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1 3. K. o. Sa. AI. K. dan 1 rı·V ]\ K iT il n·ı 
Istanbuldaki kıtaat ve mües- . . Ayd~n~aki kıtaat v~ mü~ssesa! K ücük ilanları 1 

ıesat ihtiyacı için ekmek ve er- ıhtıyacı ıçın 120.083 kılo sıgil' etı a, ~ • 
zak nakliyatı pazarlık suretile 6 - 8-- 931 Ta. de ihalesi icra - -~ Her ıril,, rıe,rolon\IJ .... ım-11-• 

kılınacaktır. Taliplerin şartname· Para kazandırıyoruz - Taşra-
B-S..931 Ta. de saat 16,5 ta lerini görmek üzere her gün öğle- da vilflycderdC", kazalarda memur yahut 
ihaleıi icra kılmacaktır. Taliplerin den evel komisyonumuza ve müna· memure istiyoruz, mektupla bize mü ·a· 
şartnamelerini görmek üzere her kasaya iştirak için de yevmi mez· cnat ediniz; mektup içine 6 kuruşluk pul 
gün öğleden evvel komisyonu- kurda Aydındaki Sa. Al. K. müra· koyunuz. Jstıınbul Postaııcsinde 548 

muza ve münakasaya iştirak et- caatları ilan olunur. (115) - 1333 
* * * Emlflkİnizi Satmak yahut Kirala• 

mak için 9-12 araşında müracaat edi
niz, iı;keleye, tramvaya, şimendifere ya· 
kın olanlar müreccahtır. 

mek üzere de yevmi mezkurda 
3.K.0.SA.AL.KO. müracaatları 
ilan olunur. (118)· 1371 

* * * 
Çatalca Mıt. Mv. kıtaat ve 

müessesat ihtiyacı için 4000 ki
lo sığır eti pazarlık suretile 
8-8-931 Ta. de saat 17 de iha
lesi icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamelerini görmek üzere her 
gUn öğleden evvel komisyonu
muza ve münakasaya iştirak için 
de yevmi mezkürda 3.K. O. Sa. 
AI. Ko. müracaatları ilan olu· 
nur. (120)-1370 

* * * 
3. K. O. Kıtaat ve müessesat 

ihtiyacı için 157000 kilo ot pa
zarlık suretile 11-8-931 TA. de 
saat 17,50 ihalesi icra kılınacak
tır. Taliplerin şartnamelerini g6r
mek üzere her gün öğleden ev
vel komisyonumuza ve münaka
saya iştirak için de yevmi meı
k ürda 3. K. O. SA. AL. KO. 
müracaatları ilan olunur. (121)-
1372 

• • • 
Hadımköy As. fırını tamiri için 

birinci keşf mucebince pazarlık 
usulile 11-8-931 TA. de saat 17 
de ihalesi icra kılınacakbr. Ta
liplerin şartnamelerini görmek 
üzere hergün öğleden evel ko
misyonumuza ve münakasaya iş
tirak etmek üzere yevmi mez· 
kO.rda 3. K. O. SA. AL. KO. 
müracaatları i]an olunur. (119) -
1369 • 

• • • 
Menemendeki Kıtaat ve mil· 

essesat ihtiyacı için 330881 kilo 
Ekmek kapalı zarf usulile 25-8-
931 TA. de saat 15 de ihalesi 
icra kılınacaktır. Taliplerin şart
namelerini görmek üzere hergün 
öyleden evvel komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkftrda Manisa As. Sa. 
Al. Ko. müracaatları ilan olunur. 

(123)-1367 
• • * 

Manisadaki kıtaat ve milesse
sat ihtiyacı için S23693 kilo ek
mek kapalı zarf usulile 25·8-931 
Ta. de saat 15te ihalesi icra kı
Jınacakbr. Taliplerin şartnamele
rini görmek üzere bergiin öğle
den evvel komisyonumuza ve 
münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkürda Manisa AS.SA 
AL.KO. mllracaatlan ilan olunur. 

(124) - 1368 

• • * 
K-.0. Kıtaatmın ihtiyacı için 

191815 kilo sığır eti kapalı zarf 
usulile 29-8-931 tarihinde ve sa
at 16 da ihalesi icra kılınacaktır. 
taliplerin şartnamelerini görmek 

üzere bergün öyleden evvel ve mü
nakasaya iştirak için yevmi mez
kurda teklif mektuplarile birlik
te komisyonumuza müracaatları 

(125)-1364 
• • • 

Kırkağaç ve civarındaki kitaat 
ve müeasesat ihtiyacı için 330881 
kilo ekmek kapalı zarf usulile 

25-8-931 TA. de ihalesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartname
lerini g~rmek üzere her gün 

öyleden evvel komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak etmek 
Uz•e de yevmi mezkürda Manisa 
As. Sa. AJ. Ko. müracaatları 
ilin .olunur. (117)-1365 

Barut fabrikası muhafız kıta· 
atı ihtiyacı için 2,200 kilo ek
mek aleni münakasa suretile 
sabo alınacakbr. ihalesi 16· 8-931 

saat.16da icra kıl.ıo.ac:ğından .. talip- !illi 
lerın şartnamesını gormek uz ere 

Istanbul dörd;incü Va'kıfhan 
asmakat 29 

ııııııııı~ııııı~~ııijllllll! ııııııııı 
hergün öğleden evvel ve müna- •---•ı::amııı!lliı.mmsımı-••I 
kasaya iştirak etmek içinde vakti 
muayyeninde teminatlarile bir
likte komisyonumuza müracabarı. 

t87) 
* * * . 

Bakırköy barut fabrikasınınm 
muhafız bölüğü için 4,105 kilo 
yaş sebze aleni münakasa sure-

SEYRiSEF AiN 
l\lerkcz accntası: Galata l>öprü başı B. 2362 
Şube J.\. Sirkeci Mühürdar zade lıaa 2. 2140 

TRABZON POSTASI 

( Karadeniz ) 6 Ağustos 

perşembe 17 de. .. . 
MERSiN POSTASI 

(Çanakkale) 7 Ağustos cuına 
1 O da Galata rıhtımından kal-

tile satın alınacaktır. ihalesi 
16-8-931 saat 15 te icra kılma
cağından taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak et- kacaldır. 

Dişler, biribirinden btrjıaz 

.3 LEYİN KESBEDE'R/ 
Koly.ıos'un Kuru Fırça Tekniği •· Sarılıtı ,; l~ale Eder. 

B IR santimetro mikdarında 
Kolynos diş macunu kuru bir 

fırçada kullanınız • Bunu· tam on 
gOn sırı ile tecrübe ediniz. Dişle
rinizdeki farkı göreceksiniz. 3 günde 
birbirinden beyaz 3 levln ~e ıo giln· 
de parlak bir ha 1 kes be derler. Bu 
tamamen yeni ağız taharetinin revlc· 
ıladeliğinden memnun kalacaksınız. 

Kolynos, muzadı laaf!Un ve mikrop 
öldlırücll havassı cami nıevad ile 
teksif edilmiş bir diş macunudur: 
Ağızda kopUklenir. Bu hassa, 
kuru fırça tekni~inin mahsulüdür. 
Fırcanın kılları macunun kuv. 

vetlice fırçalamaja muklazl kAff' 
derecede sert olup di'lerln bo,ıııt 
Ye ırafıklarını mllkemmelen temiz· 
!emesine Ye dif etlerinin uvmuını 
müsait kılar. 

Kolynoı ·un " hlfllbıh·, " köpufia, 
muradı t11llUııdUr . Dltlırl ıemlzler •• 
dlşterın parlak mlnntnl mııdanı çıUrır. 
Aiiıı mikroplarını öldUrUr •• ağızda ho1 
bir ııelH blrıkıralc tamamen tımlzlır. 

ihtimal timdi kullndıiiınıı dl' macunu• 
nun iyi olduiiunu unıdeblllrslnlz . Falıat, 

• Kolynoı ve onun kuru tırçı lcullınmık 

• ıeknijjinl dl bir delı lıcrll~ı Mmınlıl 
arzu ediyoruz. Gorıcehlnlzkl neııc .. ıı
dtn ne kldar memnun lııalıcalı " arad&llt 
larkın buyuklUğUnil hlsstdt"kılıılL 

mek içinde vakti muayyeninde • s fit •••• 

tem inatla riJ e bir Jikt e kom is yon u- •:::11c:::ı:ıı:::~:~ı:::::::::::::::::=::::::::::::::::::: 

:::~~i;:;~:~f ::~::~k·i~~: .ı: il ~MI~ 1 - . 
~~~i~~9;;1ın ••• ~1ı;;c•;.hr.ic::·~~ı:'. il Karadeniz poscaso !! Zonguldak maden mes-
nacağından taliplerin evsaf ve !i 11 H l ft n vapuru s == 

~~~·:;.::ıi:! ;::~·~.n:~:.t:~ I! v Ağustos il lek mkü.mdüriyetinden: 
saya iştirak etmek için de Yakti l' Çarşamba ii 1 - Maden Meslek mektebi madenlere Jeometr ile baş 
muayveninde teminatlarile birlik- 1 •· k b 'k' h · d t h il 

•1
1 .ii. çav. u. ş yetiştirme üzere u ı ı i tisas aynı zaman a a s te komisyonumuza müracaatları. 

89 i Tam saat 17 de Sirkeci !E edılır. 
* * • !. ht d harek ti (Z _ is 2 - Bu şube ]eyli ve meccani olup tahsil müddeti iki ıe-

ı: rı ımm an e e on .. d' 
Milasta bulunan kıtaabn 226000 :s guldak, İnebolu, Samsun, Ü ne ır3• B' . . . k b l d'l k · · 

k ı k w• ll 8 931 ·h· d :: od G' T b S" :: - ırıncı senesıne a u e ı me ıçın: 
i o e megı • · tarı ın e ~ r u, ıreson, ra zon, ur- :: A T" k' t b d h"' ü b l h b d ı k '- f l" b :: . ) . U - ur ıye a aasıo an ve usn a es a ın an o ma • 

Kapah zar usu ı1e saat on eşte :; mene ve Rıze ye azı met ve ;: B 18 d k" "k 25 t b" "k ı k 
M·ı.. s Al K d · :. k · :: - yaşın an uçu ve en uyu o mama . 

dı .al stıtkt •. a. . o. a ıcra f: avdFet Iedecef . ti !rt. S· k . ft - Vücudu maden erde bilfiil çalışmağa mtısait yani 
e ı ece ır. - • .... • :: az a ta sı a ıçın ır ecı, H .. .. ~ • 

Taliplerin şartnamesini okumak ii y lk . h d k' t ı· == gurbuz olmak lazımdır. 
:: e encı anın a 1 acen e ı- !: 4 O t · kt veya bu derece mektep mezunları imti· 

ve münaka~aya işt~rak ıçın ii ğine müracaat. Tel. 21515 § haosiz kabu{ :ıu~:ı.1:r: 
mezkür komısyona muracaatları :::::::::::::::::::::1::::::::::::1::2::::::1:~r.::nıaıacı d 

ilk tahsilden sonra üç sene tahsil edilip şeba etname veya ilan olunur. (112) - 1?.99 lstanbul ikinci icra '™!murluğun· 
* * * dan: tastikname almamış olanlar: Hesap. müstevi hendese, fizik ( Ca-

ı. fırka kıtaatı için 440.000 kilo ku· Bir borçtan dolayı mahcuz ve para- zibe, Hararet) ve kimya (şibih maadin) den imtihanla kabul olu-
ru ot kapalı zarf usulile münakasaya ya çevrilmesi mukarrer olan müstamel nurlar. 
k t T klif ektupla 11 5 - Bu ı'mtı'ham Ankarada Maadin Müdüriyeti umumiye-onmuş ur. e m rı a- k .. 1 d'l . k. . 9 8 931 tan' 

. ur c ı uş ma ınesı - - - b k d. .. h d" ı· . d Z ld kt gustos 931 saat 15 te açılacaktır. Fı- . . . .. .. sinde, Istan ulda mmta a maa m mu en ıs ığm e, ongu a a 
atlar haddl. ıeı.yı'k g·o·ru""ldu··g~u·· takd"Lrde hıne müsadıf pazar gunu saat 10 - 12 5 16 A 9 12 d · d'l kt' "' mektepte 1 ve ğustosta - arasın a ıcra e ı ece ır. 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şart- raddelerinde Haliçte Fenerde Ferıer 6 _ Talebe her sene beş ay ders takip eder, beş ay da 
namesini görmek için her gün öğleden caddesinde 7 numaralı kuyumeu mağa- madenlerde bilfiil çalışırlar. 
evel müracaat ve münakasaya iştirak za.sı önünde açık arttırma ile satılaca· 
için de tarifatı kanuniye dairesinde ğından talip olanların yevm ve vakti 7-Talip olanlar bir istidaya rapten altı foto,nüfus tezkeresi 
mektuplarını vakti muayyenind':n e- mezkiirda mahallinde bulunacak mıe- tahsil, aşı ve hüsnü hal şehadetnameleri ile sıhhat raporunu im-
vel komisyona ita eylemeleri ilan olu- .. 

