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Başvekiliniiz lstanb1:1lda 
• 
ismet Paşa Hz. yarın 
Peşteden ayrılıyorlar 

ltalya ile aramızda ikamet mukavelesi 
mttzakeratma başlanıyor 

yeklllndzle resmi heyet ve matbuat erkl111 
llaf " Ele " nln gUv6rteslnde 

kT · 1s t Pş. Hz. Türkiye Hariciye vekili Temk 
Baıve 1 ıdmlZ nime k perşem- ROıtn beyle refika ve kerime-

yann Peşte en ay ara f d"I TO k. b k 
" .. V d... diinecekler ve hanıme en ı er, r ıye sa ı . 

~~::nuvap:°r: ~ee ıehrimize mil- iktisat vl ~k~B Rh~mBi bey' Bfi~kda-
" "h h k t edeceklerdir. peıte e çııı e ıç • ve re ası 

teveccı en are e 
Cilmburiyet Halk Fırkası Is- [Alt tarafı 5 inci sayıfada J 

tanbal merkezi Bqvekil ismet 
P Hz. ni fevkalAde tezahfiratla 
k~rtılamak için bir program ha
nrlamaktadır. 
Mac.ar .naibi hDkOmell-blr 

ziyafet verdi 
Budapeşte, 12, (A.A.) - Ma

caristan naibı bok4meti bugOn 
öğle üzeri Türkiy~ başv~J?li is
met Pş. ile Haricıye velnlı Tev· 
fik Rüttü B. i nezdine kabul 
eylemiş ve uzun müddet göriiş· 
müştür. Hususi olarak vuku~u: 
lan bu mülakattan sonra naıbı 
hükumet Türk vekilleri şerefine 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette Türkiye Başvekili Is- ısmei Pf. Hz. refikaları Hf. ve 
met pafa Hz. ve refikalan Hf. yavrularlle blrllkte 

Şiller akademisi azaları 
DOn şehrimize tanınmış Alman profesör .. 

leri ve doktorları geldJ 
Merkezi Almanyada Milnih 

ıebrinde ŞiJle akadarnisine men
ıup 63 kiıiden mürekkep bir he
yet Dün Umbriya vapurile ıehri
mize gelmittir. 

Dr. Leiht'm riyaaetinde bulu
nan heyet arasında Almanyanın 
birçok tamnmıı pbıiyetleri pro
fesCSrJer, avukatlar, doktorlar 
bulunmaktadır. 

Heyet vapurda Darülfünun 
aamına karşılanmıştır. 

Heyet reisi felsefe doktoru 
M. Herman Leibt dün kendisile 
prOıen bir muharririmize de
miftir ki : . • k • 

_ Şiiler akade~ı~ı .mer ~zı 
MDnib'te olan bir bırhktır. Yuk
aek tahsil görmüş zevatın iştirak 
ettiği bu birliğin Almaoya~n 
muhtelif yerlerinden altı bın 
azası vardır. 

Birliğin gayesi Almany.anın 
dahil ve haricinde barsi faaliyet· 
te bulunmak ve bu sabada pro 

B• l'w Al 
Paaanda yapmaktır. ır ı~e il. 

6 ·11 · · mı ver -man piri Şı erın ıs . 
IDİftİr. Akademi azası muh~elif 
memleketi eri grup halinde zıya· 
ret ederek tetkikat yaparlar. 

Heyete riyaset eden Dr. Lelht 

Bu tetkikat hakkında seyahetlen 
avdetle merkezimizde konferans· 
lar verilir. istanbuJa da tetkikat 
maksadile geldik. Pek az kala
cağız. 

Türk milletinin bOyük kudre· 
tini gösterir. Yeni Türkiyenin 
hummalı faaliyetini ehemmiyetle 
takip etmekteyiz. Ve eminiz ki 
büyük bir reisin idaresi albnda 
bu kadar mütekasif bir şekilde 
faaliyet gösteren bir milletin 
istikbali çok parlak olacaktir. 

~tina könserva-. ' . 
•;r tuvarları 

Refik Ahmet 

Salı 13 Teırinevvel (10 uncu ay) 1931 

F evkalide Tezahüratla Karşılanacak 
Yunan muhanir 

ve gazetecileri 
Perşembe gilnll An

kara vapurlle 
geliyorlar 

DUn bir kadın gazeteci geldl 
Yunanistanın tanınmış kadın 

gazetecilerinden ve Atinada çı
kan Proiya gazetesi muharrirle
rinden Mel. Emilia Karaviya Bal
kan konferansı müzakerahnı ta
kip etmek ilzre şehrimize gel
miştir. Balkan konferansı m6na· 
sebetile ıehriınize gelecek ve 
matbuat cemiyeti tarafından mi
safir edilecek olan Yunan mat· 
buat heyeti Çarşamba gi1ııü An
kara vapurile Pireden hireket 
ederek Perşembe günü lstanbula 
varacaklardır. Yunan heyeti ara
sında heman büttbl Atina gaze
telerinin siyasi muharrirleri Ye 
Yunan gazeteciler birliğinin de 
mümessili bulunmaktadır. 

T alililer 
NumBrftıarın çekil

mesi dlln bitti 
Tayyare piyankosunun üçlincD 

keşidesi dün bitirilmiştir. Balat
ta seyyar satıcı Sabatay Efendi 
ile bir Maliy~ memuruna bnynk 
ikramiyaden onar bin lira çık
mışbr. Ayvanurayda da bir 
meyhaneciye on bin lira çıkm1t
tır. 

izmirden gelen telgraf mimar 
Kemal Beyin kızı Nermin Ha-
nıma yUz bin liralık ikramiye 
isabet ettiğini ve Hanımın bileti 
yarm olduğu içim "50,, bin lira 
alacağını bildiriyorsa da Cemiye
tin biletlerin satlfına ait gönder
diği reımt listeye göre bu ha• 
berde bir yanlıtbk olması ihti
mali vardır. ÇDnkü liate yüz bin 
lira kazanan biletin iki parçası· 
nın istanbuJda, birer parçasının 
Bursa, İzmit, izmir ve Ayancıkta 
ıataldıiJnı bir parçasının istan
buldan geri verildiği, Oç parça
sının da sablmallll§ olduğunu 
bildirmektedir. 

Dnn çekilen numaralan sıraya 
konmuı bir liste halinde 7 inci 
sayfamızdf bulacaksıDlz. 

Fener· Galatasaray 
Ezen rakipler Cuma gUnU 

kar,llaşıyorlar 
İstanbul lik ve filt maçlarma 

bu cuma gilnll devam edilecektir. 
Cuma gtlnU ıilt maçı için Fener 
ve Galatasaray birinci ve ıkinci 
takımlan da ksırşılaşac .,. ldard1r. 

Bulgar htılıranı 
Mallnof kabinesi dUn 

istifa etti 
Sofya, 12 (A.A) - Başvekil 

M. Malinof ahvali sıhhiyesinden 
dolayı istifa etmiştir. Kral, isti
fayı kabul ederek dahiliye nuı· 
rı R. Muşanofu kabineyi teşkile 
memur etmiştir. 

.Masonluğa hücum ! 
Mahmut Esat 8. sözlerine de\·am ediyor 

Masonluk, Türkiyede siya 
set yapıyor, diyor! 

birisi de şudur: 
Biliyoruz ki, ırk, milliyet fa 

olmaksızın masonluğa herkes girebi 
lir. Orada herkes UbUlü dairesind 
masonluğwı mukadderatına hild 
olabileceJ( mertebelere çıkabilir. D 
mek ki, bir rum, bir yahudi, bi 
ermeni de böyle bir teşekkülün b 
na şef olarak geçebilecek ve Türk .m 
sonluğunu idare edecek!. Hatta • 
bileyim bir fransız bile, bir ymıanl 
bile- Bütün bunlara göz yuma 
ğlz, masonluk milliyetçiliktir, diy 
ceğiz öyle mi? Bu nasıl olur? ,~ 
buna kim inamr? ! Her halde ben d 
ğil." Yakm uzak tarihimiz hiç değil 

• • • 
Benim şaluslarla hiç bir meselem 

Mahmut Esat B. ' yoktur. Masonlar arasında çok ee 
Sabık Adliye vekUi .Jlahnuıt Esal giU aricadaşlanm wrdır. Bunla 

bey. masonluğa hücumlanna devanı hümıetim vardır. Benim hticuml 
etmektedir. Dünkü posta Ue gelen nm şahıslara değil, doğrudan doj 
lzmirll reflklerlmlztk beganatımn ruya masonlufun prensfplerineclir, 
ikinci kulTU çıkmııtır, aynen na/eledi- Bu çok insani olduğu iddia edilea 
goruz: prensiplerle dünya ve insanlık istW-

- Anlamak istediğim cihetlerden LQtfen sayıfagı çeviriniz 

areta Garbo ... Greta Garbo 
Bu garip lskandlnavyalınm haktkt ha· 
yabnı, maceralarını, hu.suslyeUerlnl-
eır kaç .ane kadar V AKIT de okayae•kmnız 

Memurlarımız ne okurlar? 
Çok meraklı, çok cazip, çok dikkatle 

takibe değer bir a.uket 
Şimdiye kadar muhtelif edebiyat anketleri yapıldı ve sual

Jer daima bizzat yazı yazanlara soruldu. Halbıaki yazılanlan 
yazanlardan ziyade yazmıyanlar okuyordu. Beğeniyor veya 
beğenmiyordu. Ve asıl onun verdiği hnknm Ye onun kanaati 
bitarafh ve dikkate çok değerdL işte "VAK.iT,, bu noktayı 
dDşiinerek karilerine merakla takip edeceklerine çok emin 
olduğu bir anket tertip etti. lstanbulun en bOyiık memurla
nndan baılıyarak, her zlimreden her sınıftan birer karile ko
nllflu, ne okuduklarını, kimi ve neyi beğendiklerini teabit et
ti. Bunlan nqretmeye 

Yarından itibaren_ başll1-oruz 

Sui kastçileri yakalıyan polis
lerimiz pün taltif edildiler 

ve Necati beylere ikramiyelerini 
vermiş ve D.rıhiliye vekllelinin 

teşekkllrlerini bildirmiştir. Mu
hittin beyden sonra polia mil• 
dürü Ali Riza bey söz söyliye-

M. Muşanof, Başvekalet ve 
Hariciye nezaretinde M. Mali
nof'u istiblAf edecek ve maliye 
nazm Girgioof Dahiliye neza• 
retini deruhte edecektir. Meclis 
reisi Stefanof, maliye nazın 
olacaktır. Nazırlar yerlerini mu· 
hafaza edecektil'. 

Sui kaatçileri meydana çıkaran 
polis memurlanmız Nuri ve Ne
cati B. ler, dlln polis müdiiriyeti 
önündeki avlıda, üçyüzden fazla 
polis memuru arkadaşlarının ve 
poliı erkinının huzurunda beş 
yüzer lira mükafatla taltif edil
mişlerdir. Merasimde Vali bey 
klN bir autuktaa aonra NUJ"i 

rek memurlarımızı tebrik etmiı 
daima muvaffskıyetlerinin bek· 
lendijini söylemiştir. 



