
~ 8 - VAKiT 7 A§'ustos 1931 

1 3. K. O. Sa. Al. K. dan •1••-ı---1&kl1--1111111m-w•• 

YüKSEK ORMJIN MEKTEBi Alqehirdeki kıtaat ve müesae
ıat ihtiyacı için 58.000 kilo eığar 
eti kapalı zarf usulile 29--8- 931 
Ta. ıaat 10 da ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öğleden ev· 
vel komisyonumuza ve münakasa· 
ya iştirak için de yevmi mezkUr· 
da Kanyaka Sa. Al. Ko. müracaat 
ları ilan olunur. '(1137) - 1489 

• • • 
Manisa kıtaat ve müeasesat ih

tiyacı için 667.800 kilo arpa kapa· 
1ı zarf usulile 26- 8 - 931 Ta. 
saat 15 te ihalesi icra edilecektir. 
Tal iplerin fartnamelerini gönnek 
üzere her gün öğleden evvel ko· 
misyonumuza ve münakasaya işti
rak için 'de yevmi mezkurda K. O. 
Sa. Al. Ko. müracaatları ilan 
olunur. '(143) .- 1444 

• • * 
Barut fabrikası muhafız kıtaat 

ve müessesat ihtiyacı için 15199500 
kilo ekmek aleni münakasa usu· 
lile 29 - 8 - 931 Ta. saat 16 da 
ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
şartna.melerini görmek üzere her 
gün öğleden evvel komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak için de yev· 
mi me:drurda 3. K. O. Sa. Al. Ko. 
müracaatları ilan .olunur. (139) 

-1441 
• • • 

Akıehirdeki kıtaat ve müesse· 
ıat ihtiyacı için 235.000 kilo un ka 
palı zarf usulile 27 - 8 - 931 Ta. 
saat 10 da ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamelerini görmek 
üzere her gün 6ğleden evvel ko 
misyonumuza ve münakasaya işti· 
rak için de yevmi mezkUrda Kon 
yada Sa. Al. Ko. müracaatları 
ilan olunur. (135) - 1437 

* * * 
Karamandaki kıtaat ve müene· 

sat ihtiyacı için 235.000 kilo un 
kapalı zarf usulile 27 - 8 - 931 
Ta. saat 15 te ihalesi icra edilecek
tir. Taliplerin şartnamelerini gör· 
mek üzere her gün öşleden evvel 
komisyonumuza ve münakasaya İş· 
tirak için de yevmi mezkurda 
JÇ~~,Se.. Al. Ko. müracaatla 
nJJAı!~ıntUfo· (136) - 1438 

* • * 
Maraştaki kıtaat ve müessesat 

ihtiyacı için 242.325 kilo un ve 
9. 798 kilo aade yağı ..kapalı zarf 
usulile 26 - 8 - 931 Ta. saat 16 
Üa ihalesi icra edilecektir. Taliple· 
rin tartnamelerini görmek üzere 
her gün öğleden evvel komisyonu· 
mua ve münakasaya iştirak için 
'de yevmi mezkUrda Maraş As. 
Sa. Al. Ko. müracaatları ilan o
lunur. (134) - 1436 

* • • 
Karamandaki kıtaat ve ,müesae 

sat ihtiyacı için 58.000 kilo sığır 
eti kapalı zarf usulile 29--8--931 
Ta. saat 15 te i.halesi icra edile
cektir. Taliplerin .şartnamelerini 
görmek üzere her gün öğleden ev· 
vel komisyonumuza ve münakasa· 
ya iştirak için de yevmi mezkUrda 
Konyadaki Sa. Al. Ko. müracaat· 
lan ilan olunur. (138) - 1440 

* • • 
Sirkecide kolordu ambarında 

mevcut 1.000 boş teneke, 21 fıçı ve 
4j() küp aleni münakasa usulile 
t - 9 -931 Ta. saat 16 da ihale· 
si icra edilecektir. Taliplerin ~art· 
namelerini görmek üzere her gün 
öğleden evvel komisyonumuza ve 
münakasaya iştirak için de yevmi 
mezkUrda 3. K. O. Sa. AI. 
Ko. müracaatları ilan olu
nur. t140) - 1442 

• • • 
Kasaba, Salihli kıtaat ve mües· 

sesat ihtiyacı için 328.300 kilo ar· 
pa kapalı zarf usulile 26 8 931 
Ta. saat 15 te ihalesi icra edilecek· 
tir. Taliplerin şartnamelerini gör· 
mek üzere her gün öğleden evvel 
komisyonumuza ve münakasaya 
ittirak için de yevmi mezkUrda 
K. O. Sa. Al. Ko. müracaatları 
ilin olunur. '(142) - 1443 

• • • 
Hadımköy As. fırını tamiri için 

birinci keşf mucebince pazarhk 
uaulile 11-8-931 TA. de saat 17 
de ihalesi icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamelerini göı mek 

üzere hergün ağleden evci ko
misyonumuza ve münakasaya iş
tirak etmek üzere yevmi mez
kürda 3. K. O. SA. AL. KO. 
müracaatlan ilan olunur.(119)1369 

• a • 
Çatalca Mat. Mv. kıtaat ve 

müesscsat ihtiyacı için 4000 ki
lo sığır eti pazarlık suretile 
8-8-931 Ta. de saat 17 de iha
lesi icra kılınacalchr. Taliplerin 
şartnamelerini görmek üzere her 
gün öğleden evvel komisyonu
muza ve münakasaya iştirak için 
de yevmi mezkurda 3.K. O. Sa. 
Al. Ko. müracaatları ilin olu
nur. (120)-1370 

* * • 
Istanbuldaki kıtaat ve mües

ıesat ihtiyacı için ekmek ve er
zak nakliyatı pazarlık suretiJe 
8-8-931 Ta. de saat 16,5 ta 
ibaleıi icra kılınacaktır. Tali pi erin 
şartnamelerini görmek üzere her 
gün öğleden evvel komisyonu
muza ve münakasaya iştirak et
mek üzere de yevmi mezkürda 
3.K.O.SA.AL.KO. müracaatları 
ilin olunur. (118)-1371 

• • * 
K. O. Kıtaatı ve müessisat 

için 70,000 kilo yataklık ot 
aleni mUnakasa suretile satın 
ahnacakhr. ihalesi 18-8-931 saat 

lstambulda Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sene "Altı 
sömester,, dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi ikmal 
edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. 

ORMAN MüHENDiSi OLMAK iÇiN 
Yllksek Orman mektebine yazılma ve iılınma şartları 
1- Taliplerin Türkiye Cümhuriycti tebaasından olmalan, 
2- Yaşlarının 18 den atağı ve 25 ten yukan olmaması, 
3- Tanı devreli Iiıııe mezunu, yahut o derece tahsilde bulunduklan Maarif V ek iletince 

tastikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4- iyi ahlaklı olduğu ve h;çbir güna cezaya çarpılacak it ve hareketlerde bulunmadı· 

il ğını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmalan, 
il 4- Her türlü hastalıktan salim ve billhusa görme, duyma ve söyleme uzuvları tam ve 
~ diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden 
§§ doktor raporu almaları lazımdır. 
'-~ 6- Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep ıahadetnameıini hüviyet cüzdanını 
ITT aşı kağıdını lstambulda Yüksek Orman mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya 
~ iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman oiüdürlOklerine veyahut en büyilk 
Ji mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan son~a alınabilmek için usuli dairesinde ve nümuneıi 

i
~ gibi Noterlikten musaddak taahhaüt sened• vermeleri lazımdır. 

8- Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve ders~er ba,Iayıncaya kadar ye;ek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. 

6S Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikalan ve hareket ettiği mahalden Yüksek il Yüksek Orman mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı beraberlerinde 
E'j getirmelidirler. 

• mımıı~mıımımıını~ı~mmıoo~ımnı~ıımııooıııımıımıooıııruınııııııınıı~nııııııı~ııı~ııııııoo~ııı~ıınımauııııııı•ııı111--~• 

16 da icra olunacağından talip· 
lerin şartnamesini görmtk üzere U 
her gün öğleden evvel ve müna· f1 
kasaya iştirak etmek için de v~kti dl 
muayyeninde teminatlarile birlik- eÜ 
te komisyonumuza mOracaatları. 

Şafak çayının taklidinden .... 
Sakınınız 

Bilhassa Şafak Yazısına ve Alameti Farikaya 
Dikkat Ediniz 

(93) - 1185 
* • • 

Milista bulunan kıtaatm 226000 ~ ~mı:::ıınıı::::mın:.-ınc=:ımı:ı::::ııc~=::nıııcııc:~ııın'Cmılı:,==:nc:lllll::;..._=,c,=:ı=:~ 
kilo ekmeği 11-8-931 tarihinde I r ~K' 
ka.p .. ah zarf usulile saat on b~,te v p~,..tev Mu·· stahzaratı 
Mılasta Sa. Al. Ko. da ıcra iİ Krem ~JI. Kolonya 

edilecektir. ıu== Diş macunu F A B R 1 K A ..,Ş 1 Tırnak ciliları Taliplerin ıartnameaiai okumak 
ve münakasaya iştirak için 1- R · Şı 
mezkur komisyona müracaatları o UJ p e rtev ve eriki 
ilin olunur. (112) - 1299 p Südo-ro·no Dit tozu 

• • • uj 

Kasaba, Salihli ve civarındaki n- Podra Memelketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve hbbiyesi 

kıtaat ihti) acı için kapalı zarf __ 

usulile münak~saya konulan 29500 ~ Briyantin 

Esans 

Kozmatik 
kilo sığır eti ihalesi 21 • 8 - 931 

tarihine mfisadif cumartesi günü K• • K b t • d " k • l • 
saat 15 te icra edilecektir. Şe- ';= ının- ar ona ve saır evaı ompnme en 
raitini görmek istiyenlerin ~- K. tHer zevki teminve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 
O. SA. AL. KO. nuoa ve ıhale _ 1 

günü de Manisa da Askeri SA. \. \- an111ınıılf1lllllllıımııftlll-.ıınııaıPllııııll•':ıml' ...... 11 ...... ._,......,,., .. :mı•-•• 1 ııııınn1111ııııın1ıt1111ıı ....._.,......,.~...,:m"ıııntııııınmrı1111ıınıu11111111111ı1ıın-.ı111111ııııınııın~ ııJ...J AL. K O. nuna m üracaa tJarı ilan ~ nıı uaııııuııııwııınıııııııııunııuııııııııııııııuıııuıııııuııııı ııu11ıuıınilliiiıw111Hlilüıııuıuıınııııu111111ııı ııııı11111n11ıııoı11111ıııııiiHliiıııı111nıilllıııuuıııııııılüiiimıı11llüııııaıııı •ıııııılflfll•ll-11111Mllli11ıaıulll •ııııu.ııııııı,.._.,..nn=-" 

olunur. (100) - 1295 ZA YiLER Karacabey Harası müdür~ 
lüğünden: 

• • • 
Manisa ve civarındaki kıtaat 

ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
münakasaya konulan 77000 kilo 
ıığır eti ihalesi 21 -8-931 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
·ıs te icra edilecektir. Şeraitini 
öğrenmek istiyenlerin 3. K. O. 
SA. AL. KO. nuna ve ihale günü 
de Manisada askeri SA. AL. KO. 
nuna müracaatları ilin olunur. 
(102) - 1294 

• • • 
Kırkağaç ve civarındaki kıtaat 

ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
münakasaya konulan 52300 kilo 
sığır eti ihalesi 21 - 8 - 931 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
saat 1 S te icra edilecektir.Şeraiti 
öğrenmek istiyenlerin 3. K. O. 
SA. AL: KO. nuna ve ihale 
günü de Manisada Askeri SA. 
AL. KO. nnna müracaatları 
ilin olunur. (103) - 1292 

* * • 
Menemen ve civarındaki kıta

at ihtiyacı için kapalı zarf usu· 
Jile münakasaya konulan 52500 
kilo sığır eti ihalesi 21-8-931 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te icra edilecektir. Şe· 
raitini görmek iatiyenlerin 3. K. 

Hüviyet varakamı kaybettim. 
Hükmü olmadığı ilan olunur. 

Diş tebabeti mektebi talebesinden 
477 YUSUF 

O. SA. AL. KO. nuna ve ihale 
günü de Manisada Askeri SA. 
AL. KO. nuna müracaatları ilin 
olunur. (101)-] 294 

• • * 
K. O. Kıtaatı için 50,000 kilo 

oduna verilen fiat gali görüldü
ğünden yeniden aleni münakasa 
suretile satın alınacaktar. ihalesi 
9-8-931 saat 16 da icra kılınaca
ğından taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün öğleden ev· 
vel ve münakasaya iştirak et
mek için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komisyo· 
numuza müracaatları. (86) · 1112 

• * • 

Keşif bedelleri mecmuu dokuz bin alta yüz altmıt lira yirmi 
dokuz kuruştan ibaret iki memur evi ile gene ketfi bedelleri 
yek(inu yirmi bin on sekiz lira yirmi iki kuruştan ibaret iki 
koyun ağıla ve bir liboratuar intası 24 Ağustos 931 Pazartesi 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulize ve 
ayrı ayrı münakasaya vazedilmiştir. Şeraiti anlamak, keşif ve 
planları görmek istiyenlerin hergün Hara müdürlüğüne müracaat
ları ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet vesika· 
larım ve yüzde yedi buçuk teminat akçesini hamil olduğu halde 
ihale günü vakti muayyende Hara merkezinde hazır bulunmalan 
lüzumu ilan olunur. (1456) 

-., Uskildar Amerikan Kız Lisesi ·-
~ ~ 

Mektep eylülün 17 inci perşembe günü açılacaktır. Kayıt ve 
kabul için ağustcsun 28inci cuma gününden itibaren salı ve 

cuma günleri müdüriyetine müracaat edilmelidir. 

Gümuşsuyu hastanesinin ye· Jandarma İmalathaneSİ mÜ-
mekhanesinde sabit masalar pa-
zarlık suretile yaptırılacaktır. iha- dürlüğünden: 

-lesi 9:8~931-saat15 .ten16 ·ya B ı· J d 9 9 " 
it ıs an arma Efrat mektebi için 1-9-931 tarihinden 1- . 3.c; 

kadar icra olunacağından talip-
tarihine kadar bir senelik olmak üzere 300,000 kilo arpa 700,000 kilo )erin keşif ve şartnamesini gör-
ekmek, 6,000 kilo sade yağı, 30,000 kilo et, 7-8-931 tarihinden 

mek için hergün oğleden evvel 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. 

ve pazarlığa iştirak etmek için de T 1. 1 1 t . k ı ·1 b. l·kt a· ı· j d k 
k . . d . ti .1 a ıp o an arın emınat a çe erı e ır ı e ıt ıs an arma me • 

va tı muayyenın e temına arı e t b. - ti l4S3 
b. l'k k . .. ti 94 e ıne muracaa an. 
ır ı te omısyona muracaa arı. • .......... ·--·······-·-·-----· ..... ···,··············-······························-·····················" Mes'ul mUdilr: REFiK AHMET 



Yarınki saıymız 

12 Sayıta. 

Çocuk sayılası, merakh yazllar 

SPOR 
Sayıfamız 

• BugUn 5 inci saylfada • 

C t · 8 A" t (8 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yan işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruı 14 üncü Yıl •Sayı: 4877 idare yeri: /stanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu umar e•ı gus os 

Başv~kilimiz 
DUn boGaz içinde motörle bir 

tenezzUh yapfllar 
Başvekil ismet Paşa Hz. dün 

saat on altıya doğru misafir bu
lundukları Kadıköyündeki hem-
şirelerinin evinden çıkarak mo
törle Boğaziçinde bir gezinti 
yapmışlar ve geç vakıt Kadıkö
yfine dönmüşlerdir. 

Maarif vekili geldi 
Maarif vekili Esat Bey dün 

sabahki Ankara ekspresile şeh
rimize gelmiş, Haydarpaşa istas-
yonunda Maarif erkanı ve bazı 
muallimler tarafından karşılan
mıştır. 

Esat Bey şehrimizde bir müd
det kalarak istirahat edecektir. 

Adliye vekllf nin beyanab 
Evelki gün şehrimize gelen 

Adliye vekili Yusuf Kemal Bey 
beyanatta bulunarak, Ankaraya 
giden temyiz heyetinin hakimle
rin intıbabına ait mesaisini bitir
diğini, hazırlanan kararnameleri 
henüz lrendisinin imzalamadığmı 
yeni listede mutat ter~i ve tah
villerin yapıldığmı yenı matbuat 
kanununun tatbiki için vekalet
te ve Istanbul müddei umumi-
llğinde birer büro _teş~il e~ildi· 
ğini, müddeiumumılerın Juzum 
görecekleri takibatı resen yapa
caklarını, fevkalade zamanlarda 
tatbik edilmek üzere bir kanun 
projesi hazırlandığını söylemiştir. 

