
Bugilıı 51ncl sayıf amız 
Spor sayıfası 

BUyUk taarruz nasll haz1rlandı, 
bUyUk zafer nasll kazanlldı? 

Yazan: Mehmet Asım 
DUnkU spor hadlselerl - Tenis, 
yanş,yUzme-Mekanlk sporlar

Denlzclllk 
Pek yakında Yakıt sUtunlar1nda 

Suriye 
Krallık mı 
Olacak? 
Fransızların Suriye idaresini 

kırallığa tahvil edecekleri hak· 
kında bir müddettenberi mevcut 
olan bir rivayet son günlerde 
kuvvet kesbetmeğe başlamıştır. 
Bunun sebebi Avrupa seyahatin-
de bulunan kıral Faysal ile 
F raosa hükumeti arasında bazı 
müzakereler ceryan ettiği anla
şılmas1dır. 

Acaba Irak kralı Faysal ile 
Fransa hükumeti arasında cer
yan eden müzakeratta hakikaten 
Suriye idaresini alakadar eden 
bir cihet var mıdır? 

Bu hususta bir hüküm verebil
mek için Irak ile Suriye arasın
daki coğrafi vaziyeti, ahalinin 
mütekabil hissiyabnı, her iki 
memleketin Osmanlı imperatorlu· 
ğundan ayrıldığı gündenberi ge· 
çirdiği hadiseleri göz önüne ge· 
tirmek lazımdır. 

Irak mandasını üzerine alan 
İngiltere bu memlekette kütük 
bir Kürtlük akaJliyeti bulunma
sına rağmen kendi hususi mena-
fiini muhafaza etmek kaydiJe 
kırallık şeklinde bir idare vah
deti vücude getirmiştir. Suriye 
mandasını deruhte eden Fransa 
ise Iraktan daha küçük o!an bu 
memleketi bir çok parçalara 
ayırmışhr. Bu tarzı idare Suriye 
milliyetperverlerinde lraka doğru 
bir incizap husule getirmektedir. 
Bu incizaba karşı tabii Iraklılar 
lakayt değildir. 

Bu nolcbi nazarcl.ın Irakta ve 
Suriyedeki Arap miHiyelperver-
leti ikiye ayrılabilir: Bunlann 
bir kısmı tamamile idealisttirler. 
Bunların maksadı tam bir Arap 
vahdeti yapmaktır. Suriye ile 
lrakı tamamile ecnebi tesirler
lerden kurtarmak, sonra a~~l~
rında birlik yapmaktır. Muf~ı~ 
telakki edilebilecek olan bu mıl-
liyetperverlere karşı ikinci bir 
mutedil kısım vardır; bunlard.a 
Suriye ile Irak arasında tam hı~ 
vahdet yerine bir Arap Heyet~ 
müttefikası yapmaktır. Mahallı 
menfaatlara taalluk eden işlerde 

Her tarafa istiklal vermekle 
beraber beynelmilel müşterek 
menfaatlere ait meselelerde mü.t
tebit bir hattı hareket temın 
etmektir. . . 

1 
Mübadele komisyonunun işi 

ne zaman bitecek ? 
Komisyon reisi M. Rivasın beyanatı 

Bitaraf azadan M. Labarka istifa etti, komisyon işlerl 
hakkındaki mUtalAslarını anlatıyor 

M. Riva& 
Muhtelit mübadele komisyonu 

reisi M. Rivas Vicuna komisyon 
işleri hakkmda şu izahatı ver
miştir: 

- işlerin sür'atle bitirilmesi 

Yarınki sayımız 

1:;ı 
Sayıfa çıkacak 

Hüseyin Rahmi 
Beyin gUzel bir yazısı: 

Kanımızı emenleı· 

•••• 
Demokrasi 

münakaşaları 
Yazan: Burhan Asaf 

•••• 

için azami gayretle çalışıyoruz. 
Etabli vesikaları tevziatı hakkın
da alakadarlara gönderdiğimiz 
29,600 mektuptan şimdiye kadar 
15,600 cevap aldık. Hergiin va· 
sati olarak 500 cevap geliyor. 
Üçbuçuk aybk bir müddet için
de tetkikine muvaffak olduğu
muz 15,600 müracaattan tetkikat 
neticesinde 4,000 kişinin müra
caatı haklı görülmüş, 1000 mü
racaat reddediJmif tir. Altı bin 
müracaat .sahibinin verdikleri 
malilmat gayri kafi görnlmUş ve 
kendilerine vaziyetlerini tesbite 
yarıyacak evrak göstermeleri 
bildirilmiştir. Diğer 4600 kişinin 
vaziyetleri Türk ve Yunan hn
kumetlerile yapılacak muhabere· 
lerden anlaşılacaktır. 

Komisyon işlerinin ne kadar 
zamanda biteceğini soruyorsu
nuz. Eğer bürolarımızda çalışan 
memurlar çoğaltılırsa işlerin bu 
sene içinde biteceğini zannedi
yorum. Bu hususta bir rapor ha
zırlı~arak komisyon meclisine 
verdım. Raporda işlerin süratle 
görülmesi için lazım olan memur 
adedi gösterilmiştir. Eğer alaka
dar iki hükumet kadroyu çoğalt· 
mağ'ı kabul ederl~rse işlerin kısa 
bir zaman içinde bitirilmesi ka
bil olacaktır 
M. Labarka· memleketine gitti 

Muhtelit Mübadele komisyonu 
bitaraf azalarından M. Labarka 
vazifesinden istifa etmiş ve 
memleketi o(an ŞiJiye gitmek 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Fransadan ayr1lmak 
istlyenler 

M. Labarka hareketinden evel 
kendisile görüşen bir muharriri
mize demiştir ki: 

- !'iususl bazı işlerim jçin 
~emleketime gitmek mecburiye
tındeyirn. Komisyon işleri son 
zamanlarda fazla olduğu için 
mezuniyetle Şiliye gitmem müm· 

Yazan: Ömer Rlza 

•••• 
Çocuk sayıf ası 

•••• 
HlkAye, merakh ve e§len

celi yazllar. 

(Alt tarafı 4 üncü sayfada) 

Muharririmizin Suriyedeki tetkikleri 

Ermenılere kim yardım ediyor.? 
SQriyede Fransızlar tarafından en bUyUk itimada mazhar 

oian ermeniler hemen kamllen hudutlar1mıza 
yerleştlrllmişlerdir 1 

Bir muharririmiz Soriycde yaptı- dan aya Suriyedeki cinsleri muhte 
ğı tetkik seyahati neticesinde, Suriye 1if düşmanlanmız çoğalıyor. Suri
deki ermenilere, kürtlere, 150 likle- ye Türkiyeye, sıhhatli bir adama bir 
re ve firarilere dair pek şayanı dikkat veremlinin tükrüğü ne ise odur?. 
ve en doğru ma1Umatı toplamıştır. Biz bu yazılarımızda komşumuz 

Bunları bugünden itibaren neşr~diyo· Suriyede barınan, yaln\z barrnmakla 
ruz: kalmayıp ihsan ve h1tuf gören 

Suriye, Türkiyenin hemen hemen düşmanlarımızı birer birer tetkik ede. 
bütün düşmanlarını topraklan üstün ceğiz. Bu suretle asıl düşmanın kim 
de cemetmiş bir yerdir. Suriye de olduğu anlaşılmış olsun! .. 
nilince akla bakınız neler geliyor: EVVELA ERMENiLER: 

Ermeniler, kürtler, ç..erkesler, 150 Suriyede 200 - 220 bin kadar er4 
tikler, hainler, firariler! .. Bunun se- meni vardr. Bunlann mühim bir kıs 
bebini uzun boylu düşünmeğe lüzum mı Türlciyeden hicret edenlerdir. Bir 
yok. Çünkü öbür komşu memleketler kısmı Suriyenin yerli ernıenisidir. 
de yüz bulamryan tekmil vatansızlar, Bunlar şimali Suriyedeki eski köy; 
Fransız mandasındaki (Dünkü bi- lerinde oturuyorlar. 
zlm topraklardaI) geniş ve müsait bir Türkiye-den hicret eden Ermeni· · 
faaliyet sahasr buluyorlar. Bunun Ier, (tabü maksadı mahsusla) hemen 
içidir ki, seneden seneye, hatta ay- (Lutfcn sayıfayı çeviriniz) 

Lindhergin devri alem seyahatini 
bitirmesi şüpheli görünüyor 

Meşhur tayyareci lindbergin,ya
nında karısı olduğubalde büyük bir 
devri aJeoı seyahatine çıktığını 
ve her uğradığı yeri, okuyucula
rımız telgraf havadislerinden ta
kip etmektedirler. 

Bu seyahat hakikaten şayanı 
hayrettir. Lindberg, Nevyorktan 
Sibiryaya ve sonra Çin, Hindis· 
tan, şimali Avrupa, Asur adası, 
ve Ter Növ ıibiceziresi tarikile 
Nevyorka dönmek niyetindedir 
ve seyahatinin birinci kısmı olan 
Nevyork Sibirya hattını ikmal 
etmiştir. 

Lindberg ve karısı, kendileri-

nin gezinti dedikleri bu seyahati 
deniz tayyaresile yapıyorlar ve 
icabında denize konabiliyorlar. 

Bu itibarla seyahatlerinin ilk 
kısmında bunun için daima de
niz veya göl olan eraziden uç• 
tular, ve bir çok yerlerde deniz 

veya su üstüne kondular. Bu
güne kadar yaptıklan seyahat 
8500 kilometreden fazladır, ve 
fırtınalara rağmen muntazam bir 
surette yapılmıştır. 

Suriyedeki Fransı.z ~d~resının 
hiç şüphesiz bu gibı fıkır cere- l 

yanlarım görmemelerine .!~kan ... ....-----------..-......... 

Efganlıların istiklal bayramı 

Şimdi Lindberg Tokyoya git
mek üzeredir. Bunun için de, 
Japonların "Fırtınalar yatağı,, 
diye isim verdik!eri Koril Ada
lan ortalarından uçacaklardır. 

Harita ilzerinde bu adalar he
men hemen sıraya dizilmiş ve 
barınılması kolay limanlar gibi 
gözükmektedir. Fakat daimi bir 
sis altında sakb olan bu ada
larda ani ve müthiş tayfunlar 
esmektedir. 

yoktur. eu cereyanları gorunce Seyyar tedrisat 
onlara karşı bir vaziyet almaları 
da tabii olur. 
Eğer Fransa hükumeti Suri!e 

işleri hakkında kral .Faysal ıle 
görüşmek isteyorsa bunun s~be
bini Suriye ahvalinin vah.ametınd.e 
aramak icap eder. Surıyede. bır 
türlü sükun temin edemıyen 
Fransa ihtiuıalki bu memle~ett~ 
İngilizlerin Irakta tesis ettıkle~~ 
Ye.ziyete benzer bir idare usulu 
tatbik etuıek burada bfr krallık 
Vücude getirdıek, bu idarenin 
başına da kral Faysalın biraderi 
Aliyi getirmek arzusuna düşmüş· 
tur. Suriye krallığına kral F~y
sahn biraderini getirmek suretiJe 
Irak tarafından gelecek müfrit 
\'e Fransız menfaati için tehli-
k~li cereyanlara k~rşı. kral Al~
hin şahsi bir siperı saıka olabı-
leceğini düşünmüştür. . 

. Maamafi Suriyenin de l~~k gı: 
hı bir krallık haline gdırılmesı 
sadece Fransa hükumetinin ar
ıusuna tabi bir iş değil~i': H~r 
Şeyden evvel Suriyede buyuk bır 
l\1ecliai müessisan toplamak, bu 

TecrUbeye Muaıa vilAyetJnden 
başlandı, gelecek sene her 

tarafa te'fmll olunacak 
Ankara, 21 (telefon)- Muğla 

villycti dahilinde 50 muallim 
tarafından köyler dolaşılmak 
suretile seyyar tedrisat yapılma 
ya ve köylüler okutu1mıya baş

lanmıştır. 

Şim Jilik tecrübe mahiyetinde 
olan bu iş, müsbet bir netice 
verdiği takdirde gelecek tatil 
devresinde bütün memlekete 
teşmil olunacak, her tarafta 
seyyar muallim teşkilatı ihdas Efganhlann istiklAI bayramlan olduğu için Efgan sefiri Sultan 
olunacaktır . Maksat, memlekette Ahmet Han tarafmdan Bebekte bir çay ziyafeti verildiğini yaz-
okuma yazma bilmiyen bir fer~ mıştık; yukarıdaki resim bu ziyafette bulunan zevattan bazılarını 
din kalmamasıdır. göstermektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

meclise Suriye idaresinin umumi projeyi kabul ve tastik ederse lekette yeni bir siyaset tutmak 
bir krallığa tebdili projesini ka- ondan sonra Surye krallığına istediğidir. Bu itibarla Kral Fay
bul ettirmek lazım gelir. Aca- kral Faysahn biraderi (Ali) nin salın son Avrupa seyahati Sur· 
ba bu suretle toplanacak mec- getirilmesi mevzuu bahsolabilir. ye ile liakın müstakbel idareleri 
Jis Fransanın bu arzusunu ka- Her halde anlaşılan şey Sur· noktai nazarından ehemmiyetli 
bul edecek midir? Eğer hakika· yelilere kendisini şimdiye kadar neticeler verebilir. 
ten Suriye meclis müesaesanı bu sevdiremiyen Fraosaıun bu mem· .!'efımet .Awn 

Esasen bu adalar kamilen vol
kaniktir. Ve sivri dağları, şimal 
bahrimubitinin buzlu suları ara
sında fışkırır gibi yükselmekte
dir. 

Lindberg ile zevcesinin bu 
müşkül seyahatini bir an evvel 
muvaffakiyetle bitirmesini bütün 
dünya sabırsızhkla beklemekte
dir. Fakat, son haberlere göre 

Lindbergin tayyaresinin motörü 
bu adalardan geçerken zorlukla 
işliyebiliyormuş ve bunun için 
Tokyoya gidebileceği şüphelidir. 

Aşağıdaki telgraf da bunu 
göstermektedir: 

. Tokyo, 20 (A.A.)- Tayyareci 
Lmdberg ile karısı motörün 
müşkülatla işlemesinden ve sis· 
ten dolayı hala Sbimushirs ada
sında bulunmaktadırlar. 



- 2 - V AKIT 22 Ağustos l 931 
lı .. ile, Tlrkiye hadada önrincleyer .,. _____ mlll!.~-------------111!.~-----'W! irfan Hayati 
Jeştirilmişlerdir, Kilis ermeinleri A· {Vıkıt] ın tefrikası 0 Nakleden. Yeni bir tesis 
zezde, Birecik, Urfa ermenileri Ce- Hz lSA 
rablusta, Diyarbekir ermeileri Kamıı;ı e lnkılAp liseleri 

~ No • 22 ömer Rıza 'f kt bah · Iıda, Dörtyol ermenileri lskenderonda • • •' e ep SJ, mektep ihtiyacı fer. 
iskan edilrni terdir. • • din \·e memleketin müşterek bir tahas-

Bu suretle muhacir ermeniler a· o z yt• ~üsle alakadar oldukları ib rbahis, bir 
srl memleketlerine en yakın şehirle· nun arzusu e ın ıhtlyaç olmakla beraber yeni der~ Se· 
re dağılmışlardır. Bundaki maksat l neleri baş~ar~e~ bu ihtiyacın daha çok 
\·e gaye de aşikardır. d v d d k çocuk vehleranı uykusuz bıraktığını 

gın t biliriz. 
Dünyanın muhtelif yulerine da a a urma 1 

ğılan errneniler, son zamanlarda, ce- Çocukların yaşları, onlara ,-ermek 
miyeti akvamın tensibi üzerine Suri istediğimiz istikbal, mekteplerin semt. 
yeye ge1meğe baş1amışıardır. tskende Bu adam onun UIUm halindeki karısını ıerı, kabmyetıeri, telkin ettikleri em 
ron sancağ'r dahilindeki Amık ovasın k t t niyet, bize mal olacak maddi feda 
da Asker çayırı denilen yerde yeni- Ur ar~IŞ l klrlık arasında bir ahenk ce itilaf 

den üç ermeni köyü tesis edilmi~trr. Bu (Jozefo ) un en son keşfolunan ı her 5ıeyi hazırlamıştır Halkın bir ro- ~ulmıya savaşırız. Zihnimizi aylarca 
ü k"" · · dTk (230) h d · " ' > Joran, iizen budur Ç ğ · ç OJ şım 1 1 nne en ıbaret terceme i olan lslovenceden lsaya ait ğu onu takip etmiş \'e onun sözlt.rini ği . ' ocu um uza \ e 
ti.r. :Fakat te,·sii için lazımgelen ted- faslı naklediyorum: dinlemiştir. Birçok insanlar, yahudi rec~ mız m_ekteplerde a~a •. baba ı;-ef· 
bırler alınmaktadır. "Bu sırad b' d h kabilelerinin Roma ellerinden kur- k~tı bulmak, en yakıcı ıhtıyaçlardan 

• a, ır a am zu ur et- bıri olur. 
Bundan ba ka J\ırk~an kaza. ın- mişti. Ona adam demek caizse 0. tutacağına kail olarak kıyam etmi ter B .. k . . . 

da erm ·1 ·· t k" ·f b' h ld t • d" ugun arılerımıze ı'nkıl" kt b' enı er mu e a.c;ı ır a e op nun tabiatı, şekli, beşeri idi. Fakat ı. Fakat onun arzusu, şehir hari· . . ap me · e ı 
lanmı!llnrdır. Yalnız kasaba dahilin· görünüşü, beşeri bir varlığın görü- cinde yani Zeytin dağları üzerinde adıle lstanbul~a 'e lstanbulun tam or
d~ '(200) kadar ermeni evi tesis. edil- nü~ünden fazla idi. Onun yaptıkları, durmaktı. Kendisi orada halkı teda- tasında ye~i bır tl!4!ssUs~ haber \'erir
mıştlr. Antakyada ermenilerin ıskanı fülhi idi, Kendi.si hayret verici ve vi ediyordu. Onun ı;;o yardrmcısı var k~n. k.e~dı .~em~unlyetımlzden fazla 
için yeni hir mahalle tesisi dü~ünül· kuvntli mucizeler ya d O . dı. Fakat onun etrafında toplanan ho~le ~~ilntu geçırmek~ olan çocuk 

kted . D"t·· h t • t . par ı. nun •· velılerını memnun etmı111 old ğ 
me 1 ~· • u un u ~ı~a ın n:asra- çın, ona beşer demek imkan ızdır. kalabalık . ayısızdı. Bunlar onun bir . . "' u um uzu 
fını ~emıyetı ak,·am verıyormuş ··· 'Fakat öbür taraftan onun herkese söz ,·eya bir emir ile her teYi yaptı· ?.annedı) or~z. . . 