1 
.1• 1 tibanJarını icra edecek olan makama takdim etmelidirler. (990) 

) muruna muracaat an ı an o unur. 
nur. (75 (1487) 

• • * 
Istambul levazım Sa. Al. Ko. 

dan müdevver ve 30-7-931 Ta. 
ve 1074 N. lu dosyada 2-8-931 
de ihale edileceği ilan olunan 
18,20 bin kilo kırpıntının ihalesi 
bir hafta sonraya yani 9-8-931 
tarihine talik edilmiştir. 108-1303 

* * * 
Hava kıtaatı iÇin 3500 kilo 

kadar yeşil emaıt pazarlıkla mü
bayaa edilecektir. Şartna
mesını görmek ve pazarlığa 

iştirak edeceklerin pazarlık günü 
olan 8- Ağustos-931 saat 14 te 
Ankarada M.M. V. SA.AL. KO. 

RS. tine müracaatları ilan olunur. 
(97) - 1298 

• • • 
Kasaba Salihlide ki kıtaat ve 

müesıesat ihtiyacı için 181614 
kilo ekmek kapah zarf usulile 
25-8-931 Ta. de saat 15 te iha
lesi icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamelerini görmek üzere her 
gün öğleden evvel komisyonu
muza ve münakasaya iştirak için 
de yevmi mezkurda Manisa AS. 
SA. AL. Ko. miiracaatlatı illn 
olunur. (122)-1366 

* • * 
Edremit ve Havrandaki kıtaat 

ve müessesat için bir senelik 
sade yağı ve un kapah zı:trfla 
münakasaya konmuştur. Verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
12-8-931 çarşamba günü saat 
15 te pazarlık suretile münaka
sa yapdacaktır. Talip~erin şart· 
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa iştirak için de mu
ayyen vakitten evvel teminatı 
muvakkateleri ve ticaret odası 
tasdiknamesile Edremit Askeri 
Sa.Al.Ko. nuna müracaatlari ilan 
olunur. ı l04)·1301 

* * "' 
Edremit ve Havrandaki kıtaat 

ve miies:;esat için b:r senelik 
kuru ot kapalı zarfla n. ünaka
saya konmuştu. Verilen fiat pa
hah görüldüğünden 10 - 8 - 931 
pazartesi gi.inü saat 16 da pa
zarlık surelile münakasası yapı· 
lacaktır. Talip!erın şartnamesini 

görmek ıçın her gün ve 
pazarlığa iştirak için de muay
yen vakıtten evvel teminatı mu
vakkateleri ve ticaret odası 

tasdiknamesile birlikte Erdek 
Askeri Sa.Al.Ko. nuna müraca
aUan iian olunur. (98)-1297 

Zonguldakta Beton Arme 
iskele 

Zonguldak 
yapılacak 
belediyesinden: 

Zonguldakta geçenki fırtınada · yıkılan iskele yerinde beton 
arma bir iskele yaptırılması kapalı zarf usulile ve aşağıdaki 
tarihten itibaren yirroi bir gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya girmek istiyenlerin şeraiti anlamak üzere Istanbul 
belediyesi heyeti fenniyesine veyahut doğrudan doğruya Zongul-

dak belediyesine müracaatları lazımdır. Kapalı zaflar; Ağustosun 
11 nci Salı günü saat12ye kadar kabul olunacaktır. (1127) 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kuma~ı imalataneden verilmek 
üzere 8415 adet kaput yaptmlarcakır. Münakasa 10-8-931 pa
zartesi günü sa~t 15 tedir. Biçki ve imaliyesine talip olanrın te. 
minatile Gedikpaşada Jandarma imalatanesine müracaala tşart-
nameyi görmeleri ilan olunur. (1026) 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 



KADIN BUGUN 
Yarınki Sayımızda Sinema Saydası 

-sıncı .. ~c111-
,!;1~ Y•.S.1114175 idare yeri: ldanbul, Ankara ea. Vakit Yurtla P•pmbe 6 Aiaatos (8 lnd ay) ltSl Telefon: (idare) IA'IO - (Yazı ı,lm) unı Saym 5 ICUl'llf . 

Is tan bul Büyük Bir Facia Daha Geçirdi 
Mathif bir yangın dokuz mahalleyi kal etti 

Yangın birde başladı, beşe kadar 
71 ev ve 7 dükkin tamamen yandı 

o 

ISA 
[Vıkıt] ın tefrikası 

Hz. llo. 1 • ·---• 
ISA VE YAHYA 

meselesi 

iktısat ·Vekili Mustafa Şeref Bey 
(V akıt) a beyanatta bulundu 

Bu 1f1n en mtlesslr çaresi buğday alarak 
stok yapmaktır 

mayeslne tebbtll eden hlr tJaı olard .. 
FM&t toplanan malbaata aın .. 

8lllılld mahsul 30 mi170n bntala 1* 
lapeak, hatta buılamua mitaleua. 
na rlre ba miktarı l'~eeelctir. Ba 
hal normal aeaelerde ola ldJ, briftı9 
batda;y lçfn zat. fula bollü w u 
WilılAk buhranı olmaaych tieantn ta 
iNi ifl olarak tfieear ban11 m-1ebt .. 
rldne ae'Vkeder, aatardl. Nttmpa 11ıa-
dn arpa mahsulllmuz h•'*mda. iRi 
hal caridir. Fakat ellumda lıamataa 
buiday buhranının hfllrilm altcani do
la1J8fle bufday)anmmn arpa lfbf ıı.. 
riç piyualara 9e1kf e8z'I bir Ur bile 
temin etmf;yor. lfl kftHll Jıallne brrat 
makta ise mahzar rlrllU10r. tU.. 
kU 10 mflJGD• lıatta bir az ~en ~lff. 

Mutafa L.J ~· nfif annun :ytltıde 8 sından fazı .. 
Y-S& Der hababa~clır. 

BYeld ıb felırinake plea Jlrt19at Da ı '"-11 
ftldll Mmtafa Şeref be dlln bir n ann ma1111u erinin başında da 
•arrfrimlaf kabul t 1 Y mu- (bufday) gelir. Memleketin lhtlyaem-

e • f •• dnlln en dan fazla lıasrlat memleket ı.tlhJlk 
mfilüm meınalanndan birfalnf tefkfl pazanna arzedilince, fiat umuldafun- · 
edea bafday meeeleef haldmda fU siz. dan çok qafı dUter, köylil borçlarını 
lerl alylemt,Ur. 8dMnek, senelik fhtl l 1aç annı ıir-

- Dtlnyada bafday bollafandan mek için az ffat bulan bufday mabdl-
Deri pime bir buhran •a.n drli;yor. !erinden çok miktarda satmak Wfye. 
Fiat dUfkUnltlftl dola118fle memlekete cek, bu suretle azredilen bafday m .. 
eaaebl bafdaylannın aJmaurna karp tan arttıkça fiat da diişecektfr. itte 
beher ldloda 8 karat &'lbl bir dmrtik bu itibar ne bu işe müdahale zarureti 
.... ,.... Yanbr. H milyon nilf1Jl!lan vardır. 

her hap l~la naU aenelik 150 Bu tedbirlerin ilk hatıra seleni na. 
Wlo heulıile 21 milyon kental raeatı prim ile tepik etmektir. Prim 
bafda7 Datl,aeı nrdır. Bu aene!d bağ uuUl dalma aerbest tfearetı ankete 
day mahAltl ~en aenekf rlbi aşağı getirir. Prim n k .a-- ytlbek ı 
71lbrr bu miktarda kalsa idi lsta e auac o ara 
da b.,.•J'Jll okb8ı 7 _ 

8 
ku nbuJ. ba hareket de o kadar kaneUf ol•r. 

-da tdıJıhWnU. Ba da ..A-"!ı.ara- Fakat verilen primlerin daWJI ffa& • 
-- - _a-.a-ua hl- (A,4 llrlfa :i ille& •~l. 



~ 2 - VAKiT 6 Ağustos 1931 
Cle me~blyete uğramışlardı. Baş hal 
ham Caiphasın makamında 16 sene kal 
dığı muhakkak olduğundan Pilatenin 1 

1 Buğday meselesi Hava kahramanları şerefine .. 
ı Un tarnFı 1 inci sayıfadı ) 

Filistinde on altı sene kaldığında şüp. zerine ne nisbette in'ika yapacağı, 
he yoktur. 

T ı f b k • köylü hissesine primin .. c miktarının 
Bu itibar ile lsanın muhakeme e gra şe e eSI d'" · · b d"' ·kı ı 

Dün Bebekte büyük bir 
ıb. t rfh' 1 -'· ·· t ·ı 1 uşecegı \'e u uşen mı · arın umu an ft sa ı a ı o arlU\. gos en en 2 . . 
i P'l t · 'd · t d '"f salahı yapıp yapamıyacağı bılhassa 

ıııed.nes 1 ahi~stın· 1 a1resıne esa ukJ e· Yeni çekilen hatlarla dünyadaki buğday buhranı karşısında 
Jyor ve n ıya.n arın yaptı arı . . . . . 

spor şenliği yapıldı 
tahrifler aall hakikati büsbütün ör- takviye edilecek ta~ame.~ kestırıl~me~ Bun~n ıçın ~ır 
t . S salah \' Ucuda getırebılmek iızere prım Misafirlerimiz hava kahraman-
emıyor, . Ankara, (Telefon) - Posta ni~petini yüksek tutmak icap eder. De\' Jarı Mister Bardman ve Polan-

Elh.aaıl, ~nın, . tarıhfni, .0n.u~ ve telgraf idaresi memleketteki let bütc;esi amme hi:ımetlerinln zaruri do şerefı'ne dxn saat altıda Se-
m.en ~raıtini tevıl eden ehlı ıtı- l f b k . . . . . . u 
-'ld ld .. .ır:..· Jak K h te gra şe e esı yenı hatlarla ma~rafları ıle varıdatı tevazün ('thr- bekte muazzam bir spor şenligi 
~ en o \16U• op ep ann şe- • . · ld ğ ... _..a-.,·ı bitti B d hl 'st' takvıye etmeğe karar vermiştir. mış, fazla varıdat kalmamış o u u yapıldı, şenlik çok güzel 'oldu, 
-on:nı e l!la r. u a am. rı ı- 1 • bU d f · · · kA 
,_.. membalarınca meçhul idi. Jako- ilk olarak Mardin ile Zongul- çın tç~~ eni para.~ rıkıne · ın1

1• • n yüzlerce sporcu genç ve çok ka-
d k d . . yoktur. .1 en \"ergı ıhda:<ıına ge ınce l b 

JıQa. beyanatı Kaykranos oğlu Ele- a arasın a yenı bır hat çe- d" .. .. 1 1.d. k" 1 . b' a alık bir halk kütlesi iştirak 
A~...:bo ·ı · "k 1 . k'l • k . . . u;mnu m~ ı ır ı, >U H~rgı ır st-ne· tt• 

9T Te ·ıu vasıtası e ıntı a etmış- ı mesıne arar verılmış faalı- l'k 1 k t · ed 'I kt· ç·· k" e 1• 
tl B iki t ·· 1 i h' i ti ' 1 • 0 ara esıs 1 ece . tr. un u ge- Misafirlerle kendilerine refakat 
,;_·

1 
h? dsondeğilza 1

"
1 

sohıfedr .1dris yan yete başlanmıştır. lecek şt'ne için ha\'aların hu seneki de-
.u&Re ın e 

1
• 

1 
'rıaı eyt !' e 1T.b. .. Bundan batk'l diğer yeni bir recede mlisait gideceğine ve memleket eden zevat ıaat beşte dört mo· 

oma va as a enın ı eryu!" I f . . t" 1 k.. "'d B b h k t 
..1 • d H-'-.. - d bi d te gra hattıle Istanbul·Ankara mahsultltında aynı feyz \'e hereket o- or e opru en e ege are e 
ueTrJn e ı~WD namın a r a a- • .. tt'le T · t' · · H 

bf f b
"tü i 1 ğa düc:.. ıımir-Bursa merkezleri arasında lacağına gore hesap kurmak doğru o- e ı r ayyare cemıye ı reısı a-

mr, r can , Te u n nsa.n ı o;r 1 B' . . . d'I k b" F h · · d k d b' ete ifes;;' 1 f n 'd tt' dog· rudan do - 'tf k t . amaz. ır sene u;ın tesıs e ı ece ır san e mı, Jan arma uman anı 
man ır_ç. m 15 ~ a 1 e 1 ~m e 1 d' . gruya ı ısa emm nrginin tarh. temettü, tahsil denelc- Hüsnü, federasyon ı-eisi Hamdi 
fi ~~~~1sU1 n şeh1adetıl1e yhsa7ı~t ~: ·ıı· e dmı~ olacaktır. Ayrıca Ban- rinde uğranılacak müskülat malUm· beylerle şehir meclisinden Naki· 

