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Telgraf adresi: lstanbl f){DAM 
Telefon: lıtanbul 17'J7 

Cümhuriyet için, halk latanbul, Ankara Caddeai 
"IKi>AM,. Yurdu 

Vcaz0öyet hazöırDögD 

ülan Kıymeti fazla 
binaıarin 

~lstesi hazirlandl. 
Yunanlı olnıadıklarını iddia edenkrin 

§ubelerdeki kayıtlarına bakılacak 

Da,. gelen Atina gazeteleri, 
~ılarla ıniizakerabn iııkitauı-
9-1.. &o?ra tahaddüa eden vaziyet 
..:..._~ muhtelif temdenıle bu
~. lıWnııfi beınen' lae,__,.e re.mı Wr dlrektih tebeaa 
~ pek aarila pnı.en bir 

clia vw : &ıı. me.teleyi ancalı: ce
~ aJty._ balledebilecepi 

. l!Jorlar. 
Yunenlılann bu lhtllih cemi• 

J'eti altvıııaa havale etmek iıte
"elerı, Ankarada da hiç bir hay
"'t tevlit etmemiştir. Yun..U.ta
: ""1.ara aefiri M. Politilin aldığı 

..,at üzerine daha e1'Yel bu 
:'-C&ele için ayni şekilde teteb
tu"*atta bulunduju malüm ol4u
lıt, Qa göre, Yunanblann böyle 
ı. neticeyi daha e1'Yelden bazır-
dılcJan zaten anlatılıyordu. 
Diğer taraftan şebrimisdeki 

~!'- emlakine vaz'ıyet için hazır
....,. devam edilmektedir. 

d Tapu idareıi maliye ıubelerin
en gelen cedvellere göre Yunan 

;IDlilonin kıymetlerini teapit etme
.: b&flamlfhr. Kıymeti fazla ba -

yük yunan eml.ikinden 27 parça 
teıpit edilmittir. 

Bazı emlak aahipleriniıı yunanlı 
olup olmadıfı tenddGdG mucip 

l olmuflur• Maliya fUbeJeriad- bu 
emUk ..ı.Jbinla tabiiyetleri kat'I 
ıt1arak tupit edilecektir. 

s. kabil ldm.Jana bir ..... a
uadan ilıart oldutu Hlapl••k
tadır. Me.tell mlbadele komia
yonwuıa Beyotfıuıda itıal ettlli 
binaıwl aalıibi Ma'ITOkordatoaun 
yunan tabiiyetnde olmayıp nuı 

oldup iddia edilmiştir. 
Bu binanın vaziyeti de tapu 

kaydile anlaplacaktır • 
Yunan emlakinden batk• tap11 

idareııi 3 milyonluk mektum firari 
emlikini kaydetmekle mefğuldfir. 

Bu emlik, listesi biter bitmez em
liki metrilke idaresince •u'ıyet 
edilecektir. 

Makabelei bilmiıle filen bqla
mak için yakında tehrimize gele
ceği haber verilen hariciye vekili 
Tevfik Rüttü beyin muvasalatına 
intizar ediliyor. 

O zamana kadar Yunan emla
kine ait ihı:arat ikmal olunacaktır. 

-=~~==-----~~===== 

imdadı sıhhi 
Çantaları 

Sevabili 
ı.ı.ıııada 

müt~avire vapur
bir imdadı sihhi 
ç.autası 

Yolcular araaında zuhur ede
Celt ini haıtalıklara .-e kazalara 
ı......,. imdadı ... hhi çanWarının 
bulundurulmuı hakkındaki neşri
Jatıauz üzerine emanet sıhhiye 
.,ıldiiri Netet Osman bey seyri
""-in idaresi nezdinde tefebbüste 
ı...ı..........,,. 

Ne,et Oıınaa bey, •erri sef.m 
..... Wıib; ile glSl'Üfllliİf• bir~r bi
rer her Y&purda imdadı ııhhı çan
~ balwı.ııp bulunmadıfını tet
"" etaiftir. 

Mısırda bir 
tebeddül 

Mwr kıralı Fuadıa Londrada 
bulunduğu şu sıralarda Mmrdaki 
ingiliz fevkalade komiseri Lotd 
Uoya iıtlfuıru verdi. 

Bu istilanııı. eıbap ve avamili 
fimdl berkeıi metırul edi,.,-. 

Dün ırden telgraflar bu istifa 
hakkında şu malGmab vermekte
dirler: 

Londra, 76 [A. A] 

1. Kahireden Daily Mail gazetesi

ne bildiriliyor. [ Elehram gazetesi J 
lord Loyd ikide bir Mısır meclisi 
meb'u•an azuına vaki olan ihta
ratı ile Mısır sularında sık ıık in
ıriliz harp gemilerinin dolatmaaı, 

mumaileybin burada takip ettiği 

şahai politikanın cümlei netayici

ndendir. Bu siyuet nihayet istifa
sını intac etmiştir. diyor. 

"Esaiyaıe" gazeteoi, Loyd in 
iıtifa.ıoa sebep Macdonald kebi -
neai tarafından Mısır baıvekile
tine gösterilen dostane muamele 
olduğunu kaydediyor. Mufrit ana
•• rın mürevvici efkin olan Fran.o. 
sızca "La Patrie:, gazete•İ Loyd'in 
istifası üzerine M11ırdaki ketmekef 
ve tezebzüp devreıinin hitama 
~erditini ya~ıyor. 

Şükrü Kaya B. 
Diyanbekir, 26 (A.A) 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
bey ve maiyeti Mardioe hareket 
etınişlerdir. 

• 
irtişa meselesi 

Nazım B. evrakı 
bu gün • venyor. 
Maznunların ağır cezada 

muhakeme 
edilmeleri muhtemeldir 

Arslan Freskoların ve Bo:;nalı 
Lütfü beyin ortaya attıkları rüş
vet iftirası tahkikatı yedinci ınüs. 

~ntildikçe ikmal olunduğıuıdan 
bu gün müstantik Nazım bey 
İltİntU enakıaı müddei umu -
milite .-.recelttir. " 

Tahkikat evrakuaın tetkiki ve 
iddi.a serdi vazifesinin müddti 
uniumilikçe muavinlerden Bür • 
hanettin beye verilmesi ı mubte • 
meldir. Müddei umumilik bir kaç 
gün zarfında evrakı tetkik ede
cek ve iddia serdolunduktan 
sonra enak istintak dairesine 
iade edilecek, Nazım bey karar· 
namesini yazdıktan sonra, malı· 

. kemeye sevkedilecektir. Maznun 
mevkufların ağır ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmeleri ııııı· 
htemeldir. 

Müessif bir irtihal 
Teşrifat umum .• tıdürü iken 

Prag maalahatgüzarlığı.ıaa tayia edi
len Saffeti 
Ziya bey 
evvelki gece 

yatklüpte bir
denbire ve
fat etmitlir. 

Saffeti Zi
ya bey klü
pte maarif 
cemiyeti ta
raf 111 dan 
....rileİl .... 

loda bulu
nuyordu. 
Bir aralık 
bir fenalık 

hisse tm İf 
ve düşmüş
tür. Yapı
lan tedavi- Merhum SafTl!'tİ 
ye 'rağmen Ziya bl!'y 
kendisini kurtarmak kabil olama
mıştır. Bu elim hadiıe üzerine 
balo tatil edilmittir. 

Merhumun B&fİ b.ugüa saat U de 
Boyacıköyünden kalılınlanık, Aıul
dol1,1 hisarına defnedilecektir. 1 

Dünkü at yarlşl_arı 

' ilk y~r~şın ~~ş koşusun~- ~i~lerin 
· · · · atları kazandı?· ··· 

. . 
" . ' 'DUii Veli Efendi çayınnda yarı~lan meralı ve 
takip eden azim bir kalabalık vardı. 

alaka Us 

tslah ve yanf encümeni tara
fından t-ertip edilen yaz kotulan
~ birinciıi dan Veli Efendi koşu 
mahallinde icra edildi. 

Koıu yeri, yarışların başlama

sından çok e'lVel birikmej'e bq
layan kalabalık bir halk kütleli 
tarafından çevrilmifti. Tribünler, 
mevkii mahsus ve oturulacak bi!-
tün mevkilerde lıtanbulun gbzide 
tabakalanna mensup guruplar gö
ze çarpıyordu. 

Y anşlara muayyen saatten 20 
dakika ıonra bqlandı. 

Bütün kotular, bilhassa dör
düncü büyük yanş büyük bir alika 
ile takip olundu. Yarışlarda, tah
min edilen neticelerin hilafına, 

şayanı dikkat bir sürpriz olmadı. 

Bıriııci koşu 
Üç y&flndaki yerli ve arap tay

lar~ mahsus olan yırıı, (Üııfin ilk 
kotıııunu teşkil ediyordu. 1400 
metre meaafe Üzerinde olan bu 
waftlıD gali~i 300 lira alacaktı. 

·X:oıuya 7 -hayvan: Selime!, 
Atıla, Yavu<, Cemile, Sada, Muhip, 
Siileyk iftirak ettiler. 

Heyecanlı bir koş:udan aonra 
aj'anın Süleyki bir hayvan Saban 
boyu farkla birinci geldi. Necip 
Afanın Cemile.i ikinci , Hakkı ef
dnienin Sadaaı ÜfÜncü oldular. 

ikinci koşu 

DOnkö yarışlardan hf'yet'anh bir ~nM&an&aoe 

çüncü koşunun meaafeıi 2000 met
ro, ıralibin alacağı para 300 lira 
idi. 

Koşuya 9 hayvan iştirak etti. 

rklıı mağlup ederek birinci, Miı
tenkel ıkinci geldiler. 

Beıiııci k-01u !'t'lerhum ede.biyat ilemind! • 
nınmıt ve aevilmit ediplenmizden
d~ Fazileti ile kendiıine baiİ.a ı{ll 
dostlan bu hiç beklenilnİeyen irti
hali?tden dolayı çok mütees .. irdir-

ikinci yarıt 4 ve daha yukaı 
yaşta 929 senesi zarhııda 800 lira
dan fazla milkifat kazanmıt İngi
liz . at ve kısraklanna mahsustu. 
Mesafe 1600 metro, birincinin ala
cafı mükifat 400 Hra idi. Koıuya 
&non, Fridonnov, lnori•t, Guryat, 
Seyyit isminde S hayvan ittirak 
ediyordu. Bu kotun~n galibini tah
m.iae çalıtanlar en ziyade iki hay
van üstünde münakafa ediyorlardı. 

· Büyük erki.nı harbiye reisi Eev-
zi P&f& hazretlerinin fnoristi · M. 
~nsin Fridnovı. 

Neticede Nasip birinci Alcey
lan ikinci, küçük ceylan üçüncü 

Betinci ve son kotu yarıf 
kazanmamlf hayvanlara mabıua
tu . 13 hayvanın ittirak ettiti bu 
koşunun mesafesi 1200 metro idi. 
Neticede Prenı Halim beyia Süru
ru birinci Ahmet atanın Yatan 
ikinci, Prens Halim · j,tıye Nablen 
üçüncü geldiler. 

. ler. Kederdide ailesine beyanı ta
zi1et ederiz. 

Emniyeti umumiye 
müdürü ·· 

Emniyeti umumiye müdürü 
Rlfat bey tehrimize gelmqtlr. u· 
maileybin bugüa A.-rupaya mü~
veccibeo hareketi muhtemeldir. 
Rlfat bey Vlyanada tedavi oluna
cakbr. 

Kot" cidden heyecanlı oldu. 
Neticede Bononla lnorist finalı ka
dar . devam eden müıavi bir koşu 
yapblar. Hakem heyeti iki hayvanı 
berabere saydı. Halbuki lnoriat 
bir hamle farkı daha öndeydi ve 
eter suvariai deparda bir az ge
cik~eseydi mutlaka galip gelecek
ti. lkinciliti FridnoY aldı. . 

Üçüncü koşu 
4 ve daha yukan yaflardalci a

rap hayvanlarına mahıus olan ü-

oldular. 

J)ördiitıcii koşu 
Günün en muhim yarışını teş

kil eden bu ko'u haliskan lnııiliz 
hayvanlarına mahsustu. Me1afe 
1800 metro, galibe mevut mükafat 
600 lira idi. Koşuya 3 hayvan lt
tirak etti. Gazi kotuıunua galibi 
lt banka11 umumi müdürü Celil 
beyein Kopırrinisi, Fuat beyin Re
zanı, Rahmi beyin Mistenketi. Ko
tu çok beycanlı oldu. Neticede 
Kopgrene Mistenketi ufak bir fa-

Bahsi nıllşterek 
Dünkü koşuda bahae işt:rak 

edenler hararetli dejildl. &.-
her kotunun galipleri malum oldu
ju için ıayanı dikkat bir kazanç 
da olmadı. 

Plasede en f.u.labirinci kotuda 
Sada yarıft• 320 kuruf, ganyende 

Nasip 450 kunıttur. 
. ~efaiıı vapurlannm ekae

rtainde çanta olduğu rörGlmüttilr. 
Aacak .. eçenlerde tedbirsizlikten 
"~fat eden tüccardan Emin heyin 
bırdenbire vefat ettiti Kalamış 
::_~,urunda çanta bulunmadı fi an -
.......,lfbr. Kalamıt ve difer çanta 
olırıa7.., vapurlar çanta kona -
caı.t.r. 

Galatasaray dün 0-1 mağlup o~cl~. Fakat dunktl oyun, Febe=;-Ga!atasaray / 
muhteliti ile yapılacak maç için ~İ7.e ümit verecek derecede güzel ·oynandı 1 

.ı. 