Ti CARET 
Dahili 1 Ve 
Ha~fci 

Soa Telgral Baberlerl 
V.E İKTİIAT HAYATI 

Piyasamız hararetleniyor 
~----~~~~-~~-

A vrupadan, ihracat eşyamıza karşı 

.................................. __ 
Memurlar Bitler 

Maaşlarının indirilme Nasyonallstlerln lçtt
slnden dolayı Londra- maında heyecanlı bir 
da nümayiş yaptılar nutuk söyledi 

Amerika 
Mançorl mesele

sine mtldahale 
edecek mi? 

fazla talep vardır Şimdiye kadaf' maa,la· Veraay muahedesi mevcut 
Din ka.mblyo borsasında Jngiliz kabil konsorsiyom heyeti mevzu ser- nndan 23 defa tenzlllt oldukça bUtUn dUnra 

Hruı 8t'7.75 kuruşta açılmış, 81;} ku- mayeeinden eklemek nıet'burıydinde yapllanlar var 1 tehllkecledlrl 
ruşta kapanmıştır. 3600 isterlin sa- idi. Halbuki ihracat arttıkça kon- Londra, 11 (A.A.) - :rtıaaşlannın Berlln. 12 (Hususi) - Bütün Al· 

Çin ve Japon hUkOmetlerl ce
miyeti akvama birer nota 

verdiler 

tıJmqptır. FraMız frangı 12.06 ku· Mrsiyomun ha ekleme işi de gittikçe indirilmesini protesto ınaksadile :?O man milliyetperver fırka ve teşeıkkül
raşt&n muamele gürmüş ve 1-1.0.1:).000 aulmıştır. Dün aldığrmız reı,mi bin memur Taymis rıhtımları üzerin· leri dün (Bad Harzhurg) tehrinde 
f:ruklık muame.Je olmuştur. ma16mata göre kambiyo muamell· de toplanarak bir miting tertip etmiş- muazzam bir nümayiş hareketi tertfp 

Londra oorsasında iste.rlin 98.62 tında bap bq bir vaziye huıl olmuf- lerdir. ettiler. Çelik miğf erliler, Hitler ta-
clen, Paris borsasında da 9r..2;; ten tur. Bu sebepten dolayı ge~en sene Sokaklar kalabalıktan simsiyah . af tarları ve diler nıilliyetpe v,• ·le-
mua'mele görmilştilr. ihracat mnsiminde tatbik edilen kesilmiş idi. Her grupun başında bir rin hemen hepsi ha nUmaylfte bin. 

ihracat ••r•mız 1726 numaralı kanunun tatbikine haş- bayrak vardı. ilk defa ıeçenler Uni- !erce kişilik bir kafile teşkilediyordu. 
Son günlerde Avrupadan ihraC"at lanmış \'e bu hal de borMmızın yüziı· formalarını llbis Londra posta me- Bad Harzburr, 11 (A.A.) - Bu sa-

..,.am1ın karşı fazla bir talep var- nU giildürmüfttir. murlarıolmuştur. hah saat 10,30 da AID1an parllmen-
dır. Bu talep Karadeniz, Adalar Bu kanun mudblnte korsonlyom Ellerinde bir takım bandırollar ve tosu ile Prusya diyetinin hiılipleri, 
denizi ve bilhassa. Adana ve Menrln Myeti talep olunan ec"ehi dövizine üzerlerinde on sentden az bir uman Bitlerin riyıu;eti altmda. bir içtima 
haTZUlndaki ma.hsullerımlzin Avru- mukabil ihtiyat evrakı nakliyesinde zarfında maaşların 32 defa tenzil e- aktetm§lerdir. lçtimada bir nutnk 
pa piyasalanna sevkine yardım et- sarfedlhcek n ba nretle mali muv:. dilmiş olduiunu hatırlatan ve kendi- ıöyliyen Bitlere ıöre, BrUning hUk6-
ml§ttr. sene te...ua etmlt olacaktır. leriM yaşamalarına medar olacak meti ile Ofun selefleri olan bUtOn 

Karadeniz haTZ8811'dan gelen ha- Sacl• ,allan1111z maaşlar tahsis edilm~shli talep eden hük6metler 13 ıenedenbtri Almanya. 
be~re göre fındık satı§ları hararet- Sade yailann uttt1nm · tanakni yazılar yazılı levhalllr vardı. nın dU~ar oldatu bUttin fellketler· 
lemi' ,.e Giresun bonasından alınan hakkında abnmuı lhım relen ted· Bunlardan sonra Londra ne' . ı;ıisi den mes'uldUrler. BUtUn dünya kö
tmdıklar doğrudan Hamburg ve Trl- birlere medar olmlıkUzue ticaret o- nfn bütün posta menıurları geliyor. ktlndtn sarsılmı9tır. Halihazırda be· 
;yesteye sevkedllmiye başlanmı~tır. daaında tetkikat yapılmaktadır. Onları da telcraf~ılar, telefoncular, şeriyetfn yUılerte 1enelerclen beri ça· 
Jzmirdeki incir, UzUm ihracab ve BeJn•l111llel _,.., muhtelif nnant memurları ve ko- lıprak elde etınlf otdutu netkeler 
Bualann ''RSi mikyasta palamut, uy. Lıtaıtbalda beyneh111ltl bir sergi mtiniet fırkanın bir heyeti takip edi· tehlikeye marua bulunuyor. Bu feci 
Ua yatı, yapaiı ve tlftik satın al- küpdı hakkında Ankara ikblat ve yordu. ~hlikeye kafi' mUcadele etm8 için 
makta devam etmeleri piyasamızdaki tuarruf cemiyeti tarafındau bir pro- Bu uzun nümayişçi :ılaymm ba§ı milletler hep birlikte çahtmahdırlar; 
"'uwrunJuıJ.• kaldırmaktadır. je h J '-tad F k t b je saat onbeşte parka geldiği halde ala fakat bu ta•riki mesai, tek bir dev-
11 aa- (P& aZJr &maa fl, 1 a Q pro yın tamamen geçmesi saat On altı -Y 

Mahsullerimizin ec11cbi par.arla- henüz tasavvur halindedir. otuzda hitam bulabilnti~tir. Birçok Jetin, Fransanın heke-monyası mev-
nncla muvaffakıyetli ıııatışlannda ii- ihtiyat evrakı nakdlremlzln tribünlerden hatipler nutuklar SÖY· cut oldukça ve h•kemonyaJ'l hima· 
mil ve mUe&!ir olanlarm başında ha- hesapl•n ye edHt Versay muahedenamffi yu • 
..ıd ticaret ofisi ile iş linıitet ~irk~ti Kanun mucibince merke7. cümhu· lemişlerdir. tıbp par~alanmadıkça mUmkün de· 
~• • lntlhab•t mUcadelesl 
seJmektedir. rfyet bankaaına devri l~zınt gelen ve Londra, ll (A.A.) _ Muha'8zakAr tildir. 

Harici ticaretimizin bu suretle şimdiye kadar 0.manlr bankasının fırka te§kilatı reisleri ile milli amele Mustahkem Mevziler 
i .... atmesi .,,.n -u-1 .. rd --'-am ve muhafazıun altmda bulunan ih-

DJU9&& ... <7" r;u.ı• " e ~· fırkasının bqlıca azası gece gc~ va· 
kambiyo borsasında yapılan muame- tJyat evrakı naktfyemlzin he- kittoplanmışlar ve bazı intihap daire-
Jenfn fazlalığından da anla~ılmakta- saplannı bakmak üzere merkez )erinde muhafazaklr namzedin ınilli 
dır. cUmhuriyet bankası tarafından amele fırttuı Jl&mıeti nı&mnıa ve di· 

Şlmıdiye kadar kambiyo borsamız.. gönderilen mfimesefl şehrfmir.e ter baıı dairelerde de milli amele 
daıl'satm attnan fransız frankına n1u- gelmiş Te hesapları tetkik etmiştir. fırkuı namzedinin muhdaıakAr 

mar ediliyor. Meseli düşününüz ki yeti) ne (14yik türk cemiyeti) desey- namut lehine feragat etmeleri için 
Jırgiliılerin meşhur casusu{ Lorens) di h:ıkib.t d~tkalydi? BQnel· tedbirleral~ışlardır~ _ 
bile masondur. Bqlarında (Atahan) mllelcl olauı muonluk nuıl olar da kaldı ki masonluk bir vicdan mese]e
.blllunan ~P Jocalan Jngilizlik na· (Türk yükselme cemiyeti) firması ar- si rle değildir. Türkiyede siyaset ya. 
mma HiıHlistanı baştan bap doldur- kasındaeaklıuuyor? Buna kim ina. pıyor, memleketi i)dye ayırıy1>r. Türk 
muı kardeşlik teraııeleri içinde 320 nır? • * • gençlitini ıuursuı hulyalar içinde bı· 
milyonluk bir inAn klHlesinin boy- rakıyor. Tehlike var! 
nund" esaret zincirinin sürüklenme- Masonluk insanlık için çahıryor- ..- • • 
irine ıebep oluyor. JDUf. f y'ilMc ediyormuş bahsine gelin· BUyilk Tilrk gençllfi, mefkOresl-

Rfea ederim casus (Lorens), (A· ce: Acaba bu iyiliklerin memlek• nl muonlıdcta bulamaL O idealini 
iahan) daha bilmem kimler buraya. timir.e taall6k eden kısımlannın ne- on bin YTllrk TUrk tarihi kokan bu 
seJebilseler localara kardeş diye gir· ler olduğunu öirenebilir miyiz~ Be- topraklarda, bUtUn bir ?Mdeniyete 
mele hakkını haizdirler. Bunun da nim bildiğim bazı masonların mason- on bin yıl üzerinden bakan milletinin 
adına milliyetçilik mi diyeceğiz? Bu· Juiu ileri sürerek kendt ceplerini dol- beğnnda bulabilir. Her §eyden evel 
na mlliyetçilik değil, insanlık bile durmaia hem de Türk milleti zara· Türküz, her şeyden sonra );ne Tür
demezler. Benim bütün endiğelerim rına çalııtıkları ve doldurduklarıdır. küz. Onun için yaşarız, onun için 
aziz vatanın masonluğu ka"ıul eden Bunların zaman zaman hiikQmete aıurflz. 
tiz ve rttzfde evlltlarının haberleri bile müessir olmak istedikleri, hükn. Mahmut E•at a. Karaburunda 
olmudan, b~qa yerlerd~ oldufu gi- metin kendi çıkarlarına alet etmek is- Karaburun, 12 (Vakıt) - S:ıblk 
M :nMOnluğun memleketimiz ve mil· ıett:kleri görUlmü~ür. !desell Ya- Adliye v•ili aMhmut Esat bey, dün 
)etimiz aleyhine kullanılmasıdır. Kul vuı işinde rüşvet meseıeslnden mah- vapurla habersizce buraya geldi, bu· 

. Janrlryor dL küm sabık maaon (Ustadıbamı) Fik· na rağmen çok kalabalık bir halk 
• • • ret beyi hatırlıyabiliriz. Bilmem da· kütlesi tarafından karşılandı. Maaon 

Muonluk tatbikatta bu neticeıeri ha sayalım mı? Buna lüzum var diışmanı sabık nkil. mahfeli ve be· 
•eriyor. Nazari cepheden de bakıl· n.ı~ · tediyeyi ziyaret etti. Kahvelerde 
ea mftliyetçiliği, mil 'ıyetçllik duy- Nazan dikkatimi celbeden cihet- topl:uıan birçok halkl~ konu!JUP rrö
pJannı öldilrmek davıuıındadrr. ÇUn- }erden birisi de; Türkiyeye prous- rüştü. Akpm belediye tarafından 
lrtl (beynelmilel) cillğ~ varabilmek tan ve genç hiristiyanl•k propaganda- şerefine verilen mttıkellef ziyafette 
için ilk )'lkılacak, yıkıhnesi lazım ge- 81 için relen misyonerlerin mason ol- hazır bulundu. BugUn l\lordangan 
len engel \>udur delil ml? malarıdır. Elbette günün birinde nahiyesi halkı ile de görUştükteu son· 

• • • . b 
TGrk milleti ve onun hUkQmetı un· ra, lzmire döndü. 