Nişantaşı yangını 
Amerlkah tayyareciler 0'100 lira 

teberru ettiler 
Nişantaoı yangını tahkikatına 

Gwt rnmA nftlnğn İr~ f.aq1la. lle
rflmqtir. Tahkikata bugün de

vam edilecektir. 
Sigorta şirketlerinin ve halkın 

zararı henüz kat'i olarak tesbit 
edilememiştir. Zararın yarım mil-
yona yakın olduğu tahmin edil
mektedir. Sigorta şirketlerinin 
zararının yarısına mukavele mu
cebince Milli Reessürans şirketi 
de iştirak edecekHr. 

Diğer taraftan şehrimizde bu
Jun~n Amerikah tayyareciler 
Mr. Boardman ve Mr. Polando 
yangmdan zarar göreo fakir 
halka tevzi edilmek üzere Hila
liahmere 200 er lira teberrü 
etmişlerdir. 

Ziya Gevher Bey 
Sıhhl vaziyeti gittikçe salah 

kesbetmektedir 
Ank~ra, 7 (Telefon) - Ziya 

Gevher Beyle çocuklarının sıhhi 
vaziyetleri iyidir. Yapılan kan 
tahlillerine göre tesemmüm Ziya 
Gevher Beyin söylediği gibi 
dondurmadan değil mikroplu bir 
etten husule gelmiştir. 

Gazi Hz. 
Dlln Bursayı teşrif 

buyurdular 
Bursa, 7 (Yakıt)- Gazi Hz. 

bu sabah Y alovadan maiyetle
rinde bu!unan zeyat ile birlikte 
ıehrimizi şerefJendirdiler, doğ
ruca köşklerine indiler ve o
radan da Cümhuriyet köşküne 
azimet buyurdular. Gazi Hz. 
öğle yemeğinden sonra, inşa
atı biten Uludağ otelini tetkik 
ettiler ve oteJi çok beğendiler. 
Buradaki (Hakkın Sesi) gaze
tesinin Uludağa tertip ettiği 

tenezzühe iştirak eden Bursa
lılar Gazi Hz. nin teşrifle
rini görünce hararetli selam 
ve hürmet tezahüratı yaptılar. 

Reisicümhur Hz. akşam ye· 
dide Mudanyaya hareket bu· 
yurdular. 

Bütün Bursalılar Gazi Hz. ni 
coşkun tezahüratla teşyi ettiler. . .. 

Gazi Hz. dün gece onda 
Ertuğrul Yatile Mudanyadan 
ayrılmışlar ve geç vakit şeh· 
rimizi teşrif buyurarak Dolma-
bahçe sarayına inmişlerdir. \ 

~ ,_,, ı._:s awwws - ~ - '-' ~-----, J 
imar faaliyeti 

Ankarada ev yaptlrmak isti· 
yenler 600 den fazladır 

Ankara, 7 (Telefon) - Bu se
nen·n imar faaliyetine dev-am 
e<liliyor. Belediye ve imar mil
dürlüğüne yeniden ev inşası için 
yapılan müracaatlar altı yüzü 
geçmiştir. Harbiye mektebinin. 
inşaatı devam ediyor. 

ibrahim Tali Bey 
Ağrı dağında 

Birinci umumi müfettiş ibrabim 
Tali B. refakatinde bulunan ze
vatla birlikte evvelki gün Kars 
yolile lğdıra gitmiş ve Ağrıdağı
na çıkarak hudut karakollarımızı 
gezmiş, zabit ve askerlerimizin 
hatırlarım sormuştur. ibrahim 
Tali B. buradan Beyazıta gide
cektir. 

Romanyada 600 komUnlst 
tevkif edildi 

Bükreşten bildirildiğine göre 
ı Ağustos münasebetile Roman
yada 600 den fazla komünist 
tevkif edilmiştir. 

Besarabyada da Moskovadan 
yeni gelen 4 boJşevik ajanı tev
kif edilmiştir. 

Dünkü Spor hareketleri 

At yarışları 
heyecanlı oldu 

Dün şehrimizde spor hayli hararet
li geçmiştir. Mıntaka içtimaında yeni 
heyetler seçilmiş, Taksimde boks, Ve
li efendide at yarışları yapılmıştır. 

Boks maçlarında Melih galip ilan 
edilmiştir. Bu maça ait tafsilat ile 
mıntaka içtimaına ait haberi spor sa· 
yıfamızda bulacaksınız. 

DUnkU at yarı,ıarı 
Yaz at yarışlarının ikinci haftası 

da dün muvaffakıyetle yapıldı. Mec· 
Iis reisimiz Kazım Paşa Hazretleri, 
iş bankası müdürü Celal Bey, Ihsan 
Abidin Bey yarışta hazır bulunuyor
lardı. 

Birinci koşu 
Birinci koşu, dört ve daha yukarı 

yaştaki yerli ve arap at ve kısraklara 
mahsustu. Bu koşuya 10 hayvan iş
tirak etti. 14,15 de Ringe çıktıklan za 
man prens Halim Beyin Ibninnuru 
bi1hassa nazarı dikkati celbediyordu. 
Bütün hayvanlar bugün çok şen ve 
koşmak hevesini gösteriyorlardı. 
14. 40 ta sıraya geldiler. tşaret veren 
kampana çalıyor. Yarışçıların Pamuk 
namını verdikleri güzelhayvan en önde 

• • 
o [Valm] ın tefrikası Nakleden: 

Hz. No. ı 8 8mer Rıza 

• • 

Y ahyanın yapbğı vaftiz 
siyasi bir biattan farksızdı 

Yahudiler imperatorun resmini görür 
görmez biiyük bir patırtı koparmışlardı 

Fakat virapa yakın lbninnur nuramayı ise Roma konsUIUnDn huzurunda muhakeme edlllyor 
kapıyor Pamuk geriJedi... Üç doru ' Bu itibarla vaftiz edilmek, remz:ı dileri, mürtet sayıyorlardL Bunlar, 

ı--
l;ir hareketti. Yahudiler hala her ye dinlerinden sıyrılmış ve çıkmış adanı 
ni sene başında bu hareketi tekrar lardı. Çünkü tbrahimin neslinden o
ederek günahlarının yükünden kur- lan bir kimse putperestlerin hükmi! 
tulmayı istihdaf ederler. altında yaşıyamazlardr. Hem yalıudi 

Yahya ile onun etrafında topla. olmak, hem de Sezarlarm köleliğini 
nanlar, hükumeti tanıyan ve Ro-ma kabul inikansızdı. Bu zi11eti kabul et 
idaresinde yaşamayı kabul eden yahu· (Ltitf en sayı fayı çeviriniz) 

Gaziye Ait Hatıralar 

1 Me metçi ustafa e-
mali nas 1 tanır ? 

Filistin rlc'att esnasında - DUşman tay
yarelerinin kapadığı boğaz - Karanlıkta 

Dünkü at yanşlannda heyecanlı bir :ııı yalnız yürüyen Def er 
en önde toplu bir halde bandıraya ge- [Mütekait erk!nıharp binbaşısı için muktazi emirleri verdikten vo te. 
~Yorlar." Birinci prens Halim b~yin Tevfik Beyin eserinden ] dabire başlattırdıkıtan sonra atla 00 .. ıbnJnuru, Hasan beyin Ceyl!nı ik~nci, Harbiumuminin son senelerinde ve ğazı doJaşarak geçmeğe karar verdi. 
lhsan beyjn Sahini üçüncü ,KeldJler. Fi1istin rıc•ati esnasında Gazi Hz., sey- Jer. Yol açılır açılmaz otomobillerin 

•Ainkü mıntaka içtimaında Istanbul m ... 
busu Rana B. ve toplantıya iştirak eden 

klüp mürahhasl:ırından bir grup 

Ve sırasile 150, 75, 25 lira mükafat al· 
dılar. Bu koşuda rökor 2, 24 idi. 

ikinci koşu 
O ç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan ingizlere mahsus olup mesafesi 
1200 metre olan yarışa 7 hayVan iştirak 
etti. Ringe Strombolis ve Flang • Top{ 
çok neş'eli görünüyoriard. j 

yar karargahile Nablisten çekilip Va· iltihak etmelerini emir buyurdula~ 
diihaliç isminde dar bir geçidin met- ve "Atım 1,, diye bağırdılar. 
haline geldiği zaman hoş görülmiyen Gazi Hz. nin atlarını bulup yanı• 
bir manzara karşısında kalmıştı. Düş- na sevketmeğ o zamanın en mühim va,.. 

nıan tayyareleri, geri ile yegane hattı zifesi telakki ede~k sağa sola ve yük .. 
muvasalayı teşkil ede!' bu boğazı, bom sek yerlere koştum. Atlann otomobil· 
balarla araba ve kamyonları tahl"ip terimizin arkasından gelmelerini ten .. 
etmek suretile tıkamıştı. Yolu açmak bih ettiğimiz emirberlerimizden bireser 
_ __:... _ _..:._----:---:-_..;...::----=:=yoktu. Yalnız uzaktan yedeğinde bir 

.., at olduğu halde dolu dizginle gel-

Bir hakikat 
Bir elek· 

trik lltüsU· 
nün priz
de unutul-

masından çı 
kan Nişan-
taşı yangını 

şu hakikati 
g5sterdi ki elektrik denilen 
kuvvet insanlara rahat ve re
fah temin eden bir medeniyet 
güneşi olduğu kadar ayni 
zamanda yangın gibi müthiş 
bir felaket getiren bır cehen
nem ateşidir. 

mekte olan bir suvariyi gördüm. Yak .. 
laştığı zaman Gazi Hz. nin emirberi 
olduğu anlaşılan ve düşmana esir dil• 
şen emlrberlerimizden yegane kur~ 

tulan bu cessur ve fedakar askeri ye
değile 0bernber kanter içerisinde oldu
ğu halde Gazi Hz. nin bulunduğu ye
re sevkettim. 

F bu Ovuncağı bana ver, sana istediğin ransa - O§lum , 11 

Hayvanlar sıraya geldHer... işaret 
yanlış oldu. İkinci işaret yine yanlış"j 
Burada bir noktayi kaydetmeden ge.I 
çerniyeceğim. Dün dikkat ettim .• :Pinti 
cilerden birisi bir türlü çıkmak istemi 
yor. lşaret verildiği halde gem ka· 
sıyordu. Bu tam b•: prcfesyonel hile-

Wt tarafı 4 üncü sayıfamızda) 

O güneşt~n istifade etmekle 
beraber o cehennem ateşinin 
felaketinden kurtulmak istiyen 
ler onu kullanmak yolunu 
hem öğrenmeli, hem de ken
di ailesine ve hizmetçilerine 
öğretmelidir. 

Gazi. Hz. ne refakati son derece 
elzem olan yaverine ve erkaniharbiye 
reisine müşkUlatla derme çatma ikf 
beygir bulduktan sonra irtibat zabiti 
sıfatiJe karargaha refakat eden bir 
Alman erkanıharbi ile beraber atla
rımızın vurüdüne beyhüde yere bir 
müddet intizar ettik. ümidimiz kesi· 
lince yürüyerek boğazı dolaşmağa baş
ladık. Yarım saatlik bir yürüyüşten 
sonra ric'at eden Alman efrat ve za
bitanını toplamakta olaR ve her tarafı 
dolu bulunan bir Alman otomobiline 
tesadüf ettik. MüşkUlatla yanımdaki 
Alman zabitine bir yer bulabildiler. 
Otomobilde asılacak bir yer dahi bu
lunmadığından beni, Allahın km or
tasında yalnn; bırakmak istemiyen yol 
arkadaşımın bütün mesaisi boşa c;tkın- 1 

kadar paravereyim. .CLutfen sayıfayı çeviriniz) 



BBI!! 2 - v AKIT a Atuıt- 1931 
mlf n dinlerinden çrk.11111 ada.mlar ye bailanaeaktı. M d k •tül• A ) 1 
ancak glnahlarraı itiraf ıtlnlk ve Yahudilerin, eski penamberle- ısır a apı asyon ar 
vaftiz edilerek tövbe etmek mukabi rinden birçoktan, yahadilırı bana 
liade Hazreti tbraMm nesline yeni· mümasil bir çok tepşiratta balanmat- l 
den ıirmft olanlardı. Halbuki lmıil lar ve onların vaftizden ••çerek h... Mısır hükumeti milli bir kongre top-
etaUan eenebl ve patpeMSt bir lda- il• yollarına ıireeeklırinl aöylımt9lır J k b •• Ü M J 1 d k • •• 
ruJn hlkmUne ~rdUderlnden dola· d4. JJ&r8 Ut ft JSJr J 8r an &pJtU• 
11 lbraMmla n•li olıaaldan ~ılmuılar Yahyanın bu tekilde vaftiz eUftl I" 1 il • • k • t• k 
dı: Bunların tö'V'be etmeleri ve vaf- adamlardan biri (İsa) idi. Yaln11 aıyon an ga IÇID ar c.r IS ıyece 
tfılenerek ~ahlardan kurtalmala- Ya~yanın layı ne UJllan vaftiz et- Mısırdan gelen son haberler, Mısır,cek bir şey yoktu. Blllkt. böyle bir taı 
rı, ayni zamanda M~sihe, yani mil- tığı mal6m defil~lr. Muhakkak olaa hükQmetinln, ikıiıadt buhranlar dola- flk, halkı aneak isyana sevkedebilir. 
U bir hflktlmıclarm gelecefine dair ot nokta onun va tiz edlle11lır arasıı- yrsfle kapftlJuyonl•r ve eenebilere dl. Onan için ikttsadf buhranı biraı 
Jan itikatlarını tazelemeleri icap ediıda oldufu~~ft tini t kartı cephe almafa karar verdiiini hafifletmek için rapılacak işi . Mqırda 
yordu. lsrall otulları ancak bu şe- Rom•, me i . n sadan ilk ha- if•dt ecllror. bedava yaşıyan, vergilerden müstesna 
kfld t 1 b·ı· illi 1 1 berdar o muı m ladın 18 ve ya on 1 e op ana ı ır ve m 1& 'tanat a ..ı t d f Kapltüluronla.r, qatr yakan, yaJ. o an, fakat orada çahpn ve kazanan 
naı ihya l~n hak Ye liyakat kaıu dokuz lln aeb wa 1 tdır.. nız Mımrda 1•-tılaa köhne ve kırının tcnebileri de verıi vermete mecbur e~ 

1 1 rd B h h k k. Romanın u sıradaki vahsi Pllate -.- k 
mıt o ur a ı. u attı are et ta ıp . . d" . . v• vu.tal bir mti ..... dir. Bunların ıne ve bu suretle kapltilluyonlart il· 

S D N - --=-- - -__ 
TR AB 1 R ı. 1 R 

tt.rlclıede 
Ankara, 7 (Vakıt Telefoa) -

Moıkova elçiliği konaolOlluk ıu· 
besi mOdllrtl Sami sade SGreyya, 
bariçiye protokol umum mUdllrll 
Fuat Semavi, hariciye ılyul 
mOfavirf Saphi B. lerin vekllet 
emrine abnmalan hakkındaki 
kararname takdilu lliye iktiru 
etmiıtir. 

