


Bugllnktt trenle An
Jtaraya dUntlyorlar 
BIL§VeıkQ. lsmet Paşa Hazretleri 

• • • 
mesaısını 

dağıldı 

r fnptere ve Hindiatan J ------------
Anlamak istiyorsunuz 

Kendinize nasıl muamele 
istiyorsanız başkalarına 

muamele ediniz ! 

Yazan: 

edilmesini 
öyle 

dUn öfte üzeri Dolmabahçe sarayına intiharlar, sıtma ve reni k~deks meseleleri 98rU,UldU, 
g:fdere1' Reisfcilmhur Hazretleri tara. bir kan••r mUcadele cemiyeti te"'lll tekllf edlldl De11li Meyl 11azetnf 19 eylül ta- sunun yilzde seksen betini temen • 
fından kabul edilmişler, öğleden son· rUıll niühaaında Rint mllli11et~r- den dilsiz fakirleri teman etmesidir. 
n Heybeli adada biraderleri Jle gö- Ankara,.~ (Tel~~on) - Dördüncü nun, mensup olduğum heyeti içtima· verlert reisi Gandi, imıaaUe ıu maka- Kongre bu muazzam cemaat namı· 
rtişmü§lerdir. Başvekilimiz akşam ÜS· tıp kongresını.n bugun (dün) aktettiği iyenin ve metl~taflanmın baıla olan leyi neıretmlıttr: na: 
til Heybeliden dönerek Panga.ltıda a· içtimalarda bırsok doktorlar muhtelif bu te\'eccühü11den çok müteheyyjç n "Ne istedlfimi anlamak istiyorsu- 1 - Hindistanın tam Jatlklllini iattı. 
partımanlanııa gelmişlerdir. hastalıklar hakkında tebligat yaptı· mesrurum. Elime verdiğiniz ideal bay nuz? Ben bütiln istediklerimi Hindis- yor. 

Başvekilimiz bugün Hariciye vekill lar •. Bu sırada doktor Akil Muhtar B. rağ'ı dalma kuvntimin yettiği kadar tanın milli kongresi namına istiyorum. 2 - Tam istiklal Hlndiatanıa kendi 
T. Riiştii beyle birlikte Ankaraya hare- yenı kodekı hakkında malumat vere- yükselteceğim.,. Bu jtibar fle bence bütün istediklerim arzu ,.e iradeslle ve mutlak bir miaa· 
ket edeceklerdir. rek bundan eonra reçetelerin buna gö- mim kongrenin istedikleridir. O halde ,-at dahilinde teşriki mesaide bulunma-
Baıveklllmlz 3 Tetrlnenel re haıırl~nmuı lazım geldiğini söyle- Meklp kadroları karilerinize eneli (Milir kongre) yi sına mani değildir. 

aalNlhı Atlnada dl. Tevfık Salim Pş. Kalmet aşısı· takdim edeyim. Kongre, ihtimal ki Hin· 3 _ Tam istiklal bir Hindistan fe-
nın Türkiyed d tatb'k· ~- .. d Ticaret ve kız -n'at mektep· dl ta k' . t t kkUl''dO ... . . . Atma, 24 (Apoye) _ Türkiye Baş- e e 1 ı ~mennısın e ı nın en es ı sıyu e§e u r 'Ve derasyonu teşoıhne, Hındıstan mena· 

Tekili lamet Pş. Hazretleri ile Harici· bulund~. Bu arada okunan sıtma mü- lerlnln kad~n tamamlandı bütün Hindistanı temsil etmek iddia- fiine hadim teminatın kabu1Une mlnl 
.._•ekili T Ril_.ü B. . Ati 3 teşri cadelt8ı raporlarından, birinci kon- Ankara, 24 ıt) - Mt81ek mek· smdadır. Belki bunu iddia edenler delildir. 
,,... • "J• ın naya g~ u d 1 · · n k 1 teplerinln kadrolan hazırlanmıştır al net cumartesi ... n-u sabahı gele- e m ca e e ıçın ver en ara arın ır 1 : bulunur. fakat kongre memlekete Kongrenin bu metalibi bir kimseyi 

...... mUsftA• t' 1 d ~rd f al z .q.adroları tamam anan mektepler ,unı " . . h '·) h . . akleri resmen bfldfrilmektedfr. r"• ne ıce er 015u u u, Y nr. tardır· yaptı5ı hızmet dolayısıle bu a" ~ a- korkutmamalıdır. Bizım bu ndıdeld 
geçen lfM 32300 sıtmalmın tedavi edıl • i2dir. esasmuı. ıudur: 

a.,veklllmlze refakat edecek dili ve 283,439 dönüm batak arazinin Ankara İsmet P§. kız eıuııtitllsU, ti- Mfltr kongı., 47 y&§ındadrr. Onu "Kendinize nuıt muamele edilm• 
nvat klml~~lr ? kurutulduğu a11laşrlıyordu. caret, kız san'at, akşam ticaret mek· Alan Oktavyos Hume namında bir ln- sini istiyorsanız bqkalanna dııı öyle 

Haber alct.ğımıza gore lsm~t Pş. Doktor Fahrettin Kerim bey TUrki· tepleri ile lsta.nbul Selçukhatun kız giliz tesis etti. Millt kongrenin başına muamele ediniz.,, 
Hazretlerine Atina Myahatlen~de re- yede intiharlara dair raponında 19.10 sa.n'at, terzilik, Üsküdar kız; ıan'at. Hindular, mtislümanlar, parsilerden On dokuz asır evvel liiylenen bu Juy. 
filaalan Bf., T. Rüttil B. ve refıkaları senesine kadar lstanbuldaki intiharı~ Bursa Necati bey enstitüsü, lzmir ti- başka hirlstlyanlar da geçmişlerdir. metli sözün kuvvetme aUvene~ 
Bf., Bqvekllet husust kalem müdü- n tetkik etmekte intiharlarda ferdin caret, akşam ticartt ve sepetçilik, A· Doktor Anni Bezant ile Saroyinl Nai- Hindistanın İngiliz idareaı yil%Unden 
~ VeclU, Hariciye hususi kalem mü- mizaç ve seciyesiniıı rolü ile içtimt te- dana, Trabzon, Samsun ticaret mek- do gibi fkf kadın da ona riyaMt etti· mahrum olduğu istikllli i•tlyorum. 
aftrl Kemal Aziz Beylerle refikaları sirleri izah eylemekte idL Ferdin ru· tepleri. Bundan bB§ka lstanbulda Şeh ler. Kongrenin azaeı arasında arazi Bu kadar sarih bir dava lapata muh· 
Bf. ler n lll iktısat mecl~t .. umumi hi bünyesi müsait olmadıkça içtima? zade başında ve ~ursada y~iden bi· sahipleri de vardll'. taç değildir. Jstikl!I her milletin 
kttibi Nurullah Esat, darülfunun mU !millerin yalnız başına İ§ yapamaya- rer akşam Jaz san at mektebı açılacak Mitlf kongre eşhasa faıal tıhemmi- en tabit hakkı olduiu gibi Hincll&ta• 
4terrislerlnden A~met Ce\'Bt beyler re- cağını, Avrupadaki iştısadl buhranla a- trr. yet vermez ve sınıf, din, cins farkı gl- nın da hakkıdır. 
fakat edeceklerdır. likadar olarak Dürkhaym neşriyatının S I I ti al zetmez. Kongre, daima paryalan" hu Burada Hindistan halkının İngiliz . . d . ayni bize tetbik edilemfyecefini harp u s m kukunu müdafaa etmit ve onlara kar- idaresi altında mütemadiyen fakrtl ... 

IZmlf e Vazıyet ve ihtilallerde milletleri müşterek va- Uç muhaaebe mUdDrlle bir ft reva ıirtllen muameleyi . ortada~ falw~te. uf~adıtmı ıiiyle~ yerai.z 
tanperver hlssiyatmın ayni gayeye te- memun1 lflen el ekUrlldl kaldırmak için ayn bir komıte teşkıl degıldır. Hındlatanda köy aanayil 

lhNC8t tacirleri buhran hak• veccühünün intiharları azalttığını A k 
24 

T 1 f ç etmiştir. kflmilen ölmüş n bütün millet sillh· 
kında ticaret mUmesslllerl• söyledi bilhaMa milli imanı kuvvet- . ~ara, ( ; ed on) - Miilkiy~ Mint kongrenin en mühim n en tan tecrit edilmiştir. Hindistanın mes-
111laden malOmat istediler u olanı'arda aile rabıtası muhkem el'li· müfe ~deri tad ra ılni 8'? yapılan .. ~kı· esaslı daTUı Hindistanın yedi yüı bin ut ve kuvvetli bir millet olma.ı, onun 
9 _ • kat netiCe8in e su sümallerl gorülen .. d bUtU H. t üf . . · b '"'" 
.uıımir, 2' (Vakit) - Dün borsa sa· terde intiharın az olduğunu ilave et- B·ı .k Kütah h 1 h be koyUn e yqıyan ve n ın n u- tam bır hürrıyete kavutmumı a-

l d to ı "h ı ecı ve ya usu mu aae 
cıeun a P anan. 1 ~cat tacirle~i i~- tL Fahrettin Kerim bey 1916 dan müdürlerine işten el çektirHmiştir • Hariciye veklllmla J•pon -· yor. O ı ı 

aflfz lirasının geçırdığı buhran uzerı· 1930 senesine kadar geçen müddet zar Di bek. h Al h be . . taretlnde ft Belkan blrllll GANDlNlN TERC ME HAL 
ne hasıl olan vaziyeti görüştüler. lç- fmda vuku bulan bu intiharlara ait yar ır usu mu ue mildü· bDrosanda Gandl 61 yaıındadır. Ok.tortta 
..:--· 1 h . rii Beşir beyle masraf kltibi Hüseyin h k k tah ·1:-i jk 1 -•mi._ Bomba• 
WBULJft m~zuunu, eve ce arıce satı- bir istatistik okudu ve son !!enete- A i 1 , zilel dM .U Harld,. Tekili T. RlttQ B. n tne u u 11 nı ma ~ 77 ~ 
lıp d~laenUe pal'Uı ahnmıy~ mallar lnttharm yenfdee tenakusa ba9ladılaı m~~le:ı e~~:;ü;:n11en' m:m~rlyetle- .tlt111 ~ ~ -K~d.~~1893• •vr;;:ı:.ı ~f~ tefldl edfyordu. Tacirler bır saatten .. 1 d' B • tat:· t"ğ 1 ta f d J f f d lıl tır. en ısı - e a . soy e ı. u ıs .ı..t.; ı e nazaran rinden çıkarılarak mahkeln('ye veril- an ra ın an apon <st are "' e r d b. Af .k d ik et eden 
fula mllzakerede bulundular n netı- 1916 da 'J:I 17 de 34 18 de 45 19 . 1 di öğle ziyafeti verilmiştir. rasın a cenu ı rı a .. a am 
eede §U nokta üzerinde ittifak ettiler: d 90 20 'd 93 21 d~ 122 22 de' 119 mış er r. T RU•tü bey a.k-m Ustil darlilfü- Hintlilerin hukukunu mudafaa ~le ~ef" 

a ' e ' ' ' · "' ~ 1 1 d sonra Hındııta· 
Para a1mmadan ihraç edilen malla 23 te 148, 24 te 181, 25 te 125, 26 da 177 Evkaf tayinleri nuna ıelerek Balkan birliği bürosunda gu 0 muş, 0~ a~llf h ket· .d reye 

ra ait tediyenin dolar, frank veya al- elde edilmiştir. 928 de 231, 929 da birlik reisi Trabı.on mebusu Hasan ve na avdet eder mı are ' 
1 

a 
Da ingilU lirası üzerinden yapılması. 172, 30 da 135 intihar vak'asr olmu~ MUdDrler arasında yeniden umumi kltip Ruşen Etref beyleri zi· başlamıştı. i 1 •h-kQ ti 
Bununla beraber tacirler bugirn de top tur detlflkllkler yapddı varet etmiştir. Vekil bey buıün Anka Onun başhca prens P 

1 
h 

0 
me 

bmıuya karar verdiler. Fakat sonra ~undan sonra beşinei tiı- kongresi Ankara, 24 (Telefon) - Ga7.I Ayrn· ;..ya hareket edecektir. felce ~tratmak iç n onun a er mua· 
•mıa JUzum görmiyerek ticaret odası i..ı.. barsak parazitleri ile madt"I\ su- tap e't'kaf mUdürlliğiine Maraş evkaf meleyı kesmektilr.,, 1' . ht 
wmtasiJe Auu t• t .. ·ırk ~"' "d' N 11 Rf . Sıhhat mUdOrlUkl•rl ' Gandi 1921 ngiltere ve ıyyıa •· 

pa ıcare mumessı ı • lan hakkında tetkikat yaprlması ka- mu tiril edim, Kocae ne ze mUdü· A-'· .,~ (T 1 f ) C b J'be b 1 h ti esnasında hal· 
leıtmlze milracaat edip inligiz altınile . . . rü Tahir Mara sabık KarahiPr ltftara, 6"a e e on - e e ı re nın vuku u an seya a 
mal •tnuş olan Avrupa tacirlerinin b.ul' • b~ .kongreye. garp ahmlerinır: ıt- mildilrtl 'Ahmet şa Kuddusi, Mu la a ket srhhat müdilrü Şehap bey Çana~· kt veliyyiahtı kartılamamağa davet et. 
De suretle hareket ettiklerilli sormayt tirakı ı~ın teşebbil~lerde bulunulması Antal müdürü Ali Haydar f n~I- kaleye tayin edilmiş, Van sıhhat mli· mit Te muvaffak olmuştu. Ertesi sene 
bnrl-.ıln'dılar. temennı edileftk bı~ ka11ser mUcaclele ~uwla müdürü İsmail Hakkı be. dtlrü Ali bey miistlfa addediln\iştlr. Gandi tahrikAt yapmak cUrmtt ile 

Ticaret od--T b ,_ dik cemiyeti t.efkili teklıf oundu. Bu su- yal yatayi g d'l i 1 dir :y V6clhl bey Slvasta tevkif olunarak altı Mne hapse mah· 
..... u l\aran nazan • 1 d .. d" .. 11 tı k gresi in er n e ı m şer · r 1 h b6t aldı ve bugin (dün) g~ vakit ret e or. uncu m P on n Sivas. U (A.A.). - Tayyareci \ ~<: • kQm edilmiş fakat 1921 11ene&IT1de ta • 

Mlttln Avrupa ticaret milmessillerimiz· m~isl nihayet bulmut ~!uyordu. Ru Maarif ve Adliye veklletlerl hl bey dUn saat on beşte te~rfmııe liye olunmuıtu. 
"- telgrafla malQmat fstedL n_ıunaaebetle Sıhha~ vekıh Doktor Re- ba, mUfettl•llklerl gelmit kendisini heyecanla bekhyen hü Gandi g~en sene medent i11yanı 

file bey fU nutku soyledi: Ankara, 2' (Telefon) _ Adliye baş lük bir halk kUtleai tarafından karşt· iJı\n ettiği zaman tekrar yakalanarak 
Ankarad• bir komisyon "Veremle milcadeleler olduğu gibi müfettitlitiM birinci umum müfettiş.- Ja11mıftır. hapsedilmiş fakat bu senenin mebadt· 

r hkara, 24 (Telefon) _Ankara n· kanaer cemiyetinin teşkili hususunda lik adli mUpviri Talat bey tayin edil- Ticaret odalan kongresi 6inde tahliye olunarak lngiltennin n. 
Jt.1, burada hayat prtlannm kolay- da Hilaliahmer yardıma amadedir.Bey miştir. Ankara, 2( (V AKIT) - Tk.ant o- lii umumisi ile Delhi misakını mtln-
lafbnlmuı prelerinl tesbit için husu nelmilel ~ilitla teşriki mesai için Maarif bat müfettişlftine de talim dalan kongresi iki teşrinieveldc lktısat kere etmiş, nihayet 11on hafta mrfın· 
il btr komisyon teşkilini Dahiliye ve- llzrm gelen istihzaratı fkmal edeceğiz. ,.e terbiye heyeti azasmdan Rıdvan vekili tarafından açılacaktır. Konıre!da Londrayıt giderek yuvarlak masa 
Hletfne teklif etmi§tir. ıTekrar tavzifimden do1a:Yr çok m~m- Nafiz bey tayin olunmu9tur. yedi giln sürecektir. !konferansına iştirak etmiştir. 

