllılerinden istihraç etmeleri Ihı· 
\•iye talepnaınesile TürkiyeyP. ge~ Camille'in babasına fU ıatırlan m gelen ilk bakilr.atlerdir. 

11
.yorlar. Memleketinde orta hali~ )azarken röaterdiği itimat ve emni- Binaenaleyh talih lı Camlıte 

l 1 t n g•çtı'kten ıonra ne vahi Deamoulins ı"a feci m•nk",beaı"nl bir 
Olan bu aile roaha li milrettep erı ye zama ~ ~ 

kel kt görüniyor : derıl ibret gibi hatırda tutalım! o 
itibarile Samsoııa çı : · an sonra "Hamdolsun ağacı kestik! Onun Camille [Demoulina] ki, mlllel:O 
biı sınıfdan ve üçüncü dere· başımın düşmesinden korkmay- felahını bir gllnlük anarşide bula
cede lük~ ve 30000 lira kıymetin· nız. O ağaç ancak avarelerin bllecel}ini tevehhüm etılİı b"flna 
de bir evı 1~~ ı ediyorlar ve ayrıca başına düter, yoksa vatana l&yık bunca felilr.e• getirdi, da a farla-

~o d ~ooo r . f olduklarını bilfiil l..bat etmlf olan- insaniyet isterken Jehtet d••-
seneı-i .:> O • · ıra ıcar g~ ı- 111 rhıe ..,0 1 açtı, daha fazla huri• 
rerı 4 kaoir ma" .z.:ıJ, . Ye 20 ka_dur !arın deiı ' h 1 k 

" E> 1 ! kat ı esile, ağaç düşmü,, riyet laterken <liP e iler anunu• 
odalı yalı h~nı nalllı.e nıarıı CC· hem c!e .:n evvel baltayı ilk indiren· nu ortaya ç kr.ıaaına ve Ilı:! yüz blı 
oim bir hadr da e\IYl'la malıyedcn lerl:-ı başmA duşınll,tü. 1 4lnin keyfi hlr ıurette tevkifine 
isticar etmek suretiıc ı Herine g~- 13oş ve b""ap yurdunda tek ba- aebeı; u:au; dal:a fa:dıı adalet ister. 

· · B"J•' 1:. ır va n b b ken haksız mabk ınlıetlere tahlt ~lrı\or:. r. ı :ı.ıere .J l ' 1" şına kıl· n Lleamoul!r.ı"in a aaı • ' · bl tt oldu ve nihayet daha ar.la rabm • 
teff.Lit!ı"İl•i yRpıııa.. ıçn u .u'."n bunu ki.u b:li.r 11~ acı r sure e şefkat isterken bizzat ıı!yotlıı!n bı· 
müra,'aat ediyorlar ve fak~~. 1 t.'b- düsiinmiışütür l çağı albnda can verdi. 
kaklar• hıı eınvelı televnıze ım· Uj!uıldtından biri. V!'nd~e (vkan- _ SON _ 

k• l .J ~ ~ uıJ ub. l eı i gilıi "e) .ı~ ölum::,u::;" '!;•,.;d::;ı~ğ~e;;,n~kl;:,;y~o~t~ın:;e::..:;,;u~r'."· =;--'""."'"'."".--:-~--:---""':""."."'.:""':7'-an o 01rıı1ı"'11ıt " -=:: _ ~ • • •• 

hl'ffif'n lııTe araın;ıga ko}ulınu~ıar· e:mrk i tcmişlerscde bıttabı evvela \ müdabıı:ı o!an mektup eahıbı Ah· 
dır bir iki bin lira kıymetinde Luna muva fak olmaroı9lardır, o met Muhtar efendi iskAn mild~ 
ol-.

1

n tasfiye talepnamele.rini 30,.000 zaman Sıımson valisi bulunan Kecı~l bey de her ne suretle ııe 
~!tın lira yspı~ak <U!Clik tah~if~t r~hri lıey efendi i)ıı 1 iskaıı ~üdü· hulul etmek suretiJe ayrıca A 1 
ıcra etmişlerdır. Bu suretle h:ıku· rü esboklaıından Mı:ıımet Alı b~j zilondı, mıktar ve hududu gaıyr 
illeti ye aliıkadar m~ır.urları ığfal tarafıııdan bu hile bütün çıplaklı- malılm bir çiflikte almağa muv.af· 

·= -~~---~~-~=--------~=~ - ~ ğile görüldügü neden itlilıaz edilen fak oluyor. lşt,. Sam~onun bu giiD 
bir karar ile mahkemeye tevdi· birinci eııııf ,'.enginleri meyanma 
)eri tensip kılınmış ve mezkur ka· dahil olan ve hazinen; ~O 
rar !Jera•·ı -~d'l; ılahiliye vekaleti lirı:sır ı alımık fuzuli nımet ıçınd." 
celılesin~ takdim kılın".llıştır, ve, gark olan ve her müb dili kendı• 
Vekiilf"ti mü~arünileyha muharrer Jeri glbi td' k' i Pden Ah~et M~Ja. 
tasri) e talepnamderiniıı aJlıc:n ınnn ır.ahheti bundan ıharettı.~. 
suretini muhtelit mübadele komıs· Hi!kı..met bu gibiler lıakkında tem• 
yonunJan ce.lp v~ tE~kik. ettiğinde lik .ka mnuıı 9 üııcu mado..a! . mu• 
yapılan tah. oarız hır ~nrette cibınce S seneye bdar takıbatı 
ıtörlılmilş olduğundan muttahaz kanuni\· icra rdebileceğinden her 
kıırar tasdik edilerek iııde kılınmış• ihtimal~ karşı bu dalkavukluğu 
tır. ile ke11disıne. bir hAmi temin ve 

uTay.r cdiJ,nit ınüd~et 'Zarfında 
Afoıanya bu ~eraiti )"riuc getirecek 
olur iıt ta.al' yeye lıea.nr:n ha 1anıJa. 
cak, a si taktirde lu~J devanı 
e ecekciı. Fr•;uız kıt .. tının Rende 
buluncurul.ıınsı La Haye mukarrera
tmın icra ı hususunda Fransa için 
bir rnıııinı.t teşkil t'lmektedir. 

j 

·,;;ı;--77."'ffi";;"'l --b·'.l§+ ';<:o=.-~l 
• ..... ... ~'4rt- ........ -.~~~~··:c::-

1~ Eiu gün Çarşamba akşamı ~ 

ill lL\LHAMRAve MEI~EK il ı 
m s· NE.1\11.ALARINDA :~ 

~ A AGALAAUVA•'iiösr A ·~ 
fllmlnln ilk lra-'lsl 

!'l 
!IA.v~ten: G \Zİ ÇİFLİGİ ziyaret intil .:ıatı Mel~kte ilk . 

dda olarak ZİH.KİH ARNOLDl orkestrası Ali. !I1rada .Mae tm ~ 
LEMİ~ fN 12 kişilik orketrası ahenk edecektir. • ı 

.! 

ÜÇ SİLAHŞOR 
MÜMESSİLi 

Marv 

Molla oİ'.(lu vari,Jeri mahkPme· ı;alışm•ş olduğu aşikardır. Ceva 
)I' sevk edilecekleri bir sırada da- ""rdığı takdirde kendisini dab 
hiliye vek§leti celile$İnin bu gibiler yakından t r. '•cağımı Yadeder 
hııkkında takibattan sarfı nazar r. ercii aidinin de 'lıemmiyetle na· 
edilerek yalnız komsiyonu mab· ıarı dikkaıler:ni arz ederek mek· 
susıından celp edilecek nushayı tubuma nihayet veririm efendim. 
s.ırıilerınin suretleri ilzer;n., muma- ., •• : ~ ya 
mele ifasını bir umum emir ılc 
tamim ettiginden takıbatı kanuni· 
y yapılmamıştır. 

}ju vaziyette kurnaz hilekarlar 

ikinci bir hileye bıı~ vururo.rla~ .. 

mlibadi!lerindeıı 

Rifat Tayyar 

İrtihal 
lstanbul meb'u•u Edip Semt 

ve Tlitün inhisar ldarul ıertabibl 
Fikri Servet Baylerln bllyük bira• 
deri nılilga Harbiye nezareti mek• DUGIAS 

~IUIBlmcAIRBANICS 
-..:1 W-.#i#!f..4•%&---+«gww 
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25000 lira kiymetind." ıkın~ı hır 
tasf:ye talepnamesi tanzım ve ıml~
ederek ueuls!lz olarak her nasılsa 
dojtrud~n doğruya mu.htelit ~iiba· 
dele komi&yvnuııa vııe ettırerek 
do yalanna va~ ediyo_rl~r ~e za;nan 

Dugan gıızetertk mahıy!'tlerını bılen ıskan 
memurlarının lıer birinin bir suret
te ayrıldığı hir sırada (poker) arka· 

tupculu " dan mütekait Nedım ~ 
rvet Beyin refik~11 ve l~tiıa:aı1:e~ 
toru Vedat Nedım !Jeyın lrtl
Behice hanım paıartcşl. alışm:lilerl• 
hal eylemiş ve cenaıe.ı .evg\r. kal 
nin göz yaşlar• ara11ııda Maç il 

:···························· 
: Düşmüş I 
• • ! Kızlar i . : 
• Kızlartnızı göze~ll'I • • • ••••••••••••••••••••••••••••• 

3 Perde 

mııııı 
Cuma gtinleri maline ıaaı 3 bu· 

çuktu ıem•i!den ıonra tram~'a1 ıe • 

min edilmiıtir • 

daşları iskan müdür vekili Ha~an 
Adil bey zamanında muzur evrak
larını dosyalarından aıırınışlar ve 
mevzuatı kanuniye ve i. kaniye 
hilafı:ıa h:ıııe ve hanın teffızini 
yaptıhıın ba.ka da çok kurnaz bir 

• na defnolunmuştur. Merhu• 
brıatanı -'ereti lllıhi diler ve allel 
mey• ma•• 
kederdideılnc an aı.ıım beyanı ta• 
z!yet eyleriz. 



• asrett n Hoca! 
Eşeği tam iktisada alıştırdım.. alış
tırdım amma ecel müsaade etmedi. 

- 19 
Kemalettia Şükrü 

HOCA NASRETTiN VE EŞEGİ. 
Narettln Hoca, ne olursa olsun 

nir kere sarhoş olmayı tasarladı. 
Arkadatları ona: 
- Hathaş yut, hamama git, sı

cakta kal. O zaman oarhoş olursun. 
demişlerdi. Gençlik hali bunu 

bir kere tecrübe etmek arzuıundan 
nefsini menedemedi. 

Aktardan bir miktar haşhaş al
dı ve doğruca hamama gitti, so
yundu. Ayağında takunya, belinde 
pe,temah göbek taşına oturdu 

Hamam külbanı harıl harıl yan
dığı için her tarafı cehennem gibi 
sıcakb. 

İşte burada Nasrettin, avucu 
içinde oakladığı haşhaşı yuttu. 

O zaman diyordu ki sarhoşluk 

çok başka bir şeydi. Sıcağın tesiri 
ile haşaş beynine vurunca: 

- Ben neye sarhoş olmuyorum. 
diye tutturdu. Bir müddet şarkı 

aöyledl, bağırdı, çağırdı. Fakat o 
bunları sarhoşluk sanmıyordu. Mü
temadiyen: 

- Ben •lmdl ıerhot .olacağ•m. 

diye aayıklarken: 
- Mutlaka aktar buna h&Jaş 

yerine yanhş bir şey verdi. 
dedi. Bu düşüncesi de sarhoşluk 

teıiri idi. Ancak Hocada bunu idrak 
edecek hal kalmamıştı. Aktarın 

yanlış ilaç vermiş olması ihtimali 
oau büsbütün coşturdu. 

- Vay habiı herif vay. Ben ıana 
latediğim haıaşı vermemenin ceza
sını gösteririm. 

diyerek hamamdan fırladı. Çırıl 
çıplak, yalnız bir peştemal ile ıokağa 
çıktı. 

Tabanlarını kald ı rdı. Her kesin 
hayntine aldırış etmeden ıoluğu 
akl:ar dükanında aldı : 

- Ulan, koca top ıakalından 
da mı utanmadın! 

diye bağırdı. 
Abani aarıklı ihtiyar aktar kar

ıııın da çınl çıplak ve güzleri dı-
9an fırlamı• bir genç görünce deli 
ıanarak korktu. Nurettin bili ba
f'myordu ı 

- Ben senden, sarhot olmak 
için haşaş i.tedim. Sen bana başka 
fey verdin. işte bak yuttuğum hal
de ne aarhoş oldum ne de bir tey. 
' Hocayı güç hal ile teskin ettiler. 

