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Cenup hududumuzdaki 
ermeni meselesi 

Suriyeden gel en bir yolcunun 
verdiği mühim izahat 

Birkaç günden beri F ransızlann ::..-.,.., .. ~~--...----...,.._.....,..,..,~...,..,---. 
Suryeye Ermeni muhacir ge
tirip iskan etmek siyasetinden 
ve bu siyasete son zamanların
da yeni bir faaliyet verdiklerin
den bahsediyoruz. Uzun zaman 
Suryede oturmuş olup ahiren 
Istanbula gelen bir zat ile gö· 

Başvekilimiz 
Yarın Ankaraya 

gidiyor 
Başveşil ismet Pş. Hz. nin 

bugün Yalovadan şehrimize gel· 
mesi beklenilmektedir. 

ismet Pş. Hz. nin yann An
karay·a gitmeleri muhtemeldir. 

Başvekilimizin Istanbula uğra
maksızın Pendik veya izmitt~n 
Ankaraya gitmesi muhtemeldır. 

Müşarünileyhe dün Yalovadan 
gelen Adliye vekili Yusuf Ke· 
mal bey de refakat edecektir. 

Ş. Kaya bey 
rüşüyorduk. Bu zat Suryede Er· Yarın Çanakkaleye 
meni meselesi hakkında bize hareket edecektir 
çok şayanı dikkat bazı malümal Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
verdi. Bu meseleyi tenvir etmek B. Çanakkale taraflarında kısa 
üzere aldığımız malumatı kay· bir seyahat yapacaktır. 
dediyoruz. Surye ahvaline ya- Umum jandarma kuınandanı 
kından vakıf olan bu zat dedi Kazım Pa~a vekil Beye refakat 
ki: edecektir. Şükrü Kaya Beyin 

Halep ve Emevlye camii bu akşam Yalovadan gelmesi 
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" Ben yer yüzüne ateş 
salmağa geldim ! ,, 

Sulhperver olduğunu s6yliyen adam 
birdenbire değişmişti ! 

]arı, Isanm mevzuu bahis ettiği se· 
mavi melekUtu anlamak için topla· 
nryorlardı. Fakat mallarından mülk· 
}erinden feragat ederek onunla. bir 
Ieşenler ancak onun kullandığı adam 
lardan ibarettiler. l\faamafih !sanın 
ctrafınd'a birkaç yüz kişinin toplandı. 
ğ t da olmuştur. Fakat bu muvaffakt 
, etsizlikler lsanın mesihiyetile ilk i· 
;ıanların imanını da sarsmıştı. Çün· 
ı\ü !sanın adamlarını yola çıkardığı 

ıaman, onların avdetinden evvel vu
kubulacağını söylediği mucize vukubul 
mamış onun sesi duyulmadan boğul

- Biliyorsunuz, Ermeni me- minaresi ve yarın Seyrisefain postasile 
selesinin başlangıcı harbiumumi- Çanakkaleye gitmesi muhtemel· Sulh deAll, klln; 
ye kadar dayanır. Bu mesele rın Kilikyaya sevkettikleri Er- dir. Vekil B. dört beş gün ka- Bu yoksulların vaziyeti de tuhaftı. lsanın hayatını ve eserini onun el 

muştu. 

karşısında iptida gerek Fransız- menilerin bir kasını Suryeye geç- dar vilayet dahilinde tahkikatta Çünkü bu yeni hür.riyet şampiyonu deki membalarda mahfuz olan söz.. 
Iar, gerek ıngilizler Ermenileri bulunacak, müteakıben Ankaraya taraftarlarını çöle çekiyor ve onla- ·lerine göre yazmakta birçok müçkülle 

H b. . tiler. Bir kısmı da muhtelif yer- avdet edecektir. rı harbetmekten, yahut kendilerine re tesadüf olunur, fakat bunların 
himaye ettiler. ar ıumumı es- Jere dağıldı. Fransızlar hariçten fenalık edenlerle uğraşmaktan me- en büyüğüne, ona atfolunan ve biribiri 
nasındaki tehcirde Suryeye epi- Macar istı•krazı nediyordu. Taraftarlarını silahsız tutmasına imkan bulunmıyan sözler 

k • t O gelen Ermenilere karşı Suryede 
ce Ermeni sev oıunmuş u. dolaştıran ve onlara etrafı soymak i· karşısında tesadüf edilir. 
vakit Surye tarafında bulunan daima müsaadekir davranmışlar- .Mac~rl~r 7 mll~on isterlin çin müsaade vermiyen bu adamdan ne lsanın sulltperver olmayr 1avsi· 
Cemal paşa bu Ermenileri mu- dır. Suryede ( 925 ı senesinde ısbkraz edıyorlar ümit edilebilirdi? Onun için lsanın ye ettiğini müritlerinin tevazudan ay; 
hafaza elti. Mütarekeden sonra bı'r revolüsyon oldu. Bu ihtilal b. Budapeşte, 15 (A.A.) - Baz1 e~e- adamları hiçbir muvaffakıyet kaza- nlmaların: istemediğini görmü~ 

liıf gazetelelrkMacar istiltraz1ı~ ve mu 1~ namamış ve bir kimseyi elde edeme- tük. Isa müritlerine ve taraftarla-F ransız1ar Ermenileri Kilikyada esnasında Fransızlar Suryede bu- mem e etlerin bu ma ı muame " . . B" t -t_ k di i de .. . .. .. 
1 . . . mışlerdı. ızza .ı.sanın en s rına hep şu sozlerı soyluyordu: 

teksif etmek yo unu tuttular. in- Junan Ermenilerden Araplar ve ye ıştırakı. hakkında rakkamlar nheş- mühim bir muvaffakıyet kazanamamış _ Sakın size fenalık edene fe-
·1· l d ş r da burad bul f d retmektedırler Sa1a·hivettar rna a- .. . . . t 1 b"ld"k gı ız er e u a ' a - Milslümanlar aleyhine isti a e . · ". tx. Onun murıtlerının op ıya 1 1 • nalık etmeyiniz. Hiıd.detlenmekten sa 

dukları Ermenileri lraka gönder- fıl bu rakkamların ve bılhassa mem- l · d l birçok hastalar rnalftl· K"'t··1·· • k'"t"T'kle rnukabe-
ettiler. Ondan sonra Suryeye ı k ti · · f k' . b r •t lan erı a arn ar, ' kmımz. o u uge o u u 

yorlardı. Sonra Ermenilerin bir c e erın ış ıra ı _ nıs e ı~e aı 0 terle bunların akrabalarc idi. Başka le etmeyiniz. Size yapılması istenen 
kısmı da harbiumumi esnasında Ermeııi getirip yerleştirmek si- kıisnlurdn ;anlış oldugunu muşa.hede et- t' - - J>ir:le.ııalığa zen:e= kadar mukavemet 

Yasetine daha fazla ehemmiyet m ş e ır. ır. .. 
1 irana kaçmıştı. Bir kısmı Avru- Filhakika şimdilik beş milyon Jng:i- Bundan başka yakın bir zamanda t~ ~ulunmayınız. Du§man annızı se 

paya gitmişti. ingilizler irana vermeğe başladılar. Cemiyeti liz lirası olan istikraz kısmen Fransa, Amerika bankaları tarafrndan deruh· vınız. .. .. . .v. 
g idenleri lraka getirdiler. Hare- Akvamda Balkanlara ve Yuna- İtalya 1 . F lem k ile Macar te edilecek 2 milyonluk bir istikraz ak Isa butun bu hasletle~ı~ !yilıgın-

r d ' svıçre, e en . . ld .. (Liitfen sayıfayr çevırınız) keti milliyeden sonra Fransızla- <Alt carafı 2 inci sayı amıh aı bankaları tarafından deruhte cdıl~cek tı ınemu ur. 

Almanlar 
~~~~====~==~====~= 

Sergiyi gezenler 

Fransız nazırlarını 
Berllne davet ettiler 
. Ajansın verdiği ha.b~re göre 
Paristeki Alman sefirı Fra?sız 
başvekili M. Laval ile M. !Jr.ıanı 
Berline resmen davet etmıştır. 

Almanya Baş' 
vekili ile hari
ciye nazırının 
Parisi ziyaretle· 
rinden sonra 
Fransa Baş ve~ 
kili iJe hniciye 
nazırının BerJi
ni ziyaret et
meleri bekleni4 

yordu. Alınanı 
yanın mali Vd 

1 ikbsadi buhra· ~· Lava 
nını halletmek 
işi bilhassa bu iki tarafın anlaş· 
masına bağlı olduğundan • bu 
ıiyarete büyük bir ehemmıyet 
verilebilir. in· 
giltere ile Ame .. 

gittikçe artıyor 
Yerli maltar sergisini gezenler 

hergün biraz daha çoğalmak
tadır. Dün cuma olduğu ıçin 
sergi pek kalabalık olmuş, 20bin 
kişi gezmiştir. 

Sergi bilhassa geceleri kala
balık olmaktadır. Saat 22 de 
kapanacağı halde ahalinin dışarı 
çıkması uzun sürdüğü için an
cak on bir buçuğa doğru kapa
nabilmektedir. 

Bu Sayımızda : ................ _ .. 
Eğer Kutba 
giderseniz .• 

-3üncü sayıfamızda -

Umumi iktısadi buh
ran ve sebepleri 

- 6ıncı sayıfamızda -

•• u 
.. yuz .. 

un elerde 1 • 
yenı rekor 

Atlama ve vaterpoloda Galatasaray Şam
piyon oldu, yüzmelerde Beylerbeyi birincidir 

Dünkü at yarışları çok heyecanlı oldu 

rika, Almanya- Yüzme yanşlanna giren hanımlardan nıın bir çok birincilikler kazanan At koşulanndtı. llcinct yarışın birincisi 
DIO derdine ça· Seyahat mektupları bir kısmı yüzücü Salim Bey lbnllnur 

resaz olamamış _ 4üncü savıfamızn _ Dün yine çok hararetli bir spor nanın kazanmasına mani olamadr. ve arap at ve kısraklara mahsus olan 
buna mukabil faaliyetile geçmiştir. Büyükder.ede 2.000 metrelik koşuyu Nona 2,7,5 ile bu koşunun mesafesi 2.200 metre idi. 
Fransa, Alınan- Hikdye yüzme ve atlamaların birincilikleri bitirarek birinci Miss Corkeram, Je- Bu koşu çok heyecanh oldu. Birin 
ya ile anlaştığı Yalan korkusu tayin edilmiş Veli efendide yaz at ko· an Hableuru ikinci, Akif beyin PJata- ci Start yanlış ikinci çıkışta lbninnur 
takdirde onun ~ularmm üçüncüsü olmuştur. sı üçiincü olarak bitirdiler. numarayı kapıyor.. Tayyar ~ok ıyı 
muhtaç olduğu ~ -4üncü sayıfomızda - Dünkü at yarışlarrnda süvari mü- ikinci koşu (Hendikap) koşuyor. Ubyan yanaşıyor. Viraj-
yüz milyon is- fettişi Mürsel Paşa, Celal bey, Ihsan Dört ve daha yukarı yaştaki yerli da bütün hayvanlar toplu bir halde ... 
terlini yalnız M. Brlan Spor Sayılası Abidin bey ve Mısır jökey klüp reisi kolan yerinde kamçr seslerinden ma-
başroa temin - Sinci sayıfamızda- İshak Paşa seyirciler arasında bulu- ada teşvik ve teşçi sesleri yükseli· 
edebi le ceğini siyas~ .....___ ______ --- ~ nuyordu. t yarış arı yordu. Neticede Ibninnur 2, 37 ile bi-
~~~:lib~tın~ş~i. a~r:;~:;~n manı Diğer istasyonlardan da ayni günde Birinci koşuya saat 14,5 ta başlan- rinci Mehmet ağanın Ubyanr ikinci 

k l bu scvkiyat )~a~ııa:ak bm'.r ~iyasasrnda dı. Trenlerin geliş saatine bakılacak Lisanımızda ilk defa yazdan lbra~1irn -ef cndinin Tayyarı üçüncÜ 
ola gelmekle idi. Ba i/?ı ilk gün kafı mıktarda ıncır bulundu- olursa koşulara 14,15 te başlanması bu tetkik eserine bugün baş· gcldılcr. 
2iyaret ne netice verece ' rulması için tedabir alınmaktadır.• daha münasip olacaktırw. hyoruz. Eseri yazan yarış ve UçUncU koşu 

Y • i . mahsulü Rekolte geçen seneye nazaran az olup Bu koşuya dört Jıayvan iştirak et- ıslah encümeni azasından üç ve daha yukarı yaştaki yerli ve enı ncsr h . l kt . ·11 d f .. d .. - .. .. 
1 / A.~ _ Ağustosta Ay- 200 bin suval ta mın o unma · a ıse ti. Bu koşuya ı c e a gor ugumuz Atif Beydir. Bugün 5 inci sa· arap at Ye kısraklara mahsus olup 

d zm.ir, 
14 

' : ) . ..dan Izmire de mashul lıu sene pek nefistir. Fiat 1\forova ve Jcan Hableur girmi~ti. ytfamıza bakımz. mesafe 1•100 metre idi. Prens Halim 
llllll Erbeıvll ıstas;onu.. ' · · ı· k. b k N ''lil•••••••••••••I .J"tai ind.ı ·nıalwulil ısevkedilecekt1r. larıo iyi olması çok muhtemel dır. Fakat bunların ış ua ı u o~uyu o ı• beyin iki hayvanı iştirak etmişti. Ne 
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den ve faıiletinde-n bahseder. Fa- luş yangınını tutuşturduğunu remzil 1 
kat eldeki membalar ayni adama (a- bir lisan ile ifade etmek miydi? 11 : f,] . ] ~ 1 ; 1 
tq ve kılıç) tan ba.hsettirmektedirler. Yoksa onun taraftarlarından bir i ••• '• • 
Sulh ve milsalemeti tavsiye eden, o· takım adamlar hakikaten kundakçı- \f, ! ·) · :.J , j \ 
nu bütün hareketlerinin temeli sayan Irk yaparak veya yapmak istiyerek bu l 
bir adamın ayni zamanda ateş \'e sözleri öylemiş \'e onları lsaya mı is- ispanyada sosyalis
kılıçtan bahsetmesi, onların kullanıl nat etmişlerdi? 
masını istemesi akılları şaşırtacak Bu suale cnap vermek için birkaç lerle komünistler 
bir tenakuzdur.,, noktayı aydınlatmak lbımdır. lsa.-

Bir adamın bu kadar tenakuza ının suallerindeki tenakuzu, her yer çarpışacaklar MI? 
ıdüşmuJni akıllarına sığdıramıyıanlar den fazla Mettanm incilinde görülü- • 
lsanın ateş n kılıçtan bahset- yor. Çünkü bu eserde (kılıç) 8 ait Madrit, 13 (A.A.) - La Voz gaze-
nıedlfinl, taraftarlarından bazı sözlerle sulhil mü.·alemetin iyiliğine t~i, milli amele birliği tarafından 
mUfritlerin bunlardan bahsede· ve f enahğa muka\•emetten çekinilme- ya~lmış bir tebliğ neşretmektedir. 
rek öyledikleri sözleri lsaya isnat ine ait olan sözleri yan yana görüyo- Bunda halihazırdaki vaziyetin devam 
ettiklerini iddia ederler. Bunlara göre ruz. edemiyeceği ve icap eden tedbirler it· 
bu müfritler, kendi arzularını, hisle Buna mukabil Lukanın incilin- tihaz edilmeme sosyalistlerin elle· 
rini, ümitlerini, hedeflerini, ifade de sulhU müsalemetin bereket n seva rinde silAhlarile komünistlere muka
etmişler ve bu ifadeleri lsaya yükle hına dair sözlerle karşılaşmamakta bele edecekleri beyan ve ihtar edile· 
mişlerdir. yız. Sonra bu in cilde tazyik ve iti- rek deniliyor ki: 

Fakat bu iddiayı ispat edecek saflara mukavemeti meneden söz- Komünist tahrikatçılar bu karga· 
bir delil yoktur. ler de çOk nakıstır. Burada kala ka- şalıkları daha ziyade serbesti elde 

Kili~ Pol devrinden itibaren la yanak meselesi kalıyor. Yani sağ etm~k için değil, dahiJi hupler çıka· 
devletle uyuşmak yolunu tuttuğun· yanafına vurana öbQrünU sun ı,. tıözU. rarak iktidar mevkiini ele geçirmek 
da.n lsanın ateş ve kılıçtan bahse- Fakat bir memleketin sil!hh düşmanı için yapıyorlar Birçok arkadaşları
den 8ÖzlerJni imhaya imkan bulsaydı insanın yanağına tokat indirmez, göğ mız alçakça~ına öldürüldüler. .Maa. 
onları ortadan kaldırmak huıımsun süne kılıç saplar. Bundan başka Lu- mafih, taraftarlarımıza sükunu mu
da tereddüt etmezdi. Kiliseyi, bu icada düşmanı sevmk emri de mev- hafaza etmeJerini tavsiye ederiz. Ilu 
sözleri mahvetmekten meneden sa- cut. Fakat bu emir, kılıcı, mukad nun)a beraber Bilbao nk'alarından 
ik, bu sözlerin doğru ve mevsuk oldu- des bir harpte, şerefli bir maksat sonra vesayamız suya düşmüş oldu
ğuna kani olması idi. için kullanmağa mAni değildir. Her ğundan daima ölüm tehlikesine maruz 

Fakat banın hu sör.leri doğru- namuslu asker, insan olmak dolayıs~ bulunanlara kollarını ku·uşturartık 
dan doğruya imha edilmemekle bern- le hürmet ettiği ve kendisine karşı mütnekkilane ölüme intizar tavsiye. 
her onların gi:ttikçe daha zaiC bir a- zerre kadar şah8t husumet besle- sinde bulunam~yacağımızı söylemek 
ki bırakmaları için elden gelen gay mediği millet efradına karşı, kendi icap eder. Bız, kuvntlerimizi kar. 
ret esirgenmemiştir. millet ve mem1Neti uğrunda hayat deşler arasında olmıyan mücadeleler 

l\fetta incili !sanın bu sözlerini şöy ve memat kavgası yapmaktan sakın- için muhafaza etmeği tercih edecek· 
lece naklediyor: maz. O halde, mesele, LQka incili- tik. 