Ses il Kolomp! 
Ya•nı Jacques La Guerche Nakledenı fa. 

-4-
' diye sordu. Jak cevap verdi: 

- Evet, fena adama benzemiyor, 
her halct. işimize yanyacak gibi. 

- İyi ya.. Bu mesele çok canımı sı· 
kıyor. Böyle karışık işlerden hoşlan
mam. 

Otomobil kalkmıştı. Biraz sonra 
Jfne durdu. Raul tekrar sordu: 
\ - Şeraiti nasıl? makul mu~ 

- Çok. sonra en hoşuma giden ta
rafı da bir sürü tahkikata lüzum gös· 
t.ermemesL 
, - Ya, burası iyi" 
' On bet dakika sonra fabn"kaya gel

mJtler, müdür Hanrinin yazıhanesi
ne $JkmışlardL Orada bir adam var
dı. Jale Postel adamı kaim biraderint 
takdim etti, Güyonne: 

- Demek efendim, dedi, bizim esra· 
rengiz hırsızı meydana çıkarabileceil
ntzl iddia ediyorsunuz. 
'~stildi• 

- Tabii efendim, dedi, mesleğim 

bu. Fakat daha evnl birkaç sual 
sormakhğıma müsaade buyurur.uz. 

- Sizi bekliyorum. 
- Mösyö Hanri, ııdrkatfn ehemmiye-

ti hakkmcla bana kiti derecede malO· 
mat verdi. En iyi çare, zannedersem, 
memurlann1z arasını\ karı§makhğım· 
dır. 

- Evet ama, mevndiyetinlı onların 
şüphelerini uyandırmaz mı? 

- Siz bana bırakınız. Yalnız me9e

le bana muntazam bir iş vermenizde
dir. Böyle bir işiniz var mı? 

MüdUr Hanri: 
- Fabrikada var giLi .. 
Jak tasdik etti. 
- Çok iyi. 
Polis de muvafık bulmuştu. 
- Hemen işe bqhyacak mısınız? 
- Yann sabah daha iyi. Tabii, her· 

kee iPii f8mba Dtlpon olac:ak. Mana 

itha1At ve ihracat mallarını kontrol 
edebilecek bir İf verirsiniz. Olur, bi· 
ter. 

• • • 
On beş gUn sonra Raul GU:ronne 

tahriratlan lmzalarktn telefon çal
mıştı. 

- Mhyö Düpon bu akşıı m kendisi
ni kabul edip edemfyecefinizl soruyor. 

Telefon eden fabrika müdilrU llan
ri idi. Raul sordu: 

- Yeni bir şey mi var? 
- Her halde efendim. Fakat a,.n 

bir şey bilmiyorum. 
Raul bir dakika düşündü: 
- Altıyı on bef geçe gelsin, daha 

evvel değil. 
Yazıhaneler altıda kapanacağı i· 

çin kimse farkına varamazdı. Raul 
tedbirli bir adamdı. 

Tam vaktinde mösyö DUpon 1telmlş-
t1. 

- Hırsızı buldunuz nıu? 
- E\•et. 
Polis, bir müddet durdu. Muhata. 

bını üzmek ister gibi gnrünlAyordu. 
Zira on beş gün e1'Vel kendisinden bu 
iti becerebilecetfne ıüphe eder ıibi 
alrünmüıtiL 

- Sizi dlnliyoram. 
- Evvelce de zaırneWğim gibi bunu 

yapan bir amele deffl. 
- Kim? 
- Mösyö Karpantiye. 
R.'\ul hayretle b3ğırmaktnn kendini 

zaptedemedi. 
- Emin mlıiniz? 
_ Kat'iyyen. R:iylo;! bir lttihamı ko

layc:a yapamıyacafımı dti,Unmeniz la
zım. 

- DeliJlerlnlz nedir? 
- işte. 

Po!is kUçtik bir v:ıliz açtı, b:r mek-
tup uzatarak: 

- Ş:mu oku} unuz. 
derli. Rauı okudu: 
F:ft>nrlim, 
!Vatı!: nlugoı de; bu 'ita/ta ~lır. bir 

ıey vermedtnl:~ ı:uv«cr dt anlcrıl•· 
ğınv: gibi mulınklıak autttıt ahi 
bekliyeruz." 

ltnul: 
- imza ol.unm yor, 
dedi: 
- t:,et, fakat z:ırfa bakmıı: mösyö 

Ka. pantlyenin adrni var. 
- I·: ıonra? 
- M~ö Karpantiye bunu bıı aabah 

evinden çıkarken P.lmış olmalı. Yoksa 
üzerinde tqrmak t•dbirsizliiinde ba· 
lunmaıdı. 

- Nereden buldunuz bu 1MktubuT 
Poliı işitmemit gibi daTranarall 

devam etti: 
- Birkaç gündür şüphem nrdı ft 

genç kf myageri t.etkik ediyordum. El· 
hiselerlnf koyduğu ve ldlltlediii do
lap naıan dikkatimi celbedfyordu. 
Bir taraftan da fevkallde maeraf et
titlni öğrenmiştim. 

Rau1 hayretler içinde görtlnUyordu. 
Bu genç mühendis dostları tarafın
dan kendisine hararetle tavsiye edil· 
mlştl. Fakat belki mösyö DUpon al· 
danıyordu .. Bu kadar muğl1k bir 
mektubun manası olamaz, hir delil 
teşkil edemezdL Fakat Mösyö DO. ., 
pon: 

- Dolapta bunu buldum. 
Diyerek iki şişe çıkardı. Raul tite

lerden birini kokladı ve: 
- Hay,·an, 
dedL Şiş.de f evkallde kıymetli bir 

maddt vardı. 
- Peki bu şiteYi nasıl baldunua. 

Karpantiye nasıl oluyor daf 

(Bitntetli). 
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Limanda işli yen nakil vasıtaları 
GÜNÜN - _:___ --~~-= 
~~-~_=-: İŞARETLERİ 
Sarı deniz kıyılarında 

San deniz kıyılannda Japon ordu
ları çin surlarına dofru ilerliyor:. Bu 
taka, filin deiil bir harptir. 1905 
Rus • Japon harbini dofuran sebep bu
gilnkü muharebt için de hlll sapa
saflamdır. 

Sarı deniz kıyılannda döiüten Çin 
Yt Japon orduları tek bir şeyi, modern 
dfinyanın tek hakikatini temFıil edi
yorlar Emperyalist hücumla, yan müs 
temlekenin müdafaası karşısındayız. 

MilJetler cemiyetinin sulh toplan
tmnda haber ahnan Japon taarruzu 
sadece öldürülen bir Japon zabiti· 
nin kanma klln istiyen bir şövaliye ha
reketi değildir. Bu bir kan davası ol-1 
maktan uzaktır. lJzak şarktaki e01-
peryalist Japonyanm yarı müstemle
ke Çine apaçık akınıdır. 

Japonya uzak şarkta haddinden 

Ucuz taksi 
MDlklye ba' rnUfeltl,llgl bele· 

dlJed•n aoruror 
lıtanbul mıntakası teftit hey

eti reiıi Hacı Hüınü bey dün 
belediyeye bir tezkere göa
dermiı ve bunda 10 kuruı
Juk talııiJerin iılemekden men'i 
ıebebi hakkında izahat istemiı
dir. Tezkerede belediyece ıoför
lerin ıeyr ye ıeferden men edil
melerinin kanuni mevzuata ve 
bilhassa ticaretin serbestiıine 
muhalif olduğu zikredil
mektedir. Belediye cevabını ha
zırlayarak bir iki güne kadar 
yollıyacalctır. 

Viyana mllhendis 
mektebi muallim 

ve talebeleri 

Bu birleşme 
Tahakkuk ederse 

Kazanç bUyUk olacak 
EncUrnen Y•kınd• tetkiklerini 

allkadarlara blldlrectıık 

fazla makineleşmiş, fazla istihsal 
yapmış. nüfusu arttıkça artmış (300) Şerefin• rnUhencUalerirnlz ta• '"'"' rn•cllal lzaaından Awnl B. 
bin kilometre mul".abbaı geni~liğinde r•fınden dUn •k'8"' mUkellef Bir mUddet eve! limanda yakın sa. 
1.ru:i çoktan 60 milyonu a~n nü· bir ziyafet werlldl rnlsaflrle• hiller arasmda nakil işlerini temin e-
f u..c:o bf!flliyehilecek kudreti karbe· rlmlz, bugOn gldlyorl•r den üç ayn mü~nin bir elden ida-
d•li bir hayli 1.aman olmuştur. Birkaç glin evvel şehrimize resi halinde evvela bu 1 uretle bir 

\·oıkanlarm '"e zelr.elelerln rlinde gelen ve yOksek mUbendiı mek- taraf hasılatı ile diğer taraf 
delikdeşfk bir hal alan .Japonya adala·/ tebine misafir edilen Viyana zararını kapamak naümktia olacağını 
rı zaten çfçek bahçelerinin topraklarını diğer taraftan bu Yesaitin da.ha mun-
hllt deniıaşmndan taşrmaia mecbur mübendıı mektebi muallim ve taıam ve halk için daha mtifit bir şe
hir haldedir. Nüfu~unu hefllemek için, talebeleri ıerefine yüksek mü- kilde i§Jetilmesi kahil oJıcağmı yaz. 
mUstemlike istihsalUını satmak i~in hendis mektebi muallimleri ve mıftık. 
müstemlike fabrikalarını iptidai fstanl;uldalci difer mlhendisleri- Dahil~ye veklleti büyük bir taaarra 
nıı ddt- bulmak ı çın müstem . miz tarafından dOn akıam saat Cu mucıp olacak olan bu birleşme jşi 
ıırıran aıak ş.uk emperyalisti, U· on doku~da Eeyoj'lunda TOrku- ile belediyenin Yakından alakadar ol· 
zak garpteki örneklerin macerasına J masınr bildirmişti. Daimi eacümea bu 

vasda miikeUef bir ziyafet veri • · ı "enelerdir Bil)iik Okyanus sahiJlerlnde ış e meşgul olmak üzere daimi encümen 
devam ediyor. mittir. d.en A,·n~ Te\'fik, şehir meclisinden Ga 

1905 Rus .. Japon harbi ayni empu- EirJikte yemek yenilmif, aa- hp Bahtıyar beylerle belediye reis mu 
tndi~enfn tahakkuku için açılmıştı. mimi basbiballerde bu'unulmuı- a\·ini Hamit beyden mürekkep bir ko
U7.ak şarkta sahillerde nihayet bul:.n tur. Misafirler, haklarında g6s- misyon intihap etmiş ve komisyon ~a
yegAne i§lek yolların mfi~taha.-ıına ha- lışmıya başlamıştır . Konıisyon azasın 
kim olmak emperyalist Japon)a için terilen dostane alakadan çok dan Avni bey dün çalışma üzerinde 
yeı;Ane emeldL Buı;Un Mançuri ı::aha - mUtel:assiı kaldıklarını söylemiş· şunları söylemiştir: 
"ında gec;en hadiseler ayni se~plerin Jer~ir. Haliç şirketi azami tasarrufa rağ-
neti~leridir. · Viyana mühendis mektebi mu· men zaı-ar etmektedir. Bu _şirketin 

f'flhakı a Japonya için Mançuri beletliyeye vermh·e Jtiec1;ur oldu~u se-
.. has hf · ı t· n1 atHm 'Ve titebelıtr. 'barıWI'- nrem- • 6 ının r acaıp vaz ye ı n ır. ..... nevi hasılat hissesinin zarar devam et-
Vaktile Rusya Mançuriyl uıun biri leketlerine gideceklerdir. tfii müddetçe teciline karar verdik. 
Uman için Çinften kintlamıştı. Rusya-------------- Maamafih bu şirket hakkında şehir 
'muharebede k:tvbedfnce hu hak Ja.I ı Poll• ffaL-·Jeri meclı's· b B • 1 ue. . ı S<>n ir karar verecektir. u 
penyaya geçti ve çtn ihtillli f~na~ında ----------- vaziyet üzerine tetkikat yaptık ve şu 
Ja"n kavnt~rf Mançuriden çtkildi. Saadet odası h•kkınd• tah· neticeye erdik: 
Uıun hıditıelerden sonra Man~uri klkala ba,ıandı Şehrin münakatatmı sektedar eden 
(Nankin) hükumetine iltihak etti. Ya- Sultaneıhmette 11Saadet odası,, bu zaral'lar gün geçtikçe denizde na-
pılan askeri hareketlere göre bütiln uovaniJe tes:s edilen bir bilro· kil vasıtalarında da görülebilecektir. 
hedef demiryolu üstünde toplanıvor. l d f Bunun için imtı'yazJarı bı'r]e41•=rm•k 
D. p • nun ıön gün er e aaliyd tarzı .. :tw "' 
ıter taraftan Pekine do:.;,a;.?t ınen umumt masrafları asgart hadde indir 

Japnn knn•etleri emperyaliı;min bir tetkik ve takibe değer göcülmüt mek ve şu suretle bilet Ucretıerini aza 
bar;' t r.ephesini gösteriyor. Ye •il•"" t tarafından •lAkadar m[ Rurette ucuzlaştırmak ve bir mın· 

Adliye Haberleri 

Müstehcen neşriyat 
davaları 

DUn .. Çapk.;k;z-:-;e "Arzu ile 
Kanber dawalarına baklldı. 
lstanbul ikinci ceza mahkeme

ıinde don 6ğleden sonra ·"Çap· 
kın kız,, romanile ,. Arzu ile Kan 
ber,. hikiyesiaden • dolayı Mu
harrem Zeki Bey aleyhine açılan 
mDıtebıen neıriyat davaları rü
yet edilmiftir. 

"Çapkın Kız,,ı neşreden mat· 
baama sahibi ııfatile davaya jt
hal olunan Ahmet Kamil Bey 
mahkemede hazır bulunmadığın· 
du, zorla getirilmesine karar 
Yerilmiı, 0 Arzu ile Kanber,, da
Yuma ait evraka, müddei umu. 
mi Ahmet Mulılia Bey mutale
aya almııbr, 

Muhakeme, ay sonuna bıra
kılmqbr. 

"Pist,, d•v•l•n 
«Piıb mizah gazetesi aleyhin

deki davalar, dOn ağİr cezada 
rilyet edilecekti. Şahat davacı· 
Jardın biri, daYumdan vazgeç· 
miıtir. Mahkeme, muhakemeye 
gelerek usula dairesinde fera
gatini bildirmesi için, ınuba
kemeyi baıka güne bırakmııtır. 