Yüzüne ıof'uk ıu ıerp'p ayıltılar 1 e
ndini sokak ortasında çıplak gö
rünce: 

- Ben ne oldum böyle. yoksa 
öldüm de mahşerdemiyim, diye 
ıordu. Mes'eleyi anlattılar. Nasrettin 
o uman: 

- Demek sarhoş olmak aklı ba
•ından kaçırmakmış, öyle ise ağzı
ma zerresini koymam tövbeler 

'-tövbesi. 
dedi ve mahcup mahcup med

reseye gitti. 
Hoca medresede yatıp kalkı

yorlar. 
Bir de eşeği olduğunu biliyoruz. 

Her gün medresenin ahırında eşe
fine bakar, yemini verir, tımarını 
ederdi. 

Bir gün kendi kendine dütündü: 
- Ben eşeğe pek az biniyorum. 

O, köydeki gibi fazla iş de görmi
yor, Acaba bir gün yiyeceğini az 
ver.,!m oabaha ölürmü.? 

'u d!işüncesini hemen o akşam 
talb'k ett;. Hayvana mutadından az 
'-''Y vercti. 

•• s' ınbah do i!'?'!l ahıra koştu. 

Eşek öldümü diye merak ediyorcıu. 
aapasağlam görünce: 

- Aferinbe bizim eşek, dedi. 
Sen hakikaten akıllı imişıin. iktisa
dı seviyorsun. O halede bu akşam 

da bir avuç eksik vereyim. 
O akşam, ertesi ve daha erteai 

aktamlar hep eşeğin tayınınndan 
birer avuç kesiyor ve sabahları da 
acaba öld ümü, kaldımı diyerek ahı
ra gidip bakıyordu. 

Bir aabah yene ah.ra girdiği za
man hayvan yere yuvarlanmış, bö
gürleri birbirine geçerek ölmüş 
buldu. 

- Vah vah, dedi, yazık, eşeğe 
ecel müsaade vermedi tam iktisada 
alıştırdığım sırada nalları dikti. 
Eğer yaşasa idi yemeden, içmeden 
bedava kalacaktı. 

Bu söz arkadaşları arasında ça
buk şayi oldu. Her vakit: 

- Nasıl Nurettin, eşek ne za
man öldü. 

diye alay ederlerdi. Halk ara
ıında da yayıldı ve bu aöz o za
mandanberi cimri, hasis insanlara 
alem oldu. 

Naarettinin köyden beraber ge
tirdiği sarığı eskimişti. Arkadaşları: 

- Ayıp. bir yenisini al, 
dediier. Hoca çarşından yeni bir 

sarık aldı. Medreıeye geldi. Sarık 
uzundu. Fakat köydeki sarıklara 
benzemediği ve eski sarığa nasret
tinin eli alıştığı ıçın yeniıini bir 
türlü oarıp iki ucunu bir yere ge
tiremedi. kızdı. 
. . - Benim eski sarığım daba iyi 
ıdı. 

diyerek yenisini çarşıya götürdü. 
Satan adam geri almadığı için me
nda verdi. 

Bir köylü, dellalın elinde yeni 
sarığın ucuzca satıldığını görünce 
hemen pey sürdü. 

Uzakta durup seyreden Nasrettin 
köylünün pey ıürdüğünü görünce 
hemen yanına yaplaştı: 

- Hemşeri, ne diye bu sarığı 
alıyoraun? 

- Güzel, yeni, ho' ve ucuz da 
ondan. 

- Sakın alayım deme. Peyini 
geri iste. 

-Neden? 
- Bu sarığın iki ucu 

gelmez de ondan! 
- Bitmedi -

======~ 

bir araya 

Malul gazilere 
Milli Mtıdafa v ekiiletinin gonde:ı.i 

tebliğdir: 0 

1485 N 1 o. u haııun mucibince rna· 
lfıl gazile_r hey'eti,. hesabatı tasfiye o· 
lunup rnue,.es~!?rıne ait btitun eşya· 
!arı paraya çevrılere~ toplanacak pa· 
ralarla kanunun neşrı tarihine kadar 
Ziraat Bankasında !ıey'iye üçte birle· 
riııden birikmiş paranın hey'eti umu· 
miyesinin harp malullerile bu ma!Q). 
!erden 20 mayıs 333 tarihenden iti· 
haren vefat etmiş olanlanlann yetim· 
!erine, kanunun neşri tarihinden iti. 
haren de her sene bey 'iye tiçte biri 
yarısının malullere, yarısınında şehit 
yetimlerine tevzii tekarri'r etmiştir. 

Binaenaleyh zabit ve nefer harp 
malulleri, malul olupta 20 mayıa 333 
den itibaren vefat etmiş olanların ye· 
timleri ve bil'umum şehit yetimlerinin 
yetlerine bulunan resmi senetleri ile 
birlikte derhal mensup oldukları asker 
lik şubelerine müracaatla isimlerini 

kn) t ve te,lıit e:tir.~ı~:eri leLliı;t oluntİr 

IF ~ IFil IFil 1l li2) aı 1Fiı n s O <e ır 

Made11 sıılcırıııda b1ıl1ı1ıan 
radyoaktivite nedir? 

Bazı cisimler vardır ki bunlar 
bir fotograf camına tesir eden ve 
ciyarında bulunan cisimlere flüore
sans bahşederek hava ve gazlere 
elektiriki nakil hauasını verir, ha
raret tevlit ederek zihayat uzviye
te fiziyolojik teıir yapar. İşte böy
le olan cisimlere radyoaktif ismi 
verilir. Radyoaktif cisimler tabii 
kuvvet menbaı olup bu kuvvet hu
ıusi bir takım şualar ile neırolu
nur. Bazı maden aularında da bu 
haasa vardır. 

Maden ıularının bu banası geç
tikleri arazinin jeolojik tabiatine 
tabidir. 

Uranyomun mahaulatı oldujl'u 
zannedilen bazı madenler 29 ıene
den (Aktinyum) 2500 seneye kadar 
(Radiyum) bazıları milyarlarca sene 
(Thorium) zarfında bazı ecza veya 
alfa, beta, gama diye yadedilen 
ıualar neşederek ve bu ıuretle bir 
ıilsile yeni cisimlere inkilip ederek 
ifnayı nefsederler ki bu yeni mad
deler de ayni suretle A, B, G, ıua
lannı terkederek mahvolurlar. 

Radyoaktif cisimler tarafından 
netredilen Alfa, ecza11 helium deni
len bir gazın atmolandır. 

Radyoaktif bir ciıim ve mesela 
bir miligram Radium bromit aani
yede 150 milyon A şuaı netreder 
ve bunların her biri saniyede 16-20 
bin kilometre ıür' atle (halada) a
blmaktadır. 

B eczası bir elektrondur, yani 
bütün maddeden ayrılan bir elek
trik atomudur . Kitlesi hydrojen 
atomunun binde biri kadar olup 
ıür'ati saniyede 300 bin kilometro
dur. Bu eczalar bir maddeye tesadüf 
edince üzerine tevazzu eduler ve 
o ciıim radyoaktif hauaaını keıp 
eder. Böyle maddelere (radyo
aktivite indüite ) bitteair radioakti. 
vite hassasına maliktir, denir. 

Bu radioaktivite; her otuz da. 
kikada yarı kuvvetini zayi ederek 
mahvolur. 

Maden sularındaki radyoaktif 
husuının ıebepleri şunlardır: 

1 - Radium tesaudatı. Bu alfa 
şuaı vererek dört günden u bir 
müddet zarfında yarı kuvvete inen 
bir gazdır. Bu tesaudat, maden su
lanndaki radyoaktif ha••••uiı.ın ta,... 
bii sebeplerindendir. 

2 - Torium müştekkatı ve ez
cümle toriom tesaudab (24 saniye
de yarı yarıya mahvolan gaz.) 

3 - Büyük bir ihtimal ile Ak
tinium müştekkatı ve bilhaua ak
tium teaaudatı; gazdır ve saniyede 
yarı yarıya mahvolur. 

4 - Bittesir radyoaktivite. 
5 - Pek müıteına olarak bir 

radyom milhinin suda münhal bu
lunması. Bu nevi radyoaktiyite umu
miyetle maden ıuyu çamur tere11ü
batında bulunur. 

Radyoaktif h a11ası hararetle 
mütenasip değildir. 

Bir maden ıuyu derununda rad
yoaktif madde bulunduğu zaman 
ejl'er bu münhal radyom emlahın· 
dan tevellüt ediyorsa ha11a ebedi
dir. Fakat bu hal pek iıtiınaidir. 

Radyom tesaudatı ıuda ancak 
bir kaç gün kalır. 

Toruyom ve aktiniyoın tesauda
tı ise bir kaç dakikada mahvolur. 
Maden ıuyunun haasaıı bu aonun· 
cu madenlerden neşet ediyorsa ıu
yun doğrudan doğruya mahallinde 
sarfı lazımdır. Yokaa daha şitelere 
doldururken radyoaktif hauadan 
eıer kalmaz. 

Bir teıaut atomu havada takri· 
ben saniyede bir milimetre ıür'ate 
maliktir. Bir çok günler yaşamak 
kabiliyetinde olan radyom teaau• 
datı fU halde menbaın oldukça 
uzaklarına; 100 metreye kadar in· 
tişar edebilir. Toruyom tesaudabn· 
dan yüzde elliıi 54 saniye sonra 
mahvolur. Şu halde ıudan 54 santİ• 
metre uzakta yar111 ve 10,8 santi
metrede dörtte üçü, 16 santimetre· 
de ıekizde yedisi ve ilah mahvolur. 

Aktiniyom teaaudatı iıe ıudan 
bir iki milimetre bile uzaklaşmaz

lar. Şu halde bir suyun radyoaktif 
haasaaı teabit edilirken bunun ne· 
den mütevellit olduğunu aynca ta• 
yin etmek lazımdır. 

Radyomdan mütevellit, radyo· 
aktiviteye malik olan ıular en kıy
metli olduf'u gibi bu gibi menbala
nn civarında yapılacak ikamet kü
relerinin de ayn bir kıymeti olur. 

.R!'dY~!'ktif huaaııpın vahidi kı· 
yasısı mılıgram ( N ) veya küridir. 
Miligram dakika ile ölçülünce, (N) 
vahidi kıyaaiıi on litre hava deru
nunda bir miligram radyom hro
midin bir dakika zarfında neşretti
ği teaaudat miktarını göıterlr. Me
sela maden ıu}·unun ( N ) 25 kuv-

vette olduğu söyleniyorsa ıuyun 
bir miligram radyom bromldin on 
litre hava derununda 25 dakıka 
müddetle bırakılma11ndan haaıl o
lan radyom tesaudatına müıavi bir 
radyoaktivite gösterdiği anlaşılır. 

Küri, teıaudat miktarının bir mi
ligram radyom bromit unsuru ile 
tevazünüdür. Yani kapalı bir kapta 
bir ay nihayetinde neşrolunan te
aaudat miktarıdır. Bu miktar ma
den sularında bulunan miktar ile
kabili kıyas olmadığından bu so
nuncu milimikroküri ile irae olu
nur ki bir milimikroküri, bir gram 
radyom bromit tesaudatının mil
yarda birine müsavidir. Bir milig
ram dakıka 7 ,34 milimikroküriye 
muadildir. 

Bir maden ıuyunun radyoaktif 
kuvveti tayin edilirken ayrıca Ho
roriadioaktivite yani bir aaatte ne
şrettiği tesaudat miktarını da teı
bit etmek lazımdır. 

Kimya noktai nazarından maden 
ıuları terkibinde münhal maden 
emlahı ve gazleri ihtiva eden mah
lüllerden ibarettir. 

BiRİNCi PERDE 
Koca gözü 

Sahne bir sokağı f!.Österir. 
Cenaze arabaoının arabacııı (kü

raüsünde oturarak ) - Güneş mavi 
ıemada parıl parıl yanıyor, kuşlar 
neşeli neteli cıvıldaşıyor. Naııl gü
zel bir bahar akşamı... Ben de bi
rinci sınıf bir cenaze alayını mezar
hğa götüriyorum. Alay dediğin iıte 
böyle olmalı! Seçme, kibar bir ka
labalık mükellef arabamla beraber 
yüriyor ... 

(Bu sırada alay bir mobilyalı 

panıiyonun önünden geçer. 
Arabacı otelin alt katındaki 

odada iki sevdazedenin seviş -
mekte olduğunu görür) Allah bela-
11n1 verain: karım!! (Cenaze araba-
11nın atlarını durdutuverir 1 ) 

Alay kahyaaı - Ne oldu ? ıo
kak ortasında neden durdun? 

Arabacı ( kırbacı ile pencereyi 
göıterip avaz avaz bağırır ) 

Maden sularındaki cisimler ya 
tamamen münhal veya iyon ve ya
hutta koloidal şekilde bulunurlar 
ve maddei hayatiye üzerine olan 
tesirleri de bu maddelerin b:ılun
duğu şekle tabidir. 

