
Yarınki sayımızda Bugünkü sayımızda 

Çocuk Spor 
sayılası sayıfası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0

14 üncü Yıl •Sayır 4926 tdare yeri: /stanbul. Ankara ca. Vakı~ Yurdu Cumartesi 26 Eylül (9 uncu ay) 1931 TeJefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.1371 Sayısı 5 Kuruş 

Başmuharrlrlmlzln 
seyahat notları ı 9 

(Hopa) limanı ve 
bıldırcın avı 

'erşembe günleri Istanbuldan 
kalkan Seyrisefain vapurları (Ri
•) de birkaç saat kalıyorlar, 
buradan (Hopa ) ya geçiyorlar 
ve bu limana pazartesi günü va
rıyorlar. Vapurlann (Hopa) da 
ne kadar saat kalaçağı malüm 
değildir. Bazan sabahleyin varır· 
lar. Akşam dönerler. Bazan da 
bir iki saat bile kalmaksızın kal
kıp ( Rize ) ye gelirler. Burada 
iki gün kadar beklerler. Vapur
ların programlarına ait olan bu 
ıttıratsızlığıo, bahusus (Rize) lima
nında lüzumundan fazla tevak
kufun sebebi (Hopa) limanının 
sularındaki kararsızlıkbr. Dene· 
bilir ki Karadeniz limanlan için
de sularına en az emniyet ve 
itimat edilecek bir (Hopa) dır. 

eı icümhur Hazretleri 
Dün akşam Ankaraya hareket ettiler 
Gazimiz, 

ve 
Ertuğrul. yatile Derinceye gitmişler 
trene oradan binmişlerdir 

Başveklllmizle, Hariciye ve Dahiliye vekilleri Reisicttmhur 
Hazretlerine refakat etmektedirler 

Tem muz, ağustos, eylül ayları 
haricinde Karadenizde seyrüsefer 
yapan vapurlar eşyalannı var
dıkları zaman (Hopa}ya çok na
dir çıkardıkları gibi ayni günde 1 
bu limanlarda tahmil için bek- ıa.;...;__:~----__J,,--__.:...-----~~-----~'"---.., 

liyen eşyayı tüccarjyeyi ve hay- 1 Gazimiz Dolmabahçe sarayından çıkarlarken 
vanlan da alabileceklerinden e- Reisiciimhur Hz. dün Başvekil ls- mütebessim ve neş'eli bulnnuy-orlar zon meb'usu Hasan, Ruş? Eşref bey 
min olamazlar. Onun için Sey· ıuet Pş. Hz., Dahilivekili Ş. Kaya, ve t.eşrilerine gele zevat ile ayn ayn ler Gazi Hazretlerine Dennceye kadar 
r;sefain idaresi (Hopa)ya vardık- Hariciye vekili T. Rüştü beylerle bir- görüşerek hatrrıa::ıu 50ruy-0rludı. Ga refakat etmişlerdir. 
tan sonra vapurların avdet se· lik~ De~ce yolile Ankaraya hareket zimiz nhtrnıdan SakarYa motörüne E~ğrul yatı saat 17 .buçuğ~ doğ-
feri esnasında (Rize) de hiç bir etmışlerdir. geçmişler, motör saraY önlerinde de- ru Dennceye hareket etmış, Gazı Baz-
it olmasa da iki gün kadar te- Sarayda mirli bulunan Ertuğrul yatına ~anaş- retleri ve maiyetlerindeki zevat De-
wakk11l etmelerini bir kaide ola- Başvekil lsmet Pş. Hazretleri dün mış ve kendileri mairetlerindeki zevat rinceden saat 20 de .hus~i trenle An-
rak tesbit etmi•tir. Egv er vapur saat 14 te Dolmabahçe sarayına gele-- ile beraber yata ge92Jlişlerdir. karaya hareket et~lerdır. A k 

"Y B. M. M · · K~ p H Hususi tren bugün 14,49 da n a-
havaların müsaadesizJiğinden do- rek Gazi Hazretleri tarafından kabul eclisi Reısı azrm ş. az. ak G . H zretleri istas-

Ucuz taksi 
Mesele halJedilivor 
Dahilize vekilimlzle, 
MuhittinB.in sözleri 
Bazı şoförlerin muayyen nok

talar arasında on kuruş ücretle 
yolcu taşımak istedikleri fakat 
belediyenin bu şekli kabul et· 
mediği ve meselenin ıoförler 
arasında hararetle konuşulduğu 

malumdur. Hatta bu arada şo
förlerin dahiliye vekaletine de 
müracaat edecekleri söyleni-

yordu. 
Dün bir muharrimiz bu meY• 

zu üzerine dahiliye vekilimiz 
Şükrü Kaya Beyin mütalaasım 

sormuş, Vali, Belediye reisi Mu
hittin Beyle görüşmfiştiir. 

Dahiliye vekilimiz şoförlerin 
henüz vekalete müracaat etme
diklerini ve müracaat yapılırsa 
tetkik edileceğini söylemiştir. 

Vali Bey de şunlan söylemiş-

tir: 
- Evveli ucuz işletilmek is

tenilen arabalann otobus mil 
otomobil mi olduğu anlaşılma
lıdır. Otobüs iseler son talimat• 
name dairesinde işliyebilirler ve 
muayyen mıktarda yolcu alabi· 
lirler. Otomobil olduklanaa gö
re de ancak taksimetre He ça
lışmalan mecburiyeti vardır. 
Taksim etresiz çalışmalarına mil· 
saade edilemez. 

Bazı ıoförler madem ki şim
diki taksi fiatlarmdan daha u-
cuza çalışmak, ve muayyen bazı 
noktalar arasında arasında 40 
kuruş yazan yeni taksimetreler· 
den arabalBrına koyarak istedili:
leri gibi çal1fabilirler. Bunun içio 
bizde tetkikat yapıyoruz.,, 

edilmişler, müteakiben üçüncü kolor- retleri ile Emin Fikri, Sabık fırka u- raya varac .' 
1 

a: ~anaca.ldardrr 
layı (Hopa) da mal tahliye ve du kumandanı Şükrü Naili Pş. iJe, mumi katibi Saffet, MilJi müdafaa yo~da .. ~hera.sıllm e t;r~e · Başvekil~ Ehlt hayvanlar sergisi 
tahmiJ etmeğe imkan bulamazsa s ~ı Şiik ·· ş K T n·· ·· k. · Al' Ar Reısicum ur azre er Ankara, 25 (Vakıt)- Ehli hay• d b ki f arkacog u .r~,Aı·. Mayal~ .k· . ~ştu, ve ılı Zekai, Afyon meb'usu ı, b ı mizle vekillerimizden başka Hasan Ca-
(Rize)ye ge'ir, bura a e er, . ı~ Ha grupu Treekıs~ d ı~ eb~ ıs ı mccı r.e· 

8
Fethi beyler Gazi Hazretlerile bera er vit Riyaseticümhur hususi kalcnı mii vanat aergisi bugün iktisat ve-

hava bu esn:ıda müsait bir hal ısı. asa~, ah 1~ ag Nme. ;:u
1 

emıl, ~karya ınotörile Ertuğrul ya~a geç dürli Hasan Rıza, Recep Zühtü, Kılıç kileti vekili Hilmi bey tarafın. 
alırsa derhal tekrar (Hopa) ya Alı Feth.ı, T. sın, un Yer sara. mışler, Reisicümlıur Ha.zretlerıl"' ora- Ali Seryaver Rüsahi Beyler refakat dan merasimle açıldL Vekalet 
gı'der ve ınaltarını çıkanr, li· ya gelmişlerdır. da vedalaşmışlardır. edir k1:. h b 1 dul 

G · H ti · t 17 d . . . etmekt . er öDI aıır u un ar. 
b ki d 1 azı azre erı saa e saray- Şü.kru·· Naili pş. ıle vali Muhıttıtn, 1 h lciye veklll -manda e iyen eşyayı a a ır, d kını 1 d B. ..f 1. . il< Başvekllimlz e ar B. A . . .. 

döner. a~ çı ş .a~ ~fr. ıtr ~~ez~ ~o ~s Rıyaseticümhur umumi katibi Tevf b-' perşembe gUnU Ankk
1
aradan tinaya gıtmek uzere perşembe ve. 

selam resmını ı a e mış • azımız Yusuf Akçura, Samih Rifat, Tra harel(et edece er ya cuma sabahı şehrimize gelecek 
Mumafihb~~opajpn~~~~---------------~--~----~-~ h~tP• H~N~rih~Ril~Uhr~L 

ğımız zaman denizin nadir su- • 

rette tesadüf edilmiş sükunetli Isterlı·n _boyuna du .. şu .. yor 
günlerden biri idi. Onun için 
karaya çıkınca sahildeki açık 

kahvelerden birine oturduk. Bir Muhtelif dünya borsalarındaki 
taraftan Hopadan Burçikaya git- • 

Japonlar , Çinde hangi 
şehirleri işgal ettiler ? 

mek için yol tertibatı hazırlanır· SOD Vazıyet 
ken biz de diğer taraftan denizin japonlarzn Harbini işgal ettikleri haber verili· 
bu fevkalade sükuneti karşısın- Pamuk fiyatları yükseliyor yor, japonlar kat'iyyen yalandır, diyorlar 
da birer kahve içtik. Londradaki para buhranının bü- trr. Bu vaziyetin Alman çelik sana· 

Biz kahvehanede otururken tün dünya maliyesinde doğurduğu yiini rekabet sahasından tardolun· Rus yanın da Şarki Çin şimendlf erlerini 
sokaktan gelip geçen bazı deli· teşevvüş devam etmektedir. Lon- ması tehlikesini doğurduğu söyleni- fşgaf edeceği SÖy} f 
kanlııarıp, hatta rocu'-larm elle- d d ~ . en yor ,. ıs ra a malı vaziyet kararsızlık ıçin· yor. 
rindeki atmacalar nazan dikka- dedir. Son gelen haberler İngiliz U- Kolombiyada Cenubi Mançuride cereyan eden tai nazarından fili bazı vaziyetler 1>u-
timi celbetti. rasının gene düşmekte olduğunu Sansör vaz'ına kara verilmiştir. vakayi müphemiyetini muhafaza et- lunduğu da kabiJi inkar değiJdir. Q. 

gösteriyor. Londrada dün akşamki .Memleketteki müşkülatıın tahrifi melde devam ediyor. Kat'i oJan şey nun için Japonlar Çinliler ile arala-
Meğer bizim (Hopa) ya çıktı- kapanma. fiatr şudur: Paris tiı;eri- için her türlü ithalatın nıenedilmesi- Japonlar tarafından Mançurinin mer- ımda meydan alan ihtilifların doğru-

ğımız günler (Bıldırcın avı} mev- ne 91 frank, Nevyork üzerine 3,ı>7=> ne karar verileceği düşünülmekte- kezi olan (Mukden) in işgal altında dan doğruya iki memleket arasında ya. 
simine rast geliyormuş. Vapur dolar, Milano üzerine 69,75 liret... dir. tutulmakta bulunmasıdır. Bu işgali pılacak müzakereler ile halledilmesinJ 
ile denizden gelirken bir gece lngilterede ithalftt hemen tamemen Nevyorkta kolaylıkla kaldırmıyacaklan da mu- istedikleri halde Çinliler bilakis bu 
güverteye bir bıldırcın düşmüştü. durmuştur. Dolar 4,14, 4,08 arasında tcmev- hakkattır. JaponJann maksadı cenu- ihtila.flaım hallinin Cemiyeti Akvamın 

Bu bıldırcın mevsim hasebile Berlinde vüç f;?tmiştir. İngiliz devlet e-ıhamı bi Mançuriyi filen işgaJi askeri altına hakemliğine havale edilmesini istil· 
Teavün sandıklarına açılmış olan evelki güne göre Yüksektir. alarak siyaseten birleşmek değilse de f Alt tarafı 6 met sayıfada ı 

Rus) adan Anadoiuya geçmek beş yüz milyon mrak kredi tüken- ki ·m h ek"' •· ··1 d l Pamuk fiyatları yUkseliyor Çinde mı ar at ile burada ot~ .,,. _________ ...._ __ ,. 
için gelen süru er en ayn mış, mek üzeredir. Sandıklann miişkül denberi malik oldukları bir takım h:ık-
havada yolunu kaybetmiş, Kara· vaziyete düştükleri söylenmektedir. Son mali vaziyet en çok tesiı ini lann ve imtiyazların tehlikeye düştü. 
denizin gece karanlıkları içinde Cenubi Amerikada pamuk piyasasında göstermiş ve ğünü gördüğü için bunları tahtI temi-
her tarafa elektrik ziyaları neş- Cenubi Amerikada altım mikyası ham pamuk fjatı artmıştır. Satış ne almak istedikleri anlaşılmRktadır. 

çoktır. b . t l • reden vapurun cazibesine kapıl- muhafaza edilmektedir. Burada te- .Japonlar u suretle temına a magı 

Kadın 

Sporları 
d F k t davül eden lira İngiliz lirasına nis- Pariste istikbaldeki milli inkişafları için za. 

mış bir zavallı kuş i i. a a Borsada frangın hareketleri ağır· K d u petJe yüzde on fazla kıymettedir. ruri gördükJeri gibi Mançuri havali· a ın g reş yapmah mı, 
asıl bıldırcın sürüleri sahilleri !aşmıştır. Bangerler M. Lavahn i f tb 1 ispanyada sine şimdiye kadar döktükler sermaye u o oynamalı mı? 
t k'b ld"kl · · · ( Hopa) Amerika reisicümhuru ile NeV)'Ork a ı en ge ı erı ıçın terin vücude getirdikleri fabrikaların 

k k Dolar ve frank borsa muamelatı- borsasında gayri müsait akis!er "!>ı· 
taraflarında bunları tutma ma - · ·h ı·ı · t- r.:: IS?Gt) ve sair tesisatların muhafazası İ"iıı de na esas ıttı az ec 1 mış ır. ·» - ... rakacak olan altının Nevyorktan çe· :\' 
sa dile hususi agw lar kurulmuştur. peçeta bı'r dolıırdrr. . . .. 1.1 elzem addetmektedir. kilmesi meselesının muzakere ec ı e· 

Rusya tarafından gelen lsveçte ceğini ümit etmektedirler. Japonlann bu maksatlarını ~ynel 
klrlangaçlar kanatlarını bu ağ- İhracat fiatlannın yüzde 15 nis- Mali buhrana ai~ tafsilatı harici milel hukuk noktai nazarından mütl:ı· 
larm duvarlarına çarpbktan petinde indirilmesi kararlaştırılmış- haberler kısmımızda bulacaksmız. faa etmek müşküldür. İki memleketin 

Selim Sırrı 
söylüyor 

Bey 

- Spor sııyıfamızda -
arasındaki maziye ait münasebat nok· 

{Atı w.tfı 2 inci sayıfada] L,__,.._...,,,..__._._.. __ ,,,_ __ _..-...__...._ ___ .__. __ __. ___ ..,.__._,. ıı-.--...-.----------



- 2 -VAKiT 26 Eyftll 1'31 

1 seyahat ileminde 1 Güzel • • 
sergısı ! r Günün SON---==

LB A. B B L 1 R L Muhtırası Yakalanan haydutlar 
LAval ve Briyanın 

seyahatleri 
iki hUkOmet rücUIU bir blraf· 

tan Berlln zlraretlne hazırla· 
nırken dller taraftan va,ıng• 
tonun davetine le.bet etmeıe 

karar veriyorlar 
Paris, 24 (A.A.) - M. Lival ile M. 

Briyanm Berline yapacakları seyahat 
programının bir maddesine göre Fran 
IB nazırları Alman başvekili M. Brii
ninc ile hariciye nazın M. Kürtlyüs ta
rafından pazar l'e pazartesi günleri 
öğle yemeğine davet edilecekledir. 

Pazartesi akşamı Fransız sefaret
hanesinde bir akpm ziyafeti nıilrcf'k 
tir. Fransız nazırları sah gtinU saat 
sekizde BerJinden hareket ederek Pa· 
risfif öneceklerdir. 

Fransız ve Alman nazırlan arasın- , 

Tirede Nesim efendiyi daaı 
kaldıranlar tutulmu,tur 

lzmir, 24, (A.A.)- Tire tüc· 
carlanndan Biberoğlu Nesim 
efendiyi 3 gOn evvel daia kal· 
dıran iki müselllb liz, jandarma· 
lanmız tarafından mllaademe 
neticesinde biri ağır yaralı ol· 
mak llzere yakalanm1flardır. 

Neaim efendi de aalimen aile· 
sine teslim edilmiftir. 
Berıama havalisinde ne mil· 

teaddit aoygunluklar yapan bay· 
dutlar jandarmalanmızın pddet· 
li takıbah neticesinde kimilen 
derdest edilmişlerdir. 

Bu haydutlar 9 kitidir. 

T•kvhn-Cumanesl 26 Eylül 9 uncu 
ay 1931. J 3 Cemaziyülevvel 1350 Senenla 
geçen günleri: 268 kalan günler: 97. 

GUnet=Doğuşu: 5,51; Batışı: ıs.ot 

Namaz vakltlerl- Sabah: 4,29c 
Ôğle: J 2,06: ikindi l 5,28: Akşam: J 8.02, 
Yatsı: 19.34: lmsalı:: 4,1 ı 

H•v•- Dünkü hararet cazam{) 17,5 

(asgarf)J2 Bugün ruzgllr mütehaV\•il hava 
umumiyeıle bulutlu olacalı:tır ve arasıra 
yağmur yığması muhtemeldir 

• 
Basfia 

Merasimler - ldaiyenin S7 inct 
ttsisi senesinin tes'idi, itfaiye müzesinin 
açılması (öğleden sonra Fatihte itfaiye 
müdürlilğündc. l 

da vuku bulacak mUJA.katm başlıca lk- . • 
tısadf ft mali meseleler etrafında ce- TUrk kadınlan Biçki diki• m•kteblnl bitiren H.larla mualllmlerl Uyuşturucu maddeler 
reya.n edeceği rivayet olunmaktadır. 