1Wtleaadenizle size bir acı hatıra 
mı nakledeyim: ismini alenen söyli
yemiyecefim bir jandarma )'Gzbaşısı 
fU müllhazada bulU'l\uyordu: "' Bir 
•arp olana ben karşımdaki mason
lara ıillh ~ekmem. Eğer ic.:ap eder. 
.. mlllu onlara değil kendi bafnma 
sıkanm.,, muonlutun tahribatını 
slrlbor maeunm? 

tarın hesabını soracaktır. 11erhal- Emin 

• • • 

de yanlanna klr kalmıyacaktır. 
• • • 

Muhterem muanılarım n bilhu
sa ınuhterem Nahit Hilmi beyefendi 
diyebilirler ki: Bu itlerle masonluk 
prensiplerinin alikuı ynktur Ban· 
lar phıslara taalh\k eden teYlerdir. 
Eter davamıu böyle bir 'l'lantık, 
bir muhakeme cereyanı verlnek 
i~n içinden çıkmak aor olur. DUn
ynd:ı hemen her mezhpp, her din 
!yi gaye istihdaf ederek ne~redilml~ 
tir. Fakat tarih onu muhakeme e
derken tatbikatta verdtti Htfcelerle 
hüknteder. 

"Pren•lplerln dU•manıyız, 
yoksa '8h•lların detll.,, 

Jzmir, 12 (Yakıt) - Mahmut Esat 
bey masonluk aleyhinde yeni bir ma. 
kale daha yazdı. Bundıı diyor ki: 

kapadıhyor 

Berlin, 11 (A.A.) - Berlin polis 
müdürij, tethit hareketleri ile nüma
yişlerin mtn ve iskatına müteallik 
son emrin tatbik mevkfine konma.~ı 

ctbnl•lnden olarak, Alman ıiyast 
fırkalannın müstahkem mevıı1eri mt",..._. ........... ,.....t ~Ü'ıll 
hücum kıt'alarının ikamet ·teaikleri 
mahal ile nuyomlis~rln içtima 
memlerinden bulunan kıtlaların kl· 
patılmuını e"'retmlttir. 

93 v••••d• 111llyoner bir 
k•dın k .. feclllcll 

Nevytrk, 11 (A.A.) - Refakatin· 
deki hasta bakımı ne birlikte gez
mekte olan 93 ya§lnda ihtiyar bir ka
dın, yerden bir teY kaldırmak için 
efilditi sırada hasta halucının hay
ret nazarlan önünde göğsünden btt 
yüz bin dolarlıkevrakı na.ktiye ve bir 
çok da altın para düşmü~tUr. 

ihtiyar kadının apölrtımanında, bu 
hafta başınd.a 40 bin dolarlık b:ınk· 
not ve 40 bin dolarlık da esham ,.e 
tahvilat keşfedilmiftir • 

Servetinin mütebaki miktannı 
bir antrepoda saklattırdığı dört ~an
dık iç.iınde gizlenmf<t olduğu zanne
d 11 mekted i r. 

Gtllhane'de 
H•• .. l•n• mUnacm•t •D•l•rl 

Cumartesi ıtlnlerl: Cilt, kulak, bo
Tallt, Sanı Yanr, Fuat Klmil 

ğaz, burun, idrar yolu: 
beyler. 

Pazar gönleri: Göz, dahili, akıl n 
sinir. 

Niyazi lsJMt, Abdülkadir, Na11m 
Şakir beyler. 

Pazatüsi: Hariciye, kulak bofaz, 
burun, masaj ve tedavh mlhanlkt. 

Murat, Sani Yaver, Şemsettin Bey
ler. 

Salı: Kadın n dotum, dahiliye, 
:drar yolu. 

Refik Münir, Süreyya Hidayet, 
Fu&t Kamil beyler. 

Çall&mba: Akıl ve sinir, röntgen 
nıuayenesi. göz, cilt. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japonyanın 

Cemiyeti Akvam taraCmdan bir mU· 
dahale vukuuna muhanz bulunması 
Mançuri meselesinin tarihi iç yUzüne 
Cemiyeti Aknmın hnkkile vakıf bu· 
Junmadığı kanaatinde olmasından ile 
ri gelmektedir. 

Görünüşe nazaran Japonyanın ta
leplerinde haklı oldufu noktasında 

Japon htik6meti ile ordusu ayni fi. 
kirde bulunmaktadırlar. HlikGmet
le ordu araaındaki ihtillf ancak ihti. 
llfın halli için takip edilecek huule 
münhasır bulunmaktadır. Chin -
Cho.., bombardumanının Nankin hil
k6ıneti neıdiiıde yapılan proı..tonan 
tesirini hiçe indirmiş olmuı hlllct. 
metin canını 11kmıştrr. 

Japon aakert maka.matı Chaq -
Hsueh - Llanıın Mkl me•kllne il· 
deeine aslt razı olmıya.caklannı .._ 
yan etmektedirler. 

Honolar 
Borsaya kabul edllmedl 
Ankara, 12 (Telefon) - Gayri 

mübadiller cemiyetinin, bonoların 

borsaya kabulU için yaptrfı mUncaa
tı Maliye vekaleti kllbuı etmemiştir. 

Malatyada 
Ar•zlnln sulanma•• için 

te,ebbU.. glrl,lldl 
Ankara, 12 (Telefon) - Malatya 

civarındaki köy araıisinln sulanmuı 
için bir teşebbüse glri~ilmiştir. Plln· 
Jar Iktısat ,·ekaletinde tA:tkik ediliyor. 
Yakında l" wıanacak. neticede 
,yüz bin dönüm toprat:m suıa m:bı 
temin olunacaktır. Köylüler bu su 

A'lretler h•klunda 
Ankara, 12 (Telefon) - Iktnıat 

vekA.letl ıııube mUdUrlerinden Cevat 
bey memleketimizdeki qiretlerhak· 
kında etraflı bir eser yazmııtır. 

Yeni bir li\ytha 
Ankara, 12 (Telefetn) - ktıtJ&t 

veklleti ihtiyaç derece~inde hara te
sisi için bir llyiha h:ııırladı. 
için yirmi sene para nrmiyecektir. 

Fal"f' mUcadel••I 
Ankara, 12 (Telefon) -- 1'arla fa. 

relerinin imhası için ytnlden müca· 
deleye başlanmıştır. Mücadele saha
eı iki milyon dönfim kadardır. 

TUrldy• -1.mçre 
Ankara. 12 (Telefon) - ls'içre 

ile ika.ınet mukavelesi için müzaker. 
tere devam ediliyor. 

Baytarlara konferan• 
Ankara, 12 (Telefon) - Perşembe 

akpmı Etlik llboratuvannda baytar 
lara bir konferans wrilecektir. 

KomUnl.t nU111ayı,rerl 
Korku, 11 (A.A.) - Gece, VilJa· 

nueva komUnl!tlerl, m!;him miktar
da topçu ve süvari sMl muhdızları 
tarafından ihata edilmiş olduk1en 
halde binalarına ıelmitler ve teslim 
olmuşlardır. Ozerlerinde hiç bir rJ. 
li.h bulunmaması binalarında mü
him miktarda silah bu1unduiu zannı· 
nı tevlit etmektedir. Her ne kadar 
uzak mahallerde buluran buı komil· 
nistler tarlalnrda dağınık bir halde 
bulunmakt:ılarsa da iı4yan hareketi· 
ne hitam bulmuş nazarile bakılıbi· 
Jir. SMl muhafızlar tarlalarda 
kamp kurmakta berdevamdır. Da· 
gtln silAh depolarını meydana ('lk•~ 
mak için taharrlyat _rnp:lacaktır. 

Bir de, benim anlamadığım bir 
Mkb ftr. Muonluk bir te~kkill ol· 
41ıatana göre nasıl oluyor da gizli 
41U'llY'Or? Ne olursa olsun gizli te
fekk1lller kanunen memnudur. Vakı· 
a "TtlıtE yükeelme cemiyeti., diye hU· 
ktmete, o da pek yent olml\k üzere 
bir beyanname verilmiş ve bu teşek· 
kllUn TUiyeti kanuna uydurulmak 
lstlnmi§tir. Bundan evetine kadar 
lfdi olması hoş mu görülecek~ Mil· 
Jetin kanun1an herkes. her teşekkül 
l~n bir değil midir? 

lsUm dini, Hiristiyan dini için 
de böyle denebilir. Birinin ı.aman 
zaman yobazlar. cerrarlar. rlyakAr· 
br, diğerinin cennet anahtarlannı 
satnn papaslu elinde kalnıası yU-
1.ilnd.n dl-n namına irtikAp edilen f e· 
caatleri nzaletleri bilmem ki ~lk· 
re hacet var mıdır. Tanh bunlan 
yaza yaza bitiremez. Hükmtinü ve
rirken dinlerin dUnya i'lerine kanf
mamuı (yanhz vicdan malı <llarak 
kallftUI lbımdır.) dltor. Nerede 

"Masonlar telaşa dUe-tüler. Duna 
müteesaifim. Bir gün Türk milleti 
ağhyaca.ğına varsın nıasonluk üzül· 
sün. Mücadele devam edecektir. Kor
kumu-ı yoktur. Masonluk milliyet 
ve din farkı gözetmeksizin Türkleri, 
Rumları, Ermenileri, Yahudileri, in· 
gilizleri saniibam denilen ·~ll~hın 
himayesinde kardeş yapmak ı tıyen 
kapkara müteaııısıp bir meslektir. 
Masonluk siyonist Yahudiluin elinde 
bir soygunculuk vasıtası olmuştur. 
Mll5on1uk atınH dü mn~ Tür:k genç
leri clferimizden kopanlmıs sevgili
lerdir. Prensi,>lerin düşmanıyız. 
Yoksa şahılann değil ... 

Nazım Şakir, Şükrü Enıin, Niya.

1 
zi İsmet, TalU beyler. 

Pe111embe: Masaj ve tedavii miha
nikl, lıarid, kadın ve doğum. 

Maıallah çahpyorlarl 
Darülfünun mi t. kanun çıkbktan 50 
gün sonra, darulfünunu teklmü\ cttlt· 

mck için bir r.roje yıpıcaklannı 
söylemişti 

Bir de (masonluğun) adına ne 
hakla (Tllrk yükselme cemiyeti) de
nerek hakikat gizlenb·or. :n mart 
hatlfMslnde asılan Derviı Vahdeti 
lnanlata (ittihadı Muhammedi cemi· 

Mahmut Esat bey (Hiirriyet) ga
zetesine aynca beyanatta bulunarak 
maşrikiaıama ve bar.r masonlara 
şiddetle hUcum etmekte, tehlikeleri 
gösurmek~dir. Bu hUcamlar bura
da .dAka ile taldo edilmektedir. 