S.rho9lukla tefenUhatta 
bulun•n 

bmail iıminde biri sarhot ola
rak tefenObatta bulunduğundan, 
lıtubul ikinci ceza mahkeme· 
ıinde dlln muhakeme edilmiştir. 
Kendisini karakola götüren po
lisler ıahit sıfatile dinlenilmiş
ler, bidiıeyi teyit etmişler, maz
nun, kendisini bilmiyecek dere

cede ıırbot olduğunu, ne ıöy
l~jial bilmediğini dyJemiftir .. 
Mahkeme bir sene hapi• karan 
Yermif, etkiden mabk6miyeti de 
oldujımdan, ce.zuı bir ıene iki 
aya çıkanlmııtır. 
Adllr• mUateprının tetklkjerl 

Adliye mDstepn Ferit Bey, 
adliye dairesinde tetkiklerine 
devam etmektedir. .DOn de tet
kikatla meşgul olmuştur. 

M-rifte: 

inkılap ve zafer Çin 19 uncu unn açı'k kapı siya· bulundup makamın ve poliıin takada hadis olan eksikliği diğer bir 
!etinin regAne tathikat sahasuhr. Sa- dikkati celbedilmiıtir. Zabıta mıntakadaki inkişaf ile teliff ettire-
ı-rn~rde Avrupalıların, ' 'e Japonyanın bilerek tek bir cirket vücude getirmek Murlf veklletl mUhlm bir 
. . ve kaymakamlık Saadet odası -:o ı enderdi ımtıyazlı 'liahaları ,·ardır. Uzak garp ve bu gayeye doğru esulı tetkik1erle 18m '" 8 
ve uzak şark emperyalizminin birleşti- denilen bu yazıhane ile müessisi yUrümt-k yalnız bu şirketlerin değil, Maarif TekaJeti bugiln mual-
fi ba sahada çinin makineletme ve hakkında tahkikata baılamııtar. halkın ve sayfiyelerin menfaatine fimlere hibp eden mOhim bir 
millfletmMine karş nki Çin1ilerle Neticeye gCSre hareket edilecek· uygun bir hareket olacaktır. Yakmda tamim g&ıdermiştir. Bu tamimde 
em~ryRllstler milştereken hare· tir. encümenimiz buna ait tdkiklerini ait inkalAp ve zaferin halk tabaka-
ket t!dfyorlardı. Ve hlll da y~i Çf- Koyunlar bahçeye girince olduğu makamlara bildirecektir. Mu· larına izahı oaJana tenvir ve ir· 
";" millfl~mesi, doktor Sün . Yan· hakkak olan şudur : l 
Senin CMina • tu) halk fırkuı ile ko- Balta limanında Ferit paşa Muhtelif zamanlarda kastedilen pdı için na11 çalqılacağı 
rumak l•tedlti mliatakil Çine Hneler bahçesinde oturan Cideli çoban menfaatlar bugün ayni kuvveti hali t .. rih edilmekte ve bu hususta 
~eçtii?'i halde bir türttı 1111G11madılar. Mustafa tarafından gildillen ko- bulunmuyor. Şirketi Hayriye, Sey· muallimlere düsen vatani vazi· 
Çünkü Sün YatMn yan mlistemleke- yunlar arabacı Tabain oj'Ju Dur· risefain, Haliç ayn ayn imtiyaz al· feye işaret edilmektedir. 
ilin müstakil olmuı için mil'lk~me ve sunun bağçeaine girmeleri üzerine dıkları zaman kendilerin~e kastettik· Hılkın tenviri ve tE"rbiyesi 
makineleşme esaslarını kurmuştu. Se- Dursunla Mustafa arasaada kay. Jerl inkişaf hudutları hadisat ne de- 11. I 
nelerce Çin ihtilft1i yarı müstemleke· ğfşmlştfr. Bugünün icabatına •8re için biltUn mua ım er lcitle ha-

. id ı · -ı. i• çılcmıt •e ,.oban arabacı Dur- e. 1:-d f ı· ete 1-1 d" nin •e mtistakiJ milletın c a ı .,.._. w nihayet bir beldenin yevını ınünakalA· 1111 e ıa 1Y geçeceK t:r ır. 
!inde devam etti. Nankin hükumeti sunu bıçalcla yarahyarak kaç- lan yolunda teessüs eden bu Uç ticari ilk tedrisat kadrolar. 
doktor CSUn . yat • sen) fn ölümünden mıştır carih bir kaç saat sonra müesse$enin ,·aziyetlerini tetkik fit Maarif müdOrlUğQ dün yeni 
9onra ~•ia doğru ttmayül gösterım:klc yakalanmıtbr. müşterek bir noktaya bağlamak aıiklr kadrolan ilk mektep baş mual· 
beraber n. .Avrup,.lılara ne dP Ja. BIUmle tehdit bir zaruret olmuştur. Buna mu-af· Jimliklerine teblii etmiştir. 
Ponyaya karşı eski Çinin nzb·etin· Galatada oturan Klıım namın· Cak olacağız. Çünkü mesel• halkın fh- --------------
dedir. tiyacı meselesidir. [ S H b ) 

Nankin hükOmeti emperratistl•· da biri Sebahat iımindeki kadı· ---------- por a er eri 
re hfZI mü~aadelerde buJunm:ıkJa Dl aıomle tehdit ettiğinden Ticaret lleminde: Davetler 
huaber Çini acık kapı addedenler hakkında takibata başlanılmıthr. Sellnlk sergisinde mamulltı• BeglerlH'yt terbiye/bedeniye yurtlu 

1 

S. O. S 
S. O. S. , Ercüment Bebıadm 

titiz bir itina ile hazırladığı ıi• 
irlerinden bir kaç.ım bir araya 
toplıyan bir kitaba verdiği ilim 
ve o kitabın birinci yazısıdır. 

Kitabı bitirdikten sonra, hatta. 
sonuncu yazısı da diyebiliriz. 
Çünkü " S. O. S ,,e hakim olan 
ruhu , Senfoni de, Konak da, 
Maden kuru iare nda, TJratro 
da, Parsın ölUmU nde ve bil
hassa Yaımur da bulmak ve 
birbirine a) ni bağla bağlamak 
mümkündür. Denilebilir ki san
atkar, birinci yazasına, dlfarda 
hırçın rüırirlann baykırdıtı, 
ufukta, her taraftan S. O. S 
feryadı yükselen uzun, karuhk 
bir gecede başlamıt Ye bütfba 
kitabını ayni gece içinde, •baJ. 
olmadan bitirmittir. Bltlbı kitap: 

Etimde razglnn 
Acı . •• 
Kırbıct 

Sin i bir yılın dil\ . 
Etimde rüzgAnn 
Kıvrılın dili ! • 
Gece, uzun • uzaklarda yann 
Hiçkırık · Nefeı • Solnk •• 
Birmiyen yolculuk !.. 

Misralannın genİf derinllli 
içindedir. 

S. o. S. de tek bir isti11>a 
vardır: Melodl 

Gece bitmese • Y ınn olmasa 

Temenniıine rağmen, bu, ge· 
cenin karanlığından kurtulan ye
glne beyaz bir limit parçasıdır. 

Şair, kelimeleri ~diij gibi 
kullanmlf, satırlara istediti tekli 
verecek derecede pnİf Ye b· 
yJtsız da\'J'llnmııtar. Hele bUI 
kısımlarda tek tek kelimeler, 
belli baıh bir iub ve tasvir rem• 
zi olarak kullaaılm11tar. 

Bunun içindir ki, bunların hep
sini derhal anlamak kolay ola
mıyor. 

Okumadan enel nasıl olama. 
cağını dütilnmek, biJbaua çok 
defa lüzumıuz addedilen noktay1, 
virgüle, çizgiye tam Ye asli k.,. 
metlerini vermek llzım ıeliyor. 
Fakat genç sau'atkin, ilk balatta 
bu, ifrat telakki edilebilecek 
cömert ve cesur kayıtsızlık içinde 
kaybolmamış, billkis muYaffak 
olmuş görllyotuz. Bu muYaffa.i. 
kıyetten duyduğumuz memaual
yetlcrden birisi de, beoh tek 
bir kaide tesis etmiyeD y..ı 
tiir tarzına emniyeUe balalabU.. 
cek bir hiııi verdiği ıçinclir. 

Yastıktan bir kadın bafll l»I 
yeni "Style,, için nasal iace bir 
his ve san' at dekoru çiziyona 
Muzik Hol da da ayni Style. 
mevzuuna hayret verici bir inti• 
bakla yerletmiş görDnüyor. 

Kendisini tebrik ederken: 
-. Ne olurdu, bir mektup 

parçası, bu kitabın içinde yer 
bulmasaydı, demek iıtiyorum. 

A. Sırn 
için bir tehlik• olmaktan uzaklaşmış Bir r•r•l•m• ttmıza çok atik• göaterlldl ve Boğaziçi gençler klübü rt·isliJ..Jc. 
dt.ğildir. Pekin~ doğru llerliyen .Ta- Sultan Ahmette çarıamba pa· Selinikte açılan sergiye mem· rlnden: Veremle mUcadele cemly•tlnl• 
pon kunetleri Çinde ihtimal ki eski d O leketimizden bazı ticaretanel~r !?:i eylül 931 cuma günü heı iki ldli- •çacaıı sanatoryorn 
Ç'ınteır.kkl•ı'n• '::bı"olan )"&r• müstem· zarın a puJarcı sman pazarcı 1 C il r k V 

.. - MI 1 i ı ak u"z · t' le bün aza arı . ·. ır a!>ı Be.rlerbe.' i cremle mu··cadele cem'ıyeti 
ı k t min Aliyi betından yar• amıtbr. gayrı resm o m re ış ıra 
e ·•ci Çinlilnl• bir anla~mı e 1 t . l d' B d k b nahiyesi merkezi bınasında sar.t ıo da tarafından aç 1 k I 

•dere'· mı· ııı hu"ku· metf kökUnden I sandUrUlen ete• e mıı er '· u ara a sergiye e • k 11 d • t' d 1 aca o an verem "' ,, v ,. fe,· a ıı e ıç ımaa ant olunur. 1 t . 
•bkmeü lsth •rektlrlu EYnlki gece sabaha kartı ribar mamulib. işlemeli ipek, Volerbol . ve Basketbol ana oryom.u . ıçin uzun bir za-

• j ve Türk cigaraları götürülmil•til. mandanberı bı a d N. 
Sarı d•niz kı~·ılannda ~arpışan Samatyada kadın nine sokamnda y heyetinden n aranıyor u. ı-

k ( a· Kehribar mamulAta Romen Bul- ı hayet E k" d M d 
·un-etler empt~Hv.ml• yan müs-1 bakı.al Muhsin efendinin hanesi· ""' Bu sen• ıtanbul birinriliklel'ine is- ren oyün e ubi dia 
le • gar, Arnavutluk tüccarları pelc d k klü " p k k 
. mlekellktert kurtuJmü fıtfr~ ren<I nin batası tutuımuı fabat vak· f . 1 tirak e ece plerin salı günleri 18 aşanın öş ü bulunmut ye sa• 
•rıtdenln cfdalldfr azla allka göstermış erdir. den 18,30 kadnr mıntaka merke7.inde. bibi ile mukavele imzalanmııtaı 

r.a-t• olsun -rkta oJc_ur -m..-r· tinde yetitilerelc gen· ş'emesine Tiaaralarımız zarafetlerile dik· ki he'•timiıe mu··ra"' l d 30 • ... ..., ...- .. ..- e . . J • • ... aa e erek isho1e· yataklı olacak sanato-omaa 
~"• ""' 3 ,'ftf ••perralimutır. ~ACfttt meydaa •erilmeden ıöodür6J. kati cetbetmiş ye Yunan gaıe- nı11 kayd~ttmaeJerı ehemmi.) etle tehJif açılma ha 1 ili le ·dJ b 
bayrak, ~efttttnrek doJıa.tıror . ma)tur. teleri hararetle babletaiılvclir. olu ur. zır 1 

anna ya ın • .,. 
SADRI n•M lanacaktu. 
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EvveJa BuJgarlarla, sonra Başmuharririmizin 
seyahat notları 

SırpJaıJa karşıJaşacağız Trabzunda VecthiBt 

• 
[VıkJt] m Tefrikası 1 

No.: 56 

• 

• 

1 

Nakleden. 

ömer Rıza 

• 
[Üsı tarafı 1 ıncı sııyıfadaJ kaya i tirak edecektir. [ Üst tarafı 1 inci ~ayıfada : isanın kardeşi kendini musevi· 

- Biz hazırlanmış olarak gi- On at ile 16 nefer derhal vagonlar- za gider mi? Eğer bu tayyareci ile be. 

diyoruz. Hangi takımla karşıla- dan indirilip evvelden istirahat- raber uçar, sonra yere lnerseniz sizi lerin en büyük' kahini Sayıyordu 
şacağız henüz malum değilse de leri Için hazrrlanmrş olan hassa süva. affedeceğim. Tayyare meydanından 
müsabakaya iştirak edecek ta- ri alayı krşlalanna yerleştirilmişler- geçtiğiniz için ceza vermiyeceğim. Yok, (J f"' ) U Ib 
k 1 k ti · b' 1 . - . . oze us n yunanca ve rani nüs- sırada Roma valis' F t "I ım arın uvve erı ızce ma üm dır. eger buna razı olmazsanız her bırınf- h 1 d _ .. ı es usun o me-

. . . . .. • a arın an anlaşıldıgına gore evve· sinden ı'stı'fad de ek R olduğundan takımımızın hasım- Sefır bey otelde mısafırlerın yanın- ze yuzer sopa vurduracagım. Dısan- la h . ' e e r omanın aa-
larından aşağı olmadığına kaniiz da saat sekize kadar kaldılar. Saat ya çıkınrz. Beş dakika düşünü:.nü.ı. ta ~zr;tı Yahya, s?nr~ . hazreti ls~ keri kumandanına rüşvetler vermiş ve 
Muzaffer olarak döneceg-imizden sekizden sonra miralay Cevdet bey ,.e Sonra geliniz. Vereceğiniz karan ba- ra ıü~ ahn açılan milli ıs!iklal cldalı~ Yakubu yahudi mahkemesine sürükle-

. . .. . ne m za eret eden yahudıler baş ha- m· ti V t.ııc] ta k ··1 -ümit varız. sefaret katıplerınden Cemal ve Kan· şoyle dedım: h 1 k . ' ış · e onu ~ a ra o mege mah-
F d 1 K be D ''il.' 1 am ı makamını ihraz eden ve He- kum etmişti. e erasyon reisi Hamdi B: de ~e er enan yler ile birlikte otelden edim. .neferler dışarı çıktı ar. rodlar taraf d t .· d'l k 

Y 1 R Y k k b. 'J'.l....., d k''~ . . 'd ın an ayın e ı ere ma- Fakat ba.::. k" Lı'n Ananu ·1 ta f ugos avya, omanya ve una- çı ara ır saat kadar Kançılar Ke- .l.ITO~ a ıı~a sonra kendılenni yenı en kamlannda y '"' s ı e ra -
. b . - bir sene kalabilen zevatı tarlan bu hükmü infaz edecek vazi. nıstanın müsabakaya iştirak etmiye nan eym evinde vakit geçirdiler. Sa- çagırdnn: tanımıyorlardı 

0 
. . b 

1 
b . . 