1 'Radyo 1 
F 1 Alman rel'sı' Dün, Bayazıtta TUrk kadınları biçki ve dikiş mektebinde mezunlara 
ransız nazır arının . 

cümhuru mareşal Hinderburg ile gö- dıplomalan dağrtılmıı ve btitiln sene zatfmda vücuda ıeUrdllderi Herler-
ii 1 rl d ·ht' ı d ·hilndedir den mürekkep aergl açılmııtır. 

r ~=t~uatı: 1
ve 

1;;kln l\I umumi;enin Sergide göeterilen eeerler hqkika ten takdir ve tebrike llyiktlr •. J:lilhas-
büytik bir lasmı bu mülakattan çok sa sersinin yerli mamOlatınd~n eserlerle süslenmiş olması laymetını bir 
j . ı· 1 bekl ktedı'r kat daha artbrmııtır. Mektebın mevcudu 73 kişidir. Bu sene 22 talebe 
yı ne ıce er eme · 1 . 

1 1 
mektebi bitirmiştir. sımlerl şunlardır: 

Hudutsuz 111:•e e er Nazire, Fatma, Naciye, Leman, Nebahet, Muazzez, Hadiye, Meliha, 
ke!'ısın a . .. Mflrilvvet, Müzehher, Nezaher, Seniha, Raziye. Nadide, Sadiye, Ane, 

Va!l~gton, 2a (A.A.) -:-.Amerı_ka ~u Hayriye, Sura, Seher, Hatice, Huriye, Fahriye hanımlar. 
kfUMtının Fransa ba.ş~ekıh k~· !.avalın "ahıkan talebelerile birlikte mektebin müdtlrü Nesibe hanımı ve mua-
A 'k Imes· ıçın ,.a ı ola d v 

m
1
en ~ya geF 1 h'·k· t' . n a· limlerlnl tebrik eder ve muvaffayıyetler dileriz. 

vet ne aıt ve ransa u ume ının mu· ===!!!!=-~--=-=-====-=========---==-= ===-• =====---
malleyhin seyahatini tasvip edip etmi· .,...... Takip ediyoruz Kaymakamlar ara-
yecetinin istf arına müteallik bulu· J d 
nan nsmi vesika bugün I<'ransa sefiri· Darülfnnunu ıa1ab ve tenaik SID 8 
ne tevdi olunacaktır. makıadiJe, 8Dyllk Millet Mec· Ankara, 25 (Vakit) - UrgOp 

M. Stimson. 1. La,·alin cihan mc liıinden geçen ve icabında l-.aymakamhğına Bebisni kayma· 
11elelerini M. Hover ile müzakere ede proje yaptırılacak ecnebi mü- kamı Esat, Bıldıreline (Darende) 
bfJmesi için Amerikaya gelme ini sor. t h .. 1 k fi t b Ş k B • · b k T h J 
dereei! arzu etmektedir. e assısı getın me zere a · ev et, eşırıye sa ı ur a a 

Mumailel\, ra3 dalı bir surette ıni~ - s sat kabul eden rr.addenin kaymakamı Nurettin, Ayaşa Bo-
zakere edilecek olan meselelerin hicbiı er'iretinc'en yabat ihsan, BuJanka Tutar kay· 
hududu olmadığı le bu müzakereleı 60 gtin ge"tl. makamı Mıtat, Ba,kaleye Çiçek 
mevzuu ta~rih edilmemekle berabr- ~ dağ kaymakamı İsmail Hakkı, 
bu meselelerin tnhdidi tesliluıt. be• i Daı ülf ünun emini de bn J p · d - ı. ....ı " alopa Emır ag rıaymaı. amı na-
nelmllcl borçlar ve altın me.;elclcri g'. leşidlit projesi 

0

hazırlıyacakla- =ı it, Çapakçura Uluburnu kay-
bi mes-clelcı den iharet huunarağını 1 ına clair beyanatta bulunalı 

makamı Recai, Paaana M~cidi 
sfülemi tir. ( 10 a•'o oı~uı d ........ e u • tlaymalCaan Ct iP• TClta il ı •f 
BaşmutJi\rrlrlmlzln I J- er:fz bir hareket farko'un ~ 1 öpıü kaymakamı Bedri, Nusay-

seyahat notları 1 ! ı• l>ıne Hacım ka) mal amı Alı Rı-
1.ı muyor - - .. -~ m za, Tercana Eu:vaclın ka) maka-

O~t tarafı ı ınci 1'18) fıııla .:ısru •w W ıw = a 
Anlaşılıyor ki bu taraflafdaki mı Sırrı, Çe~meye Sefrihisar sonra sersemliyerek içerisine dü-

şerler, Oradan çıkmağa im'kin avcılar o'ur olmaz avlar için ihsan, Salihliye Sanl,amış kay-
bulamazmış. Sokaklarda geı.en barut ve fişek sarfını Jfüuınuz makamı Kimıl, Konya Ereğhi· 
gençlerin ve çocukların ellerinde l:u'uycrlar. S ih ıle avlanrrak- ne Eeşiri kaymakamı Ab.din, 
ki atmacalar da sırf bu maksat lan ise kuş ile 1-;uş tutmağı da- T t peye Siverek kaymakamı Ce-
ile buleniyormuş. ha karlı ~uluyorlar. Hatta r.Ya· mil, fügaya Bozcaada kaymaka· 

Daha yavru iken tutularak eh- yete göre ya'mz bı'dırcın gibi mı Ali Rıza, Karacabeye znik 
lileştirilen bu atmacalar insandan büçt:k l uş!arı değil, btzen bil- kaymakaD!ı SaaC:eltin, Erbaaya 
biç kaçmıyorlar. Ayc:klarından yük avlan da )ene hususi ıu- Ünye kaymakamı Şeıif, Ünyeye 
bir iple 11biplerinin koluna bağ· ı elle yeti~tiı ilmiş avcı kuşlar Mal zgat kaymakamı Ömer Bed· 
lannıca kol2ylrkla ~er tarafta vasıtasi e tutuyorlarmış Mt>sell 

d il b Ş rettin, ızn'ğe Sürmene kaymaka· gez ir' e iliyorlar. Eir atmaca· Atmaca gibi eblileftırilmiş a· 
h .b. '-'t d mı Rauf, Utukıc'aya Yaylak kay· nm sa ı ı ne VBKI yanın an hini üç gün aç bıraktıktan EOn- 7 

bir bıldarcın uçtuğunu görürse ra ava çıkıyor.ar, ormanlarda makc: mı Hayri, Çor:uya Mülkiye 
derhal koluna bir iple merl:ut tesac!üf ettikleri Karacaların ar- mezunlarından Salahattin, Miha-
olan atmacanın ipini bırakır, at· kasından bırakıyorlarmış. Üç gün lıççığa Petürke kaymakamı Na-
maca derhal avın arkasından Ş b K fiz, Sivereğe birinci umum mü-
uçarak onu yakalar, yere iner. açhl. tan ~özü kararan a in a- f ' 

racanın arkasıodan büyük bir ettişlik hususi kalem mOaüril 

MUnhesıra" 'ehrlmlz Umanın· 
dan ihraç edllecek 

Ankara, 25 ( Vakıt) - UyUf• 
turucu maddeler imal eden fab· 
rikalar hakkındaki talimatoame· 
nin tatbikine ait kararname vill· 
yetlere teblii edilmiıtir. 

Kararnameye g6re bu fabika· 
lar ecnebi memleketlere ıaade
recelderi maddelerin ciaaiai, illik· 
tarmı, kıymetini bir beyanname 
ile aıbbiye vekiletine bildirecek· 
ler ve ihraç edecelclltt ... ddeler 
için ihraç vesikası alacaklllflbr. 

Uyuıturucu maddeler mDoha· 
sıran lstanbul limanından ihraç 
edilebilecek, diğer limanlardan 
mUsaade ile bile olsa uyuşturucu 
maddeler ihraç edilemiyecektir. 

Fabrikalar her gün aldıkları 
bam afyonu, imal edecekleri 
morfin ve saireyi öğleye kadar 
Istanbul sıhhiye mUdtırlniilne 

bildireceklerdir. Fabrikalar mem· 
lekct dahilinde eczahanelerden 
batka kimseye Ntat ı.•p,•~a
cakliltcfıır. 

Uyuşturucu maddeler 
eden fabrikalar ayda iki defa 
ve muayyen olmıyan vakitlerde 
teftiş edılecektir. 

Bedia lt'tuvahblt H. 
BugUn 9aze1.ec•hı1rle blrllkte 
Atlnadan tayyare ile Sell· 

nll• gidecek 
Atina, 25 (Apoye) - Burada 

bulunan Türk gazetecileri ile 
Darülbedayi artistlerinden Be· 
dia Muvahhit hanım yarın tay
yare ile Selinik sergisini ziyare
te ğideceklerdir. ·--c. Biçki Yurdu talebeleri 

Ankara, 25 (Vakıt)- Cümhu
riyet biçki yurdu talebelerinin 
imtihanları Gazi ilk mektebinde 
Maarif milfetti}leri ve muallimleri 
huzurunda yapıldı. 

lzmlr karllerlmlzeı -----ııı 

Bu akşam neler 
dlnllyeblllrslnlz? 

lsblnbul radyosu 
Saat 18 den 19 ı udu gramofOll 

plAklan nefriyau, 19.30 dan 20.30 a ka· 
dar birinci kısım alaturka saz. 20,30 dan 
21,30 a kadar orkestra 2J,30 dan 22,30 ı 
kadar ikinci kısım saz. 

Muhtelif memleketlerde 
Se•t 17 

MUnlh ı [Tulü mevç S33 M : 47 
kilo\·at] Halk şarlcılan konserL 

Vlrena ı [Tulü me\'ç 517 M; 20 
kilovat J Gramofon konseri. 

Se•t18 
BerUn ı Hafta musahıbesl. 
MUnlh : Dana musikisi. 
Viyana: Kıraat 

Saat 19 
MUnlh: Dans musikisine deYam 
Yiyene: Jozef Helmesber~er (konser) 

Saat 20 
MUnlh ı Halk tarkısı dUetolan. 
Viyana: istihbarat 
Roma: [441 M.; 75 kilovat] Konser. 
BUkre': [Tulü me\Ç 394 I\l.; 16 

kilovat] Sibiçıno orkestrası 
Saat 21 

ll••IJa.1 K-·- tlev.a 
Viyana : arkı ar. 
Roma : Konsere de\'am. 
BUkra': i~tihbırat, dans şarkılı"' 

Sa•t 22 
MUnlh ı Fenni müsababe. 
Viyana : Hans Dizeni konserL 
Roma ı Konsere devam. 
BUkre,ı Darülfünun Radyosa. 

Saat 23 
MUnlh ı Dans musikisi. 
Virana : Andre eurden 
Roma : Radyo Jurnal. 
BUkre' : LOsriye Frau. 

lionserl 

Vekıb Abone ,arUenı 

1 3 tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Koru' 
Haricte - SOO I 4:50 2700 .. 

Hin •arU•nmızı -------RC'smi Hususi 
Sa un l O l\ş 12,50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 .. 

KUçUk llln ••rtlanmız: 

O vakıt avcı sükünetle giderek hırs ile koıar, basının ünıine Haşım, Saideliye lstanbul polis 
atmacanın elinden avı abr. Ba- 7 

k - ı · · · k rı ı'le o müdürfüg~ ü birirıci ~ube müdürü ıını keserek atmacasına verir. onar, goz erını mın a • • 
1 
______ ~Memduh., adlı birinin 1 2 3 

30 50 65 
4 

75 
J • J O Del ah ı 

100 Kuruş 

il h dnşu- ibrabim, Gebzeye Bilecik kay· Kuıun kendisini de torbasına yar, zava ı ayvam yere u -

atar. Bu suretle günde bir atma- rürmUf. O vakit avcı gider, Ka- makamı Fahri, Abşehire Bafra 
ca ile yüz, yüzelli kadar bıldır- racayı tutar ve öldürürmüş... kaymakamı Lutfi Beyler nakil 
cm avlanhsı olurmuş. ..Jleltlffd .AsUH ve tavin edilmişlerdir. 

Ses il Kolompl 
Yazan: Jacques La Guerche Nakleden: fa. 

-5-
- Basit.. Bu dolabın içinde bir ;:eY· Belki şimdi bundan şüph.,len-

ler aakladığına emin olmuştum. miş olabilir. 
- Peki ama nasıl? tehlikeli bir ) er - Niçin? 

deiil miydi? - Çünkü demin epeyce canmı sık· 
- Üstünde saklamaktan daha az tım. Mektup müstacel idi, şişeli mu

tehlikeli. Hem kendisinden ı:üphe e- hakkak bu akşam götürüp vermesi 18-
dildiiini bilmiyordu. Binaenal~yh i- zımdı. 
çinde gizli gözleri olan dolap emin - Siz daha e\-vel onu almış mı idi-

bir yerdi. Hem unutmayınız ki kili· niz? 
di de sağlamdır. - Hayır, daha dolapta idi. Yalnız 

Bunları söylerken, Düpon cHinden onu oradan almasına mani oldum. 

ri girerken dört ayak üzeri yere U· ı 
zandım ve çakmağımı da yakarak 

paraları aramağa başladım. Hatta 
kendisinden bana yardım bile t tme· 
sini rica ettim. Fena halde canı sıkıl· 
mıştı. O da iğildi birkaç p.ıra. da 
buldu. Sonra dolabı açtı. Fakat ben 
henüz daha beş frangım kaybolduılu
nu, onları da arıyacağımı söyliyerek 
bekliyor, harekatını tetkik ediyordum. 
Gizli gizli açmağa cesaret etmedi. 
Sadece paTdösüsünii aldı, gitti. Ben 
de size telefon ettim. Görüyorsunuz 
ya, siz hana bir ay mühlet \'ermi~ti
niz. ben on beı:. günde işi hallettfm. 

- Çok mahirsiniz. 
Polis mah,·iyetkar bir hareket ynp. 

h: 
bir sürü anahtar çıkarıp gösterdi, ve - Dolabın önünde nöbet mi bekli·' - Oh .. Ben yalnız güç işJeı le meş. 

gul olurum. güldü. Raul da tebessüm ediyordu. yordunuz? 
- Çok iyi, mesele hırsızı elde edi· - HeJMn hemen. Tam onun içeri gi-

fimizdedir. Fakat, bunun Karpan•i. receği sırada karanlıkça olan tlolabın 
ye oluıu canımı sıkıyor. Acaba kt>ndi· önüne para çantamı döktüm. Paralar! 
aı fileyi elde ettiğinizi biliyor mu? öteye beriye datıldılar. Ben de e içe-

Fakat Raul bu ke~fln neticelerini 
dü~Unüyordu. Karpantiyeyi polise 
\'ermekten çekiniyordu.. Bunu muba· 
tabına açtu 

oralarda gazetemize intisap süsünü 
'ererek hızı temıslara cür'et ettiği 

gelen hususi bir mektuptan anlaşılı

yor; f),kkate arıcdcri1. 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 
~ı için bir defa mec~anendir. 

B - 4 ~:ıtırı gcı;en iltnLmn fazla 
ı:atırı için 5 kuruş zammolunur 

_ Asıl canımı sıkan, diyor, bu şişe Raul latife etti: 
ile mektubun elimde bulunması.. - Tefekkür ederim, evli değilim. 

- Oyle ama, siz, hırsızın kim ol· - Hayır, ticari ve sınai itlerden 
duğunu anlamak istiyordunuz, ;im harice çıkmamak şartiJe etrafınızda 
di biliyorsunuz. Hatta da, sizden olup biteni öğrenmenit faideli olur 
çalınan eşyadan bir kısmını geri aJ. zannediyorum. 
mış bulunuyorsunuz. Zannetmem ki Raul polise baktı: 
onu polise vermekle bir şey kazan· - Anlıyamıyorum, dedi, M Jemek 
mış olasınız. Sadece işinden çıkarın, istiyorsunuz? 
kafi, o anlar. - Rekabet çok müjkülleşti. BUtün 

- Hakkınız nr, her halde Jak da mesele rakiplerden evvel vasıl ol· 
böyle düşünür zannederim. Peki, tek· maktadır. 
rar fabrikaya gidecek mhıiniz? Raul ayata kalktı: 

- Her halde iyi olur zannf!derim. - Açık söyleyiniz, bana cHua1uk 
Bu mesele bitene kadar kalayım da- mu teklif edlyonıunuz? 

Mösyö Düpon ~alkmıştı. Faka~ ~ık- - O kadar büyük kelimeler kuJlan-
mıyordu. mayınız, buna sadece istihbarat diy• 

- Demin size mühim işlerle meş- lim kafi. Ayni şey demektir. 
gul olabileceğimi söylemiştim. Hiznıe- Raul, dik dik bakarak onu te•.kik 
tiniz<le kalayım mı! ~tmeğe başlamıştı. Adam de\·am et-

- Meharetinize eminim.. fakat ti: 
hizmrtinize ihtiyacJm olacağ•n . İİ· - Rakiplerini:dn bu beğenmek 19" 
mit etmiyorum. tt>mediılinil •Hahı kullanmadıklarına 

- Daha hfr~ok şeyleri bilmek ~izel emin misiniz? 
faydalı olabilir. 1 ( Bltm~J 



[ Doktorlar araaında 1 
Pataloji kongresine 
iştirak ediyoruz 

Sekiz teşrinievveJde isviçrede 
toplanacak olan beynelmilel Pa· 
taloji kongresine hükumetimiz de 
davet edilmiştir. 