- Hınzırlar! (Arabayı kaldırımın 

üzerine çıkarıp otel duvarının ya
nına yanaşbnr ... Sevdazedeler der
hal pencereyi kaparlar . Arabacı 
cenaze arabasının üzerinde ayağa 
kalkarak kapalı pancurları kırbaç
Iamağa başlar ) Pencereyi açın, 

yoksa gösteririm ... Reziller 1 Haya-
11zlarl Maden sulan terkiplerinde bulu

nan emlah ve gazler sayesinde hü
crelerin biyoşimik ameliyatında 
amil olurlar. Bu yüzden mühim bir 
terapötik tesirleri vardır. 

Sular, terkiplerinde bulunan 
maddelere göre tasnif edilir. 

Suda mevcut olan anion ve kat
vonlar şunlardır : 

Kalsiyom, mağneziyom, ıodyum 
potasyum gibi olanları fazla demir 
lityum, manganez, iıtronsiyum ba
kır, rubidiyum gibileri ise ekıeriya 
mevcut ve fakat miktarları azdır. 

Hamızi unsurlardan klor, kükürt 
karbon ve silisiyum her ıuda ve 
fazla miktarda, brom, iyot, flüor, 
bor, fosfor ve arsenik ekseriya 
bulunur ve fakat miktarları az ve
ya e•eridir. 

Suda nadir bulunan unsurlar 
şunlardır: 

Bariyun, alominyum, nikel, tut
ya, seziyum, antimuan, kurşun, ka
lay, krom, altın, gümüş, pilatin, 
kadmiyumğ, selenyum, vanadiyum, 
istronsiyum ve saire. 

Molibden, galiyom, jermanyum, 
indiyum gibi nadir olanları iıe ia
pektreskopla görülür. 

Maden sularında aynca bir çok 
gazler bulunur. Menşei muhtelif o-1 
lan bu gazlerden çok tesadüf edi
lenleri bazımı karbon, azot, müvel
lidülhumuza, kükürtlü müvellidül
ma, metan, karbonlu müvellidülma, 
amonyak. 

Bunlardan başka maden ıula
rında nadir &'azlar da bulunur, bu 
gazlarin menşei dahilidir. 

Mesşei dahili olan ıulardan, aod
yomlu ve kükürtlil ve bazı madenli 
sularda ekseriya azot gazı bulunur. 

Müvellidülhumuza pek nadir 
Kükürtlü müvellidülma, kireçli, kü
kürlü, ıulfatlı sularda bulunur ki bu 
ıonuncu takdirde sülfatların tahal
lülülünden haaıı olur. Metan ba
zan klorlu sularda vardır. Karbon
lu müvellidülma ltalya, Kafkaaya, 
Çin, ve Amerika maden ıularında 
mebzuldür. Maden aulannın bir 
çokları ıoğuyup gazlerini kııybe
dince, inhilil kabiliyeti az olan 
maddelerin bir kısmı hemen çık
tıkları yerde, çok defa çeşmenin 
ağzında tere11üp ederler. 

Bazı Fransıy maden suyu iıtaı
yonlannda kronik romatizmanın 
tedavisinde kullanılan madeni ve 
nebati = madeni çamurlar vardır. 
Maden sularında alk aınıfına men
ıup nebatat ile iptidai hayvanlar
dan bir kıımı bulunur. Derinden 
ıelen sularda mikrop bulunmaz. 
Fakat bazı ıularda adi mikroplara 
tesadüf edilmlttir. 

Maden sularının lezzeti terkip
lerinde bulunan maddelere göre 
değitir. Maden auyu şişelere dol
durulup içilmiye tahs<s edlldiği 
zaman berrak bulunmalıdır. İçinde 
kaya parçalan, kum, kil bulantıları 
bulunmamahdır. Vana ıuyu ha
vuzlara gönderip berraklattırdıktan 
ıonra aktarmak lazımdır. 

Bazan aralan ağzında berrak o
lan ıular, ıonradan bulanır. Bazı 
ıular ekşi, bazıları tuzlu, acı; bu
ruşturucu, kokulu ve bulantı verici
dir. Suhuneti 23 ile 33 derece ara
sında olan ıular mutedil, 33 ile 42 
arası termal, 42 den yukarı hiper
te.maldir. 

Alay kahyası - Görülmemiş bir 
rezalet 1 Yahu, arabacı, kendine 
gel... Çıldırdın mı ? 

Arabacı - senin anlıyacağın : 
boynuzlan taktık ... Anladın mı ka
hya efendi! Karım. Jozefini şu oda
da bir adamla beraber gördüm! 

( Ölüler komserine) komıer ef
endi, şöyle yanına çık da karının 

hiyanetini cürmü meşhut halinde 
teabit eti 

Ölüler komseri - Ben ölülere 
karışırım .. karı koca davalarına ka
rışmam ... Haydi, yoluna git ... Ölü
nün ailesi aabıraızlanıyor ... 

Arabacı - Yoluma mı gideyim! 
Demek karım Jozefinl gözgöre aşı
kının yanında bırkayım, öyle mi? 
Allah göstermesini Ah alçak! Onu 
memnun etmek ıçıu ''" r-r--"'· 
ğım kalmıyordu ... Ey ahiili ... Karım 
olacak o aşifteyi hemen her akşam 
konserlere, barlara götürürdüm! 

Kendisimi methetmek gibi olma
sın amma, evvel Allah, arılan gibi de 
likanhyıml Daha ne iıtiyor, bilmem 
ki ... ( Bağırıp pancurlan döjl'erek) 
ıöyle Jozefin, benden ne iıtedinki 

iki ettim 1 
Otelci - Bizim pancurların ne 

kabahati var, yahu! Karınla aranda 
bir geçmiş varsa, bekle dışarı çık
sın .. Kozunuzu :sokakta paylaşınız 1 
Nah 1 İtte çıktı 1 

Termal ve hipertemal suların 
menşei dahilidir. 

Suyun hararetinin de tedavi 
noktai nazarindan ehemmiyeti var
dır. Muğlak ve fakat fiziolojik ve 
terapötik tesirleri muhakkak olan 
maden sularını kimyevi, hike
mi terkiplerine, şifa ha11alarına ve 
saireye göre tasnif ederler. 

Kimyevi tunife göre klorlü, 
kükürtlü, sulfatlı, bikarbonatlı ve 
bu dört sınıfa dahil olmiyan maden 
ıuları vardır. Bu sularda aralarında 
ayrıca tali bir takım ıınıflara ayrı
lırlar. 

Maden sularının vü-
cude olan tesirleri 

Maden ıuları radyoaktif ha&1a 
neticesi doğrudan doğruya ihtiva 
ettikleri serbeıt anyon ve katyon• 
lardan hasıl olan hali tevellüdidelri 
emlih ile tesir ederler. Maden su
larında bulunan kolloid maddele
rinde teıiri vardır. Vücudun enaacı· 
nı te,kil eden hücreler, kolloidal 
mahlulatı havidir. 

Tagaddi, nüvelerin etrafını saran 
zarflarda vaki olur. Miıeller (kolloid 
habbeleri ) ne kadar ufak oluraa 
tegaddi o kadar fazla ve i~i olur. 
Kihil bir insan vücudundaki satıh 
yekunu 2,000,000 m , dir. Vüc.uttaki 

miseller de tıpkı alelade kolloıd ka-
nunlarına tabidir. Nüveler yavaş 
yavaf hacmini büyültür, kemale ge
lir ve tereHÜp eder. Her maddeniıı 
hacmi bilyüdilkçe, her aıa ve. nesic
de bulunan misel adedi azalır. Bu 
suretle tegaddi de yavaşlar. 

Bütün bir azadaki kolloidin ıu
kutu o azanın hayattan mahru 
miytini mucip olur. Maden ıulann
daki iyon ve kolloidler elektirolit 
ve menfi itaretli kolloldleri tadil 

}azarı: Cami (/İ.ıııııiJ 

Arabacı (karısının üzerUıe •~ 
rarak) - Beni aldattın hal J{aY~ 
yürü eve; sokakta rezalet çıkarı" . 
itime gelmez. Ben sana evde röıteır 
riml Yürü bakalım! 

Alay kiilıyaaı - Ne! gidiyorrııu• 
ıun? Ya cenaze arabaaı? 

. Ar~bacı - Cenaze arabaJI b~ 
vız geliri Anlıyormuıun? Viz ge6 
Bana herşeyden evvel namus I!Jlfll' 
Ben karım Jozefinfe kozumu pır 
laşaıak için evime gidiyorum! (iV' 
rısını alıp uzaklaşır.) 

Alay kihvası - Ben ne yıP'' 
yım şimdi! Alay bütün caddeyi tıı~ 
tu. Müruru ubur durdu .. Ne y•P'' 
yım yarabbi? 

odasının peoı" 
şapkalı bir at" 

(Bu sırada otel 
resi açılır, ıilindir 
bacı görünür•) 

Otelci (kahyaya) - Bu ad,ıııı 
gördünüz mü? İıte arabacının 1<JI'' 
11 bu adamı ıever. Oda arabac:ııll' 
Yalnız o gelin arabası koşar. ArıırrJ 
ziyanı yokl Arabacı değil mi? Jlel 
söyledim... Sizin arabanızı götUıt' 
cekl 

Alay kahyası - Bizim arab•f 
götürür müıün? 

Gelin arabacuı - Maşallah! gt 
türürüm de söz mü? Arabacılık ,r 
naatım yahu! Hazır reımi eabab1-

da üstümde! Kırbacım bile. var! ..ı. 
(Arabacı cenaze araba11na " 

ner.) 
Alay kahyası - Kuzum oğlU_, 

şu kırbacının ucundaki beyaz !ıol' 
delayı çıkarıver ... Malum a ... 

Arabacı - Farkındayım 1 B' 
itte iyi kaçmaz 1 De hey 1 ... 

(Arabayı ıon ıür'atle ıürıııel' 
başlar. ) 

Ölüler komıeri (ahaliye) : 
- Malam a... Adamcağız d; 

ma gelin araba11 koştuğu için ar 
gitmeğe alı,mamış 1 Cenaze arab•' 
olduğunu unuttu ... Mezarlıkta 1ıulıl' 
ruz. Yürüyelim 1 

Alay Kahyaaı - Cenazesiı ,ı~ 
yı ömrümde ilk defa görüyoru111 

Ne yaparsın ? Ba,a geldi 1 
İKiNCi PERDE 

C- .kalmanın h~ti. 
Sahne mezarlığı gösterir. 
Alay kihyası - Hayreti Biı dl~ 

zarlığa geldik 1 Cenaze araba11 rJJJ 
danlarda yok 1 Elileme karşı r 
olduk 1 11 

Ölüler komıeri - İtte dört o• 
ge.liyor. . ~ 

Gelin Arabac111 - Affeders•~ 
geç kaldım 1 Şimdiye kadar ce 
ze arabası koştuğum yoktu ... aeli" 
gilvegiyi gezdirmete alıtmıfı~ 
Alışkınlık belisı, Bulonya ormaııl 
bir gezinti yapıp geldim il 

1 
Nakili: Ki~ 

ıl 
ederek ıukuta hazırlanan bu~111j 
vikaye etmek ıuretile hayata 1 ıl". 
olurlar. Maden sularındaki pıad ,ıı' 
ler vücutta bulunan bazı P-' dı' 
hücreleri de imha ederler. rJ•;; 
ıuları, bünyelerinde bulunan Jll ~ 
delerle vücuttaki misellerin ı~tetİ' 
kalınlattırır, dolayısile keın• 'I. 
ni ve binnetice tereuüplerini 1 ııı" 
eder, yani o neıcin ömrünü uı..•1,_ 

Maden suyunun tesir etme•1
11"; 

mevaddı madeniyece zengin ° d~ 
sı lazım gelmez. Bazen ıııe~J,ııı 
madeniyece fakir olan sular ,,,.~ 
iyi tesir yapar. Çünkü sularda )IJ' 
him olan nokta kolloid ve iyo~,. /" 
!inde intişar etmlt molükiJJlel" 
zlalığıdır. d~ 

Maden ıulan aralan aV~,;~· 
çıkarken içindeki madenleriıı dl' 
rile ne şekilde birlettiti malll111 

tildir. 01•' 
Fakat kat'i ve muhakkalı ·l 

bir fey varaa su hararetini de~fe' 
rip radyoaktif ha1&asını ve 1 et• 
rini kaybettikçe kıymetten ~~! ,~· 

Havanın, mevıimin teaır b;.l'r' 
lar radyoaktif ha11alarını k•Y 80yo' 
!er. Azami bir ay sonra, eıı ' 
aktif sular bile mahvolur. 8df' 

Maden aularında bulun•" t ıı~ 
aktif haoaa hücreleri billı•'jSıı ,d ~ 
daki kırmızı küreyveleri teıD 1,.ıd,. 
Cümlei asabiyeye tesir ve : t1Y 
umumiyi tezyit eder. TorY0 ıeri f~ 
ıinde kanın kırmızı kürefV'f ,,lif 
talır, küreyvatı beyzanııı 

1
, 

tezayüt eder. Jı'' 
Elektriki nakleden ıııtarı1,.,r• 

lık tedaviıinde mühim rol ~.,ı,ı;; 
Radyoaktif ıular yalnıı I•'' . sal' 

ra defi!, aıhhatte olan ın ·~ 
yarar. it:' 

iktisat Vekileti merkeı 
liboratuarı fefl 

Kerim öıııet 



.Beykoz; 
ya.rışlE:t.rı 

[Son mıntaka birincilik müsa
bakalarından sonra cümhuriyet 
refikimiz de intişar eden bir yazı 
doJayısile Beykoz kulübünden bir 
mektup aldık. Bu mektubu aynen 
neşrediyoruz.] 