~uriyedeki ermeniler Ta nak \·e benziyen haline bakarak ona melek di.'ğını gördükleri zaman ona arzuları- lnkılip lıselerı ad.ıle T_rabz~n ~e.b'u· 
Hınçak fırkalarına mensupturlar. yemem. nı bildirdiler. Bunlar onun 5ıehre gi· su Nebi zade Hamdı beyın muessun oJ. 
Bunların aralarında daimi kanlı mü 0 .. U . bl k rı"p Ro aJıları . P'I t• k ... .. . duğu bu mektepler leyli, nehari, krz. .. . nun gor nmıyen r U\'\'et \'8· m 'e ı e ı esıp uzerı- k k . k 
cadeleler ,·ardır. l\fucadelenın sebebi, sıtası·ı t ki h . mı· ..... hu"kUmran ol "st d"l er e , ana, ilk, orta kız Jıse asımla 

. .. . . e yap ı arının epsı, onun "" masını ı e ı er. iht' t ek i "b . h f 
yıne Turkıyedır. b' .. fi b" k B h ı..- • ..·ah d" .. nnı ıva e m tı arıle er sını • 

ır oz l'eya ır umanda~u ile olu- unun avcrı J u ı ruesasına va- tak" ki to 
Taşnaklar müfrit Türkiye düşma- verirdi. Bazrlarr onun hakkında "Bi· sd olduğu zarnan bunlar baş haha 1 çocu ~rı phyacak ,.e hele ço· 

ntdırlar. Gayeleri, şark vilayetlerin zc ilk defa olarak, şeriat getiren mın riyaseti altında toplandılar ve ~u~larınt hır ~~tep.te bulundurmak 
de bir J<;rmenistan te~kil etmektir! .. zat ölüler ara ından kalkmıı;ı ve bi şu özleri söylediler. Bizim Romalı- ıstıyen veliler ıçın bı.r ke~e bu nokta-
n 1 k··nı · h •bo 1 ·ı ı · :.' r dan aradıklarını temın edıy·or un ar u erın O), ncu. an ı e >ır çok marifetler, "' tedaviler öğren- Jara karşı gelmek için kudretimiz • . . . ' . . .. 

SON 
~B AB B B L l R 

M. V enizelos 
Romanya krah tarafından 

kabul edilecek 
Bükreş, 20 <A.A) - M. Ve• 

nizelos Sinayaya muvasalat et· 
etmiştir. Cumartesiye kadar ora• 
da kalacak olan M. Venizeloı 
yarın kral tarafından kabul edi
lecektir. Programa nazaran Yu· 
nan baıvekili Romanya nazırla· 
rile görüıecek ve cumartesi gU-
nü Köıtence tarikile Pireye ha· 
reket edec~ktir. Resmi mahafil 
bu ziyaretni münhasıran bir ne
zaket eseri mahiyetinde olduğu
nu beyan etmektedir. 

(V AKIT) - M. Venizelos dUn
de yazdığımız gibi pazar gUnil 
saat on beşte Recele Karol va
purile şehrimize gelecek ve ge· 
ceyi şehrimizde geçirdikten ıon• 
ra pazartesi sabahı saat onda 
ayni vapurla Pireye hareket ede
cektir. Yunan başvekilinin şeh
rimizi gayri resmi olan bu ziya· 
retfnden bilistifade Buğaziçinde 
bir gezinti yapması ve başpap:ıs· 
lığı ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Je~~ek. , mahut 1 aşnak - Hoybon miş,. diyorlardı. Bazılan da onun Al yoktur. Onlara karşı mukavemet ede .· :Nu~ u Osmanıyenın .b~hca ıkı. b~· 
cemıyetım kurmuşlardır. Yakın za. lnh tarafından gönderilmiş olduğunu miyecek derecede zaifiz •. Fakat ma ) ük bınasmın mektep ıttıhaz edılm~ş Dahiliye vekilinin 
manlara kadar faaliyet gfu;teren ( !) zannediyorlardı. Fakat bu adam bir dem ki yay itilmiştir duyduklarımı· o.lm~ı da semt noktasından en elnmş seyahati 
b · t ·· J d h ı.. ' ' 1r hır llarta cevap vermiş oluy ~ ceı.~uye '. son gun er e, e: tcşer-': c;ok işlerde şeraite muhalif bir surette zı Pilata haber vermek isteriz. Çün- ~ . . or: 
husunun akım kalması dolayısıle, e kı hareket etmekte. ahaü ecdadımızın a- kii bu suretle kendimizi kurtarabi· :Mektebın resmi mekteplerle bır de- Çanakkale 20 (A.A.)- Dahi· 
ehemmiyetini ~nybetm.lştir.. Taşnak· detine göre Seb·i tutmamakta idi. liriı.. Pilet bunu başkasından duya- recede sayıldığını . ö~~~nmek, ders liye vekili Şükrü Kaya beyefen
lar, hayallerı~in hır g~~ ~l~p ta- "Bununla beraber kendisi ne utandı- cak olursa, bizim de malımtzı mülkü p~ogramJarının ~enışl~g~ hakk~nda tam di Biga, Bayraaııç Ezine ve A
hakikuk. edeceğınden artık umıdı kes· rıcı bir hareket, ne de küstahane bir müzü yağma eder, bizi katliam e· b~r kanaat vermıye kafı oldugu kadar yancık lrazalarını dolaşarak bu 
mlşlerdır. 1 yapmamış, fakat öylediği sözlerJe der \·e çocuklarımız darına dağınık O· bır ~efkat yuvas~ ol~a-~ arzusile k~- akşam Çanakkaleye avdet et-
Hınçaklar, Taşnaklara muarızdırlar. ·:··· .... ···::············ ............................. - •• tur. Bunlar kalkıp Pilata gittiler ve r~Ian b~ mektebın butun ~~c~k m~hı- mişlerdir. Vekil beyi, imroz ve 

Onlar dünya yUzUndc, (So,•yct it- ~ed~ reJınln ilga~ı~dan son.ra. ~fısır- ona duyduklarını haber verdiler. Pi- tıne Mkım olan ruht "mılh terbıye- Boıcaadaya götürn e·: üzere Pey• 
tihadına dnhil de olsa.-) bir ermeni akı Matosyan tütun şirk~tı, Sur.ı~~d~ lat derhal harekete geçti ,.e kalabah- ye azami itina" olacağını söylemek de kiıevket torpitosu buraya gel
hükOmeti me,•cut olduğunu dü~iinerek f~brikal~r açmıştır. R~ şı.rk~t tütun ı ğm bir~oğu kesildi. Pilet daha ı:ıon- İnkılap Ji ·esinin terbiye noktasından miştir. 
btitlin dünya ermenilerinin (Eril'an ş~nd~n .z1~.a~.e, ermenılerı hımaye ''a· ra harikalar yapan adamı getirtti. o. üzerine aldığı vazifenin bütün Türki· lzmlrde UzUm satı•ı 
hükQmetine iltihak etmesi lazımgeldi· zıfcsını goruyor. na dair tahkikat yaptıktan sonra onun yenin mefkılreı-ini tahakkuk ettirmek· ,. 
ğini mUdafaa ediyorlar. Türkiye ile Fransızlar Suriyede e,rmeni1ere hak\ında şu hükmü verdi .: • ten ibaret olduf'IJ'U g&tereceletir. izmir, 20 (A.A.) ı_ Bugün 32 

hi b" ·ıı t rk ·· l<urıı.ttan .35 kurusa kadar '34 uğr:aşmaktnn bir faide hf•s:l olmıya- ç ı~: ~ı e .e ''e ı .. a gos~erm~ikler) "Bu adam, (h.yır1tahtrr) bethah de lnkllı\p liseleri haasatan ~cn~bl ıi· 
cağı.nı .• Hın~lar . 1'a naklard~n ev- e.n buyuk itıma~ı gos~rmışlerdır. J~a ğiJdir, asi (değildir) hükümdarlığa ta san derslerine çok ehemmiyet verecek çuval çekirdeksiz: Uzüm sablmıı· 
,.el idrak etrn. ışlerdır. pudala 1 aşnak Jı hazırda Surıyedekı Fransız lstıh ma etmiş (değildir) .. , Bunun üzerine ve bu ihtiyacın arattığı ecnebi mektep tır. 
l b h k k ti b k ı Muilada •ıcaklar ar u a ·ı ·a a a ım ne zaman an barat dairelerinin hemen hepsinde mu Pilet hu adamı tahliye etti. Çünkü ]erine müracaattan, ~ocukların istik· Mugw la, ıO(A.A.)- iki üç gün• 
hyacaklar!... hakkak urette birkaç ermeni vardır. bu adam onun ölüm halinde olan halleri ile alakadar olanları kurtara. 

Mü takil bir yurt fikri üzerinde Bu itimat, ali komiserlik dairesinde karısını kurtarmıştı. Bu adam kal- caktır. dür tiddetli sıcaklar hüküm ıllf'" 
hiribirine zıt düşünen hu iki fırka a- ki en mühim işlerin tcdvirinc kadar kıp istediği yere gittikten sonra is- Matbuat alemimizde maruf bir uz. mektedlr. DUn hararet dereceai 
zası arasında kanlı mücadeleler teşmil edilmiştir. tediği gibi harekette de\·am etti. \'U olan Hamdi beyin bu yeni te b· 37 idi. Bugün 3 4 tUr. 
olduğunu yazmıştım. Bu mücadele er 1''ran ızların ermenilere göstt!rdi· Halk onun etrafında tekrar toplanma hüsünde memleketin güzide muaJJim Mu9lada bir otomobil kazaSI 
meni milletine oldukça pahalıya mal ği bu lütuf \'e tenccühün sebebi ba- ğa başladr. · ve mürebbilerinin müzaheretini temin Muğla, 20 (A.A.) - Don gece 
oluyor, ) ani her sene kırk elli erme- ~ittir: Fran ızlar ermen ileri k~ndi Onun hareketleri, halk naıarında- etmesi tesisile hedef tutulan maksat Muğlanın iskelesi bulunan GlSk· 
nl gencine!.. arzularına göre en iyi şekiJde kullanıl ki itiban<0ı yUkeeıti)·ordu. Bunun Ü· için en kun:etıi teminat sayılabilir. abada giden boı bir otomobil 

Şunu da öylemek lazım gelir ki, mağa alveri li telakki ediyorlar. Er zerine yahudi reisleri ona haset e- Fikrimiue hususi mektepler memle Sakar yoknşunda 15-20 metre· 
Suriycde 'l'aşnaklar llınçaklardan menilerin 1'ürkiye hududu üzerinde derek Pilete müracaat ettiler, ona y1• keti yükseltmek mücahedesinde en lik bir uçuruma yuvarlanmıt ve 
daha kun·etlidir. Ye aleyhimizdeki er bir karakol şeridi halinde ikame e· ğın yığın altmlar ,·ererek bu adamı belli başlı hizmetlerdendir. Maarif şoför muavini ölmüştür. 
meni faaliyeti, manda hükumetinden dilme!'i işte bundan dolayıdır. öldürmesini ist~diler. Pilat bu para- \'ekaletimizin bu yoldaki mesaiyi hima --=-~u . _ ...,. 
kolaylık gördü~{çe, daha bir müddet Ermeniler Türkiye hududunu bek ları alarak yahudHere istedikleri gibi ye etmesi de bu fırsatta hazırlanacak eserler halinde görüp tammaktadır. 
devam cdecektır. leyip fırsat kolladık~a. l"ransıılnr Su hareket etmek ~alahiyetini verdi. Ya- ve memnuniyetle karşılanacak bir hat- Analar \'e babaların yavrularını 

Suri~ edeki ermen il er evvela Fran- riyede kendilerini emniyette hissedl· hudiler de bu adamı aldılar n onu, tı harekettir ki semeresini her gün ye- tam bir emniyet ve huzuru kalp ile tes 
sızlardnn, onrn cemiyeti akva rndan, yorlar; budalaca bir kanaat!.. ecdatların•n şeriati hllaftna sal betti· ni bir inkişaf merhalesini karileı-imizl lim edebilecekleri leyli bir müesseseye 
nihayet Mtsır \'e Ame~~k~ ermenileri~ .. (Gcleoelı: yazınuz~~ Suriycd"kll Jer." gazete haberleri suretinde değil, fakat \'Ücut "·erdiğinden dolayı Hamdi beyi 
den naktf muavenet goruyorlar. Surı- kurtlerdcn bahaedecegız.) (Bitmedi) yer yer meselA. FeyziAti gibi cantı, 1 tebrik ederiz. 

VAKtTın Tefrlkaııu : 68 ain, dedi. dide hanun bir rün ee;;ç kadını ar· dasını düzeltiyor, Karamurl'alh lık ne olduğunu bilmez misiniz? 

B 1 k Misafirler bahçeden geçerken kasında mavi ipekten ağır bir tu sütneye sökük diktiriyor, ütü ütüle Bu herifi ne seviyorum, ne bir iZi cı çocukları çağırıp sevmek istedi- valetle kapının önünde buldu. Has tiyor, hazan da Gülsümü beraber 9ey •.. Lakin bugüne bugün akraba· 
ler. Fakat onlar ıöz anlar takım ta, misafirinin gelmesinden bir getirerek mutfak takimlarını ui- mız... Hem de ortada üç günlük 

D il 
dan değildiler. Nadide Hanım saat evvel kendisini giydirtmif, saç duruyor, odaları süpürttürüyor-lömrü kalmıt bir zavallı haıta var.,, a a·ı Üzerlerine varılırsa kaçacağız diye larını tarattırmıf, araba kartı· du . diye söyleniyordu. 

A dü9üp bir yerlerini kırmalarından dan aöründüiü vakit de hizmet Nadide Hanımın ev kadınlığı Bu aözler kismen de doğru idi. 
y AZAN korktu. çisine dayana dayana buraya ka· cihetinden büyük bir iddiaaı yok· Nadide Hanımın Murada eski nef • 

r::::> E ~AT N Ur::> i İhtiyar kadın hastaya verdiği dar ıelmitti. Bu, ıırf Nadide Ha- tu. Fakat Murat Beyin itkuzar, te· reli kalmamı§ olmakla berabe~, 
~ 'Y' ~ yalancı ümitJere kendi de inanmıt nıma ümitlerinde yanılmadığını iı miz aile annelerinden daima hür· ona tamamile inanıp ıaınmak hır 
Büyük hanımla Karamu&allı tı. Araba yürümeğe baıladığı za· pat İçin hazırlanmıt bir sahne j .. met ve .meftuniyetle bahsettiğini türlü kabil olmıyordu. Murat aİ· 

sütnine haıtayı teselli ederken bir man ıüt nineye: di. Büyük hanım bahçeden kendi· işittiği için kendini öyle gösteri· le canlı bir adamdı, akraba diye 
yandan da göz ucu ile köşeyi bu· - Allahtan ümit kesilmez .. ıine cloiru gelirken dik durmak yordu. kendilerine dört elle aarılmı§tı. 
cağı muayeneye baılamıtlardı. Belki intallah iyi olur değil mi süt için iki elinin bütün kuYVetile pe· Artık her gün kötke gelmeği Kanıma, çocuklarına kartı hiç 

Bir evin kadını yatağa düt· nine? dedi. ronun tahta direğine yapıfıyordu. adet eden mutasam!: "Teyze· bir kusuru olmadığı da artık anla· 
tümü her §ey bitmiş demektir. Ta- Fakat o dudaklarını bükerek: İhtiyar kadın yeni yürüyen bir ço· ciiim, sana ben nasıl teıekkür ede- !ılıyordu. Gerçi evinin idaresi bo· 
vanlar örümcek içindeydi. Bir - ilahi hanımcığım, dedi, cuiu teıvile eder gibi "matallah ... ceğimi bilemiyorum. Gene dün zah· zuktu. Fakat hakçası aranıhraa ka· 
ıandalyenin kenarından bir er- o Karacaahmedin yolunu tutınuf maşallah kızım., diye ellerini biri- met etmiısin... Sayende gene bahat onun mudur? Her erkek 
kek askısı ile bir çocuk çorabı sar- ~idiy~r ... bir aydan fazla yaşarsa birine vuruyordu. Fakat yanma temiz bir odada yattım, kursağıma kadın gibi ev it inden anlamai.a 
kıyor, yerde bir gömlek sürünü· ben hır feycik b1lmivorum. yakla,tığı zaman gözlerinde bat iki lokma temiz yemek gitti. .. Me- mecbur değildir. Sonra Allah t· 
yordu. Köıede yarım mahallcbi "' 11- "" döndürücü yüksekliklerden bir ğer sen ne emsalsiz bir ev kadını i· çin adamcağızın sarho,luk, ku· 
tabağına sinekler konup kalkıyor Büyük hanım vadine sadık kal uçun•.ma bakan bir inıan t•!kınlı· mitsin,, dedikçe ihtiyar kadının ağ'marbazlık gibi fena huyları da 
du. Kapalı bir pencerenin ke· mıth· Gün a!ırı hastayı yoklama ğı gördü. Bjrdenbire yıkılıp öl zı kulaklarına varıyor, hele o ura· yok. Çoluk çocuğunu hırpalamı
narında tozlu ilaç titelerinden bi- ya gidiyor. kendi vakit bulamaz- meısinden korkuyormut gibi arkaaı da damatları da bulunacak oluna yor, karııınrn liıkırd111 açıldığı va· 
ri devrilmiş, içinden ağır kırmızı sa ıüt gönderiyordu. na şreçip koltuklarının altından tu- okşanmıt bir kedi gibi adeti. keyfin kit yüzünü bir sıktı mı gözlerin· 
bir su damlıyordu. Genç kadının da me~er can ·tarak: den hınldıyordu. den sünger gibi ya§ akıyor. Faz· 

Büyük hanım gitmek için kalk dan bir inıana. bir akrabaya ihti - Çok tükür çocuğum .. lakin Küçük hanımlar hali: "Anne la olarak ta zengin .. Eh bu zaman· 
tığı vakit haıtaya bir nöbet daha yacı varmış! Büvük hanımı gö· daha fazla kendini yorma .. bugün· sen bu adama adeta itık oldun ... da böyle adama iyi denmezıe ki· 
teselli verdi: rünce scvınıyor. bir kaç saat mes· lük ~., k1trl.-r yeter,, dedi. Eıki nefretin neydi? Bu muhabbet me denir? Kendi damatlarını 

- Göreceksin kızım ... Pek ya- ut olıyordu. Hele o "seni bugün Büyük hanım artık evin iıle· ne?,, diye alay ediyorlardı. Büyük herkea "melek gibi adamlar,, diye 
kında seninle gezmeğe çıkaca- daha iyi S?Ördüm çocu~um .... müj- rine de bakmağa ba.~lamııtı. Ko· hanım hazan aldırmıyor, yahut on· metheder. Onlar, Allah gösterme· 
ğız .. Artık ıeni her zaman yoklarız. desile şifa masftlları okumağa bat naktaki kendi odast da bundan pek larla beraber gülüyor, fakat ha· sin bu adamcağızın çektiği sıkıntı· 
Bir hizmetin olursa Allah aşkı- ladığı '!akit h:t$lAntn hen"en he farklı olmamak1a b,,.raher, eteği· zan da kızararak: mn onda birini çeksinler de o za· 
na çekinme ... Sen bizim gelinimiz men maneviyeti düzeliyordu. Na ni beline sokarak, elile haıtanrn o- - Ayol siz insanlık, akraba· man ıeyret bakalım melek mi imİI 

lıer ifrit mi?. ( Bitm8di) 



~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~·!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!l!!!!!!!!~====~,~ .... -~ı !'!!'!!!!~~~uz~w~s~~ı'l!!ı ~--~~·~· ~~~ZSE22~1!!!!1111!!!!'!az:::ı!!!!!!P.!~1~!!!!!!!!!!!!!!!'!!- 3 - VAKiT 22 Aiustos 1931 

-ı:era oeııeaine doğru 1 Bonolar Yerli mallar 
Bu işe siz de şaşın 

Bu n••d otobU• ? 