cekleri haberi hakkında şunlan at dokuz buçukta misafirler şerefine - Ne diyorsunuz? Uçacak nmıınr:ı, baş hahama m.uk nb~~ ~çı~· unı ar, d u yette mıy.dıler:. ~.v. 
söylemiştir: Esasen Romanyanın (Biyad) salonunda mükellef bir ziya- yoksa yüzer sopaya razı olacak mısı- bir bas haham in~·~ en t 1 ~ra ~~ınna Hege~ıppusun .. verdıgı malQnıattan 
müsabakaya iştirak edeceği bize fet verildi. Misafirlerin refakatine nız?,, şekild; intihap o~u a: ~ı:~ıerh ·h u anlaşıldrgına gore Yakup yahudi
bild~r~lmea;ıiş!i·. • . rbi~ ~rup Bulgar ~~~.itanı ateş~ edil- Diye sordum, Bu suale karşı aldı- hazreti Yahya. idi. y::Y~nın is a am ler tarafından mahkOm edildiği 81· 

Bızım bıldığımız Türkıye, Bul- mıştır. Akşam bu tun gece yagan ve ğım cevap şu oldu: sinde ölümünden sonra b sene- rada mevkuf değildi. Bilakis serbest-
b .. d d t kt 1 - A f d' b' · t ·1 Yah aş kahinlik ti ve halk tarafından sevilen bir a-g aristan, Yunanistan ve Yugos- , ugun ... e. evam.e m.e e o an yagmu.r - man e en ım,. ız.ı . ayy·a· re ı e tacının Zebide ogvlu t af d 
l d f 1 k b h il b d Ya ar ın an damdı. Halk onu o kadar seviycır-Javyadır. Bunlardan Yunanistan ar yuzun en m.ısa ır er asa a arı· uçurmayınız. er ırenmız yuz e· .. 1 • la ak. . . . . 

ve Yugoslavyanın müsabakaya cinde yapmak istedikleri tenezzühler· ğil, ikişer yüz sopa yemiye razıyız!,, gıyıHmış 0 
he 

1 
is Z bide og·l y h. du kı hıçbır kimse ona el uzatanııyor-

d · 1 d' B .. k b D . . . . er ne a e e u a )a du · ti k t kt fkl . en vaıgeçmı~ er ır. ugun a~a a aha on, on iki senelık bır mazıye .
1 

k d . ik' . A . d . d • 
Jd§ rab be mde edn !~1~ ieNçt ı. ertm· içindeki re:c;mi ve ilk ziyaretlerine ba~ ait olan bu hatıra), dinledikten c;on- 1 e ,,~r eşı . dıncı kgtnlpa 

1 
evakrın_. 1e Fakat (Jozefüs), yahudi mahkeme-

en a er ar egı ız. e ıce a- , . . . .. . ve 'H sene ın e ma u o ar o . . . . 
ki m S fya 'tt•v• k t lamışlardır. ra 'ecıhı beyın muşahedatı hakıkaten .. 1 d' " .. k .. b y h d h sının Yakup ıle başkalarını huzuru-
mı ız o ya gı ıgı va ı A t .. M. T t B 1 b'" .. k . k h . d mu:c; er ı. ~un u u a ya a aş t"rtt'.l-' . .. 

1 
.. 

anlaş 1 kt n renor a onun u gar ga- uyu bır rymet ve e emmıyet pey a k.h~. J'k k k d' . ·ı 
1 

na ge ı ı"ını soy uyor. 
ı aca ır. te h b' 1 . d b' . .. b . V tık lek . . d d a ın ı ma amınm en ısıne aı o -
A t x d. ? ze mu a ır erın en ınne musa a- edıyorl e ar mem etımız e a d ğ 'dd' t -'·te 'd' t .. 1.. Bu şerait tahtında hükmün nasıl 

n renur ne ıyor k 1 tert'b' d d 1 1 • . 'J"k . k u unu ı ıa e m~ ı ı. sa, o u- . f 
A ~"' .. M' t p d ·a arın ı ın en o ayı o an mem· sıvıl tayyarecı ı tesıs etme zamanı .. d uk dd p· . k d" ın az olunduğunu a.nlıyabilmek fçln 

nuenor ıs er egnam a . t• . T" k fk. . . 1 • ld v b"' .. k b' .. h il mun en m a em ıyen en ıne H . l .. l . ti nunıye ını ve ur· e an umumıyesı- ge mış o ugunu uyu ır vuzu e k ak b . ti p· I egesıppus tarafından verilen malG-
ıun arBı soy ekmı§ .r:. nin bunlara çok iyi bir nazan teveccüh gösteriyor? aym am n~. ~tmıt d ıyer ~a- mat ile Talmudun bazı fasıllannı mu-

- u ta ımı ıkı aydır h.azı~- ile baktığını ve müsabakaya istirak e- ..Ji.eltHUt AsuH. n~n. ikinci ge ış~~ .. ~.ar onun }e· kayese etmek Hlzrmdır. 
Jıyorum. Takım çok ahenkh bır decek olan Türk süvarileri atlan- nnı tutacak ve suruyu ıdare edecek-
haldedir. Muvaffak olmamak için nın Türk, Macar ve Fransız cinsinden Fırkada: ti. ihtimal ki Piyer bu makamı dün-
bir ıebep göremiyorum. olduğunu söylemişlerdir. VilAyet idare heyeti yevi bir hilafet telakki etmiş ve vaf-

V AKIT - Dün Sofya muba- Yunanhlar tizci . Yahyanın ölümünd.en sonra h~ Borsada 
b. . . d ld v kt B l Bugün Demirhisar yolile otomobil toplandı kahinlık tacını isteınemış, yahut bel-ırımız en a ıgımız me up a - • f k ·ı · · y 
kan t .. b k 1 b .. t.. ve kamyonlarla olimpiyada iştirak ede Cümhurıyet Halk ır ası vı i- kı Pıyer bu tacı ya ahya ile bir- [ Ust tarafı ı inci syaıfada j 

ya musa a a aıınm u un d h · d C d K · ah "Jü .. d 
programıoı ve fütbol takımımı· cek olan Yunan müsabıklannın ikinci yet i are eyetı ün ev et e- Iikt.e Y ut ?n~ . o mun en Londra piyasasında nikbin 
mızın yapacag· ı marların t 'h' · kafilesinin gelmesi beklenilmektedir. rim B. in riyasetinde toplanarak sonra başına geçırmiştı. Bütün na- b 
b' d. • T arı mı Yunan sporcularım istikbal etmek fırka kademelerinin kongreleri killer, bu noktalar üzerinde sükut lr hava başladı 

ıl ırmektedır. Bu mektup aynen üzere hususi bir heyet Petriç yanında- hakkında kararlar vermiştir. ediyor. Şayet Piyer baş kıihinlik ~ngiltere sefaretanesi Londra resmi 
ıudur: .. ki Kavala mevkiine gitmiştir. Ocak kongrelerinin Teşrinev- tacını geçirmiş olsaydı, Roma kilise- ~~sızle ~ld~ğı maHim~tı da g~etemize 

B !k Sofga, .
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eylül ça~amlıa - Yugoslavyalılar velde değil, T eşrinsaninin birin- si buna fevkalade ehemmiyet verir- gord~rmı~tır. Bu kma.ı:b~at:. g:re L?~d 
a nn olempıyatlanna iştirak edecek D" b h B ı r · · t k den itibaren başlaması karar- di Onun için nasranilerin bir asır ra pıyasa an ço nı ın ır ava ıçın 
ı T .. k .. . un sa a u gar o ımpı}a o- • ded' B'Jh . asa d h'I• 0 an ur su~arı zabitleri şehrimize mit.esinin Yukoslavya olimpiyat ko- laştmlmıştır. Kanunevvelin 15şine kadar kendi aralarında bir baş ka- ır. ı assa pı! ~ nm :ı 1 1 8~ 

munsalat ettiler. mitesinden aldığı bir telgrafta Yugos kadar ocak, nahiye ve kaza kon- hin intihap etmediklerini kabul edebi- nayi kısmında fa.alıyet vardır. Umu· 
Daha Bulgar hududunda l.\lusta- lan~ istirak edecekleri bildirilmekte- greleri bitirilmiş olacaktır. Vila- liriz. miyetle fiatlann yükseldiği kaydolun-

fapaşada misafirler Jokey klüp, dir. yet kongresi bu sene toplanmış- Roma valisi Albinusun Filistine muştur. Sanayi merkezleri yeni malt 
Bulgar 1.abitan klübü ve Bulgar süva. Belgrat gazeteleri Türklerin \"e Uul· tır. Bu itibarla idare heyeti varmasından biraz evvel 62 senesin- siyasetten memnundur. Pamuk sana
rileri namına miralay Jiklof ve bin- garların milli takımlarına karşı oy- muhtelif mevzulara ait mesail de katlolunan lsanm kardeşi Yaku- yii .tiftik va.zi!eti salaha. doğru gitmek 

1 lıaşı eçka"l"Of tarafından isllkb:ıl nı)·acak olan Yugoslavya futbol takı - hun hlL,! klihlnltk tacnn b~ınn geçir- tedır. Sanayı .merkezlerınde ve.,.ı>amuk 
1 \ e kepdiJerin beyanı hoşamedi edil· mınrn esamİSUtl D~J'etmektedfr}er. il d bir a r yazarakkbu- dİğİOİ kabU} eafÇe~ O)UTŞ!\~ ~U hafüse- fabrikalarında )"en.J cı...ıı,....n .... L-~ 
miştir. Kendilerine grubun şefi olan Takımı: lvkovir, Spasiç, Tirnaniç, nu teşkilat kongrelerinde 0 un· y

1
• yahudilerin bu sıralarda Roma mıştır. 

ıı mak üzre dağıtacaktır. Fırka, 
Miralay Cevdet Mehmet Ali Bey te- Mariyanoviç, Permil, Sotiroviç, \'u- muhtar intihabatı ile de yakın- ve Herodlar aleyhine vuku bulan bir Bütçeyi tevzin için t.-ı.kdim olunan 
şekkürlerinl bildirmiştir. Misafirler yadinoviç, Zeçeviç teşkil etmektedir. dan alakadar olacaktır. Yeni isyandan bahseder. Bu isyan esnasın- yeni vergiler layihası ikinci kere okun 
gerek hudutta ve gerekse Sofyaya Belgrat futbolcularının verdiği marn- k da Joufüsün sihirbaz olduğunu muştur. Müzakere esnasında müsta-

idare heyetleri anunen Klnu- ' muvasalatlannda her türlü gümrük mata bakılırsa buna en büyük muvaf so"yledigvi bir adam, lsanın planları· kil liberal Sir Con Simon, altın e ası 
nusaninin birinde işe baılamak 

ve saire muamelesinden maaf tutul- !akıyet ve ~ans elde edecek bir takım mecburiyetinde olduklarına göre nı tatbik etmek ve yahudileri çöle kaldınldıktan sonra bütçeyi tevzJn et-
~uşlar ~e kendilerine her nevi tes- nazarile bakmak lazımdır. muhtar intihabatı Kanunevvel çıkmağa sevketmek istemişti. Fa- menin daha büyük ehemmiyet kazan. 
hılfl.t ıbrazma son derece gayret e· Romenler 50 k d bitirilectkf kat bu teşebbüs de akamet.e uğramış, dığııu söylentjştir. 
dilmiştir. Mustafapaşadan Sofyaya Romenlerle yapılmakta ve h5.Iıi de- nuna a ar . ır. ve bu sihirbaz ile arkad~lan da malı- Amele fırkası yeni vergiler Uıda.'ffita 
kadar süren yolculuk pek hoş ve mi- vam etmekte olan müzakere bir netice yanşlan olacak, (D.ıana havuzunda) volmuşlardı. Bu sırada yahudi kft.- ltiraz etmiş ve yeni vergilerin müsavi 
safirlerle samimt bir hasbühal ile geç- vermemiştir. Romenlerin iştirak etmi- At yanşlan - koşu ile lpodroma mu- hinleri millt liderlerle kavga edi- derecede tevzi olunmadığını söylemiş. 
miş, hat boyunda büyücek istasyon- ye~ğine bura spor mahafilince kat'i vasalat (lpodrom şehir haricine takri- k"hinlerin ayak takımı da yar- tir. 
Janta 3 üncü ve altıncı süvari alay- nazarla bakılmaktadır. Balkaniyat ben yirmi d&.kika. .bir m~fededir). ~;:; et~ğlnden bunlar kft.hinlere ve Bütçe lft.yihasınm ikinci kıraati 238 
lan efrat ve zabitanr tarafından se· için büyük hazırlıklar yapılm:1!<~- Akşam terb~!eı bedenıye ocağında hahamlara ait olan buğdayları yağ- muhalif reye karşı 297 rey ile geçmiş. 
l~mlanmış v~ istikbal olunmu~lardır. dır. Bütün sokaklar hususi ve buyuk (Fehtofk.a) mu.sabakal.~~. yapı~a~ ma ettiklerinden hahamların nispe- tir. 

Sofya ıstasyonunda misafirler afişlerle donadılmıştır. Aynca. 1, 2, 2 teşrınievel c~~a gunu terbıyeı be- ten fakir olanlan aç kalmışlardı. lzmlrdekl akisler 
başt~ Türk~ye. Cümhuriy;eti sefiri 4, 6, 10, 12 levalık olimpiyat posta pul deniye ocağında ogleden evel saat on- İhtimal ki bu mütereddi klerikal- . . . .. . 
Tevfık ~a~ıl Bey, sefaret erkanı, ]an piyasaya çıkarılmıştır. ~a. başlıyarak (Fehtofka) ~anşl~rı~a lerin hasımları, lsanın kardeşini Ingılız lırasının .. duş~es.ı Izmlr pl-
~ulgar olımpıyat komitesi mümes- Ollmplyat haftası için tesblt ıştir.lk edecekler arasında ıhzan ıd- başkıihin intihap etmişlerdL Çünkü yasasındada mahsus .!esırler. yapmı~ 
mlleri, .Jokey klüp, zabitan klübü edllmlş olan kan program manl~r yapılacak. .. . Isanın kardeşi YakUp, zühtü takvası ~· So~ .ha~rle~~ g~re lzmırde iki 
n harb~ye . nezareti murahhasları, Ti eylül pazar günü: "Yunak,: ce- Ogleden s~nra saat uçte (Dıana) ile meşhurdu.. Kendisi kuraklık za- gün ingılız lırası uz.ennde .. ~~amele ol· 
ıspor klüplen heyetleri, 30 u müteca- miyeti stadyomunda mutantan hır ~u- havuzunda yuzme yanşlan yapılacak d ağmur yağdırmış olmakla mamıştır. Hatta bazı buyuk ihracat 
viz sUvnri hRSM alayı zabitanı, kalaba- rette Balkanıyadın açılma resmi ya· ve lpodromda at yanşlan yapllacak. ~anın atı Y Sonra kendisi halk tara- evleri neticeye intizaren İngiliz liram 
lık bir halk kütlesi tarafından alkış. pılacak; öğleden sonra saat dörtte Akşam saat sekizde elektrikle aydın fan;'mı~ . .' et .• "yordu. tediyatını tehir etmişlerdir. nanka1az 
lar ve (Ura( sedaları arasında karş- (A. S. 23) klübü stadyomunda Türkiye latılan. Kulodromda bisiklet yarıştan rn an urm godru bacı k!hfnlig-e in- da fngiliz lirasını ne almıcılar ve ne de 
ı d Misal' ı b . . . talmnl 1 k Yakup bu sıra a Y Y 

G
an ı.d. F·ı·ır ;re Jukrada, .. mıralay - Bulgarıstan mılU ak arr arasın- yapr3 aca: . l t i ü .. h tihap edilmiş ise, mabedin kutst ha- satmışlardır. Londradan gelen telg· 
ospo ın ı ıpo , o ey klup ve har- da futbol maçı yaprlac . teşnnıeve cumar es g nu avuz . . . k başına baş haham. raflarda ingiliz lirasının 800 kuruşa 

hl D kt ~ · · .. .. .. vl d d .. .. b k 1 öğl d 1 rımıne gırme ve 
tar~1 fnazırıb~at mınkal,"b~ or farkoda- 28 eylül paz~rt~ gudn~ og e en

1 
~ a yu

1
zme mbusa

1 
a ak.an e en eve Irk tacını geçirmek onun hakkı idi. kadar düştüğü ve hatta 450 kuru!J& ka 

nı o , za ı an . u u namına be- vel Sofyanm gormege eger yer e saat_ O da aş ıyaca b kahin olmak sıfatile, ma- dar bile düşeceği şayi olmuştur. 
yanı hoşamedi etmışler ve samimi te- gezdirilip gösterilecek ve arzu eden at- Ogleden sonra Yunakstadyomunda Yakup,. aş .. ah bagı-şl ak .. 