"Beni yer yüzftne müsale-met ge ne göre muhakeme olunduğu takdir- Fakat köşe başında tabanca darbe 
tlrmefe gelmiş zannetmeyiniz. Ben 'Cle ortada tenakuz kalmıyor. si.nin. kendisini beklemekt~ ~l~uğun~ 
mUsalemet değil, fakat kılıç getirme- Kılıç ve ateşe müteallik sözlerin hır kımseye tamaşacı vazıyetını ta\·~ı
ğe gtldinı.,, (M.etta, bap 10, ayet 34). Isa tarafından söylenmiyerek başkala ye etmek ve b~ndan onu beklemek 

LQka incili, (Kılıç) kelimesini ha rı tarafından ilan olunduğunu söy- mümkUn değildır. Hüktimete bundan 
fifletme); daha muvafık bolmuş, o- liyen münekkitlere verilecek cevap, sonra vukuu ~uhtemel harekfı_t h~~ 
nun yerine (Tefrika) nya (Muhale- çok basittir. Bunlara diyebiliriz ki: kında ~u ~lent ıh tarda bulunmaga hı
ıfet) kelimesini kullanmış ve !saya şu ı:\tademki lsanın kılıç ve ateşe dair zum gorduk .. • 
sözleri söyletmiştir: olan sözleri sonradan ilave olunmuş Fransız·Ru• rnUzakerelerl 

"YeN müsalemet mi vermeğe tur. O halde onun sulhperverliği de, Paris, 13 (A.A.) - Salahiyettar 
geldim zannedersiniz? Size derim ki: l\'e fenalığa mukavemet etmemek hak mahafil, ticaret n~.z.ırı M. Rollinin 
Hayır, illi ki muhalefet,, (Lt\ka, 12· krndaki sözleri de eski zamanlardan Franı:ıız - Rus muzakereleri hakkın-
51). beri (Pol) tarafından temsil olunan da bu yak1nlarda Yaptr~ı beyana~ do· 

Luka, kılıç kelimesini bu suretle sulhçülerin uydurmalarıdır. Hem bu layıslle borçlar meulesı ha~ledılme
defi~tirdiği ,.e onun daha hafif bir iddia, ötekilerin iddiasından daha den Fra~sanın Rus;aya kredı açmıyn 
fı bırakacağını zannettiği halde bu kuvvetli olur. ÇünkU ate~ ve kılıç söz cağıoı soylemektedır. 
113 muvaffak olamamıştır. Çünkü lsa leri fki incil tarafından rinyet olun Avusturya akvam mecllslne 
nın kılıçlar 5atın almayı emrettiği duğu halde sulhü mUsalemet sözleri bir nota verdi 
ni nakleden gene odur. yalnız bir incil tarafından naklolun- . Cenev.re, 13. (A.A.) -: Av~stury~ 

LQk:ı, bundan başka tsamn şu sö- maktadır. h~Ometı CemıyetJ Aknma gonderdı 
zünil kaydediyor: Mesele (Marküs ün inciline gö- fi notada Avust~.rY?.nın maruz bulun-

.. n- • .. .. t ı - ı re de tetkik olunabilir. l\larküs, lsa duğu iktısadt muşkulit hakkında de-
nı:n >er yuzune a eş sa maga ge 1 t tk·k t ı sını · t •st· 

dim. Bu at.eş yanmış ise, daha ne is- nın dağ başında irat ettiği mu-ize- r n e 1 a yapı ına 18 emr> ır. 
terim?!,, (Lfika, 12 • 41). den, onun tav iye ve emirlerinden lrakta kole~a .. 

M tt d h .. ı tes d ··f t haberdar değildir Sonra onun nteş Tahran, 13 (A.A.) asra da mus· 
. . .e n a"'f ııtt sodn sozberel ahu fet ve kılıç hakkındaki bevanatını da hi,. tevli surette kolera hüküm sürmekte 

mı) oı uz. 11 e a a, un arı az e " , ld - d h d "zeri d 1 k ist i f k t · bet tın i duymamıştır Onan tas,·ir ettiii J. 0 ugun an u ut u n e Azım ge. 
~e Cliemk .. ş, 1 a a ıhsa ·1 e. e~ ş- sa tenakuzla.rdan uzak olmakla. bara len tedbirler alınmıştır l\fuhammera 
,ır. / n u sanın avrı erı u- · t 'ki ·· t 1 ak üz ı k · 
düsteki mabedi ·akmağa te ebhüt et- ber !sanın şahsiyetindeki bUtün kuv arı .~.us esna 0 m ere ra a. gı-

) ·ş· . · · ·ı ektedi den butiin yollar kapatılmıştır Yol. 
mekle maznun oldukları gıbı (1) hı· ntı de tamamıle sı m r. 

1 
l\f h d k t' .b. . . . .. . . . . . cu ar. a ammere e aran ınaya ta ı 

rıf'tıynnJar Neron devrınde. Roma}, Markus ıncıh hır ınsan tarafın t t 
1 

ktad 
tutu~turmakla maznun idiler. (2) dan söylenen bütün sözlerle onun 1=u=u=-==m=a==ı=r=. ========= 

O halde Mettanın Jsaya ait tarafından yapılan.bütün işlerin mut yüksek takvayı, feragati, ve fenah· 
sözleri haıfetmesi doğru değildi. laka biribirine uymasının pek mühim ığa mukavemet etmdi istediği ,.e o-

1\feseleyi bu şekilde tesbit ettik· bir fazilet olduğunu da öğretmiyor. nun bu fikirlerle özlenen, beklenen 
ten sonra mUhbn bir sual ile karşıla- Birçok filosoflann kanaatleri ile bir halası temin etmeyi istihdaf etti 

1 
fırız: hareketleri biribirine uymazdı. Biz ği söyleniyor, diğer taraftan da ay-

lsa kendisinden bu şekilde hah- burada bunun sebeplerile uzun uzadı ni halaskarın insanlıfa isyan kılıcını 
se.tmekle, yanf sulh değil, lnlıç getir· ya m~şgul olacak defiliz. Burada getirdiği iddia olunuyor. 
dljinl, dlinyaya bir yangın saldığını bizi alakadar eden nokta bir insan- (Bitmedi) 
söyl~mekle neyi kast,diyordu? da fki zıt mefhumun çarpı~masıdır. (1) Nertonun lncUi, 26. 

Meslhin maksadı, dünyada kurtu Çünkü bir taraftan hanın en 2() Taldtüsün tınThi. 

Cenup hududumuzdaki 
Ermeni meselesi 

ı Üst tar:ıfı l inci say1fada) 
niatana dağılmış olan Ermeni· 
lerin vaziyeti mevzuubahıol

duğu zaman bunlara Suryeye gö· 
türüp iskin etmeyi vadettiler. 
Bu taahhütte (Vakıt) ta yazıldığı 
gibi zahiren insani bir maksat için 
yapılmış ısede hakikatte F ran· 
sızların Suryedeki siyasi mevki· 
lerini tahkim etmek siyasetine 
istinat eder. 

Fransızlar Suriyeye hariçten 
pek çok ermeni götürmüşler ve 
muhtelif yerlere yerleştirmişlerdir. 
Yalnız Berulta şimdi elli altmış 
bin kadar ermeni vardır. Cebele 
de bir çok ermeni dağıtılmıştır. 
Fransızlar bunlara arazi verdiler. 
(Halep)tekı ermenilerin miktarını 
yirmi, otuz bin kadar tahmin 
edenler vardır. Bunların hemen 
ekserisi serseri gürubundandır. 
Fakat aralarında iptida ufak 
işlerden başlıyarak muamelele
rini bilyütenler, tedricen mahalli 
ticaret hayatında mevki alanlar 
sık sık görülüyor. Tekmil Suri
yede mevcut olan ermeni nüfusu 
yüz bini çoktan geçmiştir. Esa
sen Suriyenin umum nüfusu iki 
buçuk milyondan ibaret olduğuna 
göre umumiyetle Fransız taraftarı 
olmaları tabii olan ermenilerin 
Suriyeye ait umumi ve siyasi 
bayat üzerinde ne mühim bir 
tesir yapabilecekleri kolayca 
tahmin edilebilir. 

Suriyedeki ermeniler henüz 
bertarafta ayni tarzda, ayn iserbest 
derecede hareket edemiyorlar. 
Mesela ( Berut ) daki ermeniler 
kendi milli isimlerini ve hüriyet· 
lerini açıktan açığa muhafaza 
ediyorlar. Fakat (Cebel) deki 
Ermeniler Bogos ve Avram gibi 
asıl isimlerini lbrahim ve Ali 
gibi müslüman isimlerine tebdil 
ediyorlar. Fakat tabii bu hal 
uzun zaman devam etmiyecektir. 
Şimdiki halde ihtiyatkar ve biraz 
mahfi bir bayat ile yaşamakta 
olan Ermeniler miktarları arttıkça 
asıl isimlerini tekrar kullanmağa 
bnşlayacaklardır. Benim fikrimce 
Ermeni iskanı noktai naıarmdan 
Suriycnin en zaif noktası ( Lüb
nan ) dır. Bugün bile esasen 
(Lübnan) da Fransızları isteyen 
bir kütle vardır. Bunlar Fransız 
papaslarının elinde yetişmiş olan 
( Maroniler) dır. 

V •kıa şimdiki halde ekseriyet 
gene Fransız mandasının aley
hindedir. Eğer serbest bir (Ple· 
bisit) yapılmış olsa bugün Fransız 

-

idaresi aleyhtarları ekseriyeti 
alırlar. Fakat bir miiddet sonra 
Ermeni iskan ve teksif siyaseti 
ile Fransızların (Lübnan) da ek· 
seriyet almaları Jbtimali kuvvet· 
lidir. Onun için Suriye milliyet
perverleri de Fransızlarln bu 
Ermeni iskln siyasetine karşı 

tamamen aleyhtar bulunmakta· 
dır. Maamafih iktısadi vaziyet 
(Lübna) m aleyhindedir. (Lübnan) 
Araplar iJe iyi geçinmezler ise 
yaşıyamazlar. 

(Vakıt) da Ermenilerin Türkiye 
hududuna yakın yerlere iskan 
edildiği hakkmdaki şikayetleri 

gördüm. Benim bildiğim esasen 
Ermeniler hududa yakın yerler· 
de oturmak pek istemiyorlar. 
Çünkü çiftçilik onlann işine gel· 
miyor. Büyük şehirleri tercih 
ediyorlar. Bu şehirlerde san'at 
hayatına süluk ediyorlar. Bununla 
beraber hududa yakın yerlere 
Ermenilerin iskan edildiği de • 
duğrudur. Anlaşılıyor ki hududa 
yakın yerlere Ermenilerin sevk 
ve iskan edilmeleri kendi arzu
ları hilifına vuku bulmaktadır. 
Lakin Ermeniler arasındaki bir 
takım serserilerin kaçakçılık ve 
çapulculuğu tercih etmeleri, bu 
itibar ile kaçakcılık ve çapulcu· 
luk için Türkiyenin cenup budu· 

duna yakın yerlere gitmeği arzu 
etmeleri de mümkündür. Bu iti· 
bar ile Türklerin hudut emniyeti 
noktasından Fransızların Suri
yeye Frmeni iskanı siyasetine 
karşı hassas olmakta çok hakları 
vardır. 

Ermeniler ile Kürtler arasında 
müıterek hareket meselesine ge· 
lince, valua Suriyede toplu ola· 
rak ehemmiyetli Kürt nüfusu 
yoktur. Yalnız Şamda bir Kürt 
mahallesi vardır. Banun baricin· 
deki Kürtler müteferrik halde 
şurada, burada yaşamaktadır. 
Fakat Ermeniler ile Kürtler ara· 
sında birleşme hareketi bir ta
kım tahrikçilerin teşebbüsleri ile 
vuku bulmaktadır. Geçen sene 
yazın Ermeniler ( LUbnan ) da 
bir kongre yapmışlardı. Her hal· 
de Suriyede bir Ermeni meselesi 

vardır ve bunun asıl can damarı 
(Lübnan) da bulunmaktadır. Tür· 
kiyenin cenup hududuna taalluk 
eden Ermeni mPselesi Suriyedeki 

umumi bir Ermeni meselesinin 
bir parçası olarak mütalaa edile
bilir.,, 

lığı olmak üzere ıaçlarını lüle parmağının ucu ile iğrene iğrene l nunları müıait değildi. O da fizik- ' Bazan küçük hanımlar dayana• 
VAKITın Tefrikası ı 61 lüle kağıt parçalarına ıarıp bez tutuyor, hamamdan çıkmı§ yor-,1teki tesir ve aksitesir kanunundan mıyarak haykll't§mağa batlarlar: 

WI' lcı•• parçalarile bağlardı. aun bir hanımefendi yelpaze sal- istifade ediyor, bir taş duvar s.ibi _Anne sen bu ayı ile uğraıa· 
ıı1aılZI A "' • • lar gibi ağır ağır iki yana kımılda1 yerinden .kımıldamadan. kendıne bilir misin? Bırak Allah aıkına ... 

Konakta hayatı hep koımak· tıyordu. sataıan elın cezasını verıyordu. Kalp hastalığına tutulacakıın. 