' Bir okuyucumuz yaıyor : 
Dün Kadıköyünden Oskü· 

dara giden 3562 ırnmrah, ŞO· 
för Artin efendinin idaresin
deki otobüse bindim ve taun 
ile dışarısı yeni boyanmış o
lan bu otobüs, seferine de
var ediyor, tabU otobüşe gi
ren yolcuların elleri, şapka
ları, ve elbiseleri boyanıyor· 
du. 

Bunun yolsuz bir hareket 
olduğunu ve bu vaziyette bo
yalı olan otobüsün işlemf'Si 
doğru olmadığım söyliyen 
müşteri1ue ŞQför: 

- Böyle söylemeyin yahu! 
Para kazanmak kolay değil, 
her halde siz parayı kola:Y ka
zanıyorsunuz, ben kolay kaza
namıyorum. Boyamak için 
arabayı bir gün içeri ~eker
~em, Marmara çırası gibi ya
narım! dedi. 

Sonra da elbiı:ıelerl ve şap 
kaları boyanan yolculara: 

- Bir şey değil. bizim ho
yalar bozuluyor, diye de 1lay 
ediyordu. 

Otobüsçünün alay etmeı;;i, 
kevf !tilrmesi bile haklıdtr. 
Fakat boyalı otobüslerin he
nüz boyaları kurumadan ser· 
bestçe ıseyrüseferine müsaa~e 
etmek doğrusu acayip şe:rdtr. 

Halkın üstünü başrnr bo· 
yamak, halkı zarara t'Ok~a.k
tan başka bir şey deiıldır. 
Halkı düşünmek ,.azifesi_ olan 
memurların ihmaline eız de 
~aşın-

Biz de şaşalım! 

Bulgar komiteleri 
arasında 

MG'frltler Protogerovlet olan 
Uç reisi lJldUrdUler 

Safyadaıı bildirildiğine gare 
Makedonya ihtilalci çeteleri a~a· 
11ndaki m0c4ldele devam etmek· 
test_ir. Bundan bir hafta mulead
dem Protogerof fırkaaı liderleri .. 
nin aralanndan T odorofun evin· 
de toplandıkları sırada bir deli• 
kanb Makedonyah lidere ıanderil· 
mit olan bir bavulu ıetirmiıtir. 
Todorof bavulu açınca içindeki 
bomba patlamlf ve Todorof 
ıol f6ZÜ çıkmıf vücudu delik de· 
tik olmuş olduğu halde yere 
yuvHlanmıştır. Protogerovistler· 
den diier bir liderin kolları kop~ 
mut ve Dimof isminde birisinin 
v6cuduna da bir çok kurıun 
saplanmışbr. 

Yarahlar hemen bastantye 
kaldmlmtılarsada hayatlarının 
kurtarılamıyacagı tahmin tdili· 
yor. Polis tahkikatı neticesinde 
bombanın Protogerovistlere ra· 
k~ olan fırkanın lideri Mihlof 
tarafından gönderildiği aolaşı1• 
m11br. Eu suretle muhalifler 
kendilerine zahmet çıkaran üç 
liderden kurturlmuılardır. 

Mal4m olduğu üzere Makedon
ya ibtilil komiteıi senıel,rlenberi 
birbirile boğaılaşan iki fırkaya 
ayrılmıılardır. 

Müfritlerin lideri olan Vanço 
Mtbalof Bulgar ve ecnebi fati•t· 
lerle mlhıaıebettedir. Kendisine 
muhalif olan fırka reiıi Protoge
rofu öldürttükten sonra bundan 
bh·kaç ay evvel Makedonya ko: 
nıitesinin memaliki rc:nebiyedekı 
nıUmessili Tovalevskayi de kat· 

lettirmişti. 

'°'"Uç v•purları ne ile lşliyecek? 
Dünkü akfam gaıetelerinden 

biri Haliç tirketinin bütün n· 
Purlarına mazot tesiaab koydur· 
11tılc fikrinde olduğunu yaııyor· 

du. y ıpbğımıı tahkikata göre 
tinıdiki jıalde b6yle bir meaıele 
llıevıubabi• olamaz. ÇUnkU bu 
leaiaat hem pahalıya mal olmuş 
Ve hem de iyi netice ver~emiftir. 

Mekteplerde 
Kayt vekabulşartları 

Erkek • kıJE hsen ve h•yat 
· mektepleri 
Bu mekteplerde tahsil müddeti 

4 senedir. Bankalara vo ticaret 
mOeueselerine memur yetişt~ren 
k8çUk bir ihtisas ·mektebidir. 
Derslerin yarJSJ Fransızça oku
tu!ur. 

Kayt muamelesi 1 h:şriniev· 
velde baıhyacaktar. Nüfus kiğıdıt 
aşı ve sıhhat raporu ile müracaat 
eden ilk mektep mezunları ka· 
bul edilir. Kayıt parası 2 Ura, 
ders ücreti ce 3 taksitte veril
mek Uıere 48 liradar. 

1 Poli9 ~aberleri 
Bir otobüs 

mUsademesl 
OtobUscUler araaınd•kl rek•· 
bet blrblrlerlnf n C8nına kes• 
d6decek dereceye ıeldl mi? 

Dün Caddebosta01nda muhte· 
lif iki ıirkete ait otobüs arasında 
bir mlisademe olmuıtur. Müsa• 
demede batara düçer olan kır
mızı renkli otobüı Caddebosta· 
nındın Kadıkövüne doğru bil· 
yUk cadde istikametinde gelir
ken yan sokaklardan çıkan diğer 
bjr şirket otobOıü arka tarafın· 
dan ,1ddetle çarpmıştır. Kırmızı 
otoblis yan ıokak hizasına gel· 
diği sırada düdük çaJmıf, fakat 
ıokak içinden gelen diğer oto• 
bUı dlldOk çalmadığı gioi iSbOr 
otoblislliı dUdUk sesini de dinle· 
memiıtir. Müsademe bunun ne· 
ticesinde vukua gelmiıtir. Oııun 
için müsadeaı eyi görenler kaba· 
bahn bnara uitJyan kırmıu oto
bUate olmachjinı, · hattı 6b0r P.... 
ket otoboıo tarafından mOAde
menin iltizami bir hareketle vu
kua getirilmiş olmaıı ihtimali 
bulunduğunu ileriye ıOrmektedir. 
Eter yapılan tahkikat hakikaten 
bu mUaademe badiıeainde bir 
kaaıt eseri bulundupnu ıaıte
rirse tabii mestulleri hakkuada 
takibat yapdacalchr. 
Ş.mpanya ,ı,eıerlle k••a• 
Evelki scece aababa karıı Bc

yoğlunda Gardenbarda Beyoğ· 
Jupda GJavani ıokağmda oturan 
Şitonva ile Delire ar&11nda lrıs
kenç!ık yüıUnden kavga çıkmıı 
bu arada biribirlerine attıkları 
ıampanya fitelerinden birisi ora· 
da ol'lrma~ta olan eczacı Celll 
beyin ıevceai Şehime hanımın 
kulağına gelerek yaralamıı, her 
ikiıide yakalanarak haklannda 
tabpikata başlınmı,tır. 

iki yangın 
Dün iki yangın baılangıcı 

olmuştur. 

1 - Saat 13 de Ayasofyada 
Akbıyıkta Kabaaakıl ıokajında 
11 numarah Alı Ef. nin evinde 
çamaşır yıkanırken, bacanın ku
rumlar1 tutuıması yüzünden yan
gın çıkmış, ıöndürülmüttlir. 

2 - Saat 10,30 da ÇetJgelkö· 
yünde Havuzbaıında Rize meb'
usu Ahmet Refik Beyin köıkün
de hamam borusunun kurumlan 
tutuımuş, genişl,me ine meydan 
verilmeden söndllrülmüftür. 

Hem auçlu hem gUçlU 
Sultanahmette san'atıar mek

tebinde bir kurşun hır11zlığı 
olmuştur. Davul isminde bir 
sabıkah gece yar111 mektebin 
damma çıknıışt l<urıunları tök
meğe başlı.mışlır. 

Gürültüye lotan mektep ha
demelerinden Mustafa ve Salih 
bırsm yakalamak iıtemiılert Fa
kat ~u arada Davut tabancaımı 
çekerek at~ı etmif, kurıun Sa-

Günün 
Sergide teşhir usul

Oayrlmtlbadlll ere na- llerl noksandır 
sıl daılıtılacak? 

Muhtırası 

Takvim - Cumanesı ~2 Ağust05 8 

Şirket, cemıy01,-.n .,,. olacak 
Gayrimübadıllere bono tevzi· 

abna pazartesi günü batlanıla· 
caktar. T cv:ıiat Gayrimübadille· 
rin iıtihkaklarmın yüzde yirmisi 
n:sbetinde olacak ve allı milyon 
lira kıymetinde bono dağıbla· 
caktır. izdihama meydan verme· 
mek için n.uayyen rünlerdc rıu· 
maraları ilan edilenlere tevziat 
yapılacak, tvveJi araıi, ıonra 
müsakkafat sahiplerine bono ve
rilecektir. 

Diğer taraftan Gayrimtibadll· 
ler cemiyeti idare heyetinin son 
içlimaında cemiyet kongresinin 
bu hafta İçinde içtimaa daveti 
kararlaştırıJmışhr. içtimada Gay
rimübadiller arasında bir ıirket 
teşkili iti de g6rOşOlmilf Ye ıir
ketin bütün Gıyrimübadiller içio 
çok faideli olacağı ittifakla ka
bul edilmittir. 

Fakat, firkete iştirak mecburi 
olmadığı, ve bir kıllm gayrimü
badillerin şirketten hariç kalma• 
ları tabii bulunduğu nazarı iti
bara ahnmı91 Gayrimllbadiller 
cemiyeti bütün layrioıUbadillerin 
itlerile ittigaJ için teıekkDI cttifi 
cihetle yeni tirketiaı cemiyetten 
ayrı bir teıekkUJ halinde olması 
kararlatbnlmıtbr, 

Şirket icin bir proje ve niıam· 
name hazırlanması için cemiyet 
idare heyeti aııaıodan Muıtafa 
Arif, Mehmet Ali Fııb Necip 
beylerden bir ko~iayon teıkil 
ediJmittir. 

Hırsızlık yapayım 
derken •• Uldtl! 

Zon9uldak (H11au•f muhabl· 

Umumi 9&r11n1Jt daha Zİ)'ade 
bir ç•r,ıyı andarıyor 

Yerli mallar sergisi. Hayır. Yer
li mallar çarşı ı. 

Düne kadar sergiyi gezen bin· 
lerc:t ziyaretçiden birisi de, eğer beni 
de saymağı unutmamışlarsa ben idim. 

Evvela şunu söyliyeyim ki sergi· 
den çrkarken ilk· duyduium Şf'Y. baş. 
srz ve sonıuz, bol ve zevksiz dekorlu 
(Pot pourri) nev'inden bir piyes gör· 
müş adamın serin havaya kavuşması 
hiS&i oldu. Derhal ilbe edeyim: ~tak
sadrm serginin aleyhinde bulunmak 
değil, sadece onun daha iyi, daha gü 
ul, daha bedii ve binnetice de daha 
~ok müe.tısir olması için tenkit etmek· 
tfr, 

-inci ııy 19~31. senenin günleri: ı;eçen 23T 
kalun ~ün ler· 133. fı llebiülAhir 1350. 
Güneşin ~ünhülo burcuna girm~si 
GUneş-Doğuşu . 5.15. Batışı. 19,0J 

Namaz vakitleri- Sabah. 3.42: --Üğle. I~.17: ikindi 16.04: Ak$am. 19,01, 
Yat ı 20.42 imsak: 3,24 

• 
Hava - Dünkü hararet ıızamf) 32 

ıasgarO 20 derece 8u~tin rüzgAr müt· 
ehan ül, sür'ati mutedil ekseriye hava 
ekseriyetle açıktı•. 

* 
Radyo 

lsfanbul - Saat I 8 den 19 ı ı.ıdar 

gramofon plAklan neşriyatı 19,30 dan 
20.30 :ı kadar birinci kısım alaturka saz. 

Strgide satrş yapılıp yaprlmama.sı 1-laftz Ahmet B. iştirakile, Anadolu Ajansı 
meselesfnfn hallini müteha.._~ıslanna habeıleri 20,30 dan 21,30 ı kadar orke1ra 
brrakıyorum. Yalnız şurasrnı kaydet- 21.30 dıın 22,30 a kadar ikinci kısım ~az. 
mtden geçemiyeceğim: Belkis I I. iştirakile. Borsa haberleri. 

Eğer sergiden maksat teşhir ve ta. 
nıtmadan ziyade hemen orada satış "ı Vakıt:Abone ~artlarn 
~mini idiyst, esasen haftanın muay. 

1 3 6 12 
Aylık 

yen günlerinde şehrin her tarafında Dahilde 150 400 750 1400 Karuş 
yap,Jan pazarlarda ve her gün de dük- Haricte _ 800 1450 2700 
Unlarda bu satış yapılıyor. .. 

. Yok eier sergiden maksat hem teş İlln •artlanmız: 
hır ve tanıtma, hem de ayni zamanda 
satış -- ki böyle olması en makulüdür 
kanaatindeyim - temini idiyse bugün 
kil yapılan tarz yanlı§ ve al~yh~dir. 
Çünkü: 

1 - Satış, sergide, maalesef pa. 
zarlık suretile yapılıyor (Bu sözümu 

Resmr Hususr 
Saan l O Kş. ı 2,50 Kş. 
Santimi 20 .. 25 

KUçUk llln ,artlar1mız ı . 
l 2 3 4 1·10 Defalık 

30 50 65 75 l 00 Kuruş 
ispata her an hazırım). 

2 - Birçok müesseseler, ancak A - Abonelerimizin her üç aylı-
ve yalnız satış yapmak maksadiJe ser ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satırı geçen ilAnlann fazla 
giye iştirak •tmişlerdir. ıun için 5 kuruş zammolunur 

3 - Teşhir edilmek gayesine matuf -----------
olmur icap eden emtia, bir sergide 
ziyaretçinin hemen ve derhal gözün; Ressamlar arasında mU•abak• 
çarpması lazrmgellrken, üst üste yı Milli ikhsat l'C taıarruf cemi
ğılmr§, ayni çeşit ve .renkten eşya yı- yeti tarafından tertip edilen 
tını arasında ziyaretçi adeta, <;eşit- Titrin mU.abakasında kazanan 
leri aramak mecburiyetindedir; em mUeueselere verilecek madalye 
tia, l\Iahmutpaşa salaş dükkanlarında 
oldutu ıibi gösteri1mi~tir; satıc.ılar, ve diplomalar için reuımlar ara• 

• tıpkı orada oldufu gibi müşterilere sında bir mDıabaka açılmıtbr. 
(teqlhtarhk) yapmaktadırlar. Müsabaka neticelendikten son· 

r·~··•n> 

kozlunun incejiz ;ahallainde 
oturan 28 yatlarında Ali oğlu 
İsmail, bit ~lcktrik direjinin ili· 
tllnde bıralcılmıt ola bir kangal 
bakır teli çalmak Ozere di.reie 
çıkmıı ve kangah almak lizere 
elini dokundurur dolnmdurm11, 
elektrilcle vurularak o anda 61mDt 
kalmııbr. 

işin garip tarafı, vücudından 
geçen ıiddetli ctreyant iımailin 
adale ve ıintrlerini tekalJOa etti· 
rerek bir elile bulunduğu direğe 
sarılı öteki elile de kangala ası
lı olarak kalmıştır. Etrafından 
yetitenler cesedi, iki m~rdiveni 
birbirine bağlamak suretile ,Uç
lükle yere indirebilmişlerdir. Dik· 
katsizt düşüncesiz bu adam kü
çük bir•v~enfaat hırw. ile t~feb· 
bUa etbgı bu hareketini hayatı 
le ödem:~ J-:ufuno••or 

4 - SergfdlJk, teşhir ihtisasına ra madalye, diplomlar hazırlana• 
hf~ denilecek dettcede riayet edilme cak ve alikadarlaroı verilecektir. 
mi,tir, yani serginin heyeti umumi· _ 
yesinde (uvk) tarafı alelidedir, (de- Çekler tutun ahyorl•r 
koratff) tarafı "'!si!ti~ Verilen malumata göre Çekoı· 

Pettede )"apılan beynelmilel ser- lovakya 1 aya kadar İzmir ha· 
&ide türk pavyonunun kazandığı mu- Yalisinden tütün alma;a baflıya
vaffakıyet hatırlardadrr zannederim. cakbr. Çekoalovakyanın 400,000 
Bf r Tilrk tarafından pliinlarr çizilmiş, kilo tntün alacağı tahmin edil
bir Türk tarafından resimleri yapılan mektedir. 
ve bir Türk tarafmdan idare edilen ı=================== 
strti, beynelmilel bir muvaffakıyet bir surette teşhir ettiği şey (BeB) kra
kaıandı. Çünkü bu &ergit kültUril ve n1tlarıdır. Bu müessesenin Uslup itf
Ulid kun·etıl, ticaretin ne olduğu bar ile dekoratif, siyah ve beyazla ya. 
nu, sadece gUnil gününe satış, (ne prlmış olan markası ve bir tek kafıt. 
kopaubilirsek kardrr) olmadığını bi· tan ibaret reklamı, satış bankoları 
len kafalar tarafmdan hazırlanmış, çok güzeldir. Sergiye iştirak edenle
şuurlu bir ceht eseri idi. Bir kelime rin nazarı dikkatlerini buraya celbet 
ile, Peşte sergisinde sanaa.te oldu- meği ve bu usullerden ilham almala· 
iu kadar, sa.naatı kıymetlendirecek o- rmı tavsiye ederim. 
lan zeka ve san'ate de yer verilmişti. Sergide en tuhafıma giden ve tak• 

Oradtt her feY güzeldi. (Güz<>li) dir ettiğim şey de şudur: lki genç, bir 
bUenl~r gapnuılardı, yaptırmışlardı, koridora ~aydanlık kapağını düşür. 
(güz~l) e ger vermiılerdi. miyecek tarzda yapılmış gayet buit 

Yerli mallar sergisinde de bu nok bir tel te~hir etmi~ler, satıp duruyor 
tar nazardan hareket etmiş fakat lar. Malüm ya, bizim çaydanhkla-
gö~ ahcrhğm zahiri alayişi arasında rın kapakları sık sık dilşer, kırılır, 
malıviyetkar, köşelerine sinmiş mües. hem de elimize kaynar say dökülerek 
seseler ve eserler \•ar. 

