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B!!!!!--!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!~~=::'~~~::::::==:--ı:--:'~~~~---~ 7 - VAKiT 11 Ajuıto. 1931 -.-,-_-_-_-_--,-.~K.~-o-.--s.-=-.-AL~K~o.-:c1an~---ıı Ali ticaret mektebi mi-
• at 011 N ~ uju an: ı·· w ind Kutamonuda 131 inci alay ih· 

tİ)'aCI için 117.500 kilo un kapalı 
zarf uaalile 18 - 8 - 931 Ta. de 
saat 15 te ibal•i icra lalmacaktır. 
Taliplerin fU'blallMlerini ıirmek 
e.r. her sün öf leden eYel komiı· 
J9Da111UZa Te münakasaya ittirak 
~de 7eYIDİ mezkarda A. t 31. Sa. 
Al. Ko. müracaatları ilin olunur. 

(130) - 1416 
• • • 

mlaakua,a k•ulaa 52300 kilo Tamamına 25.000 lira takdir edilen du·· r Ud en· 
•fll' eti ihalni 21 • 8 • 951 ta• Çataltanın Boyalık karfyesine Ubi t!i • 
ribiae müsadif cumartesi ılinll ıtürkeşe namile maruf çiftliğin onda i - Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylül 931 sala ,Onlncl• 
... t 15 te icra edilecektir.Şeraiti !![, ::;-;0 ~'~ _ a:..;:

1::fi.7nd!1;t;t bafhyıcak " 30 eylll 9St çaıwamba flal alqıw lraclar 
atna_.k ilti1nl•rin 3. K. O. ınameil dl•ılnaneye talik edilecek- devam edecektir. 
SA. AL: KO. nuna ve ihale tir. :; - 9 - 931 tarihine mUsadif 2- Kıvat YI kaba1 için bergü,n ıabablan saat 10 dan U. 
.... nno de Maniıada Askeri SA. .cumartesi günü saat 14 ten l& ya ka- r _..11. 5

.. :dar Çat ı · d · "nde açık art ıamlan uat 16 '!• kadar meldep mlidlirlng·üne mllracaat _. AL Ko. Don. müracaatlara a ca ıcra aıretıı -
tınna suretile satılacaktır. Talipler- 1 ldit 

ilAn olunur. (103) - 1292 den kıymeti muhammenenin yltzde ye- ece • 
• • • disi niapetinde pey akçesi alınır. !- Mektebin Ulumu lliyei ticariye kısmına: 

Maniu ve civarındaki kıtaat Ucr .. ti dellaliye ve müttrakim ''errf A- Tam devreli liseleri ikmal etmit hanım ve efendiler 
Koayadaki kıtaat için 52.000 k J f n müşterisine aittir. e _ Darülfünun fakoltelerile ili melcteplerden mezun olaallr k1Jo koyun eti kapalı zarf uıulile ıhtiyacı için apa 1 zar usu 1 e Hakları tapu sicillile sabit olmıyan 

..... kasaya konmuttur 20 - 8. 931 milnakaaaya konulan 77000 kilo Jpotekli alacaklrJarJa diğer alakadar· veya nakil ıuretile gelenler. Nakil ıuretile relecek olanların Ü 
w...a aaat 15 te ihalesi icra ıığır eti ihalesi 21-8-931 tarihine ların ,.e irtifak hakkı sahiplerinin ba her halde lise mezunu olmaları tartlar • 
• ..., haklannı \'e hususile Caiz ve ma•rife l d • d ld • bllkt\ _._ Wmecaktır. Şartnamesini gör· müsadif cumarlesı günü saat dair olan iddialarını işbu llln tart- D - Lise ve lli mektep er ereceatn e o ugu m~ 
mek iıtiyenlerin her gün 15 te icra edi)ecektır. Şeraitini ıhinden itibaren 20 gün i~inde evrakı tasdik edilmif ecoebi mekteplerinden tabadetnameli olanlar, 
ft itaya talip olacakların da mu· öğrenmek iıtiyenlerin 3. K. O. .müsbitelerile birlikte memuriyetbaize ımtibanatz olarak kabul olunurlar. Ancak ecnebi mektebi me_.. 
a17en vakitte teminat akçelt:rile SA. AL. KO. nuna ve ihale günü biJdirm~leri ''e aksi halde hakları tapu lan ile ecnebi ticaret mekteplerinden mukabil devrelere naW. 
Ye teklif mektuplarile betinci K. d• Manı"aada aık•rl SA. AL KO. sfciJlile sabit olmıyanlar satış bedelf. 

~ ~ nin paylaşmasından hariç kalırlar. ahnacalc olanlar TDrkçeden imtihan olacaklardır. O. Sa. Al. Ko. nuna müracaatları nuna müracaatları ilin olunur. Gösterilen günde arttırmıya l~tlrak k 
illn olunur, {107) - 1306 (102) 1294 ~dtnJer arttırma sartnamesini oku- 4 - (Mektebin ytlksek ticaret) asmına: 

• "' • - • • • muş ,.e lilıumıu m~ltlmatı almış ve A - Liselerin birinci devrelerini bitiren hanım Ye efenda.. 
Ankara merkez kıtaat ve mü· B t f bri'· uL-L1 Lıta· inini arı tamaınen kabul etmiş ad dolu- B - Orta mektepleri ikmal eden hanım ve efe. ndil. er. . . . . . aru a aaıı m uan • nurlar. eJ k Ik 

eueeat ıhtıyacı açan 80.000 metN. ab ihtiyaca ıçia 2,200 kilo ek· UstUnde bırakılan gayri menkulün C - Orta ticaret mektepleri ile dlrder sen ı ı ticaMI 
kaputluk kumat kapalı zarf usula• mek leat ... akaaa ..,.tile Weli uunanında nrilmezse gayri mekteplerine muadil olduju tatdik eclilmif ihtisas ve meM 
I• 25 - 8 - 931 Ta. ele saat 11 te t İınacakbr ihalesi 16 8-931 menkul ikinci bir arttırma ile satılır. mekteplerinden meıua balunular. 
ihaleıi icra kılınacaktır. Taliphle· .::t ıf 6da icra kdı~acaj'ından talip- 'Y'·ue_..bedbeeı ffarki ı ve 1:!.ahr!:'rarl~:ı~nü~n D - Bu ... __ ecelerde olduklan bak6metçe tasdik eclu.11 rin tartnameıini görmek üzere er . !-t · Mae ş a z ve d 16er .- . . - ucr ..._.___ 
-n- öil d 1 k · za lerın tartnameı1111 16rmek llıere ıme hacet kalmabıaın memurıyetimız- ecnebi mekteplerinden pbadetumell olanlar. (Bu fibilerin T..., •.uı e en ev~ . om!ı!'onumu h .... ajtecleıi enel ft mlbla· ft alıcıdan tahsil olunur. 
ft münakaıaya ıatırak ıçın de yn• lralllja fttfrek etmek ifiad• .aleti Arttırmada 1atış httarı kwmeti çeden imtihaa venaeleri prtbr.) 
iDİ mezkilrda Ankara lft~kea K. m•JJ•ainde t .. iaatlarile bir• 1nuhammeaeetni doldurmak şa~ile Uç S - D&rder ıenelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler ll
Sa. Al. Ko. müracaatlan ılAn o- Jikte lcomiaJODu•uıa •Dtacat· defa baflrıldıktan son~a .gayrı men- ınektepJeri ikmal ederek ,.hadetname almıt olanlar bill imti .. 
nur. (127) lan S7) kal en çok arttıraam üstünde bıraka- f b .

1
_:_ • fta k·-

• • • • ( lır. Şart tahakkuk etmeı.se arttırma yilksek ticaret laamının ikinci sını ına ve u ı&mCt sını o -
• • • geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden kur derslerin umumaadan imtihan vermek tartile de Dçllncü ...ıa Aktehirdelri kıtaat ve ~üeıue· 

lal ihtiyacı için 58.000 kılo •ıiır 
Mi kapalı zarf uıulile ~ ~ 93.t 
Ta. ıaat ı o da ihaleaı ıcra ~·: 
IM:ektir. Taliplerin f&l'lnamelennı 
rörmek üzere her ~ün öileden •v· 
ftl ko1aiıyonumuza ve münab ... 
,a iatirak için ".le ytmni mezlc6 ... 
tla Kanyaka Sa. Al. Ko. mürl\caat 
lan illn olunur. (1137) - 1489 .... 

Bakırköy barut fabrik•llaıaın tulur ve teıninat da. kalkar. Fazla kabul edilirler. Ba mekteplerin llçllncil _......_ naklen g~ 
'--L- t.ııu.n 5.:.. 4 105 lrllo .. 14mat lstiyenler 931 - 276 dosya nu 

1
_

1 
~-

Mu ... u. ..... "- ' marasile memuriyetimize müracaatla- talebeler imtihaD11z yllkıek ticaretin birinci sınıfına abnaca& ......... 
yq 11bM aleni mdailıua aure- r llAn ohmar. (41) 6 - Mektebla ( Orta Ticaret) kıımına : 
tile •bD ahaatakbr. llaale8i I ı - A - ı z..._ı_..1- LL.L.cı' de-•-..1......ı- _ .... __ Ye yedinci sımflen 16-8-931 uat 15 te icra kalma· "'-:tanbul üçüncü lcttı nwnwr ugun- ....._ ..... uwm ~ lllUllQ 

1 bitirmİf oı.lar. •lmda taliplerin ............. JleTollanda atak Şişli Balmumuco f h.m.I 
g6rmek Ozere her giln 6ileden cedit MeşruUyet mahallesinde Kağıt- 8 - Orta mekteplerde albncı ve yedinci uaı ta 
evvel ve mllnakasaya İftfrak et- hane cad<iesinde atiJc2 cedit 224 nu- görmilf bulunanl•r. 

maralı Te haritai kadimde ;; numara C T d li "lk k ı-~ .... _, __ mek içinde vaktt muayyeninde Ue murakkam 150 dönüm 8 zira tarla- - am ewe ı me • ııı::n1en mezun o.......-
teminatlariJe birlikte komisyonu· dan müfrez elyevm bir taralı dokt~r D - h derecelerde ...... •lktaette taadlı edilmiı e..-

Alqehirdeki kıtaat ve müe11e· muza mUraca•tJarı. 88 Palaskoya ihsan olunan mahal ~e.~ır bi mekteplerden pbadetname alanl•r bili imtihan kayıt Ye ... 
l&t ihtiyacı icin 235.000 kilo un ka • • • tarafı Kağıthaneye giden tarıkıam L ... 1 ohanurlar' allak ecnebi mektepletclen gel..ı.rin TGrkc .... 
-•1 zarf uıulile 27 - 8 - 931 Ta. O k 'b . · · 13 :ve bir taralı muhdes tarik ve taı·afı uu • 
.- K. . ıtaatn tıyacı ı~ın ğ ·ı ı d t ·b eJeri J.. • ... t 10 da ihalesi icra edilecektir. rabii Tavukçu oğlu soka 1 ı e ma 1 u imti an Ytrm aıımaır. 

k ton benzin aleni münakasa su· ve 491:> zira Sultan Beyazıt vakfından E _ ~- ticaret mektebine .ı.ucak ~ miktan taWlt Taliplerin tartnamelerini ıörme retile 11tın ahnacaktır. tbaleıi olan maa müştemilat bir bap hane ve vna 
üaere her ıün iiğle~en evvel ko 16-8-931 saat 17 de icra kıh. Kolza yağı istihsaline mahsus fahri· edildiğinden mDracaat edenler muayyen miktardan fazla oluna 
~yonumuza ve münakuava i,ti· ilacat'ndiı'b l~ıtilıi enaf •• ka ltht881nı11 tıt~llinci arttrrnıiya w Hlieki il" kayıt muamelesi yirmi bet ~yl~kle ~~~ 
fak için de yevmi mezkiirda Kon -taalllleslai •Wlllik ,.. laao ~~'Tt olup-şirlilameai divaaaa• .,...,... .. abalra ımtibanı yapılacalcbr. ımtıhan teruti ,..ta Sa. Al. Ko. müracaatları ._. • W- uıJ.nuştır. 7 eylül 931 ıarthW.. 
illa olllDUI'. (135) - 1437 sGn atleden evvel Ye m8naka· mfi•dif pazartesi ~Unil saat on di~ te&la cli.eahıa•iDlie iAa ,.Ulıcaldir ......,_ı__ 

• • • •1a lltlraJı etmek lem tle Yaldl ten on altıya u••r ı.tanbal l~laetl F - V.... t~ ılHoek •-• " .,.._Miti* ,....., . · ı ..1 t ı tJ ril L!-lik tera ilairieliul• açık arttırma ile utı· d k 1 · k rt ı. Karama~d~ı kıtaat ·~ .müeaae muayven. aae em na a e IHI" • la.caktır. Ari&lrata ildnci4ir. Biriacl on bqten afatı ve yirmi bir ea yu an o mayaca ve o • aasma 
Mt ihtiyacı ıçın 51.000 kılo ııtır f: komgy19umuzı mOracaat- arttrrmasıDda (8.000) liraya talip ~ık- kabul edilecelderia yatJan da oa ilçtea dua ve oa .. kisden efaua 
et" kapalı zarf uıulile 29-8-- 931 n. ımış olup bu .kere en ~ok arttıraaın b lu i kbr 
.,.. ı t 15 te fhaleıi icra edile- • • • ilstünde bırakılacaktır. Arttrrmiya iş u nm yaca . k b h. d ··ıcli ı a •• aaa )' I · f&rln&lllelerini Maraıta A. 2. kıtaat ,.. mü188esatı tlrak i~in kıymtti muhammen• · Ulumu iliyei ticariye ısmı için yaf mevzuu a as •11 r. 
celctır. !a ıp i.": ün öileden ev· ihtiyacı için 242.32:> kilo un ve 9.798 'itin yüzde yedi buçııtu nlapetinde pey Diğer şerait 
ainnek uzere e 1 .. akaıa· kilo ııade yafı kapah zarf uaulile 28 akçesi alınır. aff.klan tapu ılcillerl:e 1 - Her Or k•ım irin mOracaat edenler mektep idareaind• Yel komiıyonumuza ve. mun kt1 d afastoe 931 sat 16 d'a lhaleai l dl •bl* olmıyanJar, ipotek •!•ealdrlar a ... ... 

ittirak için de yevmı mez r a cra e • di,ier alakadarların n lrtıfak haklı alacaklan beyannımeyi dolduracaklardır. jC -.Jak· Sa Al Ko. müracaat· lecekttr. Taliplerin prtnamesını rör- sahiplerinin hu ha.klarmı ve husulle 2 - Meldep m6dllr10i0ne hitaben yaulacak bir iıtidaa.m• on!-
1 

• (llS) _ l+tO ıaek üzere hu pn ltlHen tn"el ko- faiz ve muarife dair olan lddialannı 
lan ılb olun°!. • "' mi•yena111uza n mUn•kuaya lft.irek ilan tarihinden itibaren yirmi ıUn ile mDr•caat etlUecektir; iıtldanameye ıtldeki veaaik mert,at 

. at ve müeH•· i~in de muayyen ı:amaıada Maratta sa. iç.inde nrakr mtisbftıelerf fle blJdinnele buluaıcakhr: 
Karamandakı lutaOOO k.l Al Ki mUracaatla.rı ilb oJuaur. (162) 1'! lbıındır. Akli halde hakları tafu a _ Okudukları mekt~·.,.Jeria pbadetname veya tutikna ... sat ihtiyacı için 235. 1 0 un · 

153
. sıcllleriJe sabii olmıyanlar satıt bede- "'" , 

k 1 zarf uaulile 27 - 8 - 931 · .~ linin paylapıuından hariç kalırlar. leri ye nakil ilmllaaberleri. 
apa 

1 
.h leıi icra edilecek· • • • Bllci1mle möteraklm vergi, beledtfe B. HO•" et el d n ~·· saat .15 t~ 1 

a elerini gör· Çatalea mU&tahkem mevki kıtaat Te&lmlerf ve vakıf icaresi müşteriye•· - ıy 1 • 1 

tar. Tahplerın t~rt~~·m1 den evvel ve mUeaMtatr ihtiyacı için 4000 kilo 81• ittir. Alakadarların icra n mb ka· P. -Ta.tikli ııhhat Ye afı raporlan 
111ek üzere her ıun °!. e _ 1__ •• f r eti pazarlıt aıullle H _ 8 _ 93l nununun 119 uncu maddesine göre tev C. - Zahıbca tudflc edflmit hU.nUhal varalcaaı 
1-~· numuza ve nuınaaaaaya '' 

1 
lfkl hartket etmeleri ve daha ziyade Ç Uf k ı. d 1t d ı. f t f ~·•ro de eYmİ mezldirda Mat 17 de ihaleli icra edileeektir Ta- mahunat almak iatirenlerfn de 930 _ - a aıta a uç a e, o ogra 

tırak ıçin . Y K müracaatla UpJerin .prt:iamHinl rir~k Uz.re 3648 doAya numarasile İstanbul il<ln· Mektep nibaridir; tedriaat ,Ooiln Daafına kadar devam eder. Koayadakı Sa. {A.361. ) o. l438 • her gtin ifleden evvel komiayonumuza eli fcra memorlutuna milracaatıan idare, Anadoludan relecek talebenin ibıtelerine ve diier ihtl• 
,.. ill• olunur.• 

1
• • - ve milnakuaya lttirak için de muay. IJln ~un ur. (lSlS) _ ya~larına medar olacak buauat tetebbüutta bulanar. (1554) 

L- Salihli ci•anndaki ~n ıamanda 3 K. O. Sa. A. Ko ıaUra- 1-.;;l ,.._k Mltİln#jU..11: h 
Kıa.,., ve k h zarf uatlan flAn olunur. (1~)- 15..10 AJi bey kariyesinden Ali Osman ot· T ı~ t •• 1 ;· u 

lntaat ihtiyacı için •P• • • • la Halit atanın vukuu vefatı ve varı. u un n ısarı mumı 
Hle mOnak11aya lconulan 29500 Nl""decle 41. r. kıtaat H ft'lthMe•· ler meyanında. •rirler bulunmur ha· 

um · · ı • 21 8. 931 • . •btle uattluın ,,..illeri tarafından va kilo lljar eb ıha ell • • tı ihtiyatı ıçift bir etft•llk elwnek •• ld olU tal.. Uzerine milte'feffa 
tarihine m&Hdif cumırte11 gOntt artır •ti kapalı zarf uaulile 2.'l ata• ıaunaaUeyhin terekesine mahke-nW• 

lS t 'cra edilecektir. Şe- tos 931 saat 15 tt lhaleif icra ediJe- ~ •as'ı~ ve tahrl-r edflraff 
aut e 

1 
• • 1 rfn 3 K ktir Taliplerin 91lrtnan1esfnl gör- oJduiundan mütneffayi muma1Jt1"• 

raitinl girmek 11tayen e h• , • ce k U he ıiln 6fJeden eni komlA bo~u n mu~~lleyhten alacaklı olan· 
O SA AL. KO nuna ve i a e me zere r . . tarın bumucıbı karar kanunu medeni 

• . . • Aıkert SA. yonumuza ve milnakuay~ iştirak ıçın nin 560 ve 561 inci meddelerl muee· 

müdürlüeünden: 
Ajuıtoaun be,inci çartamba gilnü için ilAn etlilmft olan (8000) 

kilo makine kol111 16rOlen lnzum Ozerine Aiust«*ID 19 uncu 
flnO de ManıHda . de muayyen zamanda Nıfde F. Sa. hince tarihi ilandan itibaren bir ay 
AL. KO. nun• ınürıcaatlan ılAn Al- Ko. miirataatları flln olunur.(l:l9) zarfı.nda İnegöl suJh hukuk hAkimlilf· D H h . Beyoğlu Tokathyan 
1 <lOO). 1295 1:.21 ne mür:acaatıa kaydeturmeıerı ııtn r UDi c1a ekte 

o uaur. • • • olunur. <37> • Or Or y::bk N'!. 
35

P 
Menemen ve ci•anndaki kıta· denfrwf/Öl allıe hukuk llHrlıluHnnln· dm.~M08i a1llve hukuk inlllli~· Cilt ve emrazı ailbreviye tedaYihueai hergün aabalatan 

çarıamba rGnD aat 10 a tehir ediJmiftir. 1489) 

at i•tiyacı için kapala urf uıu· lneıöliln ada bini~ karlyteinden hı- laedl kazaaıaın Yenice Müslhn qama kadar••••••••••• 
k a konulan 52500 er Ahm~ karııı Zekıye 111UddeiaJe)'h kariyesinden Fatma kızı Emine mild· oW.H- .... -·------·-·---...... - ............................. _ -

Ble mla• •~Y I . "l 8-931 ta• otlu Ahmet otla hmail aleyhine ikame deialeyh muris ve dayıları HaJfl otul· /negöl .aalig~ hukuk nıahkmıeıin- iyenin hanesine avdet etmesi fçkt ih· 
lrilo lljır eti iba ell ~ · eyledlli gaiplik dav .. ından dolayı ca- ları Recep ve Ali aleyhlerine a(tııtı den: taren ve ilinen teblijat icra• karar
rllllae mDaadif cumarteıi fGnO ri muhakelMde mUddtialeyll otlu Is.- raipllk davasından dolayı cari muha- Osmaniye mahaJl!_si~den Asım kızı gir olduğundan bermuciltl karar ma-

. dilecektir Şe· malt 312 dotumJu efrat meyanında kemedt milddelaleyhlerin 309 ve 305 ve Mehmet karısı Gullüt hanım koca. hakeme müddeialeyhin tarihi iJln-
aaat 15 le ıcra. e. I . •3 K. harbr umumide aaere sevkoJunıarak dotamlu efrat meyanında harbi umu- sı müddeialeyh Sinanbey mahallesin: dan itibaren bir ay zarlında mllcldei· 
raitlai ılrmek ıstıyen erın • elyeYlll rehaedltt ve harat n mema- mide at*ere sevkolunarak elyevm ıeı den Ahmet ~Haf oflu Mehmet altyhı yenin Jneröldtki hanesine avdet et-
0 SA AL KO. nana ye ihale tından da bir malt\mat ahnmadıfı id- medikleri ve bayat mematlarında~ da ne a,&ıjı bofaama davasında 111Udeia- IM&i ve icrayj tahkikat olarak tayi• 

• • M i da Aakert SA. dla eyledifl cittetle T. kanunu me~e- bir maltlmat ahnamadıtı iddia edıldl- leyhin 1.kameıtgihı meçhul oldufu na- olunan ı:> eylül 931 cumartesi ıuau 
18 .... ele an• ti ill ninfn 32 inci maddesi muceblnce lsma- fi cihetle türk kantl'nu medenisinin 32 mına gönderilen llyiha ve davetiye at onda fnegöl aslin hukuk mahke

AL KO auoa mOracaa an n ilin bayat •• ....... tı hakkm4a mal6° lntl maddni a1a~bine.e Recep ve Ali- ziyrlllde'ki ınlbatlr meşrahatından IM8f tahkikat dairesinde haar bu-
ohma (İOt) 1294 matı elanlann bir aene ıarfı•da mah- aia bayat ve ınematları haklarında anlqıldatındaa luıkuk uiulti muhake. Junma8ı veya kanuni bir •ekti , .. der 

'· ; • • kemeyi haberdar eylemeltri abi halde malumatı olanların bir sene zarfında meleri kaıaununun lü hıci maddeti mtsi abi takdirde bükında *ıyaben 
• kanunu melk1lran 31. fn~f maddesine mahkemeyi haberdar eylemeleri aksi maeebfnee bir ay mUddetle ve kanunu tahkikat ve muhakemeye dıva• edi· 

Karkaiaç ye ciftflac:lakı lnta•t tevfikan hakkında pıplik karan Yeri- halde kanunu meıkt\run 31 inci mad· medqfnla 132 inef maddesi maeebt. ıeeeti «lbl gıyap karannrn 4a teblfj 
:L&t .&- kapab zarf uaulile leeefj llln olunvr. (18) dealne tevfikan haklarında ıalpllk ka· ce kocalık nzif eei yapmak tize re edUmJt ad.Juaaea.tı uın .ı.u. <'°> 
11111yaa •~ ran Yerllffetf llln olan11r. (39) mUddeialeyhin bir ay u.rfında mUdde 
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l4üncü Yıl•Sayı:4870 idare yeri: lstanbul, Ankara ca. Vakıt Yurdu Cumartesi 1 Ağustos (8 inci a.y) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuru, 

Amerikalı hava kahramanlarile dün 
"Yakıt,, namına konuştuk 

Tayyareciler Hindistan yollle dönmeyi, sonra merhalesiz 
bir devriAlem yapmayı dttşünüyorlar 

Hava kahramanlan bu akşam Y alovada Reisicümhur 
. Hz. tarafından kabul edileceklerdir 

,.lstanbulu tarihten tanımış, sevmiştik, ilk bUyUk muvaffakıyet~mlzi memleketinize gelerek 
kazanmaktan son derece memnunuz, kalbimiz şUkran hıslerlle dolu •• diyorlar 

refli hadisesi, N evyork - lstanbul 
seferidir. 