Kongre murahhaslarımız Tev
fik Salim paşa ile Tıp fakültesi 
müderrislerinden Hamdi Suat 
ve Sedat beyler ay başında ha· 
reket edeceklerdir. 

Hey'et bu kongreden sonra 
on dört teşrinievvelde Pariste 
toplanacak olan "insan ve hay· 
van hastalıklarının mukayesesi,. 
kongresine de iştirak edecek
lerdir. Murahhaslarımız kongre· 
de okuyacakları raporlarım ha
zırlamaktadırlar. 

Hamdi Suat bey kongrelerden 
sonra yeni keşf olunduğu ıöy· 

lenilen kanser hastalığını tedavi 
usulleri hakkında tetlcikatta bu· 
lunmak üzere Fele111enge gide
cektir. 

Memlekette VAK.iT 

izmirde iktısat 
işleri ticaret 

ve 

Rıhtım tramvay imtiyazı satın ahnacak rnı ? _ Japon 
dampingi kar,esında - • ızmırın lthaliiıt ve ihracata. 

Hususi muhabirimizden: metj 4-:31331 ayni tarihte JimandC\n çı-
Rıhtnn tramYay imtiyazının hükıl- kan ,.e muhtelif memleketlere scvkol'J-

metçe mübayaasına dair intişar e- nan emtianın Türk lirası olarak ktyme 
den havadis üzerine vilayet ve beledi- ti 96-!919 liradır. Aradaki fark ;;~.3 
Y~ mahafilinde tahkikat yaptım. AJ- bin 568 lira fazJadn. Muhtelif mem· 
drğım malumata nazaran şimdiki hal- leketlerden limana giren eşya şu. 
de böyle bir şey meyzuu bahis değil- dur: 
dir. AJmanyadan 677;>8, Amerikad?.n 16 

Nakit işleri müdürünün lzmire ge- bin 272. Avusturyadan 13007. Bclçi
lişi rıhtım şirketinin tetkike lüzum kadan 18230, Brezilyadan 13607, Çe
görü1en he.1:;ababn1 teftiş içindir. Bu koslovakyadan 1S214, Çindeı1 610, 
hususta tahakkuk etmiş bir şey y~k • Fransadan 16019, Felemenkten 6-198, 
tur. Hindistan dan 24001, lspany11dan 

Ticaret odasına Yaki müracaatım- 393, lngiJtereden 51180, ltalyadan 
da bundan iki sene en·eJ odaca nafia, 134348, lsveçten 3Ii1. Isviçrede:ı 4b0. 
iktrsat vekaletJeriJe başvekaJ<'iı ccJi· Japonyadan 157;)1, Macarislandan 
leye arizalar takdim kılınarak Kor· 1892, Mısırdan 752, Rusyadan l:l146, 
don boyu üzerinde çok çirkin bir man- Romanyadan 13260, Suriyeden 1S95, 
zara olan tramvay imtiyazının hi.iku- Yunanistandan 4142, ayni günlerde 
metçe mübayaasına tevessül olun- muhtelif memleketlere çıkan eşyanın 

muş ve bu vesile ile tramvay şirketi türk Jirası olarak kıymeti: 
ile nafia vekaleti arasınd::ı mUzake- Almanyaya 393285, Ameriknya rn2 
rat cereyan etmiş ve hatta şirket bin 337, Danimarkaya 42079, Fele-

!!22E2 S!l22!S-~1~ -

Ay tutumu 
Bu gece tam 6 saat •lirecek 

Bu akşam ay tutulacak ve bü
tUn safhaları şehrimizden gö file
cektir. Ay 18,4 l de tutulmağa 
başlıyacak ve yavaş yavaş de-
vam ederek 22,50 de busufü 
küllj olacaktır. Bundan sonra 
tedricen azalarak 24,55 te ni
hayet bulacaktır 

Havalar soğumağa 
başladı 

Havalar bitkaç gUndenberi 
mahsus derecede serinledi 

Evvelki gece sabaha doğru ve 
dün sabahleyin epeyc~ yağmur 
yağm!ş, ve bu yağaıurlar, hava
nın hıssolunur derecede soğuma-
sında haylı müessir olmuştur. 
. Dün aldığımız bir ajans telgrafı 
ıtalyada havaların aerinlnnmesi 
şöyle dursun hatta kar yağmağa 
başladığım yazmaktadır. Bu tel
ıraf berveçhiatidir. 

italyada kar yalıyor 
Floransa, 24 (A.A) - Hararet 

derecesi çok inmiştir. Piıtoie ve 
Sienne m1ntakalarında kar yağ
maktad11. 

Hamdi Suat bey demiıtir ki: 
- Kanserin kat'i surette önü

ne geç.tiii söylenilen tedavi usu
lü hakkında tetkikatta bulunma
dan bir ıey söylenemez. 

ath tramvayı elektrikliye tahvil et- menge 34452, lngiltereye 440609, 
meyi kabul etmiş 300000 liradan fazla Romanyaya 2167. Tıp kongresi 
bir sermaye sarfma mecburiyet hasıl Son bir hafta zarfında muhtelif ---~---;..... 

Türkiyede kanser bastahğınm 
gittikçe çoğaldığı doğru değil
dir. Çok görülmesinin sebebi, 
evvelce mahiyeti anlaıtlamıyan 
bir karın ağrııı gibi bir şey zan· 

olacağını ileri sürerek bir takım me- memleketlere ihraç edilen emtia:un Çecukların t.gaddlal ve yeni 
talipte bulunmuş, imtiyazı dahilinde miktarı: kodeks ile me,gul oldu 
bulunan nhtım rüsumuna yüzde kırk Afyon 6576, arpa 1,121.945, haşhaş Ank~ra~a, açılan dördüncü tıp kong. 
i1:1 e1Ii arasında zam talebinde bulun- 10,000, balmumu 1990, bakla 30100, ce- r~ine ıştırak ed.~ ~dok~rlarınıızdan 
muş, vekaletçe bu ta1ep kabul edil- viz içi 528, deri 13817, fasulye ~1265, bır kısmı dün. don.müşlerdır. 

nedilen bir çok hastalıklann şim
diki vesaitle kanser olduğu te•
bit edilmiş olmasıdır. Kanser 
hastalığı esasen çoktur. Bu has
talıkla mücadele için hükumetin 
takayyüdat yapması takarrür et
miştır. 

memi...+ir. t .. t"" 68016 .. .. 
8 

.. , nleks Kongreye ıştirak edenlerden Maz-
9• u un , uzum ı .uı. ;)'f' h 0 be d"" b" ı · · · 

O ''akitten beri imtiyazın satın alın- 62080 m ·t 1 , • 1 f 86.000 ar sınan Y un ır mu ıarrıı ımıze ' yu uı a '*·600 yu a • 1 .. 1 . ı· 
ması zaman zaman mevzuu .ltahis ol- yün yapağr 927l t' zeytin 41307, şun an soy emış ır: . 
maktadır. Maamafih bugünlerde res- zeytinyağı 9842 h 

1 
a~~4 incir 1 mil - ~o~gre, çocukların tegaddisı ve 

men böyle bir mübayaa keyfiyetinden 177 838 k ' a 1 
' • ..,.,.nkökü resine ıştırak eden doktorlarımızdan 

yon ' ' epek 34 540 mı_, .. d 
haberdar deği~iz demektedirler. 153,370, mazı 21.348 ' ro'ahleç 10775, Bu fmevdzu etr~ftın dad'tçocukk nfdoktorlları 

Meseleyi bır defa da rıhtım şirke- am k k" d _. • · palamut tara ın an mu ea ı o erans ar 
tinden öğrenmek istedim. Direktörün :15•5~7 kit:. ır egı 3l.720• nrilmiştir. Neticede çocukların umu-
tst.anbu1da bulunmasından ancak 24 • • miyet]e hastalıklardan kurtulması 

Maarifte: eylül çarşamba günü avdet edeceğin- için en ziyade ]azım olan şeyin bol gii-

den şirketten bir şey öğrenmek kabil ı Memleket Haberleri ' neş, açık han ve vitaminli gıdalar Mekteplerde olmamıştır. . _ o1duğu teshit edilmiştir. Halka bol zi· 
Gayriresmt bir surette olan tahki- Ege rnıntakasında fare ya ve bol güneş girecek evler yapılma-

01• hıfzıssıhası için del'lller 1'iitrma nauran hükQmet genık atlı mUcadeles y•pdacak sı tavsiye ediletektir. 
verilecek tramvay ve gerek ıııhtrm imtiyazını sa- Ege iktısadi 11110takasının ba· Bir sene sonra Ankarada toplana-

Tahsil çağında bulunan genç· tm almak Kordon boyunda elektrikli zı yerlerinde tarla fareleri çok cak olan beşind tıp kongresinde bar
lerln dJt hıfııssıhbalanm temin tramvay işletilmek nhtrm da hük1l.- tahribat yapmaktadırlar. Bu iti· sak tlifeylAtı ve memJek~timizin m~
için hfikümetimizce mühim ka- metçe idareolunma.k gibi bir tasavvur barla Teşrinevvel başlanııcından den suları IJe kaplıcaları üzerinde mu-
rarlar alınmıştır. Bu maksatla mevcut olduğu söylenmektedir. itibann fare milcadelesine baş• nakaşalar yapılacaktır. 
resmi orta mekteplerle Hsele- incir, üzüm ve sair ihracat emtia- )anacaktır. Bu hususta iktııat Hazırlanan yeni türk Kodeksi ~ak-

mız üzninde mübayaatta bulunacak o- kmda Akil :Muh . .ır bey, kongreye ıza-
re birer diş tabibi ta} in oluna- Jan, bir kac vakıttan beri lstanbulda vek Aleti Menemen, Kemalpaşa hat vermiş, şimdiye kadar ecza:•l:ınn 

kt A k b b .. t d • - ve Tire kazalarına amele tahst· ·ı t·· k ca ır. nca u sene u çe e bulunan ve bugünlerde lzmire gelece- elinde bulunan kodeks 1 e yeni ur 
bu fasla ait tahsisat olmadığın· ği söylenen bir Sovyet heyetin hmire sah göndermiştir. kodeksi arasındaki farkları anla~mış-
d b 'f ı · d·ı·k · b ~ Eralncanda lpekÇlllk sanayii d ra venı ko an u vazı e er şım ı ı ta rı gelip gelmediğini Ticaret odasından E k .k d d tıır. Reçeteler bun an son . . 
olarak görülecek, gelecek sene· sordum. Henüz böyle bri heyet Izmire .. rzincanda ço mı tar a ut dekse göre yapılacaktır. 

retittiği için ipekçili~ ~anayiioin 
den itibaren maaş verilecektir. gelmemiştir cevabını aldım. ıhyaısına karar verdmıştir. Bu 
Mekteplerde, mektebin doktoru Bazı tüccarlarla yaptığım temas ne arada bir ipekçilik mektebi açı
veya diş tabibi tarafından diş ticesi öğrendim ki heyetin lzmire ge- lacakbr. 
hıfııssıhbasına ait dersler verile- lip mübayaaya başlaması ile mezkur L•lvedilen bir mektep 
cektir. Bu mücadele ileride ilk emtia fiatıarrnda bir tereffü olacaktır. Diyarbekir kız or~a mektebi 
mekteplere de teşmil edilecektir. Tüccar heyetin mübaya.a için Iımire liğvedilmıştir. 

T gelmesini beklemektediı'. -----------
&]ebe yurdu buse- Gene Ticaret odasından aldığım ma Balkan konferansına 
ne 8ÇJ}amtyacak Jtimafa göre, lskendeıiye ve Mrsıra dair haberler 

B k~vun ve taze meyva ihracatınct de-
eyazıtta eski itfaiye binasın· vam edilmektedir. Son günlerde e- ikinci Balkan konferansı ve 

da açılması takarrur eden talebe pey miktarda şeftali ihraç edilmiştir. balkan birliği TU!kiye miUi ıu· 
yurdunun bu.ders senesi baflan· Yalnız şeftalilerden bir lusmı ~fısır- besi umumi katibı Ruı~n Eşref 
gıcmda faahyete geç~miyeceği da pek tutulmamış çürümüş diye i:ıde B. konferans hakkında yeniden 
anlatılmaktadır. Sebebi de tami- edildiğinden tüccar bu yüzden hir hay- ıu malumatı vermiştir: 
rat ve tadilatı bitirilen binanın li zarar etmiştir. Konferansın hatırası olarak 
teçhizat masrafa için Jizım geJen Tkaret odası meha{ilinden aJdrğrm n;ıurahh~slara birer madalya ve-
50 bin liranın henüz temin edi- malumata nazaran: Japon :fampin· rılecektır. Bu madalyaların tekli 

g . k t 1 • t) henüz tesbit edilmiş degı-·ıdı·r. 
lememesidir. Terbizatın Maarif ıne ·arşı gaze e er ve saır sure. e 

T mücadele devam edecek ayrıca hU- Geçen sene birinci balkan k'on-
cemiyeti tarafından yaptırılması· kumet nezdinde teşebbiisatta bulun- feransında Selanik: şehri tarafın
na karar Terilmiştir. mak üzere odadan müntehap bir he) et dan murahhaslara hatıra olarak 

Gelecek sene açılacağı anlaşı· Ankaraya gidecektir. hediye edilen ipek bayraklardan 
lan Beyazıttaki )Urda yilksek Japon emtiası 600 ü mütecavil yerJi Türkiyeye ait olanı cemiyete 
tahsil talebeleri, Maarif cemiye- diril ve kaput bezi tezgahlarını felce gönderilmiştir. Bu bayrak alb 
tinin elyevm Kadirgada bulunan uğrattığı gibi İngiltere ve Fransa- mustatil kısımla, beyaz, kırmızı, 
talebe yurduna da ilk ve orta dan memleketimize ithal edilen mani- mavi, sarı, yefil ve beyaz renk
tahsil talebeleri kdbul editecek- fatura eşyası iJe de. rekabet etmekte lerden müteşekkildir. Bundan 
tir. ve yüzde 2:> nispetınde onlardan 11- başka her renkte altı devlete 

tr 
cuza mat satm~'tadır. işaret olmak üzre altı da yıldız 

anda 20 bin yahudi Japonların memleketimize ith.a) vardır. 
Musevi muhacirleri yerleştirme ettikleri eşyanın 3 buçuk dört mil· ------------

kongresi iran hü&fımetine bir yon lirayı bulduğu halde Türkiyeden Suriyede ciimhu-
teklif ya t B teklifte Le· .Japonyaya ihracat nki olmamaktadır. riyet"iler 

pmış ır. 0 · • h ü kt d'l ~ 
histan, Romanya, ve Çekoslo· Bütün me~aımıtz ehndz . ~ . e ~: Halep muhabirimizden: 
v k d b 1 M ·ı d memis olan tıcare mua e e5ının mu-
~ Y~ ~ u uoan . usevı e~ .en zaker~si esnasında bu hususatrn nn.- Emir Aliais, Suriye kıratlığı 

yırmı bın kadarının ıran arazısıne zarı itibara alınmaı:;mı temin l'tmck- henüz teeyyüt etmemiştir. Diğer 
yerleştirilmeJeri ileri sürülmek- tir. taraftan başlarında Münir Aalani
tedir. 1 eylülden on eylüle kadar muhte- nin bulunacağ)nl bir kısım Su· 

ir n l ükümeti bu teklife be· lif memleketlerden lzmfr limanına rit:e münevverleri Suriyede Liyik 
nuz aarih bir cevap vermemiştir. giren emtianm türk lirası olarak kıy- bir Cümhuriyet teıkilini aıüda-

Amerikaya gidecek 
maliye heyetimiz 
ŞUkrU bey henUz kat'f bir 

karar oımadıOını söyllyor 
Sabık nıaliye vekili Saracoğlu 

Şiikrü beyin, yanında bazı Türk 
bankacıları bulunduğu halde A
nıerikaya giderek Amerika ma-
li mebafili ile temaslarda bulu
nacağı haber verilmektedir. 

Dün Saracoğlu ŞOkril beyle 
bu haber hakkında görüstük. 
Dedi ki: 

- Bu hususta akt'i bir karar 
verilmemiştir. Bu bugün için bir 
tasavvurdan ibarettir. Kat'i va
ziyet birkaç giln içinde tesbit 
edilecektir. 

Ticaret aleminde: 

Uzilm ve incirleri miz 
için bir rapor 

ihracat ofi•i üzüm ve incirle
rimiz hakkında müHm bir rapor 
hazırlamııtar: 

İzmir borsasında 20 eylü! ak
şa mana kadar 6,699,928 kilo 
lizüm satılmıştır. Eu n:iktar ge
çen sene ayni tarihte 13 milyon, 
evvelki senede 20 milyon kilo 
idi. 

faa etmekteairler. Bu münevver
ler lnrallığı tıfililer hamisi, gös
teriş düşkünU adam diye tasvir 

ediyorlaı. Suriyede Cümhuriyeti 
istiyl"nler timdıki halde akalliyd
tedir. 
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1 Polis Haberleri f 
işe bakın! 