Edime 1111111lll111lerl11l11l11 
llulı•rl••n .. ,.11au olundufu takdirde yahact.iler dha· ıdı " ktn 181 yalıuclilerı tahnk edt· d ok ii ı l 1 ıa etmekti 

ctk Jaueketlerd bul ... ur yqamaaın a en ~ m eM r o an ar . 
nm uıl htlkilndarı olan Allalıa " t ·~•Ur • kuvvet, Mısırdaki ecnebi ifral kuneti· Kapltflluyonları ilga etmenin he· Edirne, 7 (A.A.) - Bulpriı&anda 
Mesih olu millf hükümdara karşı i· Pi!•~e Romadan ımperatorun re· dir. Fakat bu lfl'al kuvveti de Mısır defi yalnıı ecnebileri vergi vermeit bir teftit 11yahati yapmak Uıera Edlr· 
maıılarını yenil~mit ve bafka her han· aimlerını tafıf81\ bir iaım nacaklar hflk61neti ile yaptıtı ittifak mUzakı· ınecbur etmek defildir. Bundan batka neden 30 ki§ilik bir muallim kafilesi 
gi tabiiyeti reddetmiş sayılırlardı. ptlrmtt. ve bunlar~ yahudflerin ma- relerinde, kapittiluyonların ilıaaı ica· onlara müteallik bütün davaları da bu sabah Rifat Necdet beyin riyaseti 

Yalınnm ba fRdrlerl dalreıafnde bedi~e, Y~~ ... rın. kalelırlH dik· bettiğlni itiraf etmektedir. Buna Mısır mahkemeleri karşıaında rüyet altında hareket etmiftir. 
yaptığı vaftiz, siyasi bir biattan mek ıstem1?tı. Yahadıler, bu kaleyi rağmen Mıaırda kapitülasyonlar yaşı· etmektir. lz111lrcle futbol ille lan 
fark8ııdL Bu biat M•ih namına ah· de mabedın mukaddes kısımlarında~ yor vt Mramla bUyUk bir sitle teşkil Şimdiye kadar bu albi davalar ya izmir, 7 ( Vakıt ) _ 9 Sup 
•IJ'Or ve ona ifa edı•ler beklenen me •~rJardı. Hatta ,.....ree, bil eden ecnebiler ondan istifade ediyor- ınuhtelit mahkemelerde, yahut kon80o . • Ş k kul"-l • 
.a.tn ONU1Ula ıfrmlt ola10rlardı. tin Kadtll arulll 1111' lllU4hl• •a· lar • Joeane mahkemelerinde rUyet olu- ızmır1por ve ar ~por ..... en 
lelrltntn M..U., bu t*llde toplana- rt.dL Mıaır hlkbaeti bu kapltiila$)'0n· nuyor "' bu suretle Mııırhlar ile ec- aruanda huuıl bır fatlM>l ma~ 
m orduya k ... nda edecek .,.. )'Üa- Yahudiler, PBMeala lurlacle re lardan ,kartalmak f~ln şimdiye ka· nebiler arasında bir adalet farkı ı.r rik yapıldı, lzmir ıpor 1 • O ıalıp 
dileria •1111 ... nerlnl J'&fdaeak "' ll•l•r balaaaa anealılar ,.urlp itan dar bir kaç defa tetebbtis etmiş. fakat olunuyordu. Bunun maddi ve manevi geldL Gene Altayla Gaıtepe 
... a .. ak .ulneelltL lan dikmek ltılemealal tllaltrlat t.ca bu tetebbilsler mübet bir netice ver- urarları pek çoktu. Çünkü bir kıaııa aruJnda yapılan h111USI bir maç-

Vaftfsla la .. tft bu ldt. Yahudi· vUı, alllılalarma ••td• ebt "' memifti .. )fıeırda hlUulmetlerin ınk sık ecnebiler bundan istifade ederek ıay. ta da Altay 4-0 gallp ıeldL 
ler lHı dDl merulm ve llfrul biat A 11111kad .. laarimltrlnl tehia mah yetin detlımai umumi intihabatın km fa- ıi meırü ticaretlerle kaçakçılık ve A• Ce 
r•lnde Mr araya rılerelc Ranta ta. dı telMdd ettiler. ıılalarla İekerrilrU bu gibi mUhJm lre ile ntefful o1uyo;lardı. Ankar mel Hasna ~ • 
Ml,.tindta ~-, tenebl alimlerin JOMf-, rahadllerla bu lll'&d• lthrin ıilrekli bir ıurettı takibine ma- Mısırda blrle§en ve bu gibi işlerle .. 7 -: Bern tefiri ~ 
taSJlkln•a kart.laeak, ve nhadlle- da~•ıanaı aalatıltln .. •Itri 1 1 mt•al olan eenebller tilpheliz Muıur mal H&all Beym vekllet e..,... 
rln .nadd• harbi .. refll bir netice- ilyler: n o :::~aılerdı ba,lıyan iktiaadl htik6metinin bu ~şebbilsünı itiraz e- alındılı rivayet ediliyor. 

_. rld bl bil •Yahallır fmperator•n nu1lni buhran Mısır htildbnetinin kapitül .. deceklerdir. Fakat Mısır hükOmetinin 
• ve alha., .... ıe en r otomo ıörUr ılrmeı, bU,.ak Mr patırdı ko- onlar ..,.ıeslnt d·aha fula eMınml· ae pahasına mal olursa olsun, kapitil· 1 i F~ ~i • 
dndıreeelfnf vad.clerek ve ürtifaf ka· pardılar. Cllaldl ba nllalerln tehre 1 et ver11Mıfne Alk oldu. luyonlan Ilgaya karar verdiği anla- 1 ~ı 
tur eJU7erek ayrıldı. BHAhan vadini ıetfrilmeılle onlann 11rlatıan ayak 1 

1 fihyor. t t ....,.. 
hak ... ten lnfas ıyledlfinl burada sik· altına ahnın'ıt oluyordu. Yahadlle- ~r~~ ~:-1::1111 A~ı:::~ :u: Mısır Başvekili İsmail Sıtkı Paşa • 
retmeyi hir vicdan borcu saya- rin şeriatir mukaddes tehirde resim ;'.~'.:.:rı~ni ':eı::!1'1utratmııtır. fırkasının tercüman efkan olan "Et- oı, macunlar1 nasıl olmehd1r ? 
nm. balundarulma.munu emreder. Mtica- HUkthlMt, bu ,.rait dalülindı halk· pb,, gazetesinin verditi iki mahlma· - 3 -

Hıncahın~ dolu olan A.lm~n tah· yfr ,elllrlerdeld halk, lladlHden ha tan ver ileri tahsil edememek vaziye- ta rire Mısır hiik6meti, bütün frrkala· Dit mu.tah~rlan ve onlann afm 
lWye otomobill hareket ~tikten Mft· berdar oldaklan umaa 10n derece tin~ d~L Halkı tasyikle elde edile- rını tophyan bir konpı aktederek bu daki teslr~rl bilhaasa dlıtablplerlnl ve 
ra uf ak tef~k arııaları ıhtiva eden ınltff9ir olmutlar vı dtrllal heyet- •eseleyl milli bir karara rapta çatı. dlKlltri sureti hasuslyede allkadar et 
bir vadinin ortuında yalnız k~lmıt- ıer glndererek nst111lenn kaldın1 ... olmaftu.,, pcakdır. DMUdlr. Bazdan ba mbtahzarlana 
tun. GfiD•ı baMıuftı. Ümit v~rıbılecek Aını istemi9lenH. Fakat Pllata yahu Fakat Pila.tenta bu hareketi Hna HWuimet sazetesf, şimdiden bUtiln iyi olarsa herhangi tekilde temlıluıe 
uzaktan bir •tık v~ya bir köy yoktu. dilerln bu talebini reddettlttacten ya. sında blrtok yahadl ntanpenerlerl il firkalara hitap ederek bu mllll mesele nln dişler için ula muzır ohaadrtı· 
Muhit tehl••ll idı. Yalnız dti~~n hadiler dona kalm19Jar •• bet sthl birlerden ve kirlerden ka~ara.k dafla üzerinde bütün efklri umumiyl'nin nı zannını telkin ederler. Diler bir ta 
tayyare bombalarının . . teeirlerııu 8 " yerlerlncllft kımrldıyama.mıtlardı. ra iltica ttmltl•rdL müttehit bir cıpJae haUndı hareket et. birle bll'çok ki.eler fırp.lana •• 
ultmak maba4lle birbırındea pe~ U· Pilate, Romanın ıattfaz ve satvetl vattllel Yalln, h.ealı uratta idi meefni taftl1e etmektedir. şekilde faydalı ve nı fellllde mazar· 
zak aynlmıt olan bazı neferlerin bn~r al tanıttırmak tçla ~er şeyi J•Plll•ia ve Br4•• nthrlnla bnadarna•a plrfl Sadkı Pa~ın, bir '-arllmıato in- ratlı olduiunu bilmezler " ftaahk 
Hclşer ha,.aU g8rtln8yorda. Bunlardan hazırdı. Keftdlsl bund11 r~a, 'lftpöd· yordu. tfturn ei\ınnl, ve \tı patllınentö da ek- ftra& bitin kalıü&U kullu(lu die 
birisine yanaprak ark~daş olmaktan romdaki tahtına oturarak. halkı çafırt lama w llralarda yani mllldrn seriyete hAkim olduğu halde, bu mü· macununa veya diş tozufti1ii•letmek 
bafka bir pre kalmamıştı. Dört btt mıf, halk tGplandıktan 10nra alker 19 aea ......... vaftlı tdll•lt ohna hlm mtısele de bfltfin efklrı umumi· 18terler. Ve şayet ditlerlnı bir sarar 
daldka1ık bir yitr8yilften sonra en ya. lerhte eınlr vererek halkı ihata etmele 

81 
tak aüte.eJdlr· ye)'I toplamak istemeel, onan parll- gelmipae banan baıan da fır~nna yan 

kın hayale ulqtım ve bir as~er~e ar- rint istemiş. halk abluka . altında P•t ı. Y&ttm 14111....._n 8011ra meato haricinde kalan fırkalan vı kuv Irt ve 11.1ulsiiz kullanılmasından Heri 
kadaş oldum. Toı, toprakla or«ilmilf oldatuaa girdUji uman i,an içinde Yü d bl•••llı ve onan vethrl tanımağa bqladığını ve onlar· gelehileeetfnl dilftlnıneıler. Muhte-
Uniformamı karanlıkta iyiee te§hiı • it oldapnu anlamata haşhyarak kor 1 .::ı-..;::.:. aJnl•lflı· la teşriki meeal zaruretini hiaewti· lif dftlerfn mlada.hzarlannıa mUfft 
demiyen bu cessur al!lker, ordaaunan 1'uy& kapılmıftL • 

1 
nf ifade eder. tesirlerini m41tAlea ederken tu netlff79 

bir erUniharp mhltlle artladqbk et- Pli ate batkı bu şekilde topladık· Ba anrlmaaıa llbtM .. idi M Ba hareket Sıtlu Pata htiktınetl· vuıl olunacaktır kf: Dişlerin kolay• 
mekte olduğunun f ar1'ına varmadı. taa sonra ıaı-ine 10rda: t-, Yaltya 11• •1 ... datl':~na n e- nln slyuetlnde mühim bir tahavvül ve ca. ve matlup aarette temislamnlal 

· .. 1 b - . sfh oldafuna eöylem t ve bu sozUnu on k · i -.11.-...1.-- 1 •--ı ... Anadolunun gobeiinden o an u _ Jmperatorun resımlerfne hürmet dltf 1 t 1 rd vuku balandataaa. delAlet ediyor. anca ıJ 1Uu....-r ar .., .... a •••· 
temiz kalpli ve ce88ur Hızır 8"im11 etlllft9enlz topunuzu keeerim! lara kabul ettire•: 

1 
ç n o; a an Yeni vasiyete ıörı Sıdu Pap, nıün- Fakat iyi bir dit mu.tahzarı mutlaka 

ıivuile 1a7et aerb.t konuflll&i• bq- Pilate bana söyledtkten sonra ... ayrrhnata mı •ee ar 0 matta hUU'an kendi taraftarlarına lıtinat e- zevki okpyıp h0ta gideni dellldlr. Ko-
lada. Kavvel maneviyeeini tartmak kerlerlne bakmış ve emretmlt: laa, malh oldnJana. yani bek derek Mıarnn mukadderatına hAklm kuıu ve manzarası fena o1datu haldı 
ıaabadile geceleyin dahi bizi takip• _ Kıhçlannm çeldnfıt lenen halllklr ve Jilllll hUktlmıdar 01 olmak fikrinden vaz geçerek ve rniIIi asıl makadı temiae çok elverifll ola· 
decrit dÜflllan süvarilerinden endife Pilate halkın korkarak onun ar- dutunu nurl anlamı§ ve bu lddlUtnı bir konsre rophyıarak kapftilla!fon bilir. 
edip etınediiini aorduium zaman: Sen zanna yerine ,.ılreceklerlnl unut- n.,. Uıüaat •ttinaltıtlT ıara Hlnıharp edecektir. Eeıkldea ha.nam teamUlde olan dit 
Çanakkale harbinde bulunmadın mı? m(f, fakat yahadller blylıee koıtc- Mlclta 1na nalltn etftP 'Nrmek Ba harbin ilan olunacağına fliphe milstabzarlamına afız ve di§ler için 
dedi; sonra illve etti: mamıf, hep81 boyanlannı uat•ıt ve 1su,..1er, taam rlJalar ılrdQlaU, yoktur. Fakat Sıtkı Paşanın pheına muzır oldatunu idd~ e~en nazariye-

- Orada çqit çqit ukerlerle ku- oenatlırlnl çltnftaımteue koyan ... OltU ftftls .. lllrk• nlnılüdtlll• • itimat edilip edilemlyeceti ayrı bir ler vardı. Halbuki tımdıden yepyeni 
durmq! ., _. ıibi bize saldıran bu ki- bl knllmeyi tercih ettllderial 91yle- ılal ._,..,... "1ltrltr ft 1Mıaanla meMl.clir. bir nuarlye bu fikri alt tiılt etmekte 
peklerdJ. Bellerini kırarak kovalıyan miflercli. kuut .._lınlL Kultüluyonları Uıa etmek Mısır ef ve bllllds hamızl team81dekl dit 
MUBtafa Keınal yetttfnl duymadın mı? Pilate, yahudlltrJn allahlan•· Ba da •a nallıre a,..l llkfldt e.- kAn umlllftlyteinin aon derece ehem- mfletahzar1arrnm tercih edilmul 11· 
o buıtln de bin bqımrzdadır. DU,. dan bu kadar korkmalanndan laa1ret •ap wrllemn. Çbkl h ıttlt e• ıwtyet verdiil bir i9' oldutu için Sıtkı zımı;eldfği hakikatini meydana koy. 
men da onu iyi tanıdıtı için peılmil· .clerek reaimlırln Kadfiaten kaldrnl· Taplar, bir kl..,-1 ••a tdemn. Pap hu te .. bbits dolayJSile mtisahe- mütadır. 
den hızlı •elemez!. masını emrettiff için hadise bertarafı (BlıınffO ret ıtirmesi de çok muhtemeldir. Diıtabibi: Siiat lıınall 

Hudı erkek olıun da kim l .. t Gül.U.iln ı.,le •'Bir kız olmuı yani harikülade ehemmi· - Aman küçük hammcıtnn. Bu 
VAKTın Tefrik••• 94 olursa nuıl olursa olauD. Bir yariiMlan &Jnlauf, ah ile allar ıör retli ve eırarengiz bir takım hldi· tarlayı unutmayın da ıelin olduiu· iri'•....... fuulya ıırıiına bir yırtık chm,, cffJe J'&DIP 7alalmuı l»ot ol· ,.ı., anf•inde b'!lu~m.•11 .. Gü~~~ n~ zaman damat beye çalın, der· 
aaır.aa .. potw, bir ael feıi tak, kartı11nda .........,... nazarında ehemmıyetinı bUI butun dı. 

türlü cilve eteinler ! Bfl,.uk hamm ıene tecrübeleri· arttırmııtı. • Seniye hanım cilveli IHr fiklyetle 

Dallan Dotnuu aranırsa ev çocukları- le Wlinli: Ahretlikl.U. martı da Kız onun ıüaelliiine h~>:'an, lcqım sözünü oynatarakı ''Aman 
nın ahlakım hounlar da onlardı. • Wil..iüi siW • Wr talam aca· elbiıelerine hayr~ haftada ikı de- 1en de... Delinin zoruna hak,, di· 
Çocuklar her piıliii onlafdan 61· yip firaklı 1e1lerle hatlardı: fa gelen keman ~ından öğrene ye söylenir, fakat içinden meaınua 

YAZAN renirlerdi Hattl bazw masum yay ı, priirlcea miyaYlar, hırlar, 6- rek çalap söyledi~ f&l'lalara hay· olurdu. Genç kızdaki aaa'at atkı ... 
REŞAT N U RI nac:uldara ahlakaızlıiın llkırdnıı· ter ıibi 1e1ler çıkararak türküler, ran, haaıb her ıe11ne hayrandı. ıaaen bütün hıa •• atetini böyle 

Hall:nıki bu evlatlıklar daha nı 81retmekle de kalmaz, fırsat bu tarlalar .CSylerler, ıueller okurlar· Araaıra Seniye hanıma ıörücü· pratik bir gayeden aldrtı, den 
Wyle parmak kadarken mart ke· lurea daha ilerlere de giderlerdi. dı. Yahut ela kendileriDclen ıöçe- ler ıeldikçe konakta Güllüm kadar çalııırken ıözünün önünde tama• 
dileri ıibi kızıyorlar, erkek koku· BüyG)c hanrm bu cihetten de rek ıtna1allar, tekerlemeler anlatır- kotUf&ll, çırpınan, heyecanlanan mile bu deiilae bile buna yalun 
ıuna saldınyorlardı. Onlann hepıi pek dHdcatli ve titizdi. Gülıilmün lardı. kim .. yoktu. hayaller dolqtıp için kar bu .az. 
evin hanımlannı ellerinden ıelıe çocuklar4an birile 7almz kaldıiı· Nadide Hanım tahmininde pek Diler taraftan Seniye hanımda lerle adeta hanımıma sisli bir 1a. 
itir katık auda boimaia hazır ,ol· nı, bi.~ ~ere .sakl~dıj~ ıörae h ... aldanmamıfb· Gü~ıüm bir .z~· da, bu hidi~yi .bütün ehem~iyet~· nül ıırrım keıfetmit elurdu. 
duklara haJde erkeklerin ayaklan· men uzerlenne ııder: O kız eana andanberı hakıkaten lırık le anbyan Culıüme kartı ıanp bır M f'b Güla.. Seyi H 
nın dibinden aynlmular. En ihti· ne söyledi bakayım? Ne yaptı ha• heyecanlar &lemine ılrmit ltulunu· yakınlık hi .. i uyandı. Hımm biz· .. w;a. 1 öt ki um • neti "ıi: 
yar dütıUnünden medet umarlardı. kayım? Ben hepıini biliyorum. Ça yordu. Fakat bu timdilik kendi he· metçi bir zaman adeti ar~adat ol· ~uze. 1d ını O.: tutard~ eı;.!. , 