1ki genç, buraya hareketlerinden e
vel ihtisaslannr, ve seyahatlerinin bü· 
tün tafsilatını neşretmek hakkını Nev· 
york Ta.ymis gazetesine verdikleri için 
onlarla uzun uzadrya görüşmeğe im· 
kin yoktur. Bununla beraber onlar
dan alınacak birçok malômat vardı. 
Sorduk: 

- Bir hamlede katettiğiniz mesafe 
'le kadar? 

- 4984 mil. 
- Daha fazla gidemez ml idir.lz? 
- Gidebilir ve 700, 800 mil daha Her 

• 
[Va.kıt) m tefrikası 1 

No. ı 1 • Hz. 
• 
Isa ruhani 
değil, siyasi 

• 
Nakleden: 

Ömer Rlza 

bir rehber 
bir liderdi! 

liye bilirdik. Fakat seferimizin miin· 
tehası burası idi. Onun için burada 
indik. lsanın BugUnkU hemterllerl 

[Scyyhr esnaflardan müteşekkil olan Salip kabilesi, lsanın mensup olduğu 
Rehabitlerln ahfadındandır.] 

- Burasını neden tercih ettiniz? 
- lstanbulu tarihten öğrenmiş ve 

onu sevmiştik. Bura.da göreceğimiz 
şeyleri başka yerde göremezdik. Onun 
için burasını tercih ettik. 

- Buradan nereye gitmek niyetin· 
desiniz? 

- Bunu henüz kararlaştırmadık. 
Fakat bir Hindistan seferi düşünüyo

!ru'Z. Çünkü Kalküta şehri de bizi cez· 
bedfyor. Sonra bir devriftleın seferi 
de tasarlamaktayız. 

Bu eseri, yalnız ilim ve tarihe 
hizmet emelile Türkçeye çeviri
yor ve yazıyorum. Eserin aslı 
700 sayıfaya yakındır. Bunu ba
şıodan sonuna kadar terceme 
etmek çok kolay olurdu. Fakat 
o zaman eser ancak tarihte ih· 
tisas sahibi olanları alakadar 
ederdi. Çünkü eserin mühim bir 
kısmı ilmi tenkitlerden ibarettir. 
Bunlar ancak ihtisas erbabını 
alakadar edeceğinden bu .zatlar 
eserin aslını veya bildikleıj li
sanlara yapılan tercemelerlni o
kuyarak iJmi meraklannı tatmin 
edebilirler. 

- Peki sizin bu .seferki teşebbüsü-
~....., !ftı..,a." ••• -•--. .,_8111• Awnorllcelı nüz şans Lir te~bbüs mUdür? YokSa 

tanarecller gezetecller. arasında bir cemiyet veya bir grap tarafm~an 
Nevyorktalt 19.saatte 'Ve" bif .uç~ dar çabuk ilerlediğini görmek için bun mı teldi! olunnıuştur? 

oehrimize gelmek gibi tarllit . '!e ~ dan daha iyi dah parlak bir delil bu- - Teşebbüsümüz sırf şahsidiı·. Yal
büyük bir muvaffakıyet kaza.İlan Ame- lunabilir mi? mz dostlarımız bize yardl'ltl etmişler 
rikalı ta,.Yareciler t Rus.sel Brodinen Şüphesiz zamanımızda makine çok ve bize mali muavenet temin etrnişJer
ile Con Polandoyu Vakıt mmıina. ziya- ilerledi. Fakat yine şüphesiz ki insan- dir. 
ret ettik. · larm cesareti. de o derece arttı. Maki- - Yolda gelirken müşkülata tesa· 

Fakat bu eserin umum kari
leri alakadar eden bir cephesi 
vardır. O da, ilmi tahkik ve 
tenkitlerin neticesi olarak tarihi 
hadiselerin aldığı şekildir. ilmi 
tahkikler ve tenkitler tarihi ha'-

Dünya.nm en yeni ve en muhtt'şeıh nenin tekemmülü ile medeni cesaretin düf ettiniz mi? 
şehri ile •:aail ve en tarihi şehrini kemali bugün karşısında hayret etti- - Hayır seyahatimiz son derece 
fezada çlzdikleri büyük çizgi ile birbi- ğimiz harikaları yaratıyor. müsait şerait dahilinde cereyan etti. 
rine birleştiren bu cesur Amerikalı Devrimizin bu iki. bariz san'atıru Mühim müşkülata uğramadık. Bu da 
gençlerle görüştük. İkisi de müteva:u, mütevazı olanlarında tem~il . e?en bu taJiin güzel bir tecellisi. 
mahviyetkar çocuklardı. !kisi de yap iki Amerikalı genç tam yırmıncı asrın - Bu 49 saat esnasında uyumadr-
tıkJarrrun pek farkında değillerdi, "O· ev1atlandır. Birisi henüz 33, d;ğeri nız mt? 
nun için muhitin fazla alakadarhğmı ancak 29 yaşındadır. - Arkadaşrmla nöbetle uyurduk. 
yadırgayor ve gazetecilerle fotoğraf- Bunların büyüğü yani Bordman ev- Onun için uykusuzluk çekmedik. Bi· 
çıJarla dolan odalarınm f evkaladeli· Jidir ve bir kız çocuğuna maliktir ·~~- ri~iz uyurken diğerimiz ınotörü idare 
ğinden hayret ediyorlardL çüğü yani Ppando henüz bekardır. 11t- edıyordu. Bu itibar ile yemek, iç-

Fakat görünüşlerinde hiç bir fev· si de on senedenberi tayyarecidirler. mek, uyumak hususunda fazla bir 
kalAdelik görünmiyen bu çocuklar Nev~ Bu o~ se~eJik .~a!.yareciliği~ ikti!a~ et-, mukavemet göstermeğe Jüzum yoktur. 

diseleri süzmüş ve onları pro
pagandalardan, hatalardan ve 
taaısubun i~at ettiği türlü türlü 
mübalagalardan temizlemiştir. 

yok ile Istanbul arasındaki mesafeyı tiklerı ılk buyuk scmeresı ve ılk şe- (Alt taraft 2 Jnci sayıfada) 
49 t · d" d"l Dah b' kac asır ..... - ......................................... 11:••··--·········--··....____..._ ........... _ .......... . saa e ın ır ı er. a ır J ··- • •• h 

Ben, profesör Eislerin büyük 
eserinde bu tasfiyeyi gören ha· 
diseleri aldım ve onları en 
sade lisanla yazmağa ve anlat-evel (Altlantik) Okyanus karan?ıklar Dilnku spor are-

deniıi sayılır ve onun kıyılan bu ma· k ti J :-'\ -
mureJtİn son haddi tanıhrdı. Bugün e er 
bu karanlıklar Okaynusu havada u~n Dün spor şehrimizde pek ha· 
insanların ayakları dibinde bir su reketli ve heyecanlı geçmiflir. 
birikintisi gibi kaldr. Ve ·karanlıklar Beykozda ypslan deniz yarışları 
denizini geçmek birkaç saatlik iş oldu. ile Veli efendide yapılan senenin 

Zamanın ne kadr süratle değştiği- ff L 

ni, insanlığın ve medeniyetin ne ka· 

Bu Sayımız 

12 Sayıfa 
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Bir koltuktaSkarpuz 
- 4 üncü sayıfamızda -

Uffak avcıları şartlarını 

blldirlyorlar 

-3üncü sayıfada-

GellşlgUzel ·Gençlik 
Çocuk sayıl al arı 

ı'lk at yarışları çok muva aıdyet

li olmuştur. 
Deniz yarışlarmda, birkaç se· 

nedir şampiyon olan Galatasa
raylalar bu sene şampiyonluğunu 
kuvvetli rakipleri Beykozlulara 
bırakmıya mecbur kalmışlardır. 

At yarışları, maalesef az bir 
seyirci önünde cereyan et
mekle beraber çok muvaffa. 
kıyetli olmuş ve dördüncü ko
şuda Türk binicisi ihsan Beyin 
biniş anında yaptığı bir kaynak 
çor dikkati ve alakayı celbet
nıiştir. 

Spor bavadislerimizle, bilhassa 
mütehassıs bir arkadaşımız ta
rafmdan yazılan at yarışlarmın 
tenkitli tafsilatını onuncu sayıfa .. 
mızda bulacaksınız. 

. mağa çalıştım. Çünkü umum kari
leri ancak bunlar alakadar eder 
ve umum kariler bu suretle 
ilmi tahkikatın semeresini almış 
olur. 
. Karilerimin bu slitunlarda ta
kip edecekleri yazılar, bu şekil· 
de haZlrlanmış olduğundan aciz 
muharririn bunlar üzerinde biraz 
te'lif hakkı da vardır. Bu hakkı 
muhafaza ve mesaimin neticesini 
karilerime takdim ediyorum. 

Ömer Rıza 
-1-

Hrristiyanlığın tarihleri, hep hr
rlsti:r.anların kendi memhrı.hrına göre 
yazılmıştır. Bunların hepsi de yalnız 
Iehde yazarlar. Hepsi bir taraflı •. 
drr. Bu eserlerin muharrirleri hıristi
yan olmıyanların, hıristiyanca düşün 
miyenlerin, yahut hıristiyanlık a
leyh1arı olanların ne dediklevine e-

• hemmiyet vermez, hatta bunları büsbü 
tün ihmal ederler. 

Fakat ilim adamları böyle yap.. 
mazlar. Onlar h~ristiyan olmıyanla. 
rm da hıristiyanhk hakkında ne 
dediklerini anlamak ve toplamak is.~.r-

ler. Bu ilim adamları, eskiden de bu g{ 
bi sözleri toplamağa gayret etmişler, 
fakat toplryacak bir şey bulamamış-
!ardı. 

Otuz beş sene evvel, yani 189G da, 
Almanların meşhur ilahiyat alimlerin· 
den (Harnn.k) bu işle meşgul olınuş, 

bütün membaları aramış, taramış, 

ve neticede bu gibi ma1Cımütm 

bir sahife bile do1durmryacak kadar 
az olduğunu söylemişti. Çünkü hu e
senmızın en mühim membaı olan 
(Josefus) un islavca tercümelerinden 
birıkaç parça, ancak 1906 da ne~redi
Iebilmişti. 

lsa gibi bir adamın meydana 
çıkması, yaşamas11 yaşarken birçok 
maceralar geçirmesi, nihayet çok mü
him bir akibete uğraması, onun zama 
nmda yaşıyan, onun başın'dan geçenle 
ri gören veya duyan insanlar, yani 
Yahudilerle Yahudi olnuyan adam
lar tarafından yazılması ve uzun u
zadıya anlatılması icap ederdi. Hal 
buki bunun aksile karşrlaşıyoruz. lsa· 
nm başından geçen hadiselerl gör. 
meleri ve duymaları icap eden :ıdam-

(LOtfen sayıfayı çe\Tiriniz) ............................................................. 
Fransız filosu 

Dün Esklşehirde tay
yarecilerlmlzl ziyaret 

ettiler 
Misafirlerimi" bu sabah Selinik 

yolile Atinaya gidecekler 
Şehrimizde bulunan Franstz 

teyyare filosu dün sabah Yeşil 
köyden kalkarak Eskişehre git· 
miştir. 

Filoyu, Eskişehirden hareket 
edE>n dort teyyaremiz karşılamış 
ve Eslcişehirde Fransız teyyare· 
]erile beraber yere inmiştir. 

Fransız teyyareciler Eskişehir 

teyyare karargahında teyyare 
zabitlerinıiz tarfmdan merasimle 
karşılanmış, şereflerine bir kabul 
resmi yapılmışhr. Fransız teyya
recileri öğleden sonra Eskişehir
den hareket ederek akşam üze
ri şehrimize dönmüşlerdir. 

Fransız filosu bu sabah Yeşil 
köyden hareket ederek Selanik 
üıerinden Atinaya gidecek, Ati· 
nadan sonra Berendizi, Roma, 
Zürih şehirlerine oğrayarak Lion 
tarikile ağustosun ilk haftasında 
Parise dönecektir. 





Bu işe siz de şaşın 

Posta mUtekaltlerlnln 
fkramlyeleri neden 

verllmiyor ? 

Posta ,.e telgraf müdüri
yeti umumiyesi işletme kıs
mı müteknitleri namımı Ce
mil, Fuat, Fehmi, Ziy~ 
Sabur, Muharreem, Zeki, 
Sadi, Pahri, Tahsin, Os· 
man, Halil, imuı ile aldı
ğımız mektupta deniyor ki: 

Posta ,.e telgraf idare ine 
35 ila 4:; er sene geceli gün
düzlü mu takimane hizmet e
derek pek temiz sicillerimizle 
\e yeni tekaüt kanununa tev
fikan tekaüt edildik ite de 
müstehak olduğumuz ilcrami
yelerimiz hilii verilmemiştir. 

Devairi saireden tekaüt e
dilenler şu ~ünlerde bile ik
rnıniyelerini almakta oldukta
n n Ankaradaki müdüriyeti 
umumiyemiz erkanından te
kaüt olanlar dahi derhal al· 
dıkları halde biz küçük me
marlara (para yok) denili
yor. Yatan uğrunda can ipa
rane çalışarak vücutlarımız 
çürüdükten onra hakkı • ayi
miz olan cüz"i miktardaki 
ikrnmiyelerimizin vaktindP. n 
ril memesi bizleri zaruret ve 
sefalete sc\'ketmektedir. Zira 
medyunuı., esasen pek az olan 
ı1t1aaşlarımız tekaüt maaşına 
kalbedilerek bü~bütün azal
mıştır. Verilecek ikramly~ 
ile az ~Ök borçlal'ımızı tediye 
'"e bir iş ile istigal ederek ka
zancımızdan hem bizler hem 
de hükümet i tifade edecek
tır. 

Maruzatımızrn Dahiliye ve 
kıilcti celilesinin nazarı mer. 
ha.metine arzı maksadile hak 
yolunda doğruyu yazmaktan 
çekinmiyen ceridei ferideleri
nin bir köşesine dercini çoluk 
çocuğumuzla ağlıyarak istir
ham ederiz .. , 

Po ta memurlarının şika
~ etleri haklıdır. Uunca sent' 
de\'let ve millete hiı.met ede
rek tekaüde ~e\'kcdilen bu 
memurlar hnl<kında kanunun 
ahkamı sarihtir. Bilhassa di
f.er-Aiikum t duircl~r:inıf.,.kf 
teknütlere ikramiyeleri \•eril
diği halde, hakikaten feragat 
le \'C pek az maaş1a ~alışarak 
alınlarının akile :-eneler ge
ciren f erngatkar po~ta me· 
murlarmın ikramiyelcı inin 
hir an eYel verilmesi icap e
der. 

Bilhassa kanun ve hak de,·
ri olan bu cümhuriyet idare
sinde vatandaşların hakları
na riayet etmeyi bir türlü öğ
renemiyenlerin irlrnJ..lerine ı:ıiz 
de şaşın. 

81 z de şaşalım ! 

Tkaret aleminde: 
Bir kuum lnglliz fabrikatörleri 

,ehrimize gelecekler 
ingjfiz mensucat fabrikatörle· 

rinden bir grupun ihracat mad· 
deluimiz üzerinde tetkikatta bu
lunmak üzere yakında şehrimize 
gelecekleri haber verilmektedir. 
Sovyetrer hububat ihracı için 

hazırllklar yapıyo..-lar 
Sovyct hükumeti bu sene Av· 

rupaya yapacağı zahire . ve hu· 
bubat ihracatı için hazırhkJara 
başlamıştır. Bu cumleden olarak 
Fransa ve italyaya yapılacak 
olan zahire ve hububat tahmili-
nin asgari müddet zarfında ya
pıla bilmesi için Odesa limanın· 
daki vinç, elövatör ve saire gibi f 
tahmil vesaitinin faaliyetle tami· 
l'inc başlanıldığı gibi yenileri de 
Yapılmıshr. 

Bel~diyede : 
Oteller, ı-;,'ka';;°talar, barlar bu· 

eUn tem, edilecek 
Otel, lokanta, bar ve sair yer· 

lerin ııınıflara taksimile fiatleri· 
n~~ tespit edilip edilmediği bu-
. undeıı itibaren teftiş edilecek

tır. Emir nıucebince bu gibi mü· 
esseseleı fiat listelerini herkesin 
görebileeı;:ği bir yere asacaklar· 
dır, 

aa, yokhması bugUn ba,hyor 
itam, er6ıJil ve mütekaitlerin 

ç ayhk maeş yoklamalarına bu 
2ilnden itibı...en batlanacaktar. 

Avcılar arasında 

Uşaklılar şartlarını bildiriyorlar 
"Mttsabaka fişek hesabfle olacak, 

mttsabaka vakti tayin 
klJpek kullanılacak: 

edilmeli! .. 
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Günün 
Muhtırası 

Tekvl~_::- Cumaıt~si 1 Ağustos 7 

Bir ıünde dört yüz kırk bıldırcın recek kadar !l:evimli bir hizmet ifa ~tti 

inci ay 19JI. ~~nenin ~ünleri: ~cçcn 213 
kolan ı:-linler- J ."i2 1 b RebiüleH el 1350 

GUneı-Doliuşu· 4.56. Hanşı. 19,25 
Namaz vakitleri- Sabah. S.12 

O~lc· 12.20. ikinai J~Ak~am 19,25 

vurulup vurolamıyacağı me.cıelesi ctra0 ise bunu da makul öğünü lerimir.e na. 
frnda ucrlar arumda çrkan münaka. ~e edebiliriz. Bu nsil~ ile edecc,ı1imiz 
p devam etmektedir. istifadeyi tam amil! müdrik olarak :,e-

Yatsı ~l.Itı imsak· 2,54 Uşpk avctlar klübil Misi Dofan Tiniyoruz. Uş·aktaki müsabakada mağ 
Bey ve bu münasebetle razetemizd• lftp olmak da bi1.e uvk \'erecektir. * neşrettiği bir mektupta iddiayı ortaya Müsabaka şartlarımız: Fi~ek heAA• Hıtva - Dünkü hararet ıazamtı 24 

ıasgnrn 2 I derece. Hu~ün ruzgtr poyraz 
ha\•a \mmcn açı, kısmen bulutlu. 

atan Sait Sallhatin Beyi Uşşaka da.- bile yapacağız. Atılan fr:eğin vuıulan 
vet etmi~ Salt SalAhattin Bey de nr• ava nispeti e .. a tutulacaktn. Şu ka-
diği cevapta bu daveti kabul ettiğini dar ki beş~n az vuran müo;a\.ıık h.\kkı-

* bildirmişti. Sait Sa1Ahattin Bey ayni 111 kaybeder. 
zamanda . Uşşakta yapılacak müsaba- Köpek bulundurulacaktır. Arazi. 
kanın tattlarının da bildirilmesini is- miz köpekle avlamağa mü.ııalttir. Ger· Gelenler • gidenler: Bazı tet· • 

Bugün 

temişti. Uşşak avcılar klübü reifJf çi bizim köpekler cinsi şüpheli serse- kikatıa bulunma~ üzere ~lalıye nkAleri 
Hakkı Doğan Bey Sait SaJlhattin Be· rfJerden iseler de yanımızda dola~ma· ı varidat umum müdürü Cezmi hey feh · 
ye hitaben şu mektubu yazıyor: sr da zevkaverdir. rimi:r.e gelmi~tir. Hirkaç gtıne kadar dii· 

"Şekip Memduh Beyin kıymetll Sonra Arapzade muhterem Cevdet necelair. 
makalesi her ildmizi de tatmin eden Beyfendiden başka münasip hakem bu Kabul reslmlerl: - Isviçre itd-
bir avcı Mmimiyetini gösteriyor. Ylll u,ak. •vcdar klUbU reisi lunabHir mi? Centilmen ve hukukşinas hıdının 640 ıncı ) ıı dontimü münue-
nız zatıaliniz uçarcıdan bekledipniz Hakkı Doğan H. bir zat. Emektar değerli 'fe mü abık- betile bugün ls\"içrc sefaretinde bir kabul 
seri atıcılığa mukabil Şekip Beyin sil· . · larrn hep~inin gönlünü avlamış kı3 met rrsml yapılaca\.:. •efir M. Henri Martin. 
zerek atmanın daha yetfşmi' bir svcr- Sapı sıkmacılar eksenya munffa. li bir av üstadtdır. Hakemliği kabul l s:tat 10 dan 13 e kadar h,içrc koloni-
da bulunmam lhımgeJdiğine dair kuv kıyetaiz oldukları gibi av lulıalan da edeceğine hepimiz emin olabiliriz. Son sini kabul edecektir. 
''etli delillerine icıtirak ederek bütün bu zevatın ellerinden çikar. ZaYallı ra u·ın zamanını yine Cevdet Beyfen T~,,ıa"bbu· - Edebiyat fakülte!! 
avcıları hakikate"' çafıran ıö:r.Jerinde. heyecanın nöbetinden dünyayı göı·emez diye hırakacatız ~u kadar ki bu müd- müdeıri·ler mrcli~i bugün saat ıs te 
dolayı "lenen te~ekkür ederim. ki. Bu tarzdaki arkadaşları da }eti,· det eyliil sonunu geçmemelidir. fcvkal~de bir içtima yapacaktır. Bu içti-

Bıondeniz uçarcıda ıııür:erek atmak lirmek mümkündür. Has~aten yanın· ~lemlekette canlanmağa başlryan mada f akiilte reisi tekrar intihap edile· 
vJt.sf'ını görmek ~terim. u,~k avcr1ar da ona direktif veren daha doğruı-;u a'•cı klüplerinin çalışma tarzları. Hi· c~ktir. Riya~ete Fuat beyin getirilmesi 
kJübünde temayür. etmiŞ arkada,ıar vasilik yapan kudretli bir avcının bu- le anılığı ile mücadele hakkında bü etrafında çok harareıli müoı'kışalar "l•· 
ekseri!'Iİ süzerek atan avcılardır. Serr Junarak ikaz etmesi ~arttır. tün mütefekkir avcx arkadaşları muh- cağı tahmin rdilmr:ktedir. 
atanlar isabetli bile ol.a (sapı sıkma) Muhter'"'m kad ~ . TeCerrüat terem YAKIT gazetesi müsaade eder- § Tiearet horsa~ı yeni idare heyeti 

d. d"I 1 ... ar a~mız. . . d" \Y k .. attvor diye tak ır e ı mez er. ta 1 k b"l . b b se \1lZtfemız ır. a ·ıt gazete~ının av- bugiın sut 14 ıe ilk içtimaını yapıcık-
• .1 ı··r vi • k 1 ayn sa ı e gönüllerimizın era er 1 • .. te d... . t A ver avın fırlaması e u eg nt ·a • • .. . cılara n avcı ıga gos r ıgı samım a. ur. 

dırmak. arpacığınt görmek, aTa. tat- oldugu muha~~aktır •. ~iıe _guccnmı- laka şayanı şükrandır. 
hik etmek hatta m~f eyi ölçmek gibi ~ecek kadar ) uksek fıkır ,·e kalbe ma- Zatıalilerinin aramızda bulunaca
bir takım mü~terek hareketler yapmak ltk bulunduğunuzu öğrenmiş bulunu- ğınrz günün yakın olmasını dilerken 
-ıaruretindedi~ ki o heyecan anında bu yoruz. muhterem muarızım• ve ~e'fgili arkada 
nu iradeli bir avcı yapar ve tabi1ltile Hele tarizlerimiz zatıalilerini Uş- şımı hürmet '"' muhabbetle selamla-
süzerek atar. şaktaki hürmetkarlarınız arasına getilnm ... 

ölenler 
Şehir meclisi azasmdan Manyasr za

de Feridun heyin refikası hanımın bir 
enedcnberi teda\İ edilmekte olduğu 

fstokholmd4 İrtihal ettiği teessürle haber 
alınmıfnr. ~1~rhumeyc mağfiret diler, 
ailesine taziyet beyan cderi7-..................................................................................................................................... 