Geri kaldı .. 
• 

Eczacıların 
kongresi ıt. Neşet Osmaa bey, iataıyonldr-

da biftr uhhi levazım çanta11 
lı.ıluamuı için Anadolu· ye farlı: 
deıuı.- yollan ~etme dairelerile 
te..,., edecelı:tir. · 

Mt·murların kazancı 
İmtanbul D efterdalıtı tevhidi 

ltaaurat kanununa tevfikan memu
ria IDaaflanudaa kazanç vergisi 
~ailaıiyecetini Maliye v kiletine 
bild~tir. 

Vekilet bunu varit görmüş ve 
keyfiyeti defterdarlığa bildirmittir. -
Ba~velalet nıusteı:;an 
Başvekile! müsteşan Kemal 

";eY An karadan şehrimize gelmiş
tir. Kemal bey Ba.şaekıilete it ba
" işler hakkında İsmet paşa Hz. 
le görüşecektir. 

' 
Bayr taM1.an4- eVYtıl iki talMmua kaptWara 

• 
A! 

, 

MHır kalesi llı:ıftnde h~ye<'anlı bir an 

. ....... . 

Bazı ecza depoları 
gizli reçete 

yazıyorlar mı'! 

Eczacılar cemiyetinin bu ırün 
akti mukarrer olan kongresi tcah
hur etmiştlr. 

Konırre on bef a-ün oonra lop
lanacakhr. Yeni hey'etl idare te
fekkül eder etmez bilhaaaa ceza
cılar ve depolar mes'elcıi ile Jntt
şırul olacaktır. 

Serdedilen eczanelerden bazı
ları gizli reçete yapmaktadırlar. 

Cemiyet perakende ecza satan 
depolar ve gizli reçete yapan 
m dut eczaneler mude•ınt de 
m vzuub h• decektlr. 

ne cektir, 



icmal 
Kırk aubar 

-
}'ransız tıp ı:kadenıisi 1>ek mil

.ilim bir meıtele ile uğraşıyor: 
Mektep programlaruıın dimağ üze
rine tesiri. Bu mes'eJe eıkidir. Fr
arıııız alikadar mabafili yarım atı· 
rdaaberi bununla mefgUldür. Pro
gramlar her sene kabarmıf. Çot:u· 
klar,ın bilha ... luzlarm beyinleri 
c>'kutulan dersleri iııiap edemiyor. 
Çok yoruluyorlar, haeta oluyorlar 
ve Dt"ticede de baf ızalarında bti
yük bir şey kalmıyor. 

Bu u ulön bundan hatb bir 
fenalllı daha vu: tahlilin ifratl 
tf'rbiyeye IDallİ ol•Y•· 

Haber 

A.hcle•i•i• miiakeıeliariade 
hik~)e edilen program mevadı 
geriektr,n tahammül edilemeyecek 
bir yüktür. Hayalla insana hiç la
zım olma)a<:ak bin bir çeşit malô
mat, nazariyat, ta,_ rakamları, ie
mi haeı.r. ~ llig bir -.rar 
olmayan felsefeler.... Bu tedriı 
melodu çocukları ameJiyetten ayır
!Daktadır. Mektep bir işkence m• 
lulline münkalip oluyor. Şabade&· 
name alınınca hayat, genç efendi
lere pek ya9- _.ıiyor. 

e. 'We lwlftle•i •Awl81' ye dlleizler m_.ktebine J 2 ama çocuk ahna«"akhr. Bu m~ktepte ama, ruğır H' dilsiz çecuklara 
hayatlarım kazanabilecek tarzda ameli bir tahsil gfieterllmektedir 

itte, fransız tıp enciime.U 4e
nioi hu mee'ele ile upafb ve 
.hüluattMt ~: la lilU. "86-
zayw ıui iıti..a .._ ,..... .... 
rıo ~ aleyhindedir. Zaten •ual
Jimlrri11 ve nJiJerin hüylk bir 
ckMriyeıi de bu programlan• bir 
u ehve•lqtirilmesini İllİJorlanll. 

Parie&e Ce\'41• bu ilmi Te elMb 
müuk• bisi de d1'6Mlru• 
da.et eder. Bia, T aui..c devrill
den'-eri hep fraMJS ıieteuiai .. t• ini .... eHİl. lluimisi de, pro
pa.ı.n..u ela ........ alchk. 

Amerikaa, imgilia, a1uaa •• 
J,.ri9i ..Wrea ıetkik ediyoru. Jli. 
sim ,....,...ı.ımıs da ameli ol
nuıkua naakbr ye pyeı ylkliidiir. 

Çok esiyetle n uu• aa ... da 
dimata nakeedilen bir Ül'Ü malU
mat bir rüya gibi ka(ı) or n as 
bi:- ,ey kalıyer. 

llademi ötede•IMıri •alleri
m izi }'ranuda• ilni._ etliyonaa, 
bu taktiwtle, o memle\nıe auara 
çarpan n auhilaiae ~··ı 'I aok
ııanlm1 • tetkik elDM'k ~huri
) ctindeyia. Bunaa içi114ir ki Patie 
lıp alademisi•in ml••erelerin
dc-n bizim de iaıifadaüs ..WWir. 

Hir k~ tellede ip'eadilleıimi-
ı:i daha az bir ....... dıle ede-
rsek mitti lü ..-... ~ •ir 

• ermit olurUL 8iaim Iİitİ geri ka
lan hir memleket i\'ia iee ....... 
dan t.ırraf ,el &tilai&6. 

Ş•~ ..._.._.ima 
na .. n,ı. - ilıliJJM••• elmM1-
tanı aannediy--. 

Biae, ~r ,eyden .eyeJ, •ayat· 
ta munflak ol84:u iuulu lim-. 
Milletin ıüttar, e ... f, san'aıkar 
çif çi, mftllllr, taekim, avukat, mu: 
alliıa bdrolmn Mlll9 tam de,U
dir. ••1111 ~rr 4olcfannat 
icap edjyor. lttt, lnı noktadan da 
prognmfarmrau t.ir lark aabar ol
maktan pbrmak, onlara bir dü
un vermek lizun. 

Hatarda kalmayacak .. 1tnwın 
nedeo eslterlemeli 'i 

Rizede __ ,. __ 
Seylabın 
geçtiğj yer 

Toprak evvelki 
vaziyetini 

deliş tirm i ıtir. 

RbMe 1eylip talırib.t--, ··-
1eriyetle •• lmme• ..._a aayiata 
mana bin .,._ .... ,., C ... fli, 
Kln~an, Salar ... briyeleridir. 

Bu kiJler ............. .. 
pee4e eYı.n.ia,.ıot.ak .. ....._ 
oWaklanm ıWllderWe• pb .a. 
....... bpp .. ,.. ........ iltica ... ....................... , ..... 
1••.. ,.... Mtwalda ......... 
........... kail ıdflıri Wr --
... ~ .... h ............. 
Ye llorb ile -.. '9llle•iflenlir. 

s.w. ...... .. lıiylk fall
kettea brtuı..lar W.W.lwilli •1-
layarak ~. &. .._... 
takama jeolojik vuiyeti aatu •
ylip tahribatma müuittir. Ol.... 
kayada •üteadclit •aluallenle• ... 
lar f ı flıırmalda&lır. Toprak iH 
Yazİyetİ uliyeaiai ......... defİf• 
tirip birbiriae kant ...... . 

SaJarha auntaka-.ıe ~ Jer 

==-~ t::::-; ,!9le 
rtnı detifürmı4, dejirmealeri ....... 
leyip fliharmiiftür. • ---
Pollste: 
Hırsızlar yakalandıkça 

Polis •ukealeri, ...... Wr pis 
mahallAtmcla mbt nla'alıım ,.. 
pu laanmen W... Wnr 1aluıle
Jank ıuu.u.... ~ tal. 
~-

• ehtle•ıa .._.. soa 24 
Nat ..,..,.. Galata peU. merken 
Refet, Kemal, Ali, ........ aw...et 
Dyu, Ali, Haydar aamlannda 8 
sirkat maznunu derdest etmiftir. 

Buadan •ada peliı ilainci tu· 
h.ıi Hakkı ve Y.... namlanncla 
iki •aruf h._ d.ı.a yakahualfbr. 

Son ltafta zamnda •••t vak'
alan ,eçen haftaya ni•hetle yizde 
elli azalmıthr. 

Polis unif ormaeı 
Polb ulliforma-n te._ 

dütinGlayont.. Bu tHaYTurcla 
va:ı s~iftİI'. 

llaeer11 romam: 11 mı azamı parçalanmıştı. Simon 
MOthl• ••Y 1 bir tan~ini saAlam buldu ve ka

pağını açtı. 

Sağda solda e§ya doküntilleri Sandıkta bir çok ıije]er vardı. 
devam ediyordu. Bir yol baYUlu, Şarap ve fUrup şişeleri .• Bafb 
!kİ top namlusu, uliblar, .ati bir 88ndıkta eıl'I eıra koneerve
zaman güJleleri.. Bir tahte1bahir fer huldu. Balık, --clrJ.e ve meyve 
enkazı! 

Kumlara eturup, kaimi§ iri konserveleri ... 
yarı hahklar! c ala, d~di, -bizim sofra 

Az dah• tetcl .. - haailds ,.. .. ; foızırlanm~ta, haberimiz yokmuf, 
..., ,..,._ dedi. 

batt•lrma bükmedi'-n bu··yu··k Jrir ed -•-~ ıe ) i, içti, mükemmaa. de 
vapurun 1lluıala..ı1a1 .ptlil. Yarı dinlendi. K••ı.1111 an111ncla mi
yarıya kuma 8Ölnültt olan vapu- kemmel -bir uJk• sekti. 
run kıc &Aralan doı. te isıiiai Uymd• •••• ....... bekti. 
okudu: .. La beııoe Vier.ee, Kale O ...__ 1. a-;a.: tJa 
limanına mensup bir gemif Simon ile ~.. '7--•we• m n 

acıda. Çbkı kim hilir dtba be 
hatırladL ~whtftıtdt tahtaya kiti lllraı••• ayaa ... ...,.. 
yazılan telgraf haberlerinde böyJe atılm .. aeliJGllalda. M .. tellaya 
bir dehiz kaaam da nnlı. tek baflM ....ak emeli~ yuuaa 

. abah ı::aat ön olmuştu. SimOD kiıunna bdar kelalel'Ve alcbkll• 
yiirii.) iifiue •tidal verdii içia o b· sonra. Jirldl. Ba ,..re& btfblt
d.ır yorğ\ln d4ildi. Fakat hela· rıyla ta\g etmek İltemiyordu. 
bma nuaran altm11 kilometue Kir ı mia ayak b....ta&ı bir 
katlar gitmişti. Simon: topra jlrilmenin ne kanet ve-

- Ah, daha gidebilse~ dedi. rici bir ..m tıar! O.• -.;bil bu 
1· kat açtı. Y onalın111bı. Kua· yold811 arbk _,_..., llilyar. 

le<lc vapu111a ~traftnı de)qt&. larca iBan ~ 
tJatmıt ~•tı. Bir k~ tıir çok Saat bir buçuk! Her taraf kum. 

ıklar gordö. Seneiltann k1'- Her tarafta çqit it enk-1 Gene 

İ ki ş a k i öl d ü r ti J d ü, 
. fakat üç 

jan(J.arma şehit oldu 

Malatya, 19 Temmuz 

Hakim han kazasında töreyen 
Sivaslan beri bu havaliyi kasıp 

kavv• Slleymaa n pllir AJi 
laminde illi pki vardı. Bunların 

yakalanması için tedbirler alınıyor, 

taldlN.t yapahyor, bir tGrl• mVYaf
fak oluaamıyonlu. Nihayet jandar

m6 l>ualann i&iai elde etmİf ve 

on beş ıü• evvel derdestleri itin 
hir mifrue ~- Kara W
prl ... ldlMe -.kıJ.,• a.acllf 
eU. ~-- tlerW ...... İ!e
ri.._ ._.. Ye te.tllli olmalanaı 

ihtu etmipede fakiler derhal •İli

ha Nnlarak atef açmaya baıla•~ 

lar, keMileriae iM. laatta nc'at •
hilmek için çok utr..-lflardar. Bu 
auh .. ldlerie diri olarak dertluti 
imlrhmı rörmeye• jandumalan
mı~ da ateı açmıtlaraa da maar-e
•ef mbademenln daha ilk anla
nnda lrir Jandarmamız tehit ol-

IBUf, IManu ildnd •e üçüncü Jan
danaamaz takip ebniftlr. Son tle-

• 
fa olarak iİf Jandarmayı da ıehit 
etme• cinayetini irtikip eden ..
kiler etraflarun aaraa •&freze te-
hlükesinden ne olursa olıun sıy
rılmaya karar veraişle. ve kafar

l&en esas ele b~ Sileymaa
ve plur Ali öWlrilmüt, aYnele
rindea bir &aa... da diri oluak ya
kaı...lfbr. Bin drli ınaat ya
pan euilerhl Ylntlan 1ı.w.nı...., 
fakat ne tareki üç jandarmamb 
'ehit ............ 

lzmirde Sıtma 
b.ir Yili,.ei tlaWlbtlı bir '91r ..................... ..,. ....... 

fi 

ter Sftir. s.lt- ..,._ tle•a• 
edem " fasla ftflyata HhWyet 
YeNa ... ıı.e.talata )r ... fWtletlf 
tecllml• ahn•lf'lr· 

Ltm.. Sthhat H l!timal •••.e
net •iWlrlüp , itil: çok dokt .. lara 
mücadeleve me...- ebaiftir. Dek· 
torl•. kazaJarda ..._. miaclelem 
ile mefpl olacaklanl.. 

Kahire kaııçılan 
K.Mre kançılan RICIYU Haldu 

bey vekilet emriae alUamlfbr. 

bitmeyen ve nihayeti gelmeyen 
toprak! 

Simon yöriidü. ilerde yahuz 
direji göriblea bir ~apur kuma 
gomülmiif. Rengi uçuk hir paı
çavra direAin tepesinde iılldrm 
hevesine tabi, uçuyor. 