Para istedi, azamadı, camlan 
kırdı, bile§i kesildi 

Halit isminde birisi evvelki 
akşam fazla derecede sarbof 
olduğu halde Beşikta,ta odun 
tuccarı Mihaliki efendinin odun 
deposuna giderek bir lira iste
miş ve para verilmeyince kıza-

• rak Mihalaki efendiyi döğmüı
tür. 

Halit bundan başka yazıhane· 
nin camlarını da kırmağa baş. 
lamış ve kırılan cam parçaların· 
dan damarları kesilerek ağır su
rette yaralanmışllr. 

Halit, fazla kan zayi ettiğin· 
den vak'a mahalline gelen po
lisler tarafından hastaneye kal
darılmıştır. 

Bir çocuk yUk arabası 
altında ezlldl 

Sami isminde bir çocuk Emi
n3nünden geçerken bir yük ara• 
basının albnda kalarak ağır su
rette yaralanmııtır. Arabacı ya• 
kalanmıf, çocuk tedavi edilmek 
üzere hastaneye yatınlmııtır. 

Kasııından yaraladı 
Dlin Fatihte Hafızpaşa cadde

sinde kaçakçı CeYdet ile Meh
met isminde bir amele ehem
miyetsiz bir mesele yüzünden 
kavga etmişlerdir. Bu sırada 
Cevdet Mehmedi bıçakla kaıı· 
ğından yaralamııtır. Yarelı Meh• 
met Cerrahpqa hastanesine ya· 
tmlmıı, kaçakçı Cevdet te yaka
lanmıştır. 

Kavganın ıebebi hakkında p~ 
lis tahkikat yapmaktadır. 

Tehlikeli yaralama 
Pangalbda Apo ve Mustafa 

kavga etmişler, bunlardan Apo 
Mustafayı sopa ile baıından teh
likeli surette yaralamışbr. 

Diş tabipleri kon
grelerini yaptılar 
Diş ta bipleri dün sabah eıki 

Türkocağı binasında altı aylık ' 
toplantılarını yaptılar. 

idare heyetinin, alh ay içinde 
gördüğü işler hakkında buırla

dığı rapor okundu. alb aylık 
hesaplar tetkik ve kabul edildi. 

Cemiyetin faaliyetini daha fay
dalı bir hale getirmek çareleri 
etrafında hararetli mUnakaıalar 
yapıldı. 

Neticede her ay fenni konfe
ranslar verilmesi, her sene dok· 
torlarm yaptıkları gibi. fenni bil· 
yük kongreler yapılması ve feDDl 
faaliyetin arthrılması gibi bazı 
esasların tesbitine teşebbOs edildi. 
Yedek azaların bitmesi dolayı· 
sile yeni idare heyeti seçilmesi 
ve bunun için de iş başında bu• 
ludan heyetin istifası limngelc:liii 
anlaşılması üzerine heyet iıtifa 
etti. 

Yeni idare heyetine Kanm. 
Esat. Suat, Osman, Şevket, Rıza 
Hakkı, Ali Rıza, Rifat,Salim bey· 
ler seçilmişlerdir. 

Etibba odasına dişçiler namma 
namzet intihabı da yapılmıı, Ki
ıım Esat ve Rifat beyler aynl-
mışlardır. · 

Bağdat-rrebriz 

ticaret yolu 
Irak ve İran hükumetleri Bai· 

dal· Ravandiz • Tebriz arasında 
yeni bir ticaret yolu yapmak 
hususunda bir itilafname imza• 
lamışlardır. 

. Bu yeni yolla Irak, en kısa 
bır surette Karadenize bir mah• 
reç temin etmiş olaca(ı gibi 
şimali Anadolu ile de kolayca 
tüccari münasebet tesis edebile
cektir. Irak aynı zamanda Sov• 
yet Rusya ile de tüccari temaa
lar imkanını bulacaktır. 
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Haberler Dünyada olan biten ı • • 
Nakleden. 

ingilteredeki mali teşev
vüş devam ediyor 

İngiliz bankası müdürü hiç 
bir şey söylemiyor 

Meraklı şeyler [Vakıt] ın TefrikasJj 1 
Gramofonla evlenme No.: 57 ömer Rıza 

F~~nm m~~ &n MM~ı~~~~--~~---------------~·~-----~ şehrinde belediye reisi olan nıösyö y k 
Ternua musiki meraklısı bir zattır. Bu a up, nasıl o" ldu .. ru•• ldu•• ?. 
zat, bütün belediyelerce kabul ve 
tatbik edileceğinde şüphemiz olmı

yan bir usul bulmuştur: Evlenme mu
ameleleri ve kayıtlan yapılırken mu
siki çalmak. 

Sui kasti tertip edenler Y akubu 
mabedin çatısına çıkardılar 

Lon.dra, ~5 (A.A.) - Perşembe gü- tarife meselesi hakkında azasına gön- Fakat her muame~~ ~~pılırkcn çal- .. Bu mukayeseden anlaşılacağına aşağı düşmüş ve aşağıda sopalarla 
• nü, Sıy~tın nasıl bir istikamet ala- dermiş olduğu sualnameye 4.534 ce- gıcı bulma~ . ~em ~u~~ul hem de P~· gore yahudiler Sanhedriııı tarafın- karşrlanarak kafası parçalanmıştı. 
cağı ve h~anın sukutu üzerine ortaya vap almış olduğunu bunlardan 4.106 hah olacagı .ıçın mosyo _Ternua ~ır d~n muhakeme ve mahkum edilen Bütün suikastin hedefi, Romalıla
çıkan ~ah meselenin ne ~retle hallo- ~mm .. tarifelerin tatbiki ve 341 inin de g.ramofon ıle bu meseleyı halletmış- hır yahudi. hakkrnda verilen hükrniln ra, Yakubun, kazara öldüğünü gös
lunacagı hakkında fazla hır vü:zuh ha· ıstatü~onun muhafazası Jehind~ bu- tir. . . . mutlak~ .. ınfaz olunacağına kanidi • termek, ve bu suretle onun hakkrn
sıl olmamıştrr. lundugunu bildirmiştir. Ve Sen :Morıst~ ılk gramofon ıle ~er. Huku~ . yahudiler tarafından da sadır olan hükmü yerine getir-

İ~aıat ticareti üzerindeki akisleri Londra, 24 (A.A.) - İmparatorluk evlenm~ muamel~ yapılmıştır. ınfaz edılemıyorsa her halde baş· mekti. 
tetk~ ve .. der~ etmek calibi dikkattir. sanayi er~abı. cemiyeti icra meclisi . O gun evlenmege g~lenler ve davet-ık~ bir ~~ret~e . yerine geliyordu. Çün- Jozefüs, yahudilerin ruhani re
Va~ıyet uzerınde iki esaslı amil tesir- memleketın hımaye usulü siyasetini lıler, kayıt mu~~eles_ı yapıldıktan ku hükmün mfazım, allahm ken- isleri tarafından irtikap olunan U• 

len vardır. Bu Amillerin netkeleri kabul etmek fırsatını elde edebilmesi sonra Lohengrının nışanlanma marşı disi deruhte etmekte idi. Onun il'in ta d h k l . v 

ekd v . .. . iri A • • isiml" a n 1 w b 1 d . • ~· n ıncı are et erı saklamaga 
Y germe muterakıp olamaz Bu ~ n umumı ıntihabatm mümkün oldu- 1 parç sı ın ça ınmaga aşa ı- ıdama mahkum olan bir ada . 
iki amil şunlardrr: ğu kadar yakın bir zamanda icrasmr ğını işiterek hayretler içinde kalmış- yüksek bir yerden diiŞerek, ;~~~ son de~':e gayret etmiştir. 

ı 1 - Para kıymetinin düşmesi • talep etnıiye karar vermiştir. lar 8?nra da alkışlamışlardır. evi üzerine yıkılarak yahut Yana- Onun . ıçın, muteber ve h~kukş~as 
2 _ tthalUm tarifeye tabi tutul- in illz M lşın en hoş tarafı, gramofonun raık ölürdü. yah~~ıler. tarafından vah Albınu-

masr ihti-mali • 9 ve ısır llrası evlenme salonunda değil, bitişik bir .. y .. sa gondenlen protestodan ancak en 
. . . . . . Kahıre, 24 (A.A.) - İngiliz ve 1\11- odada olup asıl salonda bir ho • pariör Bu boyle olduguna gore lsanın lüzumlu satırları almakla iktifa et-

VLımamn hangi fıatta ıstikrar bula- sır liraları arasındaki sıkıt rabıtalar bulunuşudur Belediy r 
1
• • • 1 kardeşi Yakubun nasıl öldürüldüğü- miştir. 

cagı henü ı· d v•ldi ı d d ı . . e esı ımzaar .. 
. z ma u.~ eg~ ~· ~ .a a~- ~ ayısıle hükumet lngilt.erenin altın atılır atılmaz masanın üstündeki nu anlamak kolaylaşır. lsanın kardeşi de bu şekilde öldtl-

lart, !ıranın sun ı ;?1ahı~etı ıtıbarıle ~yasından feragati karannı Mısır bir düğmeye basmak suretile makine Kudüs ahalisinden ve Yakubun rülmüştü. ı 
~on .za.manl~rda mustefıt ol~uş oldu. lırasr üzerindeki muhtemel akislerini işlemektedir. Bu düğmenin yanın- muasırlarmdan olan Eliyezer'in ye- Beklenen cihangir 
gu istınatgahm serbest mubadeleye tetkik etmiştir. Hükumet ingiliz ve da bir ikinci ve üçüne" d"ğm min ile tekit ederek verdiği malU-
istinat etm.tiyen müdahale prensipini mısır lirasmm suıkutu keyf' t: . !d M.. .. T . . .u .. ~ e var- mata göre, yahudiler tarafından Herod mu, lsa mı, Yespas• 
çürütmüş olduvu mütaleasrndad · · . . . ıye ırun ır. osyo ernua ikıncı dugmeyc '>a- • . • yen mi ? 

g ır. abalının ve çıftçılerın menfaatlerini sınca Tayis'in tahayyülü .. .. .. mahkum edılen, şerıate muhalıf her 
Bunlar, arz ve talep kaidesinin izrar edecek derecede bir tesı'r :cra et d"v d kun d veT uhçuncu hangi harekette bulunan adam (Jozefüs) ün (Halosis) unvanlı ese-
best b kı · te • • ugmeye o unca a an avzer ' . d f 

ser ıra ı~asmı ıs mekte ve bu miyeceğt mütaleasının bangerler ve marşını çalmış ve hazırun memnun o- sopalarla kafası parçalanırdı. Eli- ~de son e a olarak maslup me-
surette para pıyasasmın ~aha .~yade ta~irler arasında bir fikir olduğunu larak ayrılmıştır. yezer'in bu sözleri, Yakubun duçar sih~n altın~ı. babmda bahsede~. Jo
taadrrubzdaı n masktaund klalacagı mu?'lea- muşahede eylemiştir. Şimdiye kadar Bundan sonra gençler biribirlerine: olduğu feci akibeti tenvir etmekte- zefus esenn~ bu .ba~~da J~~u Ha-
sın a u unma ır ar. Maamafih ou bu tebeddül pamuk piyasası üzerinde E 1 1. dir. Çünkü Yakup yalı d'l . nan namındakı çıftçının Kudus hak· 

·· d t f' tl b' - v ene ım, • u ı erın yuz en sa rş ıa an ıraz artacaktrr. ıınemnuniyetbahş bir tesir yapiDıstır d. 11 . e mahkemesi tarafından hli k'" . kında son derece feci kehanetlerde 
H h 1 d · d · d t · . ) · ıyece c enn , m u gıy- y •• • 

• er a e şım ı en ngılterede &t!ta- Bu tebeddül ün pamuğun kııymetj tize - B 1 d' """e gid" b' ik' d' dileten sonra, bu hüküm ayni şekil- bulundugunu soyledikten sonra Ştı 
Jat hemen hemen tamam d . e e ıy ... ., ıp ıraz mus ' ın- .·· l . .. 1 

en urmuş- rınde muhtelif tesirler yapacağı zan- liyelim, de infaz olunmuş, onun da kafası- Söı; ~n soy er: 
nolunmakta ve s:ınayi hakkında bir diyebilirler. na katın bir sopa ile birkaç darbe . "İnsan bu hadisele~i teemmül et-

Paris borsasında rev~ç hasıl olacagı ehemmiyetle kay- .............. ~··············· .. ··-·······-·······--···· indirilmiş ve neticede kafası parça- ~ikten sonra all~ ınsanlara aordı-
tur. 

Paris, 24 (A.A.) _ Açıl'l§ta satcs dedılmektedir. hasıl edebılecek olan altmm Nevyork- lanmıştı, Baş kahinler m b tt bö . gmdan bir taktm ışaretıerle onlara 
pek fazla olmuştur. Bütün g~plard~ Cenubi Afrika hUkOmetl albn tan çe~i~m~si .meselesini ~üzakere ede- le bir takım adamlar bul!n:u:Ur :e ~lamet yolunu göster~iğini fakat 
bilyUk bir faaliyet hüküm sürmüşttir. mlkyasını muhafaza ediyor ceklerını umıt etnıektedrr. onlara bu çeşit hükilmleri icra etti- ınsanl~nn onlan_n kendı çı~gınl~k: 
Riyolar, 1.555 e karşı 1.725 olarak Londra, 24 (A.A.) _ Cenubi Afri- lngllterenin Fransız kredi· rirlerdi. Çünkü, kafayı bu şekilde- 1~:1.. ıle felaketlen davet ettiklerını 
tesçil edilmiştir. Royal Düç, 1.45:> e ka hüktimeti altın mikyasından vazgeç lerlne ihtiyacı yoktur parçalamak, taşlanmağa muadil gö- goruyor. 
karşı 1. 640, Süveyş hisse senetleri memeğe karar vermiştir. Londra, 24 (A.A.) - M. Sinovden, rülürdü. :ahudiler, Antonya. ka!esinin tah-
12.900 e karşı 13.800 olarak tesçil olun- Bu suretle cenubi Afrikada tedavül Avam kamarasm?~ bey8:1'atta ~uluna- Epifanus ile Eusebius'un kayıt- n'bı_nden ~on~ mabedı b~ murabba 
muştur. Sens, mahSUs surette diin- eden lira ingfüz 1irasma nispetle yilz. rak ahval v~ şeraı.tın lngılterenın Fran larmdan Yakubun öJdürülınesine h~lıne getırdıler. ~alb~ki onların 
.kü bariz vasıflan göstermeştir. Bida- de on, on beş nispetinde fazla kıymeti ~adan kredı talebtni? mecbur olmasını sebebiyet veren hadiseler sarih bir kitaplarında mabedın hır murabba 
yette büyiik 1M.r sağlamlık, sonra gay- haiz bulunmaktadır. ıcap edecek ~kilde olmadığını beyaıı surette aııl!l§ılmıyor. Yahudl rüe- haline etirildiği zamao şehrin ha· 

• ...__..: 1..:- .. etmiştir • ra.p olaca yazmarr. r aıaoı. ;T"°'"'"~ 
n mu ....... ut uu temayul. Kapanışta ·"'"~ Berfin borsası • sasmm mahkemesı Yakubu mah- d'l . h be ~.....;lr ed d'ğ • it' 
fiattarm ekserisi düne nazaran yüksek Be li . GUmUş fiyatuun artması kQm etmişti. Fakat bunun asıl se- 1 en ar oıun. en . 

1 
er amı' 

idi Maamafih kapan ş f. tl S r n, 24 (A.A.) - Berlın borsası ne teslrler rapacak? beb' d'" Ş t Yak 1 onların yine mukaddes kitaplarında 
es~asmdaki ~:-tl 1 yükı~ arkı,l ~nds, pazartesi gününe kadar kapalı olacak- Londr<> 24 (AA.)_ Simpto S k ~- 1 neyesihı. ladyeğu up mas up iki şekilde anlaşılabilecek bir yazıya. 