JP.UllW\ ı ann sa a e 11 e 1 ı 1
• dırma iJe GUnan arasındaki hat· dur. Bunun \'azivete m~ar olmadıktan h t" l d b l 

hamlannın mahiyeti açıktır. Bu nok- t .. 4 h d w. . .1 1_ .J • ye anım mo or er e u unan 
t ı "ldfğ' h ::- . Pil t ın ıuzerga ı egıştırı eceK, başka memlekette - her memleketın zevat meyanında idi. Motörler 
a sanın gerı ı aç u;ı.erıne a e M . Ad T l f I . .. · r. O d 

t f d d 1 (yahudil . h "" ersın ve ana e e on arınan en büyük kıymet \"e istınatgahlarrndan rtaköy sahillerin en geçerken ara ın an yaz ın an erın u • 
LU d ~--) ·• ı rl den "-lus , H'- kuvveti arttırılacaktır. Bunlardan olan ahlakiyattan kaybetmek Eminönfi şehir yatı mektebi ta-
.. ın an J.Ba eoz e n ' ~ le ı . . i k "h . l. d d J b k b" h ü . 
eroklesln hUcumlanndan anlaşılıyor. bcşka lstanbulda yangın tehlikesi nt"tıcesın .. ve~e - 1 t~~a ~ e var. ır. e elcri me te ın rı tımı zerıne 
lsa, yahudfler tarafından hükümdar göıteren yerlerdeki telgraf bat· Sont~a, 1~yledığfmkgıb~kntıhayeft' htükü~- dizilerek hava kahramanlarını 

. me ın e ıne geçcce mı · arın ıa · 'dd ti Ik ı d 1 "Yaşa flln olunan adam sayılmakta ldı. Bu )an yer altından geç:rılecektir . d ğ t . . . şı e e a ış a ı ar ve ,, 
itibarla İM, Roma kanunu nazannda • zerın e yapaca ı esınn prıme naza- temennilerile selamladılar. Misa-
bir Ast, bir çete reisi, Roma lmpera- Mektepsiz köyler ranld~lspeti de az olması çok muhte- firlerimiz de bu samimi tezahUrata 
to 1 .. x. 1 t · t' me ır. 1 11 ki k b 1 tt"l r ugUnun masun ye ve emnıye ı a· e sa ama a mu a e e e ı er. 
Jeyiıinde hareket eden bir eşldya idi. Maarif vekAJQtl tedrisata Bu işin en müessir çaresi pazardan Motörler Bebek koyuna geldiği 
Onun başında toplal\an adamlara kar hazırlanıyor doğrudan doğruya buğday mübayaa zaman Abbas Hilmi Paıamn 
.., haiz oldu"'u fafklyet ve riyaset, Ankara, 5 (Telefon)- Maarif ederek stok yapmaktır. Stok için la- J ö d f 
:w-· 6 ya ısının nUn e ıtalarile sırala· 
On .... slhı'rbazlığrnd .... , demagoJ'isı·n- vekileti mektep olmıyan köyler· zım olan parayı vergi ile bulmakta, yu- l f .... .... nan sporcu anmız misa irleri kar· 
den, güzel söz söylemek kudretinden de köy çocuklarının okutulması karıda saydığım mahzurlar vardır. Fa 
n i 1. d Hi ıstı 1 k ı h kat köylU sattığı buğdaymın parasını ııladılar ve sonra başta Galata-

er ge ıyor a. r yan ı n ey · için bu sene geni-' bfr faaliyet saray, onu takiben Beykoz, Bey· 
ta butii b d ~-- A r . ne yapacaktır Elbette borçlarına \'e-

n n mem a ar, U>öY•, öS' sı- göstermek kararındadır. Bu mak- lerbeyi, Anadolu, Fenerbahçe 
hirbaz demagok ve eşkiya reisi olarak recektir. Köylüden borcu yerine mu-
tasvfr etmekte müttehlttlrler. satla hazırlanan projeye göre, ayyen bir fiattan aynen buğday alının kulüplerinin fıtalarından mürek· 

Hlristlyanlık aleyhinde.ki yazı- geniş bir seyyar muallim kadrosu ca ayni netice elde edilir. Elverir ki, kep bir gurup motörlerin borda
Jarm az olmasının sebebi, hiristiyan vücude getirilecek, bu muallimler bu suretle foplanan buğdaylar stok lan hizasından çok cazip bir 
multarrir ve müstensihlerin Isa aley köylerde muayyen müddetlerle yapılsın, fakat tekrar memleket pa- geçit resmi yaptılar. Bu 11rada 
hindeki yazıları istememelerinden 1- ders okutacaklardır. zarlarına arzedilmesin. Bebek bahçesinde bütün spor 
]eri gelmiştir. Hirlstlyan sansörlere, Ayrıca Adanada bir seyyar Köylünün birinci alacaklısı Ziraat mensupları ve binlerce halk, 
dördUncU 881rdan itibaren lsa aley- muallim mektebi açılması da dil- bankasıdır. Köylü bu seneki borcunu hava lıahramanlarmı şiddetle al· 
hindeki yazılan imha için sallhiyet ve ıünülüyor. bankaya, hatta buğday olarak öde- kışladılar. Bu arada bir kısım 
rilıflişti. mekle gelecek ~ne için bankadan is- halk da sandallarla gelmiş, Be· 

Jsa.nın m41haktmemne alt vesika- yeni bütçe tikra.z etmek imkanını temin etmiş o- bek koyunu doldurmuştu. 
ı lann zayi olması da &YJli sebepten ile- Jur. Bankadan te:madiyen istikraz Ta yareciler Bebek bahoe .. 
ri gelmiştir. Bu nsikaların eskiden Maliye vekAleti yeni nlzamna• edilir, mütema diyen tecil olunursa o sine çıktıkları zaman KolJej mu· 
mevcut olduğunda şUph"e yoktur. Hat melerl tanzime ba9ladı zaman banka işlemez bir hale gelir. allimleriuden Hasan Halet bey 
ta (Usebyoe) un yazılarından, bu Te Ankara, 5 ( Telefon ) - Yeni Bu sebeplerle bu sene bankaya esaslı misafirlere İngilizce olarak: "Hoş 
sikalarm 311 de mevcut olduğun im- biltçe kanunu mucebince bazı bir va:ıife yükleniyor, buğday istih...c;al geldiniz. Bebekliler namına sizi 
perator Maximnus Dalo tarafından neş nizamname ve talimatnameler eden ~irtçilerimizden matluba tını para selamlarım.,, dedi, Saime ve Se
rolunduğunu anhyoraz. Bu nsika yapılması lizım gelmektedir. Ma- olarak değil, buğday olarak almak, bahat isminde iki kliçük hanım 
lsanın 21 senesinde salbolunduğunu liye vekaleti bunların hazırlan- bunlan memleket pazarlanna - fiatı da Bebek Halk fırkası namına 
ifade ediyordu. lliristiyan sahtekar- düşürmemek için - arzetmemek husu- misafirlere iki buket verdi. 

ması işin şimdiden başladı. • · n· 1 h b hırı, (.Josefos) un Gratüs ile Pilate satı teın~n edihyor. :ınaena ey an- Bahçenin iç kapısında hava 
'.Je,·irlerlne alt tarihleri tahrif etmiştir. Tahrir tecrUbelerl ka meclisi f da resi buna esas itibarile k h 1 b k 
u a raman annı Utüo spor u-
Bu tıihriften maksat, imperntor Ma-x:- Ankara, 5 (Telefon) - Ma- karar '·ermiştir. Bu, büyük bir iştir. lüpleri idare heyetleri azası kar· 
iminusun neşrettiği muhakemeyi iti- liye vekaleti tarafından yaptırılan Banka b~n~ başarmak için bilhn.ssa şıladı, mmtaka ıpor reisi Fethi 
bardan düşürmekti. erazi tahriri tecrübeleri muvaf· bununla ıştıgal edecek hususi teşkılftt b d - 1 hitap etfr 

Bu gibi tahriflerln netlcesl ola- fakıyetle devam etmektedir. vilcuda getirmelidir. Bu nokta hak- e;. e şoy e l • k 
rak yahudi mtiverlh :Jlavrosos Jo efus kında mecJisi idare reisi Sabit \'e umum ........ ::: •• ~~~~~.~.~ •••• ~~?.~~~!~~~ ...... ~?.: .. 
un eseri de tam ve mükemmel bir su- Recep Bey müdür Şükrü beylerle görüştüm. Ayrı nin aynidir. Gelecek senenin hava te-
rette elimize geçememiş. bllAkis bu e- Cumhuriyet Halk fırkası katibi bir teşkilat Hizumunda müttefik kaldı- zahürlerine göre elindeki malı muhafa 
nr bir sürü tebdillere ve tahrinere k lar. Diğer taraftan Ziraat bankası bu za edebilir. Ziraat bankası idare mec-

umumisi Recep bey dUn fır a 
uframıştır. Biz bUtUn bu eski memba- . işi köylilye n memlekete bir hfamet lisi kararında, tayin olunan fiatın 
]arı, bu membalann mevcut nUshala- merkeıane gelerek meşgul ol- görmek üzere yapmalıdır, alacak tah- fevkinde bir fiatla. satarsa fazlasını 
rı, t~rceme1erl tetkik ettik. Karşıla~ mU§, sonra da Yalovaya gitmiştir. sil etmek nokta ından hareket etmeli- iade etmeği de tasrih etmdştir. 
tml&cak ~rleri karşılaştırdık. Neti- dir. Aksi takdirde banka eski de\'irle· Borçludan borcuna mukabil IJuğ-
eecle İsayı yeniden yarmak lazım gel- özür dileriz ı rln Selemdleri vaziyetine düşer. Ban day alındığı için iadesinin kabil oldu-
Cllfinl anladık ve yazdık. u Kızılcık dalları,, romanımız, ka teşkilatında çalışanların yüksek ğu aşikardır. Hulasa ziraat bankası 

Bu uzun ve yorucu m~fmizin ne- bugün mündericatımızın çoklu- mefköreci, sedyeleri bu hu usta hir dünya \'aziyeti n memleketimizde mah 
tl«afnl karnerimiz artık takip edebi- te-minattır. Bundan başka bankanın, sulün bolluğu için çok esaslı ve mülıim 

ğundan konulamamıştır, yarın lirler. buğdayları köylüden satın alacağı fi. bir vazife ifnsrna girişmiştir. memle· 
_ 1 _ dercolunacakbr, karilerimizden at bu senenin bol rekoltesinin tayin e- ketin nıiinevver zevatından mürel<kep 

özUr dileriz. deceği fiat olmalıdır. Çünkü bu nokta olan banka heyetinin bu işi muvaffakı 
resimlerin indirilmesi, siyast m:ıh· dan hareket e-tmek fiatı düşürmeğe yetle başaracnğına emin olabiliriz. Yahya ve Isa 

Kıral Herodun tam ölümünü mü busların tahliyesi, ,.e her şeyden müntehl olur. l\feseıa, hu fint lstan. Bankanın hu işte göstereceği dikkat 
teakfp, yahudiler uğradıkları zulilm· fazla baş hahamın azli üzerJnde ıSTar bulda okka başına, gümrük himayesi- \"C muvaffakıyeti fiat dlişktinlüğüne 
ler, ve şiddetli t&Z)ıikler yüzünden ediyordu. Herodun tayin ettiği ha~ ha nin nazari olarak tayin edeceği fiattan kar · ı gelebilecek \"e çiftçilerimizin bol 
isyan etmişler ve silahlarrnı sıyırmış ham Jo'azar, yahudilerin nefret et- nakliyat, tahmil n tahlisiye, sigorta ~uk seneleri hububatını - her anın 
Ja.rdı. Hedefleri, (Herod) un halefi tikleri bir adamdı. Onlara göre, bu ve diğer bilOmum masraflar çııktılttan ıttırntsızlıklarına bir nn·i sigorta ol· 
olan Arcilaustan intikam almaktJ. adam, habis ''e mel'un bir herifti. sonra elde edilecek miktar olmalıdır. mak üzere - saklamak adeti şeklinde 
rural Herod, kendini cihangirli!c için Halk, baş hahamlığa daha iyi, da- Hundan başka bu usulün müessir ol- tecelli eden ihtiyat ve durendişlikler
yaradılmı§ bir adam sayardı. Fakat da ahltıkh, daha mütteki bir adam in· masının en iyi surette temin edebilmek de istihlakten fazla miktarın satış 
yahudiler onu hunhar bir cebbar diye tihap etmek hakkını haiz olduğunu için bütün kuv,•eti büyük istihlflk mer- pazarına nzedilmesini temin etmek su
anarlar w ona (Deccal) derlerdi. söylüyordu. kezlerine hububat se\'kedebilen saha- retile fiat dü~mesine mani olacaktır. 