Yumpk bir lrutnsala nptı. 
Dizine kaıı-ar baUağı kumsalda bir 
aı dalur yürfidil. Fakat -Y• ri· 
41,,,, ........... 1 •• -

ladı. Simoo geri dönmek için çar
panda, tilkindi, Hayır! Çupmdık
ça daha si,_de &(>millyonl& 
Mldlit htlnkab nWı. Bir hmk· 
hp ditmlftl. Kum .... ,_, 
boya- Ular Jlbetdi. s... 
öllmleria • IDldaifiae dolra 
.. ,. ......... ,ı.clı.kime 
hlılmJod Onda kim varda kim 
kurtarmaya aeJecek. Kum çen• 
tiae ve 111Dnın hisuına geldili 
uman, Simon apm kapadı, p· 
lerini yumdu. Deb§et içinde her 
adalesinin tabllus ettıpni hiı ... 

iva~ta bir ııahiye 1 
müdürü ile 

4 kişiyi öldürdüler 

Sivastan yaalıyor: 

.. Divriğw DAP&§meııt ~ • 
yesi müdürü 'la~ »eyle dört 
arkadqı feci ve vahfryııne bir 
ıurette katledilmi§tİr . V•k'a şu 
suretle olmuftun 

Tahsin bey yenmda dört ki§i 

oldü#u halde hir teftişten doner· 

\en nahiye hudm1u üzerinde 

eskidenberi şakavetJe meluf ye 

maruf olan on beş kadar müsal

lih eşhas tarafından çevrilmit, 

yanmdaki dort şalmıla birlikte 

mavi.er kuqunu ile ôldürülmiif

tür. Şakiler yalnız bu kadarla 

iktifa etmeyerek hatlarım tüfenk 

dipçiğiyle ewikten IODl8 firar 

eı .. i§lerdir. 

Bu t6yler ürpertici cinayetin 

alellde bir pkavet vak'aeı mı, 

yoksa hir kiaü intikam eserimi 

oldup heaiz anlaıılamamı§tır. 

T.W. hey Dhripı ~ kıy
medi ff mftaener bir genci idi. 

Bu auıetle oluaü m..hitiai hir 

Tiearette 88htekir
llk yapan ikikişi 
Şeı.:il8iz ulNtua ticaret ifle

riacle miihi• bİa' uhtekirhk me7-

dana ~...-• 
Ba _.telırülııtk adi p.if ·we ı... 

taraaldann ifleamif ......... tllM 
1rhterilerekltua_. .... ...,b .. 
Bu metutla Poa. mW•iyetlaee 
yakala.,.. ....... ft Kewal lı-

-.. ld ""' ..... • ..... Mr ....... ..lrild ltlea•lt .. ,... ... 
doW ... uflar, diter IS NDdıja da 
çirit •e adi hatuulda .. hfurarak 
AYnapaya ı&ade..U..k iare tlc
cardan Hald heye aabalfbr. Sa•
tekirhlı meydantt çıkbkt• soma 
lbrahim ve Kemal pel~e yaka
lanmlfbr. 

ten yakayı sıyırdığını aııJıyaQıa

dL Ç&nkti gittikçe _,..,. inen 
ayaktarmdan biri IMt bir crisme 
ilişti. Bu sert cisim ona ~munın 
içinde bir adım atmak imkanını 
da verdi. Simon bir adım dRha 
auı. Üçijucü aJıQıda ı..,. bir az 
yükseldi. Bir. adına daha! Omuz-
ları meydanı çıkli. O bdar ki 
müthit tılüm ıeritıinde kaldı ve 

lllGI hayatım kurtardajt-

m b~erek wtanlL Ne ôWu? 
lir •midea kopm .. bir ta•ta ,.rç- 811 prpb? Si..,. ı.. 
aı ...,_., rabl muhakkak 
ki bu eert CİIİ• onua hayabnı 
kurtri. Fakat uaım.hlı feJ, 
6lüıne temas eden son •yat cla
kıkasanda duyduiu deJltet eldu. 
O ana kadar mütemadiyen yürü
mek ve ilersini gormek merakıy· 
ı., daima adım atmağa ahşmıı 
olan ayakları oıada da sevki ta· 
bii ... ini takip etti. Likin yürürken 
şimdi azami teyakkuzu gosteri
yordu. Siınon korkmağa batla
mıştı. Artık bataktan kurttılmut-
tu. 'I<')• kkıı~~ )Ürijıne&e ha~adı. 

MI. Wemam 
* 

lstanbwda bir 
lsveÇli kız 

Kiitüphnnelerde eski 
kitapları 

tetkik ile mqgul 

Geçenlerde lavefli .. UpeW .. 
darüHünu nu kütüp u ne amir\ 
.. 'Weıaan,, 
,. rddltiai . 
yaz.•ıtblı. 

Dia .... 

diaile ·-......... 
muharrirl-

•ize aat
•azel "We
...... fU•
lan aıöylelli: 
.. -1.tan

hula Jrdcli
jıim pade.., 
beri fehri 

r ezmekle 
me,ruldum. 
ŞeWr_ .... ilil 

çok ••ki ,.i Weman 
uariyle ve L •• • • .,._ .-.ek., 
olaa camileriyle hiç fÜ plw. 1oktur

ki, benim ıibi bir çok zifuetçileri 

hayran ediyor. Bizim mem&eketle
rimizin rüzellip renit uddeıer, 

iyi vesaiti nakliye ve yeni büyilı 

binalardan ibarettir. 

Halbuki siaft her Malllia te
sadüf edilen bir ımel aaa'at ..._ 
ri vanbr. 

Fakat..._ faale takdir •e ...._ 
l»i)'iilı tahauii•le rWütln şey 
reDllitbl JGkaelr ru ........ 

KUyoata kaaapla ......_ taıe • 
he ile Wr •aç pn beraber bulun
cham. BGyflk iakilibaaıaclu aoua, 

l>u re~lerde J.ayati l'Ör'Üf ve aala-

Jlf tanlan ~ fApheab mealeketiaia 
içi• iM.ar edilir bir teJtlir. 8u 
ıençler Türkiyenia atin ipa ~k 
kıymetli bu vaattr • 

Tirlderde 1rönlutu• W. -...... 
ıİJet 4aha oal.uuı pek aac-'ı U.11 
o ... aladınr. 

Biıa tlmalllu çok ciddi Ye ilı
li•in tesirile okadar 91ak oı .... 

ıoprak Lir türlü Litmiyotdu. 
Simon ısrar etti: 
- Sonuna ~aracaAım, dedi, 

muhakkak varacağını. 
Sut dört oldu. .Artlk ık sık 

•aatma bakıyordu . Miitbif bir 
olüm korku~u ''" ~orğnnlntc omuz
ltirmın üstüne- aftır basmaya Uf
ladı. Artık gece<leıı 'c çamurlar· 
... yı)mltfı. 
~ de{a aı· kt nara uzanarak 

... mücadeleden 'azgeçmek istedi, 
flbt labelin hatırası k.._ 
kuv•etini ta1Jeliyortlu. 

Birden, şayani hayıe& bir._.. 
zara kar§ısınJa heykel .. Meildi. 
Mümkiiaani?C.-laile illtn•1-
yordu. Hakikat o b<llr Jlnlıt 
gorünmiiyerda. ln·z + ...ı 
mümkün olsun? itte İllllll 9JaAı 
izleri-. Çıplak iki a,U ili.. BeUi 
ki daha yep yeni! Bu adam bura
dan geçeli çok olmamlf .. 

Birden hayreti büylk .bir • 
vince inkilip etti. Yeni toprak o 
bir taraftan ıimali Franaaya biti· 
ııyordu. Muhakkak o taraftan 
adamın biri bu civara kadar in-• 
mifU. Etrafwda İWiall -~ ve 

Kan çıbanı -
-2-

Diinkü yaaımda kan çı 
ne olduğunu ve nasıl ba 
lbım ıeldltini aaiattım. Kaa 
hanı çok tepici, mü:ı'iç bir 
lıkbr. Buna meydan verme 
içia, te•idik fartbr. D.-i 
aıhhası lıizlm en ziyade ihmal 
tiğimiz JCyierdir. Şark ehalili 
Şulıla ıtl Olaalarda bir 8U 

korkaklık vardır. Yık * RYIUezler. Ar.w.ta., 
k a , A a y a d a deri hastalı 
nın çok oluşunda yıkanm 

bpı hüyük ehemmiyeti old 
zannediyorum. 

Hall.uki yıkanmak •Hıemtflftll 
en belli batlı alimeti, hatta 
ileri giderek deyebillrim ki, ı· 
gayri mlfanlııdw. Hem \esil 
ıııak kiff defllclit. Vlcatl 
bu sibi kan çıbenı plreelar W 

cHkMtlMia "' ................ 
larla y9kancWctaa .. ra ..ı · 
w~aw,.7ttı.t-... 
llİ•beti1Jde .,.it borildi .-
derileri1ti tcnaiıkaıelidiıler. ~ 
zlıj'ıo 3nibte ıeçmek, ~ • 
l'J kunretlendirmek icap eder • 
ban yeni çıkarken jlaerine ten 
düyot drmek faidelicllr. Fabl 
dulda• aOBn •ir ftldor ellle 
chnaak .. soma ya, ,.._ 
•alı "•-der. •wen ,..... 
rlne IApa b1ar w etcM 
ma~la fıbanın açılmauaa ya 

'erler. 

Lukman heki• 
~ ~-... -=-=1 

lemurin Aparbmanl 
Maliye VeJUlliii 141' ...... 

U..- İllfa ettirileeek 
aparbaan&an .. olu ..... - ..... 
miaakaaa 7AP1iaaıkbr • &. 
Wa Mtic ... tle taliplerin ...... 
celüeri fiatlar Maliye v·.w ... 
tutfmtla• ••• ... 
takdinle iMlai y ... calds. ........ ,,, .... 

Çaknıak pullan 
«:,.akınak1ara yap~tmlat:ak pall· 

lar darpanede }apılmaltadır 

100,GOO adet pal yapdacahr 
Ç-ıikillaklar OD hq güne 
tam .. lmnk piyaaada sab 

başllaacakbr. Tqra defterdar 
lıkl .. ndan yakın yerlerden 
mak beyannameleri gelmeğe 
1. m11ttr. 

Sinopta yeni yapılacak k · 
fabrikası için mefsuh şirkett 
makineler satm abmaıetır. A 
salar bakluodaki tetkıbta dev 
olun•ika.l•r. Fatwib arsa 
dan .tdsilea •il.aeler ~t11181 
ınuvaftk ......... . 

• •• , ...... "1.;-111!•• 
çük k ........ ı.M•fll 
.kıırdhr. 



Edebi tevcibat 

nı. h bir rn.emu.ri) ı-F.rmı· 
ol llnhaldir. Maap pek yük· 

lk 
111~Yarı bu makama. ga•yct 

S ,,~ 0 dmlar can atıyorlar. 1'Y... 
... li:c.t e .. b / nusı azalıgı bunun ) a· 

lu ııç 'kalı)or. Her kes ela§ 
' lıer k b k 11 · le es e ·lcmckte. ıç 

le 6. intihabı bu daece ala· 
h takıp olunmamuhtadır. Nl

;uz belli degildir. 
'lorun b r' ı, merakta s.mz, u 
ıyoin ld b'l k •rh. ııe o uğımu ı me · 

v4nu .. . • '/1ı ... . 
enıps . . J-b· 

ı.ı l . ., gazctcsının eac ı 
tt l x, .n l ' d • . "l 

1<; ••• rau ou a) ın o • 
fiitu geç n gun ) a:rtll§hm. lş
t r~n Fransa bu zata Jrimın 
~l 0ı 0~<ıgım bilmek i tiyor; lıer 
eıl .etn. sahım bu mahama 

tll ığıni lrovnııı§tur. 
~,. 'h~''?arrır/il. {:!erçekten im 
efa 1'!111!1 mı ? l :vet, luıftada 

1 
ınt'§ar eden bu t.efrika· 

on derece clıemmiyet.i ·ı:ardır. 
g ~rluım P. .... uday istedi
d~ .er . çıkar.mı§, dilediğini 

ıne ~ndimıiıti. ller ciddi 
bu tenkitleri -0kur. O 

8tı edebiyal alemin hakim· 
ole rı~n içindir 1."i gazete ~ 
· . nın halef mi intihapta ga· 
t, ~ ve be/Jci mütacıssıp davra· 

er ~--le rı ~ ağır başlı bir ga· 
. ,:dden adil, bi. taraf. tec· 

münekkidi olmasa ede
~elinde k.Wr<h. Binler

'ır 'tene11ı.'iir edemezdi. Elma t" ayırt cdi.lenıezdi. ''Tem· 
u ~zifeyi altmış lciüı1r se.. rı:; hakkil görmü§liir. 