Bunlardan birkaç tanesini - unut yanar. Bu gen~ler bit tel ile buna 
mani oluyorlar. Belki de bu icat ken 

tuklarım \'e göremediklerim mazur göı 
sUnler - kaydetmeden geçtmiyeceğim. diJerinin değil. Burasnı araştırmıyo-

Rus emel•aı aellyor Mesel!, bir merdiven arahğrn" sı rum. Fakat her halde Krlstof Kolomp 
EylilJnn bı'rincı' ıalı Q'Untı Ru• 1 k 1 d un yumuı1alarr gibi bir şey. Çok pra-"' • kışmış o an aryo a ve emir mamu-b d 1 U tik. Hem de düşUndürlicü bir şey. 

an ıra ı kranya vapuriJe ,eh· Jatr möble imal eden Fuat ~Y ve şe- Düşünmek. lşte bütün mesele bu-
rimiıe 350 Rus amele~i gelecek· rlki müessesesi takdire layıktır. Bo- rada. 

t . S h t S t montinln bira imalatını göst~Nn kıs ır. eya a ovye amele sendi· fa.. k mı iyidir. Bakırköy yağ fabrikaları 
ası tarafından tertip edilmiştir. iJe Adapazarı bez fabrikasının te~hir Sergiyi gezenler 
Ruı ameleleri şehrimiıde dört usulleri nispeten muvaffaktır. F.ski- Dün sergiyi 21 bin kişi gezmi~. diift 

gün kalacaklar, bu müddet ıar- şehir Marsilya kiremidi ve tuğla fab- akşama kadar gezenler miktan ıs;; 
fında bazı meraai'D yapılacak, rlkası gayet sade fakat vakur bir sn- bini bulmuştur. Dün serginin en ka
resmi kabuller ve ziyafetler ve- rette anedilmiştir. lnbalrk gilnü idi. Üç senedenberi açı· 
riJecektir. Kanaat kütliphanesf. kitap teshil' lan sergide şimdiye kadar bu kadar 

Rus sefiri Suriç yoldat bıı eden ~k kütüphane olduğu için na- kalahahk görlilrnemi~ti , 
merasimde hazır bulunmak üzere r..arı dikkate çarpıyor. Fakat kendi teş Sergiye iştirnk eden fabrikatörler 

b n hrimize aelece'-t' hir ettiği e~erler arsında. başka mü- halkın rağbeti karşısında serginin .... jr ugun şe a 11 ır. 
1 

. 1 · d .. "lü - " 
._ ................................................. eıse11e enn eser en e goru yor. Mese mi altı ağustostan sonra blrkac stün 

Jibattinin eline isabet elmitlir. la Devlet Matbaası gibi. dada açık kalmasını istemişlers; de 
Bunun üzerine hırsız kaçmak .Bernhart Türk · Macar marangoz bina muayyen olan tarihte bo~altrla· 
için duvardan atlamak iıtemif- imalathaneleri yeni tarzda möbleleri rak mektebe teslimi k:ıp ettifilHff'ft 
ıede düıerek ajır ıurettc ile gU.ıeJ bir köte yapmı!I, fakat ısanayi birliği bu talebi kabul etm• 
yaralanauıtır. serıinin bence en sade, en mociern miştir. · 
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1 Ha.ri ci Haberler l • • Mübadele komisyonunun 
ne zaman bitecek ? 

G " lt ,L .: İ-~~:·: i ---~ 
.... ·~::::.. ·. .. . ~ "'" .. ~· ,. . . . ,, 

ışı 

~U'.'_Z '':·ı :L . 

iki hadise! 
lki hadise, 19 ağustos tarihine - ki 

bu zaman Sultan Hamidin cülus günü 
olmakla maruf idi • ehemmiyet ver

Macar başvekili niçin 
istifa etti ? 

( Üst tarafı 1 inci sayıfada ı misyonun işini müşkülleştirmiştir~ 
kün değildi. istifa ettim. Zaten Istanbuldan teessüfle ayrılı-
burada memleketimin adeta bir yorum. Güzel şehrinizde bulun-

F b i tif k 
menfisi vaziyetinde idim. istanbula 

Şunlardan birisi siyasi, birisi ede- ransa U S a arşısında hayrete düştü gelmeden evel Elsuvatur sefare· doğum üç sene içinde tanıdığım 
b
.d. ( ') M b kT K zevat bende unutulmaz hatıralar 
ı ır . . • ac~r aşv~ 1 ı ont Betlen istirahate muhtaç olduğunu bildirerek isti- tinde idim. Şilide 1924 tenberi 

di. 

. Sıya~i! olanı, g~rültü, patırdı, re- fa etmı~, _ye~ı Maca_r kabinesinin teşkiline hariciye nazırı Kont l{arolyi mc devam eden siyasi istikrarsızlık bırakblar, Istanbuldan teessüfle 
sım, kasıde ve mersıye ile Yarın deni- muw~ ~dı!~ıştır .. Kabıne değişikliğinin Macaristanın harici siyasetinde bir yüzünden mem!eketime dönemi· ayrıldığımı söyledim. Fakat kim 
len muhalefet paçavrasının kapanışı- degışıklıgı mucıp olmıyacagy c da kayd edilmiştı·r. bilı'r du··nya garı'pt' belk' b' yordum. Mensup oldugw um fırka ' ır, ı ır 
dır. Buda.peşte, 19 (A.A.) - Kont Betle nin istifası, umumı·yetle maı·ı ıslaha- ··n · b 1 k " · son zamanlarda iktidar mevkiine gu yıne araya ge me umı· 

Yarın, satışsızlıktan kapandı; mu ta ve bılhass~ tedavülü mecburi altın _pengee ile, kıymeti milli banka tara- d' d 
h kk l F k t 

w f da he t · geçtigw i için bende memleketı'me ım e var. " 
a a \:, a a zügürtlüğün adını rn n r gun ayın edilecek olan kağıt pengoe ihdası meselesine ve önü-

'fl'k k k b ·· d k. h tl d b dönüyorum. Başmurahhasımız zarı. ı oyara u zaruri hareketi o m~ ~ 1 asa ar a irikecek olan hu bubatm istihlaki ihtimallerinin gayri 
yenı. matb~at kanununa karşı bir nü- musaıt ol~asının Ye bütçe zirai istih salata yardım masraflarına yardım Komisyon i~leri şimdiki halde Muhtelif mübadele komisyonu 
mayış şeklıne soktu. edecek .vazıyette bulunmamasının uyandırdığı iktısadi mülahazalara atfet- çok muntazam bir haldedir. Mua- işleri hakkında bazı temaslaraa 

İkincisi, Ft.kretı'n bedbaht meza- mektedır. meleler sı'ste d b'l' d d m a ı ın e ve a e- bulunmak iizere bir müddet ev· 
~d~ ~Iori~alinin kızı ile birlikte yap- . Paris, 20 (A.A.) - Macar kabinesinin istifası, bilhassa istifa sebepleri- ta otoma~ik bir şekilde cereyan vel Ankaraya gı'den murahhas 
tıgı ıhtıfaldır. nm açıkça anlaşılmamasından dolnyr siyasi mahafilde az çok hayret uvan- etmektedır. Bunun icin işlerini 

Her sene İstanbul gazetelerine bir dırıruştır. Figaro gazetesi Kont Betlenin müşkül devrelerde iktidar ~ev· idare ettiğim Tali komisyondan beyetimiz reisi Şevki B. dün sa-
kaç t~n~ ilfı.? ~a~andır~n . bu ihtifal, kiiin~e uzun müddet kalmış olması dolayısile istirahate çok ziyade muhtaç ayrılmakhğım muamelatta biç babki ekspresle şehrimize gel-
menfı hır ?a.dıseı ~debıyedır. Bund.an oldugundan şüpheye mahal olmadrğL mütaleasmda bulunmaktadır. Bu ga bir intizamsızlığa sebep ol- miştir. Şevki B. iade edilmesi 
sonra belkt Florınalı oradadır dıye zete fazla olarak diyor ki: "Kont Karolyi yeni Jcabineyi t~ş.kile muvaffak mıyacak ve yerime yeni bir mu- lazım gelen Yunan emlakinin 
Fikretin mt>zarını kimse ziyaret ede- olursa Macaristanın dahili ve harici siyaseti pek az değişecektir. rahhas intihabma hacet kalmı· son kanun mucibince tabliye edi-
miyecek. Action Française bunun bir tekamül alameti olup olmadıg~ mı ayrıca a- k l yaca tır. eceğioi ıöylemiştir. 

Ondan korkulur.. raştırmaktadır. Sosyalist Populair gazetesi Kont Betlcnin istifasına man 
:f. :t- 11o d w. . k b'l' d b k Maamafi komisyon işlerinin Fuat Bey geldl 

zara egışmesı a ı ın en bir tezahür nazarile a makta, bu hareketin b 

Dersi
• edep f ,.,.. · t k 11 k t ft 1 'kt'd k'' ı eş aydan evvel bitecegyini zan- Garbı· Trakyadakı· mu .. badele • m.acarıs anın ra ı ara ar arının ı ı ar mev ııne ge mesini kolaylaştır· 

Dün telefonun Istanbul istihbara- ma.ğa matuf bir manevrayı gizlemesi muhtemel olduğunu beyan etmektedir. netmiyorum. Eğer memur kadro- işlerini tetkik etmek üzere Güm-
tından asarı: atika müzesinin numarası Peşte, 20 (A.A.) - Resmi mahafild e kat'i olarak beyan edildiğine göre su genişletilirse işleri üç veya lüceneye giden murahhas he· 
nı istedim. i stihbarat yanlış numara Macaristanın aktettiği beş milyon liralık istikraz dolayısile Fransa hiç dört ayda bitirmek de kabildir. f · 

b
. k işlerı·n bı'ran evvel bı'tmemesı' de ye ımız müşavirlerinden Fuat B. 

vermiş, karşıma Evkaf müzesi çıktı. ır şart oşmamış ve böyle bir şey mevzuu bahis bile olmamıştır. Harici h · 
1 d 

. t n tl h""l ."I t• . . . . 1 1~ B alaAkadarların bazı harekellerı· de şe rımize gelmiştir. 
Ben önce bu sehvi an ama ığım i- sıyase e en u <urne ı sJyasetının ay n1 o acan:tır. u siyaset son inUha-

çin arıyacağım dostumu sordum. batta memleket efkarı umumiyesinin azim ekseriyeti tarafmdan tasvip e- sebep olmuştur. Mesela emlake Fuat Bey tetkikata hakkında 
Bana sinirli ve kaba bir ses cevap dilmişti. kıymet takdiri işinde mal sahip- hazırladığı raporunu murahhas 

verdi: i 
1 
.. spanyada yeni ka- lerin?en . bir kısmı komisyona heyetimiz riyasetine verecek ve 

n_gilterenin malivazı· - verd ki b 1 d k k b - Admızı sayle!.in. Sen kim~in? • •• 1 erı eyanname er e e si ir müddet sonra tekrar garbi 
Sadece adımı soylememe ragmen, yetıni duzeltmek için DUDU esasi yapılıyor malumat vermişler, bu ise ko- Trakyaya gidecektir. 

muhatabımın antika husumeti geçme- d k t 'b ·· h--. -er M li t . • nun emo ra ı r cum urıyet olduğu- kaydını kaldırmaktadır. Devlet borç 
1 • H h ld b .. . h d 

1 
Fırkalar birblrlerlle anlaşa• ec s e ıki proJe nu beyan ettiği halde mukabil proje, Iarı tabiri de mukabil projede cü:mhuri 

er a e u muzenın a eme e- çarpışıyor İspanyanın Jibe al d k t f d · 
rinden biri olac~'iı. Müessesenin üde- mıyoriar M d •t 19 (AA ) y k d . .. ~ ' em~ ra ve e e- yetın maliyesi tabirine tahavvül et-

Lo d 
20 

(AA) M. l\ a rı' · · - a ın a mec- ral hır cumhurıyet oldugunu beyan mekted·r 
hadan olduğu söylenen müdürü bu ha- n ra, • · - lak Do- liste kanunu esasi projesinin müzake- eylemekt d. ı ' 
demelere biraz "dersi edep,, verse ol- nonald ile M. Snovden bu sabah öğle resine başlanılacaktır Umumiyetle Muka~·1ır. . . b • . dd . Mukabil proje, ticaret filosunda 
maz mı? ye doğru başvekalet dairesinde muhalif zannedildigw ine göre bkçok nokt 1 tak 1 ı _ prkoJedn~ e~~cı ma. esı, devletin bayrak hakkını ve temettüü-

f k 1 · 1 · · k h 
1 

t · 
1 

a arı mm a aun en ı teşkılatr esasıye ka .. t 
1,nnfa :J.nne ır a arın reıs erını a u e mış er ve İspanyol kanunu esas· . d .. d . 1 d . nu anımamakta ayni zamanda ticari, 

,...., .
7 

ısın en mun erıç nun arın a, kanunu esasınin doku · 
- ------- --- - --- dünkü nazırlar meclisinde bütçe muva bulunan Gatnlonya teşkilatı esas;ye dd 1 . d . • cezai mesaılde sınai kanunlar bahsin-

zenesini temin için karara raptedilmiş kanununun muhtelif kısımları ve b·t·ı. zuntcub~te 0d~lmun~u mı a . e ~rın e tayın de devlete sal<ihiyet tanımamakta res-

i kl
·r . . . . . . ve es ı e ı ış o an ımtıyazatı tama- i t hl" wl . .• h . 

o an te ı lerı kendılerıne bıldırmışler hassa merkezi devletin ve reJ'imin sala kı t 1 d b'l ki m e ıg erın mun asıran devlete aıt . . , men veya smen a ep e e ı ece eri-
dır. hiyetlerini tahdıt eden kısımları ayni ni natık bulunmaktadır olmasını kabul etmemekte, tartılar, 

Yüzde on nisbetinde bir vergi kon- zamanda müzakere edilecektir . ' Pr~jeni~ u üncü· m~dde~l -mıntnkıı ö!ç~ler meselesile banka muameleleri 
mn-:ı ~-e_selesinin yeniden mevzuu hah- ~atalonya sol ce.nah ~ümhuriyetçi- lar federasyonunun memnu olduğunu gibı hususlarda da d.evlete bir hakkı 

Hususi muhc:blrimizden: sedtldıgı haber alınmıştır. Hatırlar- lerı ıle kanunu esası encumeninde sos- beyan ederek diyor ki: Mıntakalar fe· mutlak vermemektedır. 
fğirdir _ Barla . ilama yolu; niha da olm~k. g~rektir ki liber~l Iide~leri yalist bir~iğini. temsil eden meb'uslar derasyonu hiç bir suretle kabule şayan ~ukay~il proje, ~evle~in kanun ya.-

yet çalışkan kaymakamımcz Rüştü, bu vergının ıhdasına muhalif bu~un- dan M. Xırau ıle :M. Alomar, bu ı.:.on değildir. Fakat mıntakalar, daha pabılecegı maddelerı tayın ve bunla
yüzbaşı Fai!c ve nahiye müdürü Cemal maktadır. Kabine ile mesai fırkası günlerde Korteslere t~v~i edilmiş olan büyük bir mıntaka vücude getirebil- n_n icrasını mıntakalara terketmekte
Beylerin gösterdikleri alaka ve sar- azası arasında irtibat vazifesini gör- ilk kanunu esasi proJes!ne mütea11ik mek için birleşebilirler. Projenin ü- dır .. ~yni zamanda mıntakalarında 
fettikleri gayret ve köylü vatandaşla mek üzere parlamentodaki mesai fır- mukabil bir proze ve~ışlerdir. çüncü fıkrası, diplomasi ve konsolos- ne gıbı meseleler hakkında kanun ya. 
nmızm filen ibraz ettikleri feragat ve kası grupu tarafından teşkil edilmJş . Kan~nu esasi '?etnı ıle birlikte mec- luk işlerinin ve umumiyetle gerek da- p~bileceklerini ve katlanmış olduk1arr 
fedakarlıkları sayesinde tesviye ve ıs bir heyet olan amele fırkası istişare lıste muzakere edılecek olan bu muka- hilde ve gerek hariçte temsil hakkının sıyasi fedakarlıklara mukabil ne gibi 
lah edilmiştir. Bu yüzdendir ki: Ka heyeti M. Mak Donald ile müzakerede bil proje, dün alişam M. Macianın münhasıran devlete ait olacağmı na· şeyleri münhasıran iera eyliyebilecek· 
za.mı7.a komşu bulunan diğer mıntaka bulunmak üzere başvekalet dairesine riyaseti altında Katalonya meb'usları- tıktır. Mukabil proje gerek dahilde ferini tasrih eylemektedir • 

1ardan daha evvel ve dah:ı. nefis mey gitmiştir. ~nd~k~·~m~ş t?lduldarı: bir içtimada 5• • ı A t• d 
ve ve sebze yetiştiren Barla - llme hal Lon"dra, 20 (A.A.) - M. Herbert v ı e ı mış ır. ınop Vl aye ın en. 
:kı istihsa1atını müşküiat çekımeden ka· Samuel, M. Chamberlain ile M. Kanunu esasi encümenindeki Galis, • 
zaya nakil ve ihraç ederek mühim Baldvinin hususi katibi M. Geoffrey Valance ve Bask federal müesseseleri, Nev"ı b ·· h Miktarı kilo 
karlar temin edebileceklerdir. Lloyd başvekalet dairesinden çıkttlcla- u mukabil projeye muza eret etmiye 15 