Vahit beyin intiha- 1 Polis Haberleri 1 Darülfünun 
rının sebebi S b .. t . 

Dün barıtinbiıan meclisi idare metreden U ÇeSl 
reiıi Vahit beyin intiharından Düştü, hastanede Millet meclisinde müzakere ve 
bahsederken buna aebep olarak kabul edilen darülfünun bütçesi 
tahsisatının beı yilz Jiradan ahi- Ö)dil birkaç güne kadar taatikten çı· 
ren yüz Jiraya inmİf olduğunu Pangalhda Mtşrutiyet cadde- kacaktır. 
kaydetmiştik. BilAbare yaptığımız sinde Zuka isminde bir adamın 
tahkikata göre Vahit beyin asıl evinde hizmetçi Ahmet efendi 
intiharına saik olan sebep ruhi pencereye perde takarken, aya· 
bir hastalık olduğunu öğrendik • ğı kaymış ve muvazenesini kar· 

Vahit bey epeyce bir za.ı beduek 8 metreden yere düşe· 
mandan beri melankoliye mllptell rek başından . ağır snrette yara· 
imi~. Hatta bu hastalığı tedavi lanmıştır. Zavalh adam kaldırıl· 
etmek için geçen sene Mısıra dığı Sıhhat Yurdu hastanesinde 
kadar bir seyahat bile yapmıştır. ölmüştür. 

Fakat hastalık geçmemitlir. Bi- Katina ile Arap HUseyln 

naenaleyh tahsisatımn beş yüz KemeraJtı caddesinden ıeç-
liradan yüz liraya inmiş olması m kt 1 · e e o an Katina ısmind e bir 
ile hastahğınm artması, tiddetli kadın Arap Hüseyin isminde bir 
rubi te~ahürat Te aksülamel aabıknlanın tecavüzüne uğramış, 
tevlit etmiş, bundan dolayı inti- muhtelif yerlerinden yaralnnmış 
har eylemif bulunmaıı daha tır. 
kuvvetli bir ihtimaldir. Mercan yangınının ka~a neti• 

Merhum dUn defnedUdl cesı çıktıGı anre,ıldı 
Vahit beyin cenazesi dün saat Mercanda 3 gün evvel vukua 

11,5 da Taksimdeki apartımanın· relen yangında kastolmadığı tes· 
cian merashnle ka:dmlmış Tet· bit edilmittir. 80 bin liraya si· 
vikiye camiinde namazı kılındık· gorlalı olan mağazanıs ankazı 
tan sonra Rumelihjsarıoda aile arasında çıkarılan kasadan 50 
kabristanına defnedilmiıtir. bin Jirahk tahviJatJa 4600 Jiralık 

Cenaze merasiminde kendisini Türk parası ve bir mıktar altın 
sevenler ve tanıyanlarla, birçok gümüş meskükat çıkmıştır. 
sefaret erkAnı hazır bulunmu•· Bundan maada yandığı za· 

lardır. man mağazada 191 bin lı"ralık 
D fn · merasiminden sonra 

e ı mal bulunduğu da anlaşılmıştır. 
mezarına barıt inhisarı, enler y h kk d 

angın a ın a itfaiyenin 
kontinatal ve dostları ile talebe- hazırladığı rapor adliyeye veril-
i · ına bir çok çelenkler erı nam miştir. Raporun terkoı musluk-
konmuştur. Iarmda su bulunmadığı, telefonla · 

Nışan merasimi su istenildiği halde tirkdtin e-

Selçuk kız san'at mektebi hemnıiyet vermediği kaydedil-
müdür muavini ve türkçe muıl· mektedir. Aldığımız malumata 
Jimi Nazlı Handan hanım efendi göre belediye ve yar.gından za· 
ile doktor Haydar lsmail Gas· rar gören dükkan sahipleri ayrı 
parenski beyin mşanlanma mera· ayrı Trrkos aleyhine dava aça· 

simi dün Nazlı Handan hanımın caklardır. 
ıı::::::=========================== 

dayısı Ye Cumhuriyet merkez pek samimi ve net'eli bir şekıl· 
bankası mecliıi idaresi Azasın• de tes'it edilmiştir. Maarif ve 
dan Mahmut Nedim beyin tak· tebabet hayatına mensup güzi-
simde Ayaz paıadaki konağında de zevat bu merasimde hazır 
yapılmıştır. Bu münasebetle Yeri- bulunmuşlardır. Genç nışanhları 
len suvarede ikiyüz kiti d1Vetli 1 ve ailelerini tebrik eder saadet· 

olarak bulunmut nııan merasimi İ leriain devamını dileriz. 

Yeni darülfünun bütçesi her 

sene olduğu gibi bu nne de ev
kaf bütçesinden verilecek olan 
25 bin lira He birlikte 908,474 
lira olarak tespit edilmiştir. Ye
ni bütçede müderris ve memur
lardan geçen sene aldıkları ma
aşlara göre 88 ·memurun maaşı
na 2 liradan baılıyarak 45 lira• 
ya kadar zam yapılacaktır. Ge· 
çen sene bu ' tahsisat 503,436 lira 

iken bu ıene bundan 182,225 
lira fazla olarak 590,224 liradır. 
Yeni bütçede profösörler; müder• 
ris muavinleri. muallimler ve mü· 
dcrrisler olmak üzere üç smıf a 
tefrik edilmişlerdir. 

Müderris muavinlerine 40, 50, 
ve 55 lira asli maaş kabul edil
miş ve üç sene sonra misli ma· 
aı verilmcai tesbit olunmuıtur. 

Muallimlere gelince: 210,165 
ve kıdemli olanlarına da 256 lira 

maa' verilecektir. 

Müderriılerin maaşlarıda 70, 
80, 90, 100, ve 120 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Yeni bütçeye göre şimdiye 

kadar müderrislerin azami ma· 
aşları 90 lira olduğu halde yeni 
ni bütçede 125 liraya çıkarıl
mıştır. Meseli 90 lira maaşlı 
bir müderris evvelce 160 lira 
almakta iken .şimdi 331 lira 
zammile 500 lira C\lacaktır. Yeni 
bütçede müderris maaşları ~u 
şekilde tesbit edilmiıtir • 

Edebiyat, Tıp, Hukuk, Fen 
fakültelerinde birer tane 500 ve 
alhşar tane de 400 Jira maaşlı 
müderris, ilahiyat fakü.tesinde de 
1 tane 288 ve üç tane 256 lira 

maaşh müderris bulunacaktır. 

Gene yeni bütçede 22 yeni 

memurluk ibdaı edilmesine muka-

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a !\adar 

gramofon pllklan neşriyatı 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz. 

Anadolu Ajansı habcılerl 20.30 dan 
21,SOa kadar orkestra 21,SO dan 22,30 a 
Jcndar ikinci kısım saz, Ekrem .Aıw 1 

refikası Belkıs H. iştirakilc. 

rv akll:Abone ,arttaru '1 
ı 3 o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru; 
I Iaricte - 800 I 450 2700 

itin sartlarımız: 

He:-m! Husu~! 
·atın 10 1\ş 12,50 Kt 
S:ıntimi ~o _ 25 

KUçUk llln şertleramız: 

J 2 3 
30 50 65 

4 
75 

1·10 Oefalıı.. 
100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir 

R - 4 satırı geçen ılAnlıınn fazla 
atın için 5 kur u~ 7.nmmolunnr 

Şlkagoda ihtlralar sergisi 
açılacak 

Eylülün 14 ünden 27 sine ka
dar devam etmek üzere Şikago 
da icatlar ve ihtiralar sergiıi 
açılacaktır. 

bil 26 memur tasarruf edilmiştir. 
Fakat bu, küçük maaşlı memur· 
lan 15 lira maaşlı memurlardan 
3, 30, 35 lira maath memurlar• 
dan 5 memur tenzil edilmiştir. 

Buna mukabil 55 lira maaıh 8 
memur konulmuştur. 

Maamafih ağustoôtan itibaren 
tatbikine başlanılacak barem. 
tamamen tatbik edilecek değil· 
dir. Çünkü mazbatada bir mad

de de dc.rülfünun teıkilAt kanu· 
nunun kabul ve neşrine kadar 

müstahdem bulunan müderris, 

muallim ve muavinlerle asistan· 
farına 1930 kadro ve maaıların
dan fazla olarak zamların nısfı 
verileceği kaydedilmektedir. 

Yeni bütçenin birkaç giine 
kadar tasdik ve tebliğinden ıon
ra fakülteler meclisleri toplana· 
rak muavin, muallim ve müder• 

rislerin alacaj'a zammı teıpit 
cd 



• 

Bir gazete yaz.ıyor 1 
Malkaranın Yörük köyünden 

Muhittin Beyin ortakçısı Mah
mut ağa bundan üç sene evvel 
(250) kuruşa bir çift yemeni al
mıştır. Bedelini taksitle ödeyen 
Mahmut ağa, üç senede bu ye· 
meni için, mütemadiyen artan 
faiz neticesi tam (78) lira ver
miştir. .... 