Arcila118, şahane bir nutukla cu· Halkın IJir baş hahnmı seçmek hak larda temerküz ettirmelidir. Böyle Eğer <:iftçilerimiz arasında birlikler 
JQsanu tes'it etmek istediği zaman kını haiz olduğunu ~öylemesi, henüz bir stokun ziraat banka!'ının elinde tesis etmiş olsaydı hu mesele kend ili· 
yahudiler feryat ediyor, acı acı ha ilk defa duyulan bir şeydi. Fakat toplanması her noktadan faydalıdır. ğindcn hallolunurdu. Hiikfımet hu ne· 
ğınp çağrıyor ,.e onların çığlıkları or· halk bu hakkını tanıdıktan sonra O· Çünkü banka bunları selcktörJerden ticelere ermek için tetkikatını \"e hazır-
talıtı sarsıyordu. Herkes Herodun nun üzerinde ısrnr etmiş ,., ihtilalci- geçirerek temizler, tasnif ed9r, ha- lıklarını ilerlt'tmektcdir.,, 
yaktırdığı ve öldürdüğü Matyos i1e di· ler bu hakkı bütün kun·etıerile müdn- rlçte daha muvaffakıyetle satabilir ve Yeki! bey bugün Yalovaya gid~cek, 
ğer azizler n şehitler için ağlıyor \'e fnayıı çalışmışlardı. hükumetten himaye görür, hariçte cumartesi giinii şehrimize dönecektir. 
intikam istiyordu. Yahudilerin bu hakkı müdafaa kflr beklemeden satabilir. rekabet e- Bu hususta tahkikat yaptık. Han-

Bu azizlerle şehitlerin kabahati etmeleri yüıünden Homalılar, mila- dehilir, bir miktar zarar görse de hii· kanın ne zaman zahire almağn h~şlr· 
mabedin kaprsına dikilen altın korta- dın aıtıncı senesinden itibaren ba~ ha kumet bir çaresini bulabilir. yacağı henüz kat'i olarak helli değil· 
Jı imha ~tmekti. Fakat halk, yal· hnmrn re mi kisHsini kilit altında bu Çünkü ziraat bankaıııı bir şirket ise dir. Çiinkü alrm fiatı henüz teshil ~dil 
nız ağlamak ve feryat etmekle iktl· Jundurmuşlnr H bu suretle halkın ken de memleketimizde ziraat kredisi, bir memoiştlr. Dün de öğleden sonra han
fa. etxniyerek birçok şeyler talep et- di arzularına muhalif olan bir şahsi husust teşebbüs değil, bir amme hiz. kanrn umum müdürii Şükrü heyin rl
melde idiler. Halk Tergilerin kaldı- yeti intihap etmele-rine mani olmak meti yapan mahiyet arzeder. Umumi yasetinde yapılan bir içtimada ahm 
nlması, hükttmet tarafından çar- istemişlerdi. bütçe<Ien bunun zararini karşılanıak, fiatile alım için yapılacak yeni teşki-

Jılarda toplanmakta olan bir ıilrii (Bitmedi) bir amme hizmetinin masrafını görme ıat meseleleri görüşülmüştiir. 

raman misafirleri hürmetle ıe• 
lamlar." 

Bu sırada sporcular namına da 
bir buket verildi ve misafirler 
kendilerine tahsis olunan yerle
re oturdular. Amerikan sefiri 
Mister Grov da otomodille gel
miş dulunuyordu. 

Tam bu sırada denizde giızel 
bir geçit resmi baıladı. Önde 
Galatasaraylıların erkek veHanım 
sporcularına ait fataları geçti. 
Sonra Beykoz sporcularının fıta
lara, onu takiben Beylerbeyi f ıta· 
ları ve daha sonra da F cnerbah-
çe, Anadolu fıtaları muntazam 
ve cazip bir şekilde geçtiler, 
biraz ilerdeki fenere kadar gi· 
c!erek yine muntazam surette 
geri döndüler. 

Geçit resmi muvaffakıyetle 
yapıldıktan sonra bahçedeki or· 
kestra Amerikan milli marıile 
istiklll marıımızı çaldı. 

Bundan ıonra denizcilik heyeti 
reisi Ekrem Rüştü B. İngilizce 
kısa bir hitabe irat etti. · 

Merasim bu suretle nihayet· 
lenince misafirler ve davetliler 
büfeye alınarak fzaz edildiler. 

En sonra da misafirler hanım
ların idare ettiği bir fıtaya bine
rek Bebek koyunda bir geıinti 
yaptılar ve sekiz buçukta coıkun 
alkışlar arasında Bebekten ayn• 
larak otellerine döndüler. 

Hediyeler dUn tayyarecllere 
verlldl 

Amerikalı misafirlerimize iı· 
tanbul şehrinin hediyeleri dDn 
sabah Amerika sefaretinde ve-
rıımı ır.;-~...--~- ~~-~_,_:_;, 

Tayyareciler saat 10 da otel· 
den sefarete gltmitler, vali Mu· 
bittin bey yananda belediye 
turizm şubesi müdürü Ekrem Be· 
sim ve misafirlerin mihmandarı 
Ziya beyler olduğu halde biraz 
sonra oraya gelmiıtir. · 

Sonra otelin büyük ıalonuna 
geçilmiş, Vali bey saat on bu
çukta teyyarecilere evnll iki 
gUmüş madalyayı şehir namına 

vermİJ, mUteakiben iki güzel hah 
hediye edilmiştir. 

Vali bey hahları teyyarecilere 
takdim ederken ıu aazleri s6y
lemiıtir: 

- istanbulda geçirditiniı gtın· 
lerjn bir hatırası olarak sizlere 
takdim ettiğimiz bu halalar, iı· 
tanbul Darülacezesinde yapalmıı· 
tır. Bu itibarla bizce manevi 
kıymeti bUyüktür. Kabul etmenizi 
rica ederim. ,, 

Tayyareciler kendilerine g6s· 
terilen bu teveccüh eserine çok 
milte§ekkir olduklarını söylemit· 
!erdir. 

Tayyarecilerc hediye edilen 
gümüş madalyalar birbirinin eıi· 
dir. Bir taraflarında ReisicUmhur 
hazretlerinin kabartma birer re
simleri, diğer tarafında ise Türk· 
çe şu elimle vardır. " Amerika· 
dan ilk defa bir hamlede iıtaobula 
gelen Mr. jbon Polando'ya (veya 
Mr. Purrel Boardman'a) iatan· 
bul belediyesinin hatırası. 30 
temmuz ı 93 r " 

Hediyeler verildikten ıonra 
Amerika sefiri de aynca Yali 
beye teşekkür etmiştir. 

Tayyarecilerin şehrimize gel
dikleri giiodenberi alınan fotoğ• 
raflarını belediye bir album halin· 
de toplamaktadır. Bu album 
yakında misafirlere hediye edile· 
cektir. Bundan baıka üzerlerin-
de tayyarecilerin isimleri ve iı· 
tanbula muvasalatlara tarihi yazılı 
hususi cigaralar yaptırılmıştır. 

Bu cigaralar bugün layyaıecilere 
verilecektir 
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Almanahalisinefikirde? Istanbulspor -Karşıyaka 
Alman ea,veklll beklenilen nutkunu nihayet Irat etti 

maçının tafsilib Pazar gttnU reyfAma müracaat edilecek 

. . GeçonlercJe 1zmire 11iderek üç maç lar bu sefer daha fazla . ga~~li-
Berlin, 4 (A.A.) - Prusyadaki ara- Mumaıleyhın, nu~u l9.~~ ?an .ı?,58 e yapan Jstanbulspor takımının ıehriml- dirler. Istanbulspor kalesı o?une 

n. umumiyeye müracaat günü olan 9 kadar devam etmı~ ve bıtırır bıtınnez ze döndüğünü yazTrnşhk. lzmir muha- sık sık iniyorlar ve santrforları Fıkret 
afu_9t(ısta polis fevkalade tedbirler a. İngilizce te~cüme.sı ~1~ mevcelerle A· birimizin üçüncü maça ait gönderdiği Bey ile daha ziyade m~ssir oluyor-
lacak ve hatta bu tedbirin şümul ve merikaya gonderılmıştır. tafsiJ(ttı bugün r~şrediyoruz: lar. . 
hududu umumt intihabat esnasında a- M. BrUnlng'ln nutku vefranaız Jzmir, VAKiT - Bugün oyunu ida· Bu arada Karşıyakalıların ikinci ve 
lman tedbirlerin hudut ve şümulünü gazeteleri re edecek hakem hak.kında iki tara· tehlikeli bir akınını görüyoruz. 30 
aşacaktır. Par is, 5 (A.A.) - M. Brüningin fın fazlaca müdekkik bir vaziyet al- uncu dakikada Istanbulspor aleyhine 

Muhtelif fırkalar arasında son za- telsizle her tarafa neşredilmiş olan ması, oyuna tayin edilen vakitten bir korner ve kale önünde karmakarışrk 
manlarda teessüs etmiş olan muvaze- nutku Fransız matbuatında umumiyet az geç başlamak zaruretini doğurdu. bir vaziyet. Kaleci Kemal Beyin gü
ne bozulmak tehlikesine maruzdur, zi- le iyi bir tesir yapmıştır. Gazeteler Evvela misafirlerimiz alkışlar arasın zel bir kurtarışı. Fakat top bir türlü 
ra, Ottada yalnız radikal fnicalar bu- M. Brüningin Pariste bulunduğu sı- da sahaya çıkarak halkı selanıladı· kale önünden ayrılamıyor. Bu esnada 
lunuyor. rada bırakmış olduğu doğruluk n Jar. Sonra Karşıyakalılar ayni heye- Istanbulspor aleyhine bir penaltı olu· 

Komünistlerle nasyonalistler ara· mertlik intibamı bozabilecek hiç bir canla alkışlandıktan sonra Karşıyaka yor ve penaltıdan Kar§IYakalılar ilk 
smdaki ittihadın pek yeni olduğunu ve şey söylememiş olduğunu kaydetmek~e klübünün reisi muhterem Hüseyin golJerini yapıyorlar. Top ortada. Bi 
husumet hislerinin galebe çalabilece- dir. Gaz~teler M. Brüningin çelık Hüsnü Emir Paşa tarafından misafir rer sayı ile beraber vaziyeti her iki ta 
fini intihap sandıkları önünde be!ki miğferliler teşkilatı aleyhin~e açık- terimize beyanı hoş amedi edildi. Bu raf galip gelmek azmile çırpınmakta 
hatırlıyabileceklerdir. Binaenaley~, tan açığa vaziyet almak suretıl~ .. Al- na kafilenin muhterem reisi Nured- dır. Oyunun bitmesine on dakika 
~iildlmet memurları kararn~me~~~~n man milliyetçileri tarafından gırışı_Ien din Bey tarafından heyecanla muka- ·var. 