EYlltbklann ,errinden ıenc; q- buk llyle llylemenea Mni töyle •abına delil, Seniye hanım hesabı· dular. e'i:.:buıa küle hı. kadar 
~ı, d~enç ~ kulklanmk ~ kf~bil d

1
e- 7apanm,dbayle yaparun,, di1• deh na Çidi. --'-I b" i "b" G"I .. d GültUmd"iü~nad m't~~~~iyed~ kMoca ~~el bir im ~oktu. u:.llDboy, ı .. 

fil ı. E•e bır er e m11a ır re e- tet aaçar ı. ocua ann ır co u ıı ı u ıu• an •e u n en uuuauer ı. .. • ka 1 b 1.. ki kı 
cek olsa. Ne kadar da piı mideli o- Gültüm: "Valllhi ben bir teY mün de dünyada bir ideal intanı Mli Seniye H. mın keman hocuına P_!S 1 ~ar~ i u J'9~L ~"1:i·k 
layorlardı 7arabbim ! eöylemedim, bir teY yapmadım vardı: KOçUk hanım yani Seniye dersi huırladıiı saatlerde herkee aoy ~rdon. çd 1 1 ,.I 

1
111, 

1

1 O kokulu ıüprilntücillerden lıam haıumefendicilim,, diye kendini hanım... etrafından kaçıtırken Gülıüm o- ve tıd etin en naaı 0 up ta yntı • 
mallardan tut ta ihtiJU satıcı J'&• temize çıkannaia çalııacak oluraa GtllaUm için yer yüaünde Seniye nun dizleri dibine ç&ker, boıtan dom~~·~ h~yret edilecek kadar 
hudilere kadar aokaktan bir eT'kelr "Sen ım. Ben sizin ne matalllar ol• Hanımdan daha rüael, daha •ık, liltı sihi rıcırdayıp inliyen kem•· mını mıni bır alı•, çeleme bir bu
geçti mi kendilerini pencerelerden dulunun ltilirim.,, di1e 7&a1nclu daha lllm, daha ehemmiyetli bir nı haJ'l'an hayran dinler, ıonun· run ... 
atmaja ka!kıJ.orlarch. koTardı. basan yoktu. Genç ıu.ın aelinlik daı ( Blt"*"'J. 
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Harici Haberler . 

Kim kazanacak ? 
At yarışları . 

heyecanlı oldu 
Yazan: H. M. s. Nakleden: 

Hautecıocque Haşmetpenahın casuslan fa • . 
Aimaiilyada halkın reyi ı Üst taralı 1 inci sayıfada ) 

sidir. Çünkü bu suretle birkaç defa Pepita Relll anlatıyor 
yarın toplanacak kendi yüzünden yanlış 'şaret veriliyor, 

kendisi de en muvafık bir fırsatta fır
layordu. Fikdana yazık ki bu ı.sul 

Muhalefeiln iddiasına raımen Prusya hUkOmetlne taraftar bu binicinin idare ettiği hayvanın da 

BusUnden itibaren, sözU Sldney Relllnln karısı Peplta 
Relllye b1rakıyoruz. Peplta, vaziyeti, kocası Ruayadan 

döndUkten aonra anlat.yor 
olanlar fesih taraftarlar1nın muhakkak bir muvaffakıyet· aleyhine oldu. Doktor: 

sizllte uır1yacaklar1nı söylUyorlar • üçüncü işarette koşu başladı. Ko- - Kocanızın tam bir istirahate ve 

Berlin, 5 (A.A.) - Prusya diyetinin tayini hususunda Alman hükumetin- lan yerinde toz ~um~n birbirine karış- mu~iti değiştirmeğe ihtiyacı vardır, 
feshi için pazar günü arayi umumiye- den istimıaçta bulunmuştur. mış ka~çılar ışleyıp duruyordu. ded~, ~esela Fransaya veya Akdeniz 
ye vuku bulacak müracaat Alman D b k .1 h • Bayraga 300 mere mesafede Ihsan sahıllerıne gidemez misiniz? 

, öyçe an ı e ususı Frsnsız b · k d ·· t·· B k 1\1 F' 
siyasi mahafilin meşgalelerinin ön sa- bankalar1 arcsı:;,dakl mUza· :.ıyınt. ~mFç,ısı uş ;· bu. ~oş~y•uı. y . S ılRhakika Sidney pek yorgundu. 
fında gelmektedir. Muhalefet fırka- k yo ının rang · opu ırıncı, "' an onra usyada geçirdiği maceralar 

ereler t · St bor · 'k' · Ak'f b · b' · · Iarı, muvaffakıyetten emin oldukları- > • •• esm rom ısı 1 ıncı ı eyın onu ıtırmı~ti. Bana bir şey söyle-
ru bağıra bağıra söylemektedirler Fa- 1 ~~·~ 6 (A.A:) - Doyçe bank mu· Ketje de Bruxellesi üçüncü olarak gel mezdi amma, dostum yüzbaşı H. 

• messılı ıle hususı Fransız bankaları a- d'l \r asil 300 7- ?- ı· b J b kat, Prusya hükumetine taraftar o- sında . ı er_. e sır e • '" -" ıra un arr ana anlatmıştı. 
lanlar bir takım rakamlar göstereHk rru 

1 
eı:.evm Panste ce~~yan etmek mükafat aldılar. Esrarengiz gözlerin bizim bütün 

diyetin feshi taraftarlarının muhakkak te o an muzakerelere bugun. ve yarı~ Bu koşunun rekoru 1, 16,5 idi. harekatımızı tarassut ettiğini hisse-
. da devam olunacaktır. Aynı mahafıl D"rt d ha k t k' , 1. d. d t b bır muvaffakıyetsizliğe doğru gitmek- .. k . . . • o ve a yu arı yaş a ı ) er ı ıyor um. şte u sıralardadır ki ko-

. muza erelerın ıyJ bır yolda cereyan , a at e kısrakl h ı R d .. · ' te olduklarını ıspata çalışıyorlar. Ha- •V• •• 'e rap v ara ma sus o an camın usya a en muhım adamların 
. . . . . . ettıgı mutaleasında bulunmaktadır. b k mesafes' 2 400 t 'd' d b' · ki:kati halde vazıyet çelık mığf erlılerın . u oşunun 1 • me re ı ı... an ırı olan D .. Ruslar tarafından 

bu teşebüsünün muvaffakıyete Baraelon limanında bir hadise Fakat programlarda mesafe 1200 met- oraya celbedilmişti. D .. nin kansı 
mazhar olacağını veya muvaffak1yet- Barsölon, 6 (A.A.) - Amiral Rön re olarak gösterilmişti. Bir müddet Bolşeviklerin amansız bir düşmanı j. .. .. • • ~eplta Relll 
sizliğe uğrıyacağını kestirmeğe müsa- ismindeki Arjantin kruvazörü, cezir münakaşalar yapıldı. Ve nihayet 2.400 di. D. giredken kimseye haber verme goru~bılırsı~i.1:. . 
it olmıyacak bir şekildedir. Prusya esnasındaki kuvvetli bir cereyan neti- metreden koştular. Bu koşu günün mişti. İşte onun kayboluşundan son- Zıyaretçı ıgıldı: 
hükumeti ile yakından temasta bulu- cesinde palamarlarını koparmıştır. en heyecanlı koşusu idi. Rüçhanın ge-- radır ki Sidney, bir gün eve dü5iin- - Moskova ve Petrograddan gell-
nan bir takım mahafil, sağ cenah ile Kruvazör evvela etrafındaki gemilere çe~ hafta ~ıa.ıtay~ Yenilmesi k~ndisine celi gelmiş ve: yorum. . . . 
komünistlerin takriben 10 milyondan çarpmış, sonra şiddetle iki sahih dok- baglanan umıtlerı kırmıştı. Dıkkat et- - Her ne olursa olsun demisti . Kendımı tuta~adım. Bır (ya) de 
fazla rey toplıyamıyacakları mütalea- la müsademe etmiştir. Doklar üzarle- tim: Herk.es. Abeyyanın ~irinci gele- Rusyaya dönmiyeceğini vadei. Hatt~ dım.:_ ~ d~va: ettı. . 
sında bulunmakta fakat şimdiki vazi- rinde bulunan iki gemi ile hemen baş ceğıne zahıptı. Fakat netıce bambaş· bizzat ben, kendi elimle bile mektup ve ' ~ovadan gehyorum. 
yette göze görünmiyen her türlü kuv- aşağı denizin dibine inmiştir. Bun- ka oldu. Nispeten mesafesi en bUyük yazarak seni davet etsem bt.le - Or.~da .~azıyet nasıl? 

J b R .. h d · ·· d · - Murnkun old v k d t vetleri de hesaba katmak icap edeceği- dan başka beş kayık ile bir balıkçr ka o an u yarışta uç an aıma on e Sözlerine pek de ehe · t . . • . u?'u a ar ena. 
't k t'J h' · · N ·ı v mmıye ver Herkes sıkayetrı B · b · tt ni söylemektedir. yığı hasara uğramıştır. Telefat vuku- gı me ~ure ı e ırıncı, aı agan~n meden vadetmiştim. Esasen Rusyada ~ . :ı • ız~ u vazıye en 

işin nazari cihetine gelince, vaziyet una dair haber yoktur. Ald~rvişı oldukça ar~adan .. gıt- bir seyahat fikri, beni pek rle ok- kurtaracak bır ~d~m lazım. . 
şöyledir: Prusyada rey vermiye hak· Ayni hadise, ayni şerait dahilinde mes1ınbe rh~ğme{n k;.1a.n yTerınde ı~n.~l .. şamıyordu. Fakat bunun sebebini sor lav Bu .~.r~~ık :ıozu: l~arne~~l sol/U· 
kı olduğu beyanile tesçil edilmiş olan Tarragonede de vuku bulmuştur. V:~ ra ım30e0 e;_ 1~~ l' ayy~~af iu~- dum, Sidney: gına] 1 ış 1• ek.t~r Sa le va 1 et on-
müntehiplerin adedi 1930 da Rayştag Bir vapur, palamarlarını kopararak a- cu gelerek ' ,) ' ;} ıra mu a a • - Bolşe\·iklerin intikam almak iı;. muş ok sa ger 1'd açKarı onu ama-

. b . d'ld·w· . . . b' . dılar ted'kl ... d" t k' . d k. men apıyamryor u. ocama: ıntıha atı ıcra e ı ıgı zaman 26 mıl kıntıya kapılmış ıse de hıç ır gemıye n·· h d" k" k 
2 49 

r:: 'd' ı erı uç or ışı var ır ·ı, onları s· d d' . kt'l km:., 
1 

b. 
yon 400 bin kişiye baliğ olmuştur. çarpmamıştır. üç anDı~- duUn ucUrekoru • ,.> 1 1

• Rusyaya çekmek isterler. Boris Savin· t k-:--l.tız, e 1t' va 1B~ çod 6 '"'e tt~r 
or n oşu k ( . . . eş ı a yapmış ınız. ız evam e ır 

O tarihte~ b.u ana k~dar rey. ver- Çlnde bir nehir 1000 kişiyi (Handikap koşusu) dDört ve daha 0 ıle Jeneral Kutıepof bun!.ar ~e- dik, bugün, eski teşkilat hemen he-
mek hakkını ıktısap etmış olan kımse- öldUrdU yukarı yaştaki halis kan İngilizlere ~~ındadır. Bunlardan başka uç dort men e~i vaziyetine gelmistir. Bal-
ı h b d h ·ı d ')' b 1 kışı daha var a er esa a a 1 e 1 ır ve un arın Nevyork 6 (A..A.) - Pekinden Atr mahsus olan bu koşunun mesafesi 2000 · • kofu hatırlıyor musunuz. O da bizim. 
da 400 ilci 500 bin kişi olduğu f~rzolu- sociated P:esse bildirildiğine göre metre idi. Bu koşu dünkü bütün ko- Bu !!>Özleri söy~~diği zaman~ koca le. Tuenkof, Alvendrof ve Yoris-
nursa bu ayın dokuzunda mustccel . . . şularda olduğu gibi tahminimiz veçhi- mın da Rusların duşmanı oldugunu bil lavski de hep beraber çalışıyoruz bu 

U t h . 1 • :ı.t 26 ·ı 900 b' Pang - Tse nehrının feyezanı netıce- b" .. . . · d x 1 d' k' b 
m n e ıp erın mm. an mı yon ın . . . .. .. le geçti- Yalnız utun tahmınlerın mıyor um. vy e zanne ıyorum ı u gün olmazsa yarın muvaffak olaca-
kişiye baliğ olacaktır. Hesaba esas o- sınde 1000 kışı olmüştur · hilafına dün Celal beyin Folespuvarı mükaleme bir sah günü cereyan edi- ğız, fakat siz bizi pek ala tanırsınız. 
larak bu tahmini rakamı ele alırsak nas Budalaca bir cesaret 1 ilk fırlayışta numarayı kaptı... Ve he· yordu ve D .. pazartesi akşamı Ru~lar Gayet güzel planlar yapıyoruz amma 
yonalistler~n teşebb~sünü~ .muvaffa- Babra, (Andaluzya) 5 (A.A.) _ Bfr men bandıraya bir iki metreye kadar tarafından Rusyaya ce1bedilmişti. tatbikat sahasında hiçiz. Teferruata 
kıyetle netıcelenmesı için ıntıhap san- mezarlıkta çahpn btrçok amele, içle- hep birinclliti muhafaza ett'f. 200 met- Erte f sa_bah. ~ekamn bir adamı dalın kaltvoruz. ve en ıriize:l _lırAA.t. 
dığına giden.bu miktar halkın yarısın rlnden hangisinin daha cesur oldufu re kala Suphi Paşanın RosbeUesi ye- bize geldi. Saat 11 idi. Evde. kocam tarın kaybolmasına sebep oluyorur, 
dan fazlasının sandığa diyetin feshini ı· d b h ... 1 B' tişti. Ve tam kolan yerine 50 metre ile beraber Fransa seyahati·miıden ve nihayet de usanıp bırakıyoruz. Bil 

sure ın e a se gırışır er. ır genç 11 .v. b hs d' d k H' t · .. ·· '' -talep eden puslalar atması iktiza eder. k k b. d k k t kala öne geçti. birine ıgı aldı. Bu a e ıyor u . ızme çı mosyo ar- seniz öyle fırsatlar kaçırdık ki. Ne . ız naaşını a ır en çı arara e ra- . · · d b' · · · 
lFlhakika Prusya kanunu esasisi bu suretle Suphi Paşanın Bosbellesı (2,9) nen ısmın e ır zıyaretçıyı haber ver- yapacağımzı biliyoruz. Bize, bizi i-

l) b. ~ t' (f k 1 . . fında dans ederler. Bunu haber alan k .1 b' . . C 1•1 B · F 1 mi"'ti İsminin Varn ı a a . • y·· b p e ısıs ın muva a o ması ıçın rey .. .. .. . re or ı e ırıncı, e a · ın o espu- :ı- • en o m sın naza- dare edecek bır adam lazım. uz a~ 
verenlerin ekseriyetinin değil mfüıec- hükQmet mem~rla~, . oluler dıyarı rak varı iiknci, Ahmet B. in Drocourtu Ü· ran, ıiyaretçi hiç de lngilize benze- Relli bize kumanda etmesini bilen, ce-
ul müntehipler ekseriyetinin rey vere- kaslarını tevkıf ettınrler. çüncü oldular. miyordu. Dehşetli bir sakal, yaban- sur, kendine itaat ettirebilecek birisi 
nk filen müzaheret etmesini derpiş ey Rusya - Arjantin Bahsi müşterekte en fazla mükA- cının yüzünü kaplıyordu. Yüzünden, ıazım. 
leDH!ktedir. Varşova, 6 (A.A.) _ Büenos Ayres- fatı plase alındığı halde Folespuvar ka kıllar hemen hemen g~zlerin~n. ta a.1- Sidneyin gözleri parlıyordu, ya. 