Bir koltukta üç karpuz 
~~~~---·-----~~~ 

Mektep, gazete, ev - Banka ile mektebin tearuzu - Ap• 

Seyahat Mektupları 

Her işte temizlik •• 
Samsun vilayetinde mUhlm bir dert olan 

hayvan hırsızlığının da Unilne geçlldl 
turrahman Efendlle Mahmut itaat Ef. - Bu d• geçer Sanısunun !;evinıli valisi lbrahinı muş. Bu mecburiyetten muafiyet, n 

yahu l - Tevakkuf bllmlr•n bir ta.llret. Etem Beyden. ,·ilayet işleri hakkında cak, öldürülmüş bir domuı kuyTatı 
- 60 - Yazan : Halil Ziya malumat. edinmek için hükCımet kona getirmekle mümkiln imiş. Şehirde otı 

$!ına gittım. Vali Be.r sabah ~aat se-·rup (la. nlanmağa çıkamıyanlar d 
Mektebi idadiı Hiımet idaresi. Ka. gişelerin kapanmuına müsadiC za- kiz buçuk için rRndt\'U nrınişti. Tam btş lira nrertk bir kuyruk Htın alıı 

rataş. el~ ~-un.lann üçü de hfnce bir de- mania~& ancak nsrl olabilJHk hele- zamanrncla makamında buldum. Dİ· rak bunu hük6mete halim ediyorlaı 
m~ktı; üçunün de arasında öyle s:ımf. canlarıle dolu rüyalarda çırpınır· ğer hiHiin memurlar dR heyeti vekile mış. Şimdi birçok kim~eler de d< 
mı rabıtalar nrdı ki bunları bir kül- dıın. · t f · •• • b d ·ı · ı · · t • • .ı .. .. .. ... . . . . nın ayn n tesbıt ettıgı u z&mın a muz an ı e maışet erını ermn ~ 
l un. uç c~ı u sa.) drrahılırdı. Mektebın Yorgun fakat memnun bir hayat.. yerlerinde ıdiler. yorlar demektir. Avcı, domuro 

t.al,ım '~e ıd,are he) ~tinde he:aber hulu Abdürrahman efendl de daima mü Yal! Etem Bey Samsuna o-o leli ku'-'ru~unu be11 lira ... ·a aAttı"t tribi e1 
Balık işinden anhyan bir dos- nı an sıma arın tattl 2'&atlerınde gaz<'tc cadeJ d f k t d . .. • • .. .; " 'Y .; .ıs ... 

lum anlattı .. idare inde h . e en YOJ'&'Un a a aıma mu· henüz b<'ş ay olmu,tur. Kendi"'i i~ik ni de burada kurulan bir f&brlkay 
.. _ ulunulurdu, \e ekserıyet ıafferiyet kaıandrran yorgunluklar • .. . · · · • · .· · ~ 

BaJıkcı .senede 40 liraya J 20 uzere Karataş elinin gece.leri meta- d b' lal mucadelegı ıanta.nında Demırcı, 11tıyormuş. Btr 1svıçrelı, ~a.mıund 
. an sonra memnun ır adamdı. Onun G" d k ak ı · ·r d k b' ı· r d k bi b f b ıp ve m~ai günlerinin neCes alrnacak b h 

1 
&--b • or e6 al m am ıgını ı a e er ·en (87) ın ıra sar t er r uz a r lira faiz verir. 

• • • 
Resmi istatistiklere göre: 
Alelade ikrazalta faiz yüzde 

onbeıten aşağı düşmez. 
• • * 

Mahalle sarrafı, ayda bir Jira 
için on kuruş alır. Yani bir lira 
sene sonunda 120 kuruş faiz 
getü-ir. 

• • * 
Köylü ve fakir halk tabakala

larının iztırabım anlamak ister· 
seniz faizcinin yüzüne şöyle ba
kmaz kafidir. Ne köylü, ne de 
fakir tabakalar vergilerden muzta
riptir. 

Vergi ve faiz 

. . • . , u ran zaman arı aııa ını ttılkın eden . •. 
dınlenılecek, Ye eglenılecek fırsatları· mefturiyet tehlikeleri k ı:1 h ~akallı kaymakam nanule anıhrmrş. ka~ı yaphrmı~ Orada koy'lüdtn, de 

t ' · ne ar~ı ru una l'd ı "t" .. d l · d d t ld " d nı eşl\ıl ederdi. kuvvet veren bir devası vardı. Yazı O hava ı e 1u un muc:a c enın evam muz 3vcılann an sa tn a ı.ı t 

içimizde ruhan, fikren bizimle b~ ma~asında önüne nasıl bir kağıt par- ettiği müdd~tçe düşmanla, sillh elin muz etlerile &ucuk imal ediyormu 
raber olan iki şah iyct \ardr ki m-enşe- ta~ı teıı;adüf ederse ona eHnin mi de, dağlarda çarpışmış, \"e milli mü- Bir okka d<>muz eti, burada 10 • l 
Jeri medre e olduğuna göre vehleten haniki bir hereketile muttssrl yazar. cadeJenin belli baslı simalan arnsına kuru~a sah1ryor, bir domuz da. 10 • l 
bizden uzak olduklarına hükmediJehi· dı: Buda ge~er yahu! girmi~ti• Ura dan a~afı tutmuyormuf. İ!1'1Çre 
lirdi. O~ii.rlerin,in ilk kı~m~M sahne Ru d& ~eçer !w. Evet. hep ~eçerdi, Etem B y, buraya nıtraııt valili· nin hu Mfteı eylülden itibattn 15 • ~ 
0!an muhıtın an anatın.a ıçtıhaden Ye 1 ıAkin ~neler de beraher, ukalımnda ğinden Relmiştir. Valilik n kayma· bin domuz Mvkede~eğini iJitt.im. 
fılcn adRkatı tamm('~·ı muha~ar.a et. elemlerden, dd111Jerden, füturlardan, kamlık ettiii yerlerde bütün mesaisi· !kinci mücadeleye eylülden sonr 
m_ekle bcr~her. teceddut~_en·erlık!e Y~· k~illerden l'e nadiren zencirin pa~. ni temi7.1ik fslerinde teksif eden Sam· ba~lanılacakhr. ' 1ali bey: 
g.rnc çareı felah bulan oyle kavı hır ı ı ·· t•'tü . • . . · ıra · · 

1. 1 1 . d k' .• . ara or u )eguer hRklarında sun ,·alısı, Buraya gelince hazr ,. " - Domu~ mücadele!r NYHınd• 
a \ıc c en ,·ar ı ·ı ;rekdıgerine muarız pa kırm ~b ti ı ı · 
zannedilebilecek olan iki tarzı telıikki· rça par~.a . ızı e~~ m er nı .ret işlerinite temiıleme ameliye•i ic- Umit ederim ki, maheulltr arziye h 
nin nasıl hattı vasrl ile birİeceh:'ıece· ko.rar~k ~ozJ.~n ald.~~n ~eş,·elerle dol ra etmiştir. Hemen denebilir ki Sam bir r.arar görmeden kurtulacak. H~ı 

"' · gun hır omru de suruklı} en enelerle · · h. lfk · · 
ğine mevcudiyetl~ri ile birer bürhan h h h d' sun, be~ aydır mtitenıadı tr tcm1z de memlekete hariç~n bır mıktar pı; 

era er er feY geç«!r ı: ,.e o seneler: · ı k d J k" · 
göstermis olurlardı. . . . • . ametiyesıne ~ahne o ma ta rr. !I .ın· ra rirecektır... demektedir. 

ı> (.eçmış zaman olur kı ha\'ah cıhan . . . . · . 
Bunlardan biri mektebin müdürü d • • da temı7.lık, tef\lzde temrr.lık, na- Samsunda fare mikadelesi de ını 

Abd iirrahman efendi idi. Bu zat nıek eı;~r,· . .. . fi ada temiılik, belediyede temizlik, \C\fCakıyetle neticel~nmittir. VeıirkCı 
t h. . . Nıdaı husranınr bırakarak geçıp h h 1 d ı · ı·•· · ıt· h e ı ınşa ettırme'ı<tcn haşlıyarak heye. 't • ay\'an ırsı.ı ırın an enıız '"• mu· rü ıiraat mt'murunun ıcat ett ı 

ti talimiyeyi t~şkil etmiş, hah'e be· gı tı. " zır haynnlardan temizlik, sAri hasta- alet ilt bütün fareler yüıde yiiı itli 
h.~h:~ ön.~in~.e .katolunacak_ m.eraMlı ~er " " Jrklardan temiı:lik .... hullsa her §eyde edilrnittlr. 

Vatandaş başına vasati düşen turlu ~uşkulat ve mezahımı sabnl~. Mııhmut E!'at efendi. Rayatrmda bu bir temizlik... ~amsun vali~inin htr itindf!, tlı 
vergi 16 Jirayı aşmaz. c;ebat ıle gakhe. çala çal.a aşnıı~ nı. derece tahsile tTltftun, ıdtta. mariıane Temiıliiin de\'Rm ettiği bu ht~ ay ma halkın menfaatini dÜfÜft«\ , 

B k h ha.ret mektebı brs seneJıkten ndı se. . 'b ' · · d . ı · ı h · t" }" tahmi · üyü arpten evci Türk va· .• . . . ~ . . .• •. mecnunane hır ı tlli ile merbut bir tçın e yapı an ış er eı ur 11 • hıılk nazarında da dn lehn ttrd ' 
tandaşının verdig· i vergi (1.25) ·~de.lı~K~· nıhadrılıhk~et~ le~ lkı!ıgt e çıktarmıfş şahsiyete mü53dif olmadım. nin fevkindedir. hav&iyetini dü~ürmem•ie çatııın h 

ı ı. ar"ısm a n un e. ı arza ara · . · b'lh b · 
lira idı Bu para kag· ıda tahvil t . 1 1 1 1 b"t" h .. f Bana tercemeı halini anlatırken Uzun ıamandanherı, 1 usa u vasfı mümeyyiz var. Yapılu itler • 

aı o an ara ıemen u un şe ıın e • . . h h l'd - 1 kta H i inden bir . 
cdıldiği zaman nicpet bugUnkü kan umum ive ini arkalarına takan es- ne kadar §A)anr ayttt noktaları kayd. ?v~. 1 e U&'raşı ma . ç rafında konuıııurkfn diyor kı: 

· tf M d · se tahsT d tiırlu "tkılamıyacak hır halde bulu· 
miktardan daha aşağıya düzmez. ki hocalar tiirlü mevani ihdas ederken e tm. e ıe 1 ın en sonra 0 "' . • - Her işimiz h1lyaldtn ziyade h 

0 hir an fütur getirmemiş ve mekte. z:aman açılan ilk darülfünunda derste. :nan lskA.n işleri hemen ikmal edılmış k'k t . ı· t tm tid' ~· d'ya k 
Halbuki harpten evelki (1.25) hi hakikaten em~ali araı:;ında zamanın ri takibe ba,tamı \'e darülfünun IJ. ibidir. Bl~:ı."\t ,·ali, karı tk olan işle dı a • tfil ınaf be f'kie ırl.1 "'ı'm. ı..1 k 
ah·nı"' alım kabiliyeti bugünkü d"'lh · 'd · · h ·ı k h 11. d h 1 ar nııı.a e t u ı r, fer mı~a• ı 

w .. en y:ik~(>l< tahsil mües esesi derecesi. u amıt ı ar~ın1n ev amı e npa. ri köy ki)y dolaşarak m a ın e a • • . . . . t 
1 

iir :-Yı 
16 lır.adan daha fazla idi, ne rıkarmrş idi. nrnca yalnız kendisine hah~olunan hir letmcfe muvaffak olmuştur. Halen bır ha~ımı) et t mın e m~nt f .' 

Umumi servetin yüzde (33) ü- H t' t 1' . . d t f d .. imtiyaz ile harbiye mfktebinde erkanı Samsunda miibadele i~I hitam bulmuı lan bütçelerde, hu zaman lüıuıns1 
. ey~ ı ta ıfmıyetnın ,· e kzmd' r e k~u· harp sınrflarrnın riyaziye derslerine "" adi iskan b1t~lA.nıı-.tır. masraflua ~ıbül tdtuk varidat~ 

rıtı teşkil eden ve .. giler ile kolay ne-ver " e ra rnı en,ıre a ır ım· . .. .· ,. mu bu ha ·al yüzUndtn guek htl 
~-en bir sikayet esidir. lcr ,·nrsa onlardan terekküp etmis ol sadık hır mudaHm olmuş. Daha son· Samoııun kazalarında, ba , ıığr111 " :> • • • 
~~ • . . . ra m-1·t b' hukuk lmtiha ı a lı· . . . . 1 diveler n gerek ıdareı hususıyeltr hı ması onun mesaı1'ıni tetvıç eden ca e 1 ... n ar ~a dıc ağrısı gıhl adeta. tahıl hır hal n an " .. . . 

Halbuki vergi şikayeti gibi k h' 1·1 "btela old - h t :r • kn mutea.hh1ttere karşı borçlandJkl 
me!-<'ııt bir mar.hariyet olmuştu. ''~ en. •.r. e 1 e. mu ugu. as a- ha;)-'Van hır5.1zht1. bu hU6Ul3 dııır o- ' . .. . • . . 

goı.üken derdin aah köylünün .,.1 kt b' , t C d h" lıgın ıhtıla~larıle çırpınan refıkasrm 
1 

k t .. t tb'kı'le adet .. rı tcyltrı orlıyememı~ler, bıl\neticc 
ı• e ı> ın ru mes u e'i a ın an ı· an anunun amamıı a ı .. .. 1 a 1'I 

ve fakir halkın boyuna ri hclki hirinci"i tatchenin hocalar il~ ıaptederek dersi haıırlayr~larını öyle kökünden kaldırılmıf bir \'&ıiyeltedir. halkta hukQmete kartı ne de o . 
faizciye !<anından, canından, al- hi~sen Ye fikren mukareneti, hocalann müe~ ir bir !C;Urette anlatmış idi ki bu- Hayvan hır ızları, derhal rnahkente)'t iti.matınılık hiı;ısi uyanmtıhr. Vı~fı 
mnın terinrfen, çocuğunun gıda· talebeye kar 1 bir bü>·ük birader ııfa. n~ bir zihayat la,·ha halinde görü· verilmi§ haklarında ceıri muamele tat mız, hu fe)'~tn evvel, llalk ilt, 41'1 

sandan, karısının çama~ırmdan, tile merhutiyeti idi. ·Hele hfr.ler, ge.ns rum. bik tdilm~ auretile , illyetln bütün l~t aras1ndakı mU~a!llebatı hUsntt ~ 
hayvanının yeminden a~ırıp hocalar, mektebin on sınıfları talc- lzmirde bir an bo~ durmadr. Dir kazalarında hır~ızlığın önü alınmı~trr. ıım etmek, deYlettn şeref vt h&)sıy• 
verdiği ve bir tih-lü ödeyemedi hesile sin nen o kadu az hir mt's~.re ifo yandan mektepte hikmet, kim~·a, tari· Bil ha a muzır ha) unların itlafı tini d&ima halka kartı muhafuıı et 
ği borcudur. a) rılmıs idik ki arada me.v<"ut muna~. hi fabli, cehir, müsellesat, henrleM'i .. d büyük :me ailer ıaı-fedilmİ§- mcktir. 

bt't hü) iik cocuklann çocuk gençlerle re mi.)e okunur, hir vsndan bu ders· ışın efl 
1 

.. b' 
1 

d 'ti . f Bu fikre istinıden, F.t•m :8. ite bış 
l·"L ı· T- k' kN d · tir. e el uz ın erce omuıun ı a ı . 
... Ki apçı ur ·ıye ·oy e, şe- temasına henzerclf. ferden riyaziyeye mütealtik ohınları ok b" "k b' ff k ti . t t3dığr gün hilOmum kua haledıyeJerhu 

h. d k b d l ht k . • ç uyu · ır mum a ı) e e ın u~ e· _ • ,_ 
1 ır e, asa a a a a urusu, Bırçok eneler g~tikten ~nra hun. bizim Archirned~ diye telk;p ettifl· . . . . • bir tamim yaparak butçelerınl, na 

t · •· b' · d ı d ı · · · •ttlh dti t kkf h"l..4t. dılrııı tır. Bu havahde, mllhl'iulatı ar .. . • . a sınegı, ıt nevın en bugün ar an \tmını ı a era lhı.ume. mfz Tfllyet mühendisine denetmtk • . 
1 

d d kın t.ahııımmul ed~biJeceğı nr,rıye gcı 
· · · , zıye) ı ler ıaman tahrip e en (). . . . 

türeyen tüfeyli He aıkıdan sıkıya tının muhteJıf namlarla nazrn "e mec için riya:ıiyeye hakikaten şayanı J,11y. .. .. re rnıını;ıfane hır ı;urette tın:ıırt1 ftme 
il d 1 · d.k 1 . li"i mch'us:ın rci i _ Halil Bey - mu:ılardan korunmak, o kadar mu~ul . . dl . . ka 

m ca e eye gırme ı çe vergi erı : . . .. . . • . . . ret bir istidadı olan hu zatı ihzar ederı 1 . . . . k. h ta ·)a c<>hı'bı' •"rla· lerint bıl r:mış, el"\'elkı ~enelerdt • 
ı· • :cı kımını cunı'· ""hn :Nafıa ''ekaletı . . . . >1r ı~ ım1ş ı, er ı ..... ' - . 

metenğe ınairsek ıztırap inmiye· mahkeme rı)'1l~etinm ağ1r \'aııfe ı ara· d k' . 
1 
.. .. b h elin baran 'e Cakat o nıspette hor,Jını1t 

k . mü teşarı . ıa Bey - olarak buJ. .. sın a ı maıum unu u ayunın · . .. . .. 
ce tır. d k k d tl' . 11 kk d . f!ınıfa nasıl hulm,duguna taaccup den koruyabilmek için Jrnr tarlarla hir t>e-ledı)e butçelerı, bu U.)edı yu* al 

V · · k · 
1 

u ~at' en • · chn ı~tet )afş ~t 1
1 cnı edilen Hatlerde hunlara yetiıı;tikftn haş bA'' • h 

1 
"' k ecbvrı·,. ... tı'nde li teneı.ıül dmis.tir. Hııtt.a Sa..nwa. ergıyı verme •çin öküzünü en ırn ıyar.ın :ıngı ına a aı o aca- . . h rr Ji ~çı u unuurma m ., " ... 

satae l<öylünün ıztırabı faz.iıcinin ğında liph~vc düı:;erdim. ka geceJennı mu tt ı anlara, eı- imi.§- Etem Bey Samt;un \alWiinj de nıın me~e~ belediye bütçesi 800 hin 
eseridir. Geçen sene Tu"r'-ı·yede ,.1 kt h • 1 • 1 • -:ı_ cümle fransı~cadan tucümelne. hııt.re. h.t 1. h . ·et lerdji'-i i;:;Je· lira iken hu Hne bu miktar, 3M bin K u e c c, açr ır açııntaz, gayn "'ın. d d' B 1 el on ( ı· t 1 1 rıt c el ıncr, e enımı) .. • • . . . . er ı. un ar a un aa ne t ı- . . J • • • d · ·ı · r ~ ~ ..1 t ıehin gös~erılen ( 30) bin bina lım unsurlardan , bılhas..a ınusevJl~r . . :rın arıtsma bu meselryı de SQhlll~ ıra) a ın ırt mı~ ır. oene ı•3~m111. "' 

faizi yüıünden sahiplerinin elin- ıfcn Türk edebi)atı deralcrile kalbi ğmı doyurma~a ~ıf~~et dml!uiı: ~ili· ve ">iüle Jıa~ar bütün dnrnııılar• it- ıim edilen '"' bir milyon yüı bin lira 
den çıktı. Parasile dere~ lik ırklarına ait faaliyeti mektebin son kaJarına da hJr ıstJı.alı~t nere .. ı a,d~- ıar rdPhilertk ~f'J.dlde tedhir almış. tııfan bütçede hu tedhir M.) ~fnde 
k b tüf I' . k f y k sınıfın ela tC\·kif etmh cr<'k t tanhulda mı) an bumarar;nı mraut tohumlan· t.ır. Bu hu~u~ta hir de k;urnn varmı§. (:y)()) bin liralık bir tuarruf )apıJmak 
• ~a? u • ey ının ~ a!lını ezme tahsillerini takip ettiJcr. Ye. orada nı 11~rlardr. Rıı kanıııı tatbik edilmf'fe bıı~tanmı~. fmklnı elde editm1ştir. 
ın ılabm şıarı olmalı ır. telkin oluna" tiirkliiğ~ muhabbrl Bir aralık Te·dik .Ne~z;adr rü~umat eo 

1 
.. 

1
. k .. . 

1
.. h f"'ı·t ~vlülı ' ·ada"r Y.tem Beyin Samsundllki faalfy• 

,. • • k1..t• ı·· · d t r d • h , ı . ~e uı ı, o' .u !.r .. , . ,. 
iti terini hurada tiirk muhitinin müte il ıp ıgın e11 en Jr e e.rtesıne \11\UI\ b' d · .. 1 .ı· r.c mechur tutul· tinden biri~i de yıllardan heri sürfilt 

S h ·ı· k tti . .s· h h k ır poıu1. o ııurmc,. f vrİ SlllCk ÇC}{irge ma) i:ı simaları 51fatile tenmb e etti ~ s.1 ıne Se\· e . Jr attı ar~ et ' ===- ' ıııehte olal' memurin mu}ıa\<t'!mi\t t.ncU 
lcr. çıı:dt, ''e ona az ı:msn sonra lstaı.t~ul· ırapt altına ahnamıyan t~m-iflerinde •nrnl!'de <!12fl) S<?n~l!-inden hile kat1111~ 

Devlet otoriteai tüfeyli çekırge 
ile tüfeyli filoksera ile döğüfüyor. 
Sivri sinek ve malarya iJe dövü
şüyor. 

Türkiyenfn fcese3ine musallat 
o._n kanatsız tufeyli sivrisinek 
ve çekirgeden daha imansızdır. 
Sinisinek, çekirge mevsim göz
ler, halbuki bu kanatsız tufeyli 
yaz k~, ilkbahar 6on bahar 
gece gündüz, -sabah, akşam, öğle 
demez, Türk cemiyetinin bütçe
sini kemirir •. Sarı yü:..lü köylü, 
hasta lakrüddemli şehir çocuğu
nun .sıhhatini ve hayatnu emen 
bu tufeyJidir. 

' 

Mektebi idadide arttk yahrn\ )'iik- d_a mekttbf 
11'!~L~~ -~a:: ttk~1e1r'r 11~· mttannirtan" hatalar )~ptıkı-a hiiH;n ı-nak \:tılkcn hu defa bunların 1te-

sek ~mırı hd el k 1 t S tıhanlannı pe" '11u) Uft. ınr mma al\-.. • • 
1 ar u em ~ a m!ş 1

' ' on ye.tle geçirmek i•kftnrnı ,·enli N. lnr c:ntlatarak 1\'eiıı !.. deiı~1cri 111en hep i ikmal edilmi~ 'e tem ıJt.,.. 
ratarı Pransrzca dt.rstme inzımam e - ' ı · · B · ..:ı .. ,. • ta 
d T~uı·k ~ı 1 · t d 1 ·ı k lL" Hatta txmi de aaladı. MN<:"'alemin olurdq i onu ıkıpkırro 1 1.1 ~apar'°<' Mn· Jtlış1ır. u ene yenıııu mfrn .... ını • 

en eue llya ı er erı e a 111 .. ~ -..,..., • • .. . , • ~ • • 'JJ " ·· · d . ıa<'.öik tetk• 
nlliknlarımın ~ünden güu. :arttığına ba§rmdan aJkm olmasıaa mecbRmeı ef. ıki aimanlıgın 1ı1erfınc teca' ııı l'c\ı.mış..j ') e .. ı.CJ t!H .uzenıt e >~P' .. 
clikkRt ederdim. Ve burada geçt?n sa nıiyerfl\; "Benden ibret al!,. diye ıuu· ~e ·ne Ear'•ıya, tutıılmu~ gibi t:rapa J\at ıle ~u~ı)e ~. ttkaut mutınelelerl 
ntlarmıa lta)atıının en giizeJ zama· ahazekar na.ıarlarrnın hücumile hera·- titretirdi. de lkınal e-dıltctktır. . . 
nı nazarilc bakardım. l>rr almanca ders almak için mağlup 0 r.aman biz ikimir. ktti kı!'i gülerdik. Şimdiye lı;ada:r gerek beledıyeıı 

Yalnız beni tar.ip edtn hir tlert etti. :\fanmut Esat dendi lınıirden Eonra ,.e gerek Jt:a u51 muh~bisi kfilliy.Ui 
urdı: Mektep saaUerile hanka saat Widemann isminde ihr ~ an .at ika dıırdıı mu. 1layatında hir tevakkuf d"'' I horç attmda katan S_TMU,., f;feSI 

lcrini telif etmek. Mektıepte refik· miitRhas. ısı ıfatiJe ~eJerek b:mirdr.n resi ı;ec;frrli mi? Onun fs1irahat anı,Be~ in çok titiz etatl bu ttabinı. 
lerin1in sabah u öğle der8lerlni ba. :R:}nlamıyan, ~~1 r.ad~ _ço~uklaıı· anca'k mtuırmaa ~almRk mıkadtftrdi. borç1annı da ödenıtğf' hı§lamı~tn'· 
na hııakmak .suretile gi;Ateııdikleri nrn heı:uen hep~ı~ın muallımı Karl~ .za· Bu ffa reç•r yahu! .. ff.ep g.eçip cit- Jündi~inden Samsun, bitlılÇ sent. jsbJ 
IUtfa ,.e banka e.rkanmın müsamaha de Emın efendının I.uka k:ııhve"'mde ,. 1 B' . "'bd" h f d' ı .. '"' k b' • . ~ h' .h . 1 :ıı ~r. ı~1 e. ~ ıırra •en e fll ı. 15aclece horç od~nıekte.n .,. a ır \"S" sma rağmf.n alaturka n alafranga şatrnn refıkı olan ır ı tıyar a ıtıa11ı . . • . • 

ı · .1 "t ,. llit oy. muallim oJl\rnk intihap P1tik. Seıı. o, ~tr.3f1m4a daha ilaha y:üzlerce .,,./e iMemıyel!ek, hJlAha~ ftMHn ~ 
saat enn t.aaruıun .. an mu l' e . f' . . .h. • d il · .: •. ı • · 'k l ~ ·· " "I --ır 
le sıkıntı günlenmin uasr ıThnim· Bır zat her mana.siJt ~li~ 1'abt git· re Jkıle~ d~stJa:rı~ nep hın ın ar m- ~n ,.,ar ~er.m11 :ı ·ma ••Şun•'"'" 
dl' ~·H -etmiş iki hAla hazen 1Ml<1.-hin yet Mttbt k'üçü'K c.UEtı~e :hir 7.ıtt lirli ld c:a pçüklenae ~it (l!dum. 

1 
tır. 

dem aatiai kqamak N M:nltaya hen bu mü§ldil Jilama .bir Wılü aq.W .flalıt Ztra: Jlt§aM ~I ilt:ıU ltl•ntl• 





1 Mu.ahabe 

Yalana methiye ! 
Biıttün insanlara, bütün insanların 

eeerlerine dikkat edilecek olursa gö 
rUliir ki, hepsinde hakikat biribi
rlnden farklı telakkilere uğramış, 
birinin hakikat bilerek uğrunda bü
yük fedakarlıklara giriştiği bir da-
va, bir diferi için tamamile haki
katin zıddı sayılmıştı. Şu itibarla 
göisümüzü gere gere iddia edehHiriz 

AfrlKede ev mevsimi özür 
Hasan Beyi müdür çağırdı: 

. Hasan Bey, dedi, bu günden iti
baren ,·azifenize nihayet vermek mec
buriyetindeyim, artık bıktım, daireyi 
altüst ediyorsunuz. 

Hasan bey bu sözle bir ... giydi, fa 
kat masum bir eda ile şöyle cevap ver 
di: 

- Nasıl olur müdür bey daireye 
uğradığım bile yok. 