34 
üncü dakikada lstanbulspor 

kendilerine bahşet~kte old~g~. b~~un teşebbüslerin muvaffakıye~le netıc~ bele olundu. Takımlar yckdiğerine müdafaasının yanlış bir hareketi kendi 
haklan istimal ederek her turlu n~ma Jenmesini Almanyay~ . . ~o~rud.an ~~: bayrak hediye ettiler. Altınordulu lerine bir sayıya daha mal oluyor. 
,-işleri, alayları, kam~o~larl.~ }ap~~ ruya bir uçuruma suru~Jıy.ebıleccgı~ı Mustafa Beyin idaresi altında oyuna Top ortada. Bire karşı iki sayı ile ve 
lan propaganda turnelerını, dı~er ~u anlatmış olmasına hususı bır ehemmı- başlandı . . tık akın lstanbulsporlular ali vaziyette olan KarşıyakahlHr bu 
masll şeyleri hususi bir mezunıyet ı~- yet verme·ldedir. tarafından yapıldı, ve kırıldı. Top or g t•:etten memnun bir haldedirler. 
tJhsaline tabi tutacaklardır. Muhalıf Volt ajansının bir tebllll tada ve her iki taraf yekdiğerinin ne 1 d k.k .... ı. 1 Mı·.,.,tı'rle 

- .. Son a ı a 3 - aşıyor. .,.... harekette bulunanlar, en aşagı uç ay Berlin, 4 (A.A.) - Volf ajansı ver· kuvvetli taraflarını kontrol etmekte. . . b" d ha ya mak için bil· 
hapis cezasına mahkum ?Jacaklar ve miş olduğu bir telgrafta Bcrlinin si- Kar~ıyakahlar Ankaradaki oyuncuları r~mız ır satı yı .. a .. ter~yor ve 
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·1 ı .. avış ve ala'-·lar . . . b' eı· . 
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tiln gayre erını gos ı bu ceza ı e ya nız num J J yasi ve iktısadi mahafılının ecne ı ser Fikret Beyi de g ırtmış er ı. yu. N'h t B . kuvvetli bir ı;ı.ijtü d ··1 · zamanda d'. d Is b 1 çıklan ı a eyın ~ tertip edenler egı , aynı . '. maycJerinin çekilmesi hususunun o- nun IJ~şlangıçların a tan u spora .
1 

b 
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yerine getiriyorlar. 
bunlara iştirak edenlerle otomobıl kı- vizlerin nedretini mucip olduğunu bir frikik çekildi. Ve avut ile netice ~e· 0 :rz: annı ti .ki ikiye beraber 
ralıyanlar da tecziye olunacaklaıdır. ve bunun neticesi olarak halkın ipti· lendi. Jstanbulsporlularm takımların yun b~. u sure e 1 

· k nda a • ·k d . • ki ·· ·· ilkle ıtıyor. :Unifonna gıyere propaga yap n· daimaddeler ve mekdkat tedarı c e- da ufak bir tadılat yaptı annı goru . 
1 

ü d be 
lar şiddetle tenkil edilecektir. bilmesi kin hükQmetin muamelatı şid- yoruz. lstanbulspora her oyunda bir lz?1ırde .y.aptıklsarı b çl maçıt ka 

·· l · t · · J • ta ti .. f raberlıkle bıtıren tan u spor a ımı Diğer taraftan, cum ıurıye çı ccmı- detli bir takım ahkam ve nızama · - iki gol kazandıran genç muda aaya &· • • t i b k 

G E L İ Ş İ ==~-- -~-: 
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Bir talimatname 

ve bir hlkAye 
lstanbula aari bir ıtadyom 

yapılacak! Bunu Anadolu kıy111• 
nın ve Adanın elektriği gibi 
uzun zamandanberi duyuyoruz. 
Evvelki günkü gazeteleri oku
yarak anladık ki alAkadar ma· 
kamlar, bu ı öz ortaya atıldı, ah• 
lalı meğer boş durmıyorlar tali
matname hazırlıyorlarmış. Zira 
ortaya herkes yeni bir stad çı
kacak diye beklerken çıka çıka 
futbol yerlerinin talimatı çıkb. 

Bu münasebetle bir hikiye 
hatırladık. 

Hani bektaıi Derviti Rama
zanda oruç tutmaz, fakat gece 
karşısına sahur hazırlatıp yer
miş. 

Birgün kansı demiş ki: 

- Yahu, oruç tutmıyorıun, 
bari bana zahmet verip de sahur 
hazırlatma. 

Bektaıi bunun üzerine: 
- Ayol karı, demiı, Allabın 

f arzım yerine getiremiyoruz, ba
ri Peygamberin sünnetini ih· 
mal etmiyelim. 

lstanbul şehri de öyle. Her 
nekadar stad yapmıyorsa da hiç 
olmazsa bu. işe dair lalimatna• 

me yapmaktan geri kalmıyor. ,-etler ittihadı, azasını muvaffakıyet- bi tutmak mecburiyetinde kaldığını be hnmrş santrhaf Hasan Bey sol haf İzmir muhitinde çok ıyı es r ı~a ;uş 
le h-atalme-t teŞ\il etmek iktidarına ma yan eylediğini bildirmiştir. mevkilnde oynuyor. Sağ haf mevkiin tır. Bu takım genç oyuncu ar a~ 
Jik bulunmıyan sağ cenah aksası f~r· Sermayelerin muhaceretini, ecnebi de de Şerif Bey var. teşekkül etmekle ~r~~r k~~etl~ Ticaret iileminde: 
kasının nümayişine iştirak etmemege memleketlerin dilediği veçhile, kon Misafirlerimizin Karşıyakalılara bir takımdır. Kendılennın de soyledı 

1ootıı19'ıe 

'davet eylemektedir. Bu itithat, ref e- trol edebilmek için dövizlerin kontrol çrkardrklan bu takm ciddeten çok ği kıymetli bazı oyuncul:arında? Buğday fiyatları yeni• 
randomun kazanacağı muvaffakıyetin edilmesi zaruridir. Ecnebi memleket. bilim bir oyun oynuyor. mahrum kalan bu takım, k.adrosnna ı· den dUşmeğe başladı 
haftalarından beri ecnebi memJeketle- ler zaruretlerinin de hesaba dahil e- l\arşıyakalılar fazlaca sıkışmak· lave edeceği iki cenah hafıle m~.h~
re Alman milletinin sulh ve vifak ar· dileceği, nazarı dikkate alınacağı te- t C k t tehlikeleri uzaklaştırmaya kak daha iyi neticeler almakta muşkii· 
zusanda bulunduğunu ispata çalışan min edilmektedir. Binaenaleyh döviz- a ~f:k olmaktadır. lata uğramıyacaktır. Q t . · · b" d lek tl 1 muva k ) imparatorlu~ hük me l ıçın .

1
r ar- ]erin kontrolu ecnebi meın e er a .. ~Y Haftaym sonuna doğru bir gol teh Hakem urs arı 

be olacağını beyan etmekte~ı~. Halk hine tevcih edilmiş bir hareket degıl: likesi atlatan Karşıyakalılar daha Tllrkl11e Futbol Federa1Jt>nundan: 
fırkasının muavenet ve teşvıkıle Prus- dir; ancak Alman iktı-.di~at~nın ~ah dii.zgtln oynamağa başladılar. Top J.. T .. rk. ed nan futbolU f enni 
va referandomu aleyhinde mukave1"'l- hazırdaki vaziyetinin zarurı bır netıce- ki müdafaa arasında gidipgeliyor. Ve . .u • ıyd ~ or;ıade inkişaf ettirmek 

1 Jit' d r f d hü bır sıstem aıres n ler hazır anma a 
1 

• sidir. zaman zaman her iki tara ın a cum d'l b sene için Ankara, lzmir 
Hindenborgun ihtarı. Normal banka muamelltına larile inkişaf istidadını gösteren o- maksa ı e u •. n a ıla-

Berlin 4 (A.A.) - Gazetelerın ver· tekrar ba,ıanıhyor . . birinci dikakasında ve lstanbulda antrenor kursla 1 ç k 
' ·· R · · ·· h r yunun yırmı cakt tık kurs lstanbulda açı aca dikleri haberlere gore e.ısıcum . u Berlin, 4 (A.A.) - Resmi surette hakcımin Karşıyakaldar aleyhine bir ır. ektir. Kurs ted 

Hindenburg M. Hugenbergı . ne2dıne nolmal banka muamelatına her ne k~- penaltıyı görmemesi Jstanbudsporlula- ve beş ay devam edec ktı 
kabul ettiği sırada Prusya dı~et mec d yarın başlanılacak ise de Berlın b 'hakkin asabileştiriyor. 25 inci da risatına 15 ağustosta başlanaca r. 
1.fsinin dağıtılması için mültecıler ta- ı::kaları eshamlarını çekmek i~tiyen ~~ka~a ilk golü hakeın ofsayt addedi Gösterilecek dersler şun~ardır: 
rafından yapılan propagandanın mu: k" lere karşı bugün biraz semıhane A) Kapanlık vazifesı, 
yaffakıyetle neticelenmesi~.in .. ec~ebı d=anmışlardır. . yor.Zr inci dakikada lstanbulspor lra- B) Umumt futbol kaideleri,. 
memleketlerde hasıl edecegı mueS8ıf.t~ Esasen banka müşterilerine sükQ- 1 . b·rdenbire sıkışık bir vaziyete gi- C) Münferit oyuncu tekniğı, 
elrlere mumaileyhin nazarı dikkatını net gelmiştir. Dün ve bug~n mali mü r~~r ı fakat Kemal Beyin. cesurane D) Takım tekniği, 
eelbetmiştir. esseselere vuku bulan tevdıat, banka- bir atılısı misafirlerimizi hır golden E) Antrenman usulleri, 

M. BrUnlng'ln nu~~. larca yapılan tediyattan çok fazladır. kurtann~r. F) Masaj ve iptidai tedavi. 
Berlin, 4 (A.A.) - l\L Brunıng, sa- Salahiyettar mahafil, yarın ~~rmal 37 inci dakikada yine Karşıyakalı Bu kurs lstanbul mıntakasına men 

Bugünlerde dünya piyasalann
da buğday fiyatları yeniden 
dOımeğe baılamııtır. · Bulgaris· 
taıul- l.ııai •YID .... ""Cl'l'8Dll l• d 1 ·ı (b . .. ,, ..... 
zim paramızla) üç kuruşa kadar 
dütmOştilr. Bu düşme kartısında 
hllkQmetin zahire satm alma mll
dllrlllğll köylilye hitaben btr be
yanname neşrederek ıabn alma 
ıubelerine fazla mal getirilme
mesini, koy&cak yer kalmadığım 
bildirmittir. 

Ticaret ve Sanayi bankası 
tecllyata ba,hyor 

Bir müddet evvel tediyabnı 
tatil eden Ticaret ve sanayi 
bankası, bilyllk milli bankalan
mızdan temin ettiği muavenet 
ilzerine bir haftaya kadar tek· 

at 19,30 da bir nut~ söy~~~iş ve bu mua.melata evelce tah?1in ed~ldigınden lara bir frikik cezası ver~ldi .. Salahat- sup klüplerden intihap ve i~am cdi~e 
nutuk radyo vasrtasıle butun Alman çok daha fazla müsaıt şeraıt altında tinin kuvvetli bir şütü dıreğı sıyırmak cek birer kllled ile antrenorltik~~ ıs 
1nilleUne tebliğ edilmiştir. . . başlanılacağı kanaatini izhar etmekte· suretile avuta gitti. 39 uncu dakikll- üdat gösterecek kaptan veya .~ıger 

Haawıl eıohas bankalara tevdı elnnş dlr. da Karşıyakalılara korner ve avuL bir oyuncu olmak üzere her klupten &abur B. lflklJ'etçl detll 
Dldutdan sermayeleri serbestçe yarın Mütemadi frikik ve korner misafir ikişer zat iştirak edecektir. b k 
~ebileceklerdir •. Binaenaleyh ahval Limanda: ]erimizi haylice sinirlendirmişti. ~O ın Futbol federasyonunun hakem eh- Galata postanesi aa ı vez• 

rar tedıyata başlıyacakhr. 

:ve şerait, başvekılin nutkuna ~ususi Şirketi Hayriye Ucretlerlnde cı dakikada pek fazla sıkışan Karşı- r et.namesini haiz olan zevat da bu nedara Sa bur B. den aldığımız 
bir ehemmiyet izafe eylemektedır. tenzlllt yaplldı yaka kalesi önünde her iki taraf o- ~Y "ştirak edebileceklerdir. Antre bir mektupta posta miltekait-

Başvel{ll, k~ndisini dinliyenler~ va Liman tarife komisyonu işini yuncularının azami enerjilerini sar- n:;sa y~tiştirilecek zevat klüplerinde lerine verilmesi iktiza eden ik-
ziyeti izah etmışf, Adlmanyaf d~lra~ınoı:: bitirmi,.tir Haliç Şirketi Hayriye f ettiklerini görüyoruz. kı· 

1 
futbolün inkişaf noktai nazanndanHfe- ramiye hakkmda yazılmış olan 

IOR haftalar zar ın asar e ı mış ., • ' . "f c·dd b ücadele çok zev ı o. •bf b 1 acaklardır. er d" • • • 
. i tleri hatırlatmıştır. ve Liman şirketinin yenı tarı e- 1 en u m 

1 1 ve oyuncu- derasyona ta u un daire- şilciyetnamede ken ısının ımza• mesaıy' gayre B l E 1 .. 1 mustur Rpor merakı arı antrenör yapılacak program b 1 d ... b"ld' il kt d" Başvekil, samilerinden ~ilmu~a~· leri hazırlanmıştır. un ar Y ~ - :. • • i ·i bilirler ki kale önünde . olduğu klıüp futbolcu· ıı u unma ıgı ı ır me e ır. 
l · · ükun daıresın tb"k d'lmektedır ları pek J k t af sınde mensup .-.. --.... - ......... - ......... - ...... -... = .. 

le itimat gösterme ~r~~ı s . ·r den itibaren ta ı e ı . • böyle sıkışık vaziyetler sr ı~n ar. lannı yetiştirmekle mükellef olacaklar kaza.nan rofesyonel bir pmpiyondur. 
tle hareket etmelerını ıste.tmılştık.kab"ıne Liman tarifesinde tenzıllt yok- için ekseriyetle mağJQp netıce .verı~. dır Kurstan imtihan neticesinde çı- Fakatpasıl ehemmiyet bu maçın ga. 