.Muhterem Cümhuriyet gazete
sinin 30 Eylftl 929 pazartesi nus
kasında (Beykoz yarışlarında bir 
yanlışlık) serle..hasıyla iki sütuna 
yakın yazıyı lıer kes gibi bizde 
okuduk. Hak.em heyetini de ali· 
kadar eden bu yazı için isimleri 
mevzubahs zevatm ne diyecek· 
lerini bilmiyoruz. Fakat kulübü· 
müzü de alakadar eden bu yazı 
hakkmda ilk ve son noktayı naza· 
rımızı arza mecbur oluyoruz. 

l - Bevkoz kulübünün anla-
dığına göre nizamnamesi filhakika 
ecııebilerin yarışlara girebilecek
lerini fakat derece alamıyacak· 
larını kabul ediyor. Daha evvel 
lieyk~ 7e Bebek yarıılarında bu 
ecnebıler hususi müsaadelerle ya-
rışlara &irmişler ve dereceleri hu
s~st müuadelerle k~bul edilmiş· 
tır. O yarışlar te§vık müsabaka-

neller bulunduğunu, son yarışta 
bunların lisansları geri alınarak 
müsabakaya kabul edilmedikleri 
için Galatasarayın galip geldiği 
noktasına gelince: 

Beykoz kulübünün bir kürekçi
si için protesyonel denmiştir. Fe
derasyon tahkikatını zabıta ile yap
mişt!r. istihbaratımıza göre zabıta 
hu efendi için ne sandalcı ne de 
balıkçı dememiştir. 

Ku~ayı Milliye teşkilatı emrin
d~ d~nı.zde çalıştığını cevaben bil
dırmıştır ve barkadaş. bu cevaba 
r~gmen yarışlara kabul edilmemi§
tır. 

J 
Kuvayı milliye emrinde çalıc:an· 

arın a t " ı :.' . .?18 Or er arasına girmesi 
hır cfirum müdür de"' ·1 "d· b 

k 
, gı mı ır, u 

no ta anlaşılacaktır. 

Bina .. eııaleyh Bebekte mağlup 
olan Galatasaray müteaddit pro-
{:syonel kürekçiler karşısında mağ· 
ulıp olmamıştır, futbolde tenistel 

odub 'b' ' Eıu . gı. ı o gün daha çok çalış· 
tığını bılfhl ispat eden bir ekip 
k~rşısında mağlup olmuştur. Nite· 
~ım ~a1atasaray mıntaka birinci
h~er~nde he: kesi~ beklediği kud
retı yene gostermıştir Ve yazıl-
f!ğ~ gi~i .kimse Galatas~rayın mağ· 
Uhıyet!nı. beklememiştir. 

Bu ıddıa onun senelerdenberi 
kazandığı şereflerin etrafına üşü· 
şen tufeylilere aittir. 

. ~ı.rakahm da asıl gençler, biri· 
hırını daha iyi anlıyan ve seven 
gençler konuşsunlar! 

Borsa ~ lifvand• ., ite.dam 
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SiJvanda bu sene zahire bollu· çalışan köylülerimizi derin bir 

gu şayanı hayret bir surettedir. sürur ve saadete kavuşturmuştur. 
Maamafıb daha bir çok harmanlar Köylülerimizi ca11dan sevindi· 
yerden kalkmamıştır. Bu harman· ren bu ktınun, ayni zamanda onla· 
lar yerden kalkacak olursa buğday rın pek mukaddes olan hukuk ve 
fiatı şüphesiz ki daha fazla iner. h~rriyetlerini dahi temamile iade 
Bu bolluk içinde köylü geçen sene- etmiştir. 
lerin darlığını tamamile unut- l :ıte bunun içindir ki koylü 
muştur. Şimdi her köylü derin bir içinden gelen ) üksek bir hiısi 
sevinç içinde tohumunu, sattığı şükran ye hürmetle, onu bu gil· 
boğday parasile çift aletlerini, öküz- neşli ve mübarek sabaha kavştu· 
lerini ve sair zaruri ihtiyaçlarını ran, benliğini, hüriyetini, kıymeti 
ihzar ediyor. maddiye ve maneviyesini tan1yan 

Köylünün bu hararetli ihzara· Cumhuriyet devletini ve onun mu· 
tına eğer tabiat ta yardım edecek kaddes banisi Gazi Mustafa Kemal 
olursa gelecek ~eneld mahsulatı· hazretlerini ruhundan, dilinden, 
mız daha feyıli ve daha bereketli samimi dileğind~ı asla çıkarmı• 
olur. yor. 

Bu sene köylülerimizi sevindi· • •. 
ren bu feyz ve bereketten başka Silvanda içtimai hayat gittikçe 
bir de arazı meselesidir.Malumdu- inkişaf ediyor. Memurin arasında 
r ki köylülerimizin ekserisi arazi- çok samimi bir rabıta vardır. 
ye sahip olmadıkları için semerei Kaymakam bey tam ve ıuurlu 
mesailerinin ancak yirmide birini bir nazım vazifesini görmektedir. 

Belediye dahi vazifei içtimaiyesini ' 
elde edebiliyorlar. Yazın kızgın gü· 
neşi, kışın soğukaltmda bila fa. hissederek bütçesinin vüsat ve ta· 
sıla çalışan küylülerimizin bu katına gore kazada yenilikltr vücu• 
suretle semerelerinden mahrum de getiriliyor. Halkın, medeni is-

kaı 1 
teklerine tercüman olarak çalııı· 

ma arı adalet ve insaniyet ka- 1 k d 
idelerile şüphP.siz ki asla kabili te! yor.Kazada genç i hayatı a uya• 

lif değildir nasıl olur, kövlü müte- nıktır. 
madiyen ~alışsın çabalası~, topla- Gençler Türk ocağı, Hilaliah· 

mer, Hidyei etfal gibi yüksek 
sm neticede arazi sahibi hepsini teşekküllere dahil olarak çok 
ellerinden alsın.Cumhuriyet devle· samim bir his, ruhi bir zevkle 
timiz yüksek prensiplerile taban çalışıyorlar. Bazan müsamere tem• 
tabana zıt olan bu fena ve köhne sili gibi hissi ve fikri terbiye Y&· 

usule nihayet vererek, mustahsil sıtalarına müracaat ediyorlar. 
köylülerimizi toprağı, tarlaya sa· Bu feyzli ve kıymetli hareket· 
bip etmek maksadile çıkardığı ara- ]er, şüphe iz ki kazanın şuurlu 
zi kanunu; senelerdenberi acı bir bir intibah safhasına intikal et· 
azap içinde beratlı bir amele gibi mekte olduğunu müjdeliyor. 
H•••••••e•n••••••l••••••aaaaaaaaHaaaMa•aa1-Haanıaaaaaanaaaaa11aaaaaaae•aaaaaa1aaaaa .. aa9W' 1 ,,,_._ 

larıydı, ıon yarış da mukannen 
mm taka birincilikleridir • Yani 
müptedi , hanımlar ve kıdemli 
grup yarışlarıdır. Bu gruplardan 
yalnız kıdemli yarışları mıntaka 
birincisini tespit edecekti. Nizam
name bu üç grup yarışları için de 
muteber olmak llzımdı. Takım 
takım ecnebi kürekçilerle kazanı
lacak munffakıyet o kulübe ne 
ıeref bahşedebilirdi? 

(~_D __ a ... v .... • .. t-..ı_a;;.;.r_.J). ( Okuyucu ıaır:) 
Fatih askerlik dairesinden: Marangozlara 

1 Teınnievvel 929 Ticaret 

Borıaaı f idtları 1 
Tarife Der 

Bir kulüpte orduda askerliğini 
yapan bir kürekçi, ötekinde bir 
lrın tebaası bir, Alamın kürekçi .. 
MemlE>ketçillk noktasıhdan bu ha· 
disenin ehemmiyeti yokmudur? 

Filhakika Beykozlu gençler Ga
latasaraylı arkadaşlarına bu yarı· 
şın birincilik bayrağını vermişler· 
dir, fakat puvanlarını değil ... 

"Netice neden öyle oldu?. fık
rasına gelince: 

Eveli Galatasarayın 20 puvanı
na mukabil Beykoz 10 de~il, 12 
puvan almıştır. Dört kere üçün on 
mu, on ikimi ettiğini biz de bir 
haylı dü§ündük. Nihayet muhiti
mizde mehzulen bulunan bir ba
lıkçı bize hakıkati söyledi. 

(Bebek yarışlarında Beykoza 
mağlup olan, daha doğrusu ettiri
len .. J Kelimeleri bizi çok mütessir 
etti. Yalnız timdi sırası geldi de 
soruyo~uz: Bebek yarısları proğra
m ını kım }aptt? Hakem heyetini 
~m inti.~a?. ~.tti? ~ykoz mu? Bey
koz kulubunun tarıhçesini karıştı
ranlar bu neviden hiç bir cüretkılr· 
lığa tesadüf etmezler. 

Bebekte , temamiJe meçhulü
müz bulunan bir hakem heyeti 
karşısında , mütemadiyen itiraz 
eden Galatasaray deniz kaptanına 
baş hakemin: 

- A... beyim. Bugün böyle 
olsun dediniz, böyle yaptık, şuna 
itiraz ettiniz kabul ettik, buna ha· 
yır dediniz peki dedik. Adaletten 
bahsediyorsunuz. Eğer adalet var· 
~a Beykoz kulübü birincidir de-

' 
diğıni aynen biz de, Galatasaraylı 
arkadaşlarımız da, 0 günün yan 
hakemleri de, hakemlerin dost ve 
ahl>Bpları da hep işittik. 

Bebek galıhiyeti Beykoza ancak 
§U duyğuyu vermiştir: 

[Çalıttık: Bize sporun her sa
hasında rehperlik eden Galata
saraylı arkadaşlarımıza bugün ga
lip geldik. Yaran o gale~yi bizden 
yene alacaklardır. Çünkü bu is
min arkasında bir ordu var deniz. 
de filoları var. Haklarıdır .] 

Bebek yarışlarını kazanan Bey. 
km- ~ilrekcilPrı arasında profesvo-

Daireye merbut askerlik şubeleri 
15 · 10 · 929 tarihinde haşlamak ve 
29-10.929 tarihinde serkiyata nihayet 
vermek üzere 322 dol'l-umlu efradın 
kimilen ve 323 doğuı:luların kısmen 
eevkedilecekleri illn olunur. 

lıtanbul Müddeiumumiliğinden: 
Mezunen Istanbulda bulunan ve 

fakat adresi meçhul olan Kızılca ha· 
mam Sulh hakimi Noman beyin der· 
hal vazıfesi başına hareket etmezse 
müstafi addedileceği Adliye vekile· 
ti celilesinden bildirilmiştir. 

• •• 
lstanbulda bulunan ve fakat ad· 

resi meçhul olıın Çanakkale müddei 
umumi mua,ini Osman be)İn derhal 
'azifesi başına hareket etmesi lüzu
mu Adliye vekaleti celilesinden bil· 
dirilmittir. 

• • • 
I!tanbulda bulunan ve fakat ad-

resi meçhul olan Ankara aza müla
zımı lhsan beyin temdidi mezuniye
tine imkan olmadığından vazifesi ha· 
şına hemen avdet etmesi Adliye \'e· 
kaleti celilcsinden bildirilmiştir. 

Ziraat erbabına 
Bazı gazetelerde (Borç tecili - Z·i 

raat Bankas ınıô İ)i bir kararı) ser· 
le\·ha•ı altında Zlırra borçlarının gele· 
c~k seneye badar tecile karar verildi· 
~ıne mütedair bir fıkra intişar etmiş· 
tır. Bu kerre Ziraat Bankası Umum 
.Müdürlüğünden gönderilen tezkerede 
hu sene bazı mıntakalıırda mahsul 
kura~lık, sel veya doludan çok mü: 
teessır olmuş bulunmakla heralkr 
umumi rekoltenin geçen senelere naza 

ran ço~ dboaha iyi bulunduğu,bu itibarla 
umumı ıç tecili kat'iyen tecili 
bahsolmadığı, maahaza bankanı 

l·r b n mu· hte ı sc eplerle mabıulleri hasar &. 
- a~ 

rayan z~rraın vaziyetlerindeki ıstırarı 
nazart dıkkate aldığından ve bu yUz
den borçlarıni ödemeğe kudreti ol· 
mayanların borçlarını tecil hakkında
ki taleplerini hususi surette tetkık ve 
iı' af etmeğe karar verildiği mevzuu 
banka idaresinin ,·erdiği malumattan 
ulaşılmaktadır. 