0 
le Franoe, F. Sarcey, 

n .gibi tam nıiirıcl;kitler im 
~ temadi ettirdiler. Edebi· 
~ ve in:ıbat altına gir

Clfl.a bir samfi de de mqhur 
• Ber: bu uızifcyi gör-

1'~ki 
cı ı, tımunıun ('.fkiinna bir 

t>,;;eı '-'eri) or. Züppe 1 e ııahi 
~)' 1rf cın. m :) danında ,kolay 

0ılarını oynatamıyorlar. B'r 
bı mu:;aharafatın arasında 

.Ftn erlerin k dri anlaşıb)-Or. 
bll ~41z edebiyatı azemetinin 

t, j,"'k .kı mını tenkide borçlu-
~ıt adeta bir mahkeme-

IJi.ıcJe talk olmdyan bir iey / Erı 
ı.. ık®üiye~ue )-aradılmıı bir 

~~~de, en müstesna ~ahescri 
-..&l1a getirse kim enin haberi 

i"n ? ara tenlcit yok. 
t )olr oo biçnre hal!-ımu: 

bi aL.ı,mamıı. Bıınun içindır 
*<le kargayı hiima ve zilmriit· 
fekline kormak kabildir. 

C. N. 

Poincarenin -
hastalığı ---Paris, 26 [A.A] 

Ecno da P ris gaıetcst. dok
torJar 'M. Poincare ye istirahatini 
temdit etmesini tavs~e ettikleri 
taktirde 'M. Briand ın • Poincare 
ile bilitiltif hali hazırda harici siya
sete 'yakından merbut olan işlerin 
idar~sini deruhte edecefinl yaz
maktadır. 

Pariı, 26 [A.A) 
Sıhhi vaziyeti eyileşmiş olan 

M. Poincare, nralannda M. Briand 
ıve M. Tardieu bulunan mühim 
şahsiyetleri kabul etmiştir. Mu°:1a
ileyhim , meclisin ru~a~es~e 
dahil olan mesail ile ko u ıstlenn 
1 Ağustosta icra ~tmek tasavvu
runda bulunmnkta olduktan nü
mayişler hakkında görüşmüşlerdir. 

l§ bankasının 
:re11i şubeleri 

Erzurum, 2S (A.AJ 
it bankasının En.urum şubesi 

bu guu merasimle açılmışbr. Ban
kanın şubeleri yirmiye baliğ ol

~u§tur. 

Bir volkanda indifa 
Honolulu, 25 [A. A.) 

Havai adasındaki büyük kilan
ca volkanı, bu gün faaliyete geç
miştir. Hilodan gelen bir haber 
volkan fethasının saat 6,30 da döTt 
yerden alev fışkırmağa başlamış 
ve bu al~vlerin 100 - 150 k dem 
irtifaa kadar çıkmakta bulunmuş 
olduğunu bildirmektedir. 

ispanya kıralı dö11dii 
Madtid, 26 {A.A] 

Paristen avdet eden lsp nya 

ln~ltre ve 
Amerika ---Londra, 25 ( A. A J 

Bu ıeneye ait lngiliı. bahri 
proğramına dahil jki kruvaz.örün 

e tdhtelbahirlere mahaus bir le
vurm deposunun inşa ameliyesi
nin t.ıtil olundugona dair dün M. 
Macdonald tarafındfrı vuku bulan 
beyepat Amerika reisi cümhuro 
M. Hooveri, elyevm Amerikan t~ 
qahlannda bulunan üç -kruvazör 
hakkında ayni tedbiri ittihaz et
mege sevketmiştir. Bu münasebet
le M. Hoo:ver, muvakkat bir ma
hiy cti haiz olan bu karann İngil
t re ıle Amerika arasında bahren 
müsnvabn te!.W maksadı ile akd
olunacak itilaf üzerinde nasıl bir 
tesir yapacagına dair kendisince 
nrib ve kati bir fikir edinmek 
imkanı hasıl oluncaya kadar ipka 
olunacağını ve matlup müsavat 
temin edilir edilmez kat'iyet kes
pedeceğini söylemiş M. Makdona
l<f ın avam kamarasında irat ettiği 

nutku büyük bir mahzuüyet ile 
okuduğunu ilave .eylemiştir. 

Çinde vaziyet 
Moukden, 25 (A.A] 

Bazı şayıalar ihilafrna, Harbinde 
~az.iyette fev'kcılade bir sükün hü
küm sürmektedir. Mühim şahsi
yetler, mahsüs bir surette gergin
liğin zail olacağı .müta!a sındadır· 
lar. 

Şnngay. 25 {A.A) 
Fransız ,.Jçiii ile .çin harıciye 

ınanrı, şimendöfer ihtilafı hakkında 

göriişmüş1lerdir. Hariciye naz.ın , 
Nanken lhükamctirun - mes lenin 
ımu lihane bir surette hnlledilece
ğin kani olduğundan- doğrudan 
doğruya müza .erat icrn odılebile-

kralı buraya vasıl olmuştur. i 
Ronıaııyada giiuırük 1 Bükreş, 26 [ A. 1\ J 

ceği fikrinde olduğunu söylem· tir. 
Nanken siy.alii mah .. fili, Mançuride 
ittihaz. edileccl: tedbirler hakkında 
ayni fikirde değil · er. Fakat, hiç 
kimse silaha müracaat edilmesi 

edis, gümrük resimlerini vasi 
mikyasta tenzil eden yen"i güm!'ük 
tarifesini kabul ebniştir. M. · , 
na.ı.aretlerin tensikine ait kanun 
layihasını ayan meclisine tev.di 
etmiftir, Bu layiha, üç nazaretin 
ilğaıunı natı'kdrr. M. Maniu acilen 
müzakerat icrasını talep etmiftir. 

3 11ıilyorı 
dolaııd:ırnn§lar 

P.aris, 26 (A.A] 
Bir mali şirketin direktörü te

vlôf edilmiştir. Bu şirketin dolan
cırdığı par.alann mikdan 3 milyo
nu geçmektedir. 

Lord Lloydun istif ası 
Londra, 2S [A. A.] 

Lord Lloyd esbabı istifasını 

biuat Jordlar kamarasında izah 

edecektir. 

S ovyetlerle 
barı§mak için 

LoudrJı.,, 25 [ A.A J 
!Avam kamarasında sorulan su

ale cevaben hariciye ııaz.ın Sovyet 
hükümetiyle girişılecek müzake
ratta Rus eshamı hamili olan ln
giiizlerlc diğer büyük britanya te
baasının taleplerinin nazan dikka
'te alınacağını beyan etmiştir. 

mütalaa ında bulunmamaktadır • 
Kirin valisi olup ncuri n du
dunda seferber edil iş ola kuv
vetlere kumandll ~tmekte buhı
nan "Tchang- Tso- Siang" ile Har· 
bindeki Sovyet konsolosu ar.ısın

da vultu bu1an mülakii4 müzake
r.etn tekrar giri 'lcce,..i ümidini 
takviye etmektedir. 

Bedin, 26 { A. A. J 
Almany&nın Çin -Rus ihtilafında 

tavassutta bulunmaga davet edil
miş olduğuna dair olan ışa)'ialar 
teluip edilmektedir. 

Moskova, '26 f A.A ) 
Çin maıdahatgii:ıan Çin sefa

reti memurlan , sefaret işlerini 
Jo 'man f aretine tevdi ettikten 
.anra Fcnlandiyaya müteveccihen 
hareket ctmifientir. 

Berlin 25 Temmuz. Manç.uride 
Rus hududunda çin as'kerle.rinden 
başka ~eyaz. ruslarda toplanmağa 
başlannılaıdır. 

Bunlar ilk fırsatta Siberyaya 
:girerek bol§Cvik hükümetini dcvlr
mete tinırlamyorlar. Beyaz ruş
-larm başında ata n enef 
bulunmaktadır. 

Semenef çar ord sunun maruf 
kumandanlanndan olup 50 bin ki
şi tahşit etmektedir. Bu aıs1terin 
Dır kısmı eski !Kolçak ordu b _ 
kiyesiBir. 

Bunlar hudutta çin askerinden 
daha ileri hatta bulunuyorlar. 

Siberyada, hududa yakın yerde 
şimdiden beyaz Rus çete1erl dola~
maktadır, 

Moııkova 25 
Çfo hükü eti "'n Mo kova se

a · erkanı Helsingfors -ve Lon
:dra tarıkı1 ~iue ,gitmek .ijz.e.re tp6 • 

kovadan müfarakat etmiştir, 

Made11 lerde i,ş saati 
Black P ool, 25, [A,A] 

Maden amele i numıhhaslan. 
nın mllli senelik konferansı itti. 
fak il bır karar sureti ka'but et. 
miştir. Bu karar suretinde, made
nlerde mt:ııa.i aatlerinin sekiz ol
masına dair olan kanunun hemen 
feshedilmesi tal p cdilınekt dir. 
Koof crans, hüknmet erkanının bu 
husustaki valtlcrinl yerine g tire
ccklerlne itimadı olduğunu beyan 
etmittir. Onlara milt allik batka 
blr karar reti daha k b l dil-
mltti· Kexa ittifak il kabul edU. 
edilmlt olan bu kararda cretl rin 
a•garf miktan nlapetlrun te:ıyit 
edilmesi ve hayat pahalılığını s
.. , ittihaz eden ve herkes için 
1Dilaa'1f uıari bir yüxde na.ı.an 
ltlbaıe alaa millf itil&fa rücu olu-

Beynelmilel IAğastos 
konfera1ıs ---Londra, 22 fA.~J 

AA'ustoaun 18 inde içtima ede-
k olan aiya i tamirat konfcran .. 

'?nın er de toplanccağı heniiı bi
linm mektedir. Londra, Lucer.ne, 
Büriiksel, Ostand ve Lahyein inti
haplan sırasıle reddedilmiştir.Diğer 
tnraftan Paristen gelen bir ha'ber 
Lahyenin intihabı hakkında devle't-
t r arasında itilaf hasıl olduğunu 
oild'nnektedir. Yalnız bu mesele 
hakkında Belçikanın muvafakatı
nın · tihsali noktası ka1mıstır. 

Paris, 26 l A. A.] 
'azırlar meclisi dün gece M. 

Do mergue in riyaseti albnda top-
lanmışbr. M. Poincarc, banr bu
lunmuyordu. Yakında. in'ikat ede-
c k olan hüku ~er 'konferansı 
prctranunın tetkiki ile iştiğal olun
ımuştur. 

Pariste bir tevkif 
Paris, 26 [ A.A ) 

Humanite gez:etesinin müdiri 
mes'ulu De Samt-Prcux, ask rleri 
itaa: sizliğe teşvik ittihamile tevkif 
edilmiştir. 

Paris, 25 fA.A) 
Ayan medli~ Borçlar hakluıı

daki müzakerata devam etmekte
dir. M. Caillaux, J;:nmgm lıaladtftn 
ve tasdik hususunun amili olan 
hü mdi tasvip etmiştir. Muma
ile h, Londra v.e V ashington mü
zakerelerinin bir tnrih~&ini ıyapmış 
~e lmıınynnın taahudatını Ha ede
memesi ihtimaline karşı fngiltcre
den teminat lnıış olduğunu beyan 
etmiş ve falrat Almanyzmın Y .ounf 
planını icra edeceğiuden şüphe 
etJJ1ek haklm1a ınalik olmadığını 

sö ~emiştir. r um .. Heyb, nefice ota
~ 1.1. Briadıun milslih.cuıe :Siyaseti 
hakkında !-;ıarclli sitayişlerde bu
lunmuş ve ~, k111Wl Ur Avrupa hü
kümeli müt' o:desi fikrinin tnhlc
ldilc cdeceS-:..e im;:ını olduğunu 
söyt nıi:ştir. 

Paris, 25 {A.Ai 
Ayan dis!nde, Beranger 

Ameril~a Fransaya açmış oldu-
ğu kredileriı. b:r ödünç oldut;ttmu, 
bir hibe .olın:ı.dı!tım 'beyan ve bir 
ahabet m. <:ide~irıin munhedeye 

k ulmasınr!aki in:kansıilı te
yit q.j i:ttir. M ileyJı, Ama.i
kada çıetfo bir cidale g'İrİQnriş ve 
btw"Çlardan rnühir.:ı miktarda t~
kihat icra .. mt- muvaffak olmuş o~
d gunu spylrnı;ş ve müzakerata 
memur Frnnsı7. murahhar;larının 

ellerinden gelen herşcyi yapmış ol
dukları mütalaasını serdctmi9tir. 

Ayandnı• M. jappy ile M. Le
mery, tasdilr ,.le;-hinde ıolduklannı 
beyan etmi~lcrdir. 

'Kfi&iik teit:..FTajlar 
i ari , 25 i \. , A)nn mcc

lı!iilld" lıor...-lar lıukkındaki ıti)iiflunn 
nnl:ı:alcnC'<1İ c .. ııdS nd:ı i\1. Lcıneı') 
r ~tlka ımilııılif uldu[ruııu ç(mku 
ı\nw.rıkanın rnıı ız antıllt rirıP ••oı 

L:o.);ıtllf~ bufo, d ğ.mu ht~lill eımıştir. 
i*' Le 'fl,,:..- et, 26 lA.AI T n r· 

lı(\dnı hnn l 'ı ctnıış olan 'SouthC'nı 
Cro~ın 1rryf'I\ ı h ırtı) ıı gf'ftniştir. 

* l'nıi~, :26 (A.A.1 Hesm1 ff· 
ndc:, 26 Aeu 1928 unhinde 
P r.i.Ste llru: l ~ıaı olan Bri ud -
Kellog misLkıuırı ıl.ınınıı <l:ıir lmİr· 
TI meyi tıP ıMn: d IPdir. * Budapeşte, 25 (A.Al Lıgı1ız 
ve Macar banka ıı ıı fC\kala le 
rıwcfüi, hu ••uu ) eııiden l 00 000 