Halbuki feshi istemekte olan fırka te bulunan Amtorg Rus ticaret he- zandı. (At kaçar şansı kazanır) derle~ tından çıkmışlardı. Çılek gıbı bı~ nakları kızarmıştı, sağ eli asabiyet· 
yani halkçılarla beraber sağ cenah yeti azasının tevkif edilmesi üzerine ne doğru söz.. • bakışı vardı •. Onc~ kocam! son.ra benı le .açılıp kapanıyordu. Varner devam 
muharipleri ve komünistler hep tera- . • . .. . . . Beşinci koşu muayene ettı. lrı boylu, genış omuz edıyordu: 
ber eylül ayında takriben 12 milyon Sovyetler birlıgı hükQmetmın ArJantin Mahdut handikap) koşusu: Uç ya- ıu, gayet uzun ve kuvvetli kolları _ B k H k bi baş a-

·1 . .. beti . . k ın v d 1' k k d' . . ktıv 11 aşımız yo • er es r 600 bin rey elde etmiQlerdir. Binaen- ı e tıcaret munase erını es ege şın aki yer ı ve arap er e ve ışı vardı: Fakat elimı sı gı zaman e e B 1, f 
0 

t Al dorf 
:ı- 1 b k · . v rıyor. a ıco , pperpu , ven , 

aleyh bunların yalnız başlarına mu- karar verdiği söylenmektedir. tay a~a mahsus olan . u ~şu yıne rinin çok yumuşak ve nazık oldugunu Vorislavski hepsi sizi istiyorlar. Içi-
ff 'k t ld 1 . . . A ok A 0 Uk tahmınimiz veçhile netıcelendı.. . gördüm. . . . . 1 . 1 . va a ıye e e etme erının ımkanı y iman • Avusturya g mr R' . fh ]' h 1. . k mizden bırısının ngıltereye ge P sıZ& 

tur. Fesih kararı verebilmek için ey- blrllll meselesi ın~e ış ı a 1 ve eves 1 sıçrama- Ziy~r~tçı ?cama:.. . . . • müracaat etmesini kararlaştırdık. Vur 
lül ayında rey vermiş olanların bu hu- La He 6 (A.A.) _ Be:fnelmilel lakrla gıren tBaylar yavaş yavaş( s~h.,a.;~ -:. Sızı, d.edı, h~susı bır ış ıçın yal- mağa hazırız. Fak.at elimizi idare e-

l . k.f. d v•td' b , çı ıyorlar. u koşunun mesa esı ... _ nız gormek ısterdım. . . . • 
ıusa rey verme erı a ı egı ır, u daimi adelet divanında Çekoslovak ve t K ok er; ger v. i . .. decek bırısı lazım. 
grupların o zamandan beri fazla ta- . me re. oşunun ç s - ~ecegı aş. - Kanmın yanında her şeyı go· - Siz kimsiniz? 

ft kaza 1 1 1 kt 'd' Italyan ajanları Avusturya murabba- kardı.. rüşebiliriz efendim 
ra latr ö nm .. ş .? m~ arı ~l~ kezı ırt. sınıı\ gümrük birliği projesi hakkında- Yavaş yavaş sıraya geliyorlar. Hay - Nasıl isters;niz. Fakat mPsele - Beni tanıpmat7.Sınız.ddFakat beld~v~l 

§ e g ze gorunmıyen gız ı uvve · 1 f 1 k . t'yorlar Jokeyler .. . . d' (d zi tanırım. e rogra a rasge ıgı-
Ier burada hesaba girmekte ve Prusya ki beyanatına cevap vermişlerdir. Bu van ar ır ama ıs. ı. d'd: . r tamamen hususı hır mahıyette ır ur 'z ,.e evinde on beş gün kaldığınız 

. • • 1 .. 11 . • ·· k numarayı kapmak ıçın ı ınıyor. Za- du) siyasi bir meseledir (yine durdu) nı 
hükQ.met mahafılının telmih etmekte mese eye mutea ık umumı rrnza ere 11 1 ta t d tazam bir isaret . . her ber Aleksandrı hatırlıyor musu-

1 d . va ı s r er e mun :. Rusyaya aıttır 
olduğu kuvvet er e bunlardır. Son nihayet bulmuştur. verm ğ alışıyor nihayet oklar gibi S'd . · .. 

1 
• 1 şt Rus nuz? Holandah Van den Boşun va-

..ı: 1 d h 1 fet f rk 1 b h e e ç ı neyın goz erı par amı ı. · .1 (' 
1 1 a .. n er e ~u a e . ı a arının ~. • Fas sunanı Parlata fırlıyan taylar bir solukta viraja ge- yanın onu ne kadar atakadar ettiğini puru ı e ırarınızı hat.ırıyor musunuz. 

ran dolayısıle gayrı memnun olan kut- Paris 6 AA) _ F s sultanı dün liyorlar Her nedense dün Güler neş- b'l' d Aleksandrın bunu sıze sadece kendı-. ld k , . . a · ı ıyor um. . b 
1 

. . v. . . . • 
leler üzerinde yapmış o u ları pro- M h 1 sk . ·ım· t' esiz ve ümitsiz koşuyor. Tayyar bu- _ P.J-' d d. karımın yanında sıne o bahşış verdıgınız ıçın mı yap 

t . h 1 . . eç u a erın mezarına gı ış ır. IC'l\I, e 1, v . 1 B.. 1 bl 
pagandaların ne esır usu e getırmış .. ..v gün mütemadiyen arayı açmak istiyor. .. . tıgını zannedıyorsunuz. oy e r 
~lduğunu tayin etmek müşküldür. B~g.u~ ogle ye-megtnı . Ramb.uy.ede Fakat Yegane hiç peşini bırakmıyor. f~zl~ h.a~va~ i~~i~ak .. ettiğine gorc. bı- tehlikeye kendini kim .~oyar. Sizi, 

Yalnız pazar günkü neticede plebi- reısıcumhur M. Dumer ıle bırlıkte Hamdi beyin İncisi de bir derece rıncı, ıkıncı, uçuncu &~!en ~av~an- sokakta. tanıyıp onu gonderen ben f. 
sistin muvaffakıyeti takdirinde Prus- yiyecek, yarın müstemlekat sergisini alabilmek için forslıya forslıya &tılı- ların biletlerini alanı.ar ıkra~ıye ka- dim. Petrograddan ,·apurla kaçırttı. 
ya hllkQmetinin hemen istifa edeceğini ziyaret edecektir. yordu. Neticede Süleyman efendinin zanırlar. Bunun tevzı. ta~zı dunyanın ran da bendim. O zamanlar, kendimi 
bildirilmiştir ki bu doğru değildir. Nevyork bankalar1 komisyonu ikinci Tayyarı 1,26,5 rekor ile birinci, hemen her ta~a!ın~a bır~ı~. 

1 
size tanrttıramaz~ım. Çünkü herkes 

Hükumet, istifa için yeni diyetin N k 
6 

AA _ B k 
1 

k Ihsan beyin Yeganesi ikinci, Hamdi Satılan place bıletlerının p~ra.arı benden şüphe edıyordu. Bu suretle 
içtimaını bekliyebilir. Şimdiki diyet . evyor ' <. · .) an a ar o- beyin İncisi üçüncü gelerek 200, 75 mecmuu tarholunur ... Kala.n bakıyeden <;izinle görüşmek kabil olmamıştı. 

. . . . mısyonu Amerikan bankalarının Al- , . .. . "zde 1'" i '-'arış encumenıne ayrıla- . .. d b·• k · · hi ise rey llstelerının tetkıkınden sonra . . . . . . 2;} Jıra mukafat aldılar. yu " ." . .. . . .. _ Sıze tcşckkur e e ı.me ıçııı ~ 
fesholunacaktır. Listelerin tetkiki ise manyaya karşı mesaı ıştırakı zıhnıye Dünkü koşular çok heyecanlı oldu. rak bu bakıyenın y~zde seksen beşı uç olma7.s.ı. isminızi ~öylcyinız. 
eylül ortasına kadar sürer. ti dairesinde, alacakları vaziyet llak- Bilhassa bahsi müşterek çok fazla ya- müsavi kısm~ taksım olunur. . - Drebkof Moskovada Beyaz 

k d k · b' 1 · l · · d b b ı Bu müsavı kısımların beherı place.. ' . • .. Yeni intihabat ise bunu müteakip ve m a omısyon azasının ır an aşma pıldı. Bahse gıren er ıçın e a a arı . . Rus teşkilatı reisiyım. Elan şuphe e-
. - · · d ı · d imiş 4 :- ya de kazanan hayvanların bıletlerıne . takriben 3 ay sonra yani kanunusani hasıl etmış olduklarını tebllg etmıştır. ve vali e en yanın a ge - ·1 

• • Ew k 
6 

h . diyorsunuz, yüzbaşı, ışte • pasapor 
d k . kl b·ı bulunuyordu taksım olunur. ger oşuya a:>van I . . f t'l .. ·· bidayetinde yapılacak ve işte ancak o Mısırda bir istifa şın a ı çocu ar 1 e · . . k t . . k b' . . . tum. Sizi bir ngılız sı a ı e gorur 

zaman Prm~ya kabinesi istifa JMcburi- · Sahsı mUşterek ıştıra e memış ıse anca ırıncı ~e buraya kolayca gelebileceğimi 
1. k Kahire, 6 (A.A.) - Kral Fuadm ka Bahsi müştereklerde bahis iki tür- ikinci kazanır .. Geçen hafta bahsi müş 8~.m:. .. JJ ı:- .. h . ., 1 te Sa 

yetinde ka aca tır. "d" .. . . t d'v . k . 1 ..... d h b t 1 duşunduler. -..a a şup e mı· Ş lemi mahsus mu uru Tevfık Paşa ıs- lü yapılır Birisi Gagnan , ıgerı tere gışe erı onun e esa a ın yan ış- b' kt K d' .. Pa 
Alman bankaları muameleye t'f . . t' p]t: .:...ı· • • yapıldığından bahsedenler vardı. Bu vinkoftan ır me ~P· en ısını·-· • 

b 1 d ı a etmış ır. cıcnaır. . t .. d .. Berlınde rasgeld1gLJD 8 ' a 1 ı BUk Gagnant bilet alanlar, kendi tut- hafta dikkat ettim. Kimse bu tarzda ns e gor um. . ' 
Berlln, 6 (A.A.) - Alman bankala- M. Venlze osu~ re, t kl h . b' . c· geldiği takdir- bir sikayette bulunmuyordu Koşular- Orloftan da hır mektup daha. Buyu-

n muamelelerine tekrar tamamen seyahati u a.~1 a)'lan ırın 1 
· ··kA. s · ·· · .. · ' · runuz. Londraya geldiğimi hl\ber a-

B"k 7 (AA) y ba k' de mukifat alırlar. Bu bilette mu a da bahSl muşterekı uzerıne alan kım- B d . • b' . gi 
başlamışlardır. u reş, · · - anan şn ı- fat şu tarzda tevzi olunur: Uumum sa- selerin çok dürüst ve memleket atçılı· lan Mister .• ( u~a ~ .sı~~1

1 d~)r ınde~ 
li i!'!. Venizelos 18 ağustosta buraya . . . d v . 1 liz memurunun ısmını soy e ı -

Fransanın yeni Berlln sefiri - tılan gagnant bıletlerını!l hasılatın an gı hesabına çalışan şahsıyetler o ması . . 
eBrlin, 6 (A.A.) - Fransa hükQme- gelerek iki gün kalacaklardır. Kral mu yüzde on beşi yarış encümenine ay- hesabatın beynelmilel nizamat dahilin de bır tavsıye. 

ti iktıs~t nezareti müsteşarı meb'us M. maileyhi Sinaya carayında kabul e- rılır. Mütebaki yüzde 85 kazanan hay de Y!1Pıldığına şüphe bırakmaz. . . Sidn_ey bunl~rı tet~~k ~tti ve hep 
F,rancua Ponaenin Berlin sefirliğine decektir. vanın biletini alanlara taksim olunur. Zeki flllml sının dogru oldugunu gordü 

- .Pü.d ~etl~~e ise ko~ua. 6 dan !(_Bitmedi). 



Galatasaray kürekte 
neden kazanamadı? 

Yanılan görenler için bunun ceva
bını vermek pek basittir : Çünkü 

Ist. mıntakası 
Dfln intihabat yaptı 
ve yeni heyetlerini 

~ti 
BUttba klU1t marahhulan dil• akl 

tiirk ocafl blnaaıada oplaaarak faali-

Dünkü Boks maçları 
Mellh,Romanyalı Bunya maçı heyecanlı 

oldu, neticede Melih sayı hesablle 
gaUp addedildi 

yetleri hitam bulan mıntaka Jaeyetl Din 8tad7omda laararetli bOM awq- Şadi - Jatavro maf!nı Şadi •11 
çalıımamııtı •• azalannı intihap ettiler. Merkezi amu- lan yapıldı. Bulardan billuuıaa Ga· heubile kazandı. bu bobör temi~ dl-

• mi reisi Ali Rana Bey de koaırede ha lataaarayh Melih - Romanyalı Duaya lilttiyor. 
ı.tui>al kürek birincilik müsaba- İstanbul kürek birincisini tayin e- zır balanuyorda. maçı çok ehe-fyetle beldeniyorda. Glnifn ba heyecanlı kal'fllqmaıa. 

IUI ama aUnii Beykoala yapıldı. den kıdemsizler müsabakasını nazan Konareyf tam t birde eald Melih birbç afta nel yapılan SelA· nndan evel birkaç amatör maçı dalla 
Neticeler aeçen hafta tahmin ettliimiz itibare alahıft: mı•taka reisi Fetl~a:U. bey •çtı. mi - Bunya mapaın aalibinl demi yapıldı. 
dıl pktı. Nektal nuanmızda yanıl- Tek çffte kıdemsiz: Fenerbahçenin KOD&'?& riyasetine birl8iaiB intihap etmfttL Bu maç dUa Hyircilerfa bl- Ytlzme seçmeleri 
lltadık •emektir. O yazımızda Galata- Seyfisl Galatasarayın en iyi k8rekçlsl edilmesini talep etti. tttİfakla Muvaf ~.::r he7ecanı aramada yapıldı. Dtin BUyükderede ytlzme mmtalal 
~Jlılann yedi aenedenberi latanbul Emini geride bırakarak birinci pl•L fak Bey intihap edildL Pakat kendisi ; d~ ':. heeablle &'aliblyetile neti- bfrfneilfff seçmeleri yapıldı. Muhtelif 
llmPlJenlataaa pek kolayl*I• aldıkla Halbuki Galatasaraylılar en ziyade bu kabul etmedi. lldnel defa Tahir Kev· : :ıibi ti :•fih •a:~rfn ba sa- meafelerde apfıdakl ytizfleiiler ffaa-
:r-ı- h Hneye kadar k&l'fd&nnda dd- mlsabakadan emin bulaauyorlarilı. kep beyi intihap Ntiltr. Ri1ue- ruz. ye arannı vau• bulmuyo- le kaldılar: 
dt nldpler bulanmadıtını, fakat bu Flbt tahmfa hllAlma Emin serlcM te pçtL EnelA latanba1 mıntakamn& Melihfn ilk ravundlardakf hWmf. 100 metre 1erbest erkekler: Saat. 
._ eltNI" tehl•ell rakiplerle kar- kaldı Şurada ld nokta var ya E.ıa lls TerildL hthi Tahslll .., auata- yetine ratmen Romanya! f-'- Halil (G. S.) Omer, tıu.aa (F. B.) S.. 
111---eaı . katuıl •nelik raponma obda. Yap. ı pro -.,o- llm, Zeki (B B) 
~ arını, yedi •nelik mütemadi pbflll&mıf&ır ve yahut da Se)'fi Emf- mıı olduklan 'ftaifl ki .. ra111aasıa JMfiB 8 bilaea 1 ve MlrirJaei ravund- 400 metre •rbest erblder: 9 71-

:"'bonlafuıı ba •ne tehlikede ba· ne nuaran daha iyi ve kanetll bil' ki nna bUdirdLTopkapı kl:...•ea Nomai lardald barla tefenuka nuan iti· ddl glrdlffnden 4, ve 5 kftfllk Od IJWı 
dafaaa kaydetm.lıtfk. rekçfdfr. Bınfnfn fena bir kflrekçi ol· bey burada muhik bir ıtııuda balo· bara almaeaktı. Yedinci ravundda pa ayrıldı Bfrind pııpta Salim ., .. 
Nitekim blyle olda. San kınam- dafu hiç bir vakit iddia edilemez. Şu da. Heyetin lkfnel ki kllpleriae Melih yedfff •rt bir saf •l\'fqia te8f. ..m. f rkl ·ve 8. 19 D. ile, ildnd SJ'1IPıt 

hlar Jedl ....ctenberi uhdelerinde bu· hi •• 1-.1L rile nlkdavun bile olmuftu. 1 - a a 
,~ nl_._" 9 ....... _ 

1
_,_ f muhakkaktır ki Emin çalıflllamıştır. ç muavenette buluaJllMlılını 167_.. Melih b-..a- i..ı k tli ta sabık pınplyon Şeref 35. 8 D. De 

AlllRIU _,an Almlnbul kffrek b .n11c:. F thi Tahsi be fa ta- -- ~·n - une yum- b ld 1 So kal 1 SaJf• bllaı BeJkollulara ıka tırdrlar. işte şampiyona üzerinde mühim rolfl e n Y afzuln.-n • ruklanna, mukavemetine, bilhaua irinei o u ar.. na an ar 
P de bu milsabaka oynadL mamiie tatbik edildi, onan haricin ~llffae ratme çok tecrlllbeelz. (B. B:) Şeref (G. S.) Sedat (K.), IJi;. 