Moskova - Newyork 
Seattle, 30 [A. A] - Siberya 

tarikiyle Moıkova-New· Y ork ıefe. 
rinl icraya tetebbGı etmit olan "Te
rre dea SoYlyet,. aamındaki •oY)'et 
tanueal Sldka (Ala.kaya) v&ııl 
olmuştur. 

Marangozlar cemiyetinden : 
. Cemiyetimizin deJaletile Galata ci· 

betinde ve piyasa mahallinde son ~if. 
t~m makinelerle kurulmuı mUkemme! 
bır marangoz fabrikası denen aahlıt 
veyahut makinelerile birlikte kiralık· 
tır. 

Her türlu suhulet ibraz edilecektir, 
Görü§mek istiyenlerin Galatada cemi· 
yet merkezine müracaatları. 

l2: 13 Y•tında bir çocuk 
iıtiyoruz 

Yazıhanede çalışmak Uzere 12:13 
yaşı nda bir erkek çocuğuna liizUm 
vardır. Arzu edenlerin Galatada : Ga· 
lata postanesi yanında Güzin hanında 
No: 3 müracaatları. 

Yunanistanda veba 
Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 

kiletinin 25 Eylul 1929 tarih ve 
hıfzıHıhba 97416755 numaralı eınir
namesine tevfikan teblij' olunur: 

Son zamanlarda YunaniıtaD li
manlannda •eba vak'alan tekerrilr 
etmekte oldutundan mezldlr bük4-
metin tekmil limanları mİvaredab· 
na muayenei bbbiye ve tilifı Far 
tedbirlerinin konulması tensip kı-
hnmıtbr. 

Fahri hemşerilik 
Londra, 30 [A.A] - Nevyork 

belediye mecliıi M. Mac Donalda 
Fahri be,ehrilik unvanını vermiye 
karar vermlttir. 
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numarab mnlaGrlerl zayi ettim. Ati· 
deki aclre ae teallm edildljiade •••· 

nun edilecektir. 

Marpuççulanla Hferotlu ban 
kapmada mana• l.mall Hakla 

Kadıköy köpırQ taırlfeDerı 

fil 
=- E i :· 

f 1 

n 
·ı 

1 
• .; 
ı: 

t 
r 
i' • t 
"" J 

ı. 
• 1 

Köprüden 
Kadıköyilne 

l - l'"'"\ 
6 ıs 

Kadıköynden 

ı Köprüye 

• 6 15 

i j l: 
• ' 8 45 

7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

t 9 Q5 ['] .. ı 9 50 
t 10 25 
~ 11 05 10 25 

11 05 
11 40 
12 15 
J3 05 
3 50 

14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

ı 11 40 

i 
12 15 
13 
13 50 

ı 14 35 
• 15 

16 

1 
1 

16 30 
17 
11 ıs 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 29 
21 05 
21 28 
23 

1'1 Sefer yalag Cwa. Pa .. r. Çar
paba tılalmi Baydarpqaya utnya 
eaktu. 

rl Sefer yalaııı Paurteal, Çartam-
lııe .. .Zeri Ba~qaya atray .. ...... 

Köprüden 
Haydarpafaya 

1 - l"'I 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 05 
11 40 
12 15 
ıs 05 
14 25 
15 15 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("' 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

Haydarpatadan i Kaprüye 

6 20 
7 ıa 
7 48 
8 25 
8 55 
9 ıı rı 
9 35 
9 56 

10 85 
11 13 
11 '8 
12 20 
13 08 
ıs sa 
14 40 
15 08 
16 08 
17 ıs 

11 40 
18 15 
18 S5 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
IS 08 l""J 

r"J W.t ,.._ .-parı.. ,.ı. .. 
Per,embe, Cama, Pıuar 1ilalerl11i ta· 

ldlıeclea ... ·~ .... ya· 
eakm. R••••D'll Jıl.Ucıl ..,..ta•eu 
Baynmua ...... ıued- ..._ ._. 
.- .,..........,. otra,._Jdar. ,..,.,_.,.....p ..... , ......... 
Cama ....... Ba1...,_..111 ... ,.. 
•ldaır. Y ..... •a•as•ma blriael ... 
_.... .,...... eoaaaea ...... 
kadar .. ... a..,-.,..,. ....,. 
C!llktır· 

Adalar tarifesi 
10 Haziran tar.ihiDdeD itibaren CamadAa micla glalere mah•ua adalar battı 

Sefer No. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
ıs,oo 
ıs, ıs 
lS,45 
16,00 
16,lS 
16,30 
16,SS 

P endikten kalkıt 
Kartaldan 
B. adadan 
Heybeliden 
Bur.azdan 
Kınalıdan 

" 
" 
" 
" 

Mu dadan • 
Kadıkayondeaa 11 
Kllprlve vanı 

Sefer No. 

KBpriiden kallat 
Kadık8y(lnden 
Modadan '' 
Kınalıdan ' 
Burrudan " 
Heybe ilden " 
B. adadan ., 
Kartaldan " 
Pendlkten " .. 

2 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

4 
7,44 8,25 

- 9,05 
9,20 

8,35 9,35 
8,45 9,45 

--7,tt 
7,30 
7,45 

-8,30 

6 
9,10 

f -
9,50 

10,05 
10,22 
10,30 

7,00 
7,10 

8,05 

8 
10,15 
10,s5 

ıı,os 
11,20 
11,35 
U,50 
12,15 
12,SO 

7,0S 
1:ıo 
7,.45 
8,00 
8,lS 
8,30 

9,15 

10 
12,00 
12,20 

12,50 
u,os 
U,20 
13,30 

-

8,00 

!,55 
12 

U,35 
1s,ss -14,30 
14,45 
15,00 
ts,16 
15,40 
ıs,ss 

f 9,00 
- 9,10 
• 9,25 

.li 9,40 

14 

-
15,40 
lS,55 
16,10 
16,25 

-10,00 
10,10 
10,25 
10,40 

-
16 

17,00 

17,45 
18,00 
18,tS 
18,25 

-
l'J Ba 1 taretli aef'cırırr Talnı• Paar alal.ıae •a ..... olap IO Eyl6la kadar yar ılaeakbr. 
"'IRu ,,,.~,.ııı el"l" r ~n F.v,,•naalt'.il•"kl'r •t?ilnleri ,-apılmn•a ... 1r vr :lO Evhi'- tar:ı, ",1 "" lti 1ı. r,.n Pıu..-

• 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

12,55 

18 
18,00 

18,4S 
19,00 
19,15 
19,30 
19,SS 
20,10 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
lS,40 

20 
18,0S 

19,00 

, .. ) 

17,20 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,15 ---

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 
18,0S 

18,30 

24 

19,0S 

--
29,00 
20,10 --

23 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 --20 

26 

20,15 -
21,00 
21,ıs 
21,30 
21,40 

25 
19,IS 
ıt,20 
19,SO 
20,0S 
20,20 
20,35 

21,iö I 
21,30 

28 
21,45 

22,SO 
22,SO 

(") 



am 
Ataların ba ıözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 
iıpat eden bir şey olmaz. F arzedelim ki bir yaşında bir çocu
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için her gün 

kumbarnya yirmi beş kuruş atmaka karar verdiniz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 

liraya yakın bir yeküna baliğ olur. Çocuğunuz bej 
7aşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına vardığı 
zaman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lirası 

yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılac k çağda bu her muşkili atlatan bir 
aermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 

kumblra alınız ve bu gfinden tezi yok 
her gün 25 kuruş arttırmağa 

başlayın • Bu gün arttırdığınız 
( 25 ) kuruş yarın çocu· 

tunuza bir sermaye 
olabilir. 

Türkiye iş Bankası 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsu!a telefon Bey
cğlu !711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Allalemci ban 
telefon lstanhul 569 bemevi 
banka mumelitı ve emniyet 

kasaları icarı 

Gmette 
fabrikası 
müstah temininden 
dokuz da dördü 
dafma 'eni bıçaklan muayene ed• 
mıkııarr. -·gayri muntazam. bu• 
tıınan bıçukbrher zaDUn ıptal 
cdı1~1ttedır. Bu yüzden Gillette 
t.er vakit iyi uaş olmanw temin 
eder. 

t Yola çıtmazdıın evvel bir pak
' tl almanızı derbatır edinlı. --- ..... ..... .ıg ......... ........... 

illette 
B C)oğlu bırinci eul huı.uk luıkimlı •ın· 

d n : Gelatada Su i keleııinde ıarfidi 
hanında o. 9 • 10 dairede mukim iken 
elye.. m iknmetglihı ~eçhul bulunan Yor
,l'i tiryand filas ~endıye: Zehra hamının 
Calatada sulh hukuk ın.'lb emesinden is
tihe l cyledı&i 20 • Mart • 339 tarih \e 
169 numar:ıı \'e ma~esuif . d~rt 
üı liranın tahsiline . daır b~r~yı ınfaz dairei icraya tevdı Ye teblıği muk

tezi ihbarnaıı;e zahrında iknnıetinızin 
aıeçhul olmasına binaen bir ınah müddetle 
gazete ile illin edilıdiğı \e ıııfiddctı kanu· 
ni)e1ı ıarhoda ruura~~t. _ctmldi~İ!1~r~cıı 
l:ıcr mucıbi karar tımhı ılanı.lsn lnlıtıbar 
<Jn 1 eş gun zarfında q29 • 8146 dosrn mı· 
marasıle mur:ıcaaıla borcunum mukabil 
uınl ir6e emeni.. aksı wkdirde gı~abınmla 
uıu :neleı ıcra.:e ifa kıhnnrağı ı'fin olıı • 
ııur 

Şehremaneti ilaniarı 

l\fa tbaacılara: 
Şehrcmanetinden: Cetvel 

halinde ve içinde renkli gra 
fikleri bulunan (500) sayfalık 
bir kic.:ıp pazarlıkla bastırıla
caktır. Talip olanlar S Teşrini
evvel Cumartesi günü saat on 
beşe kadar levazım müdürlü
ğüne gelmeleri. 

Ş ehremanetinden ; Eyipte 
camıi kebir mahallesinde 

bahriye caddesinde 82 numa
ralı dükkan 1140 kuruş bedeli 
ıehri ile talib i üzerinde olup 
ihale müddeti 8 Teşrinievvel 
929 tarihine temdit edilmiş 
olduğundan fazlasile talip olan 
ların şartnameyi görmek üzere 
her gün müzayedeye girmek 
iı;in yeymi mezkurde levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

B ayazıt dairesinden: Sultan 
Ahmet civarında Lala Hay

rettin mahallesinin alemdar 
caddesinde Rıza paşa arsası 
ihata duvarının bir kısmının 
mnili inhidam bir vaziyette ol
duğu görülmüş ve mutasarrıf • 
!arının mahalli ikametleri bu
lunamamıştır. işbu duvar ilan 
tarihinden itibaren 48 saat 
zarfında hedınedilmediği tak
dirde ebniye kanununun 48inci 
maddesi mucibince dairece 
hedmen mahzuru izale ettirile
ceği tebliğ makamma kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. 

Ş ehremanetinden : Heybe1i 
adada İsmet paşa rıhtımının 

arkasındaki isim taşı yazılarının 
değiştirilmesi pazarlıkla yap
tırılacaktır. Taliplerin 9Teşrini· 
evvel 929 Çarşamba günü saat 
15 e kadar levazım müdürlü-

L 
Vamköyünde kargir iki cpartman dairesile bir küçük haneyi 

ve ayrıca altında büyük odaları havi fabrika ve depo itti
hazına elverişli bir mahalli Ye ana muttasıl bir antrepo 

ve eşcarı müsmireyi havi büyüle bir bakçe ile dal 

mahalini ve alafıranga hamam, kargir ıu depolm 

ve ıu tesisatı ve ayrıca üç dört ma2iora maileziıi 

kayıkane, telefon ve mükemmel sağlam 

•ıhtımı buluneo yüz bin lira kiymetinde bü-

vük bir sabilhane 15000 liraya sablıktır. 

Kigi · satl k ıye 

Bahçekapısında piyasa yerinde gayet 
metin ve mükeın mel bir ardiye 

gayet ucuz satılıktır. 

Satılık mükemmel otomobil 
ve deniz motörü 

B U •1 k k . Hem açık ve hem kapalı ga· mar a . yet lüka bir otomobil ile 
35 beygir kuvYetinde gayet Ula ve kiymettar bir tenezzüh 

motörü gayet ehYen satılıktır. 

HASAN ecza deposuna müracaat. 

YA 
IRIENKlb.o 
Reşat Nuri, () han Seyfi, Yusuf Ziya 

Beylerin yazıları ... 

Teşrinievvel Perşembe günü 
çlklyor. 