lıi t' c•ıı~• ıı <; k rmak u iy le 

nıa} ını fr ) J karar crm fır. 
Bu enrllt;rİrı jtı ı.ırı k:ı) ıııetı JÜ 
pen ro bla{;ak , snhıpim 1930 
ernt ttü ne · tırı:k hak ınlik 
lmluıw. t.ktır. 

• }', rı ' 2J 
ıleAııHrıkrıt ı "ı)tl 

Uoı! ıı n n 
prm( "'' doJa} jj(' hııru.r li 

t ·I ~.lflnr lmıtı tı. ı§ • rcJır 
* '\ a lım~ı ıı, 25 1 \. :\) fW · 

J r } tıyım. J. ı C' ı. Miit v ffa 
f. ?tliron Humc ı ( · e qıutt · · 

dı-ı Am tik ı ın P wı lı ı •uu: 
t ı\ iı'I ı luıınru tur. 

'* He-ydeU er . 26 lA.AJ - ~. 
J( r in 'azı) ı.;tı t) ıl roektedir. 
• Londrtı, 2<> 1A.4J "D ily 

M 1) in Bİ) n:ı;i: mulı:ıhiriuc ~ore, 
Lord LloyJ'in ıstıfasımı bcbi)cl 
\eruı oaln gizlı amiller H" ınuPS· 
sirleı hakk nôa ııi ast mahaffid e bir 
çok farıi)etl r \e tabm1nler yfiriltUI· 
mekt c'lir. Şinılhye kBd r nıaUittı 
olnıı bir -şey var ı, o da hlllCOmeti 
haz rnnın Mmra k r~ı t1abık hLıka
metl rden daha alırarane 'e daha 
mü nadekArane bır ) aaet takip et· 
ım.ek nıyetinde olduAu ve Mad Do
aaldın Mıaır iolerıle b~t ı.ttl~al 

•• • num '.! lo/şı ---Londr~ 26 lA. A.] 
eıoany Mail" gautesinin Paris 

muhabiri bildiriyor: Komünistler 
arasında yapılan toptan te' "at 
1 Ağustosta gürültülü ve karga
şalı nümayişler yapmak hususun
daki şevk ve arzularını kırmış 
gibi görünüyor. Franst'ı komünıst 
firkasının büyük az sı bakkmdıı 
bükü met ce tevkif müzakere -
lerinin istan , alınan tedabirin 
vüs'at ve ehemmiyt-'tini goster
mektedir. Elde edılen yesaik fnın
sız komünist fırka ının hariçten 
mütemadiyen para ntdığını meyda
na çıkarmışbr. 

Yer~iz ada111 
Evdki gece tahtakalede kantar· 

oılard.n garip bir sirkat vnk'aaı 
olmuştur. Gece saat 3 te ıuııhnlle 
hckıtisJ Ali çeşoıedcu -su doldurur
ken meçhul bir adam )'anına yak· 
laşırnk ) trnlm1a )eni ge.ld~ini, 
) ,ıtıır,ak .> c,rj olmad ~ını ve kendi i· 
nl' Lır han gosJernmcsıni istemiş, 
bek~i lıu adamın soıJerine nlaırı 
etnıeınış, baş ııdon sa\mıştır. Bekçı 
ort\fl:ın D)nl p kıılub~ine pfrm" lıir 
m J<.lrlet ı:ıorırn hald~al Ali eft•nclinin 
dukk.ıııının idlidı kırılara'k ıçerı 
hırsız gırrni tır. 

Bu lıı rsız dükk ina o gun ni n
m ~ cl<ın 78 liralık tutun H~ ~ıgnra, 
ç<"kmrcrden 5) lirn, 5 ı.ekcrlek 
k ar pı \ nıcı \ e dı,ğer lıir ço'k oh' 
heri\ ı ald ktan !iOrırn kaçmıştır. 

Polis lıır"ıın ırnm ktadır. 

Hır:-ıız · hfr biznıetçi 
K d o} t o ;ı ru Celal be· 

) in hi7.ındçisı Hen zİ) c Tanıb) aya 
{ritmi§ v ourt {' gtrcrt"k btızt ıf\) l\ 
çulın ~5<1 d.:ı \ pura Lincrken ) a a· 
lannı ı~t ı r. 

Sahı:kaLlıud.an hamal .k r JJ sıw 
dun µtcc sa.ıl ~ iı ı i 1 (;nlnta· 

ne k h cd lranlı 
in Has ıdon alac~ı 1 

jr;temi tir. Sarlıo:? olön kor Ha ıın 
lıu tolC'bı rddftıniı>J nrnlnrı.ııda kav
•n t; kın şıır. Kör Ha an su::;talı ile 

Hu ı \ nın Rt ş!din .. ol kolundan 're 
kamın •! r surette )arıd m1 t r. 
)anılaıuııı ıha lıtlf e) kaldırıluı t r. 

Saı-ho hık 
Gn1atnda oturan salı kah Abm t 

ilı· Ka mp~alı Simon sarhoş1ukfo 
tk,ıt ı<:mi~i l>irısini fena halde 
dö\ıııtiı:, oJ "OZU pntladı,ğuıdan 
h:ıı;tahnne}C \atı,.· lını~iır. 

furik a için 
tti11 ile ip iz :Klmfl 
b kıılı K~Mkoydc 1n· 

nkn 'l::;mindr hır kadın )'UT.tinden 
'kn' ırn tm1 ler. 111 rz Kiinnl Tıtc ti
nı '\tmtl<lk içm h çn~ıııı Çt'kmiş ede 
) akelnmn1.,t1r. 

ıKaı~aı n <alır 
.Ezi l~n çocuklar 

kaza"'ı 

rn)da otura f hm t 
bıri ııfuruk uluk } apt .n· 

ıe<• yakalan mı tır. 

Bir ınotör ~ aııdı 
Kalafat Y< rind tan ır edılm ktc 

olan 2 numnrnh motörden dun vıw· 
gın çıkını , makinıat hm ın el· 
Jerl yanmı§ ve blluhara ş nd UJ. 
mı) tıır. 

KUfadmında 

Adliye vekilinin 
bir himmeti 

24 Temmus 
Narllll, Aydın, Retadiye demir 

yolu hatbndan, bilhassa bu sıcak 
ve boğucu günlerde, a)TIİarak Sü. 
kenin toı.suz. ve fiierin yoluna sapıl
dığı :ınman naBtl birdenbire bir 
ferah ve inşirah duyulursa, Sokeyi 
terkedcrek Kuiadasına sevkeden 
otomobil yoluna girildiği vakit. 
nazarlan okfıayan latif ve gönül 
kapıcı manzaralann verdiği zevk 
ve neş'e ılc aynı inşirah ve inbisat 
hissedilır . 

Yalnız o c zip ve şairane yol
lard n sonr k. , baya girildiği 

vnkıt ilk ç r • yolunu ikiye bölen 
bir sıra eski dukkanlar Kuşadasmı 
g nış ve m:ıvi ufuklu yollanndnn 
duyul. n hudutsuz hanın ansızın 
saıknsta o ra ığnıı, onüne geçile
meyen bir k et t havvül ettiğini 
gorürs-nüx 

Filhakika, ink bn her kohne 
fikir gibi, her eski ve yıkık mez.
beleleri kökünden kopanp fırlat
m1\Sl lii:r.ım elen ac•JJ ve sabırsıı. 
çapalil fırsat buldukça bu harabe
lerden birer ikişer kariyıp temn
lem ekten hali knlmamaktadır. 

Kuşadalılann kasaba ve i~kc -
leierini canlandırmak için sanet
tflderi gayret ve f e:cliyeti gördük
ten sonra çok iyi başlayan o genit 
çarşılannm az :z.aman sonra mat • 
luba muvafık bir surette bitaın 
bUlacağım • ümit etmek için fazla 
nikbin yaradılmış olmak icnp ebncs 
5'81\ınm .• 

Kuşadal11 r bugünkü kesatlık· 
lan üe yannk=i '%enginliklerinin dert 
ve devasını çok iyi te~s ve ted
avi ettikleri 1çin Aydım 'Kuşada • 
sına bağlayacak Amiyc yolunu 
ikmal ettinnck mn'ksadilc ~!den 

ge1cn her fedakarlığı ibı.alden gerf 
aurmıyorlar. o kadarki kasab ~a
rına uğramasından istifade ederek 
valimiz Kizım paşanın yollan için 
vadettiği silindiri hatırlatmak fırsa
tını kaybetmek istemediler. 

Adanın ç hşknn halkı ondan 
himmet, bunaan hi:ımct bCkieme'k
le b~raber asıl himıet ve himme
tin kendi emeldcrin~~ doğaca
ğına kani o1ara1t ttT'la,annda alın 

teri dökerken hasat mevsimmde 
de yollnnn muattat imam nt 
~min maksadiyfo milkellef olduk
tan tarik bedelinden maada ftl"ıdn
nnda ianeler as:arak Kuşadasının 
can damarı olacak olan aziz fol
lannı bir gün, bir saat evvel bitir. 
meğe bakıyorlar. 

® Şebrin imar ve ihyası için 
bele.diye cılız hut~esi ile didinip 
dururken Mahmut Esat beyin hii· 
kUnıet konağı ipin b • , su 
yo nn n tamiri için beş in lira 
temin ettiğini tcp'1r -eden telgrafı 
memle'ketleririin gOı:eTieştimıek 

emelile ger.e gündüı: çalışanlar.ı :se
vince gark etmiştir. 
~ Buradaki rençber takdire liyı'll 

bir dirayet ve &eri bir inb1ml ile 
1üzumundan fazla mahsül yetiftir
mekten•e da'ha m faka\ çok eyi 
mahsül yeti lirmeği prensip oıara1' 
kabul elmi!I bulunu)Or. 'Meseli tiitüı:ı 
zürraı ya1nız iyi cins mal yeüştir
meğe çalıştıtJ için geçen sen deh 
ellerinde sahlnındık bir dirhem bile 
tütün ka1mam.şbr. Ticaret odası 
reisi Şükrii beyin teminine gôre 
Kuşa<!asında 30 sen denhel. bu 
nefasette tiitiin yctiftiriimrm.i~tir. 
Bir de nefaseti~ burada son dere
cede itina olunan mahsül nytin 
yağıdır. Bu husustaki gayretler de 

muvaffakıyetlf' ~ticclenmiştir. 

~------------~~-yeni ref 'i kararhtr 

Zahire borsasında intihap 
ZahiTe bor~a.11 intihap he) t1 

dan listenin tetkikatını bi irmi tir. 
Salı giinil •aat ll den bire k dar 
bouad inti J.ıat yapılacaktır. 

Heyeti id ~ye 1 im mti p 
edılecektir. 
J Defl'edecektir. 



Tarihi telrllıa: 10 

Dostlarınız 
nıa_nlarınız 

benim 
benim 

dostlarım , düş
düşmanlarımdır . 

.K.em•lettin Şiikr6 
/Tflrilıt, ... LIU. a--,..-... 1A ,..,.,....,_ -1ılHU..ı,MrJ 

Muhammet, arkadqlanaclaa 
mGhim bir kumandan mabnua kal
makla beraber fGtur setirmeclea 

•mltemadiyen irtat vuifeaiade ça
hfıyordu. 

Aractu •eaeler seçti • 
.Ebu Talip meluen yqıaa •el
~ Muhammet, baba sibl H•· 
plitl •• h&met ettitl Amcuıaı 
~ cliaiae •okmak içia çok çalı -
wayor, fakat muvaffak olamıyordu. 

Ebu Talip ha.talandı. Muham
met bat ucunda ona tekrar Alla
tua blrlitiadea, büyüldütünden 
:hah.etti. Artık Bleceti anlapldı
tından soa nefemu mGalGman ola
rak vermeUai ve bu •uretle ruhu
nu kuıtannuuu rica etti, çok yal
Yarda. Ebu T a1ip ı 

- Şimdiye kadar müslGman 
olmadım. Şimdi olum ölüm kar
fUIDda •e koıkarak obaut olurum. 
eledi. Ebu Talibi, belki de haluka
ten anua oldup halde Muham
medin dinine girmekten meneden 
( Ebu Celıll ) idi. 

- Bir delinin .Szine uyarak _.duwa diDiDi mi detift:iıreceb in? 
Demek •ureti ile ona maal oldu. 

Muhammedin dilfmmlatı f&yet Ebu 
Talip mOalGnum olarak aıüne 
Mekkede oı-nüfuzu neticui onun 
islim olarak ölmaiadea Muham
medin büJiik istifadeler temin 
~tini diifünmiifler Ye mani 
olmUflarch. 

Nihayet Ebu Talip, put perut 
~ak öldü. 
J Onun öJümG Muhammedi ku
,.etli bir hamiden mahrum brakb. 
Mekkeliler o ana kadar uri Ebu Ta
lipten çekindikleri için ona fazla 
fenalak yapmıyurlarda • 

ÔldGktea 80DI'& tazyikleri art
.............. _ ... .,.. ..... anda 
mütfik ve .. dık zevcesi Haticeyi .. 
fe mhbbeden bybetmifti artık ODU 

-müdafaa edecek Jdç , hiç kiaue 
bulunmamlfb. 

Kaç defa aokak_ta siderlJe~ 
YGzüne topraJl , çamur atblar Ye 
kaç defa bu toprak ve çamurlan 
km Fatma, ,azım yq içinde te
mizledi. 

Bu vaziyet içinde artık Mekke
de fazl4a k•lamazdı. 

Bltiba araı.iaıtanda ve her kabi
le a•a•ııd-., IJle.vcut ayn •Jn r:eN
bet, mdnaferet ve huau~et e~ 
'Ziyade Mekkelilerle yeuipliler ara
aııda ~cuttu. 

Muliammet ifte bu rekabetten 
istifade etmek istedi. 

O.. mekkeWer düş.mandL Bel
ki yeariplilerden doat bulacaj'ım 
lmlt etti • Oraya sizllce murah
Jaurar 1o'iaclı. Yesna ,trah v, 
kabile ...Ule~~Ü tem~ p4l,L 
Bidayette m · t ıörmedi . 

Fakat pebz '°nra y~ripliler mu
..._medin diniai kalfule temayül 
~er. ~tta onu kendi 
~rine blfe clavet için Mnkke1e 
lıae1iaarW _...erdiler. Mehammet 

mız: 9 

Kandehar Aşıkları 