D il la, hep ötekine berikine yardım Bu hali gördükçe - Sinirli Bazan Gülsümü acele bir işe Maamafih Gülsümün bu hare-• arı ftmekl~. !eçtiği iç!n .belli batlı bir ~üyük hanımı adeta hafakanlar bo- süren . N.adide Hanım onun ağırlı· keti ıade inattan değil, biraz da 
f de ogrencmemııtı.. . • gardı: ğına ıınırlenerek: yesinden ileri gelmektedir. Konak 

YAZAN Ezkaza 0?~n leğenıne gıren b!r O- ayol karı ... Azıcık canlanı - Kız yürüyüversene ... Ermeni ta geçirdiği yedi senelik hayat o-
REŞAT N U Ri çamatır eıkııınden on kat P15 versene ... Ay içim tifiyor.. timdi g.~lini .gibi ne kırıtıyorsun? diye na anlatmıthr ki, ne kadar koıaa, 

. .. .. .. çıkar, fazla olarak da elvan el- düıüp bayılacağım, diye haykır ıoylenır. kafi görütmiyecek, daha fazla kot· 
Gecelerı Gulıum1!n. tavan ara· van boyanmıt. alı karasına karıt· dıkça o istifini bozmadan bıyık al- O inadına yürüyü~ünü bir kat sun diye döğülmeğe devam edile· 

aında ak.tam tuvaletını yaptr~tan mıt bulunurdu. tından gülümser, batını bir yan- daha ağırlafhrırdr. Kadıncağız hid cektir. Eh yenecek kızılcık dalları· 
aonr~, eh?d~. f~mdanla, m.erdıven Bu~ca ·~.ne .~~tfakta a~çıla- dan bir yana çevirirdi. Dayağın detle yerinden fırlar, yedek vago· nın yekunu değişmiyecek olduk
dend ınm~~ı .. gorulccek feydı: .~r~a rrn pef.ı~de 1 '-!rt.tugu halde b~r yu- da artık teıiri kalmamıftı. Hanı- nu süren bir lokomatif gibi iki eli- tan sonra boş gayretle niye kendi· 
ıın a kuçuk hanımlardan bırımn murta pıfırmeıını beceremezdı. f d' . d l · 'k le kızı arkasından ı"tmcgve baırlar n'ı yormalı? 
d il' d k l ·· ı .... h E k'd h' l k me en ınm mor amar ı ıncecı :r • .. 

ante ı e o te gom egı, ava ıo s ı en ıç o mazsa yumufa il .1 . d" d..... ruklar ona Evlatlık 0 ag"'ır vu"cu" du" nu··n bu" lll 
"' k .. ·· d b" "k h b ı b. k d k d d'"'' e erı e ın ır ıgı yum -
gu ıa onukJıtun be uyu ... andı- af ı ··ı ır .. t k; dş eF ıkgın ~e- adeta masaj gibi geliyor ve vücudü tün ağırlığile Nadide Hanımın in- B' k l k k . 
mın pamu u zı ınr, ayagın a re gu er yuz e o'ar ı. a at şım b" b"' .. r . hh ti . d cecik bilekl . l k d ır aç sene evve ona ta gız· 
Karamuaallı sütninenin maka.arn- di maazallah nemrut gibi bir mah us utun ge ıııp " 1 a enıyor u. cağ · k ~rıne !~ dmr be ~ dn- li bir facia geçmiş, zavallı Nadide 
dan çıkmıf zıpka biçiminde bir luk olmuştu. Cocukluğunda me· Nadide Hanım Gül~ü.m~ ~ura- ız.ı .. an .. ~~ ıçın e ara ır ı. Hanım kaç kere, sevdiğini elinden 
basma don... aela "Haydi Gülsüm fu sofayı cağı zaman.~ ~rtık eskısı gıbı ~a- ~erçı ~usbutun dur.makta. o~un ~- kaptırmı§ bir gelinlik kız gibi, 
. Bu tuvalet hazan ba, ıüslerile süpürüver dedikleri zaman,, gerçi çı.nmıyor, bılakıı kar§ısında .?·~~ lındedır. ~8:~at bu za~~etı bıle lu- başını yastığına gömerek sıcak hic• 
ae zenginletirdi.' Meıela Dürdane ortadaki pisliği bir yandan bir ya dık, ar.mırkı duruyordu. Çunku zumsuz goruyormuf gıbı gene a- ran yaşları dökmüştü. 
Hanımın mektebe batlandığı gün- na nakletmekten, fazla olarak et· kendisi ne kadar durursa hanıme- dım adım y~rümeğ~ devam eder. Gene felaket Gülsümün eıeri İ· 
den kalma zaman ile rengi beyaz· rafı toza boğmaktan başka bir fendinin o kadar fazla eli acıyaca· Ha~ı~~fendı o va kıt ayağından d!. Hain kız ne yaptıysa yapmı,, 
dan kanarya sarısına dönmü~ bir fev yapmazdı. Fakat hic olmazH ğınr, canı yanacağını tecrübelerile terlığım çıkararak kızın butlarına Bülent ile hammninesinin arasına 
papaziye hotozu takar, yahut da güler yüzle can ve gönülden çalı- anlamıftr. Kızın yumruğa yumruk- bir kaç kere indirir. O inatçı bir c- derin bir nifak sokmuştu. 
~eti aüne bir ondüliıyon hazır· ırrdı. Halbuki timdi ıüpürgeyi la mukabele etmeıine cemiyet ka- tek gibi gene tavrını değiıtirmez. (Bitmedi) 





Yalan Korkusu 
Seyahat Mektupları 

Hikaye 

MELO'DAN BiR PARÇA 

Henri Bcrnştein'dan 
fa. 

El eıe veren sefalet 
Havza ve Vezirköprüde 

Sahne bir bahçedir. Keman üstadı Marsel anlatır. 
Mektep arkadaşı Piyer ile genç karısı 1(2omen kendisini 
dikkatle dinlerler.Mevzu "kedın,,dır. Marsel, metresin· 
den ayrllmu;t:r, hislerini ve sebeplerini söyler. 

Dünyada mal bolluğu var. 
Dünyayı iki sene idare edecek huğ 

day ambarlarda tıklım tıklım ... stok şe 
ker 6 milyon ton! 

Bilhassa banyo mevsiminde 
Havzaya rağbet pek fazladır 

B
. Maakrslel b- Hdayır, kıskanç değilim. ken nasıl olduğfukmu bilirsin .. Gözle- 12 milyon ton fazla pamuk var. Havza, lneboludan Tırabzon vı- Ri : y:- nıı:..::aki kızı imiş. Bir gün kocası ile 
ıraz ı aşırı a olan bir adam ~k rimi kapamam, a at hiçbir şey gör- 13 mil 00 uval fazla kahve ınev , . 

çabuk kıskançlıktan vazgeçer, hiç ol rnem .. Etrafa bakmak benim için gay- cut! Y ~ ~eye _kadar uzanan. sahıl rnıntakası k~vga etrnışler, a:rılmışlar. Kocası 
maı.sa ona mukavemet eder. Hoş btti rikabildi, daha doğrusu öyle zanne- ıle Sıvasa kadar gıden Amasya, To- bır g~nç. kızı sevıyormuş, bunu f_ır 
kadının, beni, (ihanet) kelim<'~ine derdim. Bah'ın süitine başlamak üze kat, Çorum gibi iç vilayetlerin yega. sat bılmış, derhal onunla evlenrnış. 
verdikleri manada aldattığını zannet re idim.. akort etmiştim. yayı kaldı- B b 11 k A .1 d 'ftc'ın·ın a- ne banyo mahallidir. Halbuki, mahkemeye filan müraca-

. u o u men rn a ~· • . .. 
mıyorum. Bazı küçük hareketleri rıyordum. Nasıl oldu? niçin? neden? l k b·1· , t' . .. d k k dü«ürdü. Bilhassa, banyo mevsiminde at edılmeden, I{adrkoy evlenmeme 
,d fak h' . b. d b. .. .. ım a ı ıy e ını yuz e rr ' 1 - .k. 'f 't . l .. oı u.. at ıçbırisi devamlı değildi ır en ıre gozum soldaki ön sıraya A .1 t b'l f b .1 tarı '-'ÜZ H d d 1 .. .1 1 mur uguna ı ı cı t gı mış er, muraca .. .. .. . . · . . . men can o omo ı a rı (acı J , avza, ışar an ge en muşterı er e . • . 

Mesele busbutün başka ıdı. O bana ıl~şti .. Oraya, kadınların arkasına, de elli alım kabiliyetlerini kayl>etti· d 1 d 
1

• . . . , . at etmışler, memur, evlenmclerınde 
b: .. kork b. . .. k klik k' hır adam gel· t t K'. "k o u ur. ,adık ınhbalarımı ~azar b' • . 1 l d - ·1· t ~ u, ır nevı ur e , çe ·ıngen • • ıp o urmuş u. ucu , es- 1 k S ır manı o up o ma ıgını ı an e • 
lik telkin etmişti: yalan korkusu? mer, güzelce bir adam. Dirsefini da- er.A ik 

1 
k b'I" ti en amsundan her akşam Havzaya mi8. etmiş amma bu ilanı herkesin 

mer amn a ım a ı ıye k d t "h t ı · · · l d·-· " · • Yalancılığı daima ikimizin ortasında yamrş, gergin sehvetli bir ifadesi a ar enezzu ren erının ış e ıgı- .. .. .. .. . - . . d - .1 , :. . . b·ı· . ' r ti l .. . gozunun gorebılecegı bır yere egı, 
kalmıştı. Durmadan üzülürdüm. Aş vardı. Gözledıni salonda, ancak He. Bır Amenkalının alım ka : ı- nı '\ie ıa arca yuzde ellıye kadar .. . .. 
kımızın, daha doğrusu hususiyetimi- len veya onun yanındakilerden birinin yeti yüz Avrupahnm, ve beş yüz As· tenzilat yapıldığını yazmıştım. Bilhas- Kadıkoy vapur ıskelesının duvarına, 
zin manzarası gittikçe küçülüyordu. olabiJeceği bir yere dikmişti, kalbim yalının alım kabiliyetidir. sa, trenler sabahleyin erken Sam- y~zlerce ~lan kağıdının içine asmış. 
Etrafımızı çeviren ö.rgül~rinin ilersini srkıştıM. Fakat kendimde hiç de mev- Amerikalrmn kapısını çalan sefa· sundan ve akşam geç vakit de Havza K~~ alak~~ar olup .~a .. ?kuyacak, 
geniş blr sahada boğuyordu. Bu tel cudiyetini o ana kadar şüphe etmedi· Iet di.inyayı bir kasırga gibi saran SI· d ha ket ettiği için b'' .. k b ' k _ muddet bıtınce, mosyo ıle mat-
örgülerln her bir diokeni bir yalandı. ğim bir ikilişme kabiliyeti ile çal- kmtının müş'idesidir. an re .. uyu ır a maze] evlenmişler bizim bu maclam 
Söylenmiş veya söylenecek bir ya!an .. mıya başladım, hem de kendimden Dünyada bolluk var muhakka1... labal.ıık goze çarp_ıy_or. . açıkta ka1mış. Evlendiklerine sonra-
GUnlerle, haftalarla sabrettim. Bu geçmeden .. Hayır, hayır .. Sonra his- Ambarlar dolu, antrepolar dolu.. Havzada asri ıkı banyo yen var: dan muttali olmuş fakat iş işten geç 
daima reddedilen arzr _mevuda se~il~iye~ bir hareke~le Hele~i zav~- Fakat hfLia dünyada açlar azal· Bunlardan birisi, banyo mahal.~i old~- , miş. Halbuki kocası yunanis-
bakmadan sıkışıp kalmış oldugum y~r y~ı ruyetime a~.dı_?'· ~ıhayet elımde ı- madı bir taraftan ambarlarda çürü· ğu kadar ayni zamanda çok guzel hır tandan getirdiği pasaportta bekar 
de yaşamıya razı oldum. Fakat bır dı. Sahnede buyuk hır kalabalık kar· yen buğdaylara mukabil ekmek di· mesire.. 1 diye yazılı olmasından istifade et-
akşam boğuluyordum, _haki~at u.1 şısında, o kadını~ · iki adım il ersin- ye kıvranan insanlar var. (Hırlaz) diyorlar, başka adı da 1 miş ve pasaporta göre nüfus tezkere 
fuklarına susamıştım, 'e nıhayet de .. onunla karşı karşıya kemanımla Altı milyon ton şeker kocaman _ ı · k ·t y · d k' "f bu t hl'k l' h t ı k • (Hamam ayagı) dır. sı çı aı mış. unanıstan a ı na us 

e ı e ı sa aya a r ar yaralan· ben, yapayalnızdım, ve Onu en ha- bir kale eder. Fakat dünyanm öyle . k d' d · r d' ı ı · 
dım I Asla, küçücük bir bakışa bi- ı·ikulade saklı yerlerden bin defa da- .. . b kl d k' kl Burada tek hır otel var, orası her 1 ay ın e 1.se ev 1 ıye ya~ı .1 .mış. 

. . . .. . koşelerı uca arr var rr ı çocu ar _ . . . .. Madam bu şıkayeti ile bu g~bı evlen 
le hak kazanmadım. Bu hayali, na ha ıyı hır surette gozetlıyordum. k . l"kten ·0·ıu··y 1 zaman dolu oldugu gıbı cıvar ko~· ev- , 

• c;e esız ı or ar. 'F ı ·· ı .. ı kA 
rin mahlQk ruhunun esrarını veya Ah! O, musikiye olan ihtirasım, san ~ .

1 1 
k h b. d .. leri de diğer vilayetlerden gelen me 1 an arının, oy e yuz erce a-

okl 
_ .. , . . . 13 mı yon çuva a ve ır enızı - d - ·ı t 1 ·ı 

y ugunu mudafaa edebılırdi. Oh! at aşkım, ve artıstı manyak yapan F k . f'l k h . müşterilerle dolu. gıt arasına egı , . gaze e ere verı 
b l l d . . . . .. .. doldurur. a at bır ı can a ve I· . . b ~ t t l h o ana ço ı.: şey er ver ı. Mukabilin- buna benzer hıslerle kendını her turlu h 

1 
N d dl b'l t il d mesının mec urı u u masın[ ve er-

de hiıçbir şey beklemeden beni severdi. tarassuttan uzak zannediyordu. ilk çin haftalarca ta çeke\ e; v~r. d' . d e en ~r d 
1 ~e~, 0

d eh er e~ kesin, buna dair ilanlar[ okuyarak 
San'atime kat"'i bir fedaka.rhk ve emnl nağmeleri beklemiş, şimdi, başını sa- 20 milyon on pamıu az a ıyor· zıy_a e ev şe ın e 0 an arı n a ço. evlenecekler hakkında rnanif bir bil 
yetle" Ben ondan bu kadar istemiyor ğına, yanı soluna çeviriyordu. On sı lar, ve_ d~ha • fazlasr~ı ~~ıyorlar. ragbete mazhar oluyor. Mesela, gileri varsa onu söylemelerinin mu
dum. Ben artık eskisi kadar çok ~Y raya doğru .. yavaş yavaş, omuzuna Pamul~. ıstıhsalatt tahdıt edılı~or. _Fa· Havzada mevcut otellerden başka vafık olacağını söyle-mektedir. 
1er istemiyorum. doğru eğerek .. Onu bırakıyor.. sonra kat dunyanın yarıdan çok faz a, ınsa beş gün, on gün, yirmi gün ve da- * * * 

Kadınlar bana hayatı öğrettiler. kirpiklerimin arasından tekrar yaka- 01 çırıl çıplaktır. ha fazla banyoda kalacaklar için husu Havzaya gelmişken, Samsunun 
Hele~'le mes'ut olmak için - ismi He lıyordum. Nihayet yüzünde bir şey- Tezat si icarhaneler yapmışlar" Adeta, gitmediğim bir tek kazasını, Vezir 
lendı - bir parçacık samimi olması ler oldu. Çok iyi bildiğim küçük bir Bir tarafta bolluk sefaleti, bir daireleri ile apartımanlara benziyor- k" .. ·· d görmeden gitmiyeyim 
yetişirdi. (Bir tevakkuf) yani bu gay talakkus.. Yaziyetimin küstahlığını ve tarafta yoksulluk sefaleti, bugünkü tar. Yalnız ahşap ve yapılışları op~uyu e 

dedım Bir tenezzüh otomobili, bizi 
ri kabili istemekti ya. (Sükut. Kal letafetini aynen görür gibiyim. Başı dünyanın derdi budur. muntazam bir plana tabi olmadan ge 1 ; varmadan, Vezirköprüye 
kar, dolaşır) o itiraf ederken bile ya nın hareketi durmuştu, bakışı, ada Bu derdi kim dindirecek? lişigiizeldir. Her icarhanede 10 . 15 saa e . .. .. .. .... 
lan söylerneg-i bilirdi mm bakışı ile önümde birleştiler n·· t zati . d" t . bıraktı. Vezırkopru, Koprulu Meh-• · .. unya e arı ve unya cna- daıre var. . . . . 