~ ki ·· t bede gırmek ve gun am gu-zahUrat yapılmt:;-Lır. Jetler hususi antrenman yapaca ar- (Mania) atlamak uzere a yarışları .. . . fl dinliyerek .. ~hl Dün akşam,----... 
S .. ·1 . . . b 1 k nunde, ıtıra an gun.. a- r " uvarı enmız namına mıralay dır. aş ıyaca • k lahiyetin' h · d' •• • 

r .. wlct Bey teşekkür ve gerek yolda Oğleden sonra saat üçte "Diana,, Akşam saat seki:r:de Kulodromda n bağışlama sa 1 
• aız. ı. Ma1ık sınemasının 

ve gerekse burada gördükleri teshl· havuzunda yüzme müsabakalanna baş bisiklet - rekabet müsabakası. Yak~p bu hak ve .. 8:1labıyetı kul- •• 
lat ' ~ muhabbetten memnuniyetle hah- Ianaca.ktrr 4 teşrinienl pazar günü şose üze- lanmış. ıse onun baş kahinlere ~u~rız Yeniden kuşadı 
setml)tir. 29 eylül salı günü yüzme müsaba- rinde moto::;iklet yanşlan, öğleden e- olan bır t~~ hahamlarla .. bırlıkte Çok parlak olmuşmr. Büyük san'atkAr 

Misafirler otomobillere binerek kalanna devam edilecek. vel saat onda başltyacak. mabede gırmış ve oradan gızlıcc kut- ALBERT PREJAN ve sehhar yıldız 
ikametlerine tahsis edilen Sofyamn 30 eylül çarşamba günü sabah er- Öğleden sonra saat dörtte Yugos- si harime va_rmı~ ol~ası icap eder. FLORELLE tarafından temsil ve G. 
en güz.ide otellerinden (lsplandit pa- kenden saat altıda başlayıp on ikiye Javya - Bulgaristan arasında futbol Fakat bu hadısenın gızli kalmasma w. P.ABS tarafından tertip edilen 
las) otelinin metsen kısmındaki hu- kadar sürecek olan şose üzerinde hi- maçı yapılacaktır. imkan. yok!.u· Çünkü bu harek~!· Dil il O 
sust apartımanlara yerleştirilmi~Jer- ·iklet yarıslan yapılacak. Yarış~ılar Ak"1am umumi bir banke verilecek yahudı ruesaslnın nazarında en bu- ene er per&Sl 

:ı.ı :. "k " .. dU b .. .. irt'k11 tamamen Fransızca sözlii ve şarkılı dir. Sefir bey otomobiline miralay "Meclisi meb'usan., meydanlığından s:ı ve Balkaniyadanrn seddi merasimi ya- yu curum ve u curmu ı <LP e· 
Cevdet be); almıştı; kafilenin ba- hnacaklardır. pılacaktır. denin idamı lazımdı. süperfilminde büyük: muvıffalciy~t 
şında bulunuyor, diğer otomobiller Öğleden sonra saat dörtte ( S. S. Programda tebeddiil olursa ayrıca Onun için baş kahin Ananus. bu .... k.ııı •. a.n.m.ış.tft•r•dı.r. ____ llİİ ___ _ 

iseo~nntakip ediyorlardL ~) ~übil ~adyomunda Yugo~avya hlldirec~im. Jimnutik ve o~mohil ~-----------~--~-----~-------·~ 
Otele bUyük mikyasta bir türk _ Türkiye futbol maçı yapılacaktır. müs:ıbakalarr hakkındaki tasa\'Vurdan 

bayrağr, diğer tarafa da bir Bulgar Akşam seJdzde milli operaya gidile- vazgeçilmiştir. 
bayrağı a.sılmrştır. Halk sokaklara cek. Futbol müsabakalarında hakemlik 
yayılmış, ?'isafirlerin gelmesini h:ı- ı teşrini evel perşembe günü at ya- yapmak tizere Macar hakem heyetinin 
raretle bekhyordu. rışlan başhyacak n sabah saat 9-12 iraesi iiıerine tvançi~, Viksenik, ve 

Otomobill~r geçerken ~esmi ünifor- ye kadar ~ürecek, bu yarrşlar Yunak Gerönün Rofyaya muvasalatlarrna in-
malannr Hibıs olan zabıtan ve kıy- stadyomund:ı yapılacak. tiz.ar edilmektedir. 
metli mi afirlerimiz sı~ sık alkrşlan- Oğ1eden ~onra İpodromda moto- Ha\'alar pek fena ve yağmurludur. 
mışlaraır. Misafirler on bir kişiden siklet yarı lan yapılacak; keza ayni Muhabiriniz 
ibaret olup bunlardan dokuzu mllsaba- gUnde öğleden sonra saat Uçt.e yUzme Naili 

Yeni Oln 
Yarından itibaren büyük kıt'ada 
ve yeni bir şekilde çıkıyor. Üç 

güzel tefrikasını takip ediniz 
~----....-.----------·--~---------~ 



Kırkından IOlll'• Hamam ve banyo Sıeak nDkte 
R Beflktqta namına heykel dDdUp :Eeld mlbadll Ye yeni pyri mm& 

amca dDdlmem..ı bahat np dlte• Necll- dlllerclen Sellml laet beJ l'nnms 
Declikoda yapryorlardJ. Blrisl sor- aün b .... J)wıi •efhardar. Eski pseteleriade adapte edeeet fıkra iMi 

da: JU.tbat kanunu .,.anmcla lntipr lamadılt dnlercle kendi eenal 
- Şu kan kocanın ela bu yqtan eden dnanmda ba ,arp Yardır, ve bumdan ~lı nlktelen 

::JL' • sonra rumca iffenmefe kalkı§JDala- okuyulanlu Mr kısmı ona bir pheaer Bu n8ktelerin bir lasm Topl• ltıintci 
nna hayret edlyc.rum. addederler. yudıtı yuılarm IOiaklaiaa übo 

- Aman aılzım, haJlfl etme. Ma- Blldd• Nedi .. meTR •eren ha- dir. 
16m J& onlana CGalklal'I olmas. Son mua, timdi de banyo plrHne airlP Toplu linenln )'Dilan IOlak aa 
rlnleıM bir rant ailelinm yeni dol· Vlllya •rmayei mabl oldL Cç, dört oJsa, bilmeyiz, bu, SelA•lnle flkra-
111111 çoeufana alıp ıv.ll&lık edindi- defadı~ m7olardan ...... yor ıanna hararet •erir mi! 

in. tocu btltn3 Unee koau~m~ için Bir 'bakıma edebiyatın karal~funu Dinkti A.qawla Jfn• iN ..ad• 
ilam olar diye rumca fllre• yor ar. gidermek için - hamam olnn, banyo bir fıkn ftl"dL Sıeü fdrraya mllal 

Mtlsldratta otomo- 01aun - baı..e btm .. brıftırmü: olmak bere 1at1··• ~' 
ıa: d..Jr... bllle• feu da oı..,.r ...._ NOKTE G&I .,. ..... ,.. baba-ICaam ...... r~ MÇ•!J~, ~-..· .,.- • 

111 puar lraJJiı • ıeHJor, yo .... aa .. cleai~e mı 19rdı? • Milldrat ldaralnin Pnulddı elft- Zamane hizmetçiler Geçen p Ahmet hey yo1da 

A dil l nada yaptırdıfı eldll bicili bfnalann Mlpllltla ne~ bubınabll· Toplu ltneJ• rupWiı 
pka tleareU ~ ene Wr taralı ilk tık otomobflleil• dola- mlftl. Bl'ba lwumı ilk dal hirnetp. - Asiwhn, dedi, ... Wr Dik-

... din bet tue ptfallk im BY alübl, bela~ kaplBllll ~lu .. du. TrulYB7la oradu pllp •epal• 1• sordu: te JaPbm-·· 
Ge!ı'••'* ıla Mtikte aı. "~ oldafuu ll1Hyen bir dilenelye birlbfrlerine aorayorıar: - Kısım, - badan enel nerede T la lp pclih 

illa ._ ...., ... de ~edi ki: - B•nlar Jdadn, hlhflal' •lcltlrlerl- oWra70rdunT op • 

--·~il ....... WNr kısmet - Şa J.abt11• ıirip tır\'IJ&n temiz. nfn ne kadar ~k otomeWli ftl'T - Mdce Jwumtanla. - Olabilir. ket• ~ &I 1'11i-
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Bulgaristandaki Türkler l __ H_a_r_ıc_ı_H_a_b_e_r_ıe_r __ 

Kimlerin ifsatları karşısında ? isterling buhranı her ta--Açık söz sahibinin koğulması taraftar
ları üzerinde nasıl bir tesir bıraktı? 

-----~-

Blllgaristan lıususi muhabirimiz· tir. Şumnunun münevver gençliği bu 
den: hainlerle bir dakika rnücadeled~n hali 

.lt'ilibede Paristeki Mehmet Alinin kalmamaktadırlar. Geçenlerde klirt 
par.wdle çıkarmakta olduğu Açık söz hoca Emrullahın yeşil sarıklı bir hem· 

rafta devam ediyor 
Yunanistan buhrandan yüz milyon 

drahmi kar temin etti 
paçavrasının Türk hariciye \"ekaletinin şerisi ~hir kahvelerinden birinde Tür- Londra, 24 (A.A.) - Bu sabah, kam· yanı memnuniyettir. Sabah açılışında, 
te~bbü~atı neticesi olarak kapatılma- kiye alyehinde atıp tutmuş \·e bunu du-ı biyo borsasınrn açılışrndan biraz son- Londra, Arbitraj eshamına yeni bir 
sı üzerıne bu pa~avranın sahibi olan yan türk gençleri başlarınd.ı avu- ra İngiliz lirasında ani bir tenezzül faaliyet vermiştir. Bu faaliyetten a
tabiiyetimizden matrut Ahmet Hikmet kat Besim Hilmi \"e AhJMt Sefa efen· kaydediliyordu. Filhakika ingiliz lira- lakadar eshamm ekserisi vasi mikyas
tevkif edilerek hudut harici yapılmak diler olduğu halde Kılak caddesinde ı-ı 10.1,50 franktan 99.50 franka iniver- ta iı-tifade etmiştir. Bu ne\'İ ~sham
u~:.e ~udut boyunda .. k~çük. bir köye bu serserileri sıkıştırmışlar kürt hoca \di. Dolar. 3.97 \'e İtalyan lireti de dan Fransız eshamına gelince; hafta 
su.ruldu: Bulgar hükumet~ .A:hmet Emrullah haini firar etmiş ,.e hemşe- 87 olarak tesçil olunmuştur. bidayetinde bunlarda görülmüş olan 
Hık~etın Romanyaya kabalu ıçın te- ril'i olan bunak gençler tarafmdan l lngHlz llraeı dUn 103,875 fiat tenakusları tamamen silinmiştir. 
şebbüste bulundu, fakat Romanya basto 1 k J k d d"' ··1 .. F kt Berlln borsasında ı ö ı b" d R t k n an ırı ıncıya a ar ovu muş- ran 1 
> Y e ır a amı . omanya~ı~ opra: tür. Kürt Emrullahm hemşerisi olan Londra. 23 (A.A.) - "Site nin tema BerJin, 24 (A.A.) - Berlin borsası 
]arma kabul edemıyeceklerınt bildfrdı. . .. . .. .. " . .. h f ·h t' k d k ı k ı . . . . . bu habıs çomlekçı mahallesindeki ca- yulu zayıftır. Açılışta kambıyo ŞO!'le a ta m aye ıne a ar apa ı a. acak 
B)uJflJhkrtldıse .. bu~addakıb. fıraborılerb ve Y~b~ mfye namaz kılmağa gitmiş namaz tesçil edilmiştir: trr. Dövizlerinin kambiyosu Rayş 
e er uzerın e ır m a gı ı f k I B k t f d tesbit olunacaktır patladı· büyük bir tesir bıraktı. 'I'Ur· vakti gelip namaz kılındığını görünce Fransız ran ı 106, dolar 4.2.1, toı· an ara m an . 
kiye cü;,,huriyeti hükQmetinin harict niçin beni beklemi!diniz diye camiin llo- viçre frankı 22, florin 10, 3-4, mark Atlna borsasında 
itibar ve nüfuzunu gösteren ve , i casına hücum etmiştir. Bu sırada n1ii- 18. 3--1, Jiret 87.- hükumet eshamı za- Atına, 24 (Apoye) - Dün M. Yeni-
zamanda Bulgar hükUmetinin a);e dahale eden Türle gençlerinden birisi yrftır. .Konsolit 53, Yarloan 9.3 •. 1--2, zelosun riya.~ti altında kabine ~ir i~· 
dostlug· um uza alaka ,.e rabıtası ·s t ni revolverle katletmistir. 83 fundıng, muameleler asgarıdır l'e tima daha yapmıştır. Mali yazıyetın 

nı 1
• pa ~ k ·· '"k h sah· 1 · d J kt · v · ı eden bu icraat tam yerinde olmuştur. Bunların içersinde sezdirmeden ~çu · e~ am. ıp erın e.n ge me e- salah bulmakta olduğu bir teblıg ı e 

Aç.ıksöz sahibi Ahmet Hikmet işgal za- faaliyetine devam eden firarilerden ve dır. Istıkbal~~n kara~ızhgı. k.arşısınd~ bildi~lmektedir. . . . . . 
manında Yunan meclisine Dedeağaç bulgar tabiiyetine geçenlerden enfi· ~rof esyonelle çekıngenlığı kaydedı Pıyasaya az miktarda ıngılız lırası 
ntt!b'usu sıfatiJe iştirak etmişti. Bu hi· yed arap hoca Halit vardır ki bu 7,at lıyo~. . . . arzedilmiştir. Borsanın üç gün müd-
yanetinden sonra tahrikat ve ifsa- sefil ve perişan bir vaziyette olduğu . Kap~nı~ta, .karnbıyo pıyaga,grndakı detle tatili tesbit edilmiştir. 
dıttta da bu1unmus bu yUzd ... n on be• hald b ı d v K b t k ı. fıatlar ıngıliz lırarıı 104.50 frank, dolar Yunanistan, ingiliz Jirasrnm suku· 
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.. T.L. mukabili r>olar 1 0.47 

.. 

.. . 
.. ... 