Şemsettin, M. Kemal. Refik MUnfr 
!?.eyler hizalarında işaret olunan gün 
terde Gülhane haataneai kliniklerin
de mccant olarak hutalarını kabul 
edecekleri hastane müdürlüğünden 
aldıltmıı bir taminıde yuılmaktadır. 

Tam 27 9U11 geçti 1 
Hlll bir ~s. bir hareket yok! acaba 
butstikbıl slıuının hududu nerede ? 
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.... -~ d ? Yann Peşteden ay- Çarınmbada Kadınlar kolu 
diler panya yamı gi iyor • r usı~~~~1!",..ı. 1 zahıre mcırı •• ı ... .._ ıı. ı.mır Hmnımı.n ... ıın ·-

E t b ık 1 d dotruden dotrur• temas ve blNrruf için plı9.._ 
I _..dan gelen Don rnes O a an ar a Hf. • Macar baıvekili Kont Ka- edemedlklerlnden mu,tekl .. bqladll•r 
;~=~erf toplayıp eski memleketlerine rolyi ve zevcea. Macar sabık Bıuud Çar,amba muhabirimiz IJfl· /anlr mulaabU1ın&den: 

.-.dlttlrmek için hazırlık yapıyor! baıvekili Kont Betlen ile zevce- zı11or: Muhtelif tarihlerde lktmat" 
•- •İ, eabak Macar başvekili Kont Çarşambada !t28 M!nesinde üç yüz tasarruf fikirlerinin neşir •• tud-

t.JMUl78d• cUmJnariyıtln illnı nagor inşasına çalıştıkları gibi To- Teleki ve zevcesi, Macar bari- elJi bin küsur çuval mısır ve kırk mi için mtlteaddit çtmalar ,.,.. •• 
._.., ftldl)e oradan hleret e- ledodaki nkl 1,lnagoklannı istirdat ciye nazın M. Valko ve zev· bin çuval fasulye ihraç olundaiu faydalı itler ıörea milU iktraat w 
... ;.Jaadflerl•, tekrar lapanyaya için t.,ebbüslerde bulunmaktadırlar. cesi, fevkalide murahhas elçi zamanlarda bu memlekete milyonlar tasarruf cemiyeti heyeti ldanlıl 
a..ıe& •m .rtne İspanyol tabiiyeti· Yalfm şarkta yaşıyan yahudile- Kont Kbuen Hede"ari ve ıirmit: Şayanı hayrettir ki Samsun bu aene fehrin muhtelif ıeattleriad& 
- acıı11ekl11ri pyt olma~u. rin, ınekteplerinde, ve gazetelerinde . l V ve Çar&§mba bankalarında beş ve iktısat ve taearruf kollan telldl • 
-r zevceıı, piyade J. enera i itez on il 1 k k 1 d•"'- 'b' o .... ne "nr _., n-- faal'- ı ri ile •--·--Rtr araldl ita p)'ianrn asıl ve esa· lspanyol lisanını muhafaza ve bunu K ra 1 a ma '6• gı ' """ !ı(C• • m- lllM:'re ..,et e _ __,_ 
• olmadlfı aöylenmlş ise de bunun asırlarca idame ettiklerini gGren İs- arpatby ve zevcesi, Marqal şamba köylüsünün elinde yalnıı a- etmiş olan haanaefendller ticaret ft 

hak'k ti ıı-.a _._ di.r.ı ı ı Roeder ve zevcea1·, Macariıtaum fak para olarak elli Ural:k görülmek· sanavi oduı alonunda Vail K&" 
ı a -e "'"me 6• an aşı. . r k h d'l . ·ı (Ana , 

maktadır. panya rıca ı, şar ya u ı en ı e Ankara sefiri M. de Taby ve te idi Halkımız tasarruf bilme- um paşanın riyaseti altında .,_ 
\'atan) lan arasında resmi bir müna· d'A>i d b ı · t d me- ı ı -ıu..• k ı (Taymis) in Madrit muhabiri ta- zevceıi, Naibi Hilk6metin ıivil '6 n en a para ara v&ZJye e e anmış ar ft UHllUm arar ar .. 

rafından verilen malftmata göre 1492 sebet tesisi için çahtmışhlrdı. Hatta kalemi mabau mldilrl M. Ver· )'ip elinden kaçırmıf ondan sonra mtşlerdir. 
miiteveffa diktatir Primo de Rivera da 929 ve 930 senelerinde bereketli Vali pap eelae7f açarken h• ... 

de, katollklerin İspanyadan tart k 1,.. teay ve zevcesi hazır bulunm8f• mahsul idrak edememiştir. _.__.a. 
re teb'it ettikleri yahudiler, lsp:ın • İspanyol nülazunu neşretme ~·n !ardır. fendilerin daTetlerlndeld •-

1
.. 1 d -a.tı'" Jspan Bu sene yani 931 senesi bu yeşil Ta- .__ .. ve kadınlar kolunun memJtlm. 

'fad:ı cumhuriyet devrinin açtığı hazrrladıfr P an ar a. ..-- ııe • -· 
h d·ı ı dU•ünmüş ••v•kllln •l,afetl nada misli g8r8lmemft 8yle bir fey- tfmisin lktıaadl lha..tnde 1IM'Rtll& 

hürriyetlerden istifade etmek eme- yadan kovulan ya a 
1 

er -s • Peşte 12 (A.A.)- lımet pap zU bereket vardır ki 928 senesindeki yamlan möşfik ellerile armak w 
ı:ndedirler. ve onlardan istifadeyi ihmal etme- H f k ~-.. · b 14 z. re a atinde Hariciye Yekili milyonlara kavuşmak ve kölilUmiizün tedavi etmek husuımada ti•u~· 

.Hunu ispat eden delillerden biri miştl. Müteveffa diktatör, u P • Tevfik Rnıtn bey olduju laalde yUzUnU gUldürecek bfr senedir. Vak- kadar p.terdildert kudreti Wr 
birkıııç gün mukaddem, 400 senedenbe IUl\I tatbik için lapaaya hariciyesine tmda nafi yatmurlann yatması kat daha takviye eyliyeeıNlerlae i-
ri !lk defa olarak Madritte bir yaba· tabi yeni bir daire vücuda getirmiş sabahleyin ıebri ve mllzeleri dolayısile idrak olunan mıRr ve fa. pret etmipir. 
dinin reemen evlenmesidir. ve ona (Harsı münasebetler h~yetti) gezmitlerdir. Akpma do;nı Bat· ıulye gayet temiz olduta gibi 928 se- Kadmlar kollanam ......... 

Fu yahudllerinden biri, lspan- unvanını ~rmiştL vekil Kont Karolyi ile g6rlfe- nesinden pek çok fazladır. aemtlerde beler qtlfk faal aa 
- hükOmetine mllracaa& e•erek, Cfimhuriyet rejimi bu teşkilatı ip. cekler ve mllJAkatta Hariciye 1 8, i-•mleri -- hafta teahlt oıam-. 
,_ ka etmiş bulunuyor. Teşkilatın he- M. V k 928 senesinde 28 kilo fasu ye 191 ·-~ 
nktile izabeli& ne Ferdinand tara· nazırı alko da bulunaca hr. lo Ura ve ı.t okka mısır 300. :u,o ka- tu. içtimada huır ba'hlnn ....... 
fmdan neşrolunan beyannamenin defi, İspanyol harsını neşir için ça- Bu aktam Kont Karolyi, TOrk r1lf iken 931 aenaiıM:le maalesef 28 fedller her M1Dtte ba itte pllfllı' 

L O n bu beyan- hpıaktrr. vekilleri ıerefiae evinde bir zi· kka f ı n... Ura u kk cak mltemmlm azalan hltihap .,ı.. ilgasını tstemi§t zama T-ı..tlAt kurulduktan sonra lspan. o uu ye -. ve o a mı-
•amede ... alz)er d7Jenlyorcla. "'9ft' yafet •erecektir. 11r 50, eo kanıtlar. mitlerdir. 

"'Bizler bfitiln ilkelerimiz dahilin· ya,. lspanyol muharrirlerinden Don Çarpmbada zahire üzerine it ya.-
.ae "'*llTV9.• erk_., kadın, her ne yaş- E111Mto Cabelleroya prka göndu· B d Macar gazetelerl pan .. ok tUccarlanmız varsa lla Av- Çlll111en hUkOmet 11 .... ı 
a #""'r"'- ıca. b t, y · ta B lk u apefte, 12 (A.A)-Bnttın 2 J_,_.a Ud -a... 
tan Ola

-• olsan, bilthn yahadilere mft; a za unanıs n ve a an· lb .... a,,...ı mulaoblnlJUM6•: a _. 
a- gazeteler Tlirk yekillerinin bu- rapanm raç kapılannı bulamadlA" teraldd 

........ m oldafamazdaa, onlarm 1492 lan ziyaret etmiş, ondan sonra ·rur- lanndan mutavauıtlarla it •lr- )Ayetinde glndea r8ne 
_. 'h ti d d ı · .. ~ ... ka .. .._ b radaki parlak istikballeri baklan· ' umran eeerleri .....&.olmaktadır. illa 1e11•fnin temmuz nı aye n e, • kiyeye t ae mış. ve - 1 ...,. •· mekte iseler de bazı def al ar mUhim u ~va• 

d bi 1 ta. da tafsilitlı makaleler yazmakta gtlnlente de UrfaJ& yirmi kilometn 
fallan, Jazlan, erkek Ye ka m z unmuş zararlara ataramktadırlar. 928 se- meealede balan• Çllmen k.,..._ 

•
- ... ıen ile btlttln memleketfmfz • Don Emesto bu tetkikatını ikmal •e mOtarilnileybOmamn reaimle- n--'acle Avru-- ibra.. olanan fa- __ .__ 
"'~· t · · d at• -.,- ~ yeni ln- edilen hatmet k-----

.. aynlmalannı, ve kat'177en aY· ettikten sonra spaayaya dönenık nnı e neşrehnektedir. sulye çuvalları araaında cuzı mlk· açılma .;rasimi J&pıldı. Ba blll& 
ilet etmemelerini emir ve irade e- tetkikatı (harsi mUnasebe.Ue) heyete Venedlkten hareket tar yq nhar etmeli berine o s.ne i- on odalıdır, .ailaa ve Arif bir ... 
diyoruz. Banlann her hangisi mem- bildirmiş, ve bunun üzerine onan Veaedik, 12 ( A.A) - Ege çinde fasulye alışverişi bir buçuk ay ki14e tnp edllmiftlr. 
Jeketimile avdet edeeek oluna • yeniden şarka izamı takarrilr etmlt- •aparu bugtın saat 12 de bura· kadar Buhran geçirmlt ldL 
Jüm Cft&Sına maruz olduktan başka tir. ya gelmiştir. iımet pf. Hz. per- Da sene ticaret odur 
bütiin malları ve mülkleri mOsade- Don Emestonun f'.lphllt tetkiklere ıembe gnnn Veaediğe gelecek ihraç olanan bilflmum mah111-

re edl·ıe--Jr hazinemize verilecek· A'ike vatile lsı,anyadan kovulan ya. 1_ Hl sıkı bir kontrol altında bulan-
n• ve •.:oıamı iataabula hareket 

tir... hudilerdea Selinikte 6.5,000 Yugoslav edecektir. maktadır ld bu sıkı kontrol memleke-
Şayanı dikkat olan bir nokta, ka- yada 26,00Q Tiomanyada 20,0Q<>, Bul- timiz ihrat~tı için çek iyi netice-

tolik kırallar yah.udill!ri kendi me gariatanda u.ooe. nlıı•ı 'ftrdn. Ba9vekll dlla Kont Betlenl ler vermektedir. 
lek.tlerinden kovmakla, Amen"ka- Onan TUrkiyedekl yahMilerdea B zir•~ etti Çarpmba Ttlrklyenin bir Tunası 
nın Kolomb. Palosta naUsait bir ril• ne şekilde bahsettiff mal4m değil-j' udapeıte, 10 (A. A) - lamet oldafllnu Be sene enel dalref lntl-