Mütehaesıs Sporcuların yazıları, Tü kiye ve 
2 A vrupada Spor hareketleri, A vculuk, Hava
i cılık, Sinema, Roman, HHı.~lye, ikramiyeli ! müsabaka v. s. 
: 

!!!!!l!~~~~mlJ . i i z 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 • 

e.rniööiaee:.ı•e••••••••••Ma•!!!Mile~:~~~~!..~~~··· · -·· · P t T l f L ... fufiffi .............. t. .................................. • .......... ~~ 

os a ve e Şl'd~ . et~adzım posta ve telgraf lev~~~~·· .. 
mu ırıye ın en: .. d .. 1 .. ~ .. d 

1- Ve11iti nakliyede kulJanılmak nıere 6000 .. 10000 kilo benzin ffi Ü Ur ugu en• 
ve 300 • 600 kilo makina yağı kapalı zarf uıulile münakasaya . . . . • 
konulmuştur. idare bendıye ıhtıyacatından olan 5000 kılo ambalaj kağ'ıdı 2000 
. 2- 7 teşri~ieuv:I. 929 tarihi~~e i~ale~i icra kıl_ınacatında? talip1e· ki!~ !icim 50000 ad~t etiket, 100000 adet kapsol, 1500 kile külçe 
rıa bu baptakı ıeraıti anlamak ıçın şımdıden tcmınat ve teklıfnamelc- muhfir mum, 5000 kılo hurda kurşun münakasaya vazedilmiştir. Mü-
rini tevdi için de mezkuk tarihe miisadif pa~esi günü saat 14 te yeni nakasa 12-10-929 cumartesi günü icra olunacağından yevmi mezkOr· 
postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. da usulüne tevfiken temhir ve ihzar edilmiş olan teklifab havi zarfla.n 

rir.asete ~eTdi eylemeler~. ve olbaptak~ şartnameyi almak için de her 
gun ycnı postanede mubayaat ıubesıne müracaatları. 

• 
eşya oyun üzerinde 

müessirdir 
Btitün dilnyada teslim edilen bu hakikatı 
yakından görınek ve tecrftbe etmek is

terseniz, hütiln Spor levazımatınızı 

Posat TelQraf Levazım 
M (ı d ör 1 (ı Q(ın den. 

Salkımıöğüttcki telgraf fabrikasında mevcut maa teferruat buhar 
ma~i~esi ile kurş~ ~ürufu bilm.üz~y:de satılacağından talıp olanların 
teşrınıevvelin yedıncı pazartesı gunu saat 14 te bedeli muhammeni 
olan 2200 liranın yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçesile birlikte Zeki R iza mezkur fabrika müdiriyetinde müteıekkil komi•y•na müracaatları. 

MİLLİ SPOR ticarethanesinden l\1ustamel kamyon Ve bi-
tedarik ediniz. Futbol, Güreş, k b·ı 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim, ne OtOIDO l Satışı 

En. son. 
8~~deı,. en. sa.g- Tütün inhisarı umum müdürlüğünderı 

lam mal "V"e en U.C'-1..Z fia. t: Müstamel dört adet Berliet kamyonu ile bir adet Fiat markalı 

:··················· ...... . : Döyçe Oryaııt Ban i 
: Tarihi te'siei 1322 : • • ! Merkezi idare Berlin İ 
: Telefon Beyoğlu 247,248·934, : 
: 985 ve 1~tanbul 2842,2843 : . ~ 

: Banka muamelatı : 
• k ı . . • ye asa ar ıcarı : 
e • .. r....,,. ,,.,. •\n,,•"C'."") "''°''"''-'"~ -., 

Dit Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi 

Cemil Niyazi 
Muayenehaneleri: lstanbul Sultan 

Mahmut tUrbeı:i. Telefon fst, 2622 

binek otomobili pazarlıkla satılacaktır.Taliplerin her gün kamyonlar ile 
otomobili Azaplcapı levazım anbarında görmeleri ve 5-10-929 cuırı• 
ertesi günü saat 10,30 da yüzde yedi buçuk teminat)arile Galatad• 
mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

F atih ..,ulh 3 üncü hukuk mahkemesin· 
den: Unkapanında değirmen arlunnda 

31 numvralı müteveffa Yorgi efendiye ait 
ddkkln derununda doğramacdığa ait alAt 
ve edevat ve kere•telerin şelıri Tc§rini 
evvelin altıncı pıııar giinü aaat on dirde 
mabftllindo bilmUzayede toptan fUruht edi· 
leccğindeu iştirasına talip olau·arın yevmi 
,.e \•aku meıkfirde mahallinde hazır bu· 
lunacnk memuruna muracaat eylemeleri 
illin o unı1r 

N cıdimde mustahdem edirneli Rebeka 
namı diğer Meliha hanım dilll ü11-

den ıonra evden çıkıp bir daha avdet et· 
memi~tir, gören varsa atideki adrese lOt· 
fen ıhbar keyfiyet eylemeıi rica olunur. 

Kasım paga Rauf be1 

caddcıi No.6 
Memİ.f ~ 



N?rveçyanın hcilis Mc rina •tıtı 
l baş mahsulü aıemşunıul marka 

Gayet: taz• olarak gelml•tır. 100 kuru•• klloluk şişelerde Hasan Ecza deposu t:optancllara büyük tenzlllit: 

· Allıerl mana· 
••••ll•nıarl: ~~ .'Dantos diş 

Fmdıkhcı. H. M. veklleti aatınalma 
komiıyenaadaa: 

-~~~, ......... ~ .... ~,....._.. ...................................... . 
B ..... uUri lileli talebesi için 425 takım harici elbite kapalı sarfJa alınacaktır. 

n.ı.. S.biriaei tepira-929 caınarteai ghü uat 15 te Banau uksi U.. atm .ı. 
lla kGaİIJoauada yapı~ktir. Şartname .ureti ltoaisyoa .. u-1• mevcutha Taliplerin 
fll1Mmlliai görm'k üzre koaıisyonumuza ve teklifnamelerini vermek üsıe Buna ... 
keri lieecıekl meU.Or komiııyoıua f üracaatları. . 

Y erlt mamallbacları bet yüz bia metre ÇM191ırbk ı- klpelı mıf uaulile münakasa-
,. koamQfhlr ikaleıi 3 • birinci tep ~ tirihiae _..dif peqem»e günü :-* lı&,80 dar. TaliJ?lerin prtname ve numun · i c•k tme her · gün Ankara mer-

• Mba elaıa komıayoaına lllW"Jcaatlan n m na iflidık edecekJerin o gün ve 
~~ nvel tamm.t ve teklif sııektuplarmı nıaJdıuz mukabilinde mezkur komisyon 
rtJUetiM tndi eylemeleri. 

Y •il ~•ülttından yüz ~tınif ~~ha ~e y~ıll. elb~lik bez kap~. zarf ueulile 
mnkii mftaıtbaaya konaallfbl!:· İliatelli 6 • birıncı tctrın • 929 tarıhıoe müsadif 

Pllar gfhlCl aut oadört buçuktur. Taliplerin pıtııame Ye numunesini görmek üzre her 
gün Aabra merkes aatın alma komisyonuna muracaatları ve müoakuaya iıtirak ede
~ o dıı ve aaatıaclu evvel teklif ve temi.nal mekt11plarınua makbuz mukabı
linde lllllkir komisyon riyasetine tevdi eylemelen. 

y ali mamullbadm lııaki ~ W'ı Oç bin metre elbiselik kunıq kapalı r.arfla 
al•*•ea)'a konulmqtur. tı.ıeai 1birinci teırin · 929 tarihiue müsadif pazartesi 

111& oa dirt blıçukt~r. Taliplerin prtname ve numunesini görmek üzre her gün An· 
kara ..- llbD alma komiıyonuna muracaatları Ye miinakasay-. i§tirak edeceklerin 
o gb ~ aaatıadaıı enel teminat "'" teklif mektup:arını makbuz mukabilinde mezltQr ke...,_ riyuetiae tevdi eylemeleri· 

y ıil -ulttmduı .7fiz aek~n ~ ~etre- astarlı~ . bez kapalı 11rna münakasaya 
U..attv. Ihaleü 5 • biruıcı tetrm • 929 tar~hıne mlieadif cwnarteai günü saat 

on clllil· Hplctar. Talip~ ~ ve uumuueeinı görmek üzre her glinu Ankara 
merlla 11taa aı.. keaunıınuna muracaatları ve münakasaya ııtirak edecek} • gfiıı 
·~ llatnl~ ftftl te'ainat ..., teklif mektuplanru makbuz mnkabilind ~o k 
IDIS)IOD r1yuetme tndi eylemeleri. e mcz o-

A tluaôki kıtaat n mü~11atın ~tiyacı için Arpa ve yulrf kapalı llrfla m&nak• 
•ya k01•'1flur İbalelerı 15 • bırinci teorin • 929 aalı giln·· 9 

laf 111t 11 d Adaa d k · u arpa saat ve yu· 
..ı-L! _ __._:_ ~ a at en satın alma komiayonunda yapılacaktır. Taliplerin Ada-

nau.u -w- koauayona Yermeleri. 

K :.-*' ~ ihtiyaca olan Ekmek kapalı wi1a ıatlnakuaya kemnuftur. ihalesi 
T•11wı.1~ut tetrin:929 ~- g(in(i. Urfada askeri •tın alma kolDisyonunda yapılacaktır. 
-...-- rlMlaki mea-.'"" koauayona müracaatlan. 
A -.ı ildi,... için s.10.929 cwnarte•i gflaü saaı 15 te an kale• llinJ,. ......... 

,puulıkla almacakbr. Talipleriıl §&rtnameyi konüsyooumuzda ıörmeleri ve ihale 

ı~de IU'blamede yazılı olduğu gibi tf'minıtlarile koaıityon\UIUIZ& mOracutıan.. 
llllircleki kıtaatıD ibtiyacı olan makama ve İm.irdeki bava kıtutnwa ihtiyacı olan 
~ ıyn ayn tartnamelerle Te kapalı mtınakwya konmuttar. ihaleli 19 • blriDci 
t~ ~ gtblfl Mal: 15 t• Jmairde .._ı.bfll mnki utuı abna koau.yo • 
~unda ,...ıaeaktır. Taliplerin prtume nıetleriui ko~oaumuıda görmeleri ve tok· 
lifnmel.W lmiıdeki aezkar komiayou vermeleri • 

f c;;,;;;;i·i:;J;ı:d;·~;t;;;i;;·it-;;ı;;~~;;;d;;· ........................................................ ! 

••vrıaefaln 
Merkez Acentaaı; Galata Köp~· 

tmda Beyotlu 2362 
Şube Acaatası: Mea'a4et Maı altındı 

latanlıul 2740 --
• 9 Tcırir.ievvel 929-kadınlar 
10 ,, ,, Erkekler 

Türkiye ıeyriaef ain idaresi 
miltekaidin ve eytam Ye erami· 
linin Eylül 929 matları balada 
mulıarrer ,.ıünlerde verilece
tinden uhabı maaşın ıimdi
den yoklamalarını yaptırarak 
mezkftr günlerde müracaatları 
ilia olullnr. 

F atib 11Ulh d&:d.ünoti bakiaaliAinden ! 
İbrahim Hakkın Nafia beylerle Hay

dar Lütfi efendiniD ıdıterekan nautuar. 
nf olduklan koca muetafa pqada cedit 
arabaeı beyazlt mab&Ueıinde kiaedar ao· 
kağında klio No. 10 bahçe dahilinde üç 
katlı bet oda bir mutfak !ki heli bir tq. 
ltk ae ıyncr iki hela bir odayı mtif&eınil 
iki bölük abpp bane mu bahçe ve bir 
kuya ye on adet qcarı mtımıire ve gay· 
ri m6aQlireyi ba'ri dokvı yüa lin kıyme
tinde ve kezalik mezkGr aabaltle bahçe 
içiude 2S 'te 26 numaralarla mmakbm 
bir heJa Ye aynda bir göı oda Ye bir 
bellyı muhtevi iki kısım abpp bir oda
lan ve bahçe olup üç yüz lira kıymetin 
de ve kezalik No. 27 murakkam iki oda 
bir hellyı muhte'ri iki pth ahpp bir 
hane Clç yill lin kıymetinde olup mes
k8r haelerdeki hütei eayı&lllD ialeti 
aıllUUDQ 8'G&tyecleai m lnhnarak 23 ve 
25 ~t ..WU.Uer ya. elli lira ve No 
Z1 müal kezalik yıta elli lira ve No. 10 
hanftiıl 4e cftjrt yfls lira bedellerle ihalei 
eneliyeai ıcra kılınarak 26 • TeşriDiev· 
vel • 929 cumartesi aaat oa altıda ihalei 
kat'iyeıiniD icruı mukarrer bulnıuııuo oı. 
makla talip olanların kıymeti muhımmi
nelerinıD yUt:de onu Diabetinde pey ak.· 
çesini müstashiben ıcraya muracaat etme
leri illn olunur. C illeti Aabriyeoe dmair tap ettirilecektir. pazarlıkla iJlal8li 3 Teeriai evvel 929 P8I'" 