Aeaba an kırmızılılar b• pmpi- "'- ' de hiç bir şey yapılamazdı diye ~enp n - saa (B. B.) Kemal .. 
..Uaia ·~ kaybetıtfler Bunu tet- .ud çifte kıdemsizler: Beykozlular dL N ti d b 1 edfldi. dir. Tfbe yakın ma~ yapaaıı pfşldn h 1 Nih 1 (B. B.) .__ • G 1 tasa ver e ce e rapor ka a bl feel 1i ka bl 1 100 metre anım ar : a • 
~ edeUm: a a raya nazaran daha iyi klirek Sıra heyetlerin raporuna gelmlftL r pro yone n rpsma Ye Arlatl (G. S.) Emine (F. B.) 

lhıYel& ba sene bitin klipler çok çektiler ve birinci seldiler. Altlann- tik defa k8mflye denizelllk heyeti re- genç, çok milatalt fakat o nf&pette de 200 metre kurbalalama: Nafii (C. 

tahfklar .._ deafz heyetinin şayanı dald fıta hiç 1Uphe yok ki Galatuara- isi Ekrem RBpfl bey çıktı. Raporunu =:ıs ~~nı!:ır:~ç=~:e:: S.), Sedat (K.), Zeki (B.B.), Kasım, 
laMir f~tl de iasimam etti. Hal- )'in iki çifte fıtaamdaa daha fena idL okudu. Yapmış olduklm manffala- d • ç Sa1m, BelL 
hkf Galatauraylılann yedi Hnelik Bu da çalıpıaarn netfeesidfr. yetil faaliyetten dola)'I keadJsi fid- en d= ah fU :· 1 berabe 100 metre kurbalalama: Ariatf (C. 
PlllllPbealatimn Yerdifl gururla P· iki çifte dirseklf kıdemsiz: Bunun detle •Hotlanclı. Bund;n IOlll'& futbol ti ~ it••~: dlle~:r. Bunr;.:: S.) Mlnener (B.B.) 
..... *lan ba mU.bablarda almış &'iref, bob heyeti raporl~ okaHa. ee enm a e ti 200 metre erkekler: Saat, Ralft 
.ıc1'*1an lletieeI.rle meydana f4ktı. için d~ ayni şeyi aöyllyebillrlz. Gala- Ve kabal edildi. Atletizm ı.eyetlnin ra •• ravundlardakf bariz hilfmiye (C. S), Ihsan (B. B.), Cemil (B. B.), 
Ban lmlmmblann altlarndald frtal tasaraylılar yalms üç çifte kıdemsiz.. ponanu azası latif t ... ldda i~n nuan itlkra alınarak verileeek olan HBaeytn (D L) 

a- Sa k ı ı a e m.., 8 ba hatasız htlktlm h•• Mellhl fena bir • 
l'la ••ıı •eliyetine, veaaitinin bol- leri kazandılar. n ırmızı ı ar §8111 mıntaka reisi okudu. EpeJ •tlnak&f& hem de yaban 100 metre aırt Uatü: Zeki, Neemi (B. 
l1lfau nömen •n aiyahlılar dalla piyonlata kaybettikten sonra protesto edildi. Ve idman heyetleri Whabnla teaadlften kurtahnnJ ve . i 1 ak B.), Naili (C.S) Hasan, Memduh, Ke-
•~- iti h edeceklerini şampiyonlufan tekrar fc- g-ildi. cı bir boluMirtin a ını verm t o ac • mal 
...... waa e anımlannı seride bırak 1 . 1 -~ ti B maçın hakemleri ahalide çok ı N•-
tılar. İfle ba muvaffakıyetlf netice rasuu ta ep ettiklerini duyduk. ti· Heyeti merkeziye: Reff Orhan (SU- • a 400 metre hanımlar: ra (C.S), r 

lltrf ~ wr..a.uz..... Qeaa. razlan da. fU: .,.. .. eymaniJe) ikinci r~ (Galata· f~n~rf~:ı..:.~:~~~ ini ._. laal (B. B.) - • rns19::uJsn ~ııe 
111.ra b1afat ~ •;a ........ ......... ,. iJ'-r Ü t il lrW- W nn• ..10 _..... n altında. BliltldladDanı 
.....:mnm ceı:uıdır. Galataaaratda temfa ...__... lf•ıadımlar taraa Necmettfa (Topbpı) x. .. ı ;rflp). llf dall& •= wU:.. Sara ... S), Seli• (B. B.), Zeki (B. B.), Kemal, 
'l w.lt BeJkoslularda ohnaı obJay. 8llf, ,_.... b,tJet•ltw Fhud drlt. l'utW he1aıt: ... ıOM ~· IU•I .. çı ilqta• qalr ~ •rt ol· Belaraa (G. S.) Seli (B. B.) 

ıaHfjf için Gal&tuarayl la ... .a. -•ly., aa Baei Bı 3 '-f> vruaa - 1 edll 1 'bl 1&00 .. tre erkekler: • 
~ ld~ flfle yok ld daha iyi neticeler -'-f - .. -~•-ı ı r en ~· Seref (Sill•-·-•-) ~Wadtia (A• da " KA•I il~ 8• t • ,... r ma- Abidin (B. B.), Şeref (G. S), Bekir (C. 

ıu- me • .nı -ı .... ...,. er.. --...,~ b•e .. tıe Sara ... )'I pk •ntr. Hat-
"8Wllrlerdl. Şunu da kaydetmeden B8th .. llfalar pek •rWL Her nadolu) Emin (lstan'balapor) JJey~er. ta blrbç defa da kat't lletieeJi alacak S), Sedat UL) • 
~ ki, San kırmızılılar miisabakada Galatasara71ılar hUJmla- Atletizm heyeti: tlela Aan Giray rül rl raldhhd aüan bile e- 4X50 metre bayrak. Gala~ 
.. tepik mflaabakasmda mfisabakala· nadan pek geride kaldılar. Tek çifte- (Galatuaray) •• &;etUI (Feaerhah- ~~ti. a F:kat ,.ec11t1 çok atrr yum· Denfaliseai, Beylerbeyi, Fenerbıhp 
l'la 1ma oldafunu ileri slrerek müsa- de ildndliff bu yliıden kaybetıalfhr. çte) Ali Rıza (Beflktaf) Bkrem (Hllll) raklar nlbyet netieerl sa71 heaablle taknnlan. t hanımla • Be 1 rbe1J 
'-bra iftirak etmemftlerdL Uzun lhan (latanbal.,or) be711f. ehiae eeteelendL 4X50 ••re r. 7 e 

• Şunu da herkes &'irdU ki Emin Se7fi- Deniz laeJetf: Reis Ekrem Rilftl Sarutpanl I • ok Uzel takımı (hanımlarımız araam•a ilk baJ• 
.._,eler berinde çalıpıklannı iddıa nin kendlafni &'eçtftlni girfinee ldlretc. (Galatasaray) aıa Bbet (Penerbah- Fual - Yorse maçı ~b~nl a~aTt rak takımını pbran Be7lerbeyb1erl 
tdbwlardı. Uzu meafe üzerinde leri bıraktı ve Beytroz fıtuı da ge- çe) Cent (BeylerbeJI) Ekrem (Bey· lolda. e&leei• --: yakında yapı- tebrik ederiı) 
kbpa hlr klrekçl kısa mesafe üze. leret yanından &'eçti. Emin kUrek al- koz) Cnat (Rallç) herler. ettL Bu maçın ren 11 Atlamalar erkekler: Saat, KA-, 
ltade nl~a muvaffak olamıyorT dı l8e de u bir farkla geride geldL Ve Vola1'o1' heyeti: .... illeri (lleflk· laeaktz:· e._ Falarl, Muaffer, Al'lli, Beyler. 

Ban lmmmhlar çalışan ve plışmıya şamandıranın yanından pçtfler. tq) aza Mlael (Wanbıaı.,.r Ali bitin klip aarahlaulanna sporculu- atlamalar hanımlar: Nihal. 
'8 kja 111Nefeler Bzerlnde meyda- Ba ıtirular dofra delil. Denim- Rıdvan (HllAI) Nvl <Kam•,...) ta ,.-..r lıılr tama hareket ettlkle- Turna' maeeftinee yapılan sa tı.. 
-. pbm179eafı çalışkan bir kiittk~ Uk heyetine pmpfyoalaP kaybettJk. beyler. rladen dola11 tefeldlllr ettL Koqre punda Denlı llse11i Fenerbahçeyl B • l 
ile plf111111an bir k8rekrf arasında ten sonra bu yolda taarruzda bulan- Beb Ye halter: .... ll•rl (Beflk· reld tarafıa ... Khı· mve ismet Pap- mallOp etmlttir • 
.. , Mr fark kaimadıtını iddia ediyor· mak eldden kadirnqbaaslık olur. Ba tq) aza Rıza (K8.Up1) Bkl'9 (Be- ıara tasf•t tellrafı çekildi " kons· Ba ıuretle Galatasaray, Dealz ltle 
lar. dfj flktaı> Rflllt Ka•apı) SlheyU re)'e .. aftla,..t YerfldL Yeni seln 11ı1 Beyle!'beyi takımlan dimi flaa-

• B• doira olabfllr, fakat . eri heyetin faaliyetini takdirle yadctmet (Galatuaray). 'beyler. he,.etlere a11Y&ffakı;retler temenni le kalıyor. Deniz lleeel ve Galataa-
~llpJer de muhakkak ld çahpııştır. biltiln sporcular için bir borçtur. j Merkezi _. 1_ 1 <Utl ___ , .....1..1.ı.) 'tz ama .... re.. Rana beT derls. en - ... a., ~ -

• - Arabedan baian dtl§tl. bey- "1atmlül 814* yanm, lkhleWain ki tftfm sırada Shaonla •eap slnll& " ı k d • • &'irin Tiikii de hafffiedL Bau •ıra: ile ueü dlrtte bir aiabetinde ldL Şo- Uhonin birdenbire sa~larou b-a..JZ ar çu ura uşunce ... konyak ver Tamara.. ..,..., sarlaGtlata. hiddete nim•• nftırdı, azlmür bir tavırla .,.... 
iri Petrovtç, Şoblınlkofa mlda- aıb..,ıanadaa ayrılarak ıfsllee Jen kalktı: 

·-··•••••lliliıl••••••••••••••ılfaaya ltizuıa cirdtl: ya11 .. ttrtmek emelüal beelfyorda. Olama 
- İMediffnfa aare&te harekette PetnvlPI de ayni kadını ı.t110rdu. - z. Eler oalan fıekrar. 

y._ : AlekMndr Kuprln - 31 - Çeviren : M.~, r •rbeeblnfz JDlqoler- Fakat ben Çıkıl' kadını :;~tırteltilmek için liznn haraya setirmewm Allah bin tirli 
preüp ttlbal'M Borlale bera oı .. ıı rableyf aıbdqıadan i8tikraz bellmı venin- Borla ile Vulll fe-...__1!-rta •layarak ve omuzlannı sil· Platıonova bir kUfilr daha savar. )'8nm belki Utuı Y&Td ber gidi- tmektL Bll.111l aloada ulqtd na çoçuklar detlldirler. Fabt hah 

-ıwı: •nl• ı mak istiyor f~t kı71pmıyerda: blhbnbe hak kazaamıpı:.rAn:: :: :,. dakika •nra da 7.oçyanm hile:; gençtirler. Teçrtlbelerl Jok.. Glıa
~da•• demekmiş? .. neden &'ÖZ. - Bir .. Bır .. Ne ise. Her halde le işler aramızda hallolur. Onu bu- penbe suratı k8çlk salonna kapısın- ne hnlryan klpek dM mlarlar. Gf. 

dlaeltlalunifim!.. arkadaşlar burada fazla duramam: rada tahkir ettiler, ben arıtrk dura· da pztlktfl: dip onlan bllla11a. Boriaia tanı,. 
n...a 1f7lerken sayri ihtiyari göz· Ne olduğu belHıfzlerle senli be~h mam. Allaha ısmarladım. - Jenya çamaprlannı getirdi- vereeetfne katiyea eminim.. 

~.ellerini sötürdii. Gazeteci IA· konuşamr)·Hak kadar terbiye gor- Lıhonin asabiyetle pkatını kaşıya- ıer. Gel de noksan Yar mı, yokmu bak. Çıktı. Bet dakika sonra avdet et. 
Jt ldr tanrla mukabele etti: düm... rak aiSylendl: Nl:t11ra aktlr Hal bir dakika air· tL Eli ile meyus bir hareket Japa-
- Clnka size vurmak mecburiye· Sert ve mUtaazzım bir tavurla ka- - Ne yapmah yarabbi! Boris çok mek istiyor. Sana ,ampanya kram • rak dedi ki: 

..... lralaeatım. Gözlerinize cam par- puya doiru yürüdü. Geçerken Pl:ı- kabalık ettL Siz de tahftafnlz ! Dostluk •eeek. Hanrfyet ve btlytlk Manla He - ikisi de dlnlenl1or-
"- t1nnu1nı istemem.. tonovun yanından geçecekti. Gazete- şeref uturuna ona miiclafaa edelim!. hneberdlr.. XI 

C......n prabetine ratmen kimse el delikanlının bütün hare-ketlerini Petrovlç afır atır odadan çık· Platonov ile Borla aruındakf ma- B 
1111'-edt Yalnız küçük Manka !çini takip ediyordu. Mektepli gazeteciye tı: nurı kavfa mUkAlentenfn esasını teş- ba d u sırada Simon lıleiinde .. 
~ .. ~ilerini kavuşturdu. Jenya- arkadan bir yumruk indirerek kaç- - Siz bflfrsfniz... Ben arkat1aş- kil ediyordu. Biyle hAdlseler karşı· b" r ak ~ra~ ve bir kartvizit hluaa 
~ Parlü g6zleri sabırsızlıkla bir mak fikrine dtlştü. Böyle hareke-t hk tesanUd6nU glrUyorum. Dedi. arnda pzetffl ataaır, teeas6f du- ır tepsi ıle ıçerl girdi ve dedi ki: 
~ Wr ele Platonova milnatıf o- etmekle ~ok bir ~Y knybetmfyerektl. Jenya bunuR da arkaaında.n ba· yar, riedan azabı hiMederdL Herkes - Affedendniz efendiler- lçiats. 
.,_~a. ŞobafDlkof sulu bir mahalle Arkadaşlan onu muhafaza ederlerdi. fır.eh: kendi lehiacle olmakla lttrabtr mil- d~ M. Gavrilo Petrovlç Yarçenko kfm. 
~h l'ibi batırdı: Maamafih Platonovun iri yapısı karp - Yolun açık olı•n!.. bd41er bir ... ıe tekrarbyorda: dır?. 

- GlrUrh... Burnuna bir yum· sında bir türlU bu cesareti g~tere- Oht. insanın raha •• kadar •• - Gftlela dalaa l,.L. Semlmiyetimize Yarçenko mukabele etth 
lııoaıiaran&m dilnyanın kaç bu· medi. Kapıyı çarparak çıkıp gitti. IAmbaçb n muıHmclir. 3oı.a.ntkof ve f91alf yere halel nrcUm. İkimizin - Benim. 

~ Oldahna anlarsın .. Yoksa ellerı· Jenya müstehzi bir tavırla ba- Petrovfç Ok hareketlerinde hlslerf•i f. de kabahati var. Gidiyorum .. Hesabı - Aktör efendi ıaratındu.. 
..... .._ istemem... Seni• &'fbl tırclu fade etmftlenlL Maa•taa blriaba ... •..,mm- Pqa71 balmafa aft- (Bllln«ll) 



Silrrealilt 

Hlka1 ''Plume,, Lokantada Hcnrl Mlchtu1''dan 
fa. 