Piyar - NNe, ne ederken bile? (bir talaıkıkusla, küçük ve boğuk bir ku5ıları devam ettikçe bolluk sefil- B' d . ltl .. tl" 1 ak .. met Paşanm memleketıdır. Eslu bır 
R . 1 ! h I h ' b·11 . ır aıre, a ı us u o m uze k b ld - söylüyorlar F k t oman - (Cıddi ve dikkatli). homurtu) l a a a. otomo ı e 1-eri ile yokluk sefilleri birleşecek. 'k' od d 'b t l b d t k asa a 0 ugunu · 3 a 

jtl f d b·ı d" .. R h h k re ı ı a an ı are . ca ın a ya a , . . . b 1 v ~ı,• • ra ın a ı e... onuş. u unu ru uma açaca mı· 
1 

li b' 1 'b' • b"l 1 . d şımdı, eskı kala a ıgr, e~ı zengın 
,,. p· • (Y .\ H r 1 h 1 h 1 B h' ·· .. ·· ... t. b" Ge e m ıze yorgan gı ı zarurı mo ı e erı t! ve-

ıyer - avaşJ a, evet sın. a a ... a ın uçuncu suı ı u .. . • . . • . . 1 liği kalmamış. Her şey kaybolmuş, 
p l\farsel - Evet, esasen ehemmi- tiin iniltilerini döküyordu. Ye sevgi- Dunyadakı buhran mı, ıhtıl~l mı, rıyor armış. . . yalnız Mehmet paşanın doğduğu, 

ye~iz olan nadir itirafları bt!ndeki Hm, salonun ortasında, bir yabancı }~~ut da sarsıntı mr ~e ders~nız de- >j< * * .. büyüdüğü evi muhafaza edebilmi!'ller. 
emniyet emarelerini kökünden sarsar ile sevişiyordu. (Yavaş sesle) Müt- yınız, bunun adını ıstersenız (Ye- Havzada, hamam olarak uç tane . .. .. ~ 

·· ' ·1 ·· l" k b - ) diy M . . . .. O da yenı olmuı:ı.. Kopru, o kadar ha 
şuphe ve ~raret havasını arttırır· hiş! (kendini toplıyarak ve sade bir şı goz u ur aga e anınız. u- hamam var. Bunların bırısı her gun . ~ 
dı. Canınızı: sıkıyor mıyım? tavırla) Tarif edemiyeceğim bir su- hakkak olan bir şey var. Büyük sar erkeklere, ikincisi, sadece kadınla- raplaşmış kı, her tara~ına leylekler 

P . y · t d lınıyan memleket Dani . . .. yuva kurmuşlar. Saga baksanız, 
ıyer - ok canm, yok! rette mustarıp oldum. Fakat kıskanç sın 1 an sarsr • ra, bır iıçüncüsu de sabah dokuza 

Marsel - Ben bu geçmiş zamanı an lıktan değil .. Eğer Hel~n bana bir ka· markadır. ve akşamdan sonra gece yarısına ka leylek, sola baksa~ız leylek, yukarı 
cak yalnızken düşünürdüm. Fakat dın gibi haykırsaydı ki: Evet işte, Danimarka hayvan mahsulatı i· dar, bir de cuma günü, erkeklere a- bakın leylek, aşagrya bakın leylek.. 
bu akşam es!ci dostum olan senin •• si- bu adam gözlerile beni aradı, ben le geçinen bir memlekettir. Al·manya çılmaktadır. Ben, üçüncü şekilde o- her taraf: 
Fin yanınızda.. de onun bu talebine, meydan oku- da bile hayvancdık en S<>n zamanlar lan ayni zamanda üst katında otel - Leylek, leylek, leylek.. 

Piyer - 'fabli. Yalnız, bırak da yuşuma cevap verdim,, onun bu dü~ da buhrandan müteessir olmuştur. olan yerde kaldrm. Gerçi benimki has Bu mübarek hayvanlar da, gece de 
bir şe: söyliyeyim. Ben bu kadını .. rüstlük hamlesini yapabi.leceğine i~ Çünlcü insanlar yaşadıkça gıda a· talık içi·n filan değilse de, yatılabi· mezler, gündüz demezler, tek bacak 
Hel1!.?"1 ~a.nmnıyorum. Ancak bir de- nan saydım, onu, meselenm _fecaatı lacaklardır. Ve buğdayı yetiştiren lecek bir tek otel 0 olduğu için orada üsfünde dururken, gagalarmr biribi-
fa gordum. Fakat seni temin ederim ne rağmen çoktan affederdım ! .. A· memleketler kendi mallarına müşteri k 1 k . tt• G 1 . k h 1 rine vurarak: 
ki sabit bir fikre saplanıp kalmış.sın .. sıl beni fena eden .. fena eden (Kelime bulacaklardır. a •ma ı~ap e ı. e mış en an~o a . .. 
Zaten sen bir f'k 1 d ., b 1 .. .. .. d f t krar eder) . . . • madan gıtmek de olmazdı. Yanı de- - Tak, tak, takkkkkk .. dıye oyle 

ı re sap an ın mı... u amaz, uçuncu e a e Türkiye arazısı hır yayla memle· . . . . . .. .. . . . · 1 d f'F 
Marsel _Hayır efendim. İster tni fena eden yüzüme karşr, sinsi sin- . ı · t' _ .. ·ı mek 1stıyorum kı, ben de ıstıfade et gurultü edıyorlaı kı." nsan an ı .~n 

• A • • ' •• .. • ke-tıdir hayvan ye ış ırmege musaı ti M h t ld .. d" k' da kaçtıkları yok Adeta tavuk, or-
sht hikayemızın en canlı, benim en si, yavaş yavaş söyliyecegı sozlerın k" l . b kları tahminden fazla- m. aa aza, o e e gor um ı, . . . • . . 
kat'i dediğiıllt tarafını anlatayım? yalan olacağı kanaati idi, anlıyor d oşe erı, uca. herkes mutlaka hastalık için buraya dek gıbı ehhleşmışler .. 
Havanada idik. Bizi teşyie geldiğin tur musunuz. Bu kezzap kasesinden rr. 

1 1•1 k ' A banyo almağa gelmiyor. Çok sağlam- Leyleklerin en ço!c yuva kurdukla 
_.z k ··sı·· k . . . .. . Orta Anado u yaya arı, ş:ır ı - h"k. tt .. t k t . 1 neue a şam u u onserlerımı vermış 'korkuyordum .. Daha henuz paıçayı ~ d • T .. k' . . d.. lar hichir verinde ag-rısı sızı511 ol rı yer, u ume e en us a ı ı<ıga _.....__ _ O ·· .. - . na olu yaylaları ur ıye ıcın un ya • , . • ~ . . .. 

um. gun, ogleden sonra bir oto ıarken .. ellerim çalarken .. bıle onun b h hl b' ~ k 1 . 1 d H 1 . 1 eden kaymakam beyın başrnın uı,;tü-
.J-"-ı'l i t• 

1 
.. .. .. .. .. 

1 
d·-· . .. .. u ı-anlarına karşı zrr ı ırer u esı mıyan ar a avzaya ge mış er .. 

ıovu gez n ıs yapmıştık. Akşam us yuzunun yalan soy e ıgını goruyor.. . . dür. Her gün, her dakika onu n te-
tii şayanı hayret b. d 1 k · · b··ı·· b. k' 1 ·· .. d mı Sıcak dır. Tren Havzaya akşam geç vakıt 

ır ay m ı ıçın- u un ır ın e goruyor u · • • d 1 .. .. . . _. . . . pesinde horoz gibi ötmcsel er de, gak-
de dönerlren birdenbire Ilelene iğil derin sesini daha o zamandan duyu- Oı1:ı v~ şa~kı Ana o uda b~!~k gırdıgı ıçın, ben de otele geceleyın !ayıp duruyorlar. 
dim ve bağırdın: Bu akşam Ba:h.'ın yor .. kelimeleri, söyliyeceği muhak- devlet çıftlıklerı, hem hayvan nev ın'.n gtlmiştim. Daha otomobilden inmt>den 
il ti U ···ti · · . · 1 d' ı· güzell"5>mes'ıni y·ün ve mahsuJlerın . k 1 ç ne suı nı sana, senın için, •kak k-elımeJenn ya anını ın ıyor- · .. ., · • bır~ok hanrm1ar tarafından arşı an 
yabtız senin için çalacağım! Ruhu dam: "On sıralard'a mı cicim? Peki sıtandardize edilmesi~i . hem. de f~- rlrm. ()telin sahibi (Ali baba) nami-

"Galiba Köprüde gördüğüm atalet, 
idari noksanlıklar, tepecle oturan ley 

leJc]erin, ördükleri örümcek ağı gibi nu ruhuma açacak mısın? Den onu amma orada erkek yoktu canıın!,, kir ahalinin rlevlet çıftlıklennde ış 1 "h t 1 k h b ' . zat Reni 
. . . . . 1 kt' e şo re a mış ço oş ıı · 

kabil olursa, Allah ılhammr esirge- O kadar fenalaştım ki konserın sahıbi olmasını temın ecece ır. . tt'. yuvadan olsa gerek!,, Diye düşündüm 
Y• H 1 Ah' k 1 ,1, .. 1 • derhal hanımlara takd1m e ı. b . meme, sana verecegun. e en, par- "Orta ında duracaktım. . az a · Dünya sarsıntısına karşı ıır uye- . . . t evekkeli i5 bilmiyen ve ecerem yen 

maklarma elini hafifçe değdirdi, dı! Sallandığımı hissettim. O 1,anıan, nin t abii siperlerinden biri orta Ana- - Bey, gazetecıdır, cl edı .. s:ı krıı insanlara: 
fakat yüzü feV'kalade bir güzellikle bir hadise oldu, ilk kurtuluş adımı doluda. ve şarkta dıvlet çiftlik1t?ri O· ha, yanrnda ileri, geri konuşmayın, _ örümcek kafah .. dememiş1ert .. 
kızarmıştı. Bu öyle bir minnettarlık gibi bir hadise oldu .. Daldım. Evet, ta lacaktır. derhal gazeteye yazrlmnnız!.. A .. 

tı ki harareti beni de sardı, bir mamile daldım. Denize dalar gibi SADRI ETEM Meğer hanımların gazeteye yazıla- .................................. :~~~-~~~~~:: ... .. 
kordiyal gibi tesir etti. Hem rahat et musikinin içine atladım. Bu dalışı cak kendileri değil, dertl eri imiş.ı ' • 1 
tim, hem şa§ırdım. Bu şaşgınlık bilirsin.. Suyun serinliği, sathın iLAN ' k. b ·ad 1 1 1 

. 
1 

Memleket Haberlerı 
· · . . - l . Anladım ı , uı a o an arın > ı r us 

lçınde, bır an, saadetın kabıl olaca yırtılışı ve çıkarttıgı ses, ve, ıa-; a Beşik taşta Akaretlerde &ı · 86 No. lı .. . . _ . . 
ğını düşündüm, her şeye rağmen! .. taneleri gibi üste çıkıp kaybolan ha hane ı sene büddetle bil müzayede icar mı vucutlerrndekı agrıları drndır-
Erıkeğin safveti yıkılmaz bir şey. Ak tıra .. Bunu duydum, ve artık ortadan edileceğind en temmu zun :n inci giinün mel< için değil, kalp ağrılarını tes-
şam üstü, büyük bir salonda, kendi- kayboldum, ne keman, ne Bah .• hep den itibaren 20 gün müddetle aleni kin için duruyorlar. 
mf rahat bulamıyordum, alelade si hepsi bir maddede mahllılleş· müzayedeye konulmuştur. Talip olan Oteldeki müşterikrden bir aile, 
bir surette Salo'nun ıspanyol senfoni- mişti. Yalnız musiki vardı. Epey- ları11 ve daha ziyade malümat al- anne ve krz, Yunanlı imişler ... Ilenim 
~ini ~~ldrm.'.. Helen her zaman oldu· ce güz~! çal.m~ş olacağım (tebes· mak is tiyenlerin ağustosun 25 inci le içli dışlı dertleştiler , iki gün 
gu gıbı en on sırada oturuyordu. Per sümle) gozlerımı kırpıştırarak, ve an· sah günü saat üçe kadar mahalli üç gün ot 1 - d k d tl · · d"'k 
d l d 

.. - ··th' b' t e e ugra r ca e r ermı o 
e ara ann a, şuphe alışkanlıgr ola- lattıklarma nazaran mu ış ır sure mezkfırda 54 numarada mütevelli kay t"'le l\" d d, d. b" "kt·· 
k t f .. tl H 1 . . L- • t b' h ld su • u r. ·ıa amm er ı, uyu u. 

ca , e ra ı goze er, e enın yanın te betım ut:nzım a mış ır a e · makamlı••ına ve yevmi mezlrnrun Ba b .k . 1. . 1 k t ' J' k 
1 

· · · · · .. .. k h 1 - - ,.., • na u şı aye mı, mem e e ı a a a 
4a oturan ar ıçınde onun dıkkatını yun ustüne çı ınca enes a}aga saat on iiçten on beşine kadar Tstan- .• . . . _ 
çeketek kimsenin olup olmadığına kalkmış, bağırıyor. tepiniyordu. Ah bul Evkaf müdüriyetinde idare en- dar ettıgı ıçın yaptı~ın~. ve behem<>hal 
bakardtm Hayır kimse voJ-tu Te- bı·ıselerdi' Gayri ihtiyari gözlt>rim .. . .. t t ı · (1? •1) gazeteye yazmamı soyluyordu: 

... ' J " • • cumenıne muracaa e me en ~ 
sadüf, yanındakilerin hepsi ihti- Helene döndü. Bir yaprak gibi titri- ............................................................ Şikayet basit olmakla ber:ıber, 
yarlar ve kadınlardı. Sol taraftaki ön yordu ... alkrşlamıya bile kuvveti kal- yordu. Ve ben, bu müteessir, bit- enteresandı: kendisi, lstanbulda bir 1 
sırada yalnız iki şık kadrn olduğunu mamıştı. Gözlerinden akan yaşlar, bi- miş, bana ibadetle bakan bu kadının rum ile 18 sene evvel evlenmiş, şimdij 
farketmfştim. (Bir tevakkuf). Çalar- nr birer gUze1 yana.k1armdan düşü karşısında haşiyetten titredim.. 1 

' 

lzmirde otomobiller ve 
uır§unsuz kadınlar 

Bizm et gazetesinde okudugu
rnuza göre İzmir şoförlerinden 
bir kısmı polis müdürlügüne is
t i da ile müracaat ederek bazı 
şöförlerin ~öför~ük meslekini ib· 
lal edecek şekilde hareket et
tik terini ve otomobillerine al
dıkları uygunsuz kadınlarla ara
balarını bir nevi seyyar randevu 
evi haline koyduklarını bildir
mişler ve bunun önüne geçilme
sini istemişlerdir. 



Dünkü yüzmelerde 
rekor • 

yenı 

on Seyrisefainde spor 
Son aylarda memnuniyetle görü

yoruz ki nıüesseselerimi~de de spor 
canlanmnğa başladı. Bunların en ba 
şmda milli denizciliğimizin banisi 

k h l ıd Seyrisefaini zikredebiliriz. Bilhassa 1 
Dilnkil at yarışları ço eyecan ı o u umum Müdür Sadullah Beyefendi ve U ı 

- ---• Ak ' h' t' 1 .. ·ı:- mumı aptanları Kazım B. ın ımme ı 

Rusyadaki Maçlar 
ve takımımız 

( Ust tararı I ınci sa\'ıfada) puvanlarını da yuzme puvanlarma ı a 1 .. d 1 f tb 1 takı • b . . hakk'l e \ ' UCU e ge en bu şube u o · 
. ed R " h kt ~ 'b' 1 k ve ve bu suretıe Beyler eylllı ı e .. B 'kt 

tıct ' l e b' u.ç ~n ç~.k ıgı ( glı3:)gFc.kmet sbu- kazandığı yüzme birinciliğinden mah· mrna mu.e~seslede çalışan ve Oeşı a-

Giden Darülfunun takımına nazaran 
Rusların vaziyeti nedir? Takımımız 

nasıl oynıyacak? re ı e ırınc ı, ro or , ... ı ·re e· . . d' şın en ıyı e emanları olan sman, 
. 1 .1 . . . H "k rum etmek ıstemışler ır. E f lb h' Q. k'b' · s ylll :Ma tayı ı H ncı , prcnsın a anı . şrc , ra ım, Fenerin ~e ı ını, e 

üçüncü oldular. Bu vazıyet karşısında ve hake·~-~e dadını da aralarına aJmrşlar ve kıy- Gitti gidiyor gidecek derken Da rin kısmı azamından mahrum bir 
DördUncU koşu yeti~de~ .Hikmet, Cevat beyler ıs 1 

a metli bir ekip vücude getirmişleı:dir. rülfünu~ takım~ nihayet salı , günü haldedir. Bu takımla ya_pda~a.k ma~ 
... .,. d h J·a yastaki halis etm-ışletdır. . t Takım hususi olarak Heybelıada Rusyaya hareket etti. En kıymetli lar pek fena olmasa bıle, ıyı netl .. 
uç ve a a yu ~. n ~ 1 Ya ışların en şayanı memnunıye l . ı~r 

ka.u ingiliz at ve kısraklarımı mahsus . 'r .' . . .. ·k' "k Jarrnm genç ermin teşkil ettiği Ileyıre ı sp~ futbol elemanlarımızdan ve mese celer vereceğini tahmin etmek biraz 
idi Mesafesi lGOO metre idi. netıcelerı bııçok Tur Ilı~elhro or . ye ra galip gelmiş ve bahriye mektebı la Nihat, Mitat, Avni, Fikret, Ce- da nikbinliğe hamledilebilir. Rus fut 

· kırılması ol.muştur. 1 assa yenı · · · bi • t B" ru · 'b' l 
Bu kosuda Start doğru olmadı. Bir . .. .. .. d il lT eski ıoo bınncı takımı ile yaptığı maçta rın· va ' ur an ve saıre gı ı oyuncu ar- bolcülerini Ankarada seyredenler pek 

kaç defa "tekrar olundu. Bir aralık tışen yu.~culer esn da ı ın'de bırak- cisinde bu kıymetli takrnumız:a 1 - O dan mahrum bulunan bu takımın Ode iyi hatırlarlar ki oyun zaman za-
metre rokorunu ua 1 gerı Mosk a H k ft - .. 