.LliL arın en se er1 e tır ~ . n en ı..::ıanın m o u nu ve onun ya- t düf tm 1 'd' 
ğildir. Şimdiki halde, tereffü tema- · Ier tarafından gönderilen bir tamint- ,landa tekrar dünyaya geleeeğini söy- esa e e en .. ır. . .. 
yülü galiptir. lngiliz lirasının sukutu Dehşetli pamuk satlhyor de gümüş fiatrnm tereffü etmesinin lemiş ise onun bu sözleri mahkum Bu yazıya gore bır gun gelecek 
keyfiyetinin, bugün bazt iptidai me- Li'~erpol, ~ (A.A.) - Bugün peşin şarkta hayat pahaJrlığı v ~zerinde mü- edilmesine sebep teşkil etmezdi. bi~ ~san . onların .. '?.'emleketleriıtde 
vat müstefit olduğu eshammın tereffü para ıle 45 hın balya pamuk satılmrş- hhn bir tesir icı-a edecegı ve fazla ola- Çünkü musevi şeriatinde bu gibi bütün dünyaya hükumran olacak. 
ile sıkı bir surette alakadar olduğu trr. Kırk senedenberi yapılan günde- rak havaici zaruriyeden olan zahirele· sözleri söyliyen bir adam mahkö.m Yahudiler bundan, kendi milletle; 
zannedilmektedir. Fransız rantları tik satışlara nazaran bu miktar bir re- rin ve bilhasa pirinç fiatının yüksel- edilmez. Bu sözler, dini bir ciirü~ rinden birinin bu cihangirliği ihraz 
ağırlaşmışdır. Para zayıftır. kor t.eşkil etmektedir. Ayni faaliyet mesini ,intaç eyliyeceği ve bunun neti- teşkil edemez. Fakat Yakup, baş edeceğini anladılar. Yahudi müfes-

lnglllz bankası mUdUrU vadeli satış muamelelerinde de görül- cesi olarak istihsal fiatnun, hatta ha- kahinler tarafından kAhini azam sirlerinden birçoktan bu söz üze. 
bir şey stiylemiyorl müştiir. Bug~nkü . fiattaki tereffü fif de olsa artacağı beyan edilmek~ olarak tanınmadığı ' halde mabedin rinde uzun uzadıya sözler söyledi· 

IAmdra., 24 (.A.A) _ İngiltere ban- 42 puvandan ıbarettir. dir. . . en kllıtsi köşesine girmiş, orada gü- ler. Halbuki bu söz, yahudi top. 
kası müdürü M. Monta.gu Normanın Amele Ucretlerl lndlrUlyor Filva~ ~~erikada altm dola~ O· nahları bağışlama gününde Alla- raklan üzerinde imperatorluğu iHln 
bıgiltereye avdeti, cenubi Amerikaya wndra, 24 (A.A.) - Deniz inşaatı larak tedıyesı ıcap ed.en navlun fıatı- hm gizli admı söylemiş idi. Bu hare- olunan Vespasyen hakkında tahak
azimetl gibi bir esrar perdesi ile mu- ve tamiratı müesseselerinde asılan nı d~ h~saba ~tmak ıcap eder,. binne- ket büyük bir cürümdü. Yahudile- kuk etti. Buna rağmen, insanlar, 
hat bulunmaktadır. Bu zatın, altın ilanlarda amele ücretleri nispetinde tice, ıstihsal fıa~~a~ . ve nakil mas- rin Sanhedrini bunun için toplan- akibetlerini gördükleri halde, mu
mikyasmm kaldırılması keyfiyetinin tenzilat icrası tedbirinin tatbikedilece-- r:ıtla~. tezay~du h:.hnde k:uçu~ mış ve Yakup ile bu cürümde müşte- kadderattan kendilerini kurtaramtw 
Londra esham piyasasında asa.nnı gös ği bildirilmiştir. ş~k::~nın vazıyetle 1 ne olacagr du rek olanları mahktlm etmişti. Ya- yorlar. Yahudiler memleketleri ve 
t.ermeğe başladığı gtinde İngiliz topra Johannesburg borsalara şu~ ege şayandır. kup ile birlilrte bu cürme iştirak kendileri mahvoluncıya kadar, bu 
fma ayak basmış olması düşilnülörse altın topluyor 1 f.ltın, tahttan 

11
1ndlrilmesl edenler ona iltihak eden muhalif sözü, kendi hoşlarına gidecek bir su-

.. .. 1 ek h azım gelen :ı:a m bir hU· h . t 1 tte t ·ı ed" soz soy em osusunda muhterizane Johansburg, 24 (A.A.) _ Johans- kümdard1r hahamlardı. Bunların epsı aşa- re evı ıp durdular.,, 
da.vran·mas~ manidar bi~ mahiyet ahr. burg bankalarından müşteriler Ingil- Londra, 24 (A • .A.) - Finansiyal nacaklar ve taşlanarak öl~~ekl.~r~i. Halosiste (Jozefüs) ün bu yazısı-
~ ~ontagii Norm.an, hiç bir gazeteci· tereye gönderilmek üzere binlerce lira- Tayın~ gazetesi, Sir Hanri &terding Fakat yahudiler, bu h~~ ıcra.- nı şu şekilde görüyoruz: 
Yl görmek istemiyor ve herşey hak.km- Irk altın almışlardır. Bununla bera- in bir makalesini neşretme.ktedir. Mu- ya salahiyettar olmadıkları ıçın hu '1 d ğ d ·· ü ·· Alla· 
aa :ve herkese karşı büyük bir ketumi- ber bankalar evrakı naktiyeye karşı maileyh bu makalesinde altının tica. hükmü infaz için hileye müracaat et· h ~san 1 ° r;:. kuş .nurs:ı .. 
yet izhar ediyor. Muhteriz davranıyor. artrk altın para vermemektedir. An· reti tahrip etmekte bulunduğunu ve tiler. Bunlar ihtiyar (Yakup Sa- tınd'~s~n arab ırlço 1 ışar~llert. ~o.s-

el ı ·ı· i ·· kl '--tt er ıgım ve un ar a mı e ımızın te, ngı lZ J rasmın musta.kbel fs cak rezerv banktan alınabJlmektedir. buğday veya pamuk vasıtasile taht- dık) 1 davet edece er, ona maıre e . . •v• . 
tfkrar fiati baklanda endişe göstermek Hidlstanda bankalar1n vazi eti tan indirilmesi lazım gelen zalim yahudilere hitaben bir mevizP. irat kurtuluşun~ t~mın etmek ~tedıgını an 
tedir. Büyük kararsızlık hüküm sürü- Simla, 24 (A.A.) - Bütün b:nka- bir hükümdar olduğunu yaz. etmesini istiyecekler, ve onu bu sı- ~ar. Halbu~ı -~ız cehalet~mız ve fenalı
yor. intihabat meselesile tarifeler mes lar yann tekrar açılacak ve tabii za· maktadır. Sir Detending, yakında rada ele geçirerek . hakkındaki bük· gımrz yu~u~den.. hela~ oluycruz. 
elesi hakkında da siyasi mahafildeki manlarda olduğu gibi muamelelerine fazla miktarda gümüş mübayaasr ya. mü infaz edece~lerdı. Allah gazebını .gostermış ve insan· 
llııtilAf pek büyüktür. muntazaman başlıyacaklardır. pılacağını tahmin eylemektedir. l\lu- Yahudi müteassıplanmn bu hilesi larm bu gazebı anlamalarını ve fe-

Nevyork, 24 (A.A.) _ Fiatlarr dii- M. Şüster bankalann dahili vr..zi içtima olmuştur. M. Venizelos nik- istenen neticeyi temin etti. nalıktan sakınmalarını dilemiştir. 
şürmeğe çalrşanlar açık91ıann satış yetinin taınamile sağlam olduğum! ve dele aleyhinde bulunmaktadır. thtiyar Yakup davete icabet ede- Yahudiler, şehri ve mabedi murabba 
muamelelerine müteallik memnuiye- sorulan bir suale verdiği cevapta hü- Yunan tahvilltl dUşUyor rek mabede gelmiş ve onu davet eden· bir şekle soktukları zaman helak o
tin ref'J ve Londra esham piyasası- kô.metjn altm ihracatı hakkında an- Atina, 24 (Apoye) _ İngiliz lirası- ler pJ~Ja~ı tat~ike başlamışlardı. lacaklarına dair eski bir kehaneti 
run tekrar açılması fiatlan yükseltme bargo ilan etnıiyeceğini söylemiştir. nm sukutu münasebetile Yunan tahYi· Suikasti tertıp edenler, Yakubu bildikleri halde onlar Antonya kale
ğe uğrll§an malcılann temuzdanberi Albnın çekllmesl meselesi latmda hissolunan yeni tenezzül üzeri- mabedin çatısına çıkardılar. Çünkü sinin tahribinden sonra mabedı dört 
görUlmemlş olan şiddetli bir taarruzda Londra, 24 (A.A.) _ Bangerler ma- ne M. Venizelosun riyasetinde bfr oradan söylenecek sözler, daha bil· köşe yapmışlardı. Fakat onları har
b~unmalarmı intaç eylemiştir. Mü- hafili, M. Laval ile M. Hoverin Nev- random almıştır. M. Stimson bu me- Y~~ . bir cemaat tarafından duyula- be sevkeden diğer amil onların 
hlm esham 3 - 4 puvan yükselmiş ve york borsasında gayri müsait akisler hinliğini devam ettirmektedir. bıhrdı. Yakup bu arzuya mutavaat mukaddes kitaplarmda tesadüf et-
celse nihayetindeki hafif bir aksüla- ederek yukarı çıkmış, ve söze başla- tikleri diğer bir kehanetti. Buna gö-

mele rağmen 3 puvandan 13 puv:ına y e a 1 o 1 a mıştı. re onların memleketinde biitiln dön-
kadar kazanç tesçil ediliyordu. Dolar Onun söyledikleri, insan oğlunun yaya hakim olacak bir hükümdarın 
4.14 ve 4.08 arasında raksetmiştir. f n- yani Isanm yakında, semadan bir zuhur edeceği idi. Onlar bu keha-

giliz devlet eshamı düne nazaran yük- Bugünden itibaren büyük kıt' ada buıu~a sa:rıarak . mclekı~r~.en ~üte- , neti muhtelif şekillerde tevn etti-
sektfr. şekkil hır ordu ıle yer yuzune ınece-·1er. Bazılarına göre bundan mak-

Hlmaye ı!~e!~;:~ usulU Ve yeni bir Şekilde ÇlklyOr. Üç ği idi. sat Heroddu. Bazılanna göre bundan 

Londra, 2 4(A.A.) - Ticıuet odası güzel tefrikaSIDI takip ediniz Yakup bu sözleri söylüyor;.en maksat harilrnlar yapan maslup 
M. Mak Donalda bir mektup yazarak müteassıp yahudilerin biri onu ar- lsa idi. l••-------'!111

4
1111!1 _______________ _.llkasından itmiş, Yakup yukardan (Bitmedi). 
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Dünkü Spor. 
Hareketleri 

Kadın Sporları 

Güreş şampiyo
nası bitti 

!Karacabey Harasında ye-1 
tiştirilen hayvanlar 

-2-

1 Boks, futbol ve güreş karşısında kadın 1 

Selim Sırrı Beyin Söyledikleri 

• - --• --.~d f b .. ,-;--r l_d_ w_ - - ]"· .. göz aklan şimdi mavı· bir renk 

Tefrika 
No. :15 üizli Kuuuetıer icinde 

· mu a aaya mec .. o ugumuzu unu- ..... 
TercUrne tuyorsunuz. a]mış, dudakları mavi, her şey, evvel-

e d en: Profesörün . sözleri beni hiç de ce be~Z olan h~r. aza mavileşmiş. 
'?~.~~; :ikna edememişti. Fakat ben şu birkaç Yüzlenn rengı sıyah, mor bir renk 

Profesör diğer birisi için: 
- Onu bırakınız, onun artık işi 

bitmiş. Diğerine bakalım. 

Dah& ileri gidiyoruz. Profesör ayni 
soğuk kanlılığı muhafaza ediyor. 

lşte bu tarzda büyük bir kaza vuku
a gelmişti. Bu kazanın vukuuna kim 
sebep olmuştu. Ya rüzgarın kısa bir 
zaman için tebdili istikamet etmesi, 
yahut da askerin gaz muharebesi 
için iyi yetiştirilmiş o]mamalan 
hasebile zehirli gazin düşman tara-

fına üflendiği zaman maskelerin çı

karmış olmaları idi. Esas sebebi kim
se bilmiyordu. Bu kaza on ikiuci ih
tiyat taburundan 200 askerin Cilümü 
i1e neticelendi. Şişelerin açılmasc
na memur bfr küçük zabit rüzgarın 
Jstikameti değiştiğini hissedince diğer 
şişeleri aç.maktan vazgeçmişti ki bu 
suretle büyük bir felaketin önii a
lırnmrşb. 200 kişinin felaket haberi 
süratle cephe boyuna yayıldı. Or
du bu haberden çok müteessirdi. 

Rilzgar tekrar düşmana doğru es
meğe başladı. Zehirli gaz hücumu 
için çok elverişli idi. Dilşman cep-

hasi ön taraftan tüssülenirken düş-
manın cephe gerisindeki topçuları 
ve ihtiyat .krt3.atı da topçularımızın, 

gün ıçm göreceğim vekayie dişleri· ahzetmiş. Harp dediğimiz bu 
endaht ettiği zehir1i gaz mermlJerUe mi sıkmalı idim. O vekayi ki benim fecaat m1 demekti. Yoksa harbin ha-
muhar~beden ihraca çahşılıyordu. için cehennemden bir geçit gibi idi. kilcf çehresi bundan mı ibaretti? •. 

Gazın endahtından evvel profesör Zehirli gazin düşınan t .. ka- Bu kadar zehirlenmiş kimseyi 
b · ha t ·· · d k" b a esın ~na gazın . ya uzerın e ı tesi- ul olunarak piyadelerimiz tnarruz;ı kurtarmanın imk!nı yoktu, insani-
nnden bahsettı. Ben bu korkunç taf- geçtiler. Ben profesör] ik" . bil- yet noktai nazarından teessür duy-
•ıA tt f t t · ı· P " " e mcı sı a an ne re e mış un. rOJ.esore cum dalgasma karrştıın. Taarruz teh- maktan başka elden bir şey geJmezdi. 

bir iki şey sormaktan kendimi mene- likesiz geçti, düşman tarafından tek Böyle olmakla beraber birçok Rus-
demedim. • bir mermi endaht edilmiyordu. Düş· ların hayatı kurtanlabiJmişti. 

- Aff edersınfz, muhterem profe- man topçusu ise tamamen süklıt et- Bu vak'ayı gördükten sonra insan 

- İşte bakmız bu da ö1üm namze
di.. Kurtarılır mı?. 

- Ha)"Tr, hayır bu da bitmiş. 
Bir ırmağın kenanna gelmiştik. Bir 

kaç zehirli Rus mütemadiyen ırma
ğın suyundan içiyorlar. Profesör: 

- Görüyorsunuz ya, bu adamların 
yaptığı çok yanlış bir iş, her yudum 
su onlan ölüme bir adım daha yaklaş
tırıyor, kendilerine söyleyiniz, diyor
du. 

sör, insanları bu tarzda Öldürmek mişti. Galiba gaz mermileri taın te- olup olmadığrmdan şüphe ediyordum. 
her halde insanca bir iş olmasa gerek, sirlerini gÖ<:tt>rmişlerdi. Profesör bütün vekayii ilim ade
biz şimdiye kadar Rus]arla karşı Neler görüyordum. Tasavvurun sesinden seyrediyor ve gazin hayat 
karşıya erkekler gibi harbettik, fakat fevkinde bir zulüm sahnesi. nu ırn- üzerindeki tesirine ait tafsilatrnm Adamcağczlnr zehirle yanan vUcut
şimdi, tüfek, süngü harbi için yetiş- ca harp meydanı krtalin cinayetin ınabndine devam ediyordu. Ben yan farını suyUn serinliğile teskin et
tirilmiş zehirli gazi tasavvur edemi- nazari bir nümun<'si idi. o meydan kulak, kendisini dinler gibi görünü· mek istiyorlar. 
yen insanları zehir]emeğe kalkışıyo- ki baştan başa öl~~~.e ~ürüklenen cc- yordum. .. . • - Yetişir muhterem profesör gide
ruz. setJerle dolmuş. olumle miicadele f. - lşte bakınrz, .§u goz akındakı lım benim daha fazlasını görmeğe ta. 
Profesör evveli süktit etti, sonra çin llir deli gibi elbiselerini parça1T- rengin mavi rengın koyu olmnsı, ga. hammülüm kalmadı. 

birdenbire hatırlamış gibi: yorlar. Şurada biriı;f parmnkTannı zin kuvvetli surette tesir etmesine 
- Haklr olduğunuzu teslim ettir- toprağa sokmaira çahşryor. Diı!er bi- delildir. Maalesef bu adam için ö

rnek istiyonmnuz. Fakat bütün dün- risinin gözleri ileri fırlamtcı. h1zlı h1z- lümden kurtulmanın çaresi yoktur. 
yamn bize karşı harbettiğini düşünür- 11 nefe~ alma{?a ~alrşan ci~crlE>rdcn Profesör bir taraftan bunlan söy
seniz, ahlaki kaidelerin bizim için de çrkan rshklar. hrrrltılar ölüme :ıürük- lerken bir elile de mihaniki blr tarz. 
hiçbir itibarı olmadığına kani olur- Jenenlerin çektikleri azab1. i~k('nce- de zehirlenmiş şahsın yanağını okşı
sunuz. Bizim k~ndimizi her suretle y:f ifade ediyordu. Evvelce beyaz o- vo.rdu. 