Frank 1 6. 
Liret 
f!ell!"'-
Drahmı 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
~ilini! 
Pezeu 
Mark 
Zloti 
r~ıii 

2n tev R: uruş 
1 Türk llrası Dinar 

(ervooeç Kuruş 

ı fmrffn (ln_.:ırızı 
ı Ool.ır (Amerika) 
~Frank [Fraıısıı 
O Liret [ ltalya 
O Frank l!elçitıJ 

20 Drahmi (Yunan] 
20 Frank l ls\'lçreJ 

Leva Bulgar J 
1 Florin [FelementJ 

10 Kuron [Çekoslovak) 
~ıltnl! Al'usturya] 

1 l'ezetı f lspanyı] 
1 Rayşmark[Alrnanyı] 
1 Zloti "Lehistan 

ı Pengö lı acarlstan 
ley [Romanya] 

.o Dloar Yugmlovral 
1 Çevoneç se~·yet 

Ks endi 

1 

,;• ... ., e u un ugu arna a asavasın- .. 13 'd' B. · T r d" 
seneye mahkQm olmuştu Bilahare .. . . ,,.. 1 ı. ıraz sonra ıngı ız ırası uş- tundan tahminen yüz milyon drahmi 
harbi umumiden istifad~ eder('tk ser· da Tu~~~ye aleyhıne neşn~atıta bulu- meğe başlamış ,.e 103. 7-8 franka in- kar etmiştir. ~1ecldlye ~ ~or~ ı 

nan bütun paçavraları getırtmekte ve j d 1 da 4 085 ı k t iJ edJI Rankonor \ arı be.st kaldı bu hiyanet neticesi olarak • · v m ş ve 0 ar · · o ara esç ltalyanın kerar1 
sinsi smsi herkese okutmaga çalışarak · t' '·-=~~~~=~~=~~~~· 

Altın 

Türk tabliyetinden bık.at edildi. . . mış ır. Roma, 23 (A.A.) - Stefani ajanst,ı-
Ahm~t Hikmet Mehmet Ali ve faalıyetıne sessize~ deva1!' etmekte~ Nevyork borsasında ltalyan hükQmetile ltalya bankası nıü-

dir. Bu zat da diger mel anlar gibı N rk 23 (AA.) Londra bo.. dii .. ·· h' h · t k' b"t" .. bir iki yaranının son günlerde öteden ~ .. . .. evyo . • . ·. :-. •. .:· runun a ıren arıç e ı u un mu-
beriden çarptıkları paralardan çöp. Kamabat munevve~~e~ı arasında. yuz sasmın miısaıt va~ıyetının verdigı .~- messillerine liret tesçilatınm istikrarı-
1enmek ,.e bu sayede daha fazla zık- bulamamaktadı~. Butun ~~lgarıst~nı mit ve cesaret netıcesi olarak buguı. nı değiştirmek niyetinde olmad;ğını 
kımlanmak için faaliyete girişerek n ~ünevver Turk . gençlı~ı bu ham- Ne~yo.~k .. borsasmd~ .. fiatlar .. üç aydan· bildirmektedir. 
Bulgaristan Türkleri arasma din lerın de Ahmet Hikmet gıbi memle- berı gorulen tereffilun en yuksek had- Resmt tebllg 
perdesi altında nifak ve fesat sokma- ketlerinden uzaklaştınlmalan içi dine yükselmiştir. Londra, 23 (A.A.) _ Maliye neza-
ğa çalışmışlar, bütün gayretlerine Türki~~ . ~ü~~uri:,eti hüktimetin!n . Nevyork, 23 (A.A.) - Borsada fngi- reti neşrettiği bir tebliğde ingiliz ban
rağmcn münevver Bulgaristan Türk· teşebbusünu dort gozle beklemektedır. lız lirası .( dolar 10 sentte kapanmışttr. kasının tedavülde bulunan evrakı nak· 
leri aramna en ufak bir nifak sokamı- Parls borsaaında tiye miktarını üç hafta daha t.'r:i mil-
yacaklarını anlayınca işi şahsiyata dö- Makine ite Paris, 2.'3 (A.A.) _ Borsanın a~ılı- yon fngiliz lirası olarak muhafazaya 
kerek Bulgaristanm münevver Türle- tamamen şe- şında umumf temayüller 80n d~rece ~a. mezun bulunduğunu bildirmiştir. 
lerine çatmak1a vakit geçirmişlerdi. lş- rit halin de -:-=-===.....:ı= ====== 
te Bulgar hUkQ.metinin hu derbederler ~J ı k • • 
reisine indirdiği bu darbe bu hiyanet FROBAKtraş Japon ar as er efJllJ 
yuvasını ezmiş l"e buradaki hain ve bıçaklan ayni 
kaçkınların çanlanna ot tıkamıştır. cins ve de- • • k • ı ? 
Giimülcüne ve lskeçeden buraya gelen ğişmez bir keskinliğe maliktir. gerı mı çe ıyor ar . 
malumata göre oralarda da yüz el- PRORAK 
lilik ve firarilerden bazılan faaliyete [Üst tarah 1 inci eayıfada] Bizzat ben cepheye gitmeğe 
devam ediyorlarmış.. Bunlann ha- l f" · d J ve iktiza ederse dig .. er vatanper-
şında yüz elliliklerden kendisine ebu- TIRAŞ BIÇAKLARI ziyeti vahim eş ıgın en apon 
Jahrar payesini veren mahut cahil laz orduıu 21 eylül akıamı bir kıt'a verlerle beraber ölmeğe hazırım.,, 
Hasan, kuvayı inzibatiye zabitlerinden lillllillllllllillillllllliliilllilllllllliiillilllillill askeT göndererek bu ıebti işgal Tokyo, 23 (A.A.) - Japonya 
Rahmi, çerkes Davudun kardeşi 1.e - ettirmiştir. hükiinietinin, Mançuri llanşıkbk-
keriya, firarilerden ve Yunan tabii- Z A Y l L E R Pekin, 23 (A.A.)-Kora budu- larmın Çin tarafından bir çok 
yetine girenlerden mütekait çopur Hak dunun ıııimalinde Çin topragı· nda defalar tecavüze uğramıt bulu-
k E ki hl t f b k S i lstanbul kız orta mektebi al- ... ı, s şe r mu asarrı ı sa ı ı am kain bulunan Cbion - Taoda Çin nan haklarının müdafaası ibti• 
vardır. Bu hainler garbi Trakya Türk- tancı sımfından aldığım taatikna- d ı 

memurlarının tahriki yüztinden yacından hasıl olmuş ha ise er-lerini ze-hirlemeğe ve onları gavur memi zayi ettim. Y eniıini ala- · 
olacaksınız diye şapka giydirmemeg·e, 21 eylülde bir isyan zuhur etmiş dir. Japon hükumeti mevzuu 

cağımdan eskisinin hükmn yoktur. fı ç bük'" t'l 
din ve şeriatten bahis ile bir çok ib- tir. Japon mektepleri ile Japon bahis ibti!a n in ume ı e 473 No . .Muazzez Arif 
lisane maskaralrklar ile Türkiye cüm· demiryoUanna ait binalara ateı kendi arasında halli Jiıımgelen 
huriyet hükQmetinin Türkiye halkını Gaip aradıyor verilmiştir. mevattan olduğu kanaatindedir. 
dinsiz yaptığını işaa ile vakit geçir- Cb Cb • d Çin ne direr? 
melde imişler. Aydında Nazilli kariyesinde Beypazar iang· oung cıvann a vu· Cenevre, 25 (A.A.)- Çin bil-

Serbest fırkamn infisahından son- nahiyesi müdürü esbaklanndan merhum kua gelen tiddetli miicadeleler kumeti doğrudan doğruya müıa· 
ra ail~sile beraber bura"·a ka<' .. !~n ve Himmetzade Ali Besim mahdumu Abdül· esnasmda Japon ordusu 66 mak- b kk d J 

" kereye airişilmesi a m a a· 
halen Filibede sefillne bir hayat süren kadir Hilkati Bey ile kerimesi Ayşe Sı· tul ve 77 mecruh vermittir. o- k 
'.Adil isminde biri de bunlarla muha- dıka Hanımt tanıyan ve nerede bulun· b t ponya tarafından vaki olan te • 

Çin RelslcUmhurunun erana ı ıı·fı• reddetmı't ve Cemiyeti Ak· bere etmektedir. duklarını bilen varsa Istanbufda Beyazıt Şanghey, 23 (A.A.) _ Muaz-
Aldrğımı haberlere göre Adil fira· civannda Vezneciler caddesinde Bozdo· zı:.m bir metingte bir nutuk ıöy- vamın hakemliğini kabul eyle-

risi kuvayı inzıbatiyedeki hizmeti 151• ğan kemerinde ( 51 ) numaralı hsnede C K Cb k miştir. 
rasında ayğından yaralanmış ve sa- mukime Himmetzade Samiye Hanım liyen Jeneral hang • ai· e Ruayanın noktal nazarı 
kat kalmtştır. Genç ve münevver Fi· adresine malfımat vermeleri insaniyet demi,tir ki: Moskova, 23 (A.A.)- M. Lit-
Jibeliler ve Gümülcüneliler arasında namına rica olunur. "Şimdiki halde cibanlD vere· vinof, Japon elçisini kabul et· 
bu kıymetBiz bir iki hainin ifsadatları · U _ d b 1 ceği htlkmli bekliyoruı. infiali· mittir. Mumaileyh Japonyanın 
nefret ve istikrah ile karşılanmakta, ogum ve 8 ın asta ıktarı · · t d. 1u-kAnetı'm1·zı· mütehassısı mızı zap e ıyor ve u Sovyetlerle olan iyi münaaebet-
bunlar hiç bir taraftan yiiz h f l' F k t C 

Doktor mu a aza ey ıyoruz. a 8 e- len· ve Sovyetlerı·n Çı·n şı·men-bulamamaktadırlar. Şumnu şehrinde H N 1 B d K il 
de yUz etliliklerden Osman Nuri fifa. 1 ÜSeyİD aşİt miyeti akvam i e rian - e og dliferlerindeki menfaatleri ha-
rflerden şeyh Ziyaettin kürt hoca Em- 1 Türbe, eski Hilaliahmer binası misakmı im:ıa etmiş olanlar bak· ıebile kendisine niyetlerini bil· 
ru1lah da sinsi sinsi Türkiye aleyhine 1 No. 10 Tel. lstailbul: 2622 kımızı ibkak etmiyecek olurlarsa dirmesi lizımgeldiğini söylemİf 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 1 --~- milli hiikümet, ülvi milcadeleye ve Sovyet hükumetinin kendi 
Şamnu vilayetinin Yenice köyünden girişmeğe amadedir. 
aııılen ne olduğu belirsiz Osman pazarı tavaasutunun ibtillfm halli Uze· 
kasaba~ında çıkan intibah paçavrası ı Devlet Demlryollerı llanlan rinde miless·r olacağını ve her 
sahibi Şumnudakilerin yetiştf rdikle- şekil ve suretle Sovyetlerin hudut-
ri softa bozuntusu Basri ve müdürü idaremiz için pazarlıkla satm ahnacak olan 27 kalem alı;ı, taki kuvvetlerini takviyeye mec-
mes'ulü Osman Sabri de Türklerin bobin teli, cam tüp, "ontrplake, yaba sapı, sabun, yutak yüzü, bur 0ıdu~u kanaatinde bulun· 
kesretle meskun oldukları Deliorman demir, celik, yatak çarşafı, Linelium ve saire gibi muhtelifUlcin.s doğunu beyan eylemiştir. 
ve Razgrat havalisine nifak ve fesat malzemenin pazarlığı 28-9-31 tarihine mlisadif pazartesi günü Japonr• askerlerlnl çekiyor 
tohumu ekmekle meşguldiirler. ıcra kılınacaömdan taliplerin yevmi mezkOrda saat 9 dan 11 bu- T k 25 (AA B J 

Bu sene oldukça zengin olan Şum- e. 0 yo, · .)- ütün a· 
nu evkaf idaresince bu hainluin te· çuğa kadar mağazada isbati vücut ederek tahriren fiat vermeleri pon kıtaatı cenubi Mançurideki 
şebbüsleri üzerine Şumnu Türk mek- bu baptaki ma'zemenin müfredat listesi mağaza dahiline asılmıı demiryolu mmtakasına doğru ge· 
teplerine yardım edilememiş ve Şum- olup nüır.une getirilmesi icabedenler için nümunelerinin beraber ri çekilmektedir. Mukden ve 
nunun yegane rüştiyesi de çarnaçar getirilmesi, nümunesiz vaki olacak teklifatm kabul edilmiyeceii Cbangd.un ıehirlerind'! hail Ja· 
bu hsinlerin idaresine teslim edilmiş- ilin olunur. (2743) pon aıkerleri bulunmakta isede 

Radyo 
Bu akşam neler 
dlnliyebillrslnlz? 

lsbıinbul radyosu 
Saat 18 den I 9 ı ıudaı ~ramofon 

rlAklan neşriyatı, 19.30 dan 20,30 a ka· 
dar bırinci kısım alaturka sız, 20,30 dan 
21,30 a liadar cazbant 2!,30 dan 22.30 ı 
kadar lklnci kısım saz. 

Muhtelif memleketlerde 
S.at 17 

MUnlh~ ~ ln.,...ç 

kilorat] Kadın saati. 
Viyana: [Tulü mc~ç 517 M. ~ 20 

kilo\·at] Ev idaresi musahabesi 
Saat 18 

Berlln ı Piyano konseri. 
MUnih ı Keman ve piyano konseri. 
Viyana: l\onser. 

Saat 19 
MUnlh : Konser. 
Viyana: Volkanik. 

Seat 20 
MUnlh ı lçtimıt musahabe. 
Viyana: rJafta musahabesi, 
Roma: (4411\l.; 75 kilovat] Konser. 
BUkre': [Tulü mcYç 394 M.; 16 

kilovat] Askert mızıka 
S.et 21 

MUnih : Konser. 
Viyana ı lstihharat. 
Roma: Radyo Jurnal. 
BUkreş : Konsere devam. 

Saat 22 
MUnlh : Komedi. 
Virana : Opera. 
Roma : Gramofon. 
BUkre,: Darülfünun Rıdyo~o. 

Saat 23 
MUnlh ; Konser. 
Viyana: Operaya devam. 
Roma ; Operet 
BUkreş: Tristan ve izölt 

1 
Aak. M. SA. Al. komısrnu ı 

lllnalrı. ----· 
Levazım dikim evi ihtiyacı için 100 

bin adet f ermijüp pazarlıkla satın alı
nacakttr. Pazarlığa 26 - 9 - 931 cu
martesi günii saat 16 ya kadar Harbi· 
ye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona müracaat. 
!arı ve iştirak için de vakti' muayye;sin 
de hazır bulunmaları~ (79) - {27ll5) 

Sahir opereti tarafından 
A4k Resmi Geçidi 

Birinci teşrin haftasına temsil ediliyor. 
Primadonnası Nnart Suat H. eseri 2~ 
san'atkı\r temsil edecektir. 

bunlar bu şehirlerin idaresine mn
dahale etmemektedir. 

BUyUk bir miting 
Nankin, 24 (A.A.) - Aktolunan 

yiiz bin kişilik bir mitingte hiikt"ımet
ten derhal umumi bir scf erberlik i1l
nı talep olunmuştur. 