Startairin Akif beyin hayvanına yol ması ünün en şayanı dikkat hadise- mağlUp olmuş, ikincisinde 2 - 2 sa, .. ov ~e ar 0 a yapacagı uç man pek sert safhalara girmişti. 
vermek istediği iddia olundu. Fakat lerind~n birini teşkil etti. Yüzme mü- berabere kalmışlardır .. !kinci takımı ma~ta ıyı ~etıceler alması ancak f~v- Dost memleket futbolcülerinin bu 
bu iddia talıakkuk etmedi. sabakalarından maada yapılan atlama da muvaffakıyetli maçlar yapmıştır. kalade . hır ~yun o~am~rna ~~~it- enerjik oyununa karşı hakkile muka· 

Bu şekil böyle devam ederse futbo~ maları ve vaterpolu mıntaka şampi· Müessesenin bir de denizcilik kıs- dır. Aksı takdırde netıcelerın muhım be]e edebilmek için mevki alması 
hakemliği gibi yarış Startairi dahı yonluğunu Galatasaray aldı. Bu iki mr vardır. Bu şube daha faaliyete farklarla aleyhimize dönmesini ta- icap eden oyuncularımız maalesef 
bulmak güç olacak Bu koşuy.a l\!. ayrı grup müsabakası nazarı itibara geçmemiştir.. Gelecek meYsim faaliyc bii .ve mantıki görmemiz lazım gele birçok sebeplerle seyahate iştirak e. 
Aljöhnün _Flan~ - Top~ (1, 40) ~le bı~ alınmadan yü21me birinciliğini puvan te geçmesi Ç<>k muhtemeldir.. cek~ır. Komşu ve dost Rusya s~o.rcu demediler. Giden 17 futbolcü ara· 
rinci, Akıf beyın KctJe c1e Bnuellesı itibarile Beylerbeyi almış oluyor. Mii A l larıle bu - mahut boks turnesıııı. de d R l kt va işit 

. . ,, · s·ı glovu vrupada bil'çok takım arın oyun k b . . sın an us arın uza an uzag 
fkınsi, Prens Halım .ucylll 1 ver sabakaların teknik neticelerini aynen .. . . . k'k de- sayarsa - eşıncı temasımız olacak- ,v, ' . . . k 
Ü .. .. ld 1 cularının tercunıeı hahnı tet ı e ilk 'k' t f tb 1 h d tıgırniz sürat sıstemlerıne ve yu ar~ çuncu o u ar. yazryoruz· . ı ı eması u o sa asın a yap- ·~· 

1 k • cek olursak hepsinin amele, işçı. ka . . . . da mevzuu bahis ettıgımiz sert oyun· 
Beşine oşu E k ki ( Yüzme ) nuş ve hırı Ankarada ve bırı de Mos . . 

.. , · · r e er tip olduğunu ör"rüz. Orada her .. . . ~ A • lanna şöyle böyle mukabele edebıle· 
Dort ve daha yukarı yaştakı yerlı 100 metre 1 - HaHI G. 5 1, 18 (Tür .. . . g u ı vardır kovada olmak uzere ıkı maglubıyete cek bir takım çıkarmak güç ve o 

ve arap at ve kısraklarına mahsus o- k' ... k . 1 d'ld') 2 _ Suat muessesenın hır futbol takım · uğramıştık. . . 
. 'd' ıye ıo oıu ega e e 1 1

• v b 1 h b' ·b· 'le maç nispette de telakkıye kalan hır mese lup mesafesı 2.000 metre 1 1• G s 3 _ Ce ·ı B B e un ar er zaman ırı ırı Rusyaya yapılan ilk seyahatte iş . . . 
.. · · t k · ·• mı ' ' Ad · le oluyor Bıze kalırsa bu iki mil-Bu koşuya yarış encurnenının a · 400 metre 1 _ Salim B. B., 6, 19,8 yaparlar. F. T. C. üypeşt, mıra, yine aceleye kelmiş ve milli takrmı- h' kta Tbara almak'. 

dire şayan lrnrarilc yaln~z t~rk cökey~ yeni Türikye rökoru., 2 - Şeref G. S., Nikolron bu merkezi Avrupanlll en mız Ruslarm karşısına Fenerbahçe- ım no . yı nazarı ı ı 
1 

_,.: 
ı · ·. bT ·ordu Bahsı muşterek gı kk"l . . ve buradakı son maçları hatır amcı.A. 
erı gııe 1 

t} • d f r t .. 3 - Sadat IL meşhur takımları hep böyle teşe u Ji oyunculardan mahrum bır kadro ıle t'l k'ld b' takım tertip et-
şeleri en fazla bu koşu a aa ıye gos 200 M. Kurbağa 1 - Naili G. S., 3, lere istinat eden ekiplerdir.. çrkarak mağlup olmuştu. Rus futbol· şarkı .e .şu] şe kıt e ır 
terdi .. 2 S d t S 1 me ıyı o aca ır: 

• . .1 b .. (G" .. } t t :>6.6 Yeni Türkiye rokoru, - e a Bu güzel teşebbüsün başmdakile cülerinin bu hususta şansı var. a ı Ul . H" .. S . R t S 
Seyırcı er ugun umuş en am , . S . . .. . .. .. .

1 
. . vı . usnu, aım • eşa , a-

ff k t b ki . 1 d F K., 3 - Fatıh G. . rı tebrık ederken digv er nıuesseselerı- gunu hareket eden kafı emız yıne en d' S h' R b'' ,... ff z k" bir muYa a rye e ıyor ar ı. a- . .. . ı, up ı, - e u, .ınuza er, ,e ı, 
kat tahminler yanlış n ~ti ce verdi. 200 M. ~er~e~t ı .-:- Salım B. ~· mizin de - bilhassa tütün - bu ~u: mühim oyuncularından .ve otekı seya AHi, L. Mehmet. 

P il l . b . p . . b' . cı· Ha 2, 53,2 yem Tuııikye rokoru, 2 - Cemıl susta bir aıı evv"'l faaliyete geçmesını hatin hemen hemen .uksıne <>larak bu k d • b' 'h rens a ım eyın oruJu ırın , ., . S " .. Bu esas a roya, yıne esas ır ı 
san efendinin CeyJfuu ikinci, İhsan be· B. B., "' - Hal.ı_ı ~· · temenni ederiz. seferde Galatasaraylı futbolcule- tiyat kadro olmak üzere şu isimleri 
Y. G''mu··~. u" u"çu"11cü geldiler. Bu ){o- 100 M. sırt ustu 1 - Zeki B. B. 1,50 ·············•····························-·••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t A, • d ı· . 111..'.urı·, 1 

' ın u ~ · T" · ~ · "k '> H .,, G s de ıl.l~ e e e ım. Salahettin, -"" suda rökor 2, 21 idi. yenı urıoye ro oru, - - asan .uey- • . re<Jc çok güzel .. oynamışhr. . . r . ' 
:J • koz 3 Naili G S ' ... 4 x 50 bay k• . Tevfık .. 

Dün koşular_ umum.ıy~le çok hey~- ~00 Serbest 1 ~Salim B. B. 13,46 Atlama: 1 r~ Aristi G. S. 2 - Ni- .iki~ci maç Beykoz ve Süleymanıye llk maçta bilhassa Saim -T~v-
canlı oJdu. Fal~at seyırcı azdı. Şehır ? - Mehtı' G S 3 - Şeref G S h l B B birincı takımları arasrnda oynanmış fik• SaHihattin Alaettin ve Suphi i-

. II odrum yapılrrsa ~ · • • · a . • . . . , • 
yakınında bı r YP -· t b'.d' 1500 M Serbest· ı _ Salim B B M" b 1 hey t• mumi"'esi ve neticede her ıkı takım bırer sayı le Nuri arasında yaprlacak haftaym . - bet östereceO'ı a 11 ır. · · • · usa a ca1arın e ı u .J 

halkın rag g 
0 z. H. 26, 40,5 yeni Türkiye rökoru, 2 - Şe- güzel ve muntazam olmuş, Lidoda çok ile berabere kalmışlardır. Maçtan e· lik münavebeler, hem takımın kabi· 

ref G. S. 3 - Bekir G. S. kalabalık bir seyirci kafilesi müsa- ve], Süleymaniye sol açrğr merhum liyetini ve kuvvetini tazeliyecek ve 
Yüzme ve atlamalar 4 x 50 bayrak: 1 - Galat:ıs:uay bakaları heyecan ve alaka ile takip et Necati için merasim yapılmıştır. hem de ikinci maç için takrma en 

Dün Büyükderedeki yüzme havu- 2, 30,5 2 - &ylerbeyi 2, 39,5 miştir • - Beykoz ve Süleyınaniye tekaütle- iyi uzuvları seçmek k~biliyetini .ta-
zunda yüzme birincilikleri yapıldı. Atlama: 1 - Suat G .. s. 81 puvan Dünkü futbol maçları ri arasında yapılan üçüncü ve günün kımı yapacak olan Zekıye verebıle-

. 1 ·be · gerek erkek- 2- l\fuzaff er, 3 - Fahrı. ~ . . cektir. · 
Netıcede Bey eı yı, a ... _ Dün yapılacagı kararlaştırılan at- en güzel maçı da yıne beraberhkle I 

1 
ğ 

ler \'e gerek hanımlar da Galat.asar Hanımlar (YUzme) letizın müsabakaları bazı zaruretler neticelenmi!'ltir İçlerinde futbol he- l~ maç !arr~ yapıkaca ma tna: 
1 ikinci bırakarak yüzme şampıyona· 100 M.: 1 - Aristi G. S. 2 - Nihal . . . . _ ~ · . zaran ılk netıceyı anca pazar esı 

Y k d Bu netice beynelmilel B B d?layısıJe tehır edılmış ve bun~ muka- yeti reisi Orhan bey, Arıf, sol açık sabahı öğl'enebiJeceğiz. Birinci Mosko 
smr azan ı. k f · · bıl Beykozdaki sahada muhtelıf fut· "k .. İb h' H N • 
kaideler nazarı itibara alınma şar 1

• 100 M. kurbağa: 1 - Aristi G. S. bol 1 1 ıştır F Zeki, Şu ru, ra ım, asan, eca- va seyahatinde olduğu gibi yine fena 
.. d" Fa mac arı yapr m • ener ve 'b' t k "t b 1 h 'k' . . . ık d le verilecek en doii-ru Iıükum ur. • 2 _ Münevver n. B. B ~ . ti beyler gı l e au u unan er ı ı ve zaıf bır kadro ıle yola ç an a-

.. birkaç eykoz arasında yapılan ılk maçı Fe-
kat hakem heyetinde bulunan 200 M. serbest: 1 - Nihal B. B. 2 nerbah 5 0 kazanmışt F'k t takımın maçı seyircilerin büyük bir rülfünun takımımıza dost memlekette .1 1 üzme ya- çe - rr. ı re , 
Galatasaraylı, beynelmı e Y _ Aristi G. S. Niyazi ş b •e Vela t' 1 t k· alakasını celbetmiş ve oyun mütema· iyi neticeler temenni etmekten başka 'f bara alrnmıyan , a an \ s ırs e a 
rışlarrnda nazarı 1 1 

•.. b kasının 400 M.: 1 - Nihal B. B. 2 - lra viye edilen takım bilhassa ikinci dev· di kahkahalarla takip edilmiştir. yapılacak şey yok .. 
atlama ve \.'aterpolu musa a 

= A !!&HM Si 

At Yarışları 
Yarışların tarihine ait, bildikleri- }erinin ayni ha$alara malik olmadığı tesmiye ettikleı·i manej ve harp atla-

mizi yazarken, evvela en eskisi olan ekseriyetle görülen şeylerdendir. Ba- rından başka yarış atı olarak kullan
lngilizlerden, sonra Fransızlardan, zan bir toprağın bir metre ileri veya dıkları ve (Celeres) ismini verdikleri 
daha sonra da bizimkinden bahsedece geri.sinin büsbütün başka başka mah- atlar, az çok değişmiş arap atlan 

"slih encümeni azasından Abf gız. sulata müsait olduğu görülür. Bun- idi. Bunlardan başka, (Venedi) ve 
Yazan : Yarış ve 

1 
Bu arada, meşhur şahıslar, atlar, dan şu neticeye varırız: Çölde, s-ert (Canheru) (1) denilen av atları da 

4 
5 

l • S ~ ka l antrenörler ve jokeleti hususiyetleri· arpa, kuru ot arla tegaddi eden arap araptan başka 1.ıir şey değillerdi. 
At Yarlsıarlnın tarjbi - 81. D IIllil I b b i t v t A a ı .. t b ti. 'kl. . d ,, e era er tasv r e mege çalışacağız. a ı, vrup nın ·u u e l ı ımlll e, Eskiheykellerde, kadinı Süryani. 

menşei - Arap atları .. Atr, aşk ile sevenlcı·i alakadar ede· müken:-mel ye~i~ o~~ar ~e bol yulaflı~ !erle Babillilerin arap atları kullan-
bılırsek ne mutlu. beslenırse eşkalı, cussesı ve kudretı d kl h t .. "lmektedir Dün · ı t · ı * * v• . B' 1 h . ı arı sara a an goru • _ da Bu gibı yarış ar, a ın, ınsan ar * degışır. ınaena ey ; menşeınden u- k' 

1 
b k al 1A d B"t" d • d" yanm ugrun ya kadar es ı o an u ır , e a e 

u un me enı un ' k 'b r tarafından terbiye ve itaate alındığı 1 - Acaba, kablettarih zamanlar· zaklaşan her canlr; şeklini tebdil e- . ..h· f . "ks 
1 

k' 
·ı lar sarf e sporların en ı a b . 1 1 . d -... .. bır o;;o retten za erın en yu e c mev ı mı yon 'v r~· t eski zamanlardan en yapı age mış- a, yer ,,.uzundc yalnız arap atı mı der. Buna nazaran diyebiJiriz ki; dün ... . 

ve e.n faydalrsı olarak kabul et ıgı a t' Bunların bugün takip edilen vardı? yadaki bütün atların menşei bir· ve ine çıkıncıya kadar bınlerce sene geç-
yarışl~rının, m~mleketimizde de c:n ;:~e ve usull~rle münasebeti olma- 2 - Biribir]erinden, boy, siklet fe fakat dağıldıkları memleketlerin' ikli- miştir. 0 . zamanlar hayatlarını at
lanınaga başladıgı bu sıralard~ k~ makla beraber, heyecan ve mutlaka teşekküHit itibarile bu kadar farklı mine göre eşkal ve evsafını değiştir- !arının Sil tından kazanan akıncr 
sporun menşei ve tarihi hakkın a 