H_,,,.n .... fi" 
Her sene tetrlnievelcle apl ... 

mutat ola nTeldrdal laaJn• s1m. 
satım panayırı, Teldrdaiala JUl1a 
saat mesafede bulunan (mer'a) 1-
ai•ılt yerde açılmıştır. Puayır•a k 
HM fula bir alm, atam faall,.el 
&he çarpmaktadır. PuaJll" ~ ... 
deftal etmfttfr. -Pı. Hz.le Hariciye Vekili T evlik ~•- -'den uhte Asım ine onlara ve onların nesillerine dir. İhtimal ki kendısi hali hazırda R laabiy_.. • ., •• 11! rem :n btiyill sahayı temin etmişlerdi. mexuı olduğa ikinci seyahati es. llttl Bf. bl,tl!r kOfUlardan a•· lieY de Vakıt ritanlan•da yanut ldLl•m•e•t•li•m•eb-'u·u-mç•lf.tç•i•Me_h_me_t_beJI __ • 

Kolombus, Palesde müsait bir rüs nasında bunlarla m~şgul olacaktır. detle kendWne ameliyat yapıl- işte bu Tunanm çalıfkan klyJIBI teşvUdle ve yeni ıeJea •uktedlr 
• IDlf olup _._ry d tm L mD,.,nlarca kilo yetittfrdtli ha- banka memuru B•••n bevla m•~ 

...a. bekliyorken, yahadiltt1e dcla hır Don EmHtonan birinci seyaha- AD.--- om • ya aa• ak'--1 ı d-MI k - ' ......-

.... rhe d ğ ta olan aabık bqvekil Kont Bet· babatr asri m tin:' er e ... ~.. ara sa- propapndalan De ba fikir me.ı. 
f•f de hareket etmiş, ve ga 0 

• tinde vardığı neticelerden biri, bu leni ziyaret etmitlerdir. pan1a yetiftlrmektedir. Eler k6y- kette uyanmıştır. Bu hafta lçiıade J• 
ru gfdeeetfne pm istikametini tat- yahadileria İspanyol musikisini ve IUmUz urf zJraatle teçhiz edilse pılacak içtimada memleketmizde k .. 
muşta. Çok ıeçmeden Akdenizin şe- lspanyol filmlerini çok sevdikleridir. d Operact. terefleriue saat 19,30 yukardakl rakamlara dalıP Uç dört operatlf tefkllltının temeli atbnu• oı.. 
hlrlerinclen herbfrf bir yshudi cema· ·Bunan üzerıne ispanya hfikftmetl 8 verilen koDMre gitmifler Ye mislinin Ube edflmeel llztmdır. Neti- caktrr. -ır 
atini almış bulunuyordu. Bunlann yakın prka, bt~ kitaplar gön- misafir olduklara otelde aupe ce itibarile ba U~hfzatm temini Ba kooperatfllerin t....., ... 11 _..... 

t 1 Fi d Fransa yapmıılardar. ..._ -r- ....... 
bir kmmı ta ya, an re. . d~rmete, ve yahudiler ıaralından B kly18m8ztln ua.basr olan ziraat rtlnden itibaren köylUmbtln alnatl 
n Almanyaya gitmiş fakat bJlAha. neşrolunan gazeteleriD bugünkü is- K ugOn 6ileden enel Kont bankunun himmetine baihdır. urlleşmif demektir. Ve ba ,una de 
re en m8him kısmı Türkiye, Yana· panyolca ile makale neşrine tepik aroly ve M. Valko ile mutat Arazi mukabilf köylüye verilen Çarpmba bir zUrra memleketi olarak 

8ı.tan, Bulgaristan, n Fasta top. etmete batlamıştı... ziyaretler Jaatf olunmuştur. paradap klylllmllz hakkfle istifade tes'it edecektir. 
Janmlfe bir kısmı da Arjantin ile ispanya cumhuriyetinin vaziyeti, tt.ı,. ile lll'lllftlZda ~•pllaak etmeUnl bilemJyor. Cilllıkü onu Mem1ekethnlzde bir Jsplrt. t• 
Meksika•• tavattun etm!~~rdi. Baı'T yahudilerf ~K Umitlendinniş bula- T" llcaMel ;-•kaveı .. ı -'al bir elin idare ve i11&t etmesi rfkuuun tealai etraf•u ... ı pı... 

lapanyanın ancak Ma ve Ç" k:ı . dl k d 1 "d aıyeakte,d 1 (Huauaı surette lbımdır. Kooperatif tfrketleri. pldığını n lhtlyaamsm nelmlea s. 
• •on -hlrlerinde kU,..an. bir -hadi rıuyor. un :a şım ye .a ar spaa- gı en ar a Ulm&zdaa) - Roma f " _ ""ua ,_ ..,.. Ba kooperatl tetkilltı heaib köy- baret o1dufunu lldnd mektabulda 
eem•ti ticaret sarraflık ile ya onlar için memnu bır memleke-t ıelirimiz Suat B. M. Grandi ile, ltmtlslln kafuma iyice yerle,. yazacafım. 
..... 1 o1abillyor;:. Bugün banlar fibi idi. Cünıhuri~et bu vaziyeti de- bu hafta içinde ikamet mukaveleai memif o1daiudıa muvaffak olunam.ı-
Mr tarattaa Banloacla yeni bir si- ğiştirmiş sayıl:ıbmr. mDzakereaine bqlayacakbr. 10rda. Ba defa mealeketimizba kıy. 

Tefrika 
No. ı 30 fiilli K1111ller İÇİl~B 1 

Tercim 
eclenı 

Dollln 
•• 

Mazur bllAhare füdkulll ..... 'ti, 
.-ıaaıaa kadar tahrip edildlflni 
rus istihbarat sabltaafMdan iğre
aiyor. Ba suretle fabrika gayrif a
al bir hale getlrilmittL Garibi de 

ki Ruslar Maza111 Briaask şeh· 
:.e g&adererek f abrikanm tahribi
ne yardım edenleri buldurmak isti· 

1 TabH Ma.zUr bu vazife ile 
yor ar. d 

f tlhbaratından a)Tıhyor ise e 
rm s · ......... ta 
B ·yanskiY• getmiyerek ~a • 
ra~larda 4olqıyor. Bi "aç ıiln eon· 

R istihbaratına verdifi raporda 
ra U8 dana .. rkara-
ftk'anm faillerini mey 2 

madıfmı bildiriyor. 
Tallinfsl yardımı ile yeni bir va· 

dfe De cmu Rmlar blzfm tarafa gin-U 
derlyorlar. Yukarda .zlkrelanan ~ 

lfade.ıne nuaran Rmlar :um: feYketlnl tetkik ediyorlar. 
Son zamaalarda maklıdatln meç

Wr ...-ıa fabrikaya •irip 
cAtlfl u1q1Jıyor. Ratt:ı bu meçhul 
.... slr9 bir bekçiye Rm eaaela 

n11111 fotosraflan P.terildlit sa
mu bek~ Muaru taaı1oı: ve (m• 
hul plU8 bu idJ) diror. 

.... u ... Yede 
01 Mazurd:ın ayrılmak benim fok 

mcya'Jlyetiaıi ?Dutip oldu. Bir gece 
evvel odamda beraberce sipra içi
yorduk. Öbür gün ihtimal ki BerJi. 
ne gideeeiimden kendisini de bera
ber alacatrmdan bahsettim. Mazur 
sevindL Berlini görmemitti. Girmek 
çok arza ediyordu. 

Ben sözüme devam ettim: 
-Sen Berlin civarında kalırsın. 

Ben cepheye avdet etmeğe mecbu
rum. 

Taaccüple Jtlıdbne bakarak: 
- Ben niçin orada kalacağım, bir 
~ mi oldu? Yoksa istediğiniz tarz. 
da ~JlfJll&drm mı? 

- Ma.terila ol Manr, makudım 
seni rus istihbaratının tehlikesiadea 
kurtarmak. 

Mazurun tehlikede oldufuna siy· 
HJ- ...... lprt getirtti• 

fabrika haönl• ••lattıklannı bir 
ken ..__ teki&r ettirdim, Mazar 
dikkatle hepsbü dfnli1ordu. Oldu
fa yerde donmaf kalınıttı. Fakat be
nhn kendisine ihtiyacım olduğa bu 
•ralarda NPH •asrı aynlacağı· 
aı ldrü ..._fyordu. 

- Bent niçin himayeye çahpyorsa· 
naz. Ben her tllrlü tehlikeye rağ • 
men llzin 1 çin çalıtabileeek bir ada
mrm. Zannediyor aıusanm ki beni 
Ruslar dfri olarak YakallYJlbllirler? 

- Rua istihbaratı seni tekl'Bl' ya· 
kalamak için para earfından çekin· 
mez. Senin pybubettn bizim için 
bftylk bir ziyadır. Sen bizim fçin 
çok krymetllain. Eter biz tekrar ta
arruza geçenek leni Berllnden yt. 
ne vazife başına getiririz. 

Mazuru unutmıyacatıma dair 
kendisine siz Yerdba. Mazur diyordu 
ld: 

- Ben kendimden ziyade elzden 
enilişe edf7orum, ldınee7e itimat et. 
meyiniz. Raslann büyük bir Jıu.. 
retle ılzl ya.kalamata amade ol· 
duldannı biliyorum. Zannecl.,. 
ram ki en ziyade mllfber oldaklan 
Alma, efzsfnfz. 
....... Mazannt .. ·~ 

nuih&Uat sQlerek mukabele etmif
tim. Hanla baflansıcındaa itibaren 
ilk olarak Uç gtln için mezaniyet1 
alml§tım. Ertesi aabalı Mazurlaı 
Berline ureket ettik. 

BfMUn yol m6ddetfnce maiyeti· 
millide harp potls haftye1el'f balu
tlDY"Ordu. Mazuru Berlin civanıa
dlki Bavelbers illera prabonua 
teslim etıaezdm evvel erilnıharbl
Jel umumiye mümeeslHJfinı Efya. 
ret ettik. Blylk rtltpeU bir zabit 
Hazarla 11111n bir mtlaahabeye bq
ladL Bfllhare bu zabit bana, MRZUI' 
ıH'i seki ve ukerl her sallada malt
mattar bir casusa teeaatıt etnaeditlnl 
itiraf etti. 