Yazan: Conte de Gohineau 

Muhsin galiba ~·))·le bir az din
W!imıek için kuytu bir }er arıyor· 
.tv. ibayet aradığını buldu. Yı· 
~ malw.eai indiler. Az ~on
ıa ld batına ~h. Eu"Bfi yokla· 
dı. Ben iyice saldaLdığnn için, 
iimseyi ı~meyince sak.andığı 
yeri gizlemek içht iri iri tqlar 
*1adı, sonra o da mahzene Ju. 
~yanma indi. Acaba- tekrar çı
br mı diye bir kaç dakika 'bek· 
ledim. pkan oldu, ne bir eey! 
Hava da ~ bqlayuıca, 
koşup haber vermete geldim. 
~artık ne y sanız, Japmtz. 

-Osman, na 10ylediklerini 
aa kulağından ~yordu. aip 
gordülderini anlatıp bitirince. ().. 

-eman emir Yerdi: "Git, çocuk· 
'1arı ve adamlanm uyandır!,, 

Hetkes ayağına !.alınca öç 
~lnde k~n h\t' kana &U8&11Uf 

adamlar, lfıtiaruı yeıioi haMr 
YCteaİD .. ~ oJbdaa açıl· ............... 

kesin uyuduğu .-& saatında 
ht·r halde keadileriai emnJtet 
altında mnncdi~oırtardı. Bu p.
kal ve köpek ,avm'llda buıtm. 
mak içi~ ııavalh çocuklar' cök
ten ilibi bir hiiniyel kaflMlmın 
ulaşmaS1 lizımdı. Filvaki-htşb 
bir mania raıdamada11 Y asufun 
evine kadar ula·şolar. Bu kadar 
uzun ) ilrüyüto ~ te tab,am
mülü olmayan .... "" -.ce Ce
~le bitiin bir ~ pldt F&t 
hiç !apını açmıyor, bit-eey MSyle
mi;oı·, MJb inle beraber olmak 
saadetinin verdiği tesellinin fe
rahlığı içinde yürüyordu. Onunla 
emin bir yett bvutmak ümidi, 
Ce.nileye o uda en büyük kuv· 
vetti. 
Fakat Muhsin, tüAjinin diPfiliui 

kaç befa açılmayan kapıya vurdu. 
Hatt:ı bi.. aralık, kapıyı omuzla· 
Ja:tıp devirmek bile iaedL ıçe.. 

-dea ae 9" pliyer, ae ledat. ~· 

o 
Nukut 

1 Ingiliz lirası 
ı Amt-rib dolar 
:OY-an drahmi 
1 Alman nyht mark 
l A•u.tya tllai 
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suf OD hef günden beri me de
ğilmiş. Karısmı, kızamnı almış, 

Pepvere gitmiş.. 
•Bir seneden ev el de gelemezl. 
Kaçaklar, sanki bir yıJdırna 

darbesine <lğradılar. Oraya kadft 
gelirken, Muhsin Cemilenin arka
Blllda, bet dakıka bir taatıJZ bek
liyerek, eli palasının kabuiında 
yiirilmi§tü. 

Babasmm evde ıae 1.11mma b· 
dU lıiasmı tutabileceğini bilmi
~ Yalnız biliyordu ki, ,düt
man er geç eve &itecek.. ~en 
llür, kaJaa kılır, diyordu, yalilız 
yeter \i, candan aziz 'Lild~ te: 
mile emniyet altında bulmıaual,, 

Y ueufu evde balamaym~ .,,. 
le sokakta kallf ne müdaif teydi. 

Şu yer yüzfbıün üstünde Ce
mileyi hakaretten ve ölümden 
kurtaracak emin bir yer kalma-
mıştı. Halbuki beri taraftan ha· 
karelin, intikamın, beraber eti· 
rüklediti -.e candan sevdiii ~ 
arkasıadan .ateş içüade nuıl ku-
durmuı bir ha-ide N"Ylete ge\;1İiİ· 

niı biliyordL OJiüıceyc kadar seve· 
t ............. ~ ... 

CS 8+- ..-. alektrik 
.. ,. temettu tf.l:J • 

[ı.)tüdar- 'KadıkB;' 

~ ı...... -bı.a .... f.,...._. T. A-
41 •• (JQc 

RilıJi• dok. A& ~ itdliat ıieii-llel 

'Jt, ~--" -· 
;ı. 

W. K ... p1ar, 
••Jl (hali tMftye.) 

! Tirk dit. Aaaı. -" Dabaa Türk,. ... 
~N'k detfrme~. 

Mitlt bin M"ru. 

.Ja.bret ......... teım&ilııti
•ali haşım ğd&n~w-8.ill~r 
dmdıiklan ~ "-'.ıa hiq.l>ir 
1eye bmrftlllW!ma• tJenber., 
metatetini ve itidaJini ~e 
kaybetmi§ dtlifdi. l.ikin ne d~ 
olsa, en satlam h~ me&aut, nih• 
yet hu havay• tab-mül edeme-& 

Cemile bilikia mes'ut ve ,en 
g&lnüyoı:du. Mubsinin o vaziyet 
içinde sapsan kesildiğini gOrttn~: 

- Ne ol'uyoamı!l ~hde 
buradayım. Benim baysttm.Bia 
ı.ayatm demektir. btimizden biri-
mD.ölir~ öteki.efe laı: ka
~i? Muhsin, bİli bi• 
.ayırama11 

~ Hi9 bir f8J'8Jlramu, C...i
W Yalm.-.,., eeır.....,.,.,.... 
Myte betbeht olacaam? 

&tbatit bir Cemilmiu mama-
rası, Mubıinin içini .altüst .ıt!. 
Qizteri yat*rdı. Fakat f.ı:illil8, 
yapı göderiDL il&iİillekİ ulak. pal'· 
maldan ~ M t iniaperipa 
çehresine baktı: 

- Y-00k, y~ied"-. ~ 
beai diifünmd -- Si.mi tlti
-fb. aR~ old..q. __ 

Mısırlılarla maç. 

Galatasaraylılar anc 
O - 1 mağlfip oldul 

Dünkü maç, Fener-Galatasaray mu 
ile yapılacak nıaç için bize ümit vere 

Galataurayhlar dün MısırWar
la maçlarını yapblar. Saha azim 
bir kalabalıkla dolu idi. Fenerbah
çenin aldıj'ı neticeden sonra, her-
kesin bu maça ehemmiyet verdlfl 
glb• çarpan seyirci kesafetind'• 
de belli oluyordu. 

Saat bet buçukta lld takım alkıt· 
)ar arasında uhaya çıktı ve buket 
teatisinden, nutuk iradı gibi mera
umden sonra maça baflandı. 

Uzun tafsilata glri,meluid11 
dinkü maçı hulua etmek istersek 
diyebiliriz ki • Galatasaray • diln 
feykiJade güzel bir oyun oynadı 

Mıaırlıları zaman zamaa adeta 
matlup eclecek hakim yaziyeUer 
aldı. 

Mısır t•kımının Galatasarayhlar 
karşısında şaoaladılan ve bocala
dddan ıüD gibi ~da, Netekim, 
bir çok defalar ~ğlup olmak va
ltlyetlerinden ancak çok fedakiia
ne pyretıerle kurtulabildiler ve 
Galata Nnlylılar da sıfıra kall'fl 
birle matlup olmak neticesini a
cak çok fedakarane oynamaları 'te 

ye1'8..i8klaneNnı akıt kaı•almıt. 
~ımayabm. 
...._.....,ea-...naot• Gcmir 

le!.ftaba11>mJJMU •le- arkamıı.daa 
.. ,.~ ~ bizi Jırlmbk ~ 
fidelim? .Ne ,.,_.mı 

Cemiı.dıe dü,a.lü: 
- Evet, nere~? •Se\I 

muhakkak iM ye~& ' •'\" W 
le bir. az .düşü~ ..&a:ıelrlübyf 
göz yuman mert bir; çocuk uq,. 

hakikaten canla bqla 
•qealode .We ettiler. 
kaçırdıjı .. yılardan b 
detlll:z ı Blrinei ve ikinci 
yıaılarda Ma .... hlar oldu 
Galatasaraylılar da kale 
mu.hakkak 1rol fınatlarını 
ve ~ncak ikinci hafta 
naa dopuclur ki Muarldaı 
y,.pabildiler. 

Şunu ela ilave etmek 
ki Galataaaraym mGlaaci• 
daleki ve AIAettia 
oyunca olsaydı, Mılİt'h 

belki majlup dahi 
celdi. Her halde tekrar 
lazııındır ki, Galata ~, 
gol yapamamq vJmald.r 
güz.el bir oyun gösterdi. 

Bu- cnnlı oyunlar111ch!li 
Galatuar.aylwm tebrik 
dünkü maç neticealalu p 
yapılacak Galataaaray
hteliti maçı halckmcla wr 
~Ur. 

liliJenıa...a.-.u.ı. Jt:ar'ts• 1 =• ~-
Muhsin. 

Cemile ~ W• U.W.iıl 
boynuna dol• sol .eı;ı,, I'~~ 
Janm .... Rell1 O' udalt'1qfi n: r 
bir aklillıliıeli,. 1-elii :htr liiliirk 
..-am kurveti ilt4 Mumin bi,. 
dea bire ~ geldi v kızın 

atlı •1:-•~ ynaıta-.km
.ı.k, · IJis.;.wrerla. c.mı. 
ieye..INıku. O andLbaa hatk• ıhir 
:adat vluw ı "ıti. 
~ki: 

- Bu mah.Uede killite&et 
~~ JMDW~y6ık ev· 
leriırs.r-a-Wı~wmt aok4~ 
.b~,.w~~-•dialea 



ve ilin tarJf esi 

Abone ücretleri 
Uç al lı~ Alt a ltk !.'\f>orHk 

D.bil: 5 9 )7 lira 

ltarı l~ln : 9 16 33 

.\clıes tebdih için 15 kuru' g >n<le· 
~ 

ilan IJcretleri 
T.k ııütunda 
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l>ördııncil • 
llçuncu 

lkınci 

anhmi 
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00 
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'o.'Beıı:a \e , .. ....ıseşatı Mıı l i) e i lanları 
118U8i tarıt.,ye tabidir. TıcaTet ınUd· 

lriyetinin, §İrketlerin tas<:fü bakkınd-
~i iliıdarıle katlhi adillikler ve ano
llillı tirkf'tler ılanları. Mnrimi otuz 

kuru,tur, . Devair ve uıüe.sesatı res
llli) e ilanları, Tıırk mektepled vo aııarı 
IPUıaıetire ilfuıları 'santimi ~ ırıni 
~ur. 

Banka muemel•b 
ve kaular icarı 

Banka8• 

Merkezi 

. ,_ 

gibi haşarat, mmır ol- . 
dukları kadar , mülev
vestirler. J 

~ 

Bunları derhal Ul• 
dürmek için, evleri• · 
nlze , dUkkAnlarını• 
za, yazıhaoelerlnlze, 
!:::brlkaJannıza, 1·e )_ 
ahırlarunza: ~ l 

.. Yunıurtalarına vann-
ı-ı 

cıya kadar bütün ha-
şaratı kat'i sllrette . 

öldürür. 
FLİTOKS,insanlara ve 
hayvanlara mazarratı 
olma yan yegane ma~ 
yidir . .. ; ,. 

KOKUSU GÜZEL VE SIHHIDIR 
' LEKE YAPMAZ 1 

~ ...... ~~ ............. ' ......... ' .................... ... 
Beyoğlu mal müdürlüğünden: 

lbadudu ve MGftemilib No. Semti Mefhuna mal•llesl Soka~ı Cin.t 
ldJllleti Cebi.esi HaaçerH sokak 906 Btyfiluiwe BIJllldeM Bilyük dere 

o.Is.kin sat tarafı Mlsyil Levi 
.aputumam so1u Bü) ükdere l 
caddesi arkaaı emvali metruke 
haneııi : zemln kab odunluk laö-
mfirlük birioci kat iki oda bir 
abdeahane bahıe ikinci kat 
dört oda bir abdealıane bir 
mutbah üçüncü kat dört oda 
bir abdeshane dördfincii kat 
dört oda bir mutbah bir ça-
maşırlık bir daraça. 

Balada cinsi ve hududu ile milştemllib ve evNfı muMrıeı ve R..
tabasından Hıristo Mavromadiye alt apatumaıı ile altındaki dükkan 
müzayede ve münakasa ve ihalat kaaunu abklmına tevfikan ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazedilmiş ft bu baptaki taraitte tanı.im .kıh
nan müzayede kaimesi z.ahnnda mibaderiç olup bedeli ibaleaia 208t 
lirayı tecavüz eylemesine mebni biriaci taksit .ak.W ihalede ikinci clatü 
tarihi ihaleden altı ay sonra bir senede iki tak.itte olmak ve .......... 
masarif müşteriye ait bulunmak üzae yirmi l'ÜD mMcletle me•ldi .._ 
zayedeye vazedildiğine mübeyin i,bta ilJn vaakası tan:ıdm kı'hnch. 

~Ialiye vekaletinden : · 
1 - Aakarada yapılacak olan me•urj.n aparbmaulan ve reami d.lite

Jer ipa yapıluı .uinakasadaki t .. fat kabul olunamamuı ve t>au 
aditıHWlltlerin .ı-iden teklif yapablilıelc içle Wilddefln temdidW talep 
••elen ~ile jnşaab mezkure ,_.dik •uretlle Ye ;lıreai lh ml4-
cletle tela-• aıünakaııaya vazediJm-.er. 

1 - Tdpler tarafından teklif *1ilecek bedeliD 'lb 7,50 DiıbetWa 
teminatı muvakkateleri ile birlikte ')O 1 emmuz 929 tariblne mlsacllf 
Sah ... aaat on alhya kadar Maiye vekileti millf emlAk mldürll. 
tü•e mlteşekkil komisyona mür ... tlan. ••• SATILIK TARLA 

Orta köyde Zincirli kuyu kasılar eivannda ApduJceW apnm Wie