- Bir dakika daha!_ Bir Rus çarn
şu Yolun üzerine oturmuş, söyliyemi· 
yor, fakat ıslrk çalan ciğerleıile bir 
şeyler mınldanıyor ve kollarım ihti
laç halinde geriyordu. Profe-sör ~ıt
vuşu muayene ederken: 

(Bitmedi). 
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•• • 
rasına geçen beden faaliyetlerinden de 
i: tifade etmeleri tabii idi. Kürele ya
nşlannda, yüzme müsabakalarında, es 
krimde, teniste, binicilikte, otomobil 
kullanmakta ehliyet gösteren hanım 
kızlar yetişmeğe haşladı. Yalnız 

Japonlar, Çinde hangi 
şehh·leri işgal ettiler ? Kayseri muzesı 

kadınlann zekaları, dikkat1eri'. mu· ( Vıt taralı birinci sayıfada) dair olan haberler, as~e esastan fi. 
V alt Fuat Beyin himmeti- Hitit ve Selçuk 

eserleri - Kayserlde spor. hakemeleri, hafı1.aları erkeklerm o- zam etmektedir. ridir. 

kudukları, belledikleri ilimleri, san'at- Mançuri havalisinde Japon kıtaatı Tokyoda mabadı mahsusa müste- Huıusi nıuhabirinıizct<>n-. ve Kayserinin birçok yerlerinin te~l-
Jarı öğrenmeğe pek mü~ait olduğu an- tarafından ihdas edilen a..o;;keri vaziyet nit olarak neşredilen bu haberlerin Seyahatim esnasında en çok kaldı- rine çalışılmaktadır. 
]aşıldı. Acaba vücutlannıu teşekkülü kezalik be~nelmilel hukuk noktaı na- Çinliler tarafından cihan ·efkan umu· ğım Yil!yet, Kayseridir .. Nedense, hu- • * * 
de ayni cimnnstikleri, spor!arı yapma- zanndan kabili müdafaa olmadığın- miye ini teşvi~ maksadile işae edil- yundan mıdır, suyundan mıdır, hura- Fuat Beyin Kayseride göze göril· 
ğa müsait midir? Kadınhr da erkek- dan Japon hükômeti bu ciheti bazı za- miş olduğu mütaleası serdedilnıt>kte- dan ayrılmağı bir türlü ist~miyorunt. nen çok mühim faaliyetlerinden biri 
ler gibi boks yapmalı mı? Güreş etmt"- ruretler sevki ile Japon idarei aske- dir. Mançurideki Japon emlakine kar ne hoş, ayrılma~a.klığımda, 1:iay~erinin si de bir eski eserler m·üzesinin teşkf. 
li mi? Futbol oynamalı mı? yarışmalı riyesi tarafından ahnmı tedbir olmak şı hiç bir sebep olmaksızın mü.sellfı· çok çalışkan nlısı Fuat beyın, kıymet· lidir. Müzenin bütün masrafları, me-
rnı? atlamalı mı? işte bu ak~am bu üzerine göstermek istiyor. Bu hare· han tecavüz eden rinlilerin bu tahriki li mesaisini biraz fazlaca tetkik etmek . h d •. ı· h h • b''t 

"' • • • • • • • :ı: f t b 1 .. . • mur le a eme ucre ı, ep usu~ı u . mc eley! manevi huzurunuzda tetkik ketlenn sıyn ı mes ulıyetını açıktan a- üzerine müdafaa halinde bulunr.n Jn- ırsa ını u mamın da dahlu tesırı ed . .
1
. , !ti" . . . 

• •• • J ·b· .. .. ·· k d ğ'I F t be . d ç en terı ı.> or. uze ıçın, az zaman etınE'k istiyorum. çıga uzenne a maz gı ı gorunuyor. pon kunetlerinin alelale bir nıuka- yo e ı " ua yı geçen sene e .. d b' _,_ k • ıı· 
1 

to 
1 •· .. · · . k lk ıçın e ırç\n\ ıy me ı eser er p an-.. . lnr. bele~i karşısında cihan efkar:ı umumi· gormuş, mesaısını ya ından tetk et- .. 

Tufek atan, kllıç kullanan, ıcabın- Bu tarzı hareket beynelmilel Sİ'"'nc::i va- . . . b d h k l ns miştim Bu sene de gördüm bu fnv- mıştır. Burada Selçuk ,.e Hıtıt asarın-d ···u "ğ'' d"ğ"' k' 1 ... · .>esının u erece eyecana apı m ı · , . . . 
a gog go use. 

0 uşen, !;l' ıç sa - ziyeti.n tavazzuh etmesine intizaren Tokyoda hnyret tevlit etmektedir. dalı ~sai, geçen seneninkinden da- dan .kıyme~ı haız eserler .vardı~. Hat-
Jıyan tahta ren~elıyen top~ak kazan, mürncnat edilen bir ihtiyatkarlık eseri Japonyanın yerinde hangi bir devlet ha farklıdır. Kayseride, biraz aklı ta .. Ka~serıye- gelen ec~~bıler bıle .. bu 
odun yaran, hulasa koJlan ıle çok kuY- olarak telfıkki edilmek lazımdır. Bu olsaydı ba"ka türlil bir hattı hareket başında, memleketini sever, münev· muzeyı, behemehal zıyaret edıyor-
vet sarfetmeğe mecbur olan erkeklere husustaki son haberler şunlardır: ittihaz ede~ezdl. verlerden bir tek kimse görmedim ki, lar. Hatta takdirlerini de giılenıiy'1r· 
adaleleri kavi bir ıröS.:-üs n kuvvetli Akvam meclisinde gizli celse Bir Japon resmi tebllOI vali:i takdir etmem.iş ol!llun .... Fu~.t lar .. Hatta Alişar h~friy~.t ~~tehassı-
bazular IAz.ımdır. Fakat hayatın en Cenene, 2=> (A.A.) - Cemiyet! Ak- Tokyo, .z.ı (A.A.) _ DUn neMedil- Beyı, makamında zıyarete gıdın, go- sı (Fonder Osten) bıle muzeyı ~ok be-
mühim vazifesi çocuk doğurmak ve vam meclisi dün akşam saat on dok·ız- miş olan resmi bir tebliğde de~iliyor receksiniz ki, kendisini bir dakika ol- ğenmiştir. 
insan yetiştirmek olan kadmlnrda gö- da 20,14 e kadar Çin - Japon ihtila- ki: Japonya hUkOmeti, Mançuriyi as- !i!Un bile boş otururken, öyle yalnız Yil!yet dahilinde ehemmiyeu 
ğüs ,.e kol adalelerinden ziyade kann, fı hakkında gizli bir celse aktdmiş- keri işgal altına almak tasaYVurunda görem~zsiniz, ya, elektrik işinin sa- şayan ne gibi eserler bulunursa derhal 
havsala ve kalça adalelerinln işlek n tir. Meclis, bugün Amerika Te Çin değildir, fakat Japonya ticari ,.e sına- lim bir usule raptedilmesi için. nıen.•· alaka gösteriliyor ve naklediliyor. 
koITetli olması muvafıktır itikadında- hükumetle,rinin almış oldukları haber r teşebbü. lerinin himayesini temin leketin ileri gelenlerini davet etmış Müzenin ,.Ucode gelmesinde maarif 
yım. Doktor (Lagranj) ayni )aşta bu- lerle son \'ukuatm inkişafı hakkında ,.e japon sermayelerini muhafaza et- görüşür, görürsünüz, ya, bilmem ne ka- müdürü Hulusi Beyin de büyük him
lunan kız ,.e erkek çocuklann adaJr Tokyodan gönder~l~iş olan haberle- mek i~temekt~dir. l\lançuri .şimen~i- 1..a!!ı .. belediyesinin su. işinde, ,·uku.~u- met ,.e mesai 1 vardır. Gerek Fuat Be· 
kuvetlerinf dinamometre1erle f:ilçmüş re ıttıla. hnsıl etm!ş~ır. .. .. . f erlerınden hır. kısmının ~ahrıp . ed~l· lan muracaatlarını ~e,~uatı kanun~~.e- yin ve gerekse maarif müdürünün bu 

k d 1 k ti • k kl • U Medıs, celsesının buyuk bır ktsrnı· mis olması halı hazırdakı nzıyetın den zerre kadar ınhıraf etmek ızın r 
1 1 

• d K 
;~ 8 ~ ann . u;v~ ~1 e~ e erın 8 

• nı Amerikaya verilecek cevabın tnnzl- tahaddüsünü tacil etmiştir. bir çare araştırır bulursunu7... k~ym.~t 1 .ça 1~~a ~rı saye~~n ef -:~· 
. usanı .erece ın e u muş ur: . .. mine hasretmiştir. Geceki umumi in· .• on aa ının ha at Kayseri va1isinin, Kayseriyl' gel· rı muusı, }a ın a .emsa 1.~e .. 81 r 

• Belkı kadınlar erkekler gıbı vucut- tiba hiraz daha iyi idi. Filhakika Tok- Teblıgde Jap 1· .teb s . . dy dlği gündenheri ehemmiyetle takip et- manzara arı:ıedecektır. Çunku sarfe· 
] k • 1 t d'k1 · d h'l · ' ' . ve mallarının teh ıkeye dUşm~m en . . b' d annı ço ış e me 1 enn en 1 nıspe .... 0 Va!';ington n Cenene arasmdakı "d k' d mekte olduğu bir mesele vardır: ''Hal dılmekte olan mesaı, ır program a-

. d . . . . J .. • • • • korkan l\fançurı e ı Japon or usu· .. . . . . d . 
daha zaıf kalmıslar ır gıbı hır mü- mükfı.lemelerin son dakıkada ıhtılafın k' 

14 
b' k' 'd 'b t'' km cumhunyet kanunlarından kema- hıhnde ır. 

l .h h d b'l' 1 • nun - 1 ın ışı en ı are Lır - . .
1
• a aza ntmnız an geçe ı ır. Hayn·ıhalline müsait bir şekil almış o dugu .. 

1 
h k t tm w, 1 b' azı' lile istifade etmelen Ye vı ayet dahi· • • • 

surat e are e e egı esas ı ır v - . . . . 
öyle değil! ~adınla~." fe,.ek~ülahw•e- zannedi!n~ekte~ir. • . . . fe telakki etmiş n mühim noktaları linde her memurun halk ışl~~nı. SÜ· Knyseride spor işlerine de ehem
.sasen zorlu ışlere mutehammıl degıl- l\leclı ın, cıhan efkarı umumıyesı- . 1 1 . olduğu Wve edilmekte· ratle n herkes hakkında mu~a,·ı !<U· miyet verilmektedir. Memlekette spor 

·· l • h ld b lunduğu ışga ey emış a t .. ı · · t · "d' 
dir. l\lflyonda bir pehlivan Emine ni muznkere en? ne a ~ u .: dir. Japon ordusu, Çinlileri silahla- re te ~orme erınm emını 1~ • faaliyetini canlandırabilmek ve ye. 
hanımın erkekleri yenmesi bir şey hususun~a tenvır etmek ~.zere bugun nndan teerit etmiş ve siyasi maksat· D~rt sene evvel K~yser~de ge:ek tişmekte olan gençleri ~pora teşvil et-
ifade etmez. O kadın e~asen gayri umumt bı~ celse aktedecegı haber ve- tarla Kirin ve l\fukdende ufak kuvvet- muallın.ler 'ı·e gt>rekse ıldareı h,~.s~k~ıyef. mek için, sırf, Kayseriye mahsus ol· 
tabir bi i d ıı.ı·· t ı rilmektedır. . . den ma'ls a an memur arın uırı m ş 

r nsnn ır. n w esna ar unıu- Jer bırakmış ve kendısıne muahedelc- .. :ı • b' k mak üzere hususi bir teşekkül \'Ücude 
mi kaideleri bozmaz. Zaten köylü ka- Japonya Akvam ceml~etlnln . bulunmak hakkını bahşeylediği tam dort maaşları '.~nnış, . ır~o t' ·ı . f 

· · .. ... . . teklifini reddettı rın . . . . borçlar, masraflar odenmemı~ bir ge ırı mış ır. dınları bu ıddıamıza en buyuk nıı- J C demıryolu mıntakasına çekılmıştır. ld d H lb k' b ·· IlİZ7.at ''ali Fuat Beyin alAkadar 
ld" E k k 'bi i ·· 'ft Cenevre, 24 (A.A.) - aponya e· y •• • . _ • ha e uruyormuş. a u ı ugun, · . . . . 

• s~ ır. Jr ·e. gı . ş goren, çı miyeti Aknm tarafından vaki tahliye . ~oradan. gon~e.tılmış olan JO h~n hususi muhasebe borçlarını muntaza- olduğu bu mesele ıyı hır netıce vermek 
suren, toprak belhyen, hayvan tı- ve tahkikat tekliflerini reddetmiştir. kı~;ıhk takvıye kıt.a~ı, mua~~delerın man ödemekte ve maaşlar da peşin ilzeredir. Bir ~por heyeti teşekkül et-
ınar eden, mahsul toplıyan, sırtın- Ce.miyeti Akvam meclisinin hadise cevaz ''erdiği mıktan tec~vu7: etme- olarak verilmektedir. Bu netice de, miştir. Te!';ckkülün riyaseti l~ bankıt· 
da yük taşıyan kudretlerinin feYkin- mahalline sivil müşahitler gönderilme mektedir. Çang Çun~n . şımalı~'e n. • ancak hu usi idar.ede cezri har>i'ke.tle-

81 
mUdür\l • kıymetli gen~lerimizden 

de iş -üten lfiı kadınlann hep i de sinde 1 rar edeceği 6Öylenmektet1il• • k~ri k~vve ler .gönde.rilmı oldu •u tek re geçmek suretile elde edilrniştfr. Sadık Bev tarafrndan deruhte edll-
k d..s t · tJ · · k ı zıp edıJmektedır K - 'd h • b" t de c:arfe • pe · genç yaşın u araH ennı ay- Sovyetler hududu takv ye .• • . d u~k'Tt aysrı e, ususı u çe n ... · mic;;tir. YaJ· Bey bir de satdyom yap· 

bedivor veya çabuk ihtiyarlıyorlar. Bu ediyorlar Resmi teblıgde, yakını ka tm ş u adın dilmesi icap eden her türlü işlerde bir t :. • t 1bb.. . t . t' Spor faa 
• halledileceği iki mem e ·e arasın a y 1 1 . ırmaga e e ueı e mış ır. ... • 

yorucu hayat onları yıprandırıyor. Riga, 24 (A.A.) - So,ı·etıer birliği . . d • lostanc münasebetler te- faaliyet göze çarpıyor. o mege e. ıne liyeti yakında, Kayseri gençliği üze. 
Bu itibarla hanımların boks yap· hükumeti hariciye komiseri 1\1. LitYi· daha zı.>a ~ <Ü ~d . ' zhar edil ktc Kayseri de, Fuat Bey, çok ehemıı:ııyet . d "h' b' d w. kl'k .. d t• 

J essfü; edecegi mı ı ı me · . t' E k ğ 1 n yol .Kav rın e mu ım ır egış · ı vucu ege ı-ması, güre me i, futbol oynaması, şe· nofun Mançurinin cenup kısmının a- ·. · vermış ır. n ço u raşı a .' J. • 

dit, takntşiken porlara heves etme- ponlar tarafmdnn işgalinden d;)layı dır. seri • Pınarbaşı yoludur. 110 kılomet- recektır. 
si doğru değildir. nu ifrata mukabil hayrette kaldığını Japon mümessilint- Çin. Japon lhtllAfı hakkında re olan ~u yolda,. bu kaz__a, kaza ~la-
tefrlt de fena neticeler verir. o da beyan ettiği rh•ayet olunmakt:ıdır. Amerika tarafından Japonyaya lıdanberı ancak Sıvasa dogru ~ş kılo-

Tallt MUmtaz 

vücudün muvazenesini bozar, türlU Sovyetler birliği hükQmetinin hu· verilen bir me"'orandom metrelik bir kısım yapılmış lmı~. So~ Müessif bir irtihal 
. i h ts 1 kl • k t 1 duttaki krtantını takviye etmekte oldu T kyo 24 (AA) _ Harciye nazırı dört sene zarfında bu kı!!ımda 20 kı-

sın r rn. a ız ı arı, ıç sı ın ı an, . o . , • · ' ' "k b" k k • 'l ik ı Ankaralı Çeke~ şeyhi oıtullarından 
Yarım baı:ı a,ı;.nları mide ve barsak ğu da öylenmektedır. Japonvanın Vaşington sefiri nsıtasi- lometrelı ır ısmı amı en ma . C: 

"" 
6 

' ldd tll · . .. • · d b' dilmiş ,.e diğer kı!'lımların da toprak Mehmet !\Iuhiddin B duçar olduğu has· hazımsızlıkları hep oturmaktan ,.::_ Çin Japonvaya • e le Amerıka hukumetın en ır memo- - . . d h 
1 

d · 'h 1· 
' ' u ~ ,. · · bl k ıçin tas a talıktan re ayap o ımıyarak ün ıru ı ı 

d .. ·şı t kt ·1 · ı· ot bir nota verdi randon almı"-hr 1\1 Stirnson bu mc- tesvıyesı, 0 aJ ve şose ·• 
1 1 

d 
cu u ı c meme en ı en ge ır. U· • • ~ • • • h 1 t Yolun gelecek sene bi- dnrıheka ey emiştir. Merhum geçen er e 
rucu bir hayat yüzünden inı::;an yağ- Nankin, 24 (A.A.) - Çin ~arıcıye morandomda askeri harekatın inki~af .a~ır an~ı~ ır. k mek sarfedilmekte- vefat eden Darülfünun profesörlerinden 

w • • nazın Jnponyaya üçüncü hır nota !arını kaydetmekte ve bunlardan n:utc tırılme i ıçın ço e . 
)~nı.r .. boF~~la yhaglnrd hemhhvüt~u?hlil~I bi- tevdi 'ederek Mançurideki 3apön kı· vellit me •uliyetleri Japonyaya tahmil dir. Vilayetin di~er muhdtelıfH~lehrl~- Halil Halit 8. le, mühendis Osman Vc-hbl 
çımını hnr, em e . ı a ı 1 a e- id i ·te k d' rinde de yol faaliveti yar ır. ı a,.· B. in küçük biraderidir. Cenazesi buaün 
der fedeni milletlerin ka· ff ...,ı· ka- taatının geri alınmasını yen en s • eder gibi görünme te ır. · k .,6> ile öıı-te vakti Kızıltoprakta Ihlamur cadde-

• """ ' • · . . sa Develi kaza"ının mer eze şo~ "' 
dın1annın \'e kızlarrnın bu bedeni mıştır. 1 ? Amerika hükumetı, .!aponyanın ış raptında noksan kalan kısımlar ikmnl sindeki ~öşkünden kaldırılarak cenaze 
ihti ... ·arlarım tatmin için türlü faali- Harbin ••sal edlldl m . . terine hiç bir suretle nıudahale etwek d"l ·ıstı'r Develı'den Adana hududu· namazı Ziihtüpaşa camiinde eda edıldik· 

J :ı • p ri 24 (AA) P ''t' Parızıyen - lb 1 e ı m :> • 
yet va ıtalan düşünmüşlerdir. Oyun- a . ' · · -

0 .1 . r edi· arzusunda bulunmadıgmr -~v~ een. na S<adar da yol faaliyeti me,·cottur. ren sonra Snhrıyıceditteki aile kabristı• 
]ar, rakıslar, bedii jimnastikler, rit- gazetesı, Şanghaydan .. ıstıhba , ·az- temin etmekte ve bu teş_ehh~. ü~ hır Kayseride zirai faaliyet de mükem- nınıı defnedilecektir. Refikalınnı ve bira-

'k h ek ti 1 . • n yor: Japonlar, Harhlnı ışgalden protesto mahiyetinde telakkı edılnıtme ld. B' .. e fidanlığı ibda e- derleri O~man nhbi R. le ailesi efradına mı ar' e er, spor ar \e saıre. u . 1 b t1 S vyetlerle d' me ır. ır numun 
giin Amcrilmda, lngilterecfo Al- geçmış er n u sure .. e . 