, • ._. gtmtı -t • ... itilıareb J*Pllacaldlr. T.,._ .......am _... w f...aııllt .t.......a 1ara-ar1~ 
lflirak etmek t1ııre koamyonUllllltda bar.ar bulmnulan illa olunur. Yani NikoJayi& ef'endinin Veyeel ete. 

r~ öa;d~~:i· k: .. -;;• ;;:;d;;• i;;;;:;;~~;r:.::!• ::d:ı.~:r:7~D~~=: ~;;; 
1 .. , •• ••• •••••••• •••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••i Camii kebir mahallesinde Camit kebir cad-• Eelôtebiıde laaft kıtutıaıa ihtiyacı için (U~,000) kilo ot ye (9000) kilo saman desinde 25 numaralı bir bap ·oyunccakçı 
•-· 'Ye (20,000 kjlo arpanın talibi çıkmadığından 7 • 10 • 929 pazartesi günü ihale- 120 sehim iticariyle 87 eelmıi otuz gilll 
ıııarı ~ tlae yeniden (20) gibt liılidd«le a1elli ..Urakwya konulmuıtur. miidd tlc "-- d 

2 - Han kıtutınm ihtiyacı için (160,000) kilo ekmelin 9 • 10 • 929 ÇUf&Dlba e m .... ye e olunarak dört yüz lira 
~fi kaOah llrf uaıılile 1aat (14) de ibaleei yapılmak üzre 19 • 9 . 929 dm itıôareıa bedelle talibi uhdeainde olup kat'ı ibale-
(20) glba mlcldede mfinıkıuya lconulm~ ai i~n on bet gfla mtıddeı Ye ytııde bet 

1 

Kremi 

l'.ifiM 1ls 88lle yaptır ~i~ekfal ~l~ eder. Qfıled mel Phi ..... 
yazlatır dit etlerini kuvvetleiitWrlr, ve kanamakua mea'eder. Ve dftlerJa .... 
smda kalan tefessuhatı ve ufuneti izale eder. Dit qnl~a, nezlelerine .....ı 
olur. Ağızda gayet IAtif bir serla1ik ve rayı~a hıra~. Mikropı.t imha~ alut
dan ı eek her ttlrlft hastalıklann siı-ayetıne manı olur. Avrupada blrinolltll 
diplo':a~arla muıaddaktır. En b1lyfik mdkAfatı almııtır. Yirmi kurup Haıan eeM 

deposu. ... • 
-
Deniz hastanesi G:~~ ~~!.~?E: Vakıf akarlar 

!i, !ı ::.::::. "': ""-::~ müdürlügu .... nden: · .. ~ ';aldrl. 
11'1-~·e 15 Mahalle ait taklimatı muharrer Ye balada mıkdarlıtrı yuıh lup deruowıda &Uta bölme Ye bir ocak d J } k 1 

a-' .. A,. ........... o1rak aleni mbakaa euretile .tın almcaktır. ibatesi 'tardtr mczkılr dUklcan önünde eamlı bir Müzaye eye vazo unan em a .l ...... Ka.d .. ·k .. a.1 .. - .~ .. byMoıei~İM ......... 
4J • Birbaci tefriD • 929 Pertembe p1ai aaat 14 de Harbi,. Bek.~ebi yemekhaneleri çerçeve mevcut olup semini çimeatodar. __ .__ d • 
.:~ ...uııi •• ._ ..... icla lahaacaktır. Talipleria prtnameai iQin komisyona kıymetı m\lhaınmeneti ıa.... iia iki yia t- G.latada emekyemez maballeaincle kara molla wtın a 
lllacaatım w ~ .... ._ki .. mabaDilld, bur lınlanalıua i1&n olunur liradır. talip oLuıJann kıymeti muhamm• 9 aumaralı hane 

G Ulhaae Butaneai iciıa üayı teahhtit etmeyen mtit~abhidi nam ve hesabına puarlılt nenin yüzde oııv niapetiııde pey akçeleri- 2- P.aagaltada fdöyüada ıınem ıobiiiula 4 numaralı ahıap 
lcın luhnua 40000 kilo Yotutl* tendlatla bll4hare talibi zuhur etmediğinden tek • ni alarak 926 10126 dosya nunwaal ile laaae 

~-ıı-arı .... ma 2-10a919 ~ gOn8 uat 14,30 • talik ediltMtfnden ı.Ubf ev· 21.10-929 tarihiude lataıabtl dfrdibıoll ic- S- Eski salı pazannda Süheyl bey maballeıiade clolmabahçe 
~-~ temllltm .. ~dQa ~.-. ittinıkt. a.lip o&.Dlmn 1Uti me&k.Orda pazarlık ra aıemurlu&ııı •ika)'•e kılmula ı.1aaı caddeıiade 3 numarala dükkan . • 

'..a!ınde buır bulun~ ilin obuııır. Ye ya hilvekille mü.raeaat eylemeleri ilin 4_ Çartıda yatlıkçılarda 47-19No dükkinın vakfa ait~ 
911 Yolat + + + oluım. 5- Çarııda kalpakçılar bqında kirkçü ham •katı koıuinde 
ICiı. ICDo • 1 ıtanbdl ıkincı Ticaret mahkeme· mul·-L m-L-n: 

10000 5000 : S.hi1• Mektelıl ~ ıiııden : Turkiye İt BankasınlD 6= =IUUllllıda yoNntncılarda 17, 19 numaralı iki dükkia 
40000 : GOlbaiıe llutaneei ıçin • t • •- ka · k l · d 10 N 

• ....,. mallallen için bialmria~i •H•ıı... .. .-,_Stat • Y Seyıt ~bdül W. ve Ahanaı ude 7- . inde c;enpl k6yünde pazar yılı ıı e HID e o. 
lıtı ierumdan IODr& billhare tenzilltla talibi mbur etllaedpd tekrar ~1: SelibJttm beyler zımnında matlubµ diikkin ve meydan •ahalli • 
~~ ı.10.929 çarpnba günü saat 14,*> a t.ıik edUdfiiiıdea ~ enele :~ten,.~ buluııan mc~aliA"ın tahıili zımnında 8- Beyoğlunda muradıye mahalle.iade kipthane cadde1ıade 
tılatıa .,. daha .....u&tla iftinke talip o._.. uati m.kGrda paarhk mdalllild• avukat İsnaaıl lsa hey tarafından ika· 47 numaralı Gç adet oda 
~ ı.aı.....ıa.. illD oluar . me olunan davanı• eaayı talık.ika· 9- leyoilunda Hile)ia ata mahalluinde taddei kebir apartman 

ı~••v•••••••u••••••••••• ,,., ... •-•• .. ••u•••n••u •• ~ tında Sel!hattln beye taıtir edilen da· tahtlbıcla boclrum-
Deniz eatmalma ko=z· onundan i vatiyenın ~ riiie _mubaıır taaafındaiı Mlddetl mfbaVAcle:22 Eyl41 929 dan 12 Teırinievvel 929 cumarteai 

verilen Oethten ıkametg!hınııı me"· ı -
~ • ••• ••' •••••• •••••••• • •• • ... •• • • '•••• .. •-••••••' •~ ld r, ı ı t B ttal h kuky ı&.!i laat on döıt baçuta kadar. aeıre .-·.a tul 11.etufa _....kuei .ıe.aye ile iWei kadyai 9 tefrini enet 0 ul!ıu an •t mıt ır. 1 ep u Balicla mHL ... -er emllk kirava verilecetbıden müzayedeye vaolua-

919 car-ıı. ... U &e utultı umhakemeleri kanunud'"1 141 ,..-.• h I 'l dlrt bU .... Aoııın• 
2Q llletn mek'abl çıralı hatıl • • • •. • • ~ llci lha(Jdesi tnucıbiacede ilanen teb ~- Talij>lerlD yevmi İ 8 e 0 an aon ıünün saat on ,....-
C Milll mfldafu ve~lleti deni& fabrikalan umum miiclürl~ ıçia :rokanda yazılı lipt für1nna ff 142 inci ınacld bclar tattnameyl okumak ft teminatı muvakkate ita ederek müzaye-

efee&e hlw..a ............ -.e saatte m.leei icra dlkektir. Şartnamesini ..aı.rmek ib. . e •~--b l kaf '"d" ı··M. de vakıf akarlar iıteyenı.m ._ lb ._ ftnDek • 
1 

. '1 . ibaldde mub&Jnr auu. Kav muc ınee de dnetıyen1n mahkeme deye ittirak etmek üzere .. uuı u ev mu uı u ... n 
tada .._.. ........ 1t--.,_:~:~~:W ..-,. d~mbaneeiu talikı~ kav ftril.. 111dtltlüpne mlracaatlan ilin olunur. ba ad 
75()0kilo Mbh l*arhtl& ilaaleai (9) Tı bıi enel 929 tarihiae •illMif ~ ~f ol~alda müdde~ al~yh Selaw. Evıaf •• mü,temillb hakkında malt\mat almak ~·~1 r~--: • ,.... ... ı• tit. • ~ IJnin 5 • l8fJ"UııNıJı • 929 tariı- M •rfmda müıayecle odaeına müracaat ederek ecn ••11 rapo nana 

Yalcanda..,...aa 1500 kilo .._ ,......ü ifa .temeyea mOa.hhit .... Ye ı.. hme aıilladif aalı gttail uat oa• la;IU 
.Jabıaa muha~ edilee.,.._ ....,._.i &lrlaek isteyelaleria her ,ora iUaaa .... dö~ m~e .. de bulr .. ...._ !ıör:~!;:"=l:er::_· _~_;.-;_:_--~----:-------:--
0lanların da b11•11•• --·· aGn Y• .... Kuımpapda deniz ... .ı.. MıaU,. ·~, ~N• laakkmtt., ,.., ....... 1-500 teneke benzı·n 
Jouuaa natııacutlılrı • lttınbı ifa edilecelij ilh oluuur. 

G . • + • .Q Wlan ~et Sulh lcruından: Bir de • 
emt kuuı 4 adeı Kapalı zarfla ibalei.J:7~ 2-Tltrial enel-929 ~ sut ı•te.: o 111 mabl6ia ltDlti tdıımd iaiitast ,4.. mubayaası 

Çelik •o lcnha lmlhtelit ....._ 100 ~ki. JUada aaalı1111z " fıarubtu mıılwrer &)'Da-
• k~t 251 ) b dolap, ayna, maıı koııaot, maaa, balı. n 

~~=~:~:nun : : : ~ \ ~..:r-~~ == =~ ~=--=':1::... mUudif çarpnJıe tT.~ü...,t-u•·-n-J•nhı• sari UMUffi müdürlüg" ünden 
Ağaç vida d rt k 18 bqh • • :ıg J l&D.b& 111t 14 te. ti lwım tkiaci IOkah ~{ kip.da kı-

Milli m dafu veklleti denlı tabrikalan ibtlJ&Cı iola ball&a ...L..L--- __ ,_....... ı!ıulu Sabit be ~ b~U.S:;-1• Azapkapa levazım anbanna teslim edilme1k üzere 725-730 derecedde 
biıalanoda gösterilen ltlD "' Matte tmıı.ıı ._, uaıu. . lll1lllUnll' llMUM'IUe futnb dil 1 d taU • ede 1500 tenelCe benzin pazarlıkla alınacaktır. taya talip olanlann ~ e 
llamelerin ~ rmek ilteyealerin ye"1Di iluılecle •uhurtr iMleleri aera edileoekfir:. Şart· 1 0 

ece 
112 

en P oiaQıann yevm 7,5 temı"na., m-kkat • le 5--10. 929 cumartesi günü 11at 10 30d11 
alma koınııyonuaı milra~rtlan. ll&U• KuımJllllda dezaia 11nn aıezkurd.e baı t bulunan memurma mura· ., u•• 

caat.ıu ı in o unur. Galatada mubayaat k o n u un n a rı. 

DOKTOR 

Ali Mazhru 
Cumadan .. eda wlln Pa.. 

tilate $am Enver ~neti ,_... 
dald •• ,.. ... .......... 
kabul .,der 

Amıpa .,,.mtıadan udet 
eden AJmaııya nisaiye ve Yiladiye 
CllDiyeti .... UHlan. 

Dr. A. ASIM 
Hıstalannı laer gltn 15-17 p 

kadar Şiflide busust hutanelİDcle 
kabul etmektedir. Tel Beratla 

2221 

J lt&nbW üçüncü icra mamurluinclas ı. 
tihte Altay maha leaiacle Y-' ..... 

ddeııiode 110 oumarıcl& ._ ibııaetl ... 
meçhul bulunan BOJUlı Aptolllll ......., 
ye: Dapeyi biraderler tfrketbaiD ......... 
Mahkemei Atliye !tir •ol T._.. ~ 
den al.,,biniıe latila..ı ..,.... illa~ 
bince ala atı olao clokut ,aa cl8at ._ 
tarihi iaüdadu itil••• ~.., fiti• 
ytlıde bet aTulratfık GGret;'~= 
muarifi mub•lre•- se_,--..... ..., •.. ,.. .... 
lan ödeme emrin.. SV _... 
lauliye&i ........ ..wtt ... ~-
. taribi ilhdaD i&iJaartll bir &J uıfmcla 

Dl ~- llkia sflD uıfmıll 
itiraa • &Dl ...... klfl ... " - .... 
.. '4119 .. ,. • -ıemed:...ı· ...... 
idil ft ....,..... ... ··~· -e-... eoet ödeme emri lllo 

• e llln ol nıar 



HASAN I{ 

I 

• 
Jşte,Buick mühendisleri ta-

cafı~dan jn1al olunan; 
MARKET·( MARQUETTE ) - """ -, 

GöruniiŞü ve harekatı iti-· 

aı:il~ Bt~ick ,kadar şayanı 
LayretOİmakla berab~r. da
La küça~, aaha hafif ve da
.La ~cuz gayet zarif bir araba 

.. 