annda tahminen 8 dinim miktanadadır, muhammen beldeli 384 
liradır, müuyede 2' temmuz 929 pazartesi aiinü Defterdarbkta yap .. 
alacaktır. (544) ••• SATILIK TARLA 

Beykoı.da ineir köyü.de Wta..,etle. me,atlk y.:un4a 15 dhlm, 
muhammen bedeH 458 liracbr, müuyecle 29 temmuz 1929 puartM 
güni1 Defterdarlıkta yapılacaktır. (SO) ••• 

!!!!!!!~~!!!!!~~----~~~---_:___-= 
En iyi müst&hzaıtat. 

SATIIJK DENİZDEN DOLMA ARSA 
Haaköyde kiremitçi Ahmet çelebi ınaballeainia vapur iakeleai moka· 

tında No 53, 53-1, 55, 51 sat tarafa .&eniz aol tarah 1.kele 80kajı arkaal 
deni& ön tarafı v.apur iakele cadd•i ile mabduttôlr. Becleli 8 .epe •• 
8 taksitte almmak üzere muhammea bedeli 19,492 lira olap k~ urf 
usulile satılacaktır. Talipler 1463 lir .. ık temiıuıt ~bularlle teldJfa.., 
meleı'İni 29 temmu~ 1929 pazartem aıüD4 lat..W De&.tlarlatanda kf. 
komisyona vereceklerdir. ( 620) 

. 

akıf akarlar 
müdüifugunden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Befikta•ta §enlik dede t'kınekçi lıa-ıı ma~ ka mcyıhınında \'e~me 

4 • 11 cedit 2 No. oda. 
ı lit""'° muradiye. galip. dede camii itıisolirule 4.1 No. .ıukkin. 
• a ~.J~k dere 351 No • .bJae. 
,. \itlüeo Jlalunut a~ fili~ Ş. 33 • 45 ,No. ·han<'. • 
S Kaba&at OmeJ ıvni Dolaıa bahçe 197 · 205 !)>. dükkan. 
6 Şişli buyuk Jere 183 • 353 .No. hane . • 
1 .beyQğlu kltjp Mustafa çelebı te~raf 13 · l 7 hane. 

'lııiL.11Uddetj müzayede; 31 Temmuz 929 Çarşamba glınıı saat •m cltırt bu· 
·"'.'.".P. 'kadar. ftatlda muharrer emllk kiraya verilece~inden muzıt} cık, t: vnzoluııınu§-
'-· 1'alipleriıı yevmi ihale olan sou giinün ~ast on ıivrt ~~uı; ntuna kadar 
~UleJi okumal\ \t: temiDo.tl 111uvakkate ıta (tlerek mı~aye«~~ye ı~~ırak 
~k üzre Jstanbultla Evkaf mtidıirl~ün<le vakıf akarlar mudlırhı~une 

laeaatlara iltn ohıaur. · ı b .. Jd t Av..r mü temilit ı hakkında malüaııat abna.k J:tl~)·en er u mu .. e 
l!f!~da =uzay~de odaeına miiracaat t>detek erri mıeıl raporunu ~ore· 

~=r~·~----_:_-----------:;-~---:;-----

Mahrukat mônakasası 
~G~a~k baytar mektebı rektörlüpndebnlm: • • L· elik mahrukab 
....._ bubeliea t lrir edilen melde ılllft D1r sen • 

I.._~ P .•. ak k aulm""1r· lalipleruı şera;.r1' zarf usuliyle yemden _miin ~aaaı• 0 
• ti ak için yevmii ihale 

~ 4Strenmek üzere her gun; muna as~ya 1
• r t l4 t ı>eftenlarbk 

~ 21 Ap.toa 929 Çartanıba gun~ saa ebaeleri. 
~:::~~liraa~~t ~-=-~=e1:•:i~lleri~·~m::G:ba:y:aa::t_:k:omı=~·~y:on::un:::•:....:l:..• _____ --ı• 

Bağ müzayedesi 
~ı 21aaat 111ektebı rekı 'rluğündf'o : eki mmnı mah6u1Jeri 

~ lhitebf. ad 15 df nümd n ıbarel Jort kıta ~ın ltu sen her ihı mÜIByede· 

~ı ~lbayede)e konm~~ıır. Taliplerin şeraırin •ı:J.iı)~· .. ~=be gü~ü "saat 14 de 
~ırak ıçin ıle )f'Yml ıhale oı.iıı 14 A~\lllOI! ...- ~ una elmelerı. 

~binaeın<la ııraı mıınısellf'ler muba)aal komıll)OD g ~·••...-

f_ D6rd ü;~ft k;İ·;;;.;·:;;;;~;··k~;;.i;;~~undan: J 
'4ı.....__ ............................. . 

~ 1Q;; ................. ' ... ' • L!&.l:Jl.L.ı 
irtibat aa-uas-e ı 

· . ·; · a )ık 72000 kılo Ekme~ı kapalı :ıa~ 
~ fıskışehır<le bulunan Hına _ıuı~tııı;:ı ~~ n ~az e<lüııııttir. 3 - 8 • 929 t;~nıarteııı 
--: ı: 20 gün muddcde. aıewkli ~111'!: d sartnameeini görmeiL ıçin her gtıo. ve 
llOft.:. .L-.t 14 de ıhaleıu tcra ~ıl ı o.ıca..,ıu llD eninde kapah 7.arflarile 'e ırnuoat 
~"•etya iıttirak eJeceklerın va Hı mua'' · 

f:jJ.ı.ı ıfe birlıkh: monıU. ona u ıarnatları ............. -••••-••t l .... ~ .. ~._........................... . d ı 

~ Deniz satınalıria komıs~~~ •• ~?. .... 0 ... 

~ı~ ,...,... __ ......... , .. ~.,...I ıı•a•ihnlt"İ :.9 ft>nımuz tarihine .. oo ·r 1 , · rıı kaııa ı zar • · 
on rekompozı' nıaı en "omıı . 14 te 

mHıadif !'aı.arıesı .. ı<aat k. aıür kapalı z.arf uulile nıü· 
"tk l>eqiz kıı\\etlui ihtiyacı · ı;ı~ b~~ be§ ~uz tonla: her pn itasına a.lip ~ulu· 
"-nİll.l)a konnııı~tur. ~artnamesını gorı.oe\ ilı&e:° ş.ıa .knia satın alıııa lloınısyo · 
tııı arın da ) u karıda )adı guu e •atte aııı pa 
....::: nuıra~aatları. . 

Satılık~--, 
•• 

PC>"t<>gra• ~aktnesl ı; 

Çays-tessa 1, 4, 5-10><15 kıtasında 
Mentor Refleks bir fotograf maki· 
nesi satılıktır. 
Görnıek ve pazarlık etmek isteyenlerin 

heraün sut 12.1 t. de kadar matbaamızda 
M 

e mütııeaatları. 

~bilhassa . 

~, A.spirin,. 
lle•prl•.aiarl ekseriya taklit 

edilirler. 

TakfulenudeJ sa:{ınm2'k için fllLin"" 
kirmızı bandırollu 

•e ,.~" markah hakıki 

ambu.Japa dikka& "" 
diger~ reddeıtianz , 

Hava gedikl~ küçük zabit maki
nist ·mektebi ınüdiriyetinden: 

iSTANBUL EŞiLKÖYDE Han gedilci küçlk aabit muW.t mek
tebinin kaytlilııabu şaraiti zirdedir. 

Mezkür evsaf 'e şaraiti haiz ltulunanlann istida n ve.ai)p biıne 
ile 92!, ·~~Hi. ağustoawnın l>irinci g~nünden itibarem Yetiköytle mek
tep . mudurıyetine mutacaat eyle melen lazım gelir. 

. . latanbul .ha".'~n~e bulunupta vaziy.etleri şaraiti duhule tevafuk eden 
~ı_ı>ler dahı bmnc' madd~~ zikredilen ve•alkı mektep mlcl..,.tfne 
ıraal He alacakları cevaba gore ha,elrct eylemeleri icap eder. 

1 - ş.ERAtr. 
A - Türk olmak. 

~ - Talipl!rin orta mekte&J~ seldainci SJ!lf )ist" ikmil 
etmıt ve asgan on alb Yatını • • ve .auml yirmi y ~ 
lizımdar. ( orta mektep ı.hlılll9 JklıtJI edellhın orta • p bıla.tln-
den yük.ek tahsil görenler imtaı.aıf•i:r. olarak kabul e eri. Şeldt. Ma-
lul, askeri san'atkar evlitariyle ecnebi diline vakıf olanlar lıerclh 
edilir. Mektep kadroau e>rta mektep tahailiqi ikmal e.d~e tlolmaclıtı 
'-llıdircle orta naeldep tahaili9den clmt t ... il p11enle 11tlıahllil ile .... . 

C - Tamüaınhha buunmak, (ffaatmae laey'eti aaWılyj ,. ... ,..., i
zımdar) • 

D - .AWikı mubut elmak -. hiç bir cOrümle maanun ..,. ma
hküm olmamak. 

E - Mektebe kabul edllecek \alipıiu iedikli kGtlk •.wdu Jaak. 
lanctaki 1001 n~maralı 1ranwı müdbinoe -•mele ...... CIWdeJııl 
muvaffakıyetle ikmal edenler .baw& lutaat ve mG••••.....,• alb .... 
müddetle ~hf. vazife edecelderiııai kitibi adilden 1nueadclak MnMi 
meputla ta • edecölair. .6 

2-llil4d.lit.WM.._. 
3 - Kaydı kabul 10 eylll '2t tarihine kadar devam efteetinden 

ondan •onraki mGracaatlar makbul elamu. 
4 - Derelere eylll o ..... -. .......... 

Borsadq intihabat 
İntihap heyetindelı: 

Temmuz nihayetlade müclcleti :fflta• balaealıı .a- tlea,.. Ye zahire 
benan laec!!.dare.min ,.udea ~>-'" JOteta .... ..ı. .... len olu-
aacakbr. P et.ek "'-'+=• hb olan Je1'•t •• mtle• ... bn yev111i 
~ MAt Oll. lıaı ı..._ a.;. IMf9ti' idare •lonuna 

HAKİKi BOMONTI GAZOZLARININ 
ALAMETi FARIKASI 

~----~\ 

BOMONTI 

Gazoz titeleri Ga7.oz tiıeleri iUerbıdeki 
üzerindeki kapeolumuz etiketbaiz 

Gazoz kapsol •e etiketlerimiaila taklit edilditi _......tbden 
luıkikl Bomonti fHOW içmek arPI eclen&e. kııtr•af Ta tıillırıetıt .. 
mhe dildutt etmelidirlet'. 

== SA T I E ~:::::: 
MttbteHf ne'ride 

V e1.r~:tııa:törl~rı· 
iz eresiye ta İliı eder. 
Me~re Han, Tünel meydanı eeyôYIU 

Elektirik evi-Beyazıt ıstanbut 



Spor levazıınatınızı "ZEKi 
ınilli Spor ticaret nesinden alı 4 

1 

,, 

--- ~ 

lWA' Daima Şayanı Emniyet 1 

Seyri sef ain 
Antalya postası 

.(KONYA) vapuru 28 Tem-
muz pazar 10 da Galata nhb
mından hareketle bmir, Güllük 
Bodnam, Redoe, Fethiye, Finike 
Aatal7.•1• siclecek .Ye d5nlitte 
..ezktr iskelelerle birlikte A.n'-
clifli Kalkan Saloz Çanakkale 
Ge litteluya ufrayarak ••~kti.! 

: LİJiir. ıör'sat postuı 
( GVLCEMAL) npuru 30 

-T ... muz ·Salt 12 da Galata 
nlwmından hareketle Çar
pmba ıiababı lzmire gidecek 
ve akpmı İzmirden hareketle 
Antalya Alıiye Mersine gide
cek ve dönüıte Taşucu Ana
mor llaiye AntaJya lzmire 
u&rayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
( GELİBOLU ) vapuru 27 

emmuz Cumartesi 17de ldare 
rıhtımmdan hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz
caadaya gidecek ve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 

.gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
( Karadenız ) vapuru 29 Tt>nı· 

mu Paartesiz 12 de Galata rıhtı· 
mından hareketle lnebolu Saıneon 
GireSOI\ 1'rabzon Rize.Hopaye gi· 
decek ve dönü,te Pazar iskelesile 
"Rize Sör-mene Trabzon Görele 

Gireson Ordu Ünye Sam!ou İnft
bolu Zenpldağa uğrayarak gele
cektir. Hareket gllnü yiik kabul 
olunmaz. 

• e encı vapurları 

IZMIR SÜRA 'T 
POSTASI 

Llk• ve seri iSMET 
PAŞA vapurusıtemm· 

uz Pazarrna tam saatıScl 

Galata n11tmtmc1- dotna 

lzmire laareket edecektir. 
1'iıfat için Strtrecide Yel

keaa Hanmda kiia aeantuaaa 
aGraoMt. Tel. ı.taaltul 1115 

V • Galatada merkez nhtam laa 
mada Celipldl Ye Stafilopet ac-
entahfına mlracaat. Tclefun 

SM. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE L(IJ(S 

POSTASI 

SAKARYA 
r flPU1U 28 Temnuu 

Pazar gUnu akfemı 
Galata 

rıhtımından hareketle(Zougu. 
ldak, lnebolu, Sinop Samsuut 

rdu Gireeon, Tırabzon Siırme· 
eve Rime ilkelelecine azime 
e avdet edecektir. 

Tafeilat ~İil Sirkecide Iİ 
det ham alttnda, acanta::ım 
flracaat Tri~o daireei Te. 
,. lef0ı9 :I' ı.ta bul 213' 

Bir Doç kamyonile baŞiadığınız işin yarıda kalma-
ya cağına emiıı olabilirsiniz:.· 

GUnan heı~ saaila, Do' lıamtJonu. oltus. ve arızalı JIOI 
dlnlemeıren bir naJıil vas~tası olarak el1inizda oHacal<tır. 

En yüksek mevadı iptidnjye .. Dikkat)i işçiiik ve nihayet itletme maJrafmın azlı'ı Doç kamyonunu en 