M. Brü · g impara or u •f • · k d"l ·1 ·k d isafırlerı· • ·ı k nı~ ' . t" hakkında da tur. Haliç tarı esı ıp a e ı mı ' Nitekim 40 ıncı da.kı a a m Ik kacaklara birer ehliyetname verı ece libine küçük Kemalin meydan okumuı ahıin beynelmılel ~ya:.~ ~m hissetmiş- Şirketi Hayriye tarifesinde ten· miz ilk golü yaptılar. l!alkın a Fı~ v~ tir Diğer mmtakalara mensu-p olu.p olm~ındadır. 
izah•:• b~: un:• 9a .;.~tosta P ; usya- zilit yapılnuıbr. Üsküdar-K6prU yaşa sesleri, d e.aml edıyor İan ;o~ü d; Is tan bul daki kunıa iştirak ~~·:ıs Kllçllk Kemal, ailılet itibarile hem 
tirda. A ~~~i~eye vuku bulacak mü bilet ücretleri 20 para indiril- hakem dü~üğünbü ça ıpr::ytpı addediyor tiyenler yukarki şerait dairesın e a- Melih ve hem Bunyadan daha hafif ol· arayı l .h et k 1 1 . . t kabul etmıvor, unu o b l d'l klerdir b "ki boksörden racaata doğrudan doğruya te mı - miştir. Yukan is e e er ıçın en- b d .dd. derin bir merak ve hay- u e 1 ece • .. . m· t . masına rağmen, u ı 
mebizin Almanyayı yalnız beynel- ıilit miktarı 3 kuruşa kadar u a cıd en Müracatlar: Kluplennfiriesl ı av kazananla döğüşecektlr. 

• . . ı· . kur ret uyan ırıyor. . 1 • ikişer f otoğra e cumar· . k ..... Bütün milel bir teşriki mesaı sıyase ının · çıkmı•hr. B'l . h hakemin de hatta Kar- sıye erı ve . b .. 
1 

. _ Acaba hangisı azanaccıa. • 
. t• .., ı a are 'kl t . P zartesı çarşam a gun erı sa h. k istiyo-brabileceğini söylemış ~r. ı ·akalı o uncuların da teslim ettı e: esı, a . '. Cağaloğlunda kalbimizle Meli ın azan~as.ını 

M Brüning, Pans ve l.ı0ndra Satılan tarihi evrak geriye Ş.l b [ h k in 0 an için vaziyetı at 17.30 dan ıtıbaren k . d ruz. Yalnız, maçın Mtıcesıni lehine 
mtldlİemeleri esnasında Alman hiiku- gönderilecek rı .~ god a e:i vüzünden gol ad· Cümhuriyet halk fırkasık ;~r d~~ın ~ çevirebilmesi için Melihin hasınmı nak 
ııpetf tarafından kabul ve takip edilmiş Bundan bir müddet evvel ma- te~ı e .e~em Ye. haftavm bu suret- Futbol Federasyonunda a u e 1 ece avt veya hiç olmazsa bir iki kere nak-
Dıtan bu yolda yürümeğe de,•am etmek liye evrak hazinesindeki bazı :ed~!;e.;~~ ır. . Jerdir. avt etmesi lazımdır. Aksi takdirdt, bu 
amılnde olduğunu ifade etmiştir. tarihi vesikalar deftardarlık ta- e ~ ~~nun. ikinci kısmında her ihi ta- Yarınki Boks işin yrofesyonel olan Bunyanın sayı 

Mumaileyh, bilh~~a. ~Jmanya 1~~ rafından okka ile bir Bulğara rafı i.a fazlaca asabi görUyoruz. Baş· hesabile kazanması kuvvetle muhte-
f'ransa arasında hır ı~ılaf husu langıçta Karşıyakalılar İstanbul- Melih, Romanya '8mplyonu meldir, ve o zaman Romanyalı kii(ilk 
!bumunda ısrar eylemiştır. satılmııtı. b kalesini sıkıştırıyorlar. Fakat ile kar,deglyor K mal ile karşılaşacaktır. 

Nu1kunu Wilhelmstrassede başve- Alınan malümata göre u !'P_0r r· 1 •. . in müdafaa hattınm gü Galatasarayın şampiyonlarından e Kongreler 
· i od sında. bir k B 1- · t nda bı·r hey•et mısa ır erımız d d R 

&let daJresindekı mesa a evra u garıs a 1 nları tehlikeli karşılıyor. boksör Melih, yarın, sta yom a o K idman kulübünden: 
ıiılm>fon önllnde söylemiş olan M. tarafından tasnif ve tedkik edil· "" 17°~·u . dakikada Sa!Ahattinln manya profesyonel şampiyonu Bunya •ımpafa 

1 

gt1 

8 Eing, ağır ve sakin bir eda ile SÖY· mit ve Bulğar tarihini tenvir ~ne! .. t~ ve nihayet gol.. l&fan ile döğüşecektir. Femllde kongrem z cuma n 
kendisini dinliyenler üaerinde edecek vesikaların fotografları kuvveth hı~ şu e-tle ikinci haftay· Bu maçın, boks hayatımızda olduk· saat onda C. H. F. Ka11mpaşa nahiye 

husule getirmek için hitabet oyun bb . bulspor i u d ı;;~~kasında ilk golünü ça bilyük bir manası vardır. Evvela, merke-ıindeki kulüp binasında toplana-
-e,._a mUracaat etmiyor, yalnız mil· alınmıştır. Yapılan leşe üs neh- mın 17 ine . a ı genç Melih bir amatördür. Bunya caktır. Bütün azanın gelmeleri rica, 
,.nu d ·· 1 fnfn cesinde bu evrakın yakında iade yapmış oluyor. d d 

1 l!>Dlarca alman tarafın an soz er d edilecen"ı ıxylenmektedı·r. Oyun tekrar başlıyor Karşıyakalı- ise, SelAmi,,e kartı dördUacii ev.re e o unur. ~ ~-..J•••nr. Mmine çalı§ıy~r u. ~ v . 



Biz, sinema muharrirleri unvanı- sinema yazIBmı, ilAn olsun, hulba 
ili taşıyan arkadaşlar, garip bir ade- olsun, hemen sütwılanmıza naklet
tiınıız nr! Burnumuzun dibinde olan melde bir sine'llla sahifesi yaptığımı 
biteni görmiyerek, ta. .. Amerika vey& zı da zannetmek hatasına düşüyor gi 
'ende yapılan şeylerden bahsederiz. bi görünüyoruz. (Düşüyor gibi gö-

Meeell, bir gazetede şu sinema rünüyoruz) demekle şunu demek isti-
havadisini görürsünüz: yorum. Hep biliyoruz kJ, sinema 

• ... itimli yeni bir yıldızın- §İrketl muharrirliği demek bu değildir F 
lı-roına çevirdiği .. isimli füm, Holi- kat ne yapalım ki başka memİek: 
f>Odda muvaffakıyetle gösterilmiıtir.,, ]erde bir ihtisas işi olan sinema mu

Buıiu okuyunca herkesin düşünece harrirliği, bizde, başlı başma bir ı .. 
fi §ey şudur: 

09 

olarak değil, asıl bir vazifeye flAve 
- Bana ne! Bi ik' . k 

1 
olarak verilen bir iştir. Bu sebepten, 

(il . r . ı~cı ~~ a e 20 temmuzlu vaziyet, sadece, dört çıplak artist 
akımıyetı Mılhye) gazetesinden alı ·ı u... "t d ld ağ f hi ,,. . . . resmı e ~ su un o urm a n sar 

.rorum. Refıkımızin en arka sahifesin . . 
de bir resim var ve altında da şu dedıyor.b gii~aşnkkiia tiir~Ut ~ı.mdak ıhtikmbalill 
)':azı: e - u şeraı ıçın e - a 

Fran.ızlann hazırladlğı fleni bir değildir. 
IUm: (Bir buıenln kıymeti) IUminden Mefbur (Parla damlan altında) 
bir ıahne. filmini yapan (Rene Kler) bir sinema 

Bu resi f lhak'k (B' b i muharriri idi. Bu şubede o kadar lh• 
m a ı a ır usen n . h'b' ld ki ih t k disi 

loy:meti) isimli filme aittir ve Mona tl838 88 ı ı 0 u n aye .. . en 
'&ris ne D J M 'ik .. t ri- flm yapmağa başladr, ve butiln dün
>'or. 00 ose OJ ayı gos e yada şöhret kazandı. Eğer tesadiif 

Fakat, evveli, bu film yeni ha- (Rene Kler) i sinema münakkidi de
lırlanan bir film değildir. Geçen se- fil de (Stev Passör) gibi tiyatro mti· 
ı.e bütün Türkiyede gösterilmişüı·. nakkidi yapsa idi, onun gibi tiyatro 

Saniyen, film fransız filmi de- müellif olurdu. Ve şayet adlyee muh
tn, Amerikan filmidir ve Foks şirke- biri olsaydı (Rene Kler), (Geo Lon
tf tarafmda9 iki sene evvel yapılmış- don) tarzında bir muharrir olurdu. 
tır. Daha birçok misaller sayabiliriz. 

• • • Netice: Bir sinema muharriri, bf. 
Her zaman teklif ederim, sinema zim memlekette ne yapmalıdır? ben

ltlerile meşgul olan arkadaşlar birle- ce şunları: 
telfm, hiç oJmaı.sa gazeteciliğLn bu ı - Mümkün olduğu kadar az ter
ltısmında olsun biraz doğru dürüst ha- cüme ve iktibas etmek. 
ladisler verelim. 

1lliiWuıt 
dır. Bunlardan sonra (Bebe Danyel)' 
gelir ki bence (Fairbanksın) dişisidir; 
Çok takdir ettiğim bir artisttir. Bil· 
hassa son çevirdiği filmde tatlı sesi 
ile kıymetini bir kat daha arttırmıştır. 
Son çıkan Paramunt filmlerine dik· 
kat ediyorum. Bunlar hemen hemen 
konuşmıyan filmlerdir ki yukardaki fd 
dialarımın doğruluğunu gösteriyor, 

Erkek artistlere gelince: 
Başta harikalar yaratan Emil Ya

nlngs gelir. Klay Bürok, Garri Go
per. Bu adam için şunu ilave etmetr 
isterim ki henüz iki senedir kendisini 
tanıtmıştır. Fakat çok muvaflak ol· 
muştur. Çok yüksek bir artisttir. Pa.. 
rlste tanıştığım lvan Petroviç ve 
Piyer Paçef si stüdyoda çalışırlar
ken se~ttim ve çok beğendim. 

Birkaç ay evvel ölen meşhur LoDo 
şaney çok kuvvetli bir san'atkir idi. 
Bu artistin ölümü, san'at Alemi I• 
çin büyük bir ziya olmuştur. Komedi 
Uz.erinde çalışan artistlere gelince: 

Bunların içinde de çok beğendiklı 
rim vardır. Komedi deyip de geçmeme 
lldir. Onun üzerinde çok çalışmalC 
ve işlemek lazımdır. 

Şuna teessüf ediyorum ki bizde ~ 
kuvvetli istidatlar doğduğu halele 
bunları yetiştrecek saha ve imkin yolt 
tur. 

Şarloyu çok sever ve befenirim. 
Bu adamın kaybolmaz bir şahsiyeti 
vardır. 

ki muhte1.if meyhanelerde üç saat göz ucu ile baktıklarını ve hepsinin ye etmek isteyince ters muamele ör-

Kızlar Çukura du" şu" nce kadar gezdıkten sonra Anna Markov- onun temelliikti intiıu ile titredikleri m"şt" r 
• • • na müessesesine avdet etmişti. Heri- ni Plitonov hi!IM!'diyordu. u u. 