Plume Jokantıda yemek yiyordu. - Eğer muelıyi hallettfttk f.ıer 
Bat gu.on yalda§tı, dik dik baktı aeniı, buyurunus tU on lirayı alınız 
·re al~ak sesle, esrarenslz bir t.avır da bitsin stt.fn. 
la dacll ki: Ve Plume 10 lirayı uzattı. Kendi-

- llu yediğiniz yemek listede da· sinden uzaklapn ayak M!ileri duydu 
MI delildir. ve kurtuldum r.annetti. Halbuki hu 

Plume derhal af diledi: sefer karııama koml1er dikllmi~ du 
- İşte, dedi, acele işim olduğu için ruyordu. 

listeye bakmak rahmetinde bulunma- Plume derhal af diledi. 
dım. 'J'eaadUfen bir pirzola istedim. Bir dostu ile randevu vermlıderdi. 
Eğer yok.sa hile, bulurlar ,·eyahut bu Bütün sabah aranuftı, bulam;mıştı. 
Junamaısa başka bir şey isterim diye Dostunun yazıhaneden dönerken o
düşündüm. Garsonda bu talebime hiç radan geçeceğini bildiği için, girmiş 

ha;> ret etmedi, gitti, getirdi ... Me· pence~nin yanında bir masaya otur
eele bu. Tabii ücreti ne ise veririm. muı. orada fazlaea kalmak htlmıtli ol 
Jyi bir pirzola doğrusu. Hiç tued- duğu için, ay:ni zamanda da masraf 
dUt etmeden değeri ne i~e verme- tan kaçınıyor demesinler ve önünde bu 
ie hazırım. Eğer bilMydim bafka bir lunsun diye bir pirzola ısmarlamı§tı. Ulud•ld•kl otel 
et, yahut yumurta ısmarlardım. Onu yemek, bir an için olsun aklın· Bursanıa Ulu (Keıit) dağında 
Hem artık iştiham da kalmadı. Hesa dan bile geçmemi,ti. Fakat tabak ge 
hı ııetirln de göreyim. Jin~. ne yaptıfıflın farkında olma· villyetçe yapbrıldığanı yazdı-

Maamafih baş garson kıpırdan- dan, bir makine gibi yemeğe haşla- &ımız otel aiuıtoıta açı· 
mamıştı bile. Pluıme fena halde aıkıl mıttı. lacaktar. Otelin itletmeaiai Çe• 
dı. JJlr müddet aonra giSzlerlni kaldır Şunu bilmek lazımdı ki asla lokan kirge palH ıabibi Ömer boy 
dı ve bu ~fer karşısında lokantn sa- ta 't zd . D ı · d Oıen'ne al-ıttır. "h" • .• . ya gı me ı. a ma evın e ye- ... 
hı ını) gordü. . mele yerdi. Bu.nu bir prensip olarak -------------

1 lume derhal ondan. af .dıledl. kabul etmişti. Bu h!dise basit bir ih 1 A•k.Mlt. .. i: koml•ronu r 

Evvelld bulmacamızın hal· 
ledılm·~ şeklı 

1 ? :~ a ' t 7 t- 9 10 11 
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3 -----~ - - - -4 - - - - - :I _ lllı _ Li 
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Em1l kinlzi Satmak yahut Kirala• 
m•k için 9-12 arasında ınUrıcaat edi· 
nlz, İikcleye, tram vayı, tlmındlfert ya· 
kın olanlar müreccahtı r. 

Jstanbul dörd;incü Vakıfhan 
aamakıt 29 

wı ı oom••11M 
l 3: K. O. S.. Al. K. dan 1 

K. O. ve 1. F. kıtaatı için bir 
EylOlden bir Kinunuevvele kadar 
3 aylık 64400 kilo Y•t sebzeye 
lüıum vardır. 23·8-931 saat 16 
da ihale edilmek Oıere alent 
ınilnılcauaı yapapalacaktır. Talip
lerin muıayyen vakitte K.O. SA. 
AL. KO. nuna müracaıtlan illa 
olunur. (10S) - 1300 

• • • 
- Pirzolaların, dedı, lıs~de ol- ld •'k 1 .... t lb tt• tt lllnlan • . . ma en, unu .. an •A an are ı. vY· 

ınüadı~ın•. bılmıyordkum. .. Bakmadım, le ya, insan hiç dalgın olmaz mı? Aıkeri mekteplerle Haatane .. 
ç nku gözlerim pe gomıez ve ya- B h ic: • b ı bir ler ibtivacı l,.i.. 90,000 kilo ko. 

Konyadaki kıtaat için 150.000 
kilo sığır eti kapalı zarf utulile mü• 

Bu,Unkil bulmacamız nakuaya konmuıtur. 19 3 ... 931 
ı - Çot'uk (5), mahv (4) günü aaat 15 te ihaleti icra kılına• 

nımda da giSzliiklerim yoktu hem bir u er etıJın aşına ge e ır. ~ ..--
te>i okumak canımı pek sıkar. Akl Fakat komiser, Pmniyeti umumiye yun •e 100,000 kilo ııtwr eti 
selen ilk şeyi söyleyiverdim, bunu·~: mü~ürUnü telefona çağırın•§ ve Plu· pHarbkla ıabn alınacaktır. Pazar 
tf.hst bir tert'lhten ziyade ha~a teklif me. . . hğa 9 • EyiOI • 931 paıar ,Ontı 
Jere mu ha tap kalmamak için yaptım. . .. -::- H_aydi,. demı~tı. telefonla ı~ saat 14te Harhiyc mektebindeki 
Her halde Garson da dalıın olacak ki, r~u.nuı. Belkı yakanızı kurtarı\bfhr mahalli mahıuaunda icra edile· 
ıerar etmedi, ve getiriverdi. Ho' ben ini~. Yeıine ~midi~lz buradRdır. cektir. Taliplerin ıartoameıioi 

2 - Elbisenin boynu (4), ta,·uk (5) caktır. Şartnameıini ıönnek iıti• 
3 - Gelin evi (6) yenlerin her gün ve itaya talip ola• 
4 - Mirasçı (:i), evde oturtma!< (5), cakların da muayyen vakitte temi• 
;; - Hafhaı nevinden bir şey (5), nat akçelerile ve teklif mektuplari• 
beyaz (2) le be~inci K. O. Sa. Al. Ko. nuna 
6 - Jçe konan kuma~ (5) müracaatları ilan olunur. ( 106), 
7 - Olmek (7) -1307 

de dalgınlıkla yemete başlayıvermi- Arkastndan hır pohs kakrftırıyor ıörmck için komisyona müra· 
'im- ltte .. madem ki siz bi:ızat hura· ve: caatları ve ittlrak jçia de vakti 

8 - Kültür (4), hayvan e\•i (4) 

daaınız. heeabı si~ vereyim. - Simdi doiru dürüat yürümeli 111uayyenindo hazır buluıımaları 
Maamaflh lokanta sahibi kıpırdan sin, ilin olunur. (45) 

9 - Hane (2). karar (5), nota (2) 
10 - Aptal (fi), atız (3) 
11 - Ak (2). cami (4) 

111arnıştı bile. Plume gittikçe daha diyordu. O aralık itfaiye lokantaya • • • 
f~na sıkılıyordu. Cebinden çrlmrdı- girmişti. olkanta sahibi Plume'e: Askeri mektepler hayvanatı 
jı parayı uzatırken bir ilnlforma gör- - Görüyorsunuz ya, dedi, tokan iP.. yiyecek aıabarıoa tealim far .. 
cJU, karşısında duran bir polis m~ tamı mahvettiniz. tile SO ton Anadolu upa11 k0oo 
muru idi. Bir elile, bütün mü~terilerin ter- miıyoada p .. arhk ıuretile .. ba 

ZAYILER 

1650 numaralı otomobil arka 
pllkası, dilşOrOlmilştür. Bulanlar 
Karagöz idarehanesinde ŞDkril 
efendiye grtirdikleri takdirde 
memnun edilecek ve alrıi tak .. 
dlrde yenisini çıkaracatımı ilin 

Pluıme derhal af diledi: kettiti bomboş lokantayı göeteriyordu. abnacakbr. Talip olanların 9.a.. 
t,ıe, dfye anlatmağa başladı, o- Taharri memurları kulatına illli· 

raya dinlenmek için girmişti. Birden yorlar: 931 pazar ıOntı aktamına ka· 
bire birisi (ne istersiniz) diye sor- - Dikkat et bak, meetl• alevlendi, dar nOmuneıile birlikte komi ... 
mu~tu. Hakikati itiraf etmek daha ınünaıstp yoaa mUracaatlan illa olu-

- 'Btt"'blra, olacak, bize inanınız. Madem ki me- aur. (1423) 
ederjm. 

Emine 
Dt,-t! cevap verntfştf. sele bu şekle rirdi, her halde mühim .. 
- Peki sonra? Çok mühim.. D H h • Beyoğlu Tolcathyan 
Diye garson hiddetle Mnnuı-tu. Bu esnada da iriyan bir pol~ O· r or orunı yanında mektep 

• ıokak No. 35 O d!i başından defolsun diye ''öyle muzundan ijilmit tun lan söylü1ordu: 
f9f bir pirzola,, demişti. - Dinleyiniz, elimden bir flY 1..ı Cilt ve emrazı ıtıhreviye tedavibanesi bergün 11bahtan 

Pirzolayı önüne tabakla getirdik· mez. Emir böyle. Eter telefonla kol .. ••••••••••akıama kadar ·• ••••••••• .. I 
Jeri zaman onu unutmu~tu hile, işte nuşmaısanıs, kafanızı kıranm. Anla-
o zaman, önünde durduğu ıçın, o dınız mı? .. wrat edinir., maınunıu- Istanbul Defterdarlığından: 
da... nuz. Ei•r M;ylemeıeeniı, vururum. Sabhk bahçeli ev biııeai, No. 15·1 Mumhane caddesi Arna· 

vutköy, Bojazaçi, ııj tarafı kalfa YorJi vereae•i ve Adela Y akoviç 

Hiç bir sırrım yoktur 
Kansere çare bulan doktor has· 

taların hücumu karıısında 
--·~--

Pele~nkli doktor Bendienin kan- Doktor Bendien ıabahleyin ılltı-
Nre karp elct. ettiği muvaffakıyetl dan gece yansına kadar ~ılıtıyor. 

yazauftık, bu muvaffakıyet onun ika Kendisi neredeyH yorrunluktaa yıkı· 
met ettiii Zeist kasabasının dünyanın l~cak bir haldedir. 
her tarfından gelen hastalar tarafın- Doktoru bir aralık gördüm. Va. 
dan muhasara edildiği anlaiJlıyor. Lon ziyeti sordum: . 
dra ıaztelerinin verdiii maHimata ıö- "Hastalar, her taraftan miiteınadi 
re Fenemengin bu çiçekler kasabası yen geliyor. Bundan bafka gelmek İ• 
il etrafındaki köyler zairlerle dolmuş- tiyen adamlardan !Mr ıün yüzlerce 
tur. Bunların hepsi doktor Dendien- mektuıp alıyorum. Bunlara cevap ver. 
den şila ve teselli aramaktadırlar. 11Mk için bir dakika vakit bulanny~ 

beyli Ekspres gazeteainin muhabi- rum. Fazla hastaya bakmak tahınn
ri intibalarını şu şekilde naklediyor: mUlUn haricindedir.,, 

"Doktor Bendienin hastalarını ka- Bundan ba~a doktor Beı1dlen 
bul ettiği anda muayenehaMıine git- IAndraya davet olunduktan bıı,ka, 
tim. Evin önünde sıra ile otomobil- Cene\·eye, BrUksele, Parise gitmek 
ler bekliyor ve poliı umuınf hareketi için davetler almıştır. Kendilerini te 
tanzim için ~•htıyordu. Doktorun hah davi ettirmek istiyen, ze~in adamlar 
çe içindeki muaytnehaneai. kesif bir onu mütemadiyen çafırmaktadırlar.,, 
kalabalık ile muhat idi. Bunlar eıaat- Doktor Bendien geçen cuma günü 
l~rdenberi doktoru görmek için bek· Londraya hareket etmiş bulunuyor. 
lıyorlardı. Doktor Bendien 110n keşfi hakkında fU 

Doktor. hastalarını sıra ile kahul sözleri söylem1ştir: 
ediyord~. ~ucağında bir :·avrn ~a~ı- "Benim hiçbir sırrım yoktur. Yap
yaıı fakır hır kadın, Amerıkah bır ış tığım her şeyi tıp llemine bildirme-
adamın4an evvel içeri girmlftl. • h n- k · t d · t f ge azırım. D'C'n ansen e avı e m • 

Burada Avrupanın her memlekrtln yorum. Ben kan•rli insanların kanı 
dtn basta vardı. Htlt hastahlrın bl- .1 1 luyor 1 k 

ı • m•§S'U o Ye on arın anMr· 
~· hu •k§Bm. A\ust~~)adan gelec.-ek- Je mücadele etmelerini temin edlyo
tı. Avru~a mıllctl:rının her hanıl in rum. Bir nreml intaç eden mikrobu 
den gelmıyen bir kımae Yoktu. bili fak t l u ..1 ı d yoruı a onun a m eaue e t e-
ray kur'a dolayısile bu paurte i mlyoruz. BUtUn yaptıfım hastay ı kaT 
karşılapcaklar ve galip takım mınta- ' 'etlendirmek ve onun mikroba 1'a~ 
ka hirlncllltl h:ln Beylerbeyi ile br§•·ı galebe çalmasını teınlne çalışm:tktır. 
lapc&k~r. Beaim kawre J&ptıiım budur .. 

ev bıbçeai, ıol tarafı 2 baritı No. ahara fer•i olunan bahçeli 
ev, ark111 Cemal Bey arauı, 6nil Mumhane caddcaile çevrilmiş 
1 harita No. Oç utta 9 oda mutfak, k6mDrlük, odunluk, iki hı!I, 
terkoı ıu)'\I tertibatını baYi maa bahçe 11 J 6,5 arıınh evin Hkiı 
biueda &ç hiueai •blıktır. Meıktar hissenin bedeli 8 sene v~ 8 tak· 
ıitte •erilmek ~artıle 2700 liradır. Sahf temdiden •çık arthrma, 
15-8-931 Cumartesi iÜnil saat 15 te Defterdarhkta. (M· 335)-1481 

lstanbul 
tinden: 
Kıymeti 

muhammeneıi 
Lira K. 

Evkaf müdürıye-

--61 O 30 UzunÇll'fl hı,ıncJ" A ttJ.. :1'ra~imru:ıı "'"" =" 1'esinde 
Camiittrif iOkaiı· c cena' an (305, ı r t I 81 sanbm 
terbiinde 10 • 12 No. i!e mürakkam meşrutahane 
ar1asile camii meıkôrun hala guılhane arsal arı. 

31 !4 OalcOdar Se1imiye mahallesinde Atik kış' a c:addeıi 
Dayehatun ıokağında eski (24) yen• (61) numaralı 
(235) kOsur arıın terblindeki bir kıt'a ananın 4· 12 
hiıusi. 

23 34 Mevlevihane kapııında Merkezef,ndi mahallesinde 
Mevlevib•ne caddesinde at•k ve cedit (10) No. boıtan 

kulübeaini mOttemli maa bahçe altında bir hi11ui mahlul 
hanenin atilc (10 ve cedit 10· 1 numara ile milrakkam 
gayri müfrez (1200) artın faz!a bahçesile Tekke soka· 
ğında atik (10) ve cedit 5· 1 numara ile mürakkam 
kulübenin ballda muharrer 1-6 hi11ei mah'Cıleıi. 

Cina •e kıymet ve miktarı ziraı ba'ida irae olunan emliki 
mab'tUe dört hafta müddetle aleni olarak müzayedeye konmuftur. 
Müzayedeıi 29 Ağuıtoa 931 Cumarteaı rDnO saat on beştedir. 
Ta•ip olmak iıtiyenler ballda muharrer kıymeti mubammenenin 
yOzde yedi buçuju nispetinde pey akçelerile birlikte yevm ve 
11ati mtzkOre kadar Çemberlitafta lıtanbul Evkaf mildOriyeti 
blna11nda Varidat müdtıriyeti mabllillt k .. mma mllracaatlara 
illn olunur. 