' 

8UICK - l\1ARKET (,\fARQUETIE) - - GE~EHAL MOTOHS MAML'LATI 
Umum Türlll)lf A cıntası : 

OTOMOBiL TiCARETi T. A. Ş. 
. O. T T. A. Ş. 

llfe&lu latik&AI Caddei.! So. 239 

BRADFORD 

-· 

ŞURUBU 
Kansızlık, ademıı ktidar, 

verem, Sıraca ve ke 
hastaltklarına nafidir 

.... asarı ecza. clep 

Aylnrca ppılnn daimi ve müııtemir 
tnharrıyat. ve Buickiıı imalindt' 

2:ı :-;«melik lıır tecru lıe ı I<' mücehhe7. 
olan • General Moıor.sun mııııabaka 
meydanlannda yapılan çok dik~nl~ 
tecrulıelerden sonra nihayet. MAl\KE"l 
(:\IAHQCETrE) • Buickin yanınd&. o
tomobil piyasasında bir yer alm•A• 
kesin liyakat elmitlir. Gerek" bfıyük 
yollarda. gerekse kala™'lık Mokııklar· 
da Bııick l(İbi canlıdır llt-ri ııılı!ı .o
çiıııl"tı ,·iteııle Buick kıulıır ıını<lır. 
Bö,·le olmakla beraber MAlll\ETin 
lcıareti bn,,kadır. 

Hnd\•atörOnOn omnılamndun nrka 
~ıımııı·liıklııra lrnd:ır ıızanHıı hııtulu 
tumnınile \'eni \'e cıı7.ip hir şt'kli hıı· 
i1.dir Ht'n(deri ko\•11 ,.e 1.engındir.Teç· 
hiznlı ,.e mefruııaiı aıırt hmmfı intiha• 
bın en son nıımnnesıdır 

Yeni M~AHKET (~1AHQl'1TE). en 
ufak tt-rerruattna kadar ıemnyüz eden 
,.e elıahnm daima 7.e\'kle ıem11~1 ~e
ceği ve hiç bir vakıt unutamıyar•A• 
bir arabadır 

Kapolıı altında mahfu1. bulunan 
büyük motoru, bir Buick sahibini bı· 
le memnun eclecek kabiliyettedir. 

Bu şayanı hayret otomobili her 
hangi bir Buick acentaıu nezdinde 
fimdiden tema~a edebılirsiniz. Sizin 
için hıç hır ıa11hhlıdu ıu11mmıın el· 
memek Oxre ar7.n ederııeniz bluaı 
kendını7. ıdart edcbilırsıniz 

Onu bugün muayene edini1:. ken· 
diniz kullanınız O zaman 2.000.000 
Buıck oıomobılını ınuıl edenlerin. Bu· 
icki meydana Rtlırmek ıçin 25 sene
lik bır \'&kil ııarfedenlerin. MAR· 

etm il nt a r \ttftT~~ 
ıınln\al :ıl,s ıııız • ' 

Mevkileriyle evsafı mahlUIUI aşağıda yazılı on bir parça emlakin utqı müzayedeye konulma 
1 - Müzayede kapah zarf usuliyledir. ihale 16-10-929 tarilünde lstanbul ıubemizde mütepkkil 

komisyonu huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün bizaıında ıötterilen mikdarda 
iraesine mecbur olup bu teminat varakaıını teklif mektuplariyle berab• makpuz mukabilinde b 
yahut ihale mecllaine yetiımek üzere taahhütlü olarak po1taya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peJin olarak iıtifa olunur. 
3 - Talip olanlann lstanbul veya lzmir ıubemize ve yahut Merkez Emlik mlldiriyetine m· 

mufusal şartnamemizi mütalea etmeleri ve müzayedeye iftirak blinde bir nuhuını bir lira muka 
alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

Um. No. Mevkii ve semti Nevi ve mahiyeti hudut ve 
kemiyet ve 
miiftemilit 

maa miifte· 
mili 

mqhuru 

2 Galatada mezbaha müfettiı· 
liti altında. 

16 Sitli Bllyükdere caddui 
23 Zincirlikuyu kam 

itisaliDde 
94 

139 
162 
164 

75 
15 
22 
13 

Heybeliada yab aolcak. 
Maçka Silibbane 
Nipntaf~ 
Galata Karamuatafa Pi· 
Kandilli V anikly cadde. 
Bebek 
Sarı yar 
Galata kalafat mahalli 
kürkçüler kapıaı 

odalar, dükkin ve 
depo 

386 No, ıara). 
arazi 

2 No. ıazino 
Boıtan. 
ekmek fabrikası 
16No.dükkin 
1 No. Hane 
Bebek balıçeıi 
Meaarburnu pzino 
Ahşap antrepo ve depo 

" ahır, arabalık 
mutbakv. 1. 

maa mtlştemilit 
kahvehane v. s 

mu müştemilat .. .. 
" 
" ,, 

Emlak ve Eytam Bankası 
umumi müdürlüğüde 

Mevkileriyle evsafı mabausa1ı •t•tıda yazılı bir parça emlakin .. tııı müzayedeye konulmu 
1 _ Müzayede (kapah zarf) uıuliyledir. ihale 12-10-929 tarihinde IZmir pıbemizcle mül:efekkil 

hf komisyonu buzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizuında ıüterilen mi 
teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakaııaı teklif melctaplariyle beraber makbu • 
bizzat veyahut ihale meclisine yetişmek üzere taahütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peıin olarak ve nakten istifa olunur. 
3 - Talip olanlar lıtanbul veya lzmir ıubelerimize ve yahut Merkez Emlak mlldüriyetine mGra 

muf aual tartnamemizi mütalia etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir n111huım bir lira mabbi 
alıp imza ve teklif mektuplanna raptetmeleri icap eder. 

Hudut. D Jcemj. 
Mevki ve ıemti metlnmı 
lzmirde Hükümet caddesi 
park lcartııında 

Ye mahiyeti 
Aıkeri otel 
ve kıraathane 

yet ve milftemilib 
Otel ve Kıraatha· 
nenin baliham Ya· 
ziyeti ile albndald 
dülclclnlar 

ihtira ilanı 1 
·Müaemath intaat maddeleri imalinde 

yapılan tekemmülAt • bak.kında iltihaal 
olunan 28 Teşrinievvel 1924 tarıh ve 270 
numaralı berab bu defa mevkü file kon • 

mak üzre ahere devril ıerağ veyahut icar 
edileceğinden talip olaaların Gelatada Çi
nili nhtım hanuada Rober Ferriye mlira
caatlan ilin olunur. 

Antika etya satıfı 
Uakildar ikinci sulh hukıık mabkemeaadea : 

Oıkildarea Tayyar Hamza maballeaiude Sellml Ali et. cacldeeinde 'il Uo. 

mukim iken 25 • 7 • 929 tarihinde vefat eden Bedeaai Melaut Dıull.yır. 
nin mahkemece tahrir ve teabit edilen antika 91yaya ait emvali meatuleei 
Çaqı içinde bedestani atikde 18 ila 23 anmarah mabllde 6 • 10 • 929 plllf 

uat 10 da bilmilıayede utıJacaP.ıdaa talip olanlana yevmG meakerda 
hazır bulunmaları ilb olunur. 

Elbise yapbnlacakbr. ır··;suk7AiNiisesi 
Gümrükler umum 

müdürlüğünedn: 
Tam devrelldir. Bütüa 11mflan mevcuttur. 

Talebe kaydma baılarunıttır. Her giia müracaat olunabiUr. 
Şehzade batında polia merkezi arkamda 

1- Muhafaza memurları taıfe Ye sandalcı ve zabitana bahriye 904llMllOOOtlMllO Telefon lıt. 2534 

Istanbul ithalat 
QômrlıQUnden 

için yaptırılacak elbise Ye kaput lcapab zarf usuWe mlllakuayal -----b------d------------d~ 
konulmUftµr. stan ul mü dei umumiliğin 

2- Şartnamelerin muaadclak ıuretleri Ankarada Gümrükler leva- 300 ton kınple maden kömürü hakkıncY 
zım mGdürlütünden ve lıtanbDlda Gümrlllc levuım memurlujıuıdu latanbul adliye kalörüferi için mübayia edilecek 300 ton 
alınacaktır. maden kömürüne talip zuhur etmeditinden Wr ay müddetle .-

3- Münakasa lstanbulda Gümriik bafmüdürlütB binasında ıüm- zarlık ıuretiyle mllbayiuına karar verilmif oldujaadan talip 
Marka Maa dara kil< 

2 Sandık AP l'fj Reklam •e katalok 
1 Adet 00 ı.. Otomobil listij'i 
1 Çuval 00 40 Kibrako 
ı Sandık~ L J 1 Kahve 
1 Sandık MC 11 Asbestuı 
ı P+c 52 )istik şırınga 
1 MCIC 19 Sardalya 
1 ,, Ot> 201 Fincan 
1 R 31 Karbunat dö manyezi 
3 ss 1041 300 Fotoğraf kağıdı 
3 DB 351 ,, ,, 
ıo JH 1140 Demir tolca 
2 LL 247 Gramafon tası 
l MB 4~5 ., 39 Seldu sinyet 
1 ,, 00 98 pamuk fisto 

a muharrer 15 kalem qya 30-9-929 tarihinden itibaren 
Is lat i\imrüğü satıı anbarında b~müzayede ublacatı ilin 
o 

rükler umum müdürlütü utmalma kolDİlyonunda yapılacaktır. lann tutnameaiai görmek üzere adli~ l..aznn clai..me ve 
4- Münakasa gtlnü 22 tetriDievvel 929 taraine mladif ulı Çarpmba, Peqembe paleride clefteNarbkta mütefdddl mli 

günü uat 14 tedir. komilyomma müracaat eylemeleri illa oluaur. 

~ Teklifnameler kanundaki abkim dalreainde imi& edilerek Ye Istanhul sıhhat ve içtimai 
kapalı zarflar mezkür sün ve ... ttan evvel lataabulda komiayon 
riyuetine verilecektir. muavenet mo 

6- Müuakaaaya iştirak edecek olaalar ticaret oclumcla mukayyet Tababet ve tuabab aan'atlannın tanı iCl'Ulna .... ......,.., 
bulundutunu rösterir velika ibraz edeceklerdir. üncü maddesi mucibince etibba odalan intikbab ioia aabW 

7- Her talip bedeli mahameeoinin yüzde yedi baçup olan 3707 timai muavenet veklleti cellluince lltanb-~ muatab --
ittihaz buyuruldutund• lltanbul, Kırklu« ~e, tekircW; 

liralık hük6metçe muteber milli banka teminat mektubu vermete ve eli Buraa, Bilecik, Zonruldalc, ve Bolu .iliyetleri dalailinde. ~ ...... --"..,..... 
yahut bunun yerine yevmi mllnabsadan evvel lstanbul bqmüdürlüğü memur ve •rpeat etibba ve dit taWPleri betlerin • dra Der!:" 
vezneaiDe nakit olarak para itasına mecburdur. divam baysiyyet azası intihap ıllnü Olan 18 Teırinievvel 929 

fÜDÜ uat bade dariilfüoiba lcoafrani. ..ıoauaa tepifl.-i - ııno..-
8- T eminab muvakkate mektup nümunelerl prtumelerle bir- merkainde ba:hman tabip ve dit tabijleii beyleriD intiı..a;.ta 

likte talep olunmalıdar. bdlunmalan mecburi olup mahalli iDtillabatta ikamet et111eyen 
9- Bedeli ihalenın ıülüaü mıktarında avanı verllecekbr. mazereti Hbebile iıbatı vlcut edemeyea zevat imzalan ile '8-_.a.r 

10- M ta b ·-'·--- ve ayn zarf içine konmu, rey puaulalannm bir mektup deru....-: 
uayyen aaabn hululünde mu t za ıt V&r«AU&DID tanzimin· ayni pnde intihap yerinde bulunabilniek üzere oda feiaine ~ 

den ıonra hiçbir teklif kabul olunmaz pdermesi ilin olunur 
11 - Kumq ve tekil nümuneleri l1ta11bulda &ilmrillder umum mil· 

dürlOtü an bar memurlutundadır. Meı't1I Mlcllr: Ea' atMah 