Gaf 1 

ispanyada muhtelit haplsaneler 
açıldı 

ki hakikat denıflen şey, bütün be !\liyop ııcı: 
şerfyetln mtiQterek bir mikyasla öl- Hüsnü Beyin bütün arzusu kadın-

Y - Affedersiniz, buralarda bir gorile - Beyefen(li, ceza müddetinlz bitti, 
çilp bulabileceği bir nesne değildir. es ıt'.üf ettiniz mi? lara karşı zarif ve hürmetkar dav-

kt f k t b. bol bo f tnhlh.·e edildiniz. 
Halbuki yalan hiç öyle değildir. Ya- ranma · ı; a a ıçare 1 ga 

kt k d . · ı d - Aman ht:Ş dakika müıaadc .. 
lanı her yerde, her zamanda ve her Tuhaflık yapma an en ını a amaz ı. 
şekilde bütün beşeriyet biribirinden Bir gün bir mediste bulunuyorlar farksız söylemeğe muvaffak olmuştur. Kendisini nr~f .ve hoş sohbet adde- dı. Ev sahibi bulunan hanım koca- Zamane çocuğu 

Sayfiye 
Şerif Bey, işinin çoklufUlldan • 

sene karısı ile beraber sayfiyeye si· 
demiyecekti. Behicenin ısran ilzeri-

ne onu yalnız göndermiye kadar verdL 

- Amma, sakın, dedi, seni baş
kasının kolJannda yakalamıyayım. 

- İnşallah, ben de öyle ümit ede 

rim. 

Vesika 
Polis şoförü durdurdu: 

- Bana bak, dedi, bir daha hızlı 
gidersen vesi.kanı alırım. 

Şoför cevap verdi: 

- Alamazsın! 

H t 
, t ht ı·f den ve bu kanaatını arada sırada izhar sile ayni yasta olduğu halde bunu .. .. . aya ın ve san a ın mu e ı e- . . 'l' Buyuk baba yenı beş yaşına basan N d 1 k 

serlerine muhtelif tecellilerine ba- etmekten de çekınmıyen bir adam bir kabul etmezdi. Bu kadın 0 gün diyor • - e en a amaznuşım, anun-
kaea.k ~lursak görürüz ki yalan, mecliste aklınca tuhaflık ediyor fakat du ki: .. torununa· - Evet kanun, anladık, anladık 
dUnya üzerinde birçok müessesele- kimseyi güldüremiyordu. Çalıştı, çaba .. Kocam kırk yaşındadır, belki i- - Yavrucuğum, dedi, maşallah amma vesikam yok ki alasın! .. 
ri~vticut bulmasına sebep olmu~tur. ladı muvaffak olamayınca içerledi ve nanmazsınız, fakat kendisile a ... artık büyüyorsun, adeta koramn Fırtına 
H 1 • t bUsbütün yal d k . dedi ki: mızda tam on yaş fark vardır. kız oluyorsun. Halbuki pek iyi ha-

e e sana , an eme H.. ·· Be b ·· ·· · ·· · ' tir, yalanın ta kendisidir. - Sözlerimi anhyamadığmız için .. u~nlu . y u
1
soz uzerıne guze_1 hır trrlarım, bir pazartesi sabahı doğ- lki komşu merdivenin başında kar 

• . .. 1 ·· • h 
1 

d . .. soz soy emı.j o mak ve komplıman Edebiyattakı teşbıh ve istiareleri gu muyorsunuz, e e ara an hır mud· al . . d d" k. muştun, o zaman .ile kadar mini mini- şılaQtılar: • . yapm c ıçın e ı ı: Y 

~~yan:~i., :o!:1ran n~ir, yalan de- det geçsın ° zaman bu sözleri anlıya. - İmkansız hanımefendi, siz de idin. - Dün geceki fırtınayı duydun 
a mi ır • a a meş ur İngiliz edi- cak ve gülecek hale gelirsiniz. zevciniz kadar genç görünüyorsunnz. Bu söz üzerine küçük kız, hayret- mu? 
bi (Oskar Vaylt) bir eserinde "}alan Dinliyenlerden birisi cevap verdi: · .. ·· · · 
söylemek kudretimiz eksildikçe san- - Bu sözlere gelecek senelerde gü Siyah ve beyaz le küçük ve y~varlak gozlerını açtı ve.: - Evet, s-enden biraz önce geldim, 

at eserleri ibda etmek kabiliyetinden lece.ı.: · t · ç·· k"" tuvaletler - Dedecığlm, yanılıyorsun, dedı. kann kapıda bekliyordu. 
gımı zanne mıyorum. un u ay- Ben paza ... ~· g·· ı · d d · ı 

mahrum kalıyoruz,, dememiş midir? . .. . ' • l.Cl7t un err ans ers; a -
. . • . • • nı sozlere bundan bırkaç sene evvel Küçük çoc~k, annesine: 

1 mağa giderim. 
Ressam iseniz çızdıgınız tabıoyu, gülmüştüm. - Anneciğım, dedi, siyah tavuk-

Şahit 
Maznun: 

tıpkı tıpkıs!na tabiata benutme~n e- Kazan" ıar her halde beyaz tavuklardan da GOzel anne 
serinizde muvaffak olmadıgınıza Y ha akıllı R i be AH h hi · k

0 

L-işarettir. Ondan dolayıdır ki bir f o- Samüelin oğlu evleniyordu, geldi, · . h ti Kadının biri, arkadaşına öteden - e s y, a şa ttır 
1 

~., ' Annesı avre e sordu: bu iczi yapmadım 
babası d dl ki " beriden bahsederken dedı" kı" •• Y • 

tografı, - karşısındaki çehre veyahut na e : - Neden yavrum? Reis: 
manzarayı olduğu gibi gösterdiği i- - Baba, sevdiğim kız fakirdir, fa- ç·· k.. ·-· • h k - Ah, benim rahmetli annemi - un u annecıgım, sıya tavu 
çin - bir eseri san'at addetmezler. kat onunla evleni~m mes'ut olaca- lar hem beyaz yumurta yumurthya- bir görmeliydin, ne güzel kadındı, - Maalesef yegine celbettirenıiye-

Şu Karamanlı bakkal, şu Kay; ğım. bildikleri halde, beyaz tavuklar siyah bilsen 1 ceğiniz bir şahit gösteriyorsunuz. 

serili pastırmacı, şu Tatar manav, Samüel gilldll: yumurta yumurthyamıyorlar. Arkadaşı cevap verdi: 
şu Kumkapıh gizanocu, şu ermeni - Farzedelim ki evlendin ve G - Sen babana benzersin değil mi? 
ıokantacı nefen zenrın 01mu11ardır. mes'ut otdua, bu ı,te ne kuanaca1ı- ece ve gftndtlz Mlkel An 

Mantık 
- Ne o sahte para basıyor mUf

sun? Eksik dirliem kullanarak, he!ııaba sın? Yaşlı adam, yt'Di evlenmi~ genç ....._--........__ 

fazla yazard7 fena yağ kullanarak, kadına dedi ki: Nam k •-a T t"l · • 

1 l Ü 
•• kl · . .. k. ·ı·h tolur... . ı J.8111 ı ın a o yesını 

e ma ann ç ru erını surere .. ı a • - Ucmek, kQcat'rıla Amerıkaya gi b" isaf" bi 
Yani yalan söyliyerek değil mi? lşte böyle sözler - ki adına r.eza- diyorsunu7 • burad~ l«'C"' ol:I • . ır m tr, r tablonun 

k t t b• i lik f"lA d d 1 ' - ugu za durdu ve· 
Cemiyetleri dolqınız. Hele ha- e er ıye, nce ' 1 can a ~ er ı:1an oraaa güıutiaz l>ur:ıda gündüz • 

gezen ' - Tabii, sahicisini yapmak kolay 

önünde mı? 

Otomobil idaresi 
nımlann toplandığı salonlara uğrayı· inanm~yın - katmerli yalanlardır. olduğc zaman orada gecedir. - Üstat, dedi, şu tablonuz Mikel 

D ek zah
"rd hakikat" d Anjın tarzı a k be · - Na!lıll karın otomobili idare et. 

nız. Orada bazı gençlerin şu şekil em 1 e ı nra ı- Genç kadın cevap verdi: n pe nzıyor. 
de methedildiğini duyarsınız: ğını iddia eden beşeriyet hakıkat- - Her halde ilk günlerde buna a- Üstat: mesini öğrendi mi? 

_ Ne janti çocuk, ne kibar, ne te yalana bayılıyor. hşabilmek için epey müşkülat çekece-

1 

- Beni taklit edenler o kadar çok - Evet ama, yanıma oturup altı) 
nazik, ne terbiyeli 1 :lopbı 34'f,e ğim, öyle zannederim. ki, olabilir. öğreterek .. 

·····----·--------------·-·-·-····--·-··-· ·-· ···-··· \ 
Bu methe sebep nedir, bilir misi- • ......... --.. ··--... - ................................ - ........ -·-·-·-.. ·-··-·-·--·--•www " .... . 

Hayal ve Hakikat 
niz? Çünkü o genç önüne çıkan ka
dınlara kompliman namı altında mut 
tasıl yalan söyler. 

Kırk beşlM yaklaşmış bir kadına 
der ki: 

- Ah hanımefendicifim, IstanhuJun 
eaki Alemleri de fena değilmiş, 
fakat siz o günleri hatırJamaz.sınız ! 

Sürme ve boya ile gilzelleştirilme
fe ufraşılmış bir çehre karşısında 

bir: 
- Ah ha.nımef endi kirpikleriniz.. dıi 

yerek sUzfilür ki suratsız hanım mes- Anne5ine n:ızaran Ahmet B Babasına nazaran Nişanlısına nazara11 1\Jü~takbel kavnanasına nazaran Kendine nazaran Ahmet B. 

-

Kızlar çukura düşünce Niyuvra gazetec~nin sözünü kesti: Gazeteciyi gittikçe fazla takdir e- vimiyim. Maamafih size karp göster<-

Yazan: Alek .. ndr Kuprln - 24 - <.;c\'iıen : M.Gayur - Konyak getiriniz den Lihonin sevinçle bağırdı: dikleri teveccühe mazhar olamadım. 
- Küçük tontonum, hasta bir ar Bu ne\o"i ısrarlar sermayeelrin iti· Manka ilave etti: - Ne centilmen adamsmız. Bana Borsi Sobqnikof münidar bir tebee 

_ Bı·r de armut'. biraz konyak verirsiniz değil mi?... sümle mukabele etü: 
kadaşım var. O kadar hasta ki aşa- yatları meyanındadır. Bununla ,·akit . ğı inemiyor. Ona elma ve çikolata gö- geçirirler. Onların yeknasak hayatın- Simeon diğer bir şişenin mantarı. - Maalmemnunıye · - Mahallin kahyaSll 
türmek istiyorum. Ne olursun bana a- da bu bir nevi eğlence vazifesini görür. nı açarken hürmetle gazeteciye ce\•ap Gazet~ci bu sözü söylerken Lihoni- Bu sözleri Peatovun lşltmemezlik· 
lıver- Her biri müşterinin parasından ne ka- verdi: ne saf bır bakış ile bakıyordu. ten kelebilmesi için yavaş söylemı,ti. 

- Arkadqın mı?. Saçmaya lü- dar çok sarfettirirse o kadar şeref ka- - Başüstüne. Serj Ayvanoviç. Sim- - ilk görüşte ben de sizden hoş- Gazeteci duçar oldajıı taaruzlar-
zum yok .. Haydi fındıkçılığı bırak da zanacağı kanaatindedir. Halbuld bu di geliyorum. landım. Doro Çenko barındaki hali- dan asabileşmeğe bqlamıştı. Barls 
uslu bir çocuk gibi şu koltuğa otur. suretle sarf ettirmekten ceplerine bir Lihonin havretle sordu: niz iyi bir arkadaş olduğunuzu göste· talebede adet olduğu veçhile talebe UY· 

Ellerini kavuştur bakayım Vera ye- kar gelmiyor. Yalnız nkilharcın tatlı ilk d f · 1 k. "Ç k ) d ,_ riyordu. mıyanlardan birinin meclise iştiraki • 
1 

. - ~ a o ara ,u ur :ı riOn-
rinde fıkırdıyordu. Gözlerini süzerek ~ua~e. esme v~y.a umumane sa- yak getirdiklerrni görüyorum. Ne va- Lihonin gUldü: ni hoş görmezdi. Onlar "Yabancılar,, 
cevap verdi: hıbesının bir taltıfıne mazhar olmakla kit istesem yok cevabını aldım. - Artık yckdiğerimizi lüzumu mik- idi. 

- Ya elimden gelmiyorsa ... O ka kalı~orlar. . . Ramzes saka ederek dedi ki: tarı komplimanladık. Şaştığım bir Onlar yalnız ne söylenirse kafa 
dar cazipsiniz ki... Sımeon ıbr kahve takını, fınsan- B lk" ~C' • A . 

1 
tek nokta var. Nasıl oldu da şimdiye sallamak için cemiyete iştirak edebilir.. 

ı b" · Be ed·kt" · k - e ı .--,erJ yvanovıç paru ayı Bu mesleki dilencilik kar ısında ar, ır şışe n 1 ın: y~mış ve şe e~ · · . , • • ' • kadar burada karşılaşmadık. Göriinü- ler. Fazla söylemezlerdi. 
. . . . .. ~ leme dolu tabaklar getırdı. Şarap \'e hı bılıy or · .. p to k d" h ti ri d h Lıhonın dddıyet ve musamaha ıle ba- . . . B . "' . . • . şe gore buraya oldukça sık geliyorsu-ı ea vun en ı eye e n en a 

şını sallıyor, Emma Eduardovnanın ra şışelerının .mantarlarını açtı. Yar- arıs .,_obaşnıkof. ıla.ve ettı: nuz. riç olması af edilebilirdi. Fakat onla-
Al "ves· . takrt d k. çenko gazetecıye sordu: - Belkı de bazı ımtıyazları vardır. •. . . • rı alkışlamaması karşılannda lAka)'t 

man şı ;:• 1 .' ere • • . - Siz içmez misiniz? .. Affedersiniz Gazeteci bu ~öze karşı soğuk kanlı- Nıyura safdıl bır cevapla bagırdı: ve terbiveli dur:Oakla Hctifa etmesi 
- Pek a ı pek ala! pek ala. dıyor eğer hata etmiyorsam isminiz Serj lığmı muhafaza etti. Ve Ilorisin zarif - Serj Ayvanoviç müdavimlcrimi· kT bi şey değildi Sobaşnikofu 

do. , Ayvanociçtir değil mi?.. elbisesine gözlerini dikerek sakitane zin en mühimmidir. Adeta kardeşımiz çe 1
1 

~r lrten okta um.umanede kapı. 
Vera tArar etti: d d" k'. d. ası ıçer e n - Evet. e 1 ı · ır. cıdan meğmum Katkaya kadar her-
- Şu ha~de ark~d.aşı.~a şek_erle'."~ --:- M~saadenizle Serj ~yvanoviç. si· . - Yegane imtiyazım ne kadar Tamara kızı susturmak için hi.dttetle kesin ırazeteciye karşı hareket g&ter-

ve elma gltlirmelennı soylemeıe gıdı ze bır fıncanakahve tal<dım edeceğim. ıçsem sarhoş olmamaklığımdır. Bu çıkıştı: mesi idi. 
ıcmm. t Yoksa şarap mı tercih edersiniz?... sayede hiç kimse ile kavı.ta etmem. Ba - Aptal susl 



[ Hikaye Müsabakamız 
----------~ 

Kamp H atı :--ala. rı 

Kömür Ocağı 
Amatör sahneleri arasındal 
Sa.at dokuz! 

Son senelerde mekteplerde, klüpler 
de, ,·ellıasıl gençler arasnidn bir sah 

Galatasaray Kampı 
Hlklre mUsabakamızda bu hafta Kıbrıs lisesinden 

Ratlp B. birinci gelmlştlr 
ne he,·esi uyandı. 

Yazan; Necmettin Sabri 

. . . 54 dakikalık bir tren yoJculuğun- safir olarak bize iştirak eden Pertev 
Bu heves memleket irin çok ıyı hır d 

d d
. ~ an sonra nihayet Pendiğe geldik. neyal !besi talebesi var. Onlar da bi-

Y--- .. ~ı 1 b. b h 1 b . . . istikbal va e ıyor... G 1 t . k . t tb 'k d' l .LlX!NZ G6 ayış ı ır son a ar gü- ar, ana ansan gıbı bakacaklar. fa • . . . v . a a asaray kampını denız enan- zım programı a ı e ıyor ar. 
il. Semalar kararmış, yapraklar sa- kat işte... 1 alnız tıyatro ıle ugraı;;an bırçok na kurmuş. Kurduğu yer çok güzel • Talebemizin mevcudu l :iO kişi Per· 
tlrınıt. toprağa sarı kefen çekmiş. - Sana hiç bakmıyorlar mı? klüpler açıldı. Fakat idaresizlik yü- Önü deniz arkası tren hattı. tevneyal lisesi talebesi de 100 tam bu· 
~er bilmem kime ağlıyor. Gecele - Hayır oğlum hayır. Bana b~k-Jzünden hepsi de kısa bir müddet Burası Adada olduğu gibi çamlarla rad: 2:"">0 talebe var. . 

her şe! ~yurken onun saf ve ma mak mı? istemem, artık onu da ıs- yaşadıktan sonra. ölüp gittiler. Bu dol~dur. .~n ~sıcak zamanda g:ıyet .,o ufak. çadır . . !ı.~r çadırda beş kı· 
!ltan y~unde nur pmltılan kayna temem. Bana bakmasınlar, yalııız ge klü !erde \'eya sahnelerde alı~an genç senn ve ruzgarhdır. şi yatar. Ilır de buyuk tayyare çadırı: 
lrrdL Şımdi bu efsanevi yüzü kor- ce gündüz ciğerimi yakmasınlar. Pb.l' 1 ç :o Talebe istirahat zamanında buraya vardır. 
ili k 1 ki K · · ler 1 ır er. 1 l B b. ·· l"k · nç aran ı ar kaplamış. albım bır kömür ocağıdır. Ar- ge erek oturur ar. Ahmet ey ır gun u mes:ıı prog 

Yafmurun çiğ taneleri gibi ser- tık tüte tüte dumanlan her tarafı • • • Yatarlar. ramını şöyle izah etti: 
IUdiği bu anda Kaymaklıdan Lefkoşa kapladı. Benim ocağımın dumanla- Müsamere akşamı saat dokuza gel Kampı ikiye ayıran ,.e deniz kena 6,30 da kalkıyoruz idman yapıp n bun 
" gidiyorum. Kemiksiz yolların kıv nndan herkes zehirlendi. di mi bizde bir faaliyet başlar. rına kadar giden güzel bir yol ,.ar. dan sonra bayrak merasimine çıkıyo-
~Iannı geçtikten sonra eski mezar Evladrm ! Kalbim kömür ocağıdır. Bu uğraşma ta gecenin birine ka- Etrafı ağaçlarla çevrilmiş. Bur~- ruz. 7 de sabah kahvaltısı,. 7,30. ~ke 
tfın kenarındaki tümseğe oturmuş Yıllardanberi için için tüten kömür dar devam eder. sı hele akşam üzeri güneş batarken ri talim yapıyoruz, 10 denıze gınyor 
lr kadm gördüm. Sanlı beyazlı ocağı. Bu ocak tüte tüte artık kiil o- Fakat zannetmeyin ki bu uğraş- ne kadar güzel olur. 12 ye kadar istirahat 12 ö~le .yemeği 
~ çarşafının ucunu dişlerile ısı- luyor. Artık bu pis ocaktan çıkan lnrz 0 akşa .. d' Hayır Mehtaplı gecelerde ay tam tepe- yeyip saat 3,30 a kadar ıstırahat, !it . . ma ya m ıçın ır. , .. v . . . 3 k d 
~du. kA ... h o~u .. bedn ~aç defa kom pas kdumhanlkar kimseyi rahkatsız:K~t~1ı 'fam on bes gün enel hatta bir de, ag~.ç .. dallan

1 
nıhn.ldprasında ayın zı 3,30 askeri talım...ı_3,30 -:-- 5,. 0 1 ~ a .adr 

l'luıuzun apısı onun ekı çam kütük- yece er ·es rahat olaca • amı 
1 

f r .. ' yası butun yo a a m. talim, 6,30 yemm: yeyıp çam ıga gı e 
~n üzerinde gene böyle ümitsiz, de, Zeynep de... ay evve aa ıyet başlar. . Etrafta ne bir gürültü, ne bir rek uzanıyoruz ve eğleniyoruz. ve yatı 
l&ru ;terİŞ81\ bir halde görmüştüm. Başmı iğdi, çarşafının uç!arını . Üç . saat gibi kısa ~ir zaman ı- se..4' Sade denizin hışırtısı, sonra yoruz, ıo da uyuyoruz. 
~c!~J"'I her kn.o.uştuğumda mutla- acı göz yaşları ıslatırken titrek du- çın bır ay çalışırız. Ugraşırız... . kuşların sesleri ve arasıra ağa~fann işte size bir günlük hayatımız. 
~ zehirli göz yaşlan döken bu ka- daklarmın arasından tüyleri ürpertiic . İlk d:fa oynıyacağımız esen ın- hışırtısı. Ne güzel kamp değil mi': Biz bu hayattan çok memnunuz. 
un köyümüzün en ihtiyarı Fatma Ab en hazin bir inilti çıktı: tihap. ederız. Kampa vardığım zaman öğleyi geç Hep neşe içindeyiz. 
l idi. Ona en küçük bir hatır soran _ Derdimi dökecek destan kal- Bundan sonra rol tevziine geçer mişti. Herkes, sabah taliminden 3 buçuktan beşe kadar talim devam . 
lra ebedt dualarını okurdu. madı. Zavallı Fatma Ablanın söz- ve bunu müteakip okuma provasına dönmüş ve uykuya dalmıştı. Yalnız etti. Ben Galatasaraylıların talimleri · 

Yanma yaklaştım. O, güneşe ha- leri genzimden zehirli bir gaz gibi başlarız" izci Ahmet oymak beyi) hamak kur- ni dikkatle takip ettim. 
?Yormuş gibi iki elini kaşlarına ka- geçtL Matem kasırgalarının i<:inde Fakat bu üç mühim noktada ek- makla meşhurdu. Akşam denizde . . 
lar kaldırdı. Başını biraz sağa iğdi boğula boğula yürüdüm, gittim. On seri uzun mücadeleler olur. Yanına kadar ilerliyerek sebebi zi Akşam denizine be~ de ıştırak et 
~ lekeli gözlerini gözlerimin içine gün sonra çiğli bir sabah pencerem- Hiçbirimiz ufak rol beğenmeyiz. yaretimi söyledim. . . tim. ~e. kaadr tatlı bır haya~. ta~~v 
likti. den engin ovalara bakarken yorgun H 

1 
b' y d . ffa.k Ahmet Bey bu, kendısınden kamp vur edınız. Orada mevcut 300 uç .} uz 

BelU idik~ bana her zamanki tatlı bir ihtiyarın taze bir mezar kazdı- le e hır hı 1 ~r. e bıraz muva di- hakkında malUmat verdi: ki~inin bir anda denize girmesi ne de 
Q h bbetin . tatl d'l. ·ı 1 t k v d o an eı- angı bır arkadaşımız k 

11 a ı ı ı ı ı e an a aca ğmı gördüm ve agla ım. _ . . 0 Dedi ki: me • 
e sonra uzun, bezgin hayatının a- Dere kenarındaki söğütler nası] ger bır pıyeste ufak rol alamaz. · _ Buraya cumartesi günü geldik. Çocukların gürültüsün~en rlcniz-
llannı birer birer okuyacaktı. Tatlı bir gün kopup derenin çağıltılarına nun gözü büyük rollerdedir ( !) 15 gün kaadr kalacağız. Bir de mi- (Lütfen ı;:ıyıfayf çevirinı zl 
'l§layıp acı bitirecekti. kapılırlarsa, sonsuz acılar Fatm!t ab Tabii onun istediği gibi diğer ar 

- Fatma abla nasılsın? dedim. layı da en nihayet öyle sürüklemi"? ve kadaşlar da büyük rollere talip o- ~ h ftaki bllmecemi:ıl 
H vak't 1 .. 1 k .. eçen a 

- er ı nası sam gene oy e u karanlık bir matem çukuruna gom- ıurlar. Ye bu yüzden bir çok münaka· '----------~~ 
ltlnı. müştil. şa olur. Bu devreler atladıktan son- -Geçen haftaki bilmecemiz Tuna, 1 3 

- Beni tanıdın mı? " 
1 

ra sahnede provalarımıza başlarız. Anut, Ut, Un, An idi. Bilenler ara 1 1 
- Tanıdım, tanıdım. Zaten yüre- k k h kk ka anan 
in acılannı Cllnllyen sen kal dm. Gençl~. Haberleri Bir taraftan sahneyi yapmakla sında kur'a çe me a ını z • 

Yeni BiJmecemiz 

4 

Dertıerl·mı yalnız sana açabaiyo- uğrasırken diğer taraftan diğer iş- lar şunlardır: 2 1 
CUmhurlyet Gençler mahfe• :o Ak d L ıc· H 2 - Sa lerle meşgul oluruz. 1 - saray a u ıye • 

'llm. llnln mUsameresi 0 .k. .. matyada Uzman H. 3 - Şehzade başı I_ 
- Niçin? oğlun seni dinlemiyor Yakında Glatasarayda açılarak o- yunun başlamasına daha ı ı gun .., D'. d H 3 

. . d varke h hazırdır. Yalnız Burmalı mesçit numara ;> ur ane . 
bu? lan (yerli mallar sergı.sı) in e (Cüm- - n er şey . 

4 
_ Şaziye Refik Hanım, 5 - istiklal 

1 
- Oğlum mu?. Aaah? Oğlum yok huriyet gençler mahfeli) tarafından srk, sık provalanmıza. devam ederız. Aks k'. 

4 lisesinden Ali Bey, 6 - aray up-
tf. birlmç müsamere verile~ektir.. Oyun akş.-ımı misafirler gelmeğe 

1 
Kemal Bey, 7 _ H. Muhsin B. eyüp . . 

- Kdmil oğlun değil mi? tik müsamerede (Uçuzler) ısrninde- b 1 B' 1 d 1 ç . 8-B" "kada maden Yukarıdakı murabalar ıçerısıne o 
aş ar. ıraz sonra. sa on o u. ortamektebınden , uyu ' · d • 