M. Tevfik rı sırada ya.nn tekrar gelerek M. Mak karar vermişlerdir. Bunun ü:zerine, 16 puntu kara kalem hurufat (yerli) 
__ M_u_s_u-ld·a-·b-ir_y_o_b_a_z__ Donald ile görüşecekle 'ni söylemişler lüzum görebilecekleri. tadilat. yapma- 12 punto ince hurufat " 120 

d' rı ları için mukabil proJe metninin dün Birinci nevi siyah matbaa miirekktbi ( kuru 
Musulda Barzan şeyhinin yeni ır. akşam kendilerine tevdi edilmesine ka- olmıyacak ) 

bif din neşrine başhyarak ken· Lo~dra, 20 (A.A.) - Üç . fırkanın rar verilmiştir. Şu hale nazaran, mu Birinci merdane tutkalı 
disinin ulfihiyetini ve kardeşinin noktaı nazarları arasında hır .. Y~~l:ş- kabil projeye hususi teşkilatı esasiye 6 peygamberliğini ilan ettiği ha· ma ve uzlaşma hususunda muşkulata kanunlarına malik olmak arzusunda • ·punbk kurşun çizgi 
her verilmektedir. Bu aptal he- tesadüf olunmaktadır. MükfLlemelerin bulunan muhtelif ınmtakalara menrup ıyı zam 
r;f dinini kabul edenlerin iaşe- hafta tatili esnasında da devam etmesi birçok meb'uslar müzaheret edecekler- (Torino) marka keski makine bıçağı (80 santimlik) 

• d simuhtemeldir. Muhafazaka· r, ve libe- dı'r. Hurufat kasası 
sini tem ın e eceğini ve bu dine 

J Vizo 

15 
15 
8 
5 

Adet 

1 
3 

30 
10 mensup kadınların istedikleri ral fırkalarının mümessilleri başveka- Cümhuriyetciler aksiyonuna men- 4, 6, 1 O katratlık pirinç file 

erkeklerle münasebette buluna- let dai~sinden ayrılır ayrılmaz parla- sup kanunu esasi encümeni azasının 
bileceklerini ilan etmiş, oruç ve mentodaki amele fırkasının istişare bil!hare baska bir mukabil proj~ im- 32 X 43 pedal çemberi O 1 
namazı kaldırmış, camilere çan heyeti 1\1. l\fak Donald tarafından ka- bul edecekl~ri zannolunmaktadır. Yukarıda cins vemiktarı yazıh hurufat ve levazımı tab'iye 
taktirmıştır. bul edilmiştir. Heyet azası başvekil M. Xirau ile 1\-L Alomarın mukabil 29-8-931 cumartesi günü ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 

Barzan şeyhinin hükmü altın- ile bir saat kadar görüşmüşlerdir. projesinde izaha.ti havi bir mukadde- müna~asaya ~ı~an~mıştı~. !alip olanların dipozito akçelerile bera• 
da bulunan mıntakadaki ahali iki Romanyah tayyar&cl gaip me vardır. Bu mukaddemede ezcüm- ber Smop vıJayetı Daımı Encümen riyasetine ve nümuneleri 
korku ve dehşet içindedir. Londra, 20 (A.A.) _ Dün sabah le şöyle denilmektedir: görmek arzu edenlerin de İstanbul muhasebei hususiye müdüriye-

Şeyh kendisine muhalefet e- Bükreşten hareket eden ve saat 17 yel Bizim teklifimizin hareket noktası, tine müracaatları lüzumu ilan olunur. (1844) 

denlerden 4 kadın ve 7 erkek doğru Croydon tayyare karargahına bir şahsiyete sahip olan mıntal<alr.rın Istanbul Evkaf mu'' du'' -
ile bir kaç bocayı öldürtmüştür. gelmeleri beklenen iki oRmanyalı tay- kendi mukadderatlanna hakim olmak 

Hocalardan bir kısmı cıvar yareciden hiç bir haber alınamamıştır. hakkının teslimidir. 
aşiretlere iltica etmişlerdir. Bunlar hiç bir yere uğramaksızın Hük Maamafih faydasız bir takım mani- rı• yetı• nden." 

reş - Londra seyahatini yapmağa alarm teraküm etmesine mani olmak • 
Köprülü zada itiraz etU çıkmışlardı. için kat'i surette bir şey beyan etme-
Darülfünun divanının son iç- Banyo Ctsnasında met dik. Bu maksatla, projemizin bazı 

timaında müderrislerin barem maddelerini tayettik. İspanya devle· 

d 
l . d ld 1 k Nevyk_ork, 2_0 (dA.~.) - Generede 10 tinin, bütün İspanyol milletlerinden 

erece erı tayine i i ir en Köp- kadar ımsenın_ enızde banyo ya. pma_k mürekkep bir federasyonun tedrici su-
rülü zade Fuat beyin ali tahsil t ld kt b d be d b b a o u arı ır sıra a r en ıre ır rette meydana gelmesine medar olacak 
vesikası olmadığı mütaleası ile met dalgasc hasıl olmuş, banyo yapan bir tarzda teşekkül etmesini temenni 
beşinci dereceden maaş alması larr şaşırtmıştır. Bu esnada denizde ediyoruz. Bu mukabil proje, rnmta. 
esası kararlaştırıldığı yazılmıştır. bulunanlar gayet büyük dalgalarla bir kalara ait teşkfüttı esasiye kanununa 

Köprülü zade Fuat bey bu deniz altr cereyan ıarasında kalmışlar malik mıntakalar miinasebatından hah 
kararın haksız ve kanuna muhalif dır. Sandalcılar kayıklarını denize in seden madd-eleri almışlardır. Bu mad 
bulunduğu kanaatinde olduğun- dirmediklerinden biribirine tutunmak deleri, başka türlü yazmışlar ve "Is
dan karar hakkındaki i~irazları- suretile bir insan zinciri vücude ggetir panyol devletleri,, tabiri yerine "cüm-
nı tahriren maarif vekaletine mişler ,.e yüzücüleri l\urtarmışlardır. huriyet,, kelimesini kullanmışlardır. 
göndermiştir. Beş kiit boiulmuştur. · Projenin birinci maddesi ispanya-

Kıymeti 

Lira 
163 

mubammenesi 
Kuruş 

41 
. Beyoğlu~da Hüseyinağa mahalJesinde Yeni şehir sokağında 

abk 69 cedıt 80 No. ile mürakkam tamamı 73 metre 45 santim 
terbiinde bir bap dükkanın mahlul olan on ikide bir hissesi 
satılmak üzere dört hafta müddetle ilana vazolunmuştur. Müzayedesi 
eylülün no ikinci cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olmak isti

yenler ~ıym~ti. muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçelerıle bırhkte yevm ve saati mezkura kadar Istanbul Evkaf 
müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti mahlfıJat kismına mii· 
racaatları ilan olunur. (1592) 



Mekanik Sporlar : 

Tayyarecilik 
Dünyanın en zevkli ve heyecanlı 

spoı:larında~ biridir 

Kavaktan kınalıya •• 
Kesımpaşa klUbUnden Kasım 
B. 10 saat 20 dakikada geçti 

Dün çok mühim bir deniz 10 saat 
mukavemet rekoru kırıldı. Kasımpaşa 
spor klübünden Kasım bey boğazın 
başlangıC·D olan Anadolu Kavağmdan 
Kınalı iskelesine kadar olan uzun me
saf eyi 10 saat 20 dakikada katederek 
en iyi deniz mukavemetçisi olduğunu 
ispat etti. 

Çok mühim ve güç bir iş olan bu 
yanşa Kasını beyden maada Anadolu 

Günün Sporu 

Deniz Yarışları 
münasebetile 

Bu sporun ilerlemesi için ne 
esaslara dikkat etmeliyiz 

gibi 

klübünden Burhan, Yavuzdan Muzaf- Faa.l denizcilik heyetimizin ~eçen iş yapması bekleniyorsa bugünden ltl
fer çavuşlar ve z. T. isimli ç sporcu hafta ikmal ettiği mıntaka birincilik haren mütehassrs bir zatın nezaretine 
iştiııak etmişti. Yarış sabah saat dört müsabak~~arınr seyretmek ve hem de terkederek yüzme sınıfının tefrik edil
buçukta haşladı. Müsabaka!ı Kasım- Iı:ıvu~u. gonnek arzusile Büyükde:reye mesi lazımdır. Her müsabakada klü
pa.şa ve Anadolu klübüne aıt fıtalar gıtmıştım. Spor tarihimizde ilk hayır bünün puvan kazanması için bütün 
içindeki hakemler kontrol ediyorlar lı ve müspet bir iş olarak gördüğüm müsabakalara iştirak ettirilmesi bil
ve krono~~e tutuyorlardı. Jlk rnesa- bu t~.bbüsün.. kıymetini, meml~ket mem ne dereceye kadar doğrudur. 
felerde musabıklar birbirlenne yakın gençhgıne, ymustakbel yüzücülüğüne Biz bugün parlıyan bu genci yalnız 
m~eler dahilinde yüzüyorlardı. F~ k~zand.zracagı vasi sahayı naciz gi\rü- bugün için alkışlamak fikrinde ve az. 
kat bıraz sonra ayrıldılar. Yarış Seh- şumle pek parlak buluyorum. minde olanlardan değiliz. Klübünden 
miye önlerine kadar arızasız devam Heyeti nmum.~ycsi itibarile çok iyi ziyade bu arkadaşın memlekete bağl~ 
etti. Fakat Seli:miye izalarında, Mu- cereyan eden musabakalar hakkında kalması ve klüp menfaatlerini artık 
zaffer ~ıktı. Bu ilk çrkan dört buç~ nrilecek tafsilatı mütehassıslarına ikinci derecede görmesi zamanı gel. 
saat yüzmüştü. Beş saat yirmi d:ıkı- terkederek fenni ve idari bazı cihetle- miştir. Bu cihet diğer mümtaz yUzü
ka sonra da. z. T, Moda. açıkların~~ re ~e~~ ederek E~renı Rüştü Bey kar cü~cr için de aynen böyledir. Yarın. 

.,.. la aresl denilen bir turizm 111yyaresl ile kUçUk bir yarıştan çekilmiye mecb~.r oldu •. Mu- ~~şımızın nazarı dikkatlerini celbetme yapılan mühim bir ecnebi temasının. 
,...p YY t 1 m otomobili sabakanın en çetin ve mucadelelı saf- gı faydalı buldum. bugünkü ,,arlığr sarsmaması matlup 

. uri:t. ile onu dağıtmak güctür. Buna rn(;. haları bundan sonra başlanmışt!!t_ Bur Spor nezahetile, mefhumile gayri ise ona gögre bir an evel tedabir al· 
l\fakına sporlanndan, a~rın ıyaç 1 1 _ kabili telif gördüğüm itiraz hastalr- mak çarelerini alamak ve bulmak vazi .. 

Jarına en çok tekabül edenı de tayya- men, ça ışa ım. .. ğırun bu sahaya da sirayet etmesi cid- fesi de yine mes'ul heyetlerin cümlei 
reci1ikt1r. Evet, tayyarede duşmek, ölı:re'4. den şayanı teessür bir hadisedir. ln- vazifesinden olsa gerek ... 

T 'liğ' okuyucularımıza bir tehlikesi vardır, yalnız bu ihtimal, ö sanlar hiç bir zaman hatadan salim Velhasıl himaye, sıkı bir kontrol 
8 or ~~:e;:uu:mak belki biraz garip teki nakil vasıtalarında olduğundan : 0~~az~~r. Ef u~ak. bir hadisey.i en ve fenni bir tarzı mesainin; ~ ~ugünkil 
~b ' ·· ·· b'J'r Çünkü memleketimiz- daha azdır. Tayyare yeni olmak iti- kuekç~ }r m~n aa~.1~ıle Fbazkant hesırge- muvaffakıyeti idame ettirecegı ve kıy· 

gı ı gorune ı ı . . . '1 "If t ld ~ • . m ogru o mıya ı ır. a a er şe- metıi elemanları diğer sahalarda oldu-
de henüz sivil tayyarecilik bile boşla- barıl~ kendısı e u e az. ~ ugu ıçın yin bir usu} ve bir ne~ahat şekJi var- ğu gibi kolayhkla harcetmemiş olmak 
mamıştır, nerede kaldı ki sporu. dir kı, ondan fazla çekınıyoraz. dır. Mesela hakemler~n tama~~n. se!- dolayısile muzaaf bir kıymet meyda-

Hatırlıyoruz: dört beş sene evvelJ Geçen günkü feci otomobil ltaza- best bırakıl~ası v! ~ıkkatle~ı ıhl~J na çrkaracağrndan eminiz. 
d .. ·· .. ü B k ld · edecek mahıyette onune gelenın mu- . . . t l"kk' _.ı bir Aero. Klüp tesis edilmiş, hatta fa- sım uşunun z. u aza o u . ~ d h 

1 
tın . k t . 

1 
l " Sporu bır memleket ışı e a •. t'Uen 

b. d h t b'I b. . k . . a a e e esı ço emız o ması azım 'd 1 t" k d idaresınden l'y te bile geçmişti. Fakat sonradan ır a a o e>mo ı e mmıyece mıyız. gelen spor sahasını dedikodu sağnağı- ı ea ur s~orcusun 31n~ 
~:nae lüzum görülmedi, klüp tayyare Belki de feci manzaradan fazla mü- na. uğratmıyor. En fecii bu hastalrğıın beklenen yeg:~Jte dşehy fı~ıl ve be}ehnai 
.,,.,, · ı l k b .. kl • . 'd' E~ vahdetle yarı. ı a a sag am ve l\ıt 
cemiyetine devredildi. tee~ı~ o an ar, a aran. yure ~~- sporcular~ da sıray~~ et~~sı ır. ger kuvvetli çıknıak olduğunu takdir eden 

A Ki .. T" ki ede sivil tay ne ıstırahat etmek suretıle tedan ı- yukarıda ışaret ettıgım ıtıraz tarzının ve bu sahac·~ kıymetli mesaileri ile te-
ero • up, ur Y ' • • d b. b'l b. ...nltrJ' izamide olması ve müsabaka- ·· ·· '}'~· . kişaf ettirecekti çin kaza yerın e ır otomo ı e ı" ~ ın .. A • • • • • mayyüz ed"n heyet reisi Ekrem Rnştu 

yareeı 1~~ ın. . . · nip evlerine döndüler. O halde? tay la~n sükunet. v~ ıtı.dalle takıbı tem~n baş hake·m Ahmet ve hakem Rıza beyle 
Bagun sıvıl tayyarecı olarak orta- d b'" led' Ş f ki ki k 1 edılmezse denızcılen yumruk yumruga e vicdan borcu bildiğim şükranları~ 

B ı. yare e oy ır. u ar a aza ar, k" ek k" v .. k k uzak deiYil r • ~"iJ da bir Vecihi Beyi tanıyoruz. u ·ty- Tkt k ( k i) t · ~ urege gorme pe "' · mı bildirirken yukarıda i aret ~ en 
. m"tli Ti•!'k kendi vesaiti ile bir tay. tayyarecı 1 e, en ço as er ayy~ ,dır. . noktalar üzerinde biraz yorulmalarınr 
• '" ' ek . . d d d relerde olmaktadır. Bunun sebeplen . Her şeyden evel yapılacak spor dı- t n. edeceğim. 

Y.a1je yaptr, meml et ıçın e ve rş!.n a çoktur burada anlatmak uzun sürer. siplini ve makul hakimiyet ideal vazi- emen 1 Sadullah llrsan 
arızasız 8eyahatlerde bulundu. Alaka- .'. Tk tehlik . yeti metodik bir hale ifrağ ederek tah 
darhır, Vecihi Beyin şahst teşebbüsü- . Sıvıl tayyar~ı 1 te e nıs- c , ..,., _ -" min edilen akibeti bertaraf etmiş oJa-
nü takdir ettiJer. Biz onun spor tarafı- ~etı~ ~u sene, yuzde . s,75 e kadar . caktır. Geçen senelere nispetle bu 
nı daha kuvvetli buluyoruz. ı~mıştır~ Spor ve turızm tayyare]~ han daha miisait b!.r tar~a dilşmesi- sen~ yap.dan m~bakalar~an alrn~n 

. . T~. t 1 .. 1 rınde ıse; vukua gelen kazalar pı. ne ve muntazam yuzmesıne muk:ıbil netıcelerın mucıbı memnuıııyet oldugu 
BugUn, sıvıl tayyare~ı ıgı e ce~mu Iotlarm, yani amatör sporcuların, Kasımda çok gayret sarf ederek 8:1<111: görülüyor. Kırılan reko~l~r . .ne~ice Dün T.~sim ~datyomunda !la1kan 

etmiş memleketlerde, bır de (turızm) acele uçmak hevesinden doğuyor. tıyJ; atlaıtmış ve nihayet 10 saat yırını itibarile kendi sahamız ıçın .~Yı bırer oyunl~rı ıçın s~çılece~ atletlerı a:rır-

Dünkü atletizm 
müsabakaları 

tayyareeiliği ismi altında tayyare spo ~· . . ik b k d dakika sonra Kınalı ada iskelesine çık netice addedilebilir. Her musabaka- mak iızerc hır atletızm karşılaşması 
d ;y ştur Nıçın tayyarecıl u a ar r~ğ- mıştı. Burhan adaya yarım mil kala da rekor kırmak kaidesi nihayet bir yapılmıştır. :Müsabakalar neticesin· 

ru o.,rnu · . lar çok- bet kazanıyor? dokuz saat yirmi dakika yüzdükten raddeye kadar devam edecektir. Kıy- de Bahriyeli Tevfik uzun atlamada 
Amatör tayyarecı sporcubT t Sporun en birinci maksadı sporcuya sonra çrkmıştıır. Kasım iskeleye çık- metli ve cidden enerjik gençlere malik yeni bir Türkiye rekoru yapmıştır. 

tar, ve, tıplu bir yarış otom 
1 ~ ~ 1~ _ bedeni kabiUyetten başka - nefse tığı zaman kuvvetini muhafaza ediyor denizlilik muhiti, .fenni işl~ri de uh- 6,50 metre olan ~~i re~or b'!-gün ye

ahnır gibi, bu işe mahsus, hafıf .u. itimat vermektir. Dünyada, tayyareci- ve hiç bir oyrgunluk alaimi göstermi· desine almış saJahıyett~r hır hey~tt~n rini 6,61 metre gıbı guze~ bır ~e~e
] lı cuz tayyareler satın alabılır ı·k k d f ·r t yordu Kasanın iskeleye çıkışı esna- bu işin istikbaline taalluk eden muhım , ceye bırakmıştır. Mahrumıyetler ıçın· 
anış ' u ~ ~ ar ne se ı ~ma .veren, ve şah sında 'maalesef Seyrisefain memurları bazı teşebbüsleri de beklemek hakkı- de çalışan Tevfiki tebrik ederiz. Di-

ler, ve uçarlar. Jf' sıyetı kuvvetlendıren bır spor yoktur. sporculara birçok müşkülat göstermiş d ğer müsabakaların birincileri ve ı-ekor 
b. k a kalar mese a ır. ·ı· t1 . d . . l . Hatta ırço m r . ' ~ Yüksek bir yerden aşağı bırakıldı ler, yardım etmeleri şöyle dul'sun Bu fikri kabı IY_e .erı enız ış erıpar şunlardır: 