B&'felbergde Mazurdan aynlmak 
kolay olmadı. Mazur ıfbi bir me
sai artradaşımı kaybediyordum. Ni
tekim Mazurun yoklatunu her sa 
retle hisaettim. Bir kere Mazu. 
ru 1916 senesi Bavelbergde ziyaret 
ettim. Ruslar tarafına )farurun 
yakalanarak kurşuna dizildithıi 
ipa ettim. Tabii bu şayia Mazurlla 
izini kaybetmek içfndL 

Partizan (aulkatçdar) avı 
L'd.I llflJlda lldllrildl soğuklu 

b&§lanuştı. Karlan• irUfal ...... 
71 geçıyordu. Tam maaaafle cepta. 
de bir ruı kıf1 18f110rduk. Da • 
ınanlar sarfında cuaal8k ,....... 
nın :mkAnı yoldu. haftalar, aylar 
geçiyordu. mflnfent IMr •IWll eep. 
heden uzaldqmua pyri mlmklln i
di. Bdyle bir kiıue ya 2~ kartla
nn hflcaınana atrar 1ahat da do
nar kalırdı. 

Nftekfm eaaf bir yahudl iki be1· 
sfrlf kızatı ile kurtlann h8cum
atramıt atlar da kendisi de kurt. 
Jar tarafından parçalanmıştı. Ba
kiye olarak kızak ile yahudinla 
çizmeleri meydanda kalmıştı. Ba 
zamanlarda partizanlar öyle kesret 
peyda etmı, lyle eesur olmuşlardı 
ki, demiryolu boyunca yakn.tama4lk· 
lan nibe~t kalmamı,tı. Bu drl
nün yatağa civardaki ormanlar 
idi. Bizim için Ruslardan dyadı 
banlar aaha tehl•eıt olmatJanb. 

Ancak ilk baharda, tarlana .. 
ridftl bir zaman ba haydutlarla pl'o 
pışrnak fırsatı hAsıl olnnıtta- Hq. 
dutlann merkezi annettftlm aftıl 
NMorredek baahur ldL 

( ""-llllQ 
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ı 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan J 1 Mahkeme ve icra ilanları 1 
lzmittekJ kıtaat ihtiyacı için sığır BeşlktQf icra daJruind€n: 

eti kapalı zarfla münakasaya konmuş· Nikoli VasiJyadls efendi ile madam 
tur. İhalesi '1:1 - 10 - 931 sah g\inü Eraksia Vasillki; ve Eliso, Ifatina, 
saat 16 te lıınitte askert • a.Al. J{om. Anastasya, Margerotiniıı şaylan m~· 
nunda icra edilecelttir. Taliplerin iha- tasarnf oldukları Fethiyede kıltip Mi
le saatinden evel teminat ve teklifna- sattin mahalle.!inde ilacı tbrahlm 
melerile mezkur komisyona milracaat- soknğında mükerrer 11 No. 1ı ve eş-
Jan. (407) (3024 carı mütcnevvialı bahçe ve zemin ka-

"' • • tında çimento döşeli bir mutfak ye-
Konyııdaki kttant için hir aylık un mek odru ı, kömürlük, Birinci katta 

kapalı zarfla münakasaya konmuş- bir halA iki oda ve bir koridor ve ikin
tur. İhale i 28 - 10 - 931 ~rş.'\ -:ıba ci katta bir hala ikioda hir yüklUk bir 
gUnU saat 15 ~ yapılacaktır. Şnrtna- mutfak \'e çatı aruını havi hane ald
meyi almak fstiyen1er her gUn ve ta- i:adarlara tebligat ffa edilmediğinden 
llplerln muayyen saatten evel teminat 3 Uncil artırma icrıuuna k:ırar verilmiş 
ve teklifnamelerile Konynda askert oldu~undan talip olanların yevmi mU
satm alma komisyonuna müracaatla- ıayede olan 15 • 11 - 931 pazar ı.cunu 
n. (394) (3013) aat 15 te ktymeti muhammanesi olan 

• • • 1600 liranın yüzde ona ni~petinde pey 
Kapalı zarfla U!klif edilen fiııt ga- akçesini mUstashiben Beşiktaş icra

li görüldüğünden reddine karar veri· sının 931 - 1100 nomaın~ına münara
Jen 240 hayvan pazarlıldıı almacaktır. caatlan ilan olunur. (1 40) 

Pazarlığı 20 - 10 - 931 pazar gtinü lıtanbul mahkenıri tUliye üçünC"ü 
saat 10 da . y~_ıulaca~~ır. 'fallpler!n llukuk dairesinden: 
şartnamesinı gormek ur.ere her glin E k f "'d'' · ı· t f d 11· · v a mu urıye ı ara m an ırıs 

'.Ankara merkez satın alma komfsyo- to Pandoni efendiler aleyhine Fatihte 
nana mUrncaatlarr ve pazarlığa işti- imareti atik mahallesinde yeni hamam 
rak edeceklerin yevmi merJcQrda te-- sokağında 52 numarh fırm arsası ca. 
minatlarile mez.ktlr Kom. Tfya!etine nibi vakfa ait oldufundan ta hihi 
miiracaatlan. (482) (312(!) kaydı hakkında ikame olunan dava il-lS- 10 _ 93~ ~a:ar günü saat 15 zerine berayı tebliğ gön~erflen da~a 
te ihale edileceği s, l2, 16 - l~ _ 931 arzuhali mumalleyhfn ık~metg!hlarr 
.L....:1..1 · d 'l"' ·ı 330 t k k me<:hul olduğu beyanfle bıl! tebllf 
l.&l"uı erın e ı un erı en on o . . 
ı.·· ·· .. ·· fh 1 . 13 JO 931 iade kılınmış olmakla 1anhı ll!ndan nomurunun a esı - - 58· " • 

ı .. ·· t 16 d 1 kt T itibaren 10 gun zarfında cevap verıl· 
ı gunu ı:ma a yapı ııcn · ır. a· • . . ')"' 1 

J• 1 · rt · 1 k 1 w me ı ıçın ı un o unur. 
ıp enn şa nameyı a met · ve paıar ıga --------------
fştirak etmek Uzcre yevmi muayye- lstanbul ,,edinci icra dalresirıdtn : 
nJnde Fındtkhda IH. K. O. Sa. Al. Bir borçtan dolayı maa ayna . o-

111 ~urus yüzü ile ~us toyü yastı~ 
lstınbulda Çakmakçılar Sandal~·acılarda kuş tüyü fabrikası yüzile ~ilte 12, yüzıle 
yorgan 15, yağlı boya yastık 5 liraya. kuş tüyünün kilosu 100 kuruştan başlar. 

Kuş tüyü kumaşların her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel. 2. 3027 

Jandarma satın 
misyonundan: 

alma 

Büynk kaıan 
adet 
19 

Küçük kazan 
adet 

49 
Süzgeç 

adet 
33 

Karavana 
adet 
830 

Ta•a 
adet 
26 

Kalem 
8 

Saplı 
adet 
33 

Kepçe 
adet 
31 

ko-

Kevgir 
adet 
52 

Yukanda cins ve miktarı yazalı 8 kalem mutbak ~devatının 
yapılan münakaıaaında verilen fiat haddi liyik görülmediğinden 
17 - to . 931 c~martesi günü saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 
Taliplerin teminatları ile Gedikpaşada jandarma satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. (3148) 

Tütün inhisarı umumi müdir
hğinden: 

1225 kilo pamuk lclğıdı 
S Varil katran 

Cibali •mharımııda mevcut 1225 kilo pamuk klğıdilP. mezkur 
ambarlar önünde üç varil katran pazarlıkla satılacaktır. Taliple
rin 100 lira teminat akçelerini hamilen 31-10-931 cumartesi gü· 
nü saat 11 de Galatada Milbayaat komisyonuna müracaatlan. 

(3142) 

kom. nuna müra;n:t~arı. (433) (3127) ::~~i~::1~er~~ ):::::~i k:uu:.:ırteei '~u~ Em n ı·yet sandı gv ı em la" k mu·· zayedes ,. 
merö~:~l::~ t~:::. l~~i!' ~~~a:~: :.~n::a~~.:~:~::::d:~~eüı::::~ 
sa)ia Jrnnmu ~u~. İhalesi 15 - 10 - J31 paraya çevrileceti il!nolunur. (la1!!) Kat'"ı karar ·ııaA nı 
perşembe glinu saat 16 dn Dort- . 
;,;oldn askeri atın alma komi~yonun Jstanbul ikinci icra r.ıemurluğun· 
dn yapılacaktır. Ta1iplerin şartname dan: Müzayede Hesap 
nlm~k ve münakaşaya gi~mek üıere Bir borçtan dolayı mahcuz ve aatıl· b deli No. 

Merhunatın cins ve nev'ile 
mevki ve müştemllltı 

Borçlunun 
i5mi 

tcldıfnnme ve temlnatlarıle mezkQr . e 
komisyona mürncnatlarL (358) (27$.1) ması mukarrer bır adet Fransız ma-

• • • mullıtr somaki tqh bayo I tanbulda 

O d hh. iht· 1 1 1 d t 1\tnhmutpaşa başında Büyük Abı.t e. 
r u ~r ıye ıyacı ç n a e d d ı·k K .. 

Elekt k idi ğ f 'h 
1 

k fendi hanın a 8 numara a an ı ·acı o 
· ro ar yo ra cı ıızı pazar ı w • 

'"'uretile 1 10 931 t 'h .. se oglu Bavlıikı efendi mağazasında 
"' .. - - • arı t'aznr gu- J7 -10 - 931 tarihine mUsaClif cumar-
nu saat 16 da ko~ısy?numuzda l~r~ tesi ünü saa't 14 _. 15 tearrk ıırttınua 
kılınacaktır. Tnlıplerın şartnamesını g . .';S 

l k 1 ğ i t
. k t k .. ile satılacağından talıplerın ha::ır bu· 

a ma ve pazar ı a ş ıra e me uze- . . 
k · ü tı ( .. l,..) lunmalan ılan olunur. (1&~8) re oıpı yonumuza m rncaa • • ı 

(30 9) -lıtanbul cııliye mahkemcıi birinci 
• • • hrıkukdalresinden: 

790 1327 Tophanede Hocaali mahallesinde eski Domunkolo 
Sandık ve yeni Lülecihendek cadde-- Kasyo vefet 
sinde eski 55 ve yeni 51 No. it yllz Paakove)a 
Oç arşın araa Uzerinde klgir bet bu-
çuk katta on oda bet ıof a bet mut• 
fak bir antre, bodrum, çamaıırhk sa-
bit kazan ve Uç arıın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. (ikinci kattan iti· 
haren tahnit vardır) 

Çatalca müstahkem n:e\·ki ihti· lstanbolda Mahmu~paşada , Kefeli 2167 2055 
yacı için sadeyağı Ye sabun n te~rini- h~nı.nda Hacı Ebubekır zade !ıfu. t:ıf~ 
evel 931 perşembe günü J5,:30 da ayrı Nurı bey tarafı~da~ 1 .~anbul bırıncı 
ayn pazarlık suretile alınacaktır. ,·nkıf hanında dordundu katı.: 47 ·-19 
Taliplerin yeYmi ihaleden cvel şartna- numarada H. R. Vahabof bıraderler 
meyi almak ve yevmi mez.ldirda pazar· :ıleyhine ikame olunan davadan dola
Jığa iştirak etmek üzere Fındıklıda K. yı müdeaaleyh namına gönderilen 
O. Sn. Al. Kom. nunn mUracaatln· davetiyenin mumaileyh ikametgAhı 

Kasımpaşada Sururimehmet efendi 
mahallesinde eski Mevlevihane ve yeni 

Cafer Ef. ile 
Şerife H. 

r. (443) (3169) hını tebdil eylediği ve ikametgahı ha· 
• • • zrrasının meçhul bulunduğu davetiye 

:Muhtelif renkU! bir mil)·on adet ıahrına verilen me~ruattan anlaşıl. 