[ llahlre111• ve lcn1 lllnlen 1 1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 
İzmir müıüstahkem mevkii ihtiyacı 

için kapalı zarf usulile münakasaya 
konularak 24 - 9 - 931 tarihinde iha 
le edlJeceği evelce ilan edilen lla407 
kilo kuru f asulya. 

lataabulda Fmclıkhyu bamnda 
S Oncll katta Marup Aptkyan 

Ef. ye: 
lıtanbul 3 OncO icra memurlu· 

fundan: 
KAmil Beyin ıfmmednizde bailtm mıt· 

htbu balımın SOO llrıntn maa muraf 
ve 0/ , JI fafz Ye 40 Jlra Ucreti •ekaledn 
tihsili hakkında vaki takip talebi 
Uzerine tarafınıza gönderilen ödeme 
emri ulırını mübaşiri tırafından verilen 
meşrubatta mezkılr mahallinde olmadığı· 
ruz ve elyevm fkametgthınıZ1n meçhul 
bulundufu göaterilmeline binaen hakkı· 
nızda illno tebligat if111nı karu veril· 
aıiftir. Tarihi ilbıdan itibaren bir ay zar
fında mürıca1tla bir itiraz dermeyan et· 
mez ve onu takip eden 8 gün içinde 
borcu eda veya borca kMi miktarda em
Tal ve lllre göstermedi ğiniz taktirde: gı· 

yıbınııcla muımelAtı icraiyeye devam 
olunacağı mezUr ödeme emrinin tebliğ 

makamını kaim olmak üzere ilin olu· 
nur. (J730) 

-
ı.t.anbul dlrdoncn icra memur

lu;anclu: 
Veh efendinin Azime hanımdan istik· 

raz eylemiş olduğu mebaliğe mukabil 
vc:fıen mefrug bulunan Mıcuncudı uzun 
Yu5uf mahılleslnin vınl tekkesi soka· 
fındı atik S cedit 47 numaralı bir bap 
hıne otuz ıün müddetle ihılei evvelly• 
müzayedesine vazolunmuştur. Hududu: 
Meryem hanım arsası ve Ali Rauf efen
dinin haneleri ve tarik ile mahduttur. 
Haneye dön ayık merdivenle girildikte 
zemini maltı dö,eli bir taşlık bir halt 
bir oda ve merdiven altı üzerinde bir 
küp zemini maltı taşlık bir mıtfak üst 
katta küçük bir sofa Czrrinde iki oda 
bir halt bir gusulhıne ve bunun üstün
deki kına çan arası olup bir sola ha· 
tinde ve iki dolabı havidir. önünde ze· 

29 • 9 - 931 sah günü sa.at 15 te 
Ve 17 • 9 • 931 de ihale edileceği 

i1lna ediJen 39788 kilo sade yağı. 
28 • 9 • 931 pazartesi günü saat ISte 
Ve 19 - 9 - 931 de ihale edileceği 

ilan edilen 39788 kilo sade yağı. 
30 • 9 - 931 çarşamba gUnU saat l!; te 
lzmirde müstahkem mevki satın al 

ma komisyonunda ihale edilecefinden 
ta.Jiplerin şartnameyi görmek ve mü
nakasaya iştirak eylemek üzere temi
nat ,.e teklifnamelerile Jzmirde mH
kQr komisyona müracaatlarn. (300) 

(2.322) 
• • • 

Ordunun sı•hht ihtiyacı için altı ka
lem serom kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi ıı _ 10 • 931 pazar 
günü saat 15 te Fındıklıda K. O . Sa. 

mini çinko bir taraça vardır. Derunun· AJ. Kom •. da yapılacaktır. Taliplerin 
da medyun sakindir mesaha tahmincm şartnamesini komis.ronumuzda görme 
J44 metre marabbaı terbiinde olup kıy· leri ve ihale saatinden evel teminat ve 
med muhammeneıi tamımı 1000 lfra..:lır. teklifnamelerile komisyonumuzda ha

zır bulunmalan (319) _ 2577 
Talip olanlar kıymeti muhammenenln "' • • 
yii%de ıo nu nispetinde pey akçesini Kayseri ve Sivas yolundaki pav-

lstubal kadastro hakim- alarak 926-4955 dosya numarası ile yonlarla Efkerede bulunan kıtaat ih
saat 14 ren 17 ye kadar 26-10·931 tarl· tfyacı için ekmek kapalı zarfia müna-

lifinden: hinde istanbul dördüncü icra memurin- kasaya konmuştur. İhalesi 14 teşrini 
Servet B, •esıire vekilleri Ahmet Nur 1 · 1 1 evel 931 çarşamba günü saat 14 te 

8 ğuna müracaat etme en ı An o unur. Kay:seride A. Sa. Al. Konı. da ya•ıla . wahr.dın Mahmutpışı ve caddesinde .. 
6 cedıt r\o. Jı dükUnın nısıf hissei şa· İstanbul icra dairesi tdraz mercünden: caktl'r. Taliplerin şartnanıe almak ve 

d Bo•aıi..ı Arnavutköy Yeni sokak S münakasaya girmek tizere teminat ve 
7iasmm 20 seneyi mütecaviz müd etten a \'' t kl "f l ·ı K zktl k 

cedit Atik 18 numaralı bir bap hane e 1 name erı e ayseriye me r 0 

beri müeJdıilJerl mutasamf bulunduklı· misyona miiracaatlarr. (311) - (2554) 
nndan Samıtyadı Hacıhüseyinata mahal· arsası hissedırlanndın olup ikametg4h- "' • • 
Jetinde Narlıkapı caddesinde tren yolun- lan meçhul bulunan Mellhıt hanımın Ordunun ihtiyacı için ıoo kilo bar-
4a 10 No. dı Karıber Ef. veledi Sakann yeYmi mürafaa olan 21·1fr3J çı11amba yomin kapaJr zarfla münakasaya kon-
celbile tuhihi kayt n tescili hakkında günü saat 14 te Jstanbul icra ve itiraz muştur. İhalesi 11 • 10 - 931 pazar 
""l 1 L d mercim" de bulunmadıklan \'eyı bir vekil günü saat 15130 da Fındıklıda K. O. SA. 
ui nkA e i&ame olunan ava üzerine AL. KOM. mda yapılacaktır. Taliple· 
se>nderilen davetiyede mezktır hanede göıdermedikleri taktirde Türk tayyare rln komisyonumuzda şartnamelerini 
Karabet Ef. namında bir kimse bu- cemiyeti piyanko müdüriyetine olan borç- görmeleri ve ihale saatinden evvel 
Junmadığı heyeti ihtiyariyeşinden verilen tUI dola71 sanı ranamn tayini cihetine teminat ve teklifnarnelerile komisyo
meşruhattan anlaşılmakla mumaileyh Ka- gidileceğini milbeyyin işbu davetiye va- numuzda hazır bulunmaları. (316) 
rabet Ef.nin TeşrinevYel 20 Teşrin evvel rakasl mumaileyh hakkında ilAnen teblil * * ,. (2574) 

931Pazartesi günü saat J J de Jstınbulda olunur. u 729
> Or~unu? ihtiyacı için al~.' kalem 

bdastr0 mahkemesinde hazır bulunmaları laıanbul 8 inci icra memurluğurt- eezayı tıbbıye kapalı zarfla munakasa 
biualep illn olunur. (1723) dan: ya ko.~~.uştur. İhalesi 11 • 10 • 931 pa-
-------------- İntibah çamapr fabrikası sahibi Ah· zar gunu Fındıklıda K. O. Sa. A1. Kom 

Beyoilu aulla malakemHİ ikin- met beye ezgayri masarif 31 lira d!l yap~lacaktır. Taliplerin şartnam_esi 
Hs:...la bo~lu: Sirkecide Yeni lokanta sahibi nı kom~syonumu~da görmeleri ve. ıha 

ci hukuk hakim ._..a: iken halen ikame-tgahı meçhul oldu- le saa.tınden ~veı teminat ve tekhfna-
I - Kasımpqada dibaglıane meydı- ğu cereyanı muameleden anlaşılan Fa- melerıle komısyonumuzda görmeleri. 

nında lı.i Hidayet Ef. ile Tıto ve nam ik efendinin işbu borca karşı bir j. • ,.. (318) - 257& 
cli»ert Anastasın şayfan mutasarnf 01· tı'razr varsa tan·hi •ı A d "tJb * 

a 1 an an 1 aren Ordunun hhf ih · · · 1500 cluklan 2 numaralı dükk~n ,.e üstündeki ıl!' gün zarf d · · k · d sı tıyacr ıcın 
i t) • d ·'un a me~:sımd~ •. anun~~:. a- laskai filaster kapalı zarfla münaka-

oda ŞU)'U}lll izaltsi için açık arttırma resın e ı raz ınme ııı t~ııutırde saya koıupuştur t~ea· 11 10 • 931 
ıuretı·ıe 11tıbh rıkanlmı- mttddett ml .. raınlaıP seınır Yak: ~ zar .aı.:ı.-... • ~ • 

e• •· .,..... Jacak itirazı mesmu olamıyacağr öde-s r Al "'xvn ıu saat H fe ınuııdrda K. O. 
2 - Gıyn' menkulün kıymeti mu- a. · om nunda yapıla"aktır Talip me emri makamına kaim olmak üzere ı · · .. · 

bımmenesi 1250 liradır. keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (1722) arın şar!nam~sini ko~isyonumuzda 
3 - Tıpıiea te5cil edilmif ve olma· g rmelerı ve ıhale saatınden evvel 

aış hık sahiplerinin 20 gün zarfında Adalar •ulh mahkemesinden: teminat ve teklifnaıneJerile konıis-
aahkemeye mfiracuda bıklannı kaydet· Terekesinin resmen tasfiyesine ~a- yonumuzda hazır bulunmaları. (:U~) ) 

drmelidir. Aksi takdirde «•Yri müseccel rar verilen müteveffa Telamehosun uh • • • <2·
173 

hak ııabipleri•!n iddiaları dinlenmez. tesinde bulanan HeybeJ.ide BOy~~ . . Kastamonudakf kıtaat ihtiyacı için 
4 - Gayri menkulün 26 teşriniev· caddede kain beş oda ~ır taşlık. ıkı ıkınci nevi un kapalı zarfla münakasa· 

ftl 931 puartesi gu"'nü Hıt ikide Be- apteshanı~1ın b.ahçe ve k~yuyu havı ha- ya konulmuştur. !halesi 28 eylül 931 
rap ve •JUV lıra kıymetı . muhaml'!~ pazartesi günü Kastamonuda askeri 

yoğlu sulh mahkemeleri bışk!t~bet oda· nesind~ 47 ~o. lu h~nenın nısrf hıs- sat1!1 alma komisyonunda yapılacaktır. 
unda açık artbrmı ile eatılacakbr. sei ~yıası ... l •• teşrinıevel. 931 pazar Talıpl~rfn şartname almak ' 'e münaka 

5 - Müzıyedeye iştfrık edecekler günü saat on dortte birincı arttırma ic saya gırmek üzere teminat ve teklifna· 
'lo 10 nispednde pey ak,.eleri vermeleri rasına karar verilmiş ve bu baptaki melerile Kastamonuda mezktir komfs-
ltıımdır. " şeraiti mftzayede Mahkeme divan· yona mUracaatları. (274) _ (220'1) 

hanesine talik edilmiş olduğundan "' * • 
6 - Üstünde bırakJlan zat bedeli talip o1aıı1arın yüzde on teminat ak· Pazarlıkla ve fiatlar haddi iti· 

müzayedeyi beş gün zarfında vermeğe ~es1hne Y•ah.,mk ve !akti müezkurtdla Ad~1l~r dalde görüldüğü takdirde ihaleıi· 
mecburdur. Aksi takdirde muamele fes· su m emesıne m racaa arı 1 an nin icra k 1 i T' d"I 
bedflerek frıiı flıdı zarar ve ziyan an· o~nar. <1721> 390147 kilo

1 ::ıc:n~ :.i~ çıkn:ad~-
dan tazmin olunıcıldır. U,ak ıulh mdlıkemesinden: ğından 26- 9 - 931 cunıarteıi gü 

7 - Sartnıme herkesin görebilecetı Mllddei Uşakta müftü medresesinde nü ıaat 15 le pazarlığa devam edi· 
9Uiyette 931·176 l'io. h dosyada mu· Ş&phaneli Emine hanımın müddeaa- leceğinden taliplerin fartnamesini 
lrayyettir. işbu şartlar dairesinde tıl;p leyh Kemalp~a kazasının Armutlu okumak ve pazarlığa ittirak için K. 
olanların 11tıf memuruna mUraeaatları nahiyesinde kasap Ali oflu ka&Bp Mus- O. Sa. Al. Kom. na müracaatları. 
iltn olunur. (1724) tafa aleyhineikame ettiği alacak dava- (332) - (2646) 

lıtanbul 8 fnci iva memurlu

iundan: 
Bir deynin temini zımnında mahcuz 

ve füruhtu mukarrer iki adet piyano ve 
bir avize 29. 9. 931 tarihine müsarfif 
salı güniı saat 9 . J O a kadar açık arttır· 
mı suretile Bebekte Bebek caddesinde 
132 numaralı birahane kırşısındıki mı· 

lııfde füruht edileceği il!n olunur. (1729) 

sında müddeaaleyh Mustafanın ika- * • * 
metıahı meçhul oJdujundan gazete Hava kıtaatı için dört baskül 2!1 ey-
naıtasfle fiil.nen mahkemeye davet e- ıuı 931 pazar günü saat 14 te- Frndıkh· 
dildiği halde ademi icabeti dolayısile da K. o. Sa. Al. Kom. nunda pazarlık
mahkemenin gryabmda devablma ka- la alınacaktır. Taliplerin şartnamesi
rar verilmiş ve itbu karann da ilanen ni komfayonumuzda görmeleri ve iha· 
tebliii için muhakeme 13 - 10 - 931 le saatinden evet teminatlarile hazır 
sah günü saat 9 a talik kılınmış oldu- bulunmalan. (347) - (2707) 
fundan tarihi ilandan itibaren beş gün * * * 
içinde itiraz etmediği sarette mahke- Is. kıtaat ve müessesatın erzak ek· 
meye kabul olunmıyacatı tebliğ maka mek ve yemlerinin naklh·esinin k~palr 
mına kaim olmak üzere ilin olunur. zarfla 20 - 9 - 931 de ihalesinin ic'ra 

Çanakkale Nafia Baş .. 
miihendisliğinden: 

kılınacağı ilan edilmişti. Bu nakle ta· 
lip zuhur etmediğinden 26 - 9 _ 9.11 
cumartesi gUnii saat 17 de pazarlık su· 
retile ihalesi icra krlrnacaktır. Talip
lerin şartnamesini okumak ve pazar· 
hb iştirak için Fındrkhda K. o. Sa. 
Al. Kom. na müracaatları. (342) 2666 ..... 

7 - VAKiT 25 Eyliil 1931 ~ 

Yüksek mühendis mek-
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muamelesinin hitamı olan 24/ 

Eylftl/991 perşembe gilnil akşamına kadar 
mektebe kaydil kabul edilmiş bulunan' 
talebe meyanından mektebin Ieylt kad· 
rosuna göre alınacak leyli talebe mikta
nm tefrik için yapılacak olan müsabaka 
imtihanı 28 / Eylfll I 931 pazartesi gDnfl 
sabah saat 9 da icra edllceeği cihetle alA· 
kadaranın mezktl.r gün ve saatte Gflmflş· 
suyunda kAlıı mektepte hazır bulunma-
ları Iflzumu llAn olunur. (2534) 

Istanbul evkaf müdü
riyetinden: 
Bir sene müddetle icar için 

Mttzayedeye vazolunan emlAk 
1 - Balıçekapıda dördtiııcil vakıf banın zemin katında 8 ve 

11·3 ve 12-4 Ye 14-7 No. mafazalar. 
2 - Hanın zemininde 1 No. depo (dipten ikinci direie kadar.) 
3 - Hanın aama kabada 2,12,14,16,35,36 No. odalar. 
4 - Hanın birinci kabnda 8-1,26,27,28,33,35,36,37 No. odalar. 
5 - Hanın ikinci katında 8-1,10,12,14,16,18,29,30,31,32,34 

No. odalar. 