istifadeli bir nakil vasıtası hnlinc koymaktadır. 

Doç, sahil)ine ıızun seneler asgari taınir ve işletıne 
masrafile çalışacal{ tarzda imal edilnıiştir. 

Alacağınız kanıyon hakkınfla kat'i ka. arın-.zı verıuedeıı civarınız
. daki Doç salıiplerindcn, hn kamyonun yüksek hassalarını dinleyiniz. 

Nihayet bir Doç kamyonunun direksiyonuna geçerek, ıür'atini. yolç_u çıkma kabiliyetini ve motöftinün 
mebzul çekme kı.vvetini biuat tecrübe edin. ı~ . 
Do~, na~liye işinize istifadeli bir şekil verecek yega-

ne kamyondur.,' 
Vekili unıun1i 
~iirkiye Otomobil ''e ·Lashk ve Tıu·aktör kommaııdit şirketi. 

tKemaı Halil, Mehmet Rif~t~ 
ve Şürekası 

Beyoğlu lstiktiil caddesi 68 Nv 
.ı 

ANKARA 
iZMra 
KAYSERi 
ADANA 
GAZIAYlNT AP 
BURSA 

Taşra acantalık ... arı: 
: Zabıtçı Zade ve ıteriki 
Mahmut Celalettin B. 
'ı!uluiddia ;zade Alim B. 
ıuharrem HUmi 8. 

: Güz.el bey Zade Hasan B. 
: "a•uhi Eaat -B. 

DIY ARIBEldR 

SAMSUN 
GfRESON 
lstY..R'FA 
MALAn'A 

: Pirinççi Zade Sttk• r 'ıdinı ve ~dip 
Beyler 

: Eaat ef. Zade Seyit Bilil B. 
: l.mail Za4e Vahit ve türekası 
: 'lntibala firlceti 
-~dıh Zade Tahir B. 

Emlak ve eytam,. bank~ası 
Istaıibul şubesinden 

PAZARLIKLA KIRAJ_JiK ~MI .AK 
Eau No. •• Mevkii ve cinai 

27 Dolmababçe cadde•inde 9111 No. lı kok kömürü imali~•e•i araua 
3S Tophanede Botu'ke•ende ~ıtla albnda 4 numaralı dükllin 

Bedeli icar Ura 
991 
204 

Ballda muharrer emlak puarhkla kiraya verileceğinden talip~.lıbım tarihine mGadif Çarşamba 
slnü saat oa albda pbemiz.e müracaat eylemeleri. • ,.,. 

Emlak ve eytam han 
lstanhul· 

Eaa• ıuı-.,uı Oui Teminat milıdarı lira 

Daima 
1.ı"'' · , ·Kaı)atı' zart · UsOlile kömür 

GONOKOK AŞISI KODAK .. k 
Belaopldup YC ihtilltabna fotograf makinal&f)~'l6 muna asası 

karlı pek teairH Ye taze ....... 
Divaayolu Sultan mahmuttilr- fil nı lerini kullanmak Ali ticaret mektebi muhayaat komisyoouodanı 

i karpmda No. 1891Brııftll f t" · · b t men aa ınız ıca a ın- Mektep i,ı,,_ mubayaası muktazı 110 ton. Kıriple nıaderı k<Jmurü 
#'anatu Doktor ..,.., dandır. 5 Ağustos 929 tarihine müsadif pıuarte::i glirııi saat on dört bu,ukta 

1 Hueki bcimlar hata.neai Cilt 1 ihalesi icra olunmak üıere kapalı zarf usu/ile münakasaya konu.lmuı-e 
fire · Hekimi Aliminöt fototraflar •Çın Tı'nl:r.1- · f · · · 

ve ngı tu~. ~ı.crın ~~a ~ şeraıt! sairesını ôğr~ınek için P~.artes.i, perien Cevat Kerim . Miııoteros gtınlen. mek':t: ı<!ares_ırıe mur<ı:caattan, mwıakas?y~ ıştırak rçınae yı1 •• 

(

Türbe de &ki Hüali ahJMr J de ıadi buçu. n"Petinde temmatı 1,1'Uvakkatelemu defterdarlık binası 
kartlarını kullanınız. dahilinde nuı.uuatı Ticariye ve zirai ye nıuhaıibi mesullliğurıe yatırarak 

bİttıaA. T-': 111em. 262i Her erde satılır. Cılqo-.llclan maJ<i>u• ik HMJi~f ıaireyi n&uhkcli teklif mektuplarım ihale 
_______ ı ___ ,. •---•-••••-• s.trıtsndan .-.Z mekMpN mil•kkil lcomi6yonumu.aa tıc1'1i qMewi 

Askeri mün 
kasa ilBnlaı; 

Fındıklıda M. M. vekaleti 
komisyonundan: 

satınalma 

S arı kıılauıntaınir l;e in~ası kaplı:ızarf usulile munakasaya ~onulm~tur. 1 
12 · ağu&to:ı • CJ!!J .paz:ırtt>sİ gunu s:ıat ondadır keşfini gormek uıre her 

Ankara merkez atıc alma komİ!l)Onuııa gelmcf,,ri ınunakasaya iştirak içinde O 

saatıııdan evvel te'minat ve tcklıf mektuplarını makbuz mtlkabilinde ko · 
mezkur riyasetine vermeleri. 

lfbu İn§aAl ve tamira irin bu1ıınduracağı diplıımalı mimara ait veeikanıo 
rpilnakasaya iştira.kinde ibraz eylemeleri mqruttur. 

K. onya sillesiode Hvarmda ciheti Ukcriyeyc ait yeniden İnfİl edilecek ~ 
• 92 kurut bedeli ~ifli binalar U..tı kapa1ı .uf ualile müa&UM;a 
mllıfbır. :lhah:ıii 10 • •stoe tarihine misadif c'IUllutesİ stna eut 15 de ~ti 

Ukeri mi.ı'liayaat komiayonUIHla icra eclilecilı:tir • ~ ~ 11ill.,.; •-""-· 
p itbl.I komisyou miiracaat cyleyecekleri gilıi koaa.yoD......._ da 
tfjrebilirler. Talip olUların f&ll"lmecle mdamır old+ ntWle ftkti ....,. 
teki ifnamelerini beşinci Kolordu aba .... ko.ieyOllU riyuetine ,_ı'ri 
olunur. · · . 

T jrcdeki -kıtaaun ihtiyacı olan ııtır eti bpal artla mi•h-ya ~· 
lesi 5-ağustos·l )29 pazarıeai günü aaat 16 da tirede ukeri .aba a1- k 

nunda yapılacaktır. Taliplerin şartname suretini komisyonumuzda görmeleri .. 
lifnameleriai teminatlariyle beraber- tiredeki mezkGr komiayoaa •ermeleri. 

K apalı ıarfla talip zuhur ctıne<tiğinden Tiredeki kıtaatın ba~ı ihtjy.cı 

,arpa münakasaya .kopnıu~tur. ihalesi 12-ağuıtos-1929 puarteei pi 8Ull 1'I 
Tirede agkeri satın alma komisyonunda yıapdacakhr • Talipleria tutmme 
koıui!\yonumuzda görmeloıi teldifnaınelerbi teminatlarile benbcr Tiredeki 
komisyona vermeleri.• 

İ 1.mir ve <'İvıırıııd:ıki 'kıtaatın ılııi}aOı o)an sığır eti kapalı zarfla muoakıuıay• 
muştur. ihalesi 10 · Ağustos - 1929 Cumartesi günii 8a&t 15,30 da fımir 111~ 

k m ın ., ki satın alma komiııyonuıda yapılacaktır. 1alielerin şartname suretini 
misyonumuzda gonnt'leri 'e teklifııamelerinı teıninatlanle beraber hmirdeki 
mezkur k ımi \01111 \crnıelı:ri 

O rdıı ıhtmıcı için 27 . 7 . 92? Cuınl\J"tesi guou saat 15 te 150 motre man 
melr<' ı.ı İ\ ert 150 meıre gri çııha ile ayni günde saat 15,30 da 5000001 

p u p:varl•kl:ı alınacaktır. TJJiplerııı şartname \e numunelerini görmek ü:ae k 
yc.ıı,ı ınımı• aatl:ırı \C ihnle aatında şartnamede yaztlı olduğu gibi temı·n ....., .. , 

kom i;.) oııumuzn gelmeleri. 

A skerı ilıthucı içın 29.7.929 pa:::ı::tesi günii saat 15 te sekiz kalem am~laj 
zcnw~i pa1.:ırlıkla alınacaktır. Taliplerin ~artname ve numunelerini kom' 

ıııuzdn ~unnclcri H' ihale saatınde ~artnamede yazılı olduğu gibi temlnatlaril• 
misyonumuza nıüracnatları. 

O rchı ı~in 270 tan\ tıuba pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 28. 7.929 pazar gunii 
15 le yapılacaktır. Taliplerin şekil ve şartnamesini komisyonumuzda gö 

\t: ihule g4nüııde teıninatlarile Fındıklıda komie)onumuza gelmeleri. 

T ~ıılılıüdüuü ifa .edemiyen müteahhit ııam \C hesabına topcu kıtaatı için veki' 
numuneleri gibi kırk tnne plan tabtaeı pv.arlıkla ahnacakıır. Ilaaleei 29-to 

929 p:ıurtesi gilnij .saat 16 da komisyonıımuııda yapılacaktır. Taliplerin ~ 
n umuııelerini gornıek üzre itomieyouuaıuıa milracaatları ve ~lıja iftirak 
i«tf'}eıılerin de ih:Ale giln 'e saatinde teminatlarile beraber komiayonuuııuda 
bulunrmı!nn. 

A skeci ihlİ)acı için30 · 7 929 Salı günı.i saat 15 te 5 blem rontgea • 
si pa?.Arlıkla alma"oaktır. Taliplerin şartnameyi komilyonummda gbnaeltl' 

ilı:ıle ııantiııde ~artl'lanu.•tlt> \azılı olduğu gibi te'miD&tlacile komisyooumum 
C"Jatlrn. 

E dremit \e kiııikdaki kıtaatın hayvanatı ihtiyacı ol•n kuru ot ve saman 
1.arfuı mıınakasa}a konınıı tur. lhalesi l • ıığustoe • 929 perşenbe ı;ünu .. ·.IN'ftmır.ıı 

n keri satm alma komis)onunda )apılarn~.tır. Taliplerin Edremıttek.i mezldlr IJ. 
yuııa mıiraraatlan. 

Kiribll' konıurü 
Ton 
500 Ask.eri T bbıye mektebi ipn 

IJaydarpa.."8 HaataDCIİ içia 
l'iJ.~e atıJ mektebi için 
Harbiye Mektebi için 

llir prtuaınedı 
000 
25 

800 
400 
450 

50 
15 

304() 

Kul ·lı Llsesi için 
GüUıane HA41aneai ıçıa 
Halu,;ıoğl&& Lieeli içia 
Maltepe Lisem içia 

Ballda mikdar ve mahalleri mulıarter 3CMO TM Kiribli K.ömGıe ICt119 
mulıarrer ifirederi veçhlle ayn ayrı 5 kıt'a prtupıede olan:k kapak zut 
sası suretile satın ıalıuacaktır. Müııa"-atarı 29 • Temmua: 929 puuteeı günil 
14,30 ~a Harbiye Mek'k:bi yemelı.laıaeleri 011undeki mApiık• ~ ~ 
nacaktır. 'faliplerin şartnameleri için mezkilT komieycııaa mönımatlmi q·~
de §&rlııaıneleri vechilc h82ırlayacakları teklif mf'khlpiaruu ~ .......... "'I 
komia~onu uıe7.kür riyasetine vermeleri ilAn olunur. 

• • • , 

Kpk Komürü 
Ton 
100 Kuleli 1.ııır~i ve orta wektebi ip. 
50 Askeri Tıbbiye Mektebi tatWU* H•r .. aali ifia. __ ı_oo __ Harbiye Mekt~~ içia. 

250 
BalMa miktar ve maballeri muharrer 250 Ton Kok K.ö'8ürii bir 

olarak kapalı 1.arf mııoaka91l!ll sııretilc ~hn alınacaktır. Munahsaeı. 29 - Ta...-ıııı 
m r.,.arteııi gunii slat 15,30 da Harbiye Mektebi )'etMkhanelf'ri önündeki 
k"aııa mahaHindr. ıera kılanacaktır, Taliplerin şartnamMİ için komiayoou 
İftirak içfmlt: prttıaaw.si veçhill bıWrJayac4kfan tıtklif mektuplarınt _..., 
kabiltııdt: komieyonu ri.y~ne vermeleri ilin oı.uur, 

Odua 
Kilo 

ı\009 : 

~: 
~: 
800 : ... 

••• 
11·,,pcu •tış ..steiM .. , 
Meeaba tabUru ~ Bir pl'talımede 
~~ Lieai J 
Topcu akliye Me!Ltebi ioia) • 

BSllda wahaUOrile hi•n~a •ittt.-...r! ......... 21418 ~i Gel• • 
ve pazarlıklarında talibi zuhur e!ıncdiğindea ballde İcN kılaadatı .veçhit.ı 2 
mede olarak tek.ru pazarlıll Sl·Temm•9!9 çarpnrba .-a IUll 14.IO da 
Melltebi yeme\haııekri önündeki mahalli mahsusunda icra kıhna~ ilin ol 

............................................. .,. ... 
Bakır köyünde barut fabrikalarında imiltı barbi y~ 

O lttanıbul 1atınalma komi•yoır~ndan: + 
................... 

15• 7 -929 Paz:ı ~ teai günü kapalı zarfla ıııub.yaa eJilocetı evvel~ ıllıt 
olan 6466 to •• Llvem&ria. 192 ton döküm kqku ~o 137,S tol 

koku 5-8-9 .. '9 pazartesi günu eyt 14 te ~hlda alınacaktır. Şartnamesin; 
isteyenlerin komia-yonlll4uıa IDÜracıaM.ları • \'e puarlıga ~ etıuek is&eY 
teminatlariylc mezkür giin ve Malte Anurada merkez satın alma komı•1 
ıuüracaatlan. 