Giılice Evliya sokağında eski 52 mü
kerrer 54 mfikerrer ve yeni 92 92-1 
No. la yli% otuz arşın ~raa üzerinde 
kagir üç buçuk katta ve Uç daireden 
ibaret olup bir No. lı daire Qç oda 
bir tahta sahanlık bir mutfak bir kö-
mürlük bir çamaşırlık bir methal biri 
çini olmak üzere iki antre iki .numa-
ralı dairede dört oda bir sofa bir 
mutfak üç numaralı daire dlSrt oda 
bir sofa bir mutfak listil taraça zemi-

ni ve birinci katlarını kısmen dükkin 
İfgal etmekte olup dükkanın üstünde 
zemini çini döıeli asma oda ikinci 
kattan itibaren çıkması ve bir balko-

makara kapalı zarfla münakasaya· dığından H. U. M. K. nun l!t, .142, 
konma tur. Jhnlesi 24 teşrinisani 931 14S ve 144 Uncü maddel~rine tevfıkan 
tarihine müradif sah gUnü saat 15 te müddeaaleyh hakkında ih\nen tebligat 
yaprlncaktrr. Taliplerin şartname ve lcr:ısına n bu baptaki tahkik~trn 3 
nümunesinl görmek Uzere her gUn n tt'şrlnlsanl 931 tarihine mUsadıf !!alı 
münakasaya iştirak edeceklerin 0 gün günü saat 14 e talikine karar verildi· 
ve saatinden enl teklif ve teminat (:'inden tayin olunan mezkör günde 
mektuplanru makbuz mukabilinde An nı:thkemeye gelmedifl veya mu~addak 
kara merikez sabn alma komisyon ri- bir vekil g~ndermediği takdirde gıya. 
yasetine tevdi eylemelf'ri. (346) (2700) hında tahkikata ~evam olu~acıığı teb-

• • • liğ makamına krum olmak üzere ilin 1258 7018 
Evelce satılacağı Hanedilen K. o. o_l_"l_nu_r_. ___________ _ 

nu havi bir apartımanın tamamı. 

Beşiktaşta Teşvikiyeden müfrez Mu· 
radiye mahallesinde eski Karakolba-

Nazmi B. 

nun nakliye Tb. da mevcut 2SO araba Doktor 
gübresine talip çıkmadığından paznrh- Hafız Cemal 
ğa 15 - 10 - 931 perşembe gUnU saat Dahllt hastehkları muteh•••••• 
14 te devam edilecektir Taliplerin Pa· Sıra numarasını beklememek isti· 
zarlığa iştirak etmek il7ere Kom.a yerler, kabineye mUracaatla veya 
müracaatları. (439) (3165) telefonla randevu saati a1'!1ah.~ırlar. 

Cumadan maada her gUn oğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar htan

Eskişehirde 4. Cü. K. o. için kapalı bulda Divanyolunda US numaralı hu· 
zarfln alınacağı ilan edilen kok Ye ust kabinesinde dahilf hastalıktan 
lariple maden kömürlerine talip çık- muayene ve tedavi eder. Telefon: ts-
madığından f iatlar hadd 1 itidalde gi).1:ta=nb=u=l-23t==S.====--=-==--== 
rüldüğü takdirde ı - 10 - 931 pazar •ı ambalajı için dört kalem ambal~j 
gUnU saat 15 te pazarlık suretile iha· malzemesi pazarlık usulile 18 teşrini· 
le.si icra kılınacakhr. Taliplerin şart- eYel 931 pazar günü aat 14 te kG
nam ini almak ve pazarlığa iştirak misyonda icra kılınacaktır. 'l'aliple· 
etmek üzere Kom. a müracaatları.(440) rin şartnamesini almak n patarlığa 

• • • 

(3166) ıstirak etmek üure k(.\rnisyonumuza 
o • • müracantları. (488) (!UM) 

Selimiye fırını için un 15 - 10 -931 • • • 
perşembe günü 16 da pauırlık su- Evelce pazarlık euretile ~hnacnğı 
retile alınacaktır. Taliplerin şartna· ilan edilen GümUşsu) u hastanesi için 
meyi almak ve yevmi mczk(ırda pazar. kok n kıriple kömürlerine talip çık· 
lığa iştirak etmek üz re Fındıkhda 8. madığından pa7.arlığt JS- 10 - 931 
K. o. Sa. Al. komi yonuna müraca· pazar günU saat 15,30 a tnlik ve devam 
atları. (442) (8168) <'dile~ktlr. Taliplerin ~artname.sfni 

• • • almak n pa1..arlığa iştirak etmek tlze. 
Ordu sıhhly~l ecza alat ve edeva· re Kom. a miiracatlan. (441) (3187) 

ne ve yeni birinci karakolbane soka
ğında eski 23 ve yeni 33 No. h yüz 
kuk beş arşın arsa üzerinde birbuçuk 
katı kagir iki katı ahıap olmak üze
re üç buçuk katta biri natamam ol· 
mak Uzere dokuz oda bir bodrum bir 
kiler iki sofa, iki taılık ve yüz yetmiş 
bir arşın bahçeyi havi bir hanenin ta
maan { bodrum ve birinci katlarımn 
ön ve arka tarafları yeni olarak ya
pılmış diğer aksamı da tamir edilmiş· 
tir. 

Yukanda cins ve nev'ile semti ve numaraları muharrer em· 

vali gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür 
etmiş ise de mezkur bedeller haddi liyikında gürillmediğinden 

tekrar (otuz bir) gUn müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş 
ve 18T. sani 931 tarihine müsadif çarşamba giinO kat'i kararla

rının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi meıkurda sa

at on dörtten on altıya kadar Sandık idareaine müracaat eyle
meleri lüzumu ilin olunur. 

1 Gilniln Muhtırası ] 
Takvim - Sah 13 Teşrinievvel 

10 uncu ay 1931 . 30 Cemaziyülevvel 1850 
Senenin geçen ~nleri : 286 kalan günler: 
79. 

GUne' - Doğuşu: 6,0& Banşt 17,34 
Namaz vakltlerl - Sabah; 4,47. 

Ôğle: ı 2,00: ikindi 15,o& Akşam: J 7,34, 
Yatsı: 19.05. imsak: 4.29 

Hava - Dlinkü hararet ıazaml) 21 
(a.garl) 14 Bugün: ruzgar poyrazdan mu· 
tcdil. hava hafif bulutlu olacakur. 

l __ R_a_d_yo __ I 
lstenbul radyo•u 

Saat ı 8 den ı 9 i kadar gramofon 
pl4.klan neşriyau, 19,30 dan 20,,30 ı kadar 
birinci kısım alaturka saz. Vedia Rıza 
ve Nermin il. lann iştJrakile 20.80 dan 
21 e kadar Salih Murat Be)· tarafındın 
konferans 21 den 22 ye kadar alaturka 
•u. Tahsin Ef. ve Belkis IL iştlrakllc 

22 den 22 30 a kadar orkestra. 

Vakıb Abone ,artlare: 
1 3 tı 12 

Dahilde 150 400 750 14-00 
Haricte - 800 1450 2700 

llAn •artlaremızı -

Aylık 
Kuru~ 

Resmi Hususi 
Satın . 10 Kş. I 2.50 Kş. 
Santim• 20 ., 25 " 

KUçUk llln .-rtlarımız 1 

I 2 3 4 I·JO Defah• 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa mcccancndir. 

H - 4 satın geten il4nlınn fazlı 
6atın için 5 kuruş zammolonar 

BORSA 
ıı 

Kambiyo 

1 lnailiz liraıı Kr. 
.. ı·.ı.. mukabili T>olar .. .. 

.. 
• 

• • .. . 
• ... 

frank 
Liret 
Belga 
Ora hm 

Is. P:taü 

Leva 
Florin 
Koron 
Şlllng 

Peı.etı 

Mart 
Zloti 
Ptng6 

to Ley Kuruş 
ı Tıırt lirası Dinar 

C'ervoneç Kuruş 

Nukut 

ı !sterlin (lnrlllı.1 
ı Dol&r (Amerika) 

iO Frank (Frınsıı: 
r.ıret [ltalya 

O frank Belçika] 
o Drahmi [Yunan] 

20 frank llsvJçrel 
20 Leva ;BulRarj 

ı Florfn [Felement j 
:o Kuron [Çtkoslo\'ak] 

~ıllng A\'1lStnryı] 
ı P•ıtta jlspanyı] 
ı Ranmn~IAlmanra] 
ı Zloti 'Lehlsun 

ı Pengö fi' acarlstan 
o Lty [Romanya] 
~o Dinar Yugoslovı·ıl 

ı Çe\'oneç ~C\"fet 

Alun • 
Borsa Mecidiye bari el 

Bankooo \ r 

1 

lstanbul kibar aleminde 
iyi bir tesir yapan bir gala 

mUsameresl 
Geçen cumartesi akşamı. Beyoğlu ve 

[stanbul kibar ve nezih halkının mahalli 
te!Akisl olan Glorya sineması müntebap 
filmlerinden Osso firketinin fransız si· 
nema kıraliçesi Hugueuc cx • Dufloslı 
hazırlınmış olduğu "Sarı odanın esran .. 
filminin irnesi münasebetile n:ı: Gala 
mUsameresini vermiştir. 

Gloryanın \'ermit olduğu bu ilk Galada. 
Lüks balkonu bütün sefaretler crklnUc 
Jstanbulun en tanınmış ailelerinin, banka 
direktörlerinin \'e tanınmıf şahsiyetlerin 
doldurmuş oldukları görülüyordu. 

Bu akşam, cidden güzel ve tekran 
temenni olunan bU) ük bir huayı sami
miyet içinde geçmiş ve lsıanbulun nezih 
halkı, mahrum oldukları bu mahalli teli· 
ki~i Glorya sinemasının telifi etmesin• 
müteşekkir lıı:almışlardır. 

Glorya sineması. badem:ı her cumartesi 
akşamları \'ereceği Gala mUsamcrclcrile 
btanbul kibar halkının en bül iık el.slt
Jcrinden birini doldurmıya aıuuffak ola
cağını ümit etmektedir. 
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... Dünkü Keşidede kazanan Numaıralaır 
Beyazıtta Yeni ikbal klşesl listemizin gösterdl~I ikramiyeleri 

ibrazında derhal tediye edecektir. 
biletlerin 

No. 