- Dışarda herkes öyle der. O be- ki üç perdelik komedi oynanacaktır. H ah 1 . f 1 Ü d"k '>O • suretle harfler koyunuz kı sol an aga 
"dd . alkımız amatör s ne erme aza dd · Naci Bey 9 - s u ar - ın- v k d kt Um oğlum değil. O bir asi. Bundan başka sergi mu etınce genç _ . · ' . .. .. . ca esı ' Be 10 _ 45 ve yukarıdan aşagı o ·un u · a: 

- Ya? ... kmn? o da mı öyle? 
1 

haftada iki defa temsil verecekler ragbet edıyor. Ve daıma buyuk bır ci mektepten :Merzuk ~ 
11 

1 _ Varlığımızın . ebebi 
Yavaşça elini kaldırdı: d~r Gençlere muvaffakıyet dileriz. kütle huzurunda temsillerimize baş- inci mektepten Os~an ı·· .Jd t H - 2 - Lazım bir aza • 
- Yeter, yavrum dedi. Ynramı ır. Jarız. Burada bunu şükranla kaydet· Gümrük L. A. daktılo 1\ uv ~ a- 3 _ Kız kardeq, 

1 . - kı G ı ta ay mUsameresl . 12 Y"ksek ticaretten Akıf Bey " tşme yeter. Benım oglum yok, • 8 a sar mek hır borçtur. nrm, - u h ll ~ 4 - Muka\'ele. 
:tın hiç yok. Ben artık yaşamaktan Ifampın sonlarına doğru Galatasa Saat dokuzu raldıgvı zaman uzun 13 - Edime Jiasal4npaşaS f ima a esı Olsun bilenler arır.;ınaa 60 kişi 

. . · b' ·· e vere- . . · ~ 1 N ama - o u ar numa • ~ Ahrete gıder bir ız bulayım raylılar Pendıkte ır musam.er bır zıl çalar. Bu zil bizi hazırlanmaya matmaze e, ' 
1

.. ? 3 .. .. ·ık mükafat çekmek hakkına malik olacak· 
ltye dola,ryorum ama yok. cekler ve müsamereye Pendık halkını davet eder ra 75 Saziye hanım, i) - .. uncu 1 I d ' 

- kl d · • F ·1ıa hanım 16 ar ır. 
Artık susmuştu. Gözleri dolu, ag- davet edece er ır" Oyun aksam 0 ... nıyacağımız ya mektepten erı . . ' -: ... "!!!!!!~~!!!!!!~~"'!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~ 

L b 1 d :. 1 
.; • • .M rsin naklıye evınde Edıp ı · h . tta I . ·ı bey ~ıya aşa ı. F fil ehberl bir faciadır veya. bir komedidir. Sırkecı e . . , 44 - Erkek ame ı aya n smaı ' 

- Demek ovlun ok kızın hiç ran~ız~a 1 
.. r . . . . v b 17 - Havyar hanında Sadı 1'ı1- r.: _ K uallimden Nuriye hanım, 

t""- •• 
1 

. ., g Y ' 40 senelik bır tecrubesı olan Iran- Bınncı (gonk) vurdugu zaman ey, b 
1 18 _ Kadüköy Şefik bey so- 4a ız m h tt ~ . h 

1 47 -., oy e mı, lr . BT Be h. Bey ikin maz e , 46 _ Sultana me e .. evım anın. 
Derin bir nefes içli bir ah son_ sızca mua ımı 1 1 nru 1 .~ her şey hazırdır. Arkadaşlar bütün kak numara 7 Güngör Cezmt Bey. 19 

1 
d FT h 4s 

ta iddl b' 1. • ' ' ci defa olarak Fransızca Fiü Reltbcrı/ vazifelerini yapmışlar. Perdenin a- T hanede bakkal numara 71 Enver Çifte ha,·uz ar a. 1 ız.. yanr~, 'h 7 
c ır ısan. . tt• . . op A Necmettin bey Bakırkoy enı m:ı a • 
_ Oğlum ı Ben kendilerini insan et nı neşre ı. d k çılmasını beklıyorlar. Son zıl çalar- bey 20-15 inci mektepten Kamuran 

0 
t k.. C ·ıa v mahalle-

~ için seksen senelik hayatımı ze- Kitabı dikkatle mütale~ eldec~ O· ken perde yavaş, yavaş açılır. bey' 21 - Cer .... paşada Orhan Bedi le 56 49 - rla8 Foyt anh gam 50 
ak 'ddA bir iş mahsulu o u~unu • . sinde numara • a ma anı • -"itledim. Seksen senede sek..c;en saat Iurs cı 1 k·ta Perde kapanıncaya kadar, uğraşır, bey 22 - Beyoğlunda Raıf bey, 2.1 - h 51 lattı uyku uyumadım. Gece yarıların derhal anlarız.. Burad~. gr~7ı:: ~ar~ çalışır, güler, ağlarız, bağırırız, dü· H. Doğan bey Aksarap Horhor numa- Selçuk S~n'attan Meleha~ c:.V:~mbe 

ltıı kalkar, onlara giderken . iki ko Jarında ekserıya tesaduf ~are vazıh şeriz. ra 5 24 - Kazım bey Seyrisefain baş - Kadıkoy orta mek~.ep . Nuri b~~ 
htnıa ikisini de ahrdı:m ne tatlı lıuhu- şıklıklar~a?' ese~vyokt~r. . .: alite de Ye son perde kapandığı zaman acentesinde, 25 - Sen jorjdan ~ahit 52 - Senbenoadan Cuneyt . ·• 
lar1a avutur, ne tatlı ninnilerle tertip iy.ıd~~· !'ıger bır ~r•~:slardan yorgun argın odalarımıza düşeriz. bey, 26 - Feyziati Use::;inden Gönül 53-Üsküdar .. Tabaklar mahal~esı Recaı 
btuturdum' Aksamları (Baba! Ba- kitaptakı fııl lugatçcsnde af l B b. l k 1 al•· ~vki bey, Z1 - Heybeli ada ayyıldız Şevket bey, 54 - Rasataneba;;ı Suzan 
ı.... • :. ıstılahlara az a e- u ır ay ı ça r~m c..an sonra ':$"' -- ı> eı·ı'- ·ıC'arı 1·.,_ 
l'<ll) diye yollara döküldükleri :zaman anlaşTlamıya~ · .. < ' • caddesi lhsan bey, 28 - Kumkapı nu- Selçuk hanım, "" - ~um ·" " .,,.. 
bJtaz sevinirdim hemmyet verılmesıdır. .d f o gece ya mmaffak olur, veya ola· mara 62 Sal3.hattin bey, 29 - Kayıhan kele civarı AIUettin Mustafa bey, 56 

· • k • . t 1 besi bu kitap saye~ı e ran mayız. ' .. .. .. h r:.., 
Ben zannederdim ki insan olaca - Lıse a e . . . . . bü ·ük bir • .. ·.. . . Mustafa bey, uçuncu muhabere alayı Sultanahmette Nebahat anım, _u. -

sızca derslerını takıp ıçın Y. Ufak hır hata butun pıyesı her- k andanı 30 _ Sent Bulşeriden rey l\f ltepede Kamüran hanım, aS -
lllı•••••••••••••lll · · Jde edecektır. Son b t d 'r · d' . 1 d k um ' a !' maIUmat hazınesı e . a e e r. e şım ıye m ar ne a- Necip hanım 31 - Bakırköy Os- G . o~ a~adan Hüseyin Dasrl . . b·t h. b'r zaman lm kı- yan .. • azı ::.man P :o ' • 

VAKiT 
Gençlik sayıfası 

Müsabaka kuponu 

ı Ağ'Ustos 1931 

iıim: ------------------
Adres: 

Bilmece halli: ------

sınıfı bıtırse 1 e ıç 1 
• k 

1 
. k dar muvaffak oldunuzsa hepsini siler. man Şinasi bey, 32 - P. K. mektep so- bElY 59 _ Göztepe Merdi\'en köy ilk 

taba müracaattan "areste a amı} aca (Siz o akşam muvaffak olarnndmız.) kak numara 7 Faruk Mustafa bey, 33 mektep Nusı·et Muzaffer bey, 61) l~e-
lcırdı:. . b 1 cümlesi ile karşılaşırsınız. Galatasaraydan 1076 Nejat bey, 34 - renko""· Basri bev köskü Nejat hanım. 

b·1 · lere yenı as ı- < .; • • ~ 
Fransızca 1 mıyen . ' t . b•. Işte gördüğünüz müsamereler bu Eyüp orta mektepten Cemal Avni bey, 

b·lenlere tavsıye e meyı ır . . . . h --------------• yanlara ve 1 kadar zorlukla çıkar. 35 -Hayrıye lısesınden Emme anım rı 

borç biliyoruz. il Bazı 10 arkadaş bir ay çalışırız. 36 - Istanbul ticaret borsasında. Hay- ı Gençlik Anketi 
Bir rica Mektebi bırakırız, uykuyu feda eder rünnisa hanım, 37 - İstanbul tıcaret 

Türk Gençler birliği l:citibi umumi-ive hep o (3 saat) için çalışırız. Fakat borsasında Fatma hanım, 38 - l s tan-
. v• . r . . . . . bul ticaret borsasında Bebude hanım, Gençler size soruyoruz 

lıgınden. . me,·s imi kin bir_ı bılır mısınız bu hayat ne tatlıdı:::. Bu 39 - Kız hayattan Nüzhet Hatice ha-ı 
Bu seneki tıy~tr~ . ·d J A 'hayata gıpta edenler çoktur. Hele o 40 Hayrı·ye lisesinden Kemal 

rv• . . pyese ıhlıyacı \al ır. r- . nrm, -
ıgımızınl . ~ tları ög·renme!\ irin akşam mm·affak olduk mu keyfimıze Avni bey 41 Tevekkül Selçuk sokak 

zu eden erın şar · :s ' • 
. b. A Nurullah Ktızım Beye payan yoktur artık ne hulyalar kur- Hüsniye hanım, 42 - Kadınları ralış-

m1tı ı umumı ' -

Yaz gUnlerlni mi, kış gUn· 
lerini mi seversiniz ? NI· 
çin sebebini bize yazınız 

müracaat etmeleri rica olunur. mayız. tırma yurdunda Neriman hanım, 4.'\ -
Türk gençler birliği katibi umumisi Necmettin Sabri Cerrahpaşa numara 41 Ayşe hanım,-.-------------~ 

-----------------------------------------------------------Kur'alar;n,z; • • pa·zar günü 13 ten 19 a kadar bizzat gelip çekiniz 



.Bugünkü bulmacamız 
Sağdan sola ve yukarıdan aşağı: 
l - Boğazın en iyi ~emtlerinden bf. 
rl {9) 
.2 - Son bahar yemişi (4) 
3.- Bar (3), geri getirmek (4) 
4 - Anne (2), temizleyici bir mad
df' (5) 

~ - Geri ,·ermek (4) 
6 .- Darma dağımk kimse (8) 
7 - Açlık (2), siyaha yakın {5) 
8 '- Bir hayvanın bağırışı (7) 
9 - Nanı aziz (5) 
l() - Düyük ÇU\'31 (5) 

it - Hücum (4) 

de durulmuyor. Şurada birkaç efendi 
toplanmış, eğleniyorlar. Biribirleri
nln 'omuzlarına basarak ehramlar te · 
kfl ediyorlar. Hulasa neşeli bir hayat.. 

Biraz sonra koşar adım yürüyüşle 
< ' nfia fen) ntektehi talebesi geleli. 

Ne muntazam bir yürüyüş. Ht"p i 
nin "'8keriıelbiseleri ''ar. Fakat hu 
, .. · .. ler zabitlerin g~ydiği kum:ıştan 

••ı lmış. 

llaşlarında ru kerlik muallimleri " 
Rir anda hepsi soyundular. \'e hep 
birden denize daldılar.. Cidden gü. 
zel bir manzara. 

15 dakika sonra yine ayni intizam 
dahilinde çadırlarına döndüler .. 

Ateş ederken 
Kampın en büyük eğlenc.elerinden 

hl ri de ateş tali midir. Sıra ile her ta 
lehe tüfek talimleri yapmak mecburiye 

- . 

zeplin Leningratta 
Balonda telsiz mttIAkatı 24 saat 

lnkıtaa uğramıştır 
Mo•kova, 30 (A.A) - leppe- · 

linde bulunan Tasa ajansı muba· 
biri 24 saat ·müddetle balonun 
telsiz münakal!tıoın inkıtaa uğ· 
ramış olduğunu bildirmiıtir. 

Hava, uçuşa müsaittir. Herıe} 
yolundadır. 

Bu haberde söyle deniliyor: 
28 temmuzla sisle örtülü olan 
şimal arazisi üzerinden uçtuk. 
Sis, orada kıılamakta olan M. 
Ouchkov'un kumandası altında
ki grubu bulmamıza mani old&. 

Bunu müteakip balon. Taimyr 
yaram adasına, daha sonra Dik
son adasına teveccüh etti. Bu
rada Ouchkov'e ait olan maket
ler puaşütlerle aşağı indirildi. 

29 temmuzla Zeppelin yeni 
Zembl'e vasıl oldu ve orada fi
limler çevrildi. 

Şimdi Kanine burnundan Ar-

kangel ve Leningrad'a doğru yo• 
alıyoruz, bu ıon mahalle 30 tem
muzla 5 ile 6 arasında vasıl ola
cağımııı ümit ediyoruz. 

Moskova, 30 ( A.A ) - Graf 
Zeppelin, aıağıdaki telsizi gön
dermiştir. 

30 temmuz sabahı Leningrad' 
da bulunacağız.,, 

Istanıbul Evkaf müdür
lüğünden: 
Kıymeti mu
hammerıesi 
Lira K. 

610 30 Uznnçarıı başında Atik İbrahim paşa mahalluinde 
camiişerif sokağında cem'an 305 Lira 18 sanli.m terb~~ 
inde 10-12No.iJe mürakkam meşrutbane arsasıle camıı 
mezkfı- run hali gasilhane arsaları. 

31 34 Üsküdar Selimiye mahallesinde Atik kışla caddesi 
Dayehatun ıokagında eski 24 yeni 61 numarah 235 
küsur arşın terbiindeki bir kıta arsanın 4-12 hissesi 

23 34 Mevlevihane Kapısında Mer&<ezefendi mahal!esinde Mev
levihane caddesinde atik ve cedit 10 No. bostan ku
lübesini müıtemil maa bahçe altıda bir hissesi mahlül 
hanenin atik 10 ve cedit 10-1 numara ile mürakkam 
gayri müfrez 1200 artın fazla bahçesile tekke soka
ğmda atik 10 ve cedit 5-1 numara ile mllrakkam 
kulu.benin ballda muhaner 1-6 hiaaei 'R,'h'ôlesi. 

Cins ve kıymet ve miktan ziraı balida lrae olunan em!akı 
mahlüle dört hafta müddetle &leni olarak müzayedeye konmup
tur. Müzayedesi 29 ağustos- 931 cumartesi günü saat onbeştedir. 
Talip olmak istiyenler balida muharrer kıymeti mubamemnenin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelc:rile birlikte yevm ve 
saati m'!zküre kadar Çenberlitaşta Istambul Evkaf müdüriyeti 
binasında varidat müdüriyeti mahlüllt kısmıoa müracaatları ilan 
oJunur. 

tindedir • . u ~ ~urH Yüzü ile ~H myo yastı~ 
•• Q lstanbulda Çakmakçılarda kuş tüyil fabrikasında yüzlle şilte 12 liraya. yüzılt• 

Evvela mesafe yuz metre ... ~?.n ~a ) organ 15 liraya, yajtlı boya yastık 5 liraya, kuş tüyünün kilosu 125 kuruştan 
150 ye kadar çıkıyor. 4 saat yuruyuş başlar. Kuş tÜ\'iine mahsus kumadar çok ucuz satılır. Tel. lst. 3027 
ten sonra mavzer ve ağır makineli tü- - - · • --

fek ts.limi çok güzeldir. z 1 d k B A 
M~ldnelerin s~i~~ .?lışan talebe ongu a ta eton rme 

bu hah gayet tabu gorur. Hedefte a-

ra ınra şöyle bağırırlar. k ı 1 k 
- Karnana (yani nişan tahtası- İS e e yapı aca 

na fabet edemedi demektir.) 

Yahut - Sağ yukarı \'urdu J,!ibi. z f d k b 1 d • • d 
- Karanna derken sesler biraz . Ongu 8 9 e ıyesın en; 

mUstehzidir. Zonguldakta geçenki fırtınada yıkılan iskele yerinde beton 
Bu talimlerden sonra uzun mü- arma bir iskele yaptmlması kapalı zarf usulile ve aşağıdaki 

naka~lar olur. Herk~ o gün yaptığı 
tarihten itibaren yirmi bir gün müddetle münak•say• konulmuştur. nişan talimlerinden bahseder. 1 b 

Münakasaya girmek istiyenlerin şeraiti anlamak üzere stan ul Ha1buki karavana atan herh~ngi d z 
hir efendi bütün kamp halkının ıstih belediyesi heyeti fenniyeaine veyahut doğrudan oğruya onguJ· 
zasına maruz kalır. dak belediyesine müracaatları llzımdır. Kapalı zaflar; Ağustosun 

istasyon satası 11 nci Salı günü saat12ye kadar kabul olunacaktır. (1127) 
Kampın eğlencelerinden biri de ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 

t&s)'on safasıdır. 
Akşam olup da payd05 başladı 

mr, bütün sarı kırmızılılar istasyona 
dolar. 7.aten buranın gezme yeri de 
bir tren istasyonu. bir de çamlıktır .. 

LUks altında 
Güneş hattrltta sonra büyük liikı:; 

lambalarının altında eğlenceler haı:;. 

tar. Kttmpın en cazip eğlencelerin· 

den biri olan bu gece toplanmaları ta 
lehe tarafından ' 'Ücude ge-tirilen caz 
muhtelif par~alar çalar. Ve şimdi her 
kes büyük meydanda danseder. 

öte tarafta Anadoludan gelen 
bir arkadaş kavalı ile memleket şar
kıl,ılrı çaldığı zaman, gayri ihtiyari 
bütii.ıı ağızlar bu şarkıyı söyler. 

))azan bu insna kütlesi hep bir a. 
ğızdan memleket türküsU söylerken 
,·at borusu .çalar o zaman bütün efen 
diler sakiA sakin çadırlarına gider-
lu. 

Necmettin Sabri 

Tütün inhisarı umumi rnüdür
lüğünden: 

130 metre mik'abı yerli kereıte kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. Taliplerin ıartnameyi almak üzere her gün ve 
tekliflerile teminat mektpplarını vermek üzere de 17-~g~l pazar- · 
tesi günü saat onda Galatada mübayaat komisyonuna müraca
atJarı. (1185) 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

5000 kilo kadar iyi cinsten beyaz yerli Üıtübll mübayaa edile
cektir. Taliplerin nümune ve teminat akçelerile beraber 8·8·931 
cumartesi günü saat on buçukle Galatada Mübayaa komisyonu· 
na müracaatları. . 

EREYLi TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
Sermayesi: 15,000,000 Frank 

Merkezi: lstanbul - Merkezi idaresi: Pariıte 
Yüzde dört buçuk faizli mütehavvil varidatla ıayri inzimami 

500 Frankhk tahvilltın 
1 Temmuz 931 tarihli kur'akeıidesi 

Kur'a keşidesinde çıkan 1368 adet tahvilatın ve 10 Tem· 

muz 930 tarihinden itibaren 15 numaralı kuponun merbut 

bulunduğu senet mukabilinde tediye edilecek olanların listesi: 

ı.676 ili 1.680110.211ili10.215 14.616ill14.62~ 120.776 ill 20.780 
2.os1 ,, 2.08s 10.245,, ı0.250 14.716 ,, 14,73~0 ~ 20.821 
2.126 " 2.130 10.211 ,, 10.275 14.783 " 14.79 20.824 ,, 20.825 
2.141 " 2.145 10.281 " 10,285 14.801 " 14.81 21.441 " 21.445 
2.166 ,, 2.liO r0.326 ,, 10.330 14.896 ,, 14.90( 2!.49-1 ,, 21.495 
4.256 " 4.260 t0.346 " 10.350 14.916 " 14,92 21.586 " 21.590 
4.326" 4335110.386" 10.395 f4.9.t6" 14.95 21.611 "21.615 
4.361 ,, 4.365 10.421 " 10.425 14.971 ,, 14.975 21.691 " 21.5'.15 
4,391 ,, 4.~95 10.431 " 10.435 14.981 " 14.985 21.765 " 21.770 
4.411 " 4.415 10.456 ,, 10.470 14.991 " 14.995 ll.776 " 21.785 
4.421 " 4.425 10.486 " 10.490 15.036 " 15,045 21.831 " 21.835 
4.441 ,, 4.445 10.soı ,, 10.503 15.051 ,, 15.oss 21.881 ,, 21.8g5 
4.456 " 4.460 10.541 " ı0.545 15.316 21.905 " 21.91Q 
4.471 " 4.475 10.556 " 10.51)0 15.318 " 15.320 21.981 .. 21.98 
4.531 " 4,535 10.621 " ı0,625 15.405 " 15.41 2~.041 " 22.045 
4.581 ., 4.585 ıo.651 ,. ıo.650 ıs,496 22.195 ,, 22.:os 

~4.656 " 4.657 ıo. 701 ,, 10.705 15.498 " 15.50 22.221 " 22.125 
4.676 ,, 4.680 ıo.1os ,, 10.110 1. 5.511 .. 1~.5181 22.236,, 22.240 
4.761 ,, 4.765 p0.745 ,, 10.755 JS.536 " lo.540 22.251 ,, 22.255 
4.8ı 1 ,, 4.815 ıo.soj ,, 10.810 ı ıs,5sı ,, 15.585 22.411 ,, 22.415 
4.856 I0.816 ,, 10.820 f 5.606 ,, 15.610 22.426 ,, 22.430 
4.926 " 4.930 10.866 " I0.869 ] t5.616 " 15.625 22.481 it 22.484 
4.941 " 4,945 l0.'l71 ,, 10.981) l5.65l " J5.655ı 22.491 ,, 22.49.) t! 
4.996 ,, s.poo ı ı .Os6 ,, ı 1.060

1
ı 5.6S6 ,, 15.590 22.s 11 ,, 22.515 l 

5.021 ı 1 1.066 ,, ı 1.010 ıs. 736 ,, 1s.73i 22.586 ,, 22.583 ~ 
5.55~ 11.216,, 11.225 15.791 ,, 15.79 22.60),, 22.610 
:-.616 ,, 5.619 11.276 ,, 11.280 lS.816 ,, 15.820 22.641 ,, 2?.'i48 
5.626 ,, 5.630 11.286 " 11.2901 5.83~ ,. 1 ~.84: 22.676 " 22.618 ti 
5.671 " 5.680 11 .300 5,89J ,, 1 :-,90 22.6~8 " 22. 700 
5.703 ,, s.1osı ı r.ô41 ,, 11,645 ,,5.931 22.716 ,, 22.120 ~ 
s.111 ,, 5,713 ı ı.681 ,, ı t.6s5 ll s.o88 ,, t8 O'J~1 22.140 
5.726 " 5.730 11.701 " l l.7J5 18.116" 18.120 22.761 "22,765 
s.746,, . s.1so 11,151 ,, 1ı.1s6 1 l ts.131 ,, 18.135 22.11s,, 22.1so 
5.8~1,, . 5.825 ,ı.soı,, ıl.8os 1;· s.ı45,, 1s.15 22.sn,, 22.815 t 

5.851 " 5.855 ·ı ı.836 " ıt.840 18.156 22.841 " 22.845 
q.025,, 1.03:) ıı.s4V'!~r~t>·1s~ıs9 u ls.16 22.9s1 ,, :ıı.955 
- 7.051 ·~ ·&.-05 1,M.816,, 1J.88018:166 11 19.175 23.071 ,, 23.075 1 
7.t5I ,, 7.155111.896,, 11.900 18.285,, 18.29C 23.093,, 23.035 
7.266 " 7.270 ı2.016 13.305 ,, 18.31 23.106 ,, 23.108 ı 

~ 7.276" 7.285 12.605" 12.615 13.351 "18.355 23.171 ,, 23.174 
7. '296 " 7.302 12.835 " 12.870 18.37 ı " 18.375 23.236 ,, 23,239 \ 
7 304 ,, 7.305 I 2.891 ,, I 2.895 18.386 ,, 18.38 ?3.255 ,, 23.257 
7.331" 7.335 12.901 .. 12.905 18.416" 18.42 23.511 "23.31~ 
7.351 ,, 7.355 12.96t ,, 12.955 1 •9.47~,, IJ.47 23.326 ,, 23.Jn 
1.soı .. 1.sos ı ı.oı ı ,, 13.r>20

1

19.591 ,, ı 9.595 23.389 
7.536 ,, 7.540 13.061 ,, 13.0.)S 19.611 ,, 19.615 23. J93 ,, 23.395 
7.606 ,, 7.610 13.146" 13.150 19.691 " 19.695 23.421 "23.425 
7.656 ,, 7.660 13.236 11 13.'24() 119.761 ,, l (1.76c 23.431 ,, 23.435 
g.041 " g.045 13.443 " 13.45') 19.791 " 19.79" ~3.453 il 23.460 
9.036 " 9.0 ~. 13.721 ,. 13.730 19.8)1 " 19.~05 l 3.541 " 23.545 
~l.186 .. P.190 n.111 .. 13.775 ' ı9.8ı ı ,, rn.oı5 23.581 ,, 23.584 
9.456 " 9.460 13.801 · .. 13.~0j 19.845 23.656 ,, 23.6.>0 
!1.481 " 9.485 13.816 " 13.82,) 20.016 " 20.0: 23.711 " 23.715 
9.541 ,, 9.!i50 13.836 11 13.840 ~o.031 ,, 20.032 23.766 ,, 23.770 
9.551 " 9.565 13.856 " 13.86J 20/)46 ,, 20,· 4 23.776 " ·23.780 
9.6ıt ,, 9.1?5 13.881 ,, 13.88"' .,o.O) 1 ,, 20.0)5 23.835 ,, 2~.841 
9.731 ,. 9.735 · 4.091 ,, 14.0J -=ı ·0.14> ,, 20.ı:o 23.956 ,, 23.86n 
:J.761 ,. 9.765 14.JOı,, 14.~ 05 ~).203 ,. 20.'!ıol' 23.939 
9.776" 9.780 14.121 " 14.1 25 0.2Jl" 20.235~ 23.971 "23.97 ' 
n.s41 ,, P.84~ ı4.t4j ,, , 14.1:0 ~ >.245 " 20.'"'5~~ 24.oı ı ,, 24.')2tı 
l'.89ı ,, 9.s 15 14.ı83,, 14.19010.445,, 20.4sl'ıı 25.074,, 24.o75 
9.931 " 9.945 14.201 .. 14.205 0.411 il 2 ),49:.. 24 12d " 24 13 l 

9.H61 it g,95· 14.'I i" 14.22~ ~0.516 it 2).52024.143,, 24.150 
ıO.Oı ı ,, ı0.015 14.261 ,, 14.2l15 ~).586 24.176,, 24.180 
10.111 " 10.J ı 5 14.33} " 14.340 '! ).5)0 " 20.60: 24. ~31 " 24.235 
ı 0.142 ,, ıo. 145 ı 4.386 ,. 14,390 m.526 ,, 20,519 !4.3 ıı " 24.3 ı. 
10.155,, l0.16 1 4.475 .. 14.4go ~o.1s6,, 20.160] 
10.195 ,, ıo,~uo 14.515 ,, 14.520 20.763 ,, 2J,77o 

TEDIYAT: 

lstanbulda Osmanlı Bankasında, 22 Türk lirası hf'sabile Pa

risle Meyerber sokağında 7 numarada kain Osmaoh Bankaıile 

Bulvar Hosmanda 29 numarada ( Societe General ) ve şuaba
tında safi" l485. Fr. 446) hesabile; 

Jönevde [Union Financierede Geneve) taufından Pariı kam
biyo fiatı Ü.zerinden ·icra o'unacakbr. 

T ediyata ibraz edilen ıenedAt henüz vadesi gelmiyen biletim