0 
, k mesini beyan eylemekt~ ır. dilmiştir. ııa..~tane civarında olan bu beyanı taziyet ederiz. Cenabı hık rah· 

manvnda, F ransada, ls,;çr:de hu- araları~dal temlas dve musademe '° uu Bu ,·esika, l\.fançuri r.ıkayii hak- fidanlıkta iyi Akasya yetiştirilmekte met eyliye. 
· na manı o mu~ ar ır. - 1 ra :.:.:.:..:.:.:,~_:._.:_ ____ ========----=========-]~ dünvanın dört buca~nda spor .• f• N k' h"kOmetin kında almış oldugu rapora nazaran ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· d d' b' Dıger tara tan, ~an ın u A ·k h"'kA ı· · noktai nazarı ne ı lstanbul Belediyesi llA.nları yapan kadınlarım n e ı ınlerle sa- 1 r C ·yeti merı a u ·ume ının u 
~lı;o~ Fakat ura~ını habrdan ç~ den gelen b~ tek~rça.nahme'. t" emı Ja- oldufunu resmen ~şrih e~ektedi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ~ . . Aham nezdınde ı ın e}e ıne M Stim"on vaziyetin birçok devletle- Bedeli keşfi 518 lira 17 kurut olan Kemerburgaz nahiyesine 
Jmrmarn.ak lazımdır kı medenıyet ponların Harbini zaptetmiş oldukları- · ~ k b" k 
siFlhlannın ik' yüzü de çok keskin· b'ld' . 'd' ri endişeye düşürmekte olduğu husu- tabi Çiftalan köy me te ınin tamiri kapalı zarfla mOna asaya 
di; onu kulla~~k bilgiye vabeste- nı 1 ırmış 1 ı. ~unda ısrar eylemektedir. Mumaileyh konmuştur. Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakını ğörmek için 

• Ruslar1n şarki Ç•n 4lmendl· her iki taraftan hu!llusi menfaatlarını herglln levaıım müdürlüg~Une müracaatları münakasaya girmek için d • Ak · t kdı·rde insanın ellerini d ki ı 
ır. ·sı a ferlerini işgal e 6ce er t<'5hil ,.e temin icin ,·aziyetten istifa- bankadan alacakları 39 liralık teminat makbuzile şartname ve 

doğrar. Bilgis iz spor fa yda yeri~~ Riga, 24 (A.A.) - l\I. Lih·inofun de~ etmemelerini ~ is temekte , .e htila- teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ve-
zarnr ,·erir. Ye bu za rar yalnız ' ' U· Japon sefirine Rusyanın l\lançuri hu- fın ~Uratle halledilmesini ta\·~iye CJ le- sikayı mühürlU zarfa koyarak ihale günü olan 28·9-931 paıar-
cudU sakatlamakla kalmaz, ahlakı dudundaki kuvvetlerini ta.kl'İye ed~ kt di 
d k l • d ı · ı me c r. tesi günü saat 15e kadar encümeni daimiye vermeleri. (2281) a a at nr. cegi su~tindeki beyanatı o ayısı e H . . t• ·n halı' hazırda 

arıcıye nezare ını · 
Dünyada en fena ey başkalarını Sovyet matbuatı, bu ·beyanatın l':us Ameriknn notasına ,·erileC'ek ce\'abı ha 

körii körüne taklit etmektir. Ame· hükQmetfnin şarki Çin şimendiferleri- ta akta oldug·u ri\'ayet olunmakta· 
J k • - · zır m, 

rikalı k. ftmlar şunu vapp:ormus, n- ni as erı surette işgal edecegı mana- d 
• J ~ '~ 

giliz kızları hunu yapı:rormuş biz ne ı;ını tazammun etmekte olduğunu be- n 1 • 
• t kt d' Amerika Akva"' mec • n yapalım? Bizim onlardan ne farkımız yan e me e ır. • te ekkUr etti 

var? Böyle lJir iddia}, pek doğrıı Japonlar tekzip adıyorlar ? ' Amerika hü-
• Tokyo 2-1 (A.A.) - Kora kun-etle- Cenevre, ..-l (A.A.) -

bulmıyorum. Eger o kadınların . ' f'. 1 b" 1 .
1 

t k kılmeti Çin _ Japon ihtilafı hakkın-
• ;. 1 · 'l 'k d - 1 k .. 1 rınden ı ı az o unan ır a ay ı e a · • .. d .

1 ) apltgı , 1) ı ı , ogru u , guze • . . i 1 . 14 h' k ' i daki dosyanın kendi!';ıne de gon erı -. • . . vıye edılm ş o an \e ceman ın ı. - · . . . . 
Jikle alakadar ı se, kendı kudret ve d il t b 1 an Mancurideki Ja. mişolmasından dolayı Cemıyetı Akva 

b·ı· . . "ht' en Jare u un ~ b' t .. 
im ı ıyetımızc uygun ' 'e ı ıyacımıza pon kuvvetlerinin alelade bir muka· ma te ekkür etmek üzere ır no a gon-
elverişli ise, elbet yapalım. Yoksa Cenubi Çin şimendiferleri mıntakasın- dermlştir. Amerika hükumeti hu n()o 
Almanyada çıplaklar cemiyeti var- da cereyan ,.e inkişaf etmektedir. Çin tasında Cemiyeti Aham meclisiniıt bu 
mış, Ameriknda erk,.klerle konuşmı- menabilnden gelen ve Japon ku ' "'etleri meselenin halli için sarfettiği gnyret
yan kadınlar, cemiyeti teşekkül d- tarafından Harbin, Şiyen . tav, Çin· lere tamumile iştirak ettiğini ve ihtila
•iş! bizde neden olmasın demek doğru tov ,.e Gnubantslnin iş~al edilnıi~ ol· fın daah ha!!langıcında bu maksadın 
değildir. Spor dn böyle. duğuna ,.e Japon filosunun ('in S!\hil- temini husu una Amerikanın önayak 

(Bitmedi). jlerine doğru ilerlemekte bulundufuna olduiunu ilave etmektedir. 

inanlı aygır deposu mü
dürlüğünden: 

Tekirdağ vilayetinin Muratlı nahiy~si dahilinde inanlı inek-
hanesinde inşası mukarrer ve 3131 lira 83 kuruş bedeli keşifli 
buzağlık ahırı kapalı zarf usulile 20 gün müddetle mevkii mü· 

nakasaya konulmuştur. 11 teşrinievvel 931 paıar günü saat on 

beşte ihalesi icra edilecektir. Plan ve şartnameyi görmek isti· 

yenler her gün mezkur inekhane müdüriyetine müracaat edebi

lirler. inşaata talip olanlar mcıkur tarihe kadar münakasa, mü· 

r:ayede ve ihalit kanununa ve şartname ahkamına tevfikan 

hazırlıyacakları teklif mektuplarım komisyona tevdi etmiş bulun
malıdırlar. \2669) 
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t b 1 Evkaf müdi- ~VAKITın~ ı· 1 d d osu mu"" s an u .. k .1" 1 nanı ay5ır ep ., 
· ti d uçu ı an arı d "" 1 •• ~ •• d • rıye n en : --- fler gün neşrolunur -~ ur ugun en. 

Kıymeti muhammeneıi Mis fabrikası mUstahzerab Tekirdağ viliyetinin Muratlı nahiyesi dahilinde İnanlı aygır 
Lira kurut miktarı ziraı Kolonya. !Avanta, esans, di~ macunu depoıu ve inekhanesinde inşası mukarrer ve .3338 lira 33 kuruş 
219 lO 

6
·
26 

1 d K h dd · d yağm: krem. podra, J:liserin sabunu ve bedelı" keş'ıflı" hizmet hayvanat ahırı kapalı zarf usulile 20 aiin O kü.d d Selman ağa mahal eıin e aracaa met ca ~sın e b , 1 d r 6-

' ar a ·b· h · l • • t riyantin. ·'is müsıahuraunı bir e a miiddetle mevkii münakasaya konulmuştur. 11 teşrinievel 931 Selman ağa camii,erifinin bermucı 1 arıta atı artın yınnı atı ıccrübe edenler daima H daima ondan 
ıantim terbiinde bulunan kuyu mahalli beher ziraı 35 lira hesabile (ıynlmazlar. Her yerde bulunur. 0656 pazar gDnll saat on beşte ihalesi icra edilecektir. Plan ve tart-
219 lira 10 kurut bedelle ıatılnıak üzere 4 hafta müddetle ilana ve - nameyi görmek istiyenler her gün depo müdüriyetine müracaat 
ınüzayedeye konmuttur. Müzayede ıi teirinievelin onuncu cumarte- Ayda 90 Ura kazanablllrsl· edebilirler. in,aata talip olanlar me:ıkur tarihe kadar münakasa 
ai günü saat ıs tedir. Talip olmak iıtiyenler kıymeti muhammene nlz - lstanbulda, taşrada. ,;Jayctlerdr, mUzayedc ve ihalat kanununa ve şartname abkimına tevfikan 
nin yüzde ~edi buçuğu niıpetinde pey akçolerile beraber yevm ve hzalarda memur ,.e memure isdyoruz, 
ıaati mezkUra kadar lıtanbul evkaf müdüriyeti bina11nda varidat işinize. vızifenlze halel gclmi}·ece\.'tir. hazırhyacakları teklif mektuplarını komisyona tevdi etmiş bulun· 
müdüriyeti mahliılit kalemine müracaatlan ilin ohınur. Bize mektupla sorunuz malıdırlar· (2668) _ 

Konya Vilayeti 
lstanbul Postanesinde 400 . 

Gaip aranıyor, . Yüksek Deniz Ticaret Mekte· 
Plevne muhacırlanndan fahır of· 

Muhasebei hususiye müdürlü
ğünden: 

la Ahmet ve Kerimesi Leyla ve rnah- b d 
1 

d 
dumu Hüseyin evelce Kayı;erinin ı· •• • . v • en • 
Bünyan kasabasında idiler. şimdi i ffi U ) f ) gı fi • 
se nft'ede olduklannı bilenlerin Düz· & • b' • 
cenin Gündoğdu nahiyesinde ziraat Mektep iktisat Vekaletine merbut leylı ve meccanı ır milesse-
me!"uru ı;-·aci beye mahlmat. verme- sedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve 
~~rı insanıyet namına rica edıtmekte- makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası hUkumete aittir. Konyanın Dere karyesinde Deliliktaı mevkiinde Maarif de

ğirmeni demekle maruf Dakik fabrikali ile Şemsi mabaJJesinde 
tramvay caddesinde kain Muallimler birliğinin ikamet etmekte 
olduğu bir numaralı hanenin mlllkiyeti aatılmak Oı:ere 13-10-931 
tarihine kadar kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanların Encümeni villyete mOracaatlan. (2658) 

ır. Bikes talebeye aynca muavenet olunur. Taşradan müracaat edeni 
Daktilo hanım eranıyor d M l 

Büyiik bir mUessesei maliye için ve kabul edilen talebenin yol masrafları tesviye e ilir. ez.un anna 
türkçe ve ba§ka bir ecnebi lisana r.şi- kaptan ve makinistlik diploması verilir. Bir hizmeti mecburiyei 
na Türk bir daktilo hanım aranıyor. yoktur. Kayıt ve kabul muamelesi mektepçe yapılacak, muayenesi 
Taliplerin tercUmeihallerile ı~tanbul 11bbiyeden ve usul ve nu"muneıı"ne muvafık ve Noterlikten musadposta kutusu 733 z. T. adresine müra· 

J _________ [) __ e_v_ı_e_t __ [) __ e __ rn __ ı_r_y_o_ı_ı~a-r_•-::~ll~A-n __ ıa-:-r-•-----:-~' caatlarr. (1731) dak bir taahblltname verdikten sonra kesbi kat'iyet eder. 

idaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pis gaım ka
palı zarfla mllnakas~sı 14-10-931 çartamba gOnll saat 15 te 

idare merkez.inde yapılacaktır. 
' 

Tahsil milddeti, ikisi Ali ikisi tali olmak üzere dört ıenedir 

1 
Ask. M. SA. Al. koml•rnu 

lllnalr1. Ali birinci sınıfa mUnhasıran lise mezunları alınır. Tali birinci ıı-
-T_o_n____ nıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil s&rdüiünü 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veı.nelerimizde llçer liraya 
1000 Kuleli askerf Jist!'f Maarif memurluklarına tasdik ettirenler kabul olunur. Taliplerin 
650 Harbiye Mektebi atide muharrer vesaiki istidalarına rapten Mektep müdiriyetine 
800 Tıbbiye tatbikat Mp. göndermeleri ve muayenei sıhhiyede ha.zır bulunmak üzere bir 
730 Tıbbiye mektebi. 

satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır, (2731) 
1r 1r • 

Teklif edilen fiyatların yllkıeldiii dolayııile feshedilen rö-
,l!!2 Gülhane hastanesi. teşrinievvelde bizzat mektepte hazır bulunmaları lbımdır. Taıradan 

morkör tamiri mfiaakasası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinci 
teşrin 931 paı.ar günU saat 15 te idare merkezinde yapılacak
tır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veı.nelerinde Uçer liraya 

aablmakta olan ıartnanıelerde yaıılıd1r. (2639) 

3580 YekGn gelecek talebenin, Ynkıek Deniz Ticaret Mektebine girmek üzere 
Yukanda isimleri hizasında miktarı memleketlerinden hareket ettiklerini natık bir mazbatayı ve vesa-

yazıh mahallere beş şartnamede pazar· d h 11' 
hkla 18.Yamarin . atın atınac&ktır. l'a- iti nakliye sahiplerin en alınmış ve rayice muvafık olduğu ma a ı 
zarlığı 28 eylül 931 pazartesi.gür.il. saat belediyelerince tasdik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmeleri 
16 ya kadar Harbiye mektebındcJn ma- lazımd.r. 
halli mahsusunda icra edilecektir. Ta· Şeraiti duhuliyeyi haiz olanları ve posta pulu gönderenlere her 

J 3. K. O. S.. Al. Ko. dan 1 ~~!;~i;~ ~~~:c~=~~:~ı g:;;:~~~ıin i~i~ ürlU tafsilat ita ediJir. ilk ve orta mektep mezunlarının beyhude 
lzmitteki kıtaat hayvanatı ihtin- Kolordu kıtaatı için kok kömürü de ''aktı muayyeninde maltallı mahsu· müracaat etmemeleri rica olunur. 