1 ı· lmak hislerini yaratmış olmak olan ırklar acaba munhasrran bir a· mislerdir. ,.e muharip şarklılar, ellerindeki bu 
.. · · k faydalı ga ıp 0 ~ 1 · k t' · l ki b tetebbulerımı ısaca yazmayı itibarile bugünkü at yarışların~ ~a- tın mahsulleri midirler? A l cev ıerı.n .. ryme illi an -~~a ~ era-

buldum. A bir menşei addetmek zarurıdır. Asırlardanberi yaptıkları derin tet rap a l her, bır gun olup da butun dunyada-
B .. b"t" d" d yapılan nevı H·1· f k l k l b 1 ı·ı · · · ugun, u un unya a _ . n· ·m - bilgili zihniyetle - at ya. kiklerile yazılarına itimat edilmesi a a. sa an o ara rn u ec 1 en kı at neslını ıslah edecek ırkın bu 

sporların menşei İngiltere oldugu gt· ızı ··mr·u·müz henüz beş senedir. lazım gelen müellifler bunun bövle arap ati, birçok kısımlara ayrılmış. oldugvunu ke~fetmek Ş"'ref' 
1
• A 

. vd v b" "dü rışları o ' .J • s . J' ·~ <; ın vrupa-
~~~ at ya~ışların.ın~a dog ~~u, u~ne Memleket menfaatine ait her işi olduğunu temin ediyorlar. tır: ~ISlrlılaı, Dongolalar, urı:.e ı- lılara kaptırmışlardır. 
gu ve nıhayet ınttşar ettıgı yer yı -~ 'yi gören ve ondan fayda is- Krsa devrefor zarfında sahıslar ler, Nubalılar, Habeşler, DerbenJer, A L p· w 

I . . herke~~en 1 
• ~ b"t" b . 1 .· .. d B ·b .• rap a ı, ırene ve Alp dagları-

ngıltered~~· at tihsal etmek için en iyi yolu bulan Is- üzerinde tebeyyün eclen tekamül, nı~ v. s. u u~ 0 cm~. e~ın ıçın e e~. ~ 11 nın şimaline nasıl geçmiştir? 
Bunu soylemekten maksadımız, p Hazretleri 1926 senesinde delleı·in ve knbiJiyetlerin tam bir sa- ter Avrupa at taııhmdc en mulum . . . . 

l h dım nı.et aşa· ' k" · ı t · ı d' p· e d • (Bıtnıedı) yarışlarının, neslin ıs a ına yar Islah Encümenini tesis ve lah O'östermesi bu iddiaların sıhha- mev 11 ışga e mış er ır. ır ne ag 
v b na Yarış ve ,., ' "b.. t f d B b • t 

eden yegane çare oldugunu, ve u geçmisler ve Türkie a Y rış ve Is tini teyit eden hadiselerdir. ]arının ° ur ara ın a; er erı a 1• (1) Bugünkü 1.Nin atı idmanlann-
vasıl olmak için ta~ip Aedilmesi. Iazrı; ~::1~:relieti~in yaratıcısı olmuşlar- Toprak, grda, iklim, muhit ve meşhur A~~a~uz .. atl~rını~ ceddidir. da kullanılan bir .n.!!vi dört nt1l yiim· 
gelen en makul ve ılıını usullenn he hatta su; nebatatın ıslah, ve yahut Manş denızınlll otesınde ıse, o, ~s:ıs yüşü ı•m·dır ki buna ttman lisanında 
ınillette~ evel İngilizler tarafmdan dır Yarış ve Islah Encümeninin teessü- ifsat, ve yahut ihyasında. nasıl birer fizyonomi~ini ~ava.ş yavaş ka~~ed~- (Canter) derl~·r. Bu lı.ıalimenin bu 
konuldugunu anlatmaktadır. Yoksa, .. d evel türk yarışcıhğının iki amil iseler at neslinin siklet ve cek ve fakat hıç bır suretle degı~mı- suretle kullanılması mezkur dört nal 

· ı h · · f t · yal sun en ' ' ' .. • · ve cesareti · b .. k .. t · • ' nesıl ıs a lllI ıstıhda e mıyen, ~.e devrini idrak ettik. Birisi: Meşruti- hassalarrnın tahavvulatrnda da o de- yen secıye . · nı ugun u ngı- yün'iyiişünün (Ccınlıero) atlannın av 
nrz ~ur~ bir iddia ve yahut eglence ·etten eve] Aptülhamit devri. Diğeri: rececle müessi~d.ir!er.. . liz ırkına m~rasbır~lrn~~ktır. dört r..J!rl,ıruı bonz.emesindendir, Pe OlJl-
ınahıyetınde yapılan at yarışlarından :YI ih tçıların Enver Paşa devri. Biribirine bıtışık ıkı tarla mahsul- Romalılann Salıtaru ve Gradarü dan kalnuştır. 
J.AL--"--....'1• d V•ld' tt a UCW~LHlaı.. egı ır. 
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iktısadi buhran 
YıOılan paraların, bankalarda 

durdukça kıymeti sıfırdır 
Fazla mahsulu istihU\k için dünya nüfu

sunun ·onda bir artması lAzımdır 
Sundey Ekspres gazetesi, dünya- Ll!'-tik: - Lastik mahsulü geçen 

nm iktısadi vaziyeti hakkında son senenin mahsulüne göre (1~0.000) ton 
derece şayanı dikkat bir makale yaz- artmıştrr. 

m'aktadır. İngiliz gazetesi diyor ki: Bu rakamların manası nedir'! 
"Bugün dünyanın gördüğü mahsul lngilterenin iktısatçılarmdan biri 

bolluğu tarihin hiçbir devrinde gö· bunu meYzuu bahis ederken şu sözleri 
riilmemiştir. Hiçbir vakit bugünkii ka söylüyor: 

SEYRISEF AIN 
Mtrku. ıcent.ı~ı : Galatı kripriı başı B. 1!3ı'i2 
Şube A. sırı.:ecl Muhurdar t:ııdc han ıı. ll:'-KI 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) 18 Ağus

tos Sah 17 de Sirkeci rıh

tımından hareketle Zongul· 

dak, lnebolu, Ayancık, Samıun, 

Ünye, Ordu, Gireıon, Trab· 
zon, Rize ve Mapavriye ııide· 

cek dönüşte Of, SUrmene, Ti· 

reboluya da uğnyacakbr. 

IZMIR SUR• AT POST ASI 
(GUlcemal) l 6Ağustos pazar 

14,30 da Galata Rıhhmmdan 
kalkacaklar. 

dar evlerde, fabrikalarda ve mağa- "Bugünkü vaziyet bir dairei fasi
ızalarda kullanılan eşyanın v hu kadar dedir. İstihsal, çok fazladn. ün un 
bo_I, bu kadar mebzul olduguna tesa- için satılamıyor ve fiatlar düşüyor 11--I-d_a_r_e_v_a_p_u-rJ_a_r_ın_d_a_u_n_u_t_u_l· 
düf olunmadı. Bu yüzden bütün alakadarlar zarara 

muş 5.S kalem eşya açık mü· 
Buğday, şeker, çay, kahve, pa- uğramaktadır. 

muk, teneke, bakır, lastik ya ambar "Zarara uğramak, herkesi tasar ı.yede ile satılacaktır. 
Jard.a ç~rü!or, yahut fiatların yüksel rufa ~vkediyor. Bu yüzd~n alışveriş ihale 27-8-931 saat 16,30 
mesıne ıntl'lAren saklanıyor. azahyor ve fiatlar daha fazla diişü· teminat ~o 1 O dur. 

Bir hesaba göre saydığımız mah yor. 1 •·--:>-U-to_n_t_o_n_d_e_r_ı_k_o_k_ko-··.;U-' 
sula.tın mtıvcudu, dünyaya iki sene ki Yirmi sene evvel dünyanın hn ta 

d d d. B · d rü münakasa ile sabo alma· fay-e~ edecek rad e e ır ... u yıiz en rafında on kişinin işgal ettiği J·eri, 
Brezılyada kahve mahsulu yakılıyor. bugün on bir kişi işgal ediyor. Hal- caktır. 

lktısatçılar bu hadiseyi tetkik ede buki fazla mahsul, yalnız fazla bir Teminat % 1 O dur. 
rek onun ~beplerini . ~nlamak ve ça· kişinin değil, daha fazla bir kişinin ihale 20·8-931 saat 16,30 
r~ler tavsıye etmek ıçın çahşryorlar: boğazınr doyurmağa kft.fidir. Fu.ka.t ·-••mi!!l!!l•••ııa••••il ... 
Onlıı.ra göre bunun başlıca sebepleri bu fazla adam henüz doğmamıştır · H 
şunlardır: lkt d. . t b k'ld Id ~ · Ingiliz Üseyiıı Rüstem 

1 V .1 . b 1 ax.ırlı ısa ı vazıye u şe ı e o ugu Vapurları - ergı erın ve orç arın ~ - h . . . .. . fi. alde sarfedılmeyı bekhyen muhım 

. 2 - Niifusun, 1-stihsat nispetinde bir para yığını vardır. Karadeniz postası 
artmaması. YaJmz tngilterede (860) milyon ~ .. ~ f' n '' 1 

3 _ Kazançların azalmasile istih- lira depozit vardır. On sene en•el bu u 1 
Jtk kudretinin tenakusu ve herkesin para (49i) milyondan ibaretti. Bu pa-
ta,.arrufa mecbur olması. ra biriktirmek değil, para yığmaktır. Vapuru 

4 - Bankalarda muazzam servet- Meseleyi halletmek için bu parala 17 ağustos 
lerln Ul'I durması ve bunlardan tica· n işletmek lazımdır. Bu paralar ban- Pazartesi 
ret n sanayiin terakkisi için istifade ka hazinelerinde durdukça onların günil akşamı saat 6 da Sırkeci 

olunmaması. kıymeti sıfırdır.. Fakat bunlar tica- rıhtımından hareketle Zonguldak. 
Dünyada biriken mahsuHere ret ve sanayi Alemine dökülürse insan 

t 'ki l d lnebolu, Ayanctk, Samsun, Ordu a t istatistı er şun ar ır: lrğın refahma hizmet eder. G 
Buğday: - Dünyada satTlmryan " Giresunt örele, Trabzon, Ri-

bu~dayın miktarı 5,!i00,000.000 kilo ta.h- ıeye azimet Ye avdetle ayni 
m:.n olunmaktadır. Bu hesaba ~öre Aydın demir yolları iskelelerle Sürmene ve Vakfı
bu sene hfr tane huğday ekitmincek MUdUrlyetl umumlyeslnden ; kebire uğrıyarak gelecektir. 
oluTsa bütün dünyayı idare edecek lıımir Aydın demiryolu hissedaran Merkez acentası: ~:minönü Reşadiye 
lrnıl:laf mevcuttur. B•1 senenin mah- alelade altı ayda yüz kırk yedinci iç· caddesi No. 12 Telefon 2876 

t .. l k ( 1 ~"" 0'.)" 0'.)0) k., ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::: su u rn ra ·ama .. ı·m, ı. . ·ı o timaı umumiye. ini eylülün yirmisine •5 .. 
113'-t edecektir. müsadif salı günü saat 12 Londı-ada i: Sadık Zade Bira 1 

Şeker: - Satrlmıyan şeker, (600}lOld Broad Strette 100 numarada kain H derler vapurları iil;; 
milyon tondur. Bu sene ilan oluna- Winchester Housete inikat edeceği 11 :ı 

cak mahsul ne bu miktar bir milvar nan olunur. ..11. Karadenı·z .. :i. 
td'rla varacaktrr. Bu mahsul istihlak Ruznam-ei müzakerat berve~hi ati-
etmek için her insanın bir kilodan faz. dir: Iİ POST ASI H 
la Er-1<er fSı'tih1ak etmesi Iazrmdır. 1 - Heyeti idare raporu, 2 - 1931 :; H 

Kahve: - Bu senenin kahve ınah- senesi haziran gayesine kadar olan ~~Dumlupınaril 
~ulil (26.000,000) kilo tahmin edilmek- he-;-ıbatın tetkiki, 3 - Şirketin mua· ;· :ı 

ted'ir. Nisanın sonunda yalnız Bre- melatı umu:miyesinin tezekkürü. H Vapuru p ı zır günü ak- Ü 
zU.) ada (20) milyon kilo kahve stok bu lşbu içtimaa iştirak etmek arzu e- U 16 Ağustos U U şamı 17 İi 
hınacaktır. den hfssedaran tarihi içtimadan laa- n de Sirkeci 11htımmdan hare- U 

Çay: _. tngilteredeki çay stoku kal on dört gün akdem hisse senedatı- n ketle (Zonguldak, lnebolu, A- 51 
1926 da (167) milyon libreye baliğdi. nr Londrada Old Broad Strette ıoo_ ;ı=· yancık,Samsuo, Ordu, Giresun, n 
Hali haZtrda (22:)) milyon libreye var- numarada Vinchester House katibi u T •• . 1 rabzon, Rize, Mapavri :; 
mtşhr. mumiliğe, hımirde şirket idaresıne 1, 

Pamuk: - Pamuk mahc;ulü (28) Istanbulda Osmanlı bankasına tevdi ve Hopa) ya azimet ve avdette ri 
milyon halye tıthmin t>dilmektedir. etmelidirler. Tevdi edilecek hisse se-1 ayni iskelelerle Sürmene, Gö- U 
Ru~iinkü istihlak yapıldrktan sonra nedatı için alınacak makbuzlar hini iç rele ve Ünyeye uğrayarak av- fi 
pamuk mahsulünden (12) milyon hal- tirnada ibraz edilecektir. det edecektir. i! 
ya kalacaktrr. Heyeti idare emrile katibi umumi: Fazla tafsilat için Sirkecide ff 

$ayet hu mıthsul mensucata çenil Hourd Of Glossop ,ıı Meymenet Hanı albnda acen· Ü 
Tec•k olur!'a dünyadaki her kadına İ· Winchester House 100, Old Broad ·: 
kişer katelbiı;:e isahet eder. 

1 
Street London E. C. 2, 24 th . .July 1931 U leliğine müracaat. Tel. 22134 Ü 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden: 

Bir adet Dizel motörü 
Kapah zarf usulife münakasaya konmuştur. ihale 29·ağustos-

931 cumartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin şeraiti öğrenmek 
üzere imalat şubesine müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 1463) 

Çanakkale Dokuzuncu Jandarma Efrat 
Mektebi Müdürlüğiinden: 

a:a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2::::::::=::: 

Çengeıköy Askeri orta mek
tebi ihtiyacı için aleni ruünaka
sa suretile 500 çeki odun satın 
alınac.akbr.ihalesi 1·eylül93 l sah 
gUnU saat 14 te Harbiye mekte
bindeki mahalli mahsusunda icra 
edilecektir. Taliplerin şartname
a:ni görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de vakti 
muayyeninde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (46} 

• * • 
1 - Çanakkale 9 numaralı jandarma mektebi hayYanatının 931 eylül· Fen tatbikat mektebi için pazarlık· 

den 31 ağustos 932 gayesine kadar bir seneli'k iaşeJ.erine muktazi ııa.000 la .lOO zer kilo darı ,.e buğday, l:>O ki· j 
kilo arpa 8 - 8 - 931 tarihinden itiharen yirmi gün müddetle kapalı zarf lo keten tohumu satın al111acat,tır. 
ile münakasaya vaz~dilmiştir Taliplerin Harbiye mektebi satın al-

2 - Arpanın ihalesi 31 - 8 - 931 pazartesi günü zevali saat 14 te vila· ma komisyonuna 16 ağusto5 9:n pazar 
yet dairesinde icra kılmacağından ihaleden evel mektep idaresine müra· günü öğleden sonra müracaatlar. (~2) 
saat eden taliplere derhal şartnameler mektep müdüriyetinden verilir 1671 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin vereceklri tekJifnameJer .. * * 
şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve rakkamla ve okunabil A~keri mektepler ihtiyacı it;iıı a-
m.esi için açık yazılacaktır leni münakasa suretile 10.000 kilo 

4 - Bedeli muhammenin yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi sandık mak- yapıncak üzümü satın alınacaktır. 
buıu veya hükumetçe maruf banka makbuzları kıymeti muharrerec;i üze· ihalesi 6 eylül 9:11 pazar günü saat U 
rindeın istikraıı dahili tahvilatr, borsa ffatından yüzde 10 noksanile sair te icra edilecektir Taliplerin şutna· 
miJli esham ve tahiJatın teklifname ile-· birlikte ikinci bir zarfa koyarak mesini gör.mek için komisyona müra
komiayon riyasetin~ birer makbuz mukalibinde verilecektir. (1508) caatları ve iştirak i~in de \·akti muay-

yeninde hazır bulunmaları. (53)-1672 

1ürk 

lerinın en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Y etiştirrnek. 