(Voisin) seri halinde, turızm U:yy'.\re- ğı zaman insanın duyduğu hakimiyet ~telik bir de palamar ücreti ile meşgul klü~.l~rımız an.cak .. sahaya ıo Ometre Semih ıı 1- 10 saniye, 
)eri piyasaya çıkarmış, kısa bır za- hissini tasavvur ediniz _ baş dön. ıstemişlerdir. Bu fena hadiseden yüz kadar binmüşkulatla. ~etırebılıyorlar, 200 M. Mehmet Ali 2:3 .1 _ 5 saniye, 

d 'stiyenlere tayyarecilik öğret- dü · den bahset · .. k" b meyj takip edenler çok müteessir ol- yetişen ve yetişmek ıstıdadtnda o1an 400 metre Fikret 85 saniye 1500 de 
man a, ı . mı tır rmesın mıyoruz, çun t~ u muşlardır. bu gençlere yakından temas etmek sıh- Salahattin :> 3 - 5 dakika 800 metre.. 
mek üzere hır de kurs aç ~ · . 1 . nu duyanlar lodos havada Kadıköye hi ve fenni tedabir alarak bir ~ocanm de Besim 2, 6 1-5 dakika ;üksek atla 

Birçok amatörler, ve h1l~~:.ı ~~r bile geçemezler - Bu hakimiyet his- Büyükderedeki nazeretine tevdi . etmek ya.zifesı her mada Sedat ı, 75 metre uzun atlamada 
dın1ar, tayyare sporuna ~üyuk . sinden başka tayyarenin mesafeleri h d halde ihmal edılme~elıdır. Balkan: Tevfik 6,61 metredir. 
rag~bet gösteriyorlar. Bir gun g~J~.~ek kısaltması, yaşama müddetini azalt- 8VUZ 8 lard~ dya~ıl3flak. şb~mp1Yt?hnaaladrdeva•·~ı·nye Du••nkfi at &r!Ş}&rl 

ak tomobıl ı•.aa· D" . metlı en1zcı en ır mı ı n ~""" y 
ki, tayyare kullanm •. 0 

1 . ması, hız, şahsiyeti, iradeyi, cehti (T. un r i;r:ikJerede ... yijı:me havuzun- kmak fırsatını kaçırmamak lazım- .. . . , 
re etmek kadar basit bır mesele 

0 
a M. nin iddiası gibi gayreti değil) te- da klüpler arasınd.ı ~i! deniz müsaba- ~r. Dun Velı ~Cen.dıd~. ~utat koşular 

caktır. kemmül ettirmesi onu sevdiren en kuv k: :! yar 'mrştır. Bu r.nisabakalara Ga- Geçen haftaki yarışlarda naza~ yapıldı: . N~tıcesı hu~a;Sat.e~ikşu~l~r-
* • • li sebeplerdir 1:.. 4 

:-a; ve Beykoz gir~istir. Neti· dikkati celbeden Salim beyi alkışlar- d~r: Bırıncı koşuda bırın~ı . re e-
. ce ilk akla gelen vet . . ... c.:ıde s:ı.haya en f.ız!J. ı" ~ ·::~ci kalaba~ı- ken ne yalan söyliyeyim içim acıdı. yın Maltayı. olm~ş ~e ?eıec~sı. rek~r 

Tayyare. deyın - lı dil ünce. Fa- Bız, acaba, turizm tayyarel-!!ı-ını ğı e~ çıkan Cılata.: :ı.y 25 ı.: ,ıa iyi bir yüzücü olduğu veya daha mü- ol~rak te~b~t edı~~L5t~ı'.. l~.ıncı, Ka-
şey tehlfkedır. ~e .. yan ş .ş de insi- havalarımızda ne zaman göreceğiz? birinci addedilmiştir. B-c • ~ ikin· kem.mel olmak kabiliyetinde. bulund~-1 mıl efend~nın Sasıbı, uçunc.u. d~ )İhsan 
kat, korku, duşunceden zıya fa. ı . 1 t ; .toz a ., anlaşılan bu arkadaştan ılerde hır ( Lutfen sa/jZfayı çevırınız ., B 'tibarla muhakeme cı o muş ur. ga 
Yaktan dogar. u 

1 
--. • 714- 727) --- -b -t--.. · k "ll · • ti' ara koy zamanın en iddiacı sport 1 . d Birincı JorJ (1 - 1 at sporu- u a ın uzenne ·u ıye ı P • F --~ 1 biri idi. En yüksek bahi 1 m~~ ~rın k~n nun gösterdiği terakkiye bigane kal- muş ve kaybetmişlerdi. Üı; gün sonra 

At Yarış arı tereddüt etmezdi. Aklas;:ı~~=a şe; madı. İngiliz (Jockey Club) ü i!dnci ki bir koşuyu a}'lli at, koynıyabr.ak kka
1
-

ler üzerinde bahse giri · d' (D ) (Georges) un zamanında teessüs etti zanmış ,.e üzerine para oyan ır e a 
. d At f -7- ismindeki bir atmı h;~ru·· ı •. d. ragtot~r- (1726 - 1760). liyeti zengin etmişti. 

fih cUmenı azasın an ı , z ı ıç -e .. b .. d .. .. . N . k t • bil 
Yazan : Yarış ve isi en mişti. Bu atın, idiç olmadan evvel bir Bu ~lup.. ugun . ~n!ada mevcut ~ Bunun.1uzebrıneb, e\

1
marh.e 1ın . -

g koşuda geçtiği bir kıs ak d K . olan kliıplerın en eskısıdır. tun halkı ı e era er a sa ıp en a-
tlara ik· Iar eskisinden daha kuvvetli olarak rağın sahibi bir gün rF vart r .. =- Dördüncü Georges, gerek koşula- yaklandr. Bin türlü dedikoduya mey 

Bu koşularda: :~nan :ezyin ~dil canlandı ve ilk defa ~]arak bu kıral, sadüf eder v~ kısrağının ra~~ ?;\.ği rm terakki ve tekamülüne yardımr; ve dan açıldı: kimisi, doğrudan doğruya 
ramiye olarak, çıi:vz:::ilmiş, bundan bir koşunun ikra.miyesmi. para. olar~k ni ve (Dragon) ile bir k!;u ~~~ap gerek bizzat koşuculuk yapmak itiba prensi, kimisi de maiyetini ittiham et 
'Dliş çmgır~lar k atlara (çın- verdi. Bundan sonra ıkramıyelenn mağa hazır olduğunu SÖyl F amp· rile, lngiliz kırallarının en meşhuru- ti. Nihayet, prens, (Jockey Club) ün 
dolayıdır kı, koşu ~~.:ıılar, koşu ye- nakten verilmesi adet oldu (1603. Kr ton gibi iddiacı bir adame:.böy:e şey dur. . . hakemliğine müracaata mecbur oldu. 
g~rakb at) derl~rm ş türlü türlü şey raliça (Anne) ın (1702 - 1714) bu spo- söylenir mi? Cevaben: Kalabalrk bır hara.s1 vardr. Kend.~ (Jocl<ey Club), tahkikat yaptı. Ka
rıne ~la gel.ınıye: ki rı halde getiri ra çok faydası dokunda. (York) ta _ Atrmı idiç ettireli dört gün ol- yetiştirdiği atlarla daha Prens . ~~ rarında esbabı mucibe zikretmedi; fa 
Ierıe suslenınış ol u a ah t bon- 150 lira ikramiyeli bir koşu tesis etti. du ve yaraları heniiz kapanmadı. Onu Gal iken 1784 ten 1792 ye kadar bırısı kat, prens dö Gali (Nevmarket) te 
li · B 1 ı tahta veyL u f ı · · tl 1 k .. 184 k ş ya işf rmış. azı ar ' 1 ki türlü Koşuların mesa e ~nnı, a arın yaş- bu halile hemen ahırdan çıkarıp koş- (Derby) o ma uzere 0 u 1" at koşturmaktan menettiğini ilan et-
cuktan yapılmış gerdan 

1 a~, i kö larına nazaran taşıyacakları sikletle turacağım. 50 000 franga bahse girer rak etmiş, 32.588 lira para kazanmıştı. ti. 
renkte kurdelalar ve he~~n epsk' ve n· bir emirname ile tesbit etti (1711). misin? der. Kısrak sahibi bahsi ka- 1792 senesinde vukua gelen bir ha Bu karal', miistakbel kıralı "Ok 
t" .. h faza ıçın rous :ı · • · ' k'I · b ~ 
u gozl~:Jen mu a Koşularda tutulan parah bahısleı·, ıh bul eder. Koşu yapılır; zavallı (Dra dise, koşucu1uktan çe 1 mesıne se ep müteessir etti. Prensin ve Jokesinin 

llazarli\f. takarlarmış. ) (Enfield talalden beri metruktü. (Duc Devon- gon) koşuyu kazanır, yarım saat son· oldu:. Had.ise NeYrnarkette cereyan et hiç kabahatleri olmadığı sonradan an 
(Nevmarket) (Croydo\. . . Jak shire) (Duc de Rutland), (Lord Go· ra da ölür. ti. Şoyle ki: . . laşıldı. Büyük bahislere girmiş olan 

Chase) de yapılan ~oş~larG 31~1~~~5) dolphin) gibi muteber ve zengin ze- Koşu neticelerinin neşir ve fümı, Prensin, (Esc~r~~) .•s~ı~~eki atı, zenginlerin, Jockey Clubun kararın· . 
Zamanında tesis edıJdı. (l O t b bahisleri ihya ettiler. 1709 dn (Vatherby) isminde bir zat bir koşuda, herkesın umıdı hılafma o- da müessir oldukları muhakkaktır 

ı fasıla ver va ' u ·ı · t' Bü "k L· kı l · Ik) ' İngiliz ihtilali, koşu ara m ton) isminde bir noter, o- tarafından usul ittihaz edildi. larak geçı. mış ı. yu .,ı.r sım ıa (Bitmedi) 
lllişti. ikinci Şarl zamanında, koşu- (Fra P . 
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Evkaf müdüriye- Emniyet 5andıRı Emlak lstanbul 
tinden: 
Kıymeti 

muhammenesi 
Lira K. 

6iü ro Uzunçarşı başında Atik ibrahimpaşa mahallesinde 
Camiişerif sokağhld, cem'an (305) zir.ı (18) santim 
terbiinde 10 - 12 No. ile mürakkam meşrutahane 
arsasile camii mezkfırun bala gasılhane arsalar.. 

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

23 34 Mevlevihane kap1S1nda Merkezefendi mahallesinde 
Mevlevihane caddesinde atik ve cedit (10) No. bostan 

kulübesini müştemii maa bahçe altında bir hissesi mahl\il 
hanenin atik (101 ve cedit 10-1 numara ile mürakkam 
gayri müfrez (1200) arşm fazla bahçesile Tekke soka
ğında atik (10) ve cedit 5-1 numara ile mürakkam 
kulübenin balada muharrer 1·6 bissei mahlulesi. 

Cins ve kıymet ve miktarı ziraı balada irae olunan emliki 
mahlule dört hafta müddetle aleni olarak müzayedeye konmuştur. 
Müzayedesi 29 Ağustos 931 Cumartesi günü saat on beıtedir. 
T aıip olmak istiyenler balada mubarrer kıymeti mubammenenin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile birlikte yevm ve 
saati mezküre kadar Çemberlitaşta lstanbul Evkaf müdüriyeti 
binasında Varidat müdüriyeti mahlülat kısmına müracaatları 
ilan olunur. (1235) 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

jandarma ihtiyacı için evsaf ve nümunesi mevcut bezden 
kapalı zarfla (20361) takuu mamul kısa kol ve bacak çamaşır 
ıatm almacakbr. Münakasa 6-9-931 pazar günü saat 11 de Ge-
dikpaşa jandarma imalathanesinde icra olunacakbr. Talip olan· 
ların komisyona müracaatla teminat ve teklifnamelerini verecek-
lerdir. Şartname imalathaneden verilir. {1733) 

Harası müdürlü-
ğünden: 

Keıif bedelleri mecmuu yirmi bir bin Uç yüz yirmi lira otuz 
beş kuruştan ibaret bir memur evi ile iki koyun ağıla 31-8-93 l 
pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliJe münakasııya vazedilmiştir. Şeraiti anlamak, keşif ve plih
ları görmek istiyenlerin hergün Hara müdürHiğüne müracaatları 
ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet vesikalannı 
ve yüzde }edi buçuk teminat akçesini hamil olduğu halde ihale 
günü muayyen vaktinde Hara merkezinde hazır bu!unmaları ve 
bundan eve) iki memur evi, iki koyun ağılı ve bir laboratuvar 
inşası için verilen ilanın hükmü olmadığı. (1667) 

Zonguldak vi!ayetinden: 
Zonguldak Merkez vilayetinde idarei huıusiye atelyesinde 

mevcut kabili istimal ve istifade torna, planya, fireze tezgahı 
ve saç delme makinesile sair edevat maliyet bedellerinden yüzde 
ellisi tenzil suretile kalaccık yekuna baliği kıymeti mubammene 
ad ve itibar edilerek bedeli 8 senede ve 16 milsavi taksitte 
ödenmek şartile müzayedeye çıkarılmıştır. 26-8·93 t tarihine mü· 
ıadif çarşamba günü ihalesi icra kılmacağından talip olanların 
encümeni vilayete müracaat eylemeleri ilin olunur. (1538) 

Müzeler umum müdürlüğünden: 
Kok ton odun çeki 

44 180 
mangal Kö. okka 

17400 
lstanbul Asarıatika müzeleri ve mliştemilata için aleni müna· 

kasa suretıle mübayaasına lüzum görült>n balada mıktan muharrer 
mahrukatın ağustosun 29 uncu cumartesi günü saat 15 te ihalesi 
mukarrer olduğundan taliplerin şartları öğrenmek üzere Asarı-
atika müzesi dahili müdürlüğüne salı ve cumadan maada hergün 
müracaat etmeleri. 1705 

be.rin Alşahinidir. mişlerdir. Mü~abakalar çok güzel ~1-
lkinci ko~uda Prens Hıllir.ı b.·yin muı;• Kadrköyün maruf aileleri müt'a· 

Rüçhanı hem rekor tesis etmiş hem de kaları seyretmişlerdir. 
birinci olmu tur. Ali beyin Mes'udu B k d kf f tb } 
ikinci, Nail ağanın Aldcn·işi üçüncü ey OZ 8 O 0 
gelmişlerdir. 1 maçları 

En mühim olan üçüncü halis kan 
Jngilizler nra!':ına Galatasaray renkle- Dün Beykoz ahasında Ye
ri ile üslü Ali Haydar beyin Gözden fanın birinci, ikin-:i, üçlincü n genç. 
isimli atı birinci, Akif be)·in Lillesi ler namile mnruc tekaüt takımlarile 
ikinci, Hncı Bekir zadenin Kandenıiri Beykozun birinci ,.e ikinci, üçüncü n 
ıüçüncü dereceleri almı. lardır. Bu ya tekaüt takımları arasında maçlar ya
rış birir: ::isi 1600 lira mükafat almış. pılmıştır. 
tır. Uçtincü takımlar mtisabakaı;ını Bey-

D:::d l:ncü koşuda Spuhi Paşanın koı. O:-<>> İl\incf takımlar müsabaka· 
Rebelleyi birinci, Akif beyin Ketje ını yıne Ileykoı (2-1) kazandı. 
de Brül< .. ellesi ikinci, Fikret beyin Tekaütler ara~ınrlaki oyun cok ~nk 
Frigl üçlincü oldulnr. li oldu. Netice her iki takım ·da ~ıfır 

Beşinci \'e son yarışta Fikret beyin sıfıra berabere kaldı. • 
Maıta.yı. ) in.~ rekor ~ nptı. Ye !l~kk.ı • on oyun Vem - Beykoz birinci 
e,fe~dının gt~~J J~an~ır~a: l~I •• ·~;net, tnkımJnrınl kar .. ı karşı(Ya koydu. Q,·u 
~ ecıp efendının (.e!11ıl~~~~ı uçuncu ele nu antrenör Mister (Pegenem) ida· 
recelerc bırakıp bırıncı ı kazandı. re etti. Her iki takım birinci haftayim 

Tenis çabuk bir oyun olnadılarsada gol atama 
Fener Moda·uı yendi dılar. Ikinci haftayimin l~ ~ncü daki 

' " kasında Vefa sağ hafı Refıkın yer tut 
Diln Kadıköyünde Fenerbahçe );)il. mamasından i tifadc eden Sait Beykoo 

büne ait tenis yerinde . F~nerbahçe zun birinci golünü yaptı. 10 dak!ka 
üçüncü seri .Moda klühii takımı arasın sonra Sait ikinci bir golıi attı. Bu gol 
da teni müsabakaları yapılmı tır. bir parça hofsayde berziyordu. Oyu. 

Yedi maçtan iharet olan müsabaka- nun so:ılnrına kadar Vefa Bcykoı.u taı 
!arın netice inde .Fenerbahçe tenisçi· yfk aluna aldı. Fakat ıol çıkarama· 
Jeri üçe kargı dört pu\'anla galip ııel· C:c. 

~lüzaycde Hesap 
bedeli Nn 
lira 

7431 16236 

655 20100 

1110 20522 

1178 20524 

Müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Mcrhunatın cin~ \'C ncv'ile 
mevki \'e müştemilAtt 

Borclunun 
ismi 

Galatada Yenica.mi mahallesinde Fatma Rukiye H. 
eski Balık pazarı caddesinde eski Mehmet Arif B. 
23, 25, 27 ve yeni 29-2-31 ila 39 nu 
marada üç yüz altmıt üç artın ar· 
ıa üzerinde dahili ahtap ki.&ir dört 
katta biri büyük ve diğerlerinin 
bazılannın camekanla bölünmek 
ıuretile yirmi dört oda iki sofa iki 
medhal ocaksız mutfak gibi mahal 
li ve yirmi bet artın ·arsa üzerinde 
ah§ap baraka mahalli elyevm yı· 

kılmıı bahçeye kalp edilmiştir. iki 
yüz seksen bir artın bahçeyi ve al· 
tında üç dükkanı havi bir hanın ta• 
mamı. 

Betiktaıta Sinanpafayı cedit 
namıdiğer Kılıç Alipata mahalle· 
ıinde Meaçit sokağında eıki 26 ve 
yeni 46, 48 No: dört yüz seksen ar· 
tın arsa üzerinde kagir iki buçuk 
katta on üç oda iki aalon bir mut• 
fak bir ku)'\ı ve yüz otuz bet artın 
arsa üzerinde kagir bir katta ü~ o· 
dalı harap ıelimhk dairesi ıek~en 
artın arsa üzerinde eski ahır ve o• 
dasını ve yüz kırk bet artın bahçe· 
yi ve derununa havi nısıf masura 
tatlı ıuyu havi bir konağın 20 hiı· 
ıe itibarile sekiz hiaseai: 

Ahmet Şemset
tin Bey Hatçe 
Necmiye H. 