.. . . 
As. Sn. Mp. için 1! , 725 

kilo koyun etine verilen fiat 
gali g6rlild0ğ0nden telrrar pa· 
zarlık suretile satın ahnıc•khr. 
ihalui 9-8-931 saat 17 de iua 
olunacağından taliplerin prtna• 
muini g6rmek için hergUn ağ. 
leden evvel ve pazarhta ittfralı 
etmek için vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komiıvona 
milracaatlan 96 

• • • 
3.K. O. Kıtaat ve mOuıesat 

ihtiyacı için 7400 kilo domal•• 
pazarlık ıuretile 2·8·931 •aat 15 
te ibalHi icra edilecektir. T llİP"' 
lerin ıartnameıini sıörmek Uzere 
hergün öfıleden evvel komi•10· 
numuza ve milna'<11aya ittirak 
için de muayyen ıamanda 3. K. 
O. Sa. Al. Ko. müracaatları illn 
olunur. (152)· 1470 

• • • 
Tiredeki kıtaat ve mOuu11t 

ihtiyacı için 252.135 kilo ekmek 
kapalı zarf uıulile 27-8-931 T. 
saat 10 da ihalesi icra edilıc:ck· 
tir. Taliplerin ,.rtnımelcri ıör .. 
mek üzere bergün öğleden ev· 
vel komiıyonumu:ıa ve mOnakı· 
saya ittirak için de yevmi mu· 
kfirda 3. K. O. Sa. Al. Ko. ınu .. 
racaatları i an olurıur. (148)-1471 

• • • 
Manin kıtaat ve rnDe11uıt 

ihtiyacı için 732,500 kilo saman 
kapah ıarf uıulile 28-8-931 T. 
saat 19 te lbaleıi icra edilecek• 

tir. Taliplerin ıarloamelerini l(Ör• 
mek Qzere hergOn Btleden ev· 
vel komiıyonumuıa ve münaka· 
saya iştirak için de yevmi mez-
kôrda K. O. Sa. Al. Ko. mOra· 
caatlan ilan olunur. (146)-1472 

1 As. Fb. U. MUdUrlUID•Hlen 1 
2800 Ton Generatör Ka.nUrU 

108,900 kllo Clvattı demiri 
Yukarıdakı malzeme kapalı 

zarf ile 31 • 8 • 931 de Nat 
15 le 1halesi yapılacaktır. Talip-

lerin ıartnaıne için her ıün •• 
münakaaaya girmek için de o 
gün teminatı ( Teldifat ) ile ma
racaah (3402) .. 1283 
latanbul Defterdarlltüiduı 

Kirahk dükkan, No, 22 • 24, 
Kemeralb sokajı, SOley1111niye 
mahallesi, Bozdağan kemeri, ay
lak kirası S,~ liraJır. Kiralamak 
açık arthrma 28 • 8 . 931 paıat 
gilnü saat ! 5 te Deftedar!akta. 
( M- 1) • 1318 
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Müzayedesi 
Kat.'i karar ilanı 

•1Jtde fff ohammen Hesap 
..._,, byaetl N~ 

Merhonıbn cins ve nev'ilt 
mevki ve milştemllln 

Borçlunun 
iımi 

llrt IJra 
tM 3505 108 Beyoilunda Yazıcı mahallesinde cad- Naımiye 

deikebir aokağıada eaki 635, 637, 639 H. 
ve yeni 639, 641, 643 No. b ytız ıek· 
aen arıın arsa üzerinde klgir dahilen 
ahpp bet katta biri ufak olmak 
O.... onbir oda, d6rt aofa, bir mer-
mer antre, bir mutfak, bir kaya. bir 
1arn1~1 bir ıalmif ve kırk Wr U'flD 
bahpyi haYI altmda iki dllkldnı 
ba.i bir hanenin dllls hlMeal 

109 807 545 Üsküdarda V aldeiatik mahallainde Cafer at• 
Çavuşderesi caddeıinde eski 93 " 
yeDİ 11 S No. la yetmtf iki U'flD ana 
üzerinde abpp iki katta o~ otla Wr 
kilçtlk melale odua bir çık••• Wr 
arahk bir •tfak bir mUlhak ••bılll 
bir kuyu " iki ,es Oll Hlds Uflll 
bahçeyi havi bir baneoin tamamı 

552 3915 683 Fatilate Hançça llablttla •••......_ ....,. •• 
de Tettlmm.ı.. cacltl...._ •ki S Falari,. 
m&kemr ft real 9 No. la Jll iMi H. ler 
al'flD an& lleriacle bir Ab klp 
di,.,erl .... ., olmak ...,. ı~t.upak 
katta yedi oda (odaların ikiainia ta· 
••nlan alçaktır ) biri ufak olmak 
üzere il~ sofa bir tqlık bir mutfak 
bir kömürlilk bir balkon bir çıkma 
ve kırk sekiz arıın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı 

1419 6750 874 Bahkpazannda Şeh Mehmet Geyllni Fatma 
mahallesinde Balık pazarı ıokatında Behice H. 
eski 107 •e yeni 25 No. lı kirk bq Niyazi B. 
arıın arsa üzerinde maaçab lsAfir f ç 
buçuk katta biri çata odaa olma' 
üıere iki oda bir aalon bir dara~yı 
hıYl bir dllclsa..m aı11f hı...-

268 1500 1657 OakOdardJ S'nanpaıa mahallesinde Ömer LOt· 
Karaatlaa •okajıoda fi .i ve JOİ 4 fo, Oamaa 
1'10. .ı-.. ................ w.w Z4iW 8.kr. 
bir lıu~k katta bodru•d• aatP.Mm Jı Ane 
iki gaz oaua O.tOıad,ki Jc,tta iki bO· Maım•er 
yük ve bir kUçllk olmak llzere QÇ H. 
oda bir koridor bir mutfak ve Jllı 
yetmiı ıekiz artın hahçeyl havi n•· 
tamanı bir ha11epfn tamamı 

488 2150 3726 Kaaımpııada Hacı Şaban mahalle- AltdQJ Ye 
sinde Akarca ıolratında eski ! mu- Sellm 
;cerrer ve yeni S,S·l No la doksan ıelclz Atalar 
arım arsa üzerinde ahıap iki katta 
d6rt oda bir sofa bir tatlık hir mut· 
fak bir kuyu Ye lnrk yedi arıın arsa 
Oıerinc!e çinko kapb helhı ve ıelıaea 
altı arıın al'l8 Dzerlnde kip Dattınde 
iki oda ••bir lcoridoru hlri alım OD 

dokuz artın ltaflçeyl hlvi bir haaeaia 
tamamı 

2'5 1000 !936 f eylerbeyinde Burhani,. mahalltll11- Halit Ef. 
de eaki En•eriye yeni Aodullabaja 

S95 1300 

2124 11425 

ıok,ğnıda eski 12 mOkerrer 41 Ye 
yeni 111·1, 111·2 No. la yetmlt ffkiz 
artın ana Ozerinde bir kah kip bir 
kah ahıap olmak Oıere iki katta 
dört od• bir aofa bir kiler bir antre 
haricen tahta koridor yOz on .,,,~ 
ar•• tlzerinde kAgir 1Dutfak •e ~Ji 
arıın •n& illerinde clinr tqaadaa 
ahır ve sameahtı ve altı )41 Nlc"9 
iki arıın bahçeyi bari yeni bir hane-
nin tamamı 

4536 Sanyerde Tlrbe aokatında eaki 3 fii•ett H. 
ve yeni 39 No. yOz otuz yedi UflD 

arsa Ozeriade ahfap iki katta bet oda 
bir ıofa bir mutfak bir kuJ!I harf~e 
bir oda Ye dart yllz altmlf •11•• 
babçı yi havi tamire muhtaç bir ita• 
nenin tamama 

5182 ArnavutlıOyDnde dirinci cadde ıolra· S.IA~ıttln 
jında eakl 114 ve yeni 112 No. lı & 
iki ylı yetmlı artın ana Dzerinde 
bir katı klgir Oç katı abfap olmak 
ıaere dlrt katta dlrdl Jcil'°k oJ•ak 
Dser• oa iki ocla iki aofa ~lr •Jon 
bir ıeıiati mahalli bir mermer tqhk 
ltir mutfak bir koridor bir lclmOrlOk 
•e odunluk ( ikinci kattan itibarea 
tahDit Yarclar Dltl balk•clw ve M-

Amerikan Kız Hayat mektebi 
İngilizce ve Fransızca tedrisatı ile ticaret. claktilolrafı, ı•arei 

beyetiye, biçki, dikif, ppkacılık, dokumacdılc, hata ve çocuk 
bakımlan. 1490 

Ankara V alili~inden: 
1 - Ankarada Maarif Vekileti kUfııında yapılmakta olan 

dOkklnlara bitiıik olarak yapılac:ak ıalonun kalorifer tesisatı 
me•cut resim ve ıartname daireaiade mlbıakasaya konulmutlur. 

2 - Bedeli mubammenl 4190 lira olup yliıde yedi bu~uk 
temlnab muvakkataya bank mektubu •• ya mahuebeihuauaiye 
ftlll• makbuz HDCdi •e ibraz olunacak ellliyeti feanl11 •esikaıı 
ltaf mllhendielildea musaddak olacaktır. 

3 - T afailAt almak için her gün Ankara muhuebeihusuıiyo 
.adDriyetine Ye iıtir~ edeceklerin de 9·8-931 pazar ı&nü aaat 
15 te Eac&meai VilAyete mOracaatlan ilin olwaur. (1066) 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlü~ünden: 

20000 nrak ef)Atnn klj'ıt 
3 adet telefon makinesi 

Balida muharrer iki kalem etya 'sahn abaacaktır. 
Taliplerin lc&tacbn prtname ve nllmuneleriDi almak için her 

sin ft paıarbk i9'ı de ye•mi mDnak•aa olan 24-8·931 pazartesi 
ıDntı saat onda teminat akçelerile beraber Galatada komiey011a 
mlracaatlan. (1347) 

Dahiliye vekaletinden 
Veklletçe tap ye neşredilmekte olan °idare., 111e('mua1111m 

on aybğının tab'ı ye aairesi 8-8-931 den 29·8·931 tarihine kadar 
pazarlıkla mOnakasaya konulmuftur. Talip olanlann ıeraitini 
anlamak ve mOnakasaya itlirak eylemek i~P Ankar•dı Dahiliye 
':ekAJetinde mDteşekkil mübayaat kolDİlyonuna mOracaatları ilin 
olunur. (1477) 

•nin hariç kapıa111111 iki tarahada iki 
koliıl •arcbr) 91 yOs yir.a b11 •11ın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Merkeı ıcentısıı Galatı kopru başı B. utt 
Şıbe A 5lrl.:ecl Muhürdar zade ban t. !740 

ız•I~ SU:tf'AT POSTASI 
(Gnlcemal) 9 Ağustoı pazar 

14,30 da Galata Rıhtımında 

BOZCAADA POSTASI 
(Ereğli) 9 Ağustos pazu 

17 de idare rahbmından kal
kacakbr. 

TRABZON POSTASI 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

11 Atuıtoı Salı 17 de Sirkeci 
rıbbmmdan hareketle Zongul-

dak, lnebolu, Ayancık, Samaaa, 
Onye, Ordu, Gireıon, Trab-

zon, Rize ve Mapavriye fide

cek d6nllfte Of, S&rmene,Ga. 
reeleye de ujnyacakbr. 

.. _ ..... 
Sadık Zade Bira 
derler vapurlan 

Karadeniz 
POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru p l Zar gtınn alc-

9 Ağuatoı ıama 17 
de Sirkeci nbtımandan hare
ketle ( Zonguldak, lnebola, 
Samaua, Ordu, Gireaua, 
Trabzon, Rise, Mapavri 
•e Hopa) ya azimet ve a•dette 
•JIÜ lakelelerle S.mene, Gl
rele ve Onyeye uğnyarak a•• 
det edecektir. 

F ula tafaillt için Sirkecide 
Meymenet Hıaı altında acea
telilin• mDracaat. Tel. 22154 545 2468 5212 Sofularda Sofalar maballe Ye aolra· Alamet 

jında eıkt 54 mtıkerrer ve yeni 86 Hulftsi Ef. 
No. h ytıı on arı•n arsa Dıerinde da· Fatnıa 

JNli. a.bpp kltir iki kattan ibaret ŞamileH. 1!11----------• 
*ele itftfılel Mrtı' Nrtfina• ll'Jrl #' Alemw Zad•nNahmel 
aetle tabh taurrufundadar lkiaci kat. V aparlan 
ta iki oda bir mutfak Mr k•idor Lftks ve seri Ka· 
i»fr balkoa Ye bin Otul aekiz arfln r&denlz p08lasJ 
bahçeyi •• bahçede bir kuyuyu havi • eu·· ıent Yap~ 10 
ıeneden natamam elyeYm ltlr hane· Ar 
ain tamumı ıuatoa 

1680 4675 5485 Galatada Arapeaml mahalle1inde Evdeki- Pazartesı· g&na •ktam saat 18 ele 
YelkeacUer aokapcla aki ve Jllli moı Ef. 
89 No. la seksen bet al'fln ana he• Sirkeci nhbmından hareketle 
rinde kAgir iki katta a.tlade aalODu (Zonguldak, iael>olu, A7ucak, 
havi bir dOkkOmn ta•mı Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, 

~O 736 10946 Unkapamada Haairbey 111aballetinde inet Ef. Trabzon, Riıe •e Mapavriye) 
Hacıkadm aokağında eski 13 ve yeni azimet ve avdette ayni iıke-
11, 13 No. h otu& iki al'flD aru Dıe- lelerle Vakfıkebir ve G6rel .. 
rinde ahıap bir kattan ibaret olup 
iki ylb: otuz 1ecli .,... babçe.rl uvi ye ujnyarak avdet edecektir. 
iki dllkklıun tamaaaı Ynk ve yolcu için Sirkea. 

108 951 19'02 Eyipte DntmeıUer mahalle " cad• Mehmet de Vezir iakeleıi sokak No.61 
desinde eaki 29 •• yeni 31 No. b Cemal Ef. acıntuma Mllracaat. Tel : 
yllz otus ıeld• artın ana Oıerinde Fatma ve 21037. 
alapp iki bupk katta dart oda Oç Huriye 
eofa bir toprak avl\I bir mutfak bir H. lar 
klmllrl&k ve JI& oı iki 111ın bıb-
~•1i ve bahçede bir kuyuyu havi ta· 
nairt •alatac; bir hanellin tamamı 
(birinci kat lasnıea dolmadır) 

12400 7005 K&11mpqada Saruri Melımet Ef. 
••balleainde Adalar aokajında eıki 
17 mOkearer 19 ve yeni 29 No. h 
Jtiz bet artı• ana üzerinde klıir 
bet buçuk katta biri Uç biri iki d6r· 
ela darder odalı ve bir mutfakla mu 
bodn•m bir apartımanın t~mamı 

Fatma 
Fahriye 

H. 

Yulrında cins •e ııeYile me•ld •e mDttrmiıib yazılı emllk 6 \ 
rGn mlldddeUı icra kahaaa aleni mOzayede neticeliDde hizala· 
nndı ıoıterilcn bedellerle talipleri Oıeriade takarrllr ederek bi· 
riaci baleıi icra ve otuz bir giln mllıldetle müzayedeye vazedil· 
mit ve 12 Eylill 931 tarihine mlsadif cumartesi rO•I A•t on 
cilrttea itibarea m&zayedeyı mUbaıeret olunarak şaat ombeı bu· 
çqktı muhammen kıymetini pçtiii takdirde kat'ı lrararlannın 
celcllmeıl mukarrer bulunmuı olduğundan talip olaalann meılc6r 
sGncle aaat oetb9f buçuta kadar Sandık idaralne mDracaat ey· 
le111eJeri Ye ıaat oabeı buçuktaa ıonra wkubulacak mOracaatla
n• ka«lul ediTıniyeceji ve meık6r eml&ke eVYelce talip olanların 
lcat'I karar tlDHlnda haur buJuDmadddan Ye batka talip nh 
•1ledili takdirde c~velki taliplcrbl mDzayededen çekilmif add:~ 
ı ... caldarı Jazumu ilin olunur. (1479) 

1LAN 

Bcşiktattı Akarederke 84 • h numı· 
rıh hıne bir sene meddetle bilmüuyede 
kır edtleccgtnden temmuzun Si fnel 
gilnilnden itibaren 20 gün müddetle aleni 
müıayedcye konutmuftur. Talip olanların 
ve dahı ziude mılOnııt alaıık istiyen· 
lerln ağustosun 25 lncı sah günü saat 
tiçc kadar mıhalll mezkörda S4 numa
rıdı milteveUI ltaymakamlıtJna ve yevmi 
meıı:k Orun aaıt on üçten on beşlne kadir 
Jnınbul E~ kaf rrıuduriyetlndc idare en· 
cüınenine iııurıcut etmeleri 11~41) 

1 M~ M ... Veklletı lllnl•rı ı 
. !z111ır mustahkem mevki kıtaatının 
ıhtıyacı olan un kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. lhaleei 10 Atu 
toe 931 paıart"i rUnü aat ıs..ıo da 
bmlrde Müstahkem mevki satın alma 
k~mlayonunda yapılacaktır. Tallple
rın prtnımeyf rörmek tizere Fındık 
hda heyetimize ve şartname almak e 
tekliflerini vermek Uıere temlaatlarl 
le mnk6r komisyona ıaüraentlar. 
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