Cl için ıj36000 kflO Srpa Ve ayni mkiar a}enf münakasaya konmuştur, İhale- SUnda hazır bulunmaları. (75) {;l710) lst•ıdalar _3 raptı laA zım gelen 
YUlaf kapalı zarf usuUle münakasaya ~i 13 - 10 - 931 sah gilnli aat 14,30 . * * • . . . Q 
konmuştur. ihalesi 29 - 9 - 931 tari da Fındıklıda K. O. Sa. Al. Kom. da 1~ Kılo bakır perçin çıvı.sı. 
hine müsadif sah günü sat 14 te lzmit yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini l~50 Me~re rnuşamba. ves·ıkalar ~unlardır 
te askeri satın almak komisyonunda ya komisyonda görmeleri ve ihale saatin 2.j().000 çıft büyük kopça. y 
prlacaktır. Şartnamesini görmek is- den enl teminatlarile komisyonda ha 300000 Fermejüp. 1 Nufuı hüviyet cüıdanı. 2 Aşı şehadetnamesi 3. Mektep 
tiyenfer her gün komisyonumuzla lz- zır bulunmalan. (327) - (2587) 450 Kilo ara iplifl. •ebadetname veya tasdilcnames 4 polisçe musaddak hüsnOhal 
11\lttrk" komisyonda görUlebfllr. lha· • • • 2 50 Kilo ince makine yağı. T k f f ( l 343 ) 
leye iştirak edecek taliplerin arpa için Çatalca müstahkem mevkii için ku- l!lkinı evi ihtiyacı için balAda cin~ ilmühaberi. 5 dört adet vesikalı otogra • 
1635 \'e yulaf için de ayni miktar te· ru soğan alenl münakasaya konmuş- Te mıktarları yazılı eşyalar alenı 
hlfnatlarile ticaret odasından musad· tur. ihalesi 14 - 10 - 931 çarşamba münakasa suretile satın alınacaktır. 
da.k thJiyetnameleriJe ve teklif mek· günil saat 15 te Fındrklıda K. o. Sa. ~Unakasası ıı teşrinievel 931 pazar 
tuplarile mezkQr komisyona \'akli mu Al. Kom. nunda yapılacaktır. Talip. günü saat 16 ya kadnr icra kılınacak: 
ayyeninden evel müracaatlarr. (!?~9~ terin prtnameeinl komisyonda görme· tt.!· Talip olanların şartnamelerlnı 

(2384) leri ve ihale saatinden evel teminatla- gormek için komisyona müracaatl:ırı 
• • • rile komisyonda ha:z:ır bulunmaları. ve münaka aya işti~aklcri içi~ de 

Çatdlca müstahkem me,·kii ihtiyacı (825) (2:>S:l) Yt!\'~i mezkur ye ,.:ı~tı mua.ryenıncle 
için 10 ooo kilo mangal kömürü pa1..ar • • • harbıye mektebindekı mahallı mnMU· 
Jık su;etile 28 - 9 - 931 saat l:.l te Çata:ca mW.tahkem mevkii için kok sunda bulunmaları. (72) - (2590) 
alınacaktır. Taliplerin şartnamesini o kömürü alent münaka.cıaya konmujtur. "' • • 
kumak ve pazarlığa iştirak etmek üze- ihalesi 14-10..931 çarşamba günü ~aat . ~vazım dikim .. e'.~ !~tiyacı için on 
re Kom. n müracatlarr. (3.~9) (26:;:t) 15,30 da Fındıklıda K. O. Sa. Al. Kom. hın kılo mangal komuru pazarlıkla sa· 

• • • nunda yapılacaktır. Taliplerin şart· tın alınacaktır. Pa1.arhğı 30 eylül 931 
Yeşilköyde hava müfreze.si kuman· namesi~! komisyonda ~örmel~ri ''e i~a ~ar~a~ba gün~ saa_t 16 ya . kadar 

danlrk bina ının tamiratı pazarlık ~U· le saatınden e\'el temınatlarıle ko!!'ıs- Haı btH ~ektehı~deki . mahaJI~ ma~
retile 28 - 9 _ 931 pazartesi giJnü sa· yonda hazır bulunmaları. (824) (2.;84) susunda ıcra cdıtece~t!r· Talıplerın 
at 17 de icra kılınacaktır. Taliplerin • • * şa~tnamesini görme~ ıçı'! . komisyon~ 
keşifname ini ve seraitini anlamak ve Çatalcada müstahkem mev.cıi iç.in mtir:ıc?n~tarı Ye fştırak ıcın de uktı 
binayı mahaJJind; görmeleri l'e pazar- arpa aleni münakasaya konmuştur. ı ·mu!yyenınde hazır bulunmaları. 
lık için yevmi mezkQrda komisyonumu- lhaleıd 13 - 10 - 931 s:ıh günü sa:ıt ~:!.~.~~ ............................................. -•••• 
za mUrncaatlan. (338) - (2652) 15 te Fındıklıda K. O. Sa. Al. Kom. teklifnamelerile Edremitte mezktlr ko· 

* • • nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna misvona müracaatları. (290) - 2.1 5 
Çorlu ve Tekirdağında bulunan kı- me ini komisyonda görm~leri \'e ihale · • .. • 

taatın 17625 kilo gaz ihtiyacı aleni saatinden evel teminatlarile komisyon Pazarlrk Ruretile alınacağı eveke (lan 
~Unakasa usulile alınacaktır. Iha1e· da hanr bulunmalan. (322) 2582> edilen Çatalca müstahkem mevkii fı· 
sı 29 - 9 - ~31 tarihinde Aah gUnü sa· * • • rrnı için Reksen bin kilo fınn odunu-
a.t 15 te k?mıs~·omunuzda ic:a ed.!lecek Kolordu karargah bac~ları !1'.ünaka na tulip zuhur etmediğinden 29. 9. 931 
!_ır. Tahpl~rın .,a~tnaıneyı gor~ek sası aleniye suretile tamıı· ettırrl~cek- f;:llı giinii saat 17 .de P~zarlığı i~ra c· 
uzere h~r gun ~unak~c:.aya 1.ştı_rak tir. !halesi 29 - 9 - 931 tarihınile dilmek üzere talık edılmiştir. Talip· 
etmek Uzere temınatlarıle bırlıkte sah günü saat l:l,30 da yaprlaca"tır. lerin artnamesini okurnak ,,e 1lazar· 
vakti muayyende komi yonumuza Taliplerin şartnamesini ve keşffname· lığa iştirak için yevmi mezkurda te· 
müratll\atları. (284} - (2326) ini görrMk üzere her giin ihaleyf! iş- minathm ile birlikte müı·acaattan. 

* • • tirak edeceklerin nkti muayyende ko- (349) - (2746) 
Çatalca Müstahkem mevkii için no- mi yonumuza müracaatları. (285) 2327 ı:ı • * 

hut aleni münaka. aya konmu .. tur. lha • • • Pazarlıkla alınacağ, fütn edilen 60 
lesi 14 • 10. 931 çarşamba günü saat Çatalca mü~tahkem mtl·kii için bul bin kilo hamam kiitüğüne verilen fiat 
14 ıl da Fındıklıda K. o. Sa. Al. kom.nun gur aleni mUnakasa\'a konmuc:.tur. 1- haddi itidalde göriilm.-di~inden fiat
d~yapılncaktır. Taliplerin artname İ· haJec;i 13 - 10 - 93_1 · alı gUnü c;:ıut lar haddi itidalcl~ ~~irüldüR-ü takdirde 
ni komi yonda görmeleri ve ihale saa 1:;,:; ta fındıklıda K. O. ~a. Al. l\om. 29 • 9 • 931 sair gunu. saat 17 de paıar· 
tinden e,·vel teminatlarilc komisro.ı:fa da yapılacaktır. ~atipler~n şartname· lığa devam edilecektır. Taliplerin şart 
hazır bulunmaları. (323) - (2ij~3). c;ini komisyonda .gormei.erı ,.e i.hale sa namesini okumak 'e pazarlığa Miı ak 

• • • ntinden e,•el temınatlarıle komısvonda icin YC\'mi meı.kıirda konıi rnnunrn1.a 
Çıfıtaka Müstahkem mevkii için . adc hazır hulunmaı:rı~ <3! > - (2;) S) mürı~cantları. <~J.) - (2i4:i) 

~ağıt;:pah zar[l~3 ~n1a;~a~;1 ~ .. ~~; Ezine ve Bayramiçteki ~!taat ihti· K. o. ve J,, F. kıtnah ihti)ıJ<'! itin 
.~şü · lhales F d ki da K o Sa vacı için un J.apalr zarllA munakac;ayaıseker mercimek. bulgur. un pRz:ırJıl, 

gun • saat 14 . te ın 1
t 

1 Ta.lipİeri~ konmuştur. ihale i 28 eylül !l~t pazar. uretİle 30 • 9 • 931 car~mha g\inU 
Al. tKom. ~a . .}apıl.acak r· örmı>leri Ye tesi '!Ünü saat 16 huçukfR Ezınede a~ ... aat ı;; ten 17 Ye kr.dar pa1.1trlı•• ure· 
.:rı names~nı komı .. Yı°~ 3 ~ atla~ile \'C kerf a. Al. Kom. nunda yaorlacak· tile ih:ılf'l('ri ·i<'rn liılınıı<'aktır. '1'11lio 
~ kal~f aatı1nd~n ~-le • ~mın muzda bu- tır. Tnlipl.erin şa:tname al.mak l'e mü terin KOM. a miir:ıcantları. (3:;3) 
e ı name erıle n.omıs)onu naka a"a gırmek üzere temınat \'e tek (''··o) 
lunmaları. (326} ~ (25 6) I Jifnam~lerile Ezinede mezkur ~a. Al. - _,.l . 

" .". *. . _ 
00 

Ke>m. nuna mür!l('P.'ttlı:ırı (27i) ('.?269) lJMn J,ıtıınf ,.e mfıpc; f' .. :ıfı ihfihacı 
Ordunun ıhhı ıhtıyacı ıçıl' .ıO * "' "' icin ]'.l lrnll'm fA', nrı> m:-ıl1f'me··.; k~on· 

kilo ~erIJ. malt saf pamuk k:ı~·ıl'. Edremit H ch·arındaki kıt.ıat hay. lı 1ar.f ıı~ulilı> . O. ı~. n:u .cR::ıt 11 fP 
Zarfla rnunnlrn a)a konmuştur lh.ıle . tı i"ı'n 3 .. pa kapalı ~~rfla münakA 'h"l . ı'rr" ,..ı 1·tt're'-tır. Tnlıplerirı c:ıırt s' 14 10 9?1 b ·ı ·· saat 'ann ... · 1 ·• f".":ı ,, n ••• 1 1 

• • " ça~şam ~ gı nu . 1\ "aYa konmu~tur. lhalesi :).Jl).!l~J J>JZar ı .,~mf'"i"i t!ÖrmcJ.; iiıeı·t' her ı.riin nrr P· 
14 te Fındıklıda K. ~· ""~· AL. K.O: f. t~~f günü sa~t ön beştt' Edremittc \ . ıierı <>nl kr•mi .. , ""ı•mtıın ''f' mHn:ıknc::ı 
da ) npılac~ktır. T.alıpl.~rın l\on:ııs~o· keri "atınalma komi ,·onunda yapıla· ,.a ic:tiı·plı irhı "" T'1lll\Y'''"' 1amııTicfn 
n~muzda gormelerı ,-e ••!alt ~aatı~d~n cal\tır. Taliplerin sartname almak '"' An1rnrn f ~a. Al. Ko. ,,.r;,.ar ·:•tnıı 
enet teminat ''t' teklıfnamelerı ıltl U k••• a -trm~k Uıere teminat ve 'lı\ lunur. (176-loı90) 
komiliyonumuzda haZTr bulunmaları. m na -Y •' ı n o 

(314) - (2572) 

Afyon Nafia başmü
hendisliğinden: 

Emirdığı -ŞOkraniye yolunun 7582 lira bedeli kctifli 5+100-
6+ 700 kilometreleri ara~ı v_e .imalatı sınaiy~si inşa~b 3-10-931 
tarihine müaadif cumartesı gunü saat 15 te ıbale edılmek Uzere 
kapalı ıarf uaulile münakasaya konuldu. 

1 _ Ehliyet vesikası almak veya kayıt ettirmek için müna· 

kata şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazıh 

Saikin münakasa gününden liakal 8 gün evvel viliyet bar 
ve d" müheadisliğine tev 11. 

2 - MOnakaaa laf sil itile .şartnameler sureti musaddakalan• 

nın Vi!ayel nafıa baımübendisliğinden alınabileceği. 
3 - Münakasaya i~tirak edeceklerin münakasa ve ihale 

kanunile şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırhyacakları 
teklif mektuplannı 3-10-931 tarihinde saat 15 ten evvel 'filiyet 

encnmeni riyasetine vermeleri. 
4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda mnteabhit dere

cesinde meı'ul o!acağından mukaveleye müteahhitle beraber 
imza ttmesi lazım geldiği ve bu İnfaata silindir gibi ameliyat• 
tan gayri işluin mi.\teahbit hesabına çalışacak amelei mOkellefe 
ile yapılacağı ilin olunur. (2633) 

Yüksek mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muamelesinin hitamı olan 24/ 

Eylill/931 perşembe gtlnll al1şamına kadar 
mektebe kaydU kabul edilmiş bulunan 
talebe nıeyanından mektebin leyli kad
rosuna göre alınacak leyli talebe mikta
rını tefrik için yapılacak olan müsabaka 
imtihanı 28 / Eyllll / 93.1 pazartesi gUnll 
sabah saat 9 da icra edilceeğl cihetle alA
kadaranın mezkôr gün ve saatte. GUmüş
soyunda kAin mektepte hazır bulunma-
ları lüzumu 1U\n olunur. (2534) 
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Y edikule ve Kurbalıdere gazhanelerinin 

Kok Könıürü 
Adi sobalarda yakılır 

Merkezi teshinler için çok muvafıktır. 
Sınai teshinata pek elveritlidir. 

Evlere kadar gönderilir. Sıkleti garantidir. 
Satie, Metro Han, Tünel meydanı Telefon: Bey. 1161 
Elektrik Evi -Beyazıt- Istanbul ., ,, 24378 
Mühürdar caddesi 13-15 Kadıköy ., ~. 355-6 
Muvakkithane caddesi 83 ,. K. 66 
Şirketi Hayriye iskelesi 10 Üsküdar u K. 123 
23 Nisan caddesi 19 ,, B.A. 128 

Y ~dikule ve Kurbalıdere (Kadıköy) 
Gazhanelerinde 

Ç!ııınııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııuııııııııııııuıııııı1111ııı111uınııııuı111ıııı111111ııı1111rııunrrıııııın11111ıııırıuııııııı11111111rıı~ 
~ lngilterede imal ve ~ 
ı::: = 
e G ~ ~ illette ~ 
= = ~ makinelerine tatbik edilen yeni ~ 

e = 
~ Mem De Luxe E l lraı bıçaklan gelmiştir. 10 adetlik pake· ( 
~ ti 100 kuruş, 5 adetlik paketi 50 kuruştur. ~ 
N Acenta ve depoziterleri: ~ 
~ SIDNEY NOWIL ve Şürekası ~ 
~ Posta kutusu Galata 154 ~ 

eıııuıınuıınııırırıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııırıııııııııııııııırırııııııııııııııırırııırıırırııııııııırıııııııııııııııııııuuıııııınrın~ 

PARLAK ESYA TEMİZLENDİKTEN 
• • 

SONRA DAHA 
ZİYADE PARLAR 

Nim 11lak bir bez ilzerine 
dökülen bir az Vim to:ıuile 
•~-atanan tunc ve her nevi 
maden eşya daha ziyade par
lar. PenceN camlan ve cam 
eşyalar pa.rlar, baniyola.r, 
tiniler, pıçak takımJan ve 
ponelen 'fJ&lar parla.r, 
aahanlar, tencereler mllkem
mel temi:ılik man&araaı verir. 
Vim her nevi kirleri çıkar

makla daha :ıiyade parlatır. 
Vı;; istimab ile az yorgun
lukla daha memnuniyei bah.ş 
Detice eldeedeniniz. • 

w-v ı ıa.oee T 

inanla Aygır depoıu ve inekhanesine mukta2i 80,000 kilo sap 
saman 50,000 kilo kuru ot 30,000 kilo yulaf 10,000 kilo mısır 
5,000 kilo çavdar 5,000 kilo arpa 5,000 kilo kaplıcanın aleni 
surette 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 10 Teşrini· 
evvel 931 tarihine müsadif cumartesi günü Tekirdağ Baytar mü
düriyeti dairesinde ihalesi mukarrer bulunmuştur. Şartnameyi ve 
nümuneleri görmek istiyenJer her gün Tekirdağ vilayeti Baytar 
Müdüriyeti ile inanlı'da depo müdüriyetine müracaat edebilirler. 
itaya talip olanlar yevmi mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ 
Baytar müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (2667) 

Yeni Türkiye Haritası 
Tapu ve Kadastro Hey'atl Fennl~e MUdUrU MUhendls Hallt 

Ziya Bey tarafın~an tanzim edllmlştlr. 

Memlelı:etimizdekt Orman, Maaden ve Bankaları, Şehirler arasındaki mesafeyi 
ve Ticaret Odalarilc sair bilcümle malômatı nafiayı ıbtiva eder:-N'dıs bir su
rette tabedilmlştir. BllOmum Kütilphanderde bulunur Taşra ve l5tanbul için 
merkezi tevzf I~tanbul da Ankara caddesinde Sud: kütliphanesidir Flııa 5 liradır. 

• Kız 
Ve 

erkek lstikl/Jl Lisesi Leyli 
ve 

ne hart 
llk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gün müracaat olunabilir. 1.atiyenlere tarifname gönderilir. 

'1 elefon 22534 Istanbul • Şehzade başı 

-•••••••• Saraçhanebaıında Münir Paıa konaklarında ••••••••1ıı 

Kız ve erkek HAYR.YE L•SELER• Ana-ilk 
Leyli ve Nehari l 1 1 orta-ilse 
Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda ba,ıanmışbr. Tedrisat TUrkçe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle alınır ve akşam ayni vasda ile 

evlerine gönderilir. Tedrisata 1 Teşrlnevvelde başlanacaktır. 

\.. · Her gUn 10 dan 18 e kadar müracaat edlleblllr. 

lstanbul 8 inci 
dan: 

icra memurluğun-

Mukaddema tahtı hapse alınarak 

icrayı hacze inkılap edi·p paraya 
çevrilmesine salahiyet gelen Beşık
taşta Köyiçinde Skardalya sokak 
10 numaralr hane derununda me,·cut 
1 adet singer dikiş makinesi ve bir 
adet abajur ve bir adet masa ve bir 
adet soba maa boru 28 - 9 - 931 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 12 
den 14 e kadar satılacağmdan taliple
rin mezkt1r günde mahallinde buluna
cak memuruna. müracaatları ilan olu
nur. (1728) 

........ ' •.. 
.-ı-------------S EY Ri S E F AlN 

Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci Mlihürdar zade han 2. 2740 

IZMIR SUr'at Postası 

(KARADENiZ) Vapuru 27 
Eylül pazar 14,30 da Galata 
rıhtımından kalkar. · 

Telefon: 20530 

~--·-• Düdüklü Tencere --·--""'" 
Piyasada mevcudu kalmıyan dildüklü tencereler vürut otmiıtir. 
Bu harikulade tencerelerden bir adet olsun edinmek iıtirahat, 1 _, sür'at ve temizliği seven her aile için lanmdır. 

Y egine · deposu : Eminönü ins;riliz mağazasıdır. 

2500 Lira Mükafatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievvelde Çekiliyor 

" 
" 

Arayınız 