le kuponları hamil bulunacaktır. [ Yani 15 numara dahil olmak 

üzere 15 numaradan itibaren J aksi takdirde noksan olan her 

kupon, tediye o!unacak sermayeden yüıde dört buçuk tenzil 
olunacaktır. 
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Ağustos 

(VAKi 
No. 23 

ocuk Sayıf ası 
1 

ın 

MEHTAP 
Yu:ın: 

Hasan Bedreddin 

Caz·~min önünde ç8ı.ülen 
tlar birdenbire nihayetsiz bir 

ıın yerlere doğru dağıhyor. 

sukuneti bana ne· 

Jl hissettiriyor gecenin gilzelli· 

f~ illhi bir manzara ay ışığı 
•fı gün gibi aydınlatmıı yıl· 
t!arın pırıltıları, ağustos bCS
kıerinin sesleri ateş böcekle· 
nıı kAh yanan kah sönen 

•kli ışıklarilc gecenin güzelli· 
ti artbrıyor. Gözlerim bahçe· 

ı nihayetine doğru gidiyor 
l)ların yapraklan sanki gece

l güzelliğile onun letafetile 

!at olmuş beybuş bir halde 

~eketsiz kalmış kıpırdamıyor· 
Biraz daha ileride dcrıiz 

ki nylruya dalmış bir insan 

i sessiz yalmz şırıltıları ufa-

l kıvrmtıları görülüyor ay de

lin üzerine aksetm' ş dalgacık· 

'ın araeında ne güzel renklerle 

tlıyor, ne güzel şekil alıyor ••• 

ltmakla bitmiyen gecenin da

doğrusu mehtabın güzellikleri: 

llıa .ieride adalar bir takım 
lin ~ stralanmış tepeler 

l);ü~üyor. Üzerlerinde kah 
illan kah sönen ıtıkları ayın 

iuı altında aldığı manzaralar 

Cvirle bitmiyen nihayetsiz bir 

ilrım şairane güzellikler birden 

le etraftan gelen bir keman 

i beni daldığım bu hulyalar· 

Ilı ayırıyor. Büsbütün başka bir 

~ım yeni hisler veriyor, kema. 

~ telleri üzerinden çıkan ses

l beni daha ziyade coşturuyo.r. 
~tün hislerimi iştiyaklarımı kal

"ıdeki heyecanlan büsbütün 

~tmyor ah.. Bu gecenin sönmi

~ ilahi mehtap güzelliği yaz· 

'kla söylenmekle bitip tüken· 
IYen ilhamları .. 

\'al.;ıı'ın çocu, ~anf;ı,,ı tı:fr,i.;a~ ı : 3 
·• ,• t J·~·~ ··. 1.'1;-~,·,. ' ~· ·• .j 

Daha iyi 

,.tı 1 ' .~ - Bektaşi hikayesi -

Bir gün yeniçeriler yine kazan kaldrrmıf; 
Azgın aaker çarfıya, dükkanlara aaldırmı§. 
Görünce ortalıkta bu tehlikeli hali, 
Sokaklarda kaçıyor takım takım ahali. 
Kılıç takırtıları, askerin naraları, 
Kadınların çığlığı, halkın bağrıJmaları, 
Bir gürültü vaveyla, mahıer, aman amana, 
Koca fehrin içinde katıldı toz dumana! 
Bir bektaıi, .mahalle kahveıinin birinde, 
Yan gelmit, çekiyordu nargile, keyf yerinde; 
Cihandan kayguıu yok, böyle bir zatı şerif! 
Kaçanlardan biriıi, hemen bağırdı: 

- Herif! 
Ne keyf çatmıtıın öyle? Dünya alt üst oluyor, 
Sağır mıı;n? Memleket velveleyle doluyor! 
Bekta!İ rahatını bozmadan ·cevap verdi: 
- Hu, eyvallah erenler, halkın bu mudur derdi? 
Ne buldunuz be oğul bu dünyıı.nın üıtünde? 
Baksana inıa.nlara, her zaman inlemede! 
Bırak, altı üstüne gelirae ıanki ne var? 
Belki altı üstünden daha hayırlı çıkar! 

A. lımet 

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

(Geçen haftaki bifm6cemı3 
Geçen haftaki bilmecemiz 

fU idi; 

L 

E ş E J D 

'~-Y __ e_n_i~B_i_I_ın_e_c_e __ ın_i_z __ __.f 
'Yeni bilmecemiz şudur: 
7, Harfli ve .Marmara de-niziue a· 

kan bir çayım. 

1, 2, 3, üncü harflerim Afrikada 
nehir ismi olsun, 7, 6, 1, inci han 
lerim A nupada bir nehir ismi ol~un 
3, 4, 5, 6, 7, inci harflerim leziz 
ve makbul bir bahı.. olsun, il, 6, r;, in 
ci harflerim gözün kuneti olsun, 6, 7, 
inci harflerim arapça erkekliği ifade 
etsi,n, 7, 6, !i, inci harflerim izale ve 
kaldrrmağı ifade etsin, tekmil harf 

Bilenler arasında kura çekmek lerim bir sultan ismi olsun, 6, 2, a, 
h kk k üncü harflerim kara hayvanlarının a ını azananlar şunlardır· b .. .. - .. 1 - '> .,. 6 1 · 

1 H b • eo uyugu o sun, t>, -· ı, , , ın 
- o yar taşmektep sokok nu- · h · fi · t b"l" mu··hı'm bı'r . cı ar erım o omo ı ın 

mara. 11 Semıha hanrm, 2 - Kadıköy '·- 1 .. aM>amı o sun. 
numara 9.1 Muzaffer Bey, 3 - Ba- B'l' · b k ı· be 
k k .. s k - ı ınız a a .m n 
ır oy a ız agaç numara 5 Vedia • ., 

hangi ~a-

h • A "k .. yım. 
anım, .,. - merı an mutalea salonun n·ı 1 d 60 k" · ht lif 

H 
. ı en er arasın a ·ışı mu ~ 

da asan Fehmı Bey, 5 - 11 inci h d" • · · k h kk 
·ık kt •- N . B 6 Ç e ıyeler kur asına ıştıra a ını ka-
l me epı;cn urı . - engeJköy k d 
askeri mektep 4119 HaJit B. 7 ·- Ge =za=n=a=c;::a==la=r=ır=. =====:::::::::::===oı:=
lenbevi orta mektepten Halim B. 8 _ ten İhsan hanım. 41 - l\faltepede 
Kadıköy orta mektep A. Cudi Be . İsmail B. .t2 - Üsküdar Mahmut Ne 
9 - Reşadiye oteHnde Hasan B. Hl ..:'.. dim B. 43 - Bakırköy Necla Necmet 
19 uncu ilk mektepten Fehmi B. 11 _tin B. 44 - Bebek Vecihi 1'uri B. 
Topanede numara 312 Bakk 1 y .. 45 - 24 üncü ilk mektepten Naci B, 
12 - Katırlar yokuşu numar: 5 ~~~j 46 - Topa~ed~ 'Niko ~sak B. 47 -
B. 13 _ 36 ıncı ilk rnek~- t lh Bursa krz hsesı Hayrıye hanım, 48 -

] 
~P en san ~ . S d" h 4c. Dünyada Neıer Oluyor ? B 14 - V fa mevdanr ·>"' enı postane a ıye anım, ~ -• e .,, numara _,1 1\1 ır . d 3 11.· • B 50 '--:;::~--::-=---:-~-::--·--;---::~7"-':":"--:------' Fehime hanım, 15 - Muallim tatbikat ua ım .. me~tebın en . ı .ı.,azmı •. 

Cenubi Afrika Bfrleşf k Amerika tan 49 Kemal B, 16 - Kuleli lisa~ :;- Ka~koy ı~k mektept~n l\stus~ahfaLB~t 
Hayvanların li$1l11ı - asır- Çi/çl t11rv•resi - Tayyare sinden 874 A. Behçet B. 17 - Muaf • .>. - rz san at ~ektebı amı 11. u 

lardanberi medeııileten insan okadar bUyUk faydalar temin lim tatbikattan 8:l Şirin hanım, 18 - fHı hanım, 5~ - Kumkapı nurn.ar~a. 5 . 

d 
ı_: ld G 1 •-~ 1• . d 574 S . B asan Tahsın B. 5.'3 - Bayezit :> ıncı sema a.U yı ız· ediyor ki ~ak- a a~aray ısesın en amı . . .. 

l 1 19 F • t' ı· · d T 1 ~ t B tik mektepten Ercument Cel5.I B. 5.( 
Iar hakkında bir ti e insan ann - eyzı a ı ısestn en a a ey, . • 

20 K d kö 
"Jk kt t C d t - 40 ıncı ılk mektepten Kemal B. ...,5 

Çok malu"mat · tayyaresiz na· - a 1 Y 1 me ep en ev e B ı be · 11 · · ·ık kt t 3"" l B. 
21 

K 0 M E . h 99 ey er yı ıncı ı me ep en ;:ı_, 
edindiği halde 11 yaıamıt ol· be . · .' hnıse a23nım, :; -:- Tevfik Sabri B. 56 - Üsküdar orta 

dukları adeta Beyler yınde Enıse anım, - 1 enı kt t 3_., T f"k .,,.. b . B ~ hali hayvan· .. .. . . . . "lk me ep en a- ev ı · .::ıa rı . Ü• -
gayri ihtiyari '· ·;.~·.:=- koy Süha hanım, 24 - 27 ıncı ı mek B •1 y··k k k Jd ,,1 ff H 

ların Hıaninı an• Y.. eyog u u ·se ·a mm ,. uza er • 
araştırılıyor. •-. ,.,J... tepten Selami Şekip B. 25 - Beykoz 58 _ tstanbul kız ortadan Nermin ha 

Jamafa muvaf· Şimdi seyahat tayyareleri, nak· ilk mektepten Kemal B, 26 - . Selçuk nnn, 59 - 10 uncu ilk mektepten Tür 

fak olamamıftı. liye tayyareleri, posta tayyarele· san'attan 101 Perihan hanım, 27 - kan Nuri hanım, 60 - 27 inci ilk ~ 
Cenubi Afrika, Olem .. ından dok'... ,, ,. d ı - S "ll han 28 ri, cerrah tayyareleri mevcuttur. ı..-apa a numara '1 emı a mı, tepten 3S Alaettin Bey • 
tor Conıon isminde biri vaktile B I - Küçükpazar mektep sokak numara--;===;:;;;;:====:;:==:=;-
doktor Gohünün yapmı• oldugu· un ara lüzumu halinde bir de ı Faruk .Mustafa B. 29 - Vefa orta f ı 

" memlelref h d h Gülünç Fıkralar tetcbbüata devam ederek may· 1 arap e en arp tay- mektepten 287 Salahattin B. ;,11 - ._ ____________ ___. 

munların çıkardıkları ıeslerin bir yarelerini ilave edelim. . Emirgan ilk rnekteften numa~a -3 ~e- Sen daha fazla 
kısmının manasını anJamağa ınu- Amerikalılar tayyareden başka lal B. 31 Sofular numara 7t> Şacl~te Traşçının biri Radiyi yakalamış 
vaffak olmuştur. Doktor Conaon bir suretle de İstifadeyi düşünmüş- hanım, 32 - Askeri san;at mektebın- ınütemadiyen söylüyordu. Ra.ainin 

keşfinin doğru olduğuna kanaat lerdir. Zengin çifçiler malikine· den 119 Mustafa B. 3:3 - Boığazke· çok fazla işi vardı. 
getirmek için tesbit ettiği aay- lerini tayyare ile muhafaza edi- sende Yani B. 34 - Beyoğlu Mehmet - Arkadaş. dedi fazla tra§a lih:um 

f f .. · d bd yorlar. Tayyareler devirler ya- Nuri B. 35 - 17 inci ilk mektepten yok daha bu sabah tıraş oldum. Biraz 
haları onogra uzerın e za et- k 459 Mehpare hanım, 36 - Göztepc sı- daha söylersen yüzümde deri bile kal-

. F f k 1 k dokt para orman yangınlarını haber I mış. onogra uru ara 0 • v • 
1 

ra köşkler Saime hanım, 37 - • E. mıyacak. 
run «tehlike var» diye kaydettiği erıyor ar. Orman yangını olursa l\f. M. numara 409 Şeref B. 38 - Tıtk Beriki kemali ciddiyetle cev-ap ver 

ses maymunların yanında çahoıoca yangm bzerine ateşi söndüriicü sim Ayazpaşada Handan Ham~t ~a- di: 

maymunlar fevkalide korkarak bombalar atarak afetin önünü ım 39 - Taksim Yyazpaşada l'\acıye - İşte asıl tıraşr sen ediyorsun. 
birer tarafa kaçıımışlar. :Jıyorlar. Bundan ba7ka çifçi ha~rm, 40 - Göz.tepe beşinci mektep - Neden? 

ayyareleri ağaçlann ve nebat· d - Çünkü suratında. bir kan• sakal 
Doktor bundan ıonra: •iyi yi- ların ü • t ı 'nin yaz ıg· ına gö -s .. zcrıne binlerce ton başe- mas gate e erı • olduğu halde bana sabahleyin tıraş ol· 

yecek var,, sayhasını gramofonla rat oldürü~ü tozlar serpiyorlar. re muz elmadan fazla ispirtosu duğundan bahsettin-
çalmıf bu ıefer maymunların Tayyarelerın sayesinde ormanlar olan bir yemiştir. Muzun tahli- _ r ! ı??? 
yüzlerinde 1evioç asarı gözük· neı•iinema buluyor ve böylece tinden attdeki netice elde edil- ... ------••••••• 
müş doktor Conıon böylece may- bol bol kiğıt odunu elde edili- miştir: % 24 nişasta, % 2 gli- r v AKIT 
mun lisanından elli kadar keli- yor. koz, ·ı. 3 uoti maddeler, 0/o 0,50 
me zaptetmiıtir. Kanarya adaları şahmi maddeler yüzde 2,s Çocuk sayıfası 

Bu kelimelerle bir "maymunca,. Huz ispirtosu _ Kanarya ı:ıeHddı muhtelife, yüzde 26 su. ·· 
d ti k · Af d d d·ku Müsabaka kuponu 

lugah vücu a_ ge re.ce ~,~··. • a •.lar!nda Lisp;- hnas ıehrinde Bir hektar arazi e ı mit muz 
rika yerJilerinın garıp bır ıtıkadı yenı bır fabrika ağaçları 100 derecede 11,600 
vardır. Derler ki: «maymunlar teıiı olunmuş litre ispirto verebilmektedirler. 
konuşmasını bilirler fakat ken· tur. Bu fabrika Kanarya adalarından çıkardan 
dilerine İJ buyrulmaması ıçın da Avrupayı ispirto nereye gönderiJiyor onu~ 
bilmemezlikten gelirler.,, Anlatı- gönderi lem iye· da söylayelim: Bu ispirtoyu is· 
lan Dr. Consonun maymunları cek kadar olgun pirto ithali yasak olan Ameri-
böyle ihtiyatlı hayvanlardan de- muzlardan iapir- kaya kaçak suretile ıokmakta-
ğilmiş!. . to istihraç edilecektir. Lispal- dırlar. 

l Ağustos 193 I 

isim: -----------
Adres: --------

Bilmece halli: 

. . ·a !"Onra Nurettin Be. la. (Lala gider bı"r az onra b. L ı ' r tt" B · · , , k sa benım halım } · .: , . . . . • s ır f?aze- a a :-- .... ure ın ey mı, -'uret- taneye ·aldırılmıştır. Yarası pek a-
yin hali ne olur Hiisnu Bey ne olu~. te ıle ıçerıye gir~r) buyurun Hiisnü tin Bey mi dedin Hüsnü Bey Allah ğrr olduğu için birkaç saat sonra 

H .. .. B öyle amma kaderın Bey. , oku f t t · ı· H .. · 
. usnu ey - r . Saat ha. . .. .· . aşr.ın~. .. • . ve a .. e ~ış ~r. uvıyetini .tesbit et 

cılvesi ne yapalım. (Susa ) ( ~~ üsnu B. gazete.> ı alır bır kenara Husnu - (Gazeteyı alarak okuma- mek ı~ın uzerı aranıldrğı vakit hüvi-
I !if hc:.fif çalmaya b~şl~r). ~~kılerek okuma.ya ba~lar olrnd•ıl•ça ya başlar.) Bugi.in çok feci bir otorno- yet cüzdanı bulunmuştur. Mer!ıu-

Bülbül 
Yazan: Ha~an 13cdrettin SüK01 . . renkten renge gırer.) bil J.:azasr oldu. 1270 numaralr oto'lıo- mun ismi ~urettin Beydir. 

"Bir perdelik facia (Dı=rdan bir gazetecı se6ı duyu. Zavalh .. zavallı. bilin sahibi olan şoför Kazım Efi!ndi Lala - Yeti~ir Hüsnü B . t· . 
t. " -r- d. ) Lala N ıı·· .. B b"J" . t . t kl 1 . e~ ye ışır. nla _ F~na c~ğil mi Hüsnü Bey lur. Handis hal'a ıs. - e var usnu ey ne ol- otom~ ı ını amu e me · e rneşgu ı- Zavallı Xurettin BeJ· sen d "tt" . '• s· gazete alalım du? ·1 b" d b" h . e gı ın Ş1 1l'l 
()l'Je hi~ .. ,etliyorum ki Selim öle~ek. Hüsnü Bey - ır · .. .. ken otom<>bı .1r .~" ~re arekete g~J di Selimin hali ne olacak (Ye hınçkı· 
~ttin Beyin bütün sevgisini "akfet nu lala. . Hus nu - (Cevap vermez.) miş ve caddenın uzerınde rasgcle gıt rarak ağlamıya basla ) 
Selim ölec~k aiVJamrva haşlar). Lala Bilnıent arzu edersenız. Lala - Ne oldu Hüsnü Bey yalYa- meğe baslamış o esnada caddenin Nr Hücınü 1 ala:.: Sr. 
t '"' ' • - • • sesi daha ya rırrm ld 1 t 1 " w r ' - ,J .. us ne yapıyor-

, düsnü Ber _ Lala nn. yapıyorsun (Bu sefer gazetecının .. · sana ne o u ana meradan Ö· tarafından diger tara rna gec;nıcktP. s un .. Selimin du. , ... 
ıı.· 1 bugun olan o· le<.'eğim . . · k ~ )ma:sını mı ıstıyorsun 
"1ın duvmasrnı mı i.~tiyorsun sucı. kından gehnive ba.Ş ar · olan hır ıhtıyara çarpara agr,· su- şimdi o bunu du'l·aı· a , h 
l · · · r) Hü ·· z . ıı N' tt· · - · 1 t Ot b'l .. ~ s sonra onun a. aıa - Nasıl susayım Hüsnü Bey. tonıobil kazasını yaıno . snu - .a,a ı ure ınr.ıgım rette yara amrş ır. omo ı guç hal li ne olur 
1 susayrm hu olmazs.'l Selim olmaz tt·· .. nA,,. _ Git al bakalım la- Sfn de bir kazaya kurban gittin. He durdurulmuş. Yaralanan zat has. · . . 

, usnu ~.,, (Bıtmedı) 

'••••••oo•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l<ur'alarınız• Paia;· günü 13 ten 19 a kadar bizzat ·g~rp··ç;ki;..İi-

r •• r
0

'oı • •." ' ' .,.._ • ' ·' 
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Dlln Veli efendi çayırında ta. 

ribt ve ananevi sporumuz olan 
at yarışlarına başlandı... Meclis 
reiaimiz Kazım Pş. Hz. ile Falı
rettin paşa ve Celal B. seyirciler 
arasında bulunuyorlardı. Koşuda, 
belki ilk yarış olmak dolayısile az 
seyirci vardı. Koşulara saat 14,5 
ta başlandı. Şimdiye kadar gö
rülmemiş derecede fazla at işti-
rak ediyordu. Saat 14 de birinci 
yarııa girecek jökeyler tarWdı. 
Numaralar çekildi. 14 dü çerek 
geçe hayvanlar paduk tarıındaki 
yerde gezinmeğe başladılar. 

Herkes galip gelecek hayvanı 
~imdiden tayine çalışıyor, Sahsı 
müşterek için hangi numarayı 
alacaklanru düşünüyorlardı. Bin 
bir tahmin yaplhyor, süvari zabit
terioio fikirleri alınıyor, at cao
bazalarından maJiımat toplanı
yordu. 
Tahmlnlerı gıöze çarpanlar 
Bu yarııta bilhassa üç hayvan 

~e çarpıyordu. Bunlardan bi· 
risi yeg!ne idi. Fak at ravaJlı 
hayvan biraz fazla idman edilmiş, 
biraz fazla yıpratılnuşh. Diğer
leri 2 inci Tayyar, gülerdi. Bun
Jardan Güler uslu, Halim, itaatli 
idi. 

14,5 ta hayvanlar sahaya çık
DUf bulunuyordu. Sıraya geldik .. 
leri ı:aman halk heyecan lçmde 
idi. Start yanlış verildi. 
Koşu başladığı halde çıkı§ tek

rar edildi. Maalesef bu tekrar· 
lama 3-4 dakikayı buldu. Her 
nedense Startair olan zat biraz 
revtek hareket ediyordu. Tama
mife asabiyet havası içinde bu· 
funan zavallı hayvanlann yanlıı 
çıkışlarla yorulması hiçte müna
sip değildi. 

işte böylece 4-5 çıkışı müte· 
kıp doğru bir çıkış yapılmış ol

' rahdır ki ~ =impana çaldı. Mesa· 
fes\ 1200 ~re olan bu koıu 
çok seri geç~i. Seyirciler tama;.. 
mile heyecan ve helecan için
de idıler. Herkes ayaia kalkm11-
tı. Koşu ıneak kulakla takip 
edilebiliyordu. 

- Kır önde , .. Aman doru 
yanaııyor. Ay geçti. Eyvan .• 
Bizim lira gitti. Aksi gibi gaz· 
nant almıştım ha gayret.. Yaşa 
Kır, haydi kır, sesleri arasında 
Bani beyin Güleri 1 dakika 24,5 
ile birinci, Süleyman efendinin 
Tayyarı l dakika 25 ile İKinci 
Bozüyüklü ihsan beyin Yegam:.
si 1 dakika 26 ile üçüncü gel· 
diier.. Bu satış koşusu idi. 
We bu tayfardan beheri 1000 f'1 

liraya satılacaktı. 
Birinci 200, ikinci 75, üçüncü 

25 lira aldı. 
rtcıncl ~o,u 

ikinci koşu: Uç ve daha yu
karı yaşta ve 131 senesi zarfın
da kazandığı ikramiyeler yekü
nıı 1500 lirayı tecavüz etmiyen 
halis kan ingiliztere mahsustu. 
11 hayvan i~tirak etti. Bunlar
dan FJang·top ve Frig bilhassa 
nazarı dikkati celbediyordu. 

Hele fri<r hakki!e ve anhyarak 
idman edıJmesinden toplu bir 
halde idi. Ha}lvanları seyreden
ler meyanında bulunan bi.r ta· 
kım canhazlar bunun bir araba 
beygiri oldu'ğundan bahsediyor· 
lardı. Maamafıh hakları da yok 
dcğilôi.. Çünkü onların hatırına 
idmanlı bir hayvan denince göz
leri fırlamış, kaburgaları çıkmış 
karru biribirine geçmif hayYan 
geliyordu. Bu yarışta yavaş ya· 
vaş sıraye geldiler . Nazan dik
kati celbeden ıey bilhassa ek
seri jokeylerin ecnebi olması 
idi ki bu hal memleket hesabına 

Dünkü Spor hareketleri 
At yar şiarında, Güler, 'l'rig, 'eınir, D ucurf., Malta 

blrlncfllklerl kazandılar 

Deniz yarışlarında birincilikler bu sene 
Galatasaraydan Beykoz yarışçılarına geçti 

Teniste '11rlnyan Sedadı mağlup e~ti 
!ekinin eri. jokcylerimiz vardn . 
Ve bunlar himaye edillnelidir. 

Start ( çıkışı ) bu sefer iyi .. 
Kampana yürüyüşe müaaade et· 
ti. F rig önde, Flangtüp yetişi· 
yor .. O da geri kal&yor. işte ma· 
vi beyazlı jolley fazla<:a çalışıyor. 
Kamçılar durmadan i!liyar .. Hay
vanlar şerefe, galebeye kavu,
mak için yırtınıyorlardı. 

Nihayet mesafesi 1600 metre 
olan bu koşuyu F rig 1 dakika 
41 ile birinci Flang-top 1 daki· · 
ka 42 ile ikinci prens Halim be
yin BOr Biyötisi 1 ,43 ile üç&ncQ 
olarak bitirdiler. Bugün prens 
Halim beyin ıanıızlığı görülü
yordu. Maamafih bu hayvanın 
idmanmda biraz noksanlık vardı. 

Oçunc:U kotu 
Dört ve daha yukara yaşta ve 

1931 senesi zarfında biç koşu 
kaıanma:nıt yerli ve arap at ve 
kısraklanna mahsustu. 14 bay•an 
iştirak etti. Paduk dahilinde 
Semir bilhassa nazara dikkati 
celbediyordu. Bu koşunun bim
cileri ekseriyetle Türktü. 1200 
metrelik bu kOfuyu bidayette 
uıza geçirmiı olmasına rağmen 
fiç ayakla Prens Halim beyin 
Semiri 1 dakika 18 ile birinci, 
Bursah Halim Ef. nin lnrşahini 
1 dakika ile ikinci, Necip ağanın 
Cemilesi 1,22 ile üçfincii olarak 
bitirdiler-. Bura.da .,ir •okiaya 
naıarı di\ikali celbederim. .. Birinci 
gekn Semir koıuyu müteakıp 
fopallıyarak sahadan çıllarken 
sıhhi imdada mazhar oldu. Fakat 
anlaşıldığına göre Prens Halim 
beyin hayvanı olduğu için ... Ya .. 
rlflarda imdadı sıhhi heyetine 
doktor konulduğu gibi doğru· 
dan doğruya wkua gelen ka
zalara karşı hayvanları tahb te
daviye alacak bir baytar konul
ması da lazimdır. Filvaki orada 
birçok baytar vardır. Fa· 
kat bu husus için ayrıca bir 
baytar aynlması daha iyi ola
caktır. 

DördOncU ko•• 
Bu handikap koşusu idi. Üç 

ve daha yukan yaıtaki balia kan 
iogiliz at ve kısraklara mahnma. 
Maafesi 2000 metre idi. 

Bu k04Uda faTori olarak Ali
nari bulunuyordu. 61 kilo tap
makta idi. 

Hiç tahmin edilemiyen netice· 
yi bu koşu verdi. Ahınet B. in 
Drocourt'ıu ikinc~ Halim a in A
linari.ai birinci liderken tam fi
niş esnasında drocort & metre 
geride iken kıymetli Türk bini· 
cisi ihsan B. in yapnuş o!duju 
ve kaynak tesirile ve hayvanan 
kanınd.ıki ıürati aniye hauaaı 
(ki buna ioiiJizlel Speed=Şped 
derler.) Sayesinde tam finif hat
tı üzerinde bir baş ile Alinari'yi 
geçti drocourt 2 dakika 7 ile bi