-·••••••••••••••••••••••••••• & ~d~m~~n~~ fi~~iki: Tu~b~~~~~~ mafaZ88Jnda Kari Karloviç ile meş- - Ne var Jenya? bir şey mi oldu? tarak sordu: 

Çe\•iren : M.Gyaur goldü. Alman sabırsızlıkla sırasını Kız muharririn elini elile okşadı: - Ne anlatıyor acaba? 
bekledi. J e · t'tri k - Aldırma. Bir şey değil Kadın nya sesı ı yere cevap verdh 

Her gfin her hangi mevzuu ihtiyar dUk ve biliyoruz. Niçin onların men Tamara JÖz ucu ile Jenya istif- 1 i S i ilk d • _ Ald M ak et.ı..etutun icap ettlfini ihtara kal- furluklannı ihata edemiyorduk?,, iş hamkar bir işaret yaptı. Je:a • mese es-· en a a ar etmez. ırma~n.ız. . er. edecek 
kıttı. Sizin bana buldufmtuz mevzu te benim bütün ümidim bu istikbal a- zünü ekşiterek ve nef~tl . ya yU Fakat ayni zamanda Tamaraya dö· bir !ey yok. Kü~ilk hır aıle kavgası. 
hyet vbidir Fakat onu ne yapabi· rtistindedir. mukabelede b 1 d e tıtriyerek nerek aralarında kullandıkları 8 li SerJ Ayvanoviç şişenizden istifade et 

11
_, • u un u sonra bir tas- . .. 

"Q111l? Tuavvur ettiğiniz kadar mü Lihon.in cid~iyetle: dik işareti yaparak dedi ki: sn~an mürekkep karmakarışık bir leh- meme. musaade eder misiniz? 
hblı bir e.er yazmak için başkala- - Amın dedı. _ Ne ise-. defoldu gitti.. çe ıle bir şeyler anlatmağa başladı • Dır kadeh konyak doldurup ve b1l 
?ııa11ı ehleri kifi gelmez. Bir defte- Küçük Manka içini çekti: Platonov kızı fevkalad . 

1 
Ta.mara gülerek ve Platonovu işa- run kanatları titriyerek bir çekişte i ... 

l'e al ı d bö 1 b' · · · · · · e dıkkat e ret ederek· t' "S 
mnut notlar a a Y e ır ~~ ~ı - Ah yarabbı. Bırısı bizim gibi tetkike koyulmuştu. Onu diğerleri ile . · .. . 

1

' 

~hnez. Evveli bana ~hsettığınız zavallı .orospuların hayatı hakkında hem ayar tutmaz, pervasızlığı ve müıs- - D~at et. Soyledıklerin ~akı- Platonov bir söz söylemed 
Yata dalmalı onu samımane yaşa- ne hakıkat varsa yazsa... tehziliği dolayısı ile ona aynca te- hyor. Dedı. ğa kalktı. Ve kapıya dor ... mı ay• 

lbalr; Ye mtithiş eseri hazırlayınca- Bu sırada kapı vuruldu. İçeriye veccüh besi di. S d 1 . . • Filhakika gueteci neden bahsedil J b ğ u yilrudU. 
)'a kadar muharrirliğini bile unut· portakal rengi elbisesile Jenya girdi. yan dönm;; bu :.: i~ Y~ı üzerınde diğini anlamıştı. enya a ırdı: 
lbalı.,. X yanak) rd k ş d gozlerde, al Jenyanın nefretle anlattığına gö- - Zahmete değmez serj Ayvano-

,. Bu sizler beni meyus etti hem Jenya kendisine fevkalade hakim 
0 

mana : 
1 
a, v uru~uş odda.klanla bir re o akşam ucuzcu takımından o ka- viçt Bırakınız rica ederim. 

"' 1 k'tte be · 1 k · · · d · M u maga ça ışıyor u. Bu kızın d ok .. t i 1 · · · G kaııa can andırdı. O va ı n rı şu ara . ı.çerıye gır ı. evcut erkeklerin kalbinde çoktan beri husumetin hüküm ar ç muş e~ ge mıştı kı Paşa, on azeteci mukabele etti: 

110 

ati elde ettim ki bundan ancak eJJerını sıktı ve Platonovun sandalyesi sürdu".J!;" .. b h' . k defa odasına gıtmeğe mecbur kalmıs - Neden? pek b •t b' h k t •au . . t:i unu ve u ıssın endisi He a- . :ı • ası ır are e 
.._.__ aene aonra gelecek olan bir rus nın arka tarafına g~tı oturdu. deta bü)riiyüp k male d .ı;.. • ve nihayet asabi hır buhrana uğrıya te bulunacagvım p b ._...

8
_,_. A ak d e var ıısını hrsae b 1 • aşayı u odaya isti· 

1&ralc uıo ba u~rumun am ına a O mahut Almanın hesabını görmek diyordu. rak ayı mıştı. yeceğim. lca ede V• 

""• blittııı ınkletbıl eerredecek "' len gel.iyonlu. Heri~ Mankadan """ .Jenya tiındlye kadar asla bu k•· Başnldlharç Emma Edoanlovna rim. P ne gecellgınl verf. 
laaı l&d~ 1tlis ve liyemut. resimler ra vekılharc:ın taYsıyesiJe Paşayı al- dar güzel gözükmemişti. kıza bir parça valeryan kokl tt kt 
~· bize gllndorecek. O nklt he- m•tl• Jenyanın fevkalilde cazibesi Lihoninden maada biltiln - -ra tekrar salo .. 

8 1 

~n Kanapenln üzerine uzanır. Niyun 
~ı "Fakat bunları gör şehvetini aynca tahrik ellllait olacak erkeklerin kıza ya açıkça yeyahut kalbu§, Jeav betbahna gonder~ge git yastık getir kızım! 

,,.a t kadını hıma- '(Bitmedi] 

Yazan : AlekHndr Kuprln -29-
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lfo~· .. •RUIT SA&..,.~ 
1 Mahkeme ve lcnı lllnlar1 1 
latanbul dördüncü icra memurlu

3. K. O. Sa. AL K. dan ·I 

.~ Suaama, yazm beşeriyete 
~ olan cezasıdır. Tabit havası 

ğundan: 

Tamamına 6042 lira 56 kuru§ kıy

met takdir edilen Eyüpte Ali Paşayı 
cedit mahallesinin kuru kavak sokağın. 
da atik 42, 42 mükerrer, cedit 42, 44 
numaralı bahçivan odalarını muhtevi 
bostanın 28 h'8eecle bir sehminin 3 se
him itlbarUe bir hiasesi ve mezkür bos 
tanın yedi hi1ee itibarile 2 hissesi ve 
stiJüsan robu hlseesinin tekrar üç hfs. 
H itibarile bir hill8Mİnin nısıf huıeesi 
de tekrar iki hisse tertibile bir hissesi 

Ezine satın alma komiıyonunca aşağıda cins ve miktarı g&· 
terilen dört kalem erzak münakasaya konulmuttur. ihale zaman· 
lan hizalannda gösterilmiştir. Gerek tartaameıini g6rmek ve 
gerekse ihaleye jıtirak etmek iıtiyenlerin muayyen zamanda mezk6r 

hazmiyeye malik Eno ·a 
.. Fruit Salt" &maliı toza 
bir mlkdar limon aıkıldıkda 
susamayı Cideren lltif, 
lilıhl ve mükeıbmel bfr 
mfiıtahzır teıkil eder. 

komiıyona müracaatları ilin olunur. (133) - 1414 
Cinsi Mikdarı Usul il ihaleısi Saat 

14,30 
14,30 
14,30 
14,30 

Un 350900 Kapalı zarf 20-8-931 
Fasulya 32250 ,, ,, 24-8-931 
Nuhut 6100 Aleni mDnakasa 27-8-931 
Börülce 6600 ,, ,, 27-8-931 

Sabah ""' -,.m bi' Nl'
dlllı au denlnund• bi' 
kahve Jca~ tnikdMnd• 
klfldl,. 

• • • 

~PNit s.ıı· 
••-~o· 
a.lmbaflo 
etlketlcrt 

hbribDIJ 
allaıcU 
~ 

BU.ÜllCUJll 
ICZAHU.BRDt 

IATWK. 

Gazi muaUim mektebi ve ter-
biye enstitüsü 

Teşkilatı ve kabul şartlan 

ve mezıkOr bostanın yHi hissede iki B M d d k t t . . . . ursa ve u anya a ı aa ve 
hı.eaımn bir ırillüs hiMesı ve mezkQr müeıı t "hb" • • 30 b' k"l . . . esa ı yacı ıçm ın ı o 
bostanın yedi hlaee itfbarıle bır schmı- sadeyagw ı_ 1 f ı·ı 31 g . . ın «apa r zar uıu ı e -
nın tekrar yedı sehim itibarile 2 &eh- 931 Ta t 1 7d "hal · · d"l . saa e ı esı 1cr ae ı e 
minin bir hlasesi ve mezktlr bostanın cektir T r 1 · l · · 
yedi hiSM itibarile bir hissesi ve sülüs ıörme.k .. a ıp herın .. ıa~nladme erınıl 

1.. • uzere er gun og e en eve 
ve sü usan rubu htMeSinın tekrar Uç komı"syon .. k · . . . . umuza ve ımuna asaya ıt· 
hl_. tertıbıle 2 hl88e5ı bu kerre açık tirak için de yevmi mezktirda 11. 
arttırm~ya vazedilmiş ol~p 17 ağustos F. Sa. Al. Ko. müracaatlan ilan o-
931 tanhlnde prtnamesı divananeye lunur. (132) _ l4lS 
talik edlle~k 31 afustos 931 tarihine "' * • 
müsadff pazartesi gUnU saat 14 ten 16 lspartadaki ı__.. __ t Ü 

kad ı ta b .. d ·· il ı AIUUI ve m easesat 
ya ar s n ul dor unc cra me- ihtiyacı için 50.136 kilo aıiır eti 
murlufunda açrk arttırma suretfle sa- kapalı zarf usulile 3 - 9 - 931 
tıJacaktır. T d t 10 d 'h 1 • • k 1 . a. e •aa a 1 a esı ıcra ı ı-

Arttırma ikincidir. Bırlnci ~rttrr- nacaktır. 
mada en ziyade (1000). liraya talıp çık Taliplerin fartnamelerini gör
~nttrr. Bu kere en zıyade arttıranın mek üzere her gün öğleden evel 

Gazi Terbiye eustitüsü yüksek dereceli ve leyli bir muallim merlnde bırakılacaktır. Arttırmıya komisyonumuza ve .. k . 
aıekte idir. Orta mekteplerle muallim mekteplerine muallim ve f,tirak için yiizde yecli teminat akçesi tirak irin de ye . munak"'aaad ya 3

1
' 

1 M · bel d. y vmı mez ur a . 
ilk tedrisat müfettiıi yeti-'irir. Biri meslekt, dig" erı· ihzari olmak a ınır. üteraklm vergi, e ıye ve K O Sa Al K ·· 1 

'l~ • Halel • • • • o. muracaat arı 
üzere iki kısma ayrılır. vakıf icaresi müşteriye alttır. a ilin olunur. '(126) _ 1412 

A. Meslekl kısım n tapu siciJlerile sabit olmıyan ipotek • • • 
Mesleki kıamın tahail ınGddeti 11,. ıömestrdir. Bu kımm b- 11 alacaklılar ne dlfer alAkadaranm Selimiye kıtaat ·· t "h 

.,. _. 'rf f k hakk · · b h kl ve mueaaesa ı 
ıuoeye ayrılır: ,.e 1 1 8 1 sahfplennın ~f ad ~- tiyacı için 250.000 kilo fırın odunu 

1) R . t 2) T b .. 3) T 'h C f 4 Ed b. 5) rını ve husulile faiz ve masarı e aır aleni usulile 22 - 8 - 931 T d 
Pedag~{i~zıya ' a ııye, arı ' oğra ya, ) e ıyat, olan J•d~alannı llA:n tarihind~.n ~tiba- saat 16 da ihalesi icra kılınaC:ktır~ 

ren 11.rm_ı gtin içinde evrakı mu~bıtele· Taliplerin ıartnamelerini gönmek 
Mesleki lcısım mezunları Maarif vekaleti celilesinin müsaadesile rile bıldırıneleri lazımdır Aksı halde .. h u··n o··gwl d 1 k . uzere er g e en eve omıs-

Darülfünuna üç ıömeatr daha devam ederek DarWfünun mezu- haklan tapu siciJlerile sabit olmıyan- yonumuz& ve münakasaya ittirak 
n yet imtihaoına girebilirler. Bu ıubeJere ıirmek iıliyeaıerde ara• l~r satış bedelinin payJaşmas~ndan ha için de yevmi mezktirda 3. K. o. 
ıulanvasıflar şunlardır: ~ıç kalırlar. Alakadarların ıcra ~e Sa. Al. Ko. müracaatları ilan 

1) Bir erkek veya luz Jiseıinden mezWJ olmak. 1~~ ka~ununun 119 uncu m~dd7i ~ük olunur. (128) - 1417 
2) Yatı 25 ten fazla olmamak. mune gore tevfiki hareket e me erı ve • • • 

daha fazla mal&ınat allll'lk istfyenlerin Kastamonuda 131 inci alay ih-
3) Vncudü sağlam ve kusursuz olmak. 931 - 19 dosya nuınarasile memuriye- tiyacı için 117.500 kilo un kapalı 
Pedagoji ıubeaine girmek Uıtiyen lise mezunlan, EnıtittJde timlze müracaatıan JIAn olunur. f n 18 _ 8 _ 931 Ta de 

tahsilini bitirdikten ıonra bakla mOktıepleri baki kalmak Dzere (1495) =~t ~~ut~ ~halesi icra kılınacaktır. 
bir ıene müddetle bir ilk mektepte muallimlik etmeği teahbllt Begoğlu 3 üncü s. hukuk hakimü· Taliplerin §artnamelerini görmek 
edeceklerdir. Bu,Aubefcrd~n herhan2i irine_gİ_!~İstiyen · e ğlnd.en.;.._ üzere her aün öğleden evel komiı-
ır.tzunları 20 eyJOI 1931 tli.rild8e kadar ltO mtklli1l8ftlne ....,. Mfhlet Hidayet eteııdlafa mlddei- yonumuza ve münakuaya ittirak 
racaat etmelidirler. ale;tt Tanaş na.1111 dlfer Anutat efen- için de yevmi mezk6rda A. 131. Sa. 