Kuzguncukta çartı caddesinde eı· Vahram Haçad.or 
ki 82 ve yeni 24 No: dört yüz on Aron Derner Sıs 
d ku .. . d h • yan ve Maron Nur· 

o z artın arsa uzerın e a fap ı- Derner Sisyan 
ki katta biri çatı arasında olmak ü- efendiler 
zere sekiz oda bir büyük sofa bir 
büyük tqhk bir mutfak bir kömür· 
lük dokıan be§ artın bahçeyi havi 
bazı akıamı yeni tamir edilmit bir 
ıahilhanenin tamamı. -· , ı _ _ 

Kuzguncukta çartı cad~eslnde eı· V~~ra'!~ .. ~•i•:.~ 
ki 80 ve yeni 22 No: üç yüz yirmi dor A~am Der· 

l .. • d h .k. ner Sısyan ve 
a tı artın ~~ıa uzerın e. a fap ı ı- Maron Norhan 
Jer katta ıkı kısımdan ıbaret olup Dernresisyan E· 
birinci kısım biri camekanlı sofa· fendiler. 

dan bölünmüt olmak üzere üç oda 
bir aofa bir tqlık bir mermer muı· 
luk bir ınerdiven altı bir tavan a• 
raaı diğer kısım odalardan birinde 
yük ve dolap olmak üzere bet oda 

bir mutfak koridor ve otuz artın 
arsa üzerinde bir mutfak ve iki 
yüz sekaen dört artın bahçeyi ve 
bahçede bir kuyu havi bir ıahilha· 

Evvelki bulmacamızın hal
ledilmış şeklı 

1 2 3 4 5 fl 7 R 9 10 11 

So~dan sıı~a \'e \'ukaııdan aşağı: 

l - Ha•p a i (il} 
2 ..:_ Çalışnıaııın neticesi (4). kuru ekin(2) 
3 - Ale!Ade ı.kğil (9) 
4 - l\Jert <5). öyle değil <S) 
5 - Aıhk l9) 
6 - Az değil (3), temerrüt (4) 

7 - Mübadil değil (6) 
8 - Duacınız (6) 
9 - Mal. öıebeıi 14) nota (2) 

TO - Vekilharç gibi hır şey t7ı 
J 1 - Kıymetli ta' ölçü~ü (5) 

[Sirkat] 
Gişcmden dört lilmbalı bir Tcldonken 

Radyo makinesi çalınmıştır. Zabıtayı tf'n· 
'w'İr ve sariki dcrdcste saik olacak zate 
elli lira hediyctcn \'crmcQi teahbfü eyle· 
rim! Fatıhte pl ango bayii ,,. 

Burhanettln 

•••••••ım•••:·······ij) B •kt Cli••••M••····--·ı·ı ·•·· ······• ··•····· qı aş ········::······· • ··ı:················ ........ ········: i. .............. ·-··-·· .. -·ı· 

=
1
'111 Dikiş Yurdu illı ... rıl 
l~ij Talebe kaydına başladı ıii 
.::! ı:: ···········!) Ak ti N 62 c··-·-· .. ............ . ......... . •...•....... are er o. ···········ı ............ . ......... . 

1 
Ask. Mb • SA • komisyonu ı 

. lllnları. 

Askeri mektepler ihtiyacı için a
leni münakasa suretile 10.000 kilo 
yapıncak üzümü satın alınacaktır. 

ihalesi 6 eylül 931 pazar günü saat U 
nenin tamamı. te icra edilecektir Taliplerin şaı tna· 

Yukarıda cins ve nevile mevki ve müttemilatı yazılı emvali gayri me ini gör.~e~ içi~ ~omit'yona müra· 
· · ı · .. d · · d h. 1 d caatları ve ıştırak ıçın de vakti muay-menkuleler1n ıcra kı ınan alent muzaye e netıceıın e ıza arın a . d h b 

1 1 
c-

3
) 
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? 

yenın e azır u unma arı. o - .. 
gösterilen bedellerle müfterileri üzerinde tekarrür etmiı ise de mez· • * * 
kur bedeller haddi layikinda görülmediğinden tekrar on be! gün Levaı.ım Dikim EYi ihtiyacı için ka-
müddetle ilin edilmelerine kararverilmit ve 16 Eylul 931 tarihine palı zarf suretile iki şartnamede 30,000 
müıadif çar9amba günü kat'i kararlarının tekarrür eylemiı oldu· adet 25 numara ,.e 30,000 adet 60 nu· 
ğundan yevmi .mezkUrde saat ondörtten on bet buçuğa kadar San· mara bobin makara ipliği !'atın alına-
d k 1.d • u··racaat eylcmeferilüzwn·· ü ilan olunur. caktır. İhalesi 17 • Eyliil · 931 peı~em· ı areaıne m b .. .. H b. kt hl e gunu !ilnat 14 te ar ıye me e n· 

İstanbul Nafia Fen mektebi 

Kayıt il8nı 
1 - Orta mektep mezuolan 

deıeden müsabaka ile ahmr. 

deki mahalli mahsusunda icra kılına· 
caktır. Taliplerin şartnamesini görmek 
için komiı;;yona müracaatları iştirak i· 
çin de ~artnamesi veçhile hazırlıya. 
cakları teklif mektuplarını yevmi iha· 
lede komh•yon riyasetine vermeleri. 

hesap, cebir ve musattah hen- (:>:>} • 1827 

2 - 16 hafta. nehari olan mektebin tahsil müddeti üç senedir. 
3 Gireceklerin yaşı 17-2 j o!up vesaik le müracaat olunur. 
4 - Kayıt zamanı 1-17 Eylül 931 dir. (1868) 

Necati Bey Kız Enistitü Mü
düriyetinden: 

Necati Bey Kız Eoistitiisünde olbaptaki keıifname ve ıartna
mesı mucebince vücude getirijecek 8263 lira 12· kuruş keşif be· 
delli tamirat için kapalı zarf usulile vukubulan teklifat haddi li· 
yık görülmemiş olduğundan 22·8-931 tarihine müsadif cumartesı 
günU saat 16 da ihale edilmek üzere münakasa bir hafta temdit 
edilmiştir. 

Mezkür tamiratı deruhte etmek istiyenlerin yukarıda zikrolu
nan gün ve saatte % 7,50 taminah muvakkatelerini muhtevi ka
palı zarflarını EnstitOde müteıekkil komisyonu mahsusuna tevdi 
etmeleri ilin olunur. (1815) 

1 As. Fb. U. MUdUrlUGUnden 1 
Kapau zarf usulıle 15 - 8 - 931 

tarihinde münakasası yapılan 4 
kalem derilere teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğOnden pazarlıkla 
23 • 8 • 931 de saat 15 te alına• 
caktır. TaJiplerin yevmi mezlcur· 
da mDracaatlerı. (3737) - 1866 

* * ııı 
31 • 8 - 931 tarihinde kapalı zarf u

:.ulile münakasası icra edil~ı; olan 
2;;00 ton Generötör kömürü ıle 106,900 
kilo civata demirinin ye,•mi ihalesi 26 
eylül 931 tarihine saat 15 e tehir edil· 
miştlr. Taliplerin şartnamesini almak 
için her gün. münaka aya girmek için 
de o gUn teminat ve teklifat ile müra· 
caatları. (3696) - 1798 
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&o. tlaa ''-~-'!'llD~•-v_ı_e""!lt~D-e_m_ıry._o_ı_ıar __ • _•_•• ..... n_••_r_• ---

11 mcr fırka krtut •• ••-••tı Romorll ... ta8lri lrapah 211rfla mlDdWJ& k••awtur· 
lllU1aa l~in ıouoo kilo ıuın ı ... ı,. M&nakua 7 eylll 931 pazartesi ,ana saat 15 te Aabrada 
kapalı art uallle 2 - • - 931 saat De.tet DemlrJoDan mldDrlGtGnde yapalacakbr •. 
15 te lhaleaf lera edll•ktlr. Tali~ M•aals..,a iftlrak ..tecelderla teklif mekta-•·-- ye ma.ak-
Jerbl prtna•eelal slnMk here ••r ,-..-
cin ltledea enel k•llt7n•••sa n kat t.miaatlenm .,.i tlDde .. t 14,30 a kadar mlDalcm ko-
•llulruaya fttlrak itfa •e •••iYi• ÜJOIN kAtipqı. nrmıleri llamdar. 
Dmucla K. o. Sa. AL Ko. •flraca T ... w •lııhrsı .... ı•ılen.I ~ ....... • ele ........ 
atlan ntn •l•aar. (15') - ım ft ı.e ...... W.. ••••l•hlchıla t ... rik ecleWlirler. (1735) 

• • • 
Çft n Teldnlait ~ • •l••atı içia ....... ,.-

amlııt.nf ciu taze 1ebze lca,.& wf muliJe, tartname ve eftllfa 
na f&mek iltiı•aleriD Çoflu 6J. F. S.. AL Ko. ft taliplerin de 
qkti 11t11ayyen·•de mlncaatlan. (184)-1720 

CilMI Miktın illale tuilü •1ti Yeri 
Malatıllf claa taze .. -. S.9.931 ıs Çorla 

• • • 
iımir llllDllkem Mnld latUt ,. .. ••111t iP.11 ...... . 

,... ...U kapü wf _. ............. T .. I .. ........ 
......... ip. ................. lrı•l1JO•••• .... 
caatlan ilin ohmar. (173) • 1652 
a.. llPdar iWe .... 
~ l·t-tJI 

• • • 

Sut 
15 

Ym 
llmlr 

Ç.WC. ı.t.t. Mey. .._, tt ....... .ıs lcla apiacla ,..& 

..... kapah *' ... ·-·--· ~" .,..,.. alrllek _,...... .., ......... _..,. 1111~ de Takti • ..,,.. 

...... a.ıııı•••• ........... (tlO)·lHO 
a.i 111 tan itad t.rild S..ti Y.-1 

1t1ir eti ~ K. 1-9-951 16 '· K. O. Sa. AL 
• • • 

Jmlr lfat.M. V lııf.tt Ye mllell .. ab iPa ... flcla ,..... kara ot 
--- .................................... itti· 
,..ı.n. 3. K.O.S..ALKo ..... n taUpleria ele nkti ••ne-
We .Uall Sa. AL Ko ..... ~tluı. (l.,,.1751 
Ca.i &tan IW. taıilll Saati Yeri 
)(.,. ot '75300 K. 7·'-9Sl 15 imalr lllt. MY. 

Sa. AL Ko. 
• • • 

....., Mat. Mv. kıtaat vt ........ ta içle •iut• yallla koyun 
eti kapalı zarf uaalile ahnacaktar. Ş.rtname ve entfuu ı&rmek 
lltlfeaktria 3 .K.O. SL AL l(o. auq.aa •• talipl.U. de ftkti •u· 
._. .... .._.._..S..AL"9i (1 

C11111 il._, .. Yeri 
ıc.,.. M,CIOO K. 5·1-91 '*.r ~ llY. . ~ . 

• • • 
K. O. •• L .......... lf'• Wr •Yltl

den Mr kln11a•enele kadar 3 •11• 
IC400 kflo 7q ...,_,.. Jlnla nrd•. 

2,1. 8. 931 ... t 11 .. Oaale ...... 
isen lleat •l•ak••• ,.,.ıaeaktır. 
Taliplerin •••nea vaW&te X. o. Sa· 
AL Ko. •lraeaatıan ll&a olu.r. 

(185) -1300 

• • • 
Tophaae fınnı itfa fır111 ..... l-

lenl •l•.U. ... ıu. aı.acütır. &aıt 
.... •• •ftafaaı atmaet ....,_ıerta 
••r da Ye taU,Jeria .. ftlEa aune
alHe 3, K. O. SA. AL. Ko. nuna •ln-
caatlan. (218) • 1899 

Clul M•tan 
Pırıa ..... --
ihale tarilai Saati 
ıs.s.eaı 15 . . .. 

Çatalca M.t. meftll lhtb'aa ftbl 
qaiıda J'Urlr fınn odaaa llenf mlıa
kua uuuıe atın alıaac:üttr. Şarta•· 
•• " •l'l&fmı ılrmek lltlJealerla .. r 
rfl• •• tallplerla de 'flktl ••11'•• 
.. 3. K. O. SA. AL. x.. ana alraca-
talan. (217) • 181 

Cinai Miktarı 
l'ınn oi11nu 80,000 
ihale tarihi Saati 
1'·1·131 15 

• • • 
Çatalca Mat. ıı.. Jataat ••mi• 

...... ti:raer ~la ....... JUlh ... 

... od•n• Aleni mfbl•"• ıaretlle 
1&tvl •l•acaktrr. Şarta•• Ye•.,..,._ 
aı sll'BMk lati1eaıer1a her si• '" ta
Jlpleria ile nkU •• ,,..... a. K. O. 
SA. AL Ko. ••racutlan. (211) • 18'1 

Cinai Mlktan 
Hamam od11a1l I0,000 
ı......... .. • 
JJ·•·931 11 

• • • 
3 K. o. lutuı •• ··-··tr ..... 

1aa itin &pfrcla ffilb tue 11111• ,.. 
ıarhtc aıulllı Atla alıaaalı:"1'- Şart-
11amı •• n.afraı .... tat1,..ıerla 
•er 1111 " tallJJtrla .. ftkti m•a,,. 
•iade 3. K. o. SA. AL. Ke. •lraeaa&-
l&n. (%15) ... 

CiMi M•tan 
Tue isi•· 2'IO 
.... tariW SaaU 

LJ. ela --L L ••••• 11 a.ir Jlet. llY, kıtaat ft al•1111b ~ •ilik T- ea•ek • e e 

bpala ..,, -··· ılaaacak. .......... Ye ...... ....k itti- 3. K. o. kıtaat "' ·•--ta •· ,..._. 1 K.0.Sa.ALICô. .- " taHplerill ele takti .... ,,._ •ek "- •nü aülf7atı paart• a..U. 
.W. ••••'" Sa.AJ.Ke. _.. •1racaatlan. (117) • 1756 1e .... ._.... Ta1ı,ıer1a niM 
Cilll 11iktan illal• tlfllıl Saati y M maa,.,_de 3. K. O. SA. AL Ko. mi .... 

llaHlr 5'2'00 K. 6-t.931 ,15 ı.ı.1ıtet. MY. taatlan (220) • iMi s.. Al Ke. , a.aı 

* • • 
Ha1clarp11• - fAkltelllr hatbma 54 X 600 18'1 kilometre

._. .. Dil ilkeleli ~ pkanlacak 1500 •• Blok " 2000 
•

1 
... it bpa zarfla mDnakasaya lıonmUflar. 

llOuka• 9 .,111 931 çarpmba ,Onll mt 16 da Aakarada 
l>e.ı.t Dımfrıollua idarelincle yapdacakbr. 

111.slr•aJ& lftiralc edeeelderin teklif mektuplanm •• maftldsat 
t ......... a,..ı ıe.fe ... t 15,SO. kadar mllaakaA kOBÜIJGllO 
lrttlpltfae .....ı.ri lbımdır. 
Talipler •laı•111 ~erilli iki lira makabilillde AlllalrMa •• Ha,.,,..._ idare •emelerinclen tedarik eclebillrls. (1854] .. . . 

SO tea "-• bpah zarfla mllnllkauya kOD1DUftur. 
...bıa f.9-31 çarpmba saaa 11at ıs te Aakaracla Dmet 

cl..u,ollan iflet .. umum mldlrlltGnde yapdacakbr. 
lllaak•ı.,a ittlnk edecelderia teklif meldaplanm •• ...._ 

kat temiaatlanm •JDI pde saat 14,30 a kadar ........ 
kı.ı11ı• .......... ftl'IHleri ilamdır. 

Talipler •hba prblamelerlni aç lira .. kahiliade ~ 
" ffa,.,,.._cla iden Yemelerinden tedarik eclebiHrls. (ll5S) 

Ikhsat vekaletinden: 
A.lraracla iap eclilmekte bW..ıa zirai Ye ba,tarl ewtlt ... 

rla 11457 lira laecleli ketifli lll'alan, wllim k8nllleri " uWt 
:.kan~ 20 ... ..Wetle lrapala arf amltl ile m1Dık111J• 

IMllei 2·a-9S1 tulldne mllaclif prpmba ,adllat OD 
cllrtte icra ........ . 

Eftlla , ... ,ui " projeli ftkalet muha1ebe11De t..a. 
*ek ffl lira makabillnde eutitWer inpat fen lae,..._ ......... 

T.aiplırill ilaD ._ lledeli kefil lwladen " 7,5 t-iaat· 
lan ft .U,.ti f-'1e Yealkalan Ue birlikte ilaale tariW ola 
2..,.._9'1 ~· ıtaı uat on dartte ziraat mlllef1rJaia 
a-..q mlt•lddl iapat komia1onuna mOrıcaatlan illa .. 
mu;, (14'5) 

t vkaf nıüdü-
riyetinden: 

ıc., .. ti ........... Miktan ... 
Ura IC& 
12 " 122,63 

0..lduda Selmiye mahallelİDde Hamam ıokat-Ja atik 
22,24 cec1it 56 No. ..._ llHriacle baraka meYCut olu SelİmİJ* 
teldr..a .... _... ""°1ia Efeocliye IDefl1da •aanm a...madlll 
...... il .,.,. ıo .. t1mc1. ibaret teculs Wı
...... ,, ... tallW.. alt .. ~ ..... cllrt laafta .w .. 
-. ..... ,_..,. nıolaaa,lqtar. Mllzaredeli eylOJlbı oa ildaci 
.-..tal .... aeat • lalfl'•. Talp olmak iati1.ıet kaJmetl 
ıı • 2011 udn ,We Jecll ~ aiapetlacle ,., .. , .. ...... 

............. lftaf .acllriyetl Wwmcla nrldat .... lreti 
•ı .. lllt ... ,. .. • ._t1an illa oluftur. (1'66) 

• • • ..... ft .nalı .... .,. .. 
u.o. kıtaatı .. • ..... tı 11tu,.a ıp. ...,. •• , ..... lılll••• ,ır1a~ lhaıe tar0aı Saati ualllm Mektebi MOdtlrllttlnden ı 

paarlrk •alil• satın alınacaktır. Şart• ... " eqafıaa lll'ald fatt1ealerfı 15 
• 
8 

• •ı • • • iT ı - 8a •• ••_..lt(•lze 7uld.. talebe alıa .. 1aaktrr. z _ ._....., 
umlqnam•ıa ve taUflerill de vaktl•U_,,...... l.K.0.SA.AL.KO, •lr&• ....... ., Silme Yt Bursa Ju ••1 U. •lkteplulM rlrmtk ..-.1er1a 
eaatlan. (208) _ 1810. Malaafıı kıtUt " •lt•11atr llltl- ••••lan ' - 1 - "1 ıarlllladt •l wetıeml&de 1apılacaktır. S - Na• 

CiMi Milltan Jule tarat Baatt Yeri 1&CI ı,tn •Pir•• JUJlr kan ot ,...,. Mt ~· lffa '5 - 8 - m tarUd't kadar her ıla mlraçaatta hlualaa ... ...._,il 11 i.a.o.iA.ALKO, bk wtAt •tal alıaaeaktır. 8artu• MftA (lfff) 
PO&Yllk "ri~ . . . .. ............. fiti,................ o -~--:---:::-------------

1.K.O. - " ..... ..:ıı ~:t=.t*"'==.- =::.,::- ~ :::-;:. ~~ ]an a imalathanesi müdürlü-
:=:::":::..';. ~ =: ....., _. -loffl••• ... cıuı <ıuı.... ğÜndenı 
rataıtlan llh eln•r· (211) .:.ıe ;1111 Saaff Yırl Kara M 11ae.n 

Oul ~_!!. JJ1 • tl1 15 3.K.0.SA.AL.KO. ihale tatftlf = jdlllrma ~ ~D a,.ıa urfla naal •• Dlmanlli 
Kan et ......., • • • •·t·ISl ••""' (lseG0) ..ıte lutlalc ...._ 11....., Aba ..... br. 