O halde derhal 

ZiRAA.T 
Bankasından 

nunıı 

~--------------' 
Karacabey Harası müdür-

lüğünden: 
Keşif bedelleri mecmuu dokuz bin alh yüz altmış lira yirmi 

dokuz kuruştan ibaret iki memur evi ile gene keşfı bedelleri 
yekunu yirmi bin on sekiz lira yirmi iki kuruştan ıbaret iki 
koyun ağılı ve bir laboratuar inşası 24 Ağustos 931 Pazartesi 
günü saat on be~te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulize ve 
ayrı ayrı münakasaya vazedilmiştir. Şeraiti anlamak, ketif ve 

planları görmek istiyenlerin hergün Hara müdürlüğüne müracaat
ları ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet vesika
larım ve yüzde yedi buçuk teminat akçesini hamil olduğu halde 
ihale günü vakti muayyende Hara merkezinde hazır bulunmalar1 
Hizumu ilan olunur. (1456) 

lstambul Erkek muallim mekte
binden 

1 - Mektebimize bu sene alınacak talebenin kayıt muamele
sine 15 ağustosta başlanarak 25 ağust~sta nihayet verilecektir. 

2 - Şeraiti anlamak ve kayıtlarını yaptırmak için mıntaka
mıza dahil olan Kocaeli, Eolu ve Zonguldak vilayetleri ahalisinden 
olan taliplerin bulunc' uklan viiavetlP.r Maarif müdürlüklerine ve 
nefsi lstambul ahalisi~den olanların doğrudan doğruya mektep 
idaresine müracaatları. ( 1687) 

Ali ticaret mektebi mübayaat 
kornisyonundan: 

Mektep kaloriferi için lüzumu olan 85 ton kriple maden 

kömürünün 23 ağustos 9~1 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 te ihalesi icra olunmak üzere münakasai aleniyeye vazolun
muttur. Talip olanların şartnameyi görmek üzere mektebe mü-
racaatlara. 1380 



3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 
AL. KO. nuna müracaatları ilin 
olunur. (100) .. 1295 

7 - V AK1T 15 A~ustos 1931 ~ 

LUX'in temiz ıuyu ile İç çamatırlarınıza 

F. 1, kıtaat ve müesseaat için afağıda yazılı erzak fiat 
haddi llyık görülmediğinden yeniden pazarlık usulile ahnacaktır. 
Taliplerin ıartnamelerini görmek için hergün öğleden evvel ko· 
miıyonumuza mUracaatları ilan olunur. (178) - 1648 

Cim Miktar ihale günü Saati Yeri 

* • .. 
Menemen ve civarmdaki kıta

at ihtiyacı için kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konulan 52500 
kilo sığır eti ihalesi 21-8-931 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te icra edilecektir. Şe· 
ıaitioi görmek istiyenlerin 3. K. 
O. SA. AL. KO. nuna ve ihale 
günü de Manisada Askeri SA. 
AL. KO. nuna müracaatları ilan 
olunur. (101) • 1294 

latif tutunuz 

Kunı ot 440,000 K. 18-8-931 16 3.K.O.Sa.Al.Ko. 

3. K O. kıtaat ve müessesatı için asağıda yazıla erzak fiab 
haddi ltyık görüJmediğinden yeniden pazarhk uıulile alınacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini görmek için her gün öğleden evvel 
komJayonumuıa müracaatları ilan olunur. (179)-1646 
Cim Miktar ihale günü Saat Yeri 

Kuru ot 157000 K. 16-8-931 15 3. K. O. Sa. Al. Ko. 

* * * 
Adanada F. 7. ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları ile 

ihale tarihleri yazılan beş kalem erzak kapalı ~arf usulile müna· 
kuaya konmuıtur. Taliplerin şartnamelerini görmek için Adanada 
F. 7. Sa. Al. Ko. müracaatları ilin olunur. (146) .. 1523 

Kilo Cins Tarih Saat 
579225 Ekmek 28 • 8 • 931 9 
72500 Sığır eti 29- 8 • 931 10,30 
12000 Sade yağı 31 - 8 • 931 9 

740000 Arpa 31 - 8 · 931 10 
931000 Odun 31 • 8 • 931 11 

* * * E&ine satın alma komisyonunca aşağıda cins ve miktarı gös· 

• * • 
Kırkağaç ve civarındaki kıtaat 

ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
münakasaya konulan 52300 kilo 
sığır eti ihaleıi 21 - 8 • 931 ta· 
rihine müsadif cumartesi güni; 

saat 15 te icra ediJecektir.Şerait 
öğrenmek istiyenlerin 3. K. O. 
SA. AL: KO. nuna ve ihale 
günü de Manisada Askeri SA. 
AL. KO. nnna miiracaatları 
ilin olunur. (103) - 1292 

* * • 
Manisa ve civarındaki kıtaat 

\eni ipekli çem&fır ve ya ywnu9alı: 
tüylü yünlü elbiııeleri giymek 11.e bot 
bır hl• ·ve 1:evk verir. Daha ilk yıka
mada böyle giizel ~e7leri11. bozulm~11.1 
ana edecekmiainiz 7 

Upkla, ince ipliklerin b9m&aına, 
,rliıı.lü elyafın keçelenmeaine meydan 
vereoekın.iainlz 7 Narin . elbiseleri nez ... 
ıı.tle Jlkam.ak l&zım. lfte Lu.x bunua 
için yapılm1'tır. Luı: zerrelen okııdar 
ilaf ve temizki haeıl edeoegi köpük ı.n.tlı 
au &ibl tatlıdır, temizli.)'icri auya yarrlım 
loln upk lazım değildir. Yıpranma 
... eri bırakmalwııın, lrumatın her bir 
telini temiı:ler. Bu ınretle kıymetli 
ç~lannm müteadi' defalar UıMU 
ilk güzelliklerine iade edenWıia. 

terilen dört kalem erzak münakasaya konulmuştur. ihale zaman
Jarı hizalarında gösterilmiştir. Gerek şartnamesini görmek ve 
gerekse ihaleye iştirak etmek istiyenlerin muayyen zamanda mezkur 

ihtiyacı için kapalı zarf usuliJe 
münakasaya konulan 77000 kilo 
sığır eti ihalesi 21-8-9.31 tarihine 

müsadi~ cumartesi gfinfi ~':·~ 
15 te ıcra edilecektir. Şeraıtını 

IJuz •a hıllanmağıı lıa.Jlod'ını.s m• ' 
K•ndidı .u gibi ıaJ. 

LUX komisyona müracaatları ilin olunur. (133)- 1414 
Cinsi Mikdarı Uıulii ihalesi Saat -Un 350900 Kapah zarf 20·8-931 14,30 

Fasu'ya 32250 ,, ,, 24·8-931 14,30 
14,30 
14,30 

Nohut 6100 Aleni münakasa 27-8-931 
Börü~ce 6600 ,, ,, 27-8-931 

• 
Çatalca Mst. Mev. kıtaat ve müesgesatı için aşağıda yazılı 

erzak kapah zarf usulile alınacakbr. Şartname ve evsafını g5rmek 
~tiyenlerin her gün öğleden evvel ve taliplerin de vakti muayye
ninde komisyonumuza müracaatları. (180)-1690 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Sığır eti 42250 K. 8 - 9 - 931 16 3. K. O. Sa. Al. 

* * * Ask. Sn. mektebi kıtaat ve müessesah için aşağıda yazıh 
erzak alent mUnakasa usuliJe ahnacakbr. Şartname ve evsafını 
görmek istiyenlerin her gün öğleden .e.vvel ve taliplerin de 
vakti muayyeninde komisyonumuza mürac;aatları. (181) • 1691 
Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Y -:ri 

Ekmek 11475 6- 9 - 931 17 3. K. O. Sa. Al. 

* * * 
Jslahiye 5. Dğ. Alayı kıtaat ve müessesab için aşağıda yazılı 

4 kalem erzak kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname ve evsa
fını görmek istiyenlerin lslabiyede 5. Dğ. A. yı. Sa. Al. Ko. ve 
taliplerin de vakti muayyeninde mezkOr komisyona müracaat-

ları. (182) • 1692 
Cins Miktari 

Arpa 457 500 K. 
Ekmek 412000 ,, 
Sığır eti 480000 ,, 
Sade yağı 10000 ,, 

ihale tarihi 

}31-8·931 

* * .. 

Saati 

lo 

Yeri 

lala biye 

K.O. Kıtaabnın ihtiyacı için Kasaba Salihlide ki kıtaat ve 
191815 kilo sığır eti kapalı zarf miiessesat ihtiyacı için 181614 
uıulile 29-8-931 tarihinde ve sa- kilo ekmek kapalı zarf usulile 
at 16 da ihalesi icra kıhoacakhr. 25-8-931 Ta. de saat 15 te iba
taliplerin şartnamelerini görmek lesi icra kıhnacaktır. Taliplerin 

üzere hergün öyleden evvel v_e mü· şartnamelerini görmek üzere her 
n&kaaaya iştirak için yevmı mez· gün öğleden evvel komisyonu· 
kurda teklif mektupiarile birlik- muza ve münakaaaya ittirak için 
te komisyonumuza müracaat- d · k e yevmı mez urda Manisa AS. 
Jara. (125)-1364 SA AL K · · o. müracaatlatı illn * • • 

Manisadaki kıtaat ve müesse
ut ihtiyacı için 523693 kilo ek· 
mek kapah zarf usulile 25·8·931 
Ta. de saat ] 5 te ihalesi icra kı· 
hnacakbr. Taliplerin şartnamele
rini görmek üzere hergün öğle· 
den evvel komisyonumuza ve 
münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkurdl Maniıa AS.SA 
AL KO. müracaatları ilan olu· 
nur. l124) · 1368 

* ...... 
Kırkağaç ve civarındaki kitaat 

•e müeHesat ihtiyacı için 330881 
kilo ekmek kapah zarf usulile 
25-8-931 TA. de ihalesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname· 
lerini görmek üzere her gün 
öyleden evvel komisyonumuza 
\'e mUnakasaya iştirak etmek 
6zere de yevmi mezkurda Manisa 
Aa. Sa. Al. Ko. müracaatları 
il&ıı olunur. ( 117)-1365 

olunur. (122)-1366 
"' "' . 

Menemendeki kıtaat ve mü· 
essesat ihtiyacı için 330881 kilo 
Ekmek kapalı zarf usulile 25-8-
931 TA. de saat 15 de ihalesi 
icra kılmacakbr. Taliplerin şart
namelerini görmek üzere hergün 
öyleden evnl komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkiirda Manisa As. Sa. 
Al. Ko. müracaatları ilin olu
nur. (123)-1367 

* * * Kasaba, ve Salihli civarındaki 
kıtaat ihti} acı için kapalı zarf 
usuliJe münakasaya konulan 29500 
kilo sığır eti ihalesi 21 - 8 - 931 
tarihine müsadif cumartesi günu 
saat 15 te icra edilecektir. Şe· 
raitini görmek istiyenlerin 3. K. 
O. SA. AL. KO. nuna ve ihale 
günü de Maoiaada Askeri SA. 

öğrenmek iatiyenlerin 3. K. O. 
SA. AL. KO. nuna ve ihale gilnü 
de Manisada askeri SA. AL. KO. 
nuna müracaatları ilin olunur. 
(102) - 1294 

•••• 
Ankara merkez kıtaat ve mü· 

easeıat ihtiyacı için 80.000 metre 
kaputluk kuınq kapalı zarf usuli· 
~e 25 :-: 8 - 931 Ta. 'de saat 15 te 
•?alesı ıcra kılınacaktır. Taliple· 
rı.? !~rwtnameıini görmek üzere her 
gun ogleden evel koıniıyonumuza 
ve münakasaya ittirak için de yev· 
mi mezkurda Ankara merkez K. 
Sa. AI. Ko. müracaatları ilan o· 
nur. (127) 

... . . 
. Konyadaki kıtaat için 52.000 

kılo koyun eti kapalı zarf uıulile 
münakasaya konmuttur 20 • 8 • 931 
günü saat 15 te ihalesi icra 
kılınacaktır. Şartnamesini gör· 
mek istiyenlerin her gün 
ve itaya talip olacakların da mu· 
ayyen vakitte teminat akçelerile 
ve teklif mektuplarile betinci K. 
O. Sa. Al. Ko. nuna müracaatları 
ilin olunur~ (107) - 1306 

* "' * 
Çatalca Mıt. Mv. kıtaat ve 

müeıseıatı ihtiyacı için 9.000 kilo 
gaz aleni münaköıa uıuliJe 23 a· 
~uıtoı 931 Ta. de saat 15,30 da 
ı~aleıi icra kılınacaktır. Taliple· 
rın fartnanıelerini gör.mek üzere 
her gün öğleden evel komisyonu· 
muza ve münakasaya ittirak için 
de yevmi mezkô.rda K. O. Sa. AI. 
Ko. müracaatları ilan olunur. 

(109) -1329 
* • • 

Istanbul Evkaf müdü
riyetinden: 

Kıymeti mubammene1i Miktan ziraı 
Lira Ku. 
82 44 122,63 

Üsküdarda Selimiye mahallesinde Hamam solcaiında atik 
22,24 cedit 56 No. halen üzerinde baraka mevcut olan Selimiye 
tekkesi mllderrİli Hüseyin Efendiye meşruta arsanın bermucibi . 
harita vuku bulan 20 artın 10 aantimden ibaret tecavtız bak· 
kandaki dava talibine ait olmak tartile dört hafta miıddetle ilin 
ve müzayedeye vazoJunmUftur. Müzayedesi eylOliin on ikinci 
cumartesi gOnli aaat on beıtedir. T•lip olmak iıtiyenler kıymeti 
ıı:ıuhammenenin yllzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile 
birlikte lstanbul EYkaf müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti 
mahlulit kısmma müracaatlan ilin olunur. (1666) 

Istanhul Evkaf müdü
riyetinden: 

Kıymeti mubammenesi 
Lira Kunıı 
163 41 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Yeni şehir sokağında 
atik 69 cedit 80 No. ile mürakkam tamarııı 73 metre 45 ıaııtim 
terbiinde bir bap dnkkinın mahlul olan on ikide bir hi11eıi 
satılmak Uzere d6rt hafta müddetle ilana vazolunmuştur. Müzayedea: 
eylOIOn no ikinci cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olmak iıti· 
yenler kıymeti mubammenesinin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçelerile birJikte yevm ve saati mezküra kadar Istanbul Evkaf 
müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti mahlQlit kısmına mii· 
racaatları ilin oJunur. (1592) 

Çatalca Mat. Mv. kıtaat ve 
müesseıatı ihtiyacı için 11 .250 kilo 
benzin aleni münakasa ıuretile 
23 - 8 - 931 Ta. de saat 15 te 
ihalesi icra kılınacaktır. Taliple· 
rin~rtname~ri~ g&mek üu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
her gün öğleden evel komisyonu· Al. Ko. müracaatları ilan olunur. gün öğleden en·el komisyonumuza ve 
muza ve münakasaya iştirak etmek (130) - 1416 münakasaya iştirak için de muayyen 
üzere de yevmi mezkurda K. O. Sa. * * * r.amanda Tire 39. Sa. Al. Ko. müraca 
Al. Ko. müracaatları ilan olunur. Çatalca müstahkem mevki kıtaat atlarr ilan olunur. (157) - 1529 

(110) _ j3JO ve müessesatı ihtiyacı için 4000 kilo 81• ı(ı * "' 
• " • ğır eti pazarlık usuJile 16 - 8 - 931 bmirde Mst Mv kıtaat ij 

d "h ı · · . ~ · · ' ve m eMe· Selimiye kıtaat ve nıüesseıat ih saat l7 e ı a esı ıcra edılecektir Ta- satı ihtiyacı için 310.000 kilo ar a ka 

tiya~ı için. 250.000 kiJo fırın odunu lipJer~." :~artnamesini gör?1ek üzere Jı zart'usulile29 - 8 - 931 sa~t ıs 1;,: 
alenı usuh]~ 22 -.. 8 - 931 Ta. de her gun oğleden ."·.vel k~':'1ısyonumuza ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
ıaat 16 da ıhalesı ıcra kılrnacaktır. ve münakasaya ıştırak ıçan de muay- şartnamesini görmek üzere her ün 