rinci Prens Halim B. in AJinarisi 
2 dakika 8 ile ikinci Hasan Ef .nin 
Nova'sı 2 dakika 9 ile üçüncü 
geldi. 

Bu koşuya 10 Hayvan iştirak 
etti. Muntazam bir ıtart veri
lemedi. Tekrar tekrar saylüyo· 
ruı. Dünkü Startair olan arka
daş brraz daha dikkat etmelidir. 
Netekim bu koıuda zavallı Rüç· 
fıan 25 metre geriden çıktı. Bu-

DIJnklJ at yerı,ıarınclen tilr intiba 
Fakat nedenıe bugUn Preaı 

~ Halim Beyin hayvanlarına yenil
i' mek mukadder olmalı ki bidayette 
numa~yı kapan Fikret Beyin 
Maltayını geçe!Hdi. Maltay dün 
çok ıüzel koıtu. Ve, dakika 
2,0 ile biı'inci Rüçhan 2 dakika 
3 ite ikinci ve kendisine çok 
ümitler bağlatan Ali Beyin Al
mes'udu 2 dakika 3,5 ile tıçü~ 
cü oldu. 

DnokO yanşlar anmmiyet iti
barile çok g6zel Te beyecanh oldu. 
Fakat ne yazık ki istenilen şekil· 
de olmadı. 
Yanı sahHının tehirden ur

uk olması ve •es aitinaldiye milt" 
killh maalesef bu miDf sporu
muza llıımgclen rakbet ve all
kanm uyanmasına mahttıs dere
cede ınani ofmaktadw. !kına bir 
çan buhınd - talrtn-de at 
yarışları kendisine veriJmesf 
llznngelea ehemmiyeti olabile-
cektir. · 

Beflncl k9'u 
Buda handikap koıusu idi. 

Dört ve daha yukan yaıtal<i 
yerli ve arap at ve kunraldara 
mabsusm mesafesi 1800 metre 
idi:. .Bu kopıda fannr rieban idi. 
Dün geçilmesine rağmea riehaD 
favriljini muhafaza ~ekti. 

Haksıa bir nokta 
Diiakü koşµlarda bilhaaa na

zan idikkati celh eden yanhı 
haksız ve pyri fenni nokta: 
ingil11 kanım taşıyan yarım kan 
İngilizlerin Ar_ap ve yerlileri· 
le koşmasıdır. Yarışlarda en mn
him rolü kan oynar hu keyfiyet 
maliim iken ne diye &ir yarım 

kan anp tay ite bir yarım kan 
ingiliz tayı bir arada koşturul
ıun yenile yenile artık tamamen 
nevmit olan Arap ve yanm kan 
Arap yetiştiricileri bu işten el
lerini çeksinler mi? Memteket 
ısfahı havvanahnda belli başlı bir 
rol oynaması icap eden yanı 
ıslah encümeninin bu noktayı 
bilhassa nazarı dikkate alarak: 
memlekette çoğalan ve müte· 
madiyen Karacabey harası ta
rafından yetiftirilerek saWan 
yartaı kan İngilizlere ayr1 kofu 
tertip etmesi lazım relme:ı mi? 
bir başka cihet: 

Bu memfeketift az evlldt bi
nicili~ anasından babasindan 
alır. Ve bu keyfıyet onun lı•nı
nm en mühim unsurudur. Türk 
jokeyleri himaye edilmelidir. Kıy
metli hayvan sahiplerimizin bu 
hususu heran naıan dikkatten 
uzak tutmıyacaklarını zannederi~. 

Zefcl Hllmf 

l{Urek yarışları 

muhafaza eden GalatuarayJıla
rın nasıl bir derue alacajı me
rakla bekleniyordu. 

Galatasaray bu sene karşısan
da pek kuvvetli rakipler buldu 
ve dört bet senedenberi elinden 
bırakmadıiı lstanbul kürek bi-
rinciliğini Beykozhılara terketti. 

Müsabakalarda alınan netice
leri aynen kaydediyoruı: 

Tek çifte müptediler mesafe 
1200 M. Gafatasaray, Fener, 
Beylerbeyi, Haliç, Beykor iftirak 
etti. Galatasaray, Fener iki futa 
ile iştirak. etmiıti. Bu müsaba
ka çok heyecanlı oklu. Netice-
de Galatasaray birind, Galata• 
saray ikinci, Fener UÇüncü gel
di. Birincinin rekoru (6,16,4~ İP
kinci rekoru (6.26). 

iki çifte müptedi erkekler me
safa 1600, Beykoz bitinci, Ga
Jatuaray ikinci, Haliç üçün.cü 
Birincinin rekoru 8,35,3-5 ikin
cinin rekoru 8,39 .. 4-5. 

iki çifte dirsekli erkekler, bu 
mUsabakada Galatasaray btrioci 
Beykoz ikinci, Fener bahçe üçün· 
cü oldu. Birincinin rekoru 7,38 
ıkincinin rekoru 8,8r4. 

Oç çifte müptedi erkekler bu 
müsaliaka pek ihtif!fh geçti lJQ-
tün htaiar şamandıra fıarkinden 
geçtiler. jfiri heyeti bu müsa
biıkamn tebarına karar verdi. 
v., tekru edildi yene- ihtil&fh 
oldu. Ev.veli ~•kem heyeti Ga
Jatuarayıa capıwoz verdiğini 
iddia ediyordu. Jüri heyeti nı~ 
yeti tetkik etti ise de kat'i bir 
karar veremedi. 

Bir çifte Hanımlar 800 metre 
dört futa iştirak etti. Beykoz, 
Galatasaray, Fener, Beylerbeyi, 
i,tirak etti bu müsabaka çok hara
retli oldu. Fak at Beykozlu Nevm 
H. düzgün bir kürekl~ diğer futa· 
lan ıeride bıraktı ve birinci ol
du, ikinci Beylerbeyi, ü~ünci.i az 
bir farkla Fener birincinin reko
ru 4.43,2-5 ikincinin rekoru 
4,53,4-S Uçüncünün 4,56-1-S idi. 

Kıdemsiz iki çifte sıra en mll
him müsabakalara gelmişti. Gü
nlin heyecanfı yarış!arından biri 
de bu oldu. 

Bithassı:a Ga!-.tauray Beykoz 
neticeyi kazanmak için epice 
boğuştular. Neticede Beykozlular 
birinci Galatasaray ikinci Bey-
lerbeyi liçüncü oldu. Birincinin 
rekoru 5.4011-5 ikincinin 6,1-5 
idi. 

Üç çifte hanlmlar Beylerbeyi, 
Galatasaray girdi. Neticede aı 
bir farkla Heylerbeyı bir;nci, 
Galatasaray ikinci oldu. Birinci
nin rekoru 8,21 .6 ikincinin reko
ru 8,27, 1-5 fakat Galatasaraylı

larda ecnebi teb:\Sl olduğu için 
derecesi kabul edilmedi. 

pek hoş ~kiltie telakki oluna na rağmen ya''laf yavaı arayı 

Istanbul kürek birinciliği dün 
Beykoı<U icra edildi. Y arıflarda 
merkez umumi reisi Ali Rana 
Cevdet Kerim Beyler daha ta
nınmıf bir çok ıevat bulunuyor
du. Tahmin edıldiii veçhile mü
sabakalar çok hararetli ve be. 
yecanlı geçti. Dört be~ ~eneden· 

Kıdemsiz iki çifte dirsekli çok 
çetin bir yarıf oldu neticede 
Beykoz Galatuanrylıları geride r 
bırakarak birinci, Galatasaray maı btzim bakikaten iyi ve mes- kapadı. beri latanbul ıampiyonluiunu 

ikinci. F eoerbahçe iÇÜIKÜ ~ 
Birincinin rekoru 7,19,1-5 ikİ\I 
cinin rekora 7,40,4·5. 

Tek çifte kıdemsiz bu mü8 
baka günün ~n heyecanlı müs 
bakası oldu. Bu müsabakan 
nebcesf ı• mpiyona üzerinde 
air icra edecekti. Galatasar•1 
Fener, Beylerbeyi, Beykoı, ı-1 
Jiç iştirak etti. Sıll:ı bir çarpı 
madan sonra F enerbahçe bi3İll 
ci Beykoz ikinci Galatasar8 
üçOncü geldi. Fakat Galata 
rayın üçüncülüğü kabul edil 
di. Çünkü Emin Bey askeri teri 
kilata mensnptu. Birincilik rek~ 
nı. S,39, 1-5 ikincinin reko 
5,46,4·$. 

ikinci çifte hanımlar: Beyko 
Galatasaray Beylerbeyi gird 
Bir:nci Beykoz ikinci Galatası 
ray, üçüncü Beylerbeyi rekı 
6,5 dur. 

Uç çifte kıdemsiıler. Galat 
saray F enerbahçe BeylerbeJ 
Beykoz iftirak etti. Netic~t 
GaJataaMay birinci Beylerb~ 
ikinci F enerbabçe ü~ünc6 old1' 
rekor 8,21,1·2. 

iki çifte dirsekli hanımlar: IX' 
futa iıtiralc etti. Fener, Beykof 
Galatasaray futaları. ~icede bİ' 
rinci .F ene bahçe hanımla11, ikiad 
Beykoı, üçllncü Galatasaray ha 
aımluı o!du. Bu müsabaka hand 
far müsabakasK11D en heyecanlı' 
Si oldu. Birincinin rekoru s,21 
ikincinin rekoru 5,39,2·5. 

Padilbot milsabakalarında tek 
çiftede Anadolu iki çiftede Ana~ 
cılofu, iki çiftede diğ"erferleri diı 
kalıfe olda. 

Hanımlar arasında paclilbott• 
.,itinci Beykoz oldu. 

Bu suretle lstanbul kOre~ 
ıampiyonası da flitmit oldu. 

Neticede 13 puvanla Beykot 
&irinci, 1 l puvama Galataaara! 
ikUıc.i, 7 puvanla F eneıbahç~ 
içüncü. oldu. 

I>eykoıluları bu muvaffakiyet• 
)erinden dolayı candan tedri~ 
eder~. 

Tenis müsabakası 
Diln Tak'sim Tavf klüp kurs 

larında tenis turnuvasının final 
maçları yapıldı. Umumi netice1 

leri şu suretle hUlisa edebiliriı 
Tek erkeklerde Şirinyan S~ 

dadı 2-6, 5· 7, 0-6, 6-4 ye~ereW 
ıinfel pmpiyonu oldu. Çif\ 1eri 
keklerin birinciJiğini Sedat-Sua( 
çifti aldı. 

'Fek kad111da Mi• Vital, Mii 
Aıoniteri 6-2, 3-6, 6-4 ile yene! 
rek birinciliii kazandı. Muhtelit 
çifti& nihai ıalipleri iıe Şirinyaıt 
Matmazel Poçikakiı dabildir 

DUnkü maçfnda bilhassa Se~ 
dat Şirinyao karJılaşması ç~ 
heyecanlı ve o nispette de çetiat 
oldu. ŞiriDyan her ıamanki gibi 
müdafaa tarıile oynadı ve h~ 

men pek aı hficu m yaptı. Hal• 
bukr Sedat illf geyimlerden ifr , 
bana mütemadi~--eli hücumda idfl 
Geriri ihmal ediyordu. Sedadisı 
bu hatasından istifade eden Şi• 
rinyan bilhessa ikinci ve üçünc6 
geyimlerde mütemadiyen sa,)'1 
ıedat mağlup olmaıma rağmel1 
fena bir oyun oynadı sayılama:. 

Ge.uç. erke.kle.r aıaanıd&ki mü 
sabaka!arın sistnfel birincisi Se• 
mih Süreyya ve da bil birincileridl 
Semih Süreyea - Orhan Fikridir· 
Bilhassa Semih istikbal için iyİ 
şeyler vadediyor. 

idman nuntaka kongresi 
Ankara 31 \Vakıt)- A.Dkarı 

idman mıntaka kongresi toplan' 
dr. Bu sene en az onbet atıcr' 
Irk lisansı almıyan kulüpler~ 

1•ardım edilmesini kararlqtırdt
Merkez heyetine Muhafıı~ücO 
umumi reisi İsmail Hakkı, Nr 
fit Hakkı, ikiııci r.e:a imalA~ 
harbiyeden ihsan. Altınordudal 
Rasim, gençler birlığinden At1d 
aza, futbol heyetin..!ea Salihat' 
tin reia oldu. 



1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 
K. O. Ye 1. Fırka için 7,400 

kilo kmnw Domatesi verilen flat 
lrAfi f6rllldBğlhıden tekrar pa
zarblc aaretile aatm ahnacalrbr. 
ilaalui 2-8-931 aaat 16 da icra 
olnacafmdan taliplerin tuba•· 
111.mi slrmek için her glln at
leclen e"el ve p•zarbja iftirak 
etmek için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komiayonu
muza mlracaatları. (90) -1146 

ŞANS UYURKEN GELiR!, r;~ ~.K.1! 11~~:1 
VAKiT YAKLAŞIYOR! ~.~?! .~?!!!J 

( 1!111llk •l111•k 1a11r41 .......... 
e nuz- A·zu ettiğiniz şerefü mahallerde 

köşkler. arsalar satılıktır. 9· 12 arasında 

· murıraat. lstambul dordüncil Vakıfhan 

Müsıİbakası 31 Ağustosta bitiyor 11 "'""'•tçı. '"' w:.".'·~:,: • .., 
Pıruttan 1at1fa Wlnla. helnllerlnlzl de ..... ı 98nderlnlz. TUrldyede n•kten tevzi edilecek / ı, •nrorum - .f ransızcı lfsınııı 

mUklltat 2000 11... • mükemmel şekilde ) azar okur konuşu-

{ 
Tllrklye mOsabakasında { 840 Lira ~ ıum ve daktilo bilirim. Müsait şeraidt • • • 

200,000 kilo kura ot aleni 
mlbl•kaaa ile Nbn alınacaktll'. 
ihaleai 4-8-931 Hat 16 da icra 
lahaacajmdan taliplerin tart· 
nameaini f6rmek llzere berglln 
Btleden e"el ve mllnakataya 
iftirak etmek için de vakti mu
a17eniade teminatlarile birlikte 
komiayonamaza milracaatlan. 

Tek bir resim: Beynelmllel mllsabakada 28600 Lira J ff'rclhen Turk müessesesinde iı anyorum. 
Arzu edenlerin P. rumuzile Vakıta mura K A Z A NA 8 j L j R .--..,11ı•ı%RllllfllRlllllNIDn l"'!"caa_t _eım_e_ıe_rL ______ _ 

72-819 
• • • 

GOmupuya baıtanelİDin ye
mekhanesinde sabit mualar pa
zarhk ıuretile yapbnlacaktır. iha
leli 9-8-931 aaat 15 ten 16 ya 
kadar icra olunaca;n.dan talip
lerin kqif Ye prtnamelini gir
mek içia ....... o;Jeclen eYYel 
va 1fUnk etmek için de 

muıyyeainde temiaatlarlle 
te komiayona mlracaatJan. 

94 
• • • 

A.. Sn. Mp. için 13 , 725 
koyun etine verilen fiat 

r6rllldlğ0aden tekrar pa
auretile satan abnacaktll'. 

--· 9-8-931 ıaat 17 de ic.ra 
... cajından taliplerin ıartna-
-IDi. flrmek için herı&n aı

e"el ve pazarhia iftirak 
k için vakti maayyeainde 

--·tlarile blrllkte komisyona 
~tlan 

25 
JS 

,. 
~ 

2j6 

GOlhane hastanesi 
Tıbbiye tatbikat has
ı.-

ıc.lelf lileai 
Çui91ka, orta mek· 
teltl 
H.rbiye mekte&I 

karda mabaUerile mıktar-

•ccccccBursada leyli ve nihari kız lisesiccaaaa• a c 
a Ttlrk Maarif c:emi1eti Bana'da bir kız liaeai açıyor. Muktedir muallim ve m&rebbıyelere a 
O malik bulunan bu U.e reaml liaeleria programını takip etmekle beraber aynca ingilizce, O g Almuca, Fn11111ca lilaa kanlan vardar. Bu kunlar ecnebi muaHimler tarafından idare g 
a edilmektedir. Talebe kadrom mahdut olacatmdan pdiden praiti ajrenmek ve kaydolmak a 
O için Buraa'da Talebe Yurchmcla Kaı Liaeai ka)'lt ye kabul komisyonuna mün.caatlan. Ocret a g leyltler için aenelik 3 takıitte 210 nibarller için aeaelik 3 taklitte 45 liradır. (1165) g 
•aaaaaaaaaaaaoooccocaoaaaaaaaacaccaaoacaaaaa• 
1 As. Fb. U • .....,..aıu11den 1 ( Devlet Oemlryoll.:arı llanlArı ı 

• S-10·931 tarihinde kapalı zarf 300 ton rezidO yafa kapalı zarfla a&nakuaya konmuttur. 
ile mUnakH•ıı ten edilecek MDnakua 31 apıtoa 931 pazarteai pi aaat 15 de Ankarada 
~lan 13 kalem te~i~ yağlan Devlet Demiryollan iclareainde yapalacakbr. 
~~ yu.t •• Milliyet pse- Mlbaak ... ya iftink edeceklerin teklif mektuplanm Ye mavak-
tel~a ılaale ... laO Y~~~ icat teminatlannı aynı pde ıaat 14,SO a kadar mllnakasa komiı-
etmaiaclen dela11 J8YID~ 1

• !e yonu kitibine vermeleri llzımdır. 
10.~0.9~1_.... telair ~dıl~ıttir. Talipler mlnakua prtumelerini bepr lira mukabilinde An-
!alipleria ~~nı ~ ma~ karada ve lıtanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
ifia •• p __.ya gırme • • • 
için ele o ... teminat ve teklif Font boru ve teferruab kapab zarfla mDnakuaya koamaflur. 
ile mOracaatlan. (3349)-1234 MUnakaıa 14 EyJOI- 931 pazartesi gOnü nat 15te Aalrarada 

De"Ylet DemiryoUarı idaresinde yapılacaktır. 

SEYRISEF AIN 
Mertea aCCDtlSı: Galata .t6prii başı B. 2361 
Şabe A. !lrtıet Mllblirdır zade han t. 2740 

TRAllZON POSTASI 

(ANTALYA) 4 Ağutoa 

~ laeboha, Ayaacalr, -. 
Onre, Onla, Gireaoa, Trab-

zon, Rize Ye Mapaniye fide· 
cek d6nDıte Of, SBrmene, Ti
reboluya da ainJacakbr. 

lzMIR SUR'AT POSTASI 
(Galcemal) 2 Aiaatoe pazar 

14,SO ela Galata Rıhta ... du 
lrallracakbr. 

MOnakauya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat temina&lanm ayal gOnde uat 14,30 a kadar komiıyon kAtip
lipe Yel'llleleri llzamdır. 

Talipler mOn11kau prtnamelerini h..- lira ••kabilinde An
karada ve latambulda idare vemelerinden tedarik edebilirler. (1153 

• • • 
.Ankara• izmir • Ankara ve Aakara • Ha7d~p- Ankara ara-

"~.-!llı. at••* .,. ~,.. ..... ,. .... 
vapa Hl'Ytli 1 ...-- 19! Jdlıarea n lt'•n ...... 
kadar haftada bir defaya iacliri11811 ohjp benecfüati laarelıet 
edecektir. 

Ankaradaa 
Jımlrclea 

izmlre 
Ankara ya 

Puar 
Sah 

lst ut Evk .... r dir-
ıılı aakeri mektepler ihti- ı .. -mamnı ... ım::ınnııam-•11-.. 

için 236 ton kok klmDrl Sadık Zade Bira 

lüiinden: 
Kıymeti muhammeneai 

Lira 
rhlda •ba ahaacakbr. Pa- derler vapurlan. 

2 •iuatOll 931 .. h pi 
14 den 16ya kadar Harbi- Karadeniz 

,. •~ktebindeki mahalli mab· POST ASI 
da icra edilecektir. Talip-
prtnameaini ,armek ıçia Dumlupınar 

.... ıyona milracaatlan Ye itti· 
rak i~n de vakti mıaayyeninde Vapuru p ı zır ,eao ak-

2 Apatoı pmı 17 
.._ bulunmalan ilh olunur. (34) de Sirkeci nbbmmdaa hare-

• • • 
H.rbiye mektebi talebuf için 

tOM ayanda 1900 adet ka91111 
1900 adet karpuz puarbkla 

ahnacakbr. Pazarhtı 1 •· 
......... 931 cumartesi ,eno Nat 
14 4e Harbiye mektebindeki ma· 
Mlll mabauauada icra ediJecek

T alipleria prblameaiai r6r-
için komiıyoaa mDracaatlar1 

... ı.tirak için de vakti muane-

ketle ( Zonpldalr, laebohl. 
Ayancak, Saman, Orda, Of. 
reıan, Tnbıon, Rize, Mıpavri 
• Hopa),. azimet •• aYtlette 
ayni iıkelelerle SDrmene, GI· 
rele " Oayeye ufnyırak aY· 
det edecektir. 

Fazla tafaiJAt iP,I Sirkecicle 
Meymenet Hanı albDda acen· 
telifine müracaat. Tel. 22134 

m11r buluamalan illa ... ı----~-~1!!!1!![1!11•--ı 
. (38) DOKTOR 

• • • '.11.-1 Cefff.4l 
rbiye mektebi talebesi ib- "Wlfı& 
. i,.la paurhkla 450 kilo Dahiliye baıtabkları mutaba11111 

T Cumadan maada her gün öl'leden 
o ubn ahaacakbr. Pazar- eonn ...ı ( 2,30 dan S • ı 1r.-
2- Ajaato• • 931 pazar 111D8 lstanbulcla D1t111 yolunda ( ı 11) nu 
14 ıe Harbiye mektebinde- maralı huıusr ~abln11inde dahili has. 

••halli mabauaanda icra ~- 1 t~h~ muat~i:ro~~ ı=b~ur':;98 
•ilktir. Taliplerin prtname11uı 

ek için komiayona mOnca· ı muayyeninde hazar bu'unmala· 
iltirak İfİll d• waldi n illa olumar. (40)-1253 

700 
S&ley•uiyecle Elmaruf mahaUeaiade leli• Ye eıbul ufrenin 

uladelinde bulunan iki dllkkbH• Osvia• mo.atlif • 31 ~· 
932 pyuiae kadar ıebrl 9 Ura 75 1(. bedelile icar eclilmit 
bulunan ve birinci kattaki aaha•ı 126 ıinı •• binanın zeminindeki 
Aham iae 32 airaı ihtiva eden Yakfa ait Nemızbatun mektebinin 
m&JlrlnOa •blması ben~lai baıA Jupaeti m•ham~ olan 700 
lira Oıwden 11 temmuı-931 tarilainden itibann 4 hafta mOcl
detJe illaa vaıolunmuttur. Mlbayedeli 8 aiuatoe 931 camaıtlli 
..... Nal oa dlrt buç..W. icra edilecektir. Tallt olmak 
t1t11..ı. kıymeti •uhammeaemn yfsde 1 buçulu ..,.liade pey 
akplerile birlikte lıtaabul e•kaf mOdlriyeti binuıada varidat 
fıa ti mahltl "••aa mlracaatlWt ..... ,. 736 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci T ip 

1 inci Keşide ıı Ağuıtoı 1931 dedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, _10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Vı • 20.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

ı, •n,.n hlzmetçller, ı,çller v.a. 
Türklyeye yeni hicret ettik. Müsait 

şeralde çalışmak istiyorum. Evvelce mat· 
baa1arda çalışmış, mücellithanelerde ut· 
raşmışhm KOçükayasofyada kunduracı 

Şükrü vasııasile Remzi No 51 

LlboNtuv•rd• ç•ll•m•k a ... 
re - Küçük sıhhiye memuru veya 
Amelt bayat mektebinden mezun bir 
efendiye ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin 
Olnnyolunda Dr. Ihsan Sami B. IAbora
tuvannı müucaat etmeleri. - 1 1 ı, ı . ıı, ı 1 ı ı 1 

,:11
11 iı lı ı ııl ı 1 ı · 

1i:' ' j, 1 " ' 

lat. Defterdarbjından: 
Sahhk ev hissesi, No. 14 Aya 

kapı iıkeleıi caddesi, GOlcamil 
mahallesi, Cıbali taraftan Kir
,Uo m ft llarJe ft Katiallo 
arsaları. 6nll yolla çevrilmit ka
gir evin 288 biuede 10 bi11..ı 
ıabbktar. Mezk6r biaenin bed 
peşinen verilmek tartile tahmla 
edilen kıymeti 165 liramr. Sabf 
açık artbrma 1 t-8-931 aab rW 
aaat 15 te defterdarbkta. 

(M-340) 1024 

fil. M. Yeklletl lllnl11n 1 
Merkez ibtiyaea için 2000 taa 

lave marin klmllril ile 500 t• 
kriple kömllrl Haydarpqacla 
vaionda vaıoa lrartele1i Ozeria
dea teılim edilmek f&rlile ft 
ayn ayn ıartnamder~ kapalı 
grf aaretile ........ ,.. koa-

...-· laalelert ajutOll 931 tarihille mOaadif ,.artesi gW 
uat 15 de lave •aria ve 15,!I 
da Kriple icra olmllealdır. Ta
liplerin prtnameıini Ankarada 
Milli Mndafaa Abn alma ko-
miaJ--;':J:armeleri " mlaa"-1• · içfa de te•laatla 
.. tekHf mektaplannı ,..ı Ye 
saati ihaleden evvel .makbuz 
mabblliade meakürkomı.,r ... 
........ (711) 

• • • 
25-7-931 tarilaiade ihale eclilec .. 

ği itin edilen ondört ili omkls 
be1aı Ye baki bez ıa,. 

W.illen fiatlar had• 
~ılllmedipden miza. 

yeclui 2 -ajaltoı·9!1-pazar ıl
nll N•t 14 de talik edilmiftir. 
Taiplerha fU(llllmeatni Fmcblda9 
da beyet•cle görmeleri ve iha
le •atincleıi enet temiaatlarile 
birlikte hapr bulunmaları. 472-
1197 

• • • 
Konya pnaisonuadaki kttaat 

ihtiyaca için mqe odunu kapalı 
zarfla mOnakuaya konmuıtur. 
ibaleai 12 atuto• 931 çal'f&mba 
fOnO aaat 1"5 te Konyada aakert 
aabn al•a lcomiıyoaunda yapa-
lacakbr. Ta · 'n şartname al-
_. •• aya girmek 
Oıen teminat ve teklifnamelerl 
ile Konyada mezldir ko~ 
mDracaatlan. (468) - 1158 

• • • 
. Kınıktaki aakeri bayvanatua ib-
tıyacı olan arpa ve kura ot ayn 
ayrı fartnamelerle ve kapalı 
&arfla mllnakaaaya kon1D11fbar. 
iba~eleri arpa 15-8-931 camU: 
teaı uat 17. lnaru Qt 16-8-931 
pazar saat lSte Kınılda Aakeıt 
ıatın alma komiıyonuncla ,.,.. 
lacakbr. (Şartname aunti ..., .. 
timizde mevcuttur.) Taliplerha 
farlname almak ve mllDalcuaya 
rirmek tlzere ihale aaatiacMa 
evvel teminat Ye teldifnamelerile 
tikte mpkOr komiayoıaa m..,._ , .. ...,, 