* •teli•* ,...,, ınak ı1ata W4t ıa. • • • lT 'lıllllak• .. '-t-tıı paiat ~ ..ı (15) te Gedikp ... cla jeMır-
K.O. Ja~ •-:;::" ~~ .. taa ...-ıı1ı dalllt .ıaaldktar. Tallt- a. x. o. llltaat .e ••••ll•tı 91ttl- • l•IM•••i• ~ olaucakbr. Talipleria t'91Mta.n. 

:~ =•ltrf•I ';:,.... lfia .. r ıl• liltd•• tntl k•••,.••••· ,aet l!f• •falı•• 1Ulh ... ,..... ,.. ·~J~• mlracutlan. (l 7SJ, 
• mtraaatlan illa olaa•r· (llO) - l81& Saıff arbk UAUle--..... alıaaeakt.r. ta"' Ko. •tl'&Clatlan. (211) • ~ ihale tarihi Saati Yırt 

Clllll _. .. n ,..., fbl Yeri ••- •e enalrtn rlnaek ll&IJ•al•rta C,_. 
.,...... 740I •• ... ı• 3.K.O.S~ALXO ... , d• .. tall•l•rla .......... ..,,. lataıhl•a ..... ,.. .... aulf1au U.N31 11 23. F. SA. AL Ke. 

• e ı alnde 1. it A. AL ite. •lı'MUt- bale tarlllf Saati Yeri • * * 
Bana ye Mudanya4akl kıtaat •e •• Marattaki lal;:! w~ ...... at lan. (Dl) • llN ....... 11 & 1L O. A. AL. Ko. Ankara Merktı kıtaat •e ...... 

••..tı •tı,acr için 22lOOO kH• tkMlı ihtiPa iflll 142.--. 1. ... - ... ı. a " Ciui Qtan • • • atı ihtiyacı için llf&lı•a ;raulı u g. 
1 rf uı• t.191 •ilo ... J&iı....,... aarf Toı ftk•r 5,800 a. Pıitli li&Ut .. •••-tı lh· pah sarf uıulile aatıa alıucütrr. 

Ye •• kilo kara ot kapa 
1 
u aaulile 28 - 1 - 931 T, .... t 11 JUie taraf S.tl t11aa lçia lf&IW• ,. .. 11 kok klmUrii Şartname ve evaafını ıırma ltıUJft-

llJı s - • - 981 ... , 
15 ~ .. ~· !: •• ihaleei a. edilecektir. Taliple- •• 8.. ı.ıs u-.1r urf •Mlllt •tr• abnacaktır. lerin her ılln Ye taliplerin dt Takti •• 

Dlaı.ücra •411tc .. tfr. • 
1 rüa prtnamelerillİ l&'melc ilaere • • • fartıU•• •• eftdııı slr•ek lltfyenle- anenlade Ankara Mnkeı SA. AL Ke 

.. ,... ...... , .. ,... '"" W •1* ller sün atletin enel komlayo-. 3. K. O. btü .. I kıtaat • •IWMa rla ,....,...... Ye tallplerbt ele •lracaat1an. (Dl) • 1911 
1tWn e.WI .._..,.., .... ,_ ....... ft lllÜllllhAJ& ittitak içialtr ekalk"' enü ll&kJbatı -..ıı 111'1 nttl •8AJ1ealnde 23. P. SA. AL Ko. Cmel Mlktan 
Malr•1ı9ra lf&lrals ~· ;. •••n• • de JeY8Iİ _...... Marat Ae. •nllle •haba .... r ............ , mıncaıttan. (m) • ı• Ua _. 
...... 1119nada Y. S•· Al· Ko. ••raeı Sa. Al. Ke. müracaatlan iJ&n °"' slnaek .. ..,_ ...... ._ il• •• taU~ CiMi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
aa.n 111a elaaar. (115) - 1111 hmur. (134) - 1438 leda .. .UU ••atJede 1. S. O. SA. Xtk kllllrl 288,000 12 · 9·931 11 
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... Kız ve Erkek - Leylt ve Nehari --

is tiki dl 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talabe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

11·•1 ...... , •••• , ... ...., ... ,, ..... , •••• , ...... , •••• , ...... ,, ... , ................... a 
a Şişli, Son Tramvay istasyonunda A 

- A Ek -I Leylı ve Nehari - Kız ve r ek : 
& ~ a Enver Paşa Orta Mektebi ~ 
.:.. Ana • ilk • Orta MUesslsl: Mad•m Ortana Enver .:.. 

[ .. : A K 1 T ı n .. , 

u~H~~ ~~,~~!!!!J 
Satılık hane -

.Kuzguncuk .l\l ürıirpaşa mahalbi 
Azizbey sokağında iki bölükte on oda 
f: vkalAde nezaretli eşcarı müsınire~ ı 
h:ıvi jki dönüm Lahçeli Dr. Hakkı 
Beyin 16 numaralı h~nesi ucuz fi atla 
satı l ı k ve ki ralıktır. içindekilere mü
racaat. (1511) 

Satıhk hane - Şehzade ba~ında 
Çukurçeşrrıe yanında Taşh:ın arkasında 
i\1:ırmara\'a nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet kArgir hane 
saulılmr. içindekilere müracaat ( 1539) 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONT·ı 
BAHÇE 

ALA RAKISI 
Nefaset, Lezzet ve Safiyet 

....... San'at ve fennin birer harikasıdır ........ 

.. .. 
I :t~·td~!n:1~u;:r~4:.~~~a=:~:~ v:.~;~:~:::.9-=~~;~:=~ I Si~=;~~; e:·i!·ı~~ y!~i~::t~ir Jo •••••• Dr. Ali Vahit Beyin 
:.. edilebilir. lstlyenlere mektebin tarlfnamesl meccanen ~ 1 z - kanta devren satılık tı r. Y 1 L D 
a··•ltuııı ..... , ... ,,......... gönderilir. • ............................ a S irkecide Orhan iyc ca ddesinde 24 u N u 

Çanakkale dokuzuncu jandarma efrat mektebi mUdUrlU§Unden n~m.arah (So~bahar) lokantasında M. Ç O C U K 
]-Çanakkale 9 No. jandarma mektebi talebe efradının 1-ey- ~acı lleye muracaat. . Hububatın fosforlu maddelerıni ve vitamini havidir. Kolay 

!ül-931. tarihinden. ağustos 9.31 932 gayesine kada~ ~ir se_n_elik llll~~ıl~ ~lll~llllıl n~ Ilı l~I ıl~ ~I ~ il~ hazmedilecek ıekıc konulmuştur. 
ıaşelerıne muktazı 165000 kılo ekmek 2-8-931 tarıhmden ıtıba- lLi\N Bunun için bilhassa zayıf ve aptesi bozuk ve kemik haı:ıtalığı 
ren 24 gün müddetle kapah zarf He münakasaya vazedilmiştir. ' olan çocuklara mükemmel bir gıdadır. 

2- Ekmeğin ihalesi 25-8-931 salı günü zevali saat on dörtte Beşikta~t:ı Akııretlerke 84 • 86 numa- Bu un ile beslenen çocuğun kilosu şayanı hayret derecede artar 
vilayet dairesinde icra kılmacag~ ından ihaleden evvel mektep ralt hane bir sene meddctle bil müzayede d •••••1111 

d 1 ıı-· d 3 l · · Umumi epoıu: Hasan Ecza deposu idaresine müracaat eden taliplere derhal şartnameler mektep icar e 1 cceı;ın en temmuzun ıncı 
müdüriyetinden verilir. gününden itibaren 20 g-ün müddetle aleni 

3- Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif- müzayedeye konulmuştur. Talip ol:ınların 
nameler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiyat yazı ve ve daha ziyade malumat almak is tiyen -
rakkamla ve okunabilmesi için açık yazılacaktır, !erin agu.tosun 25 inci salı günü saat 

4- Bedeli muhammeninin % 7,5 teminatı muvakkatesi sandık üçe kadar mahalli mezkılrda 54 numa-
makbuıu veya hükumetçe maruf banka makbuzları kıymeti mu rada mute\'elli kaymakamlığına ve yevmi 
harreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatile borsa fiyatından % 10 mez~Orun saat on üçten on beşine kadar 
noksanile sair milJi esham ve tahvHatın teklifname ile birlikte J ,taıılml [, ld muıluriyetlnde idare en· 
ikinci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz muka- cümen'ne müracaat etmeleri Cl24-l) 

bilinde verilecektir. ( l 509 > 

SEYRlSEF AiN 
Çana~kale 3 üncü jandarma efrat mektebi müdtlrlilğünden --------------.. 

165000 Kilo Ekmek :\lerl.:cz acentası: Galata koprü başı B. 2362 

Ç kk 1 Şube ı\. Sirkeci )1Uhurdar zade hnn 2. 2:'40 
1 - ana a e 3 numaralı jandarma mektebi talebe ef-

radının 1·9-931 tarihinden itibaren 932 senesi ağustos gayesine 
kadar bir senelik iaşelerine muktazi 165 l:>in kilo ekmek 1-9-931 
tarihinden itibaren 24 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya 
Tazolunmuştur. 

2 - Ekmeğin ihalesi 25-8-931 sah ~ünü zevali saat 14 te 
Yilayet dairesinde icra kılınacağından ihaleden eyvel mektep 
dairesine müracaat eden taliplere derhal şartnameler verilir- · 

3 - Münakasaya i ştirak edecek taliplerin verecekleri tek
lifnameler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakkamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhammeninin yüzde 7,5 teminatı muvakkatası 
sandık makbuzu veya hükümetçe maruf banka makbuzu kıymeti 
mubarreresi üzer"ndcn istik razı dahili tahvilatile borsa fiatından 
yilzde 10 noksanile sair esham ve tahvilatın teklifname ile bir
likte ikinci bir zarfa koyarak komisyona birer makbuz mukabi-
linde verilecektir. (1 51 0> 

Merzifon 
Amerikan kız hayat mektebi 

İngilizce v~ F ransııca tedrisatı ile ticaret, daktilografi, idarei 
beytiye, biçki, dikiş, §apkacılık, dokumacılık, hasta ve çocuk 
bakımlan. ( 1490) 

TRABZON POSTASI 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

25 Ağustos Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zongul

dak, lnebo!u, Ayancık, Sams;n, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, 

Trabzon, Rize Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Po!at· 

hane Tirebo!uya da uğrıyacak · 
tır. 

kacaktır. 

IZMIR SUR' AT POST ASI 

(Gülcemal) 23Ağustos pazu 
14,30 da Galata Rıhtımından 

BOZCAADA POSTASI 

(Ereğli) 23 Ağustos paz~r 
17 de idare rıhtımından kal-

• Ortaköyde Feriye saraylarında ~r=s;d~;:=====i;~;==ı==;;:==H 
Kabataş lisesi müdürlüğünden: H derler vapurları n 

ı - Ocretlı leyli talebe kaydına başlanmıtbr. ii Karadeniz H 
2 - Leyli yerimiz mahdut olduğundan eıki leyli talebemizin ii ii 

Ağqstos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmeleri lazımdır. H POSTASI n 
3 - Senelik taksit 250 liradır. Talip olanların mektep veıika- ~i SAKARYA H 

larile dört adet fotoğraflarını derhal göndermeleri icap eder.(1534) ~i i! 

D H h . Beyogw lu Tokatlıyan fi Vapuru p ~ l ~ f günü ak- iİ !i 23 Ağustos U U şamı 17 ii - r • or orunı yanında mektep 
1
i:.1 de Sirkeci rıhtımından hare- SS 

sokak No. 35 •• 
Cilt ve emrazı zühreviye tedavihanesi hergün sabahtan Iİ ketle (Zonguldak, lnebolu, A- iİ 

•••••••••••akşama kadar••••••••••• U yancık,Samsun, Ordu, Giresun, H 

Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden: 

Bitlis Jandarma Efrat mektebi için 1-9-931 tarihinden 1-9-932 
tarihine kadar bir senelik olmak Uıere 300,000 kilo arpa 700,000 kilo 
ekmek, 6,000 kilo sade yağı, 30,000 kilo et, 7-8-931 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarfla milnakasaya konulmuştur. 
Talip olanların teminat akçelerile birlikte Bitlis Jandarma mek-
tebine müracaatlan. 1453 

Müzeler umum müdürlüğünden: 
lstanbul müzeleri idaresince mayıs 931 nihayetine kadar olan 

zaman zarfında aldırılacak fotoğrafiler mevcut kilişelerden alı
nacak kopyeler için kapalı zarf usulile ve müzede mevcut şurut 
dairesinde 14· eylüJ.931 tarihine müsadif pazar günO saat 15 te 
talibine ihale edilecektir. 

Şeraiti öğrenmek için müzeler Dahili müdürlüğüna salı ve 
cuma günlerinden maada hergiln müracaat edilebilir. Teklif 
mektuplarını, teminat akçelerini muhtevi olduğu halde zarflarda 
fotoğraf işaret i olarak müzeler mübayaat komisyonune teılim 
etmeleri lazımdır. (1706) 

Iİ Trabzon, Rize, Mapavri !! 
ıl ve Hopa) ya azimet ve avdetle H 
ij ayni iske!elerle Sürmene, Gö- ii 
~i rele ve Ünyeye uğrıyarak av· ~ 
ii det edecektir. :: 
H Fazla tafsilat için Sirkecide ~i 
!i Meymenet Hanı altında acen- SS 

H leliğine müracaat. Tel. 22134 si 
u il 
::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::cı:::::::::::::::: 

Şi,lide 

Kiralık-Satılık Ev 
Şişli Osman Bey, Ahmet Bey 
sokağmda 70 numaralı ev 
hem kiralık hem de satılıktır. 
8 oda, hamam, küçük bir bah· 
çesi vardır. Uç katlıdır. Gez
mek için her zaman Şişli ha
Jaskargazi caddesi 259 numa-

raya geliniz. 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT .Matbaası 

••"vrupanın en mUkernmel aıım merkezi: 6·13 EylUI 931 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
Her şey in iyisi ve ucuzu, son moda mallar - Ekser Avrupa hükOmetleri bu 
zengin sergiye iştirak ederler - Seyahatte bOyUk tenzlllt: Vlyanaya 
gidip gelme ikinci mevki Ucretl 99 liradır. T arsil~t: Fahrt mümes
sili Ankara ve h tanbuldaki Avusturya sefarethaneleri ile "NATTA,, acental:ın 
ve h tanbul'da Kaurcıo~lu Hanında Sami Sperer Efendi nezdinde verilir. 

Dühuliye kartlan ile tenzi!Atlı biletler Türkiye umumi mümessilleri: Galatasa
ray'da ve Pera Palı s karşısında NATTA Seyahat Acentalarından 

••••••• alını r. Telefon Beyoğlu 3434-3435 ······-

Çanakkale 1 numat9alı jandarma 
efrat mektebi müdürlüğünden: 

Kilosu erzak cinsi 
165000 Ekmek 

20000 Sığır eti 
2000 Koyun eti 
2000 Kuzu eti 

4000 Bulgur' 
4000 Kuru fasulye 
2000 Börüke 
2000 Bezelye 
300 Kuru üzüm 

4000 Nohut 
1500 Mercimek 
4000 Patates 
500 Kuru bakla 

4000 Sade 
3200 Pirinç 

1500 Makarna 
400 Şehriye 
500 irmik 
500 Un 

1200 Sabun 
1500 Gaz 
1500 Şeker 
3000 Şuz 

600 Zeytin yağı 
50 Kuru bamye 

500 Zeytin tanesi 
150000 Ptfeşe odunu 

Kilosu 
100 

5000 
400 
400 
150 

300 
100 

1000 Adet 
5 

500 
500 Adet 

5000 
4000 
3000 
1500 
4000 

100 
3000 
5000 
5000 
3000 
200 

2000 
2000 
6000 
7000 

Erzak cinsi 
Süt 

Kuru soğan 
Salça 
Beyaz peynir 
Sirke 
Reçel 
Kuru kayısı 
Limon 
Limon tozu 
Yoğurt 

Yumurta 
Patlıcan 
Kabak 
Taze bamye 
Taze domates 
Taze fasulye 
Kırmızı biber 
Semizotu 
Lahana 
Pırasa 
Ispanak 
Yeşilbiber 

Taze bakla 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Çanakkalede 1 numaralı jandarma yeni efrat mektebi için 
yukarıda cins ve miktarları yazılı bir senelik erzakı mütenevvia 
ihtiyacı 2-8·931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapab 
ve aleni suretile münakasaya konulmuıtur. Kapalı zarf suretile 
münakasaya iıtirak edeceklerin mez1'ur tarihten itibaren komi.
yandan alacakları musaddak şartnamelere nazaran bedeli mu
hammeninin % 7,5 nispetindeki teminatı muvakkate akçesi veya 
borsa aidatının % 10 noksanile diğer milli esham ve tahvilitın 
Malsandıklarına teslimini havi makbuz senedini veya banka ke
faletnamesini hamilen ve aleni münakasası icra edileceklerin de 
aşağıda gösterilen tarihlerde ihalei kat'iyesi icra kılınacağından 
tal'iplerin Çanakkalede 1 numaralı jandarma mektebi kumandanb
ğmdaki komisyona müracaat eylemeleri lazımdır. 

Bu hususta izahat almak istiyenlerin ihalitı katiye günlerine 
kadar müracaatları ilin olunur. 

Münakasaya vaz'ı tarihi ihale tarihi 
Eyyam Tarihi 
24 2·8-931 
24 3-8-931 
24 4-8-931 
24 6-8-931 
24 S.8-931 

25-8-931 salı gilnü Ekmek 
29·8-931 çarıamba Makarna, snt 
27·8-931 perıembe Etler 
29·8-931 cumartesi Bulgur, sade 

~1-8.931 pazartesi Aarpa, saman 
ll~QR\ 