6 - Hanın 4 Gncll katmda 12,14,16,18,21,22,27,28,29 No odalar. 

MOddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 1 sene. 
iki .... mUddeUe lcer için mUzayedeye vazolunan emllk 

7 - Hanın d6rdlinc0 katında 26 No. oda. 
Mllddeti icar 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar 2 senedir. 

Uç sene mDddeUe icar için mUzayedeye vezolunan •mllk 
· 8 - D8rd0nc0 yaJnf hanın zemin katında 66-17 ve 22·5 No. 

mağazalar. 
9 - Hanın zemin katında 6-2 No. telefon dolabı. 

10 - Hanm um~ katriıda 1 No. oda. 
11 - Huna cllrdlDcll--kabada 11,13,15 No. odalar.-o•t-

MOddeti icarlar: 1-6-931 den 1·6.934 tarihine kadar 3 tenedir. 
Mebdei icarlar: Ealri mnstecirler için "ktı sabılcm hitamı 

yeni mhtecirler için te.lim tarihidir. 
Mnddeti mUzayede: 7 Eyini 9:!1 den 29 Eylül 931 salı giinti 

ıaat 15 e kadar. 
Ballda muharrer emllk kiraya verileceğinden müzayedeye 

vazolunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 15 ine 

'adar ıartnameyi okumak ve teminab muvakkate ita ederek 
müzayedeye iıtirak etmek üzere lstanbul Evkaf ~Udürlüğihıde 
varidat mUdOrliiğli akarlar kalemine müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve milflemilitı hakkmda malOmat almak iıtiyenler 
bu mUddeti .zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri milil 
raporlannı g8rebilirler. (2290) 

Kirahk kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı V akftye idaresinden 
BefiJdqta Akaretlerde 38 numaralı hane ile 43 numarah dUk· 

kindi bilmllzayede ican bir hafta müddetle temdit edildiğinden 
talip olanlann ve daba ziyade malOmat almak istiyenlerin Eylll
lün yirmi dokuzuncu salı günü saat on üçe kadar mahalli mez· 
k6rda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mez• 
kôrUD aaat on tiçunden on beıine kadar Istanbul Evkaf mDdll-

riyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (2739) 

lstanbuJ Beledlyesı ilanları 1 
itfaiye memurları için 25 takım yazlık 25 takım kışlık mtiıet• 

tebab için 265 takım yazlık 265 takım kışlık ~lbise kapalı zarfla 
mDnakasaya konmuştur. Talipler şartname almak için her gün 
levazım müdürlüği1ne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek 

için 730 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakden depozito 
ıuretile yahut hnktımelçe muteber tananmış bankaların birinden 
getirilicck teminat mektubu ile olur. işbu teminat mektubu veya 

makbuzu ile fartname, teklif mektubunu ve ticaret odasında 
kayıth olduiuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü 
olan 19-10-931 pazarteai günü aaat on beıe kadar daimi enctl· 

1 - Çanakkale-Balıkesir yoluaUDuD Yillyet dahilinde ve 

muhtelif mahallerde iap edilecek olan beher adedi 2601 lira 

16 kurut bedeli ketifleri d6rt •det tamirci kultlbesi 10 teşrini· 
evvel 931 tarihinde ihale edilmek Ozere 21 eylOI 931 tarihinden 

itibaren 20 gün mOddetle ve kapalı zarf uıulile yeniden müna· 

ıs..ya konwmuflur. 

mene verilmelidir. (2761) 
17 - 9 - 931 de satılacağı ilan edi- • • • 

len K. O. nun nakliye taburunda mev- J f · f • • 50 b 

'/. - Münakaaaya i,tirak edecekler teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminat 1 O tepinienel cumartesi saat 15 ten evvel 

Çanakkale villyetine tevdileri ye ııırtnameyi ıörmek ve tafıilit 
iati1ealv nafıa baf1Dlheadialiğ!ae mlracaat eylemeleri. (2655) 

cut 2:)() araba gübreye talip zuhur et· t aıye memur arı ıçın mürette atı için 530 çift çizme 
mediğinden pazarhia 3 - ıo . 931 cu- kapah zarfla münakasaya 1'onmuştur. Talipler şartname almak 
martesine talık edilmiştir. Talipltrin için hergUn lenzım müdürlüğüne müracaat etmelidir M·· k • 
Yevmi mezkiirda komisyona müracaat- • k . . 577 1. I k • una a 
1 ( .,~ .. > (270.) saya gırme ıçın ıra ı teminat lizımdı .... Bu temı"nat ya an. .,...1 - _ a 

* "' * naklen ve depozito suretile yahut hükümetçe m t b t . . . . u e er ananmıı 
K. o. kıtaatı için aşa~ıda hizaların- bankaların bırınden gehrıJecek teminat mektub ·ı l · b 

da yazılı kuru ot pazarlık surdiie mil· · kb u ı e o ur. lf u 
bayaa. edilecektir. TaJiplerin şartna· temı~at ma uz veya mektubu ile şartname, teklif melctubunu 
mesini okumak "e paurlı~a iştirak ve Tıcare.t odasında kayıtlı olduğuna dair vesilııayı mühü rlü zarfa 

~~ir~. ~~i ~e(~lı~a Koma müruHt koyarak ı~a~e gU~.ü olan !9·10-931 pazartesi günü saat on be .. 
Cinsi Miktan İhale srünü lh.ıl,. saati kadar .Daımı encumene verilmelidir. 276 

~~,_._~~~~~~~~~~~~~~--..._.........,.....,_,.__~~~~~~~~~~~ 
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Istanbul Defterdar
lığından: 

Kiralık dükkAn: No. 494 Bağ· 
dit caddesi; Bostancı; şeraiti da· 
bilinde bir sene mUddetle kiraya 
verilecekti,. Ayhk kiraar': 4 ira
dw. Kiralamak açık arttitma. 
30 - 9 - 931 çarşamba günü saat 
1 S le DJterdarhkta. (M. 5.) (2318) 

~=yli A F eyziye Lisesi ~!r.s.~: 
Ne han . 4039 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel FEYZiYE Lisesine müracaat ediniz. Türkiyenin en eski 

hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 

rı:-e-;ii·;;N-;h"arii lakılA Llsel . rl i·A;;:··iik;•ö;t;·;·i:::::::::::: •• :ı.:::: : p : . ::::::::::::: _ .......... Kız ve Erkek : i Lıse Kısımlan := :::: 

il 
. . "" 

···-.. ·------·-··············· Müessisi· Neblzade Hamdi ... -········-···············-·· iii! .... 
Re.mi ders porgramlarını tamamen tatbik eder. Ecneb! lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kat'iyyen lüzum bırakmıya· !fü 
cak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memlel-etimizln en güzide muallim ve mürebbılerinden mürek- fü~ 
kepti,r. Ana ve Baba, yavrularını 1 N K 1 L A P L 1 S E L E R 1 N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru 5fü 
kalple teslim edebilirler. (t\lufassal izahname vereceğiniz adrese gönderilir. l\Jektep Nuruosmaniyededir. Telefon 20019) ~fü 

--::::::::::::::1:-.::::::::::1:::::::::1:::::::::::::::::::::::-:::::: ::::::::::::.-:::::::p::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
••• .:::::::::::::r.:::::: ·::::::::::::::::::: .::::::::::::::::::::::::!:::::: :::::::::::::::::::: .::::::::::::::: ::: :;: ::: ::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::: 

• 
111111111111t1ıaı1111111111ııı 111111111ııı1111111111 ıı 1111 1ıııııı... Arnavutköyu"nde - Tramvay Caddesı"nde .....ıı1 1111 ll1111111111ıı1111111111 111111111111ıı1111111111 ıı1111 • 1ıtttıııu.-ııııı11ııı ııııuıı• ıı11111ıı• ııı 111"""" ""111111 ,,., ıııııııııı 1111111111 1111111111 ıııııuırı ıııı 

K Leyli -.:;' • t • L • ı • Kız ;~ 
~:Ne;:rı reyzıa ı ıse erıEr~:kö 
ft Ana sındı - ilk kısım - Lise sınıfları f) 
:~ Kayıt için hergün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir. 19 Eylül Cumartesi günü ders- ~ 
•::mıa lere başlanmıştır. Talep edenlere mektep tarifnameıi gönderilir. Telefon. Bebek 210 r.:::ıııı:::• 

Çocukların neşesi t 
Ebeveynin saadeti! 
Kaaazlık, aaliy~i amumıye n 
ıiair rabatsuhltlanaa kar1ı bin
len:e doktorlar taralıad- tavıı· 

lna.-.tl Ulcıaı d6•yaaı• lıer t .. 
rahada ..ıidcler n fOC111dar 
b6J6k bir •e•a•alydle lnallaaa
rak . .... ,. lai4e ~)da,. 
....... Hereesaaede tiahıı11•r. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN bap· 
landır. Deposu, (stanbulda Sirl,ecide 
Ali Rıza Merkez eczancsidir. Taşraya 
r 50 kuruş post:ı ile gönderilir. lzmirde 
Irgat pazmndaki, Trabzonda Yeni Ferah 
ec7.anelerinde bulunur. 

SEYRlSEF AIN 
l\lcrlı:cı accotası: Galata köprü b~ı B. 2362 

'ube A. 51rlı::ccl Mühürdar zade ha.o 2. 2740 

IZMIR SU,.-at Postası 

(KARADENiZ) Vapuru 27 
Eylül pazar 14,30 da Galata 

rıhtımıpdan kalkar. 

r===:m:::::::m::ms:·:a11111m11·....-1 

:: Sadi]{ Zade Bira ii 
·: .. 

1
. derler vapurları H 

~'==füifi&t!ha:=a=!iiiuiHfüBfi•ii"'ll ==i-== • •ı 

1
. ZafiyeU umumiye, iştabsızbk Ye k uvvetıizlik hali tında büyil;·-uıı 1 K a r ad en 1 z u 

faide ve tesiri g6rGlen !!~! it POST ASI il 
.1 f o s f A T L ı I~ ~ Dumlupınar 1 
· Ş A R K M A L T Hl! 1• vapur~ Pazar ı "ii: 27 Eylul =ı 

HULASASI '·ı il ı 1 gfinü akşamı 17 de Sirkeci il il Kullanınız. Her Eczanede Satıl::_ _Ji=i nhbmından hareketle (Zon- !: 
- • iiN::ın:::i§::r::::m:::=H guldak, Inebolu, Ayancık, H 

Çanakkale Nafıa başmühen- Samsun, Or~u, Gir~sun, Ü 
• • ~ • Trabzon, ve Rıze ye) azamet !I 

dıshgınden: ve avdette ayni iskeıeıerle 0 
1 E . B . G6rele ve Ünyeye uğnyarak 1 - zıne- ayramıç yolunun 7 +500 ıla :ı5+300 kilometre- d d kt' ı 

J d k. 17+800 k'I ul d k' k . . tu av et e ece ır. er arasın a ı ı ometre t ün e ı aamın tesvıyeı - . . . . • 
rablye, imalib sanaiye vu şoıe inıaatı kapalı zarf uıulile müna· f Fazla tafsılAt ıçın Sırkecıde 
kuaya konuln:ıuıtur. ! Meymenet Hanı altında acen- ı 

2 - Bu inıaatın muhammen bedeli 168,000 liradır. Münakasa leliğine müracaat. Tel. 22134 •• 
7 teırinievvel 931 tarihine müsadif çarıamba günü saat on bet· •11::::::a:mı::::::::11::::::::=m:=m:ma:.x li 
te Çanakkale viliyetinde yapılacaktır. H n=m::.-:::ı::ı:VAP:URL:ın::::ır: 

3 - Münakasaya i9tirak edecekler teklif mektuplannı ve % 7,S ı·· RLEMDAR ARI iİ 
Karadeniz Postası li muYakkat teminatlannı ayni günde saat on beıe kadar Çanak-

kale valiliğine vermeleri lizımdır. M · ıı t ı! 
4 - Talipler münakasa prtnamelerini Çanakkale, lstanbul, P. 1 e ıı 

AAkara, İzmir baımühendislilclerinde miltalea edebilecekleri illn iİ i! 
olanar. (2544) ı iİ 

Karacabey Harası mü- ~ C~i;~;i
0

~si Iİ 
dürlüğünden: 1 gnn~ akşamı saat 18 de Sir- ~ 

Keıif bedeli 3505 lira 58 kuruştan ibaret bir IAboratuvar !! kecı rıhtımından hareketle 1: 
İDfaın 7· 10-931 çarsamba günü saat 15 le ihale edilmek üzere Ü [Zonguldak, İnebolu, Ay.an- 11 
kapalı zarf usulile mi:nakasaya vazedilmittir. Şeraiti anlamak H cık, Samsun, o .rdu, Gıre: I: 
keşif •e plim gfümek istiyenlerin hergUn Hara miidürlüğüne H sun, 1 rabzon, ~ıze, Mapa~rı n 

ü ti r · 1 d kl'f k ı . .. ve Hopa] ya ~zımet aynı ıs- :: 
m ~~~ala arı Ye tadıp o,ıabn arınk ~ te . • dmettu~ arını ve ekbkhyet q kelelerle Görele ve Ünyeye de n 
vesıaa arını ve yfiz e uçu n11petm e emınatı muva ate H w k d t d ktı'r ii 
me tup arını. hamil olduğu halde ihale günll muayyen zamanda Müracaat mahalli: Jstanbul li 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çocuklarını tumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 
O halde derhal 

ZiBA.AT 
Baakasıadaa 

BiH nunıı 

fi ,6 •11aUIT SA&.'1-~ ll!io . 
·-~ Susama, yazın beferiyete 
~ olan cezasıdır. Tabil havası 

.... it s.ıı • 
•• • EDo' 
lalmbcrll• 
etııı.u.n 

f•bnlı:&Dı• 
ali-'I 

luauod& 

hazmiyeye malik Eno's1 

"Fruit Salt.. gazozla toza 
bir mıkdar limon sıkıldıkda · 

, susamayı gideren lAtif ,' 
aihbl ?e mükemmel bir 
111tatahzır teıkll eder. 

S.beh .,. ak,am bir bllr
dlJlf -., derununda bir 
lcalwe ...... .,,,.. 
lclfi<fr. 

k 1 

1 
ugrıyara av e e ece . •: 

Hara merkeıınde hazır bulndmalan. (26341 M t b Al d :: 
eymene anı em arza- :: .. .-.lllililll ......... -..--............................................ .._ 

D H h • Taksim Zambak deler Telefon: Is. 1154 İi 

[ 
r • or OrUDJ sokak No. 41 - ::::::::::::=:--=-.::::::::=:::::::::::=::::::a.-: 

Sahıbı: Mehmet Asım, umumi 
Cilt ve emrazı ziihreviye tedavihanesi her gün sabahtan neşriyat müdürü: Refik Ahmet Arayınız 

akıama kadar. VAKiT Matbaasa 
1 
___________ 1111!1'1 _______ ... ıııillıi ___ _ 

iKRAMiYELi E . 
mnıyet Çayını 