B. lh•rl kısım di aleyhine ika.DM eylediği müdeialeyh Al. Ko. müracaatlan ilin olunur. 
ihzari kJSım ilk muallim mektebi .mezunlanm mealeki kiaam ile şayian mutuarnf olduğu Kasım· (130) - 1416 

tedr:satına hazırlar ve lise derecesinde umumi kültür verir. Bu- paşada dabafhane meydanında kain • • • 
rada tahsil müddeti iki senedir. ikinci senede talebe Edebiyat 2 numarah diikk&n ve fevkinde fki o- Bursa, Mudanyadaki kıtaat ve 

F d b. · J daVT mu•.-.n -yri menkul izalei ş~- müeueaat ihtiyacı için 50. .000 ki-ve en kısımların an ırıoe ayn ır. ~· ~· •- - rf ı l 31 fJ ı d yu davasının JDiicldeJaJeyhin ikametga· lo pirinç kapalı za usu ı e . a: 
ihzari kısma girmek istiyenlerde aranan vası ar ıun ar Jr. hı meçhul olması hasebile bililan gıya ğuıtoı 931 Ta. de ıat t.6 da. ıhalesı 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu olmak. ben cari muhakeme neticesinde milşa- icra kılınacaktır. Talıplerın şart-
2) Yaşı (23) yirmi üçten fazla olmamak. in gayri kabili tak.sim olması hasebile na.melerini görmek üzere her gün 
3) Vücudü sağlam ve kusursuz olmak. bilmüzayede şuyaun izale!line 16 tem- öğleden evel komiı~o?umuza v~ 
4) Enstıtüye kabul için yapılacak duhul müsabaka imtihanını muz 931 tarihinde karar verildiği t"ihet münakasaya iıtirak ıçın de yevmı 

kauumak. le f§bu hUkUm bermu~ibl karar on beş mezkUrda 11. fırka satın Al. Ko. 
Enstitünün ihzari kısmının mOsabaka imtibanma girmek istiyen gfln mtiddetle tebllf makamına kaim nuna müracaatları ilan olunur. 

olmak üzere ilin olunur. (131) - 1314 
muallim mektebi mezunlan ağu.Jtosuo albıına kadar ilk muallim ıı: * • 
mektepleri müdürlüklerine ve muallim mektebi bulunmayan yer- d lıtanbul 11edinci icra nıemurluğun· Konyadaki kıtaat için 52.000 

lercle orta mektep müdürlüklerine müracaatla isimlerini kaydet- an~ahcuz ve paraya ırevrilmesi mu· kilo koyun etki kapaltı za
2
r
0
f 8uıu9I3il1e tirmelidirler. Müsabaka imtihanları 8 ağustos cumartesi ve 10 ~ ·· kaıaya onmuf ur - -karrer bir adet Buik markalı yedi ki· ~~~~ 15 t ihalesi icra 

ağustos pazartesi günleri yapılacaktır. imtihanlar muallim mek- şilik otomobil s ağu&t08 931 tarihinde gunu ıaat ~ ini gör-
teplerinde ve muallim mektebi bulunmıyan yerl~rde orta mek- saat 9 dan itibaren Taksim meydanın- kıhnacak.tır: ~a. namh:r gün 
teplt:rde tahriri olarak yapılır. Ve sabahleyin saat 9 da hatlar. da paraya çevrileceğinden taliplerin mek ıatı.yen trın ki da mu-
ilerde pedagoji kısmına girmek istiyecek olanların bir sene ilk hazır bulunacak memuruna müracaat· ve itaya ~lap 0 

ac.a ;rınakçelt!rile 
mektep muallimliği etmiş olmalan şarttır. Etmemiı olanlar talı- ları llAn olunur. 0

49
G) :~y:'kı:f :!~t~;.:i~e betinci K. 

ıillerini bitirdikten scn·a hakkı müktesepleri baki kalmak &zere lıtanbul birinci illd& idaresinden: o. Sa. Al. Ko. nuna müracaatları 
bir sene ilk mekteple muallimlik yapmağı teahhüt edecek· Met.o zade Raif Necdet heyin mu- ilan olunur, (107) - 1306 

. kaddema alacaklıları ile akte) ]ediği * 
lerdır. ( 764 ) konkordato)& mütedair lkinci ticaret Niğde garnizonun.da~i ~ıtaat hay 

Pendik serom darDHstlhzarı mUdOrlOğUnden maMr&mesinden. ~dır olan kararı~ vanatımn bir senelık ·~~·~.acı olan 
t~yfzen tasdlkı uzerfne şeklen yenı· kuru .ot, arpanın her hırı uçer kıs-

A S Ot •• k ~ . den konkordatonun imzaı ı zımnında ma tefrik edilerek ayrı ayrı şartnarpa arnan, 'm una asası. alacakhlann ağustos 931 tarihine mü meler dahilinde kapalı zarfla mü-
' sadlf cumartesi gilnU saat 14 te birin· nakaıaya konmuştur. ihalesi 19 

Kilo ci iflas idaresinde toplanmaları ilan ağustos 931 tarihine m.üıadif çar-
200,-080 ArJ>8 olunur. tamba günö ıaat 15 te~ır. Şartna-
150,000 Saman Pendik ıerom darülistihıan için - 1,tanbul birlnCI Uldı m~murluğun· melerini. g~rmek istiyeol~rle m~a-
lQ0.000 Ot d • kasaya 1§tırak edeceklenn yüzde 

Kılo anMeto zade Osman beyin mukadde- yedi buçuk temi~atı ~~vakka~~ ve 
75 000 Arpa ma alacakhlan ile akteyJediği konkor· teklif mektuplarıle b11lıkt~ Nıgde-
60 000 Saman Pendik bakteriyoloji enstitüıil için datoya müte-dair ikinci ticaret mahke· de Aıkeri satın ·~~~ komııyonuna 

' · d ı k t , izen müracaat et.'llelerı ılan olunur. p d"k bakteriyo'ojıhanei baytariıi ve serom darülistihıan mesınden sa ır 0 an ararın em. (lll) -l340 
en 1 t d'I<" ·· · e şeklen ye.niden konkor-

1,.in mnbay asına Inzum görlllen yukarda cins ve mıktarları gös- 88 1 1 uzerın ki l"rın "' * .,.. datonun imıa ı zımnında alaca ı ,. .. 
terilen Arpa, Saman ve ot kapalı zarf usulile mUnakasaya konul· 8 ağustos 931 tarihine müsadff tumar- Ank~hr~ mer~~2 ks~"~o ve :nu· 
muıtur. tesi günü saat 14 te birinci iflfts idare- esseıat ' tıyacı ıcm . me re. 

22-Ağustos-931 tarihine müsadif Cumartui günü saat 14 de sinde toplanmaları ilan olunur. kaoutluk kuma~ k"ı>alr zarf usulı-
lbalesi ıcra kılınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her ~he 2,s :-: 8 -k9131 Takt. de HTllt 11. Site ' ı k d · • d ü'- k '- ı Cazbant • ı a esı ıcra ı ınaca ır. a ırı e-rDn fındıklıda güzel san at ar a a emısın e y ııı;se me.tep u ~ ""1111 • t • • •• ._ .. h 

• · - -dtt · - ,,- ıSak f ve Ki etciai rın şar nllmeıını fYnrme~ uzere er 
mubaaebeclliğıoe ve Pendıkte muessese mu urıyetme ve vermege E•o on arn gün öileden evci komiıvoııumuza 
talip olanların yevm ve saatı mezkürda Fındıklıda yüksek mek- apeıte konaervatu•· ve mü,,:\.kl\1tllv" ;.,tir::\lt ;,.._;,, ..1. ""v. 
tepler muhasebeciliğinde mütqekkil mübayaat komiıyOJıwıa nadan mezun mi mezki•rdft Ankul" .,,,..,.kez K. 
.._eaat aylemeleri. (1178) Fuat P. K. 27 Adan•• Sa. Al. X.o. müracaatlan ilan o-

nur. (127) 

Hadımk8y Aa. hnnı tamiri için 
birinci keıf mucebince puarhk 
uıulile 11-8-931 TA. de ıaat 17 
de ihalesi icra kdınacaktır. Ta· 
liplerin ıartnamelerini ı&ı mek 
üzere hergUn öğleden evel ko
misyonumuza ve milaakaıaya İf• 
tirak etmek üzere yevmi mez
kQrda 3. K. O. SA. AL. KO. 
mUracaatlan ilAn olunur.(119)1369 

Çatalca Mat. Mv. kıtaat ve 
müessesat ihtiyacı için 4000 ki· 
lo sığır eti pazarlık ıuretile 
8-8-931 Ta. de aaat 17 de iha· 
lesi icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamelerini g&rmek nıere her 
gün öğleden evvel komisyonu
muza ve milnakasaya ittirak içia 
de yevmi meıkfirda 3.K. O. Sa. 
Al. Ko. mOracaatlan ilin olu• 

nur. (120)-1370 
• • • 

lstanbuldaki kıtaat ve mtlu
sesat ihtiyacı için ekmek ve er
zak nakliyatı pazarlık suretile 
8-8-931 Ta. de saat 16,5 ta 
ihalesi icra kılınacakbr. Taliplerin 
ıartnamelerini g&rmek Dzere her 
giln atleden enel komisyonu
muza ve milnakasaya iıtirak et• 
mek üzere de yevmi mezk6rda 
3.K.O.SA.AL.KO. mt!racaatlan 
ilan olunur. (118)-1371 

• * • 
Konyada bulunan kmıatm ihti

yacı olan 21150 kilo ıade yap 
kapalı zarf usulile mevkii mthaa• 
kasaya 17-8-931 pazartesi gtlnB 
saat 15 te ihalesi icra kılınacak· 
tır- Şeraitini anlamak istiyenlerin 
V. K. O. Sa. Ko. nuna her ,On 
ve taliplerin teminat akçe ve teklif 
mektuplarile vakti muayyeninde 
mOracaatları ilin olunur. (99)1296 

1 
Ask.Mb. S. A. ko111lsyo11u ı 

. lllnları _ 

Harbiye mektebi talebem icia 
pazarlıkla 450 kilo kakao Aba 
almacakbr. Pazarhğı 8 • 8 - 931 
Cumartesi günü saat 14 te Har
biye mektebindeki mahalli mala
susunda icra edilecektir. Taliple
rin f&rtnamesini ıörmek f ~ 
komiayona müracaatlan ve ittifak 
için de vakti muayyeniade bam 
bulunmaları ilan olunur. (42) 1341 

• * • 
Askeri mekteplerle butue

ler ihtiyacı için 1500 kilo airke 
pazarlık suretile sabn alınacak• 
hr. Pazarlığı 8-8-931 cumarteai 
glinü aaat 14 le Harbiye mek• 
tebindeki mahalli mabıuıunda 
icra edilecektir. Taliplerin ıut· 
namesini görmek için komiayoaa 
müracaatları ve ittirak için de 
vakti muayyeninde hazır bulun
amalrı ilan o!unur. (41)-1290 

• * * 
Askeri mekteplerle Ha1tane-

ler ihtiyacı için 90,000 kilo ko
yun ve 100,000 kilo aıİJI' eti 
pazarlıkla satın alınacaktır. Puar 
lığı 9 · Eylül - 931 pazar gthll 
saat 14te Harbiye mektebindeki 
mahalli mahıusunda icra edile
cektir • Taliplerin ıartnameaİDİ 
görmek için komisyona mira· 
caatları ve iftirak için de •aleti 
muayyeninde hazır bulunmalan 
ilin olunur. (45) 