Taliplerin şartnamelerini görmek yen ıarna~da 3 K. O. S:ı. A. Ko müra- öğleden enet komisyonumuza Vt' ~ü-
üzere her gün öğleden eve} komiı· caatları ilan olunur. (l&:l)- 1;);)0 nakasaya isıtirak için de 

k ak 
* ... ~ J muayyen za. 

yonumuza ve müna asaya iştir _ · ., · . . manda zmir Sa. Al. Ko. müracaatla. 
için de yevmi mezkurda 3. K. O. 10 \'e 11 agustos 931 de ıhalesı ya. rı ilan olunur. (lSS) _ l:i2S 
Sa. Al. Ko. müracaatları ilin prlacağr ilan edilen kırkla~li ve Baba ,~ * * 
olunur (128) - 1417 eski kıtaatrnın 114000 kilo sığır etinin hmir l\ist 1\I . 1 t t .. 

• . , • ? w • • • • '· H aa ve muessesa· * * * ıhalesi 2.-, ,.e -6 agusto~ 931 tarıhlerı- tr ihtivacı içi ?99 9·19 k'l • · 

Kastamonuda 131 inci alay ih· ne tehir edilmiştir; ilan olunur. (166) ve avaktan L,g-" •. t.,'k' ı' o kfesılmı.ş . _ . .,, rr e ı apa ı zar ucıulı-

tiyacı için 117.500 kılo un kapalı * <= l,J22 le Z'l - 8 - 931 ı;;at !fi,:> ta ihalesi krA 
zarf usulile 18 - 8 - 931 Ta. de . edilecektir. Taliplerin sartnamesini 
saat 15 te ihalesi icra ~~ına~aktır. Tır~de. 39 un_c~ alay ... kıta.at n~_mües- görn1ek üzere her giin öğleden en·el 
Taliplerin ~artnamelermı gormek sesatı ıhtiyacı ıçın 2S90>9 kılo :srgrr eti komiEwonumuza ve m" k • ti 
üzere her gün öğleden evel komia· kapalı zarf usuli1e 29 - 8 - 931 ı:;aat rak iç" d . . una asay: ışı · 

Yonumuza ve münakasaya İ!tirak 10 da ihalesi icra edilecektir. Talip- mir ılfstın ,.1~ m~·u_a~::1t'ı znma~I""" 1 ı· 
. k" d A 31 S l i t . . .. ı• ~ n '. ıı1 aca.. arı ı "" o U· için de yevmı mez ur a . 1 . a. er n ş.ar namesını gormek üzere her nur. (160) _ 1:;26 



~ 8-VAKiT15 Ağustos 1931 

Kocaeli Daimi en c üm e- ,mı~uııın"illllıııııııııııtlllll!ııııı"""' Şans Uyurken Gelir! nııı1111111ıı•1111ıı...- = 

! VAKiT YAKLAŞIYOR! ninden: 
Bedeli keşfi 5315 liradan füaret olan Karamürsel-İznik yolu

nun tamirah esasiyesi 19 ağlistos çarşamba günü saat onbeşte 
ihale edilmek ilzere kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Taliplerin mezkur tarihte ehliyet vesikaları, Ticaret odası vesika-
11ı ve yilzde yedi buçuk teminat ile tekliflerini münakasa kanu
nundaki tarifat dairesinde Kocaeli vilc\} eti daimi encümenine 
vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli başmühen
disliğine müracaatları (1314) 

I KODAK 
j Mtisabakası 31 Ağustosta Bitiyor 
~ Fırsattan istifade ediniz. ~esimlerinizi derhal gönderiniz. TUrkiyede naklen tevzi 
"E edilecek mUkafat 2,000 llra 

1 . . { Tllrkiye müsabakasında \ 340 Lira 
i Tek Bır resım: Beynelmilel müsabakatlu f 23600 " 

istanbul küçük sıhhat memurları lıııııııı1111 ııı111ııııııııııı111111ıııııııııı11111111ıııııııııı 11 111111 ııı ııııı ı ıı1111 KAZANABiLiR 
mektebi müdürlüğünden: 

Pazar ve sah günleri saat 9,30 tan 13 e kadar kız ve erkek 
talebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti ağustos 931 nihayetine 
kadardır. Tahsil müddeti iki senedir. Nihari ve meccanidir. Mek
tepten mezun sıhhat memurlarma ilk senelerde ayda 49 lira ve
rilmekte ve sonralan kıdemine göre diğer devlet memurları gıbi 
maaşları arttırılmaktadır. Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müra
caat Sıhhat Vekaletine ve yahut Sıhhat müdürlüklerine kendi el 
yazılarile yazılmış bir istidaya aşağıdaki yazılı evrak ve vesaikin 
asıl veya musaddak suretlerini bağJıyarak göndermek ile olur. 
Fazla izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep ida
resine müracaat edebilirler. Arzu edilirse taşraya matbu mufas
sal dühul şartları kağıtlarından gönderilir. 

Şartlar: 
1 - Türkiye Cümburiyeti tebaasından olduğuna dair hüvi

yet cüzdanı. 
2 - Mahalli hükumeti tarafından tasdik edilmiş hüsnühal il-

mühaberi. 
3 - 4, SX6 eb'admda sekiz adet fotograf. 
4 - Aşı kağıdı. 
5 - Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarıbekir nümune hastane

lerne lstanbul çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun hastanelerinin birinden alınacak rapor (bu rapor bir zarf 
içerisine konacak, ve zarfın kapatıldığı bir mühür mumile ve has
tane başhekimlerinin mübürile mübrlenmiş olduğu halde istida
lanna leffedilecektir. 

6 - Yaş itibarile 323, 324, 325, 326, 327, 328 doğumlular
dan askerlikle ali.kası olmıyanlar (yani hizmeti askeriyesini ifa 
etmiş veya henüz muayenei intihaiyesi icra edilmemiş bulunanlar) 
alınabileceklerdir. 

7 - Tabsil itibarile orta mektep birinci sınafı ikmal edip 
ikinci sınıfa geçenler imtihansız ve daha az tahsil ııörenler imti
han ile. lJ.]mır. 

ŞabMletname veya tasdikname ibraı: edeceklerdir. (1239) 

Istanbul 
tinden· • 
Kıymeti 

mubammenesi 
Lira K. 

Evkaf müdüriye~ 

610 30 Uzunçarşı başında Atik ibrahimpaşa mahaJlesinde 
Camiişerif sokağa.;d, cem'an (305) z;r • (18) santim 
terbiinde 10 -12 No. ile mürakkam meşrutahane 
arsasile camii mezkürun hala gasılhane arsaları. 

31 34 Üsküdar Selimiye mahallesinde Atik kışla caddesi 
Dayehatun sokağmda eski (24) yeni (61) numaralı 
(235) küsur arşın terbiiodeki bir kıt'a arsanın 4-12 
hissesi. 

23 34 Mevlevihane kapısında Merkezefendi mahallesinde 
Mevlevihane caddesinde atik ve cedit (10) No. bostan 

1<ulübesini müştemii maa bahçe altında bir hissesi mahlul 
hanenin atik (10) ve cedit 10·1 numara ile mürakkam 
gayri müfrez (1200) arşm fazla bahçesile Tekke soka
ğında atik (10) ve cedit 5-1 numara ile mürakkam 
kulübenin balada muharrer 1-6 bissei mahlülesi. 

Cins ve kıymet ve miktarı ziraı balada irae olunan emlaki 
mablüle dört hafta müddetle aleni olarak müzayedeye konmuştur. 
Miizayedesi 29 Ağustos 931 Cumartesi günü saat on beştedir. 
Talip olmak istiyenler balada muharrer kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile birlikte yevm ve 
saati mezkfire kadar Çemberlitaşta Istanbul Evkaf müdüriyeti 
binasında Varidat müdüriyeti mahlulat kısmana müracaatları 
ilan olunur. (1233) 

Kocaeli viliyeti daimi 
encümeninden: 

Adapazarı-Hendek yolunun muhtelif mevkiinde vücude geti
rilecek şose tamiratı esasiyesi 39478 liralık keşfi mucibince 2-eylül 
çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Talip olanların ehliyeti fenniye vesikası 
Ticaret odası kayıt vesikası ve yüzde yedi buçuk nispetinde 
teminatı muvakkate makbu2ile teklif mektuplarını münakasa 
' mH tarifat dairesinde mezkur tarihte Kocaeli vilayeti 
l;lıııl ıatlmenine vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
Kecaall başmühendisliğine ruüracaatları. (1574) 

r.K· Vu·· çAu· · ı~ ı·11Ta" n11lııııar~~ : • !:~~!. itd. r~!;~~~k~•~b~,~~!:: 1 J . .\.. ugun en • edilmek uzere ılk_ lıı~ım muallı~lerı~e • 
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Para kazand1rıyoruz - Taşra- • il 8 • • il • 8 oğleden sonra muracaatlan B • il m • •il • 
de. vil~Yetlcrdt>, kazalarda memur yahut 
memure istiyoruz, mektupla bize müra
caat ediniz; mektup içine 6 kuruşluk pul 
koyunuz. lstanbul Postanesinde 548 

Av köpeği aranıyor - Seter 
yahut Puvanter cinsinden satı lık av kö· 
pe~i alan tarın atide ki adrese bildirmeleri 
BabıAli caddesinde l\leserret oteli karşı

sında Dr. l\1ükip t\urettin. (1479) 

Satılık hane -
Kuzguncuk Münirpaşa mah:ıllesi 

Azizbey sokağında. iki bölükte on oda, 
fevka11l.de nezaretli eşcaı ı müsmireyi 
havi iki dönüm bahçeli Dr. Hak kı 
Beyin 16 numaralı hanesi ucuz fiatla 
satılık ve kiralı ktır. içindekilere mü
racaat. (1511 ) 

Em l:lkinizi Satrnak yahut Kirala
mak için 9· 12 arasında müracaat edi
niz; iskeleye, tramvaya, şimendifere ya
kın olanlar müreccahtır. 

lstanbul dördüncü Vakıfban 
asmakat 29 

~rııı ıı~ııııı 
il An 

Afyon viliyetinin Sandıklı ka-
zası dahilinde vaki yağcı devlet 
ormamndan kat'i işletme plAnı 
mucibince ve senevi 1906 met
re mik'ap kat olunmak şartile 
15 senede 28590 metre mik'ap 
gayrı mamul kara ve sarı çam 
eşçan beher metre mik'ap gayrı 
mamul 459 kuruş bedelle olbap
taki şartname ve mukavelename
sinde münderiç şeraiti mevzua 
dairesinde 31-8-931 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere 31 gün müd· 
detle ve kapalı zarf usulile mü
zayedeye konulmuştur. Müzaye
de 661 numaralı kanun ahkamı 
umumiyesi dairesinde icra edi
lecektir. Talip olanların bir se
nelik bedeli yüzde ellisi nispe· 
tinde dipozito veya teminat mek
tubu ile şeraiti taabbüdiyeyi ifa
ya vaziyeti maliyeleri müsait ol
duğuna ve orman işini başarabi
lecek malumat ve kudrete ma
lik bulunduklarma dair Ticr:rret 
Odaimdan müsaddak vesaiki ih
tiva eden teklifnamelerile birlik
te Kütahya Orman Müdüriyetin
de müteşekkil müzayede ve iha
le komisyonuna ve mukavele ve 
şeraiti anlamak isteyenlerin de 
eyyamı müzayedede Sandıklı Or
man idaresi ile Kütahya, Eski
şehir, Istanbul, Ankara orman 
müdüriyetlerine ve iktısat veka
leti Orman Müdüriyeti umumi
yeslne müracaatları ilan olu
nur. (1315) 

Piyanko müdürlüğün
den: 

Nümuneleri ve şartnameleri veçhi· 
le 1080 top çift 57 x 82 ebadında ikinci 
hamur kağıt ile 127.000 adet kuşe ka
ğıdı mübayaa edileceğinden t a liplerin 
15 - 8 - 931 cumar tesi günü saat 15 
te piynako müdürliiğünde müteşekkil 

tayyare mübayant komisyonuna müra
caatları. (1668) 

Yüksek Deniz Ticaret Mekte-
bi müdürlüğünden: 

Mektep iktisat Vekaletine merbut leyli ve meccani bir müesse· 
sedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. Talebenin i aşe ve ilbası hükumete aittir. 
Bikes talebeye ayrıca muavenet olunur. Taşradan müracaat eden 
ve kabul edilen talebenin yol masrafları tesviye edilir. Mezunlarına 
kaptan ve makinistlik diploması verilir. Bir hizmeti mecburiyei 
yoktur. Kayıt ve kabul muamelesi mektepçe yapılacak, muayenesi 
sıhhiyeden ve usul ve nümunesine muvafık ve Noterlikten musad· 
dak bir taahhütname verdikten sonra kesbi kat'i~·et eder. 

Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört senedir. 
Ali birinci sınıfa münhasıran lise mezunları almır. Tali birinci sı
nıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil gördüğünü 
Maarif memurluklarına tasdik ettirenler kabul olunur. Taliplerin 
atide muharrer vesaiki istidalarına rapten Mektep müdiriyetine 
göndermeleri ve muayenei sıhhiyede hazır bulunmak üzere bir 
teşrinievvelde bizzat mektepte hazır bulunmaları lazımdır. Taşradan 
gelecek talebenin, Yüksek Deniz Ticaret Mektebine girmek üzere 
memleketlerinden hareket e1tiklerini natık bir mazbatayı ve vesa· 
iti nakliye sahiplerinden alınmış ve rayice muvafık olduğu mahalli 
belediyelerince tasdik edilmiş senetler i beraberlerinde getirmeleri 
lazımdır. 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderenlere her 
türlü tafsilat ita edilir. ilk ve orta mektep mezunlarının beyhude 
müracaat etmemeleri rica olunur. 

lstidalar a raptı lazım gelen 
vesikalar şunlardır 

1 Nufus hüviyet cüzdanı. 2 Aşı şehadetnamesi. 3 Mektep 
şehadetname veya tasdiknamesi. 4 polisçe musaddak hüsnühal 
ilmühaberi. 5 dört adet vesikalık fotograf. ( 1343 ) 

Devlet Demlryolları ilanları 

185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 ton mu,htelif saçlaı 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 28 eylül 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları müdürlüğünce yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30a kadar komisyon katip
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An
karada ve Istanbul idare vezneler inden tedarik edebilirler. (1568) 

Ankara Vilayetinden 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıhlmak üze:-e 150 adet sap ara

bası satın almacaktır. 
2 - ihale kapalı zarf usuliledir. Ağustosun 30 uncu pazar gü

nü saat on beşte Vilayet makamında Encümeni Daimi tarafından 
yapılacaktır. 

3 - iştirak için % 7,5 nispetinde banka mektubu veya mu
basebei hususiye veznesine naklen yatırılan dipozit akçesi mak
buzunun ibrazı lazımdır. 

4 - Arabalar dört tekerlekli olacak icabında uzanıp kısala-
bilir bir vaziyette olacaktır. ' 

5 - Demir dıogili ve demir şinalı olacaktır. 
6 - Arabaların genişliği ] ,5 metre, tulü 4 metreye kadar u· 

zanabilecek şekilde yapılmış olacaktır. 
7 - Sandıkh olmayıp, angıçlı o}acaktır. Angıçlar 3,5 metre 

uzunluğunda olacakıtr. 

8 - Makassız olup çatal ok olacak ve oklara boyunduruk 
merbut bulunacaktır. 

9 - Arabalar ihale tarihinden itibaren iki ay zarfında An
karada teslim edilecektir. 

l O - Daha fazla izahat almak istiyenlerin mahalli Ziraat Mü
dürlüklerine müracaatları lazımdır. (1589) 

Mes'ul JUüdür: Refik Ahnıeı 