18 
20 

2471 
4191 
4891 
569 
6751 
7601 
799 
850 
925 
946 

1045 
49 
70 
72 

951 
103 

2301 
293 
309 
329 
394 
418 
471 
606 
762 

1768 
777 

2030 
36 
42 
53 

150 
203 
317 
330 
33i 
369 
386 
587 
816 
871 
881 
963 
977 

3082 
79 

112 
273 
311 
482 
479 
506 
520 

536 5 940 50 628, 50 584 
537

1 
50 7028 501 735 ı 00 592 

5411 200, 09 5°' 745
1 

50 598 
4065 50g 110 50 8671 50 705 

841 50~ 1ı1 50 930 50 809 
92

1 
50 126 50 9701 200 859 

I 05: 50 204 50 994 100 898 
158 50 271 50 999 50 952 
J 70 5?l 302 50 ı 0021 50 ı 4078 
299; 100 359 50: 177 50 279 
3531 50 374 5~ 200 50 294 
381 5~ 379 20~ 208 5~ 395 
4271 2000 394 501 256 200~ 423 
499 sd 436 50 259 s~ 433 
576 sooo 541 ıoo 295 ıoo' 600 
723 ı 00 548 5 335 5 832 
767 50 582 50 478 50 840 
949 so 597 50 sı5 lOO 880 

5074 50 626 5 625 50 968 

101 . 5~ 718 5 783 50 972 
107 5~ 802 50 880 50 986 
194 50 918 100 918 10015029 
231 5~ 976 5 964 J 000 33 
820 lo~ 992 ıo 984 100 266 

1000 365 50 8041 5011019 50 288 
50 392 10~! 77 50 I 58 100 453 

50~ 419 50 1 1os
1 

soo ıss so 01:1 

100
1

1 5421 j 50 199! so~ 208 ıoo 77 
ı ool 448/ 50 346 20~ 288 50 829 
50 503 1000 39 Jl 50 2991 ı 00 987 

100 515 l 00 531 50 305 50 9991 
50 501 50 5771 ı 00 443 50 16066 
50 678 100 67~ 200 665 50 971 

100 722 5 882 100 075 50 137 
100 729 50! 8841 50 720 50 200 
500 8 ı 2 50 8871 50

1 
809 J 00 231 

50 96 t 50 924 50 835 200 296 
50 6092 5~ 9311 50 925 50 573 
50 154 ıo 912 so 12ı4ı 50 601 

5 9001 50 165 50 625 
ıooo 204 5~ 16 500 235 50 641 
100 249 .:. ı 
500 2891 

so 37! ıoo 405 ıoo. 661 
100 436 50 381 50 440 100 870 
50 463 50 53 50 401 50 983 
50 4681 5o; 56, 50: 54 J 5~17Q69 

500 93 200 591 5 99 2~~ :~~I 50 145: 50 623 50 129 
50 593 50 202 500 648 1000 412 

100 6 J 9 50 235 ] 000 809 200 5591 

0 636 100 246 50 945 50 63~ 5 1 50 249i 50 13170 100 650 
50 

679 
50 374

1 
100 317 50 728 

100 
737 

50 375
1 

3000 387 50 759 50 822 
50 8351 50 4451 50 404 500 8781 

100 04 J ı 000 528 50 515 5 881 

50 908 569 4331 50 856 769 100 
50

1 
9651 776 461 50 968 802 20( 

100118011 918 503 5031243 839 ı o oo 
100 38 940 524 50 272 50 949 5~ 
200 68 50' 982 555 100 397 50 36018 5 

50 184: 1000230JO 559 100 663 50 52 IOC 
50 2291 5o ı 19 612 so 110 so 69

1 
ıoc 103 

100 260 100 159 50 739 200 905 100 JOO 50 770 
8000 366 soo, 240 3000 847 5032014 50 118 50 826 

50 430 50 6061 50 894 50 25 50 ] 26 100 887 
50 520 50 659 200 28008 200 73 ı 000 ı 39 5 0~ 906 

200 101 1 200 75J 500 9 ıoo 208
1 

5o 21s 50 40044 
500:1 7031 50 757 200 12 200 306/ 100 213 50 87 
ı oo 848 50 913 so, ss 50

1 
387 50 282 sol'. ı 54 

50J 925 50 986 200 102 50 500 50 330 100/i 174 
so 19136 50ı24076j 100 131 500 590 5 343 5c 187 
50 140 100 100 50 290 50 682 501 382 50 192 

200 230 50 54 ı ıooo 359 so 105' 200 454 50 251 
50 272 50 7 45 50 420 100 

1 

7 431 5 355331 500 262 
50 213 50 985 50J 433 50 1sı l ıooo 631 ısooo1i 310 

100 334 1000•25021 so' 473 ıoo 815 50 121 50 345 
50 426 ı oo 30 1 oo 483 so 8 ı ol 50 190 so 373

1 50 498 50 99 50 544 50 840 50 872 50 375 
50 002 50 192 ıoo 547 5o 953

1 ıoo 974 50 416 
so 743 so 308 50 567 500 98 l/ 500 1 975 200 573 

200 753 50 404~ 100 119
1 

1000 33oos 5ol37143 501 594 
50 846 50 4ss 5oo1 1201 so 151 200 304 ı oo 764 
50 887 ıoo SQJ ıoo~ 9t6 50 11 j so 30 ıoo sı1 , 
50 960 501 612 50(29000 100 82, 50 613 50 853 
50 964 50 9os ı so j 36 5o 155 ı oo 708 so1 994/ 

20~20020 50 932' 50 214 50 196
1 

50 774 5041104 
50 134 2001 957 10 275 50 200

1 

50 829 50 113 
1000. 588 ıoolıoo33 1 

5a. 322 50 296
1 ıoo 913 so 158 

200 739 50 2sı l 100 57oj so 3311 50 936 5o 164 
5021251 so 363 100o; 588 50 446 s 38120 so4t211 

100 290 50 422 1000 608 50 587 5 1143 50 312 
50 • 441 50 450 50 695' 50 013 5 275 50 356 
so 482 ı oo 5251 100 6991 50 9991 ı ooo 294 50 383 
50 527 50. 590 50 7461 50 34094, 50 426 50 510 

ı 00 555 1 ooo 639 50 790 1000 120 100 467 50 8431 
100 67s loo 67?! 500 867 50 125 ıoo 480 ıoo 855, 
50 738 50 688 50 883 500 308 50 38604 50 934: 

200
1 

802 ı 00 7 ı 2 50 30002 50 326
1 

50 632 50 972 
so so9 ıooo 119 ıoo so ıoo s 20 · 5ô 11 so,42144 
50 853 50 8041 5 82 50 686 736 50 188 
50 895 50 956 50 149 200 601 753 50 2721 

100!220 ı 7 1ooo27035 50 160 50 704 937 50 294 
so 47 ıoo 141 ıooo 215 2000 9241 945 50 330 

100 102 50 145 so 446 100035041 951! 5o .c20 
50 182 50 246 50 570 50 274 3000 973 50 435 

500 243 5o 293 ıooo 030 lOoo 2s3 5o 39002 so 449 
50 315 50 383 50 660 50 450 50 16 100 546 
50 399 so 386! 500 738

1 

ıoo 47J ıoo~ 38 50 ss6 
so 430 50 391 50 813 so ss1I ıoo 461 ı oo 569 
50 451 200, 426 200i1 847 50 592 5 1241 50 Q33 ı 

100 658 50 
50 ' 1 14 50 
50 720 50 

5~ 739 56 
JO 844

1 
50 

1 o 907 50 
5 9671 100 
50 l3030 200 
5 11 ı 100 

10 247 50 9831 
500 305 1000 989 
10 337 50 47018 

5 393 100 67 
5 406 50 921 
5 517 50 121 

10 667 50 197 
s sod 262 

ı oo so:ı 339 
5 930 50 427 

100 44072 50 440 
500 281 50 461 
ıoo 290 5~ 542! 
100 358 so 791 
50 590 50 847 
50 600 500 915 
ıoo 625 5048085 
50 649 50 97 

ıooo 610 so 120 
ıoo 736 loo 2131 

50 809 50 214 
50 813 200 259 
50 822 200 338 
50 880 50 458 
ıoo SQ3 50 468 
soo 933 ıooo 489 
20~! 995 ıoo 585 
5~45030 50 730 

ı oo. 92 200 738 
5~ 179 50 771 
50 195 50 836 

236! 1 ooo 939 
321 50 953 
435 100 49221 
5.J7 ı oo 2sı 
613 50 268 
746 50 890 

50 793 50 447 
50 46005 100 508 
50 50 ı 00 t;QC) 

ıoo 327 too 757 
500 431 50 794 

50 474 50 874 
50 550 ] 00 878 
ıoo G11 j so 

1) () 

J lstanbul Belediyesi llAnlan 

d k b il d 3 numarah dOkkAn bir seneden üç ıeneye 

VAKITın,.,, 

· Küçük . ilanları~ 
Devlet Demlryolları llllnları 1 

Afyon deposu kömür tahmil Ye tahliyesinin kapah zarfla 
mllDaka ... ı ikinci Te,rin 931 pazartesi gilnO ıaat 15 te idare 
merkezinde yapılacaktır. TahilAt Ankara ve Haydarpqa veme
lerile Afyon istuyonunda birer liraya satılmakta olan prtname
lerde yazılıdır. ( 3154) 

Ka ı ay a n e k T ı· l . ·ı k için açık mUzayedeye onmuıtur. a ıp er 
kadar kır~ya ı; verı ;~çin her ıDn leYlllm mlidÔrlUjüne mOracaat 
ıartn~clir~eyıMg rmed 

1 
nirmek için 9 lirahk teminat llıımdır. Bu 

etmeli . azaye eye e· . h 1. b 
· t kt depozito auretıle yahut üaOmetçe mute er 

teınma ya na en ve • k · 
tamnmlf bankaların birinden getfriJecek temınat me tubu ıle olur. 
Ba tekilde teminatla beraber ihale gOnil olan 15 - 10 • 931 
pertembe gllnU saat 00 beşe k•dar Encümeni daimfye müracaat 
etmelidirler. (2672) 

Istanbul Evkaf Mildi-
riyetind~n: 

Kıymeti muhammeneat 
Lira Kurut • 
53 26 . 

S~ · 26 santim terbiinde bulunan EyOpte ceıen 
T mamı :J ııra · 30 32 N 8 aballeıinde Çömlekçiler sokağında atak • o. 

Kuunp•P rn mablill bir bap dükkan aruıı satılmak . kkam tamamı 
ıle mura ft Oddetle ilin •e mllıayedeye lcoamuştur. MOıa· 
Oıere dört ~·. a ~. onuncu Salı gUnfl saat on beıtedir. Talip 

d . T ınnısaoının d d. b w • b ye esı e k f mubammenenin yüı eye ı uçugu nıı e· 
olmak iıtiyenlu ~rm: 

1 
aber Çenberlilatta btanbul Evkaf mOdü· 

tinde pey akçelerı ~lül~; idaruine müracaatları ilin olunur. (3160) 
. f binaaında ma a 

nye 

1 

Ere"li şirketinden: 
!I dil k olan yOıde 5 faiıli ve beheri 

. d ·nıba e ece ' k d . 15 1931 seaesın e 1 b "lit mOmtaıenin kura eıı esı 
239 det ta vı 1 4 30 d 500 Frankhd •. . nsadif Perıembe gilnil saat 1 , a 

Tqrinienel 1931 ta~bıneLm d a 90kağında 21 No. da klin mer· 
. . Parıste on r 

Ereğli şirketının . . 
kezinde icra olunacaktır· k No. lar ifbu ayaı ıuetc ile aetır 

"d . de rıkaca Kur'a ket• uın r 

•• ilb oJuaacaktır. 

lll!!~!S! JOddası yüı kuruştur -l!!!!!l!!li 
Mis fabrika•• mUstahzerah 
Knlonya, lhanta. esans, diş macunu 

yağsız: krem, podrı. ır;liscrin sabunu ve 
briyınrin. ~lis miistahze1"2tını bir defa 
tecrübe edenler dıima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur, (1656 

Franaızca ve muhasebe ders· 
lerl - Gayet ameli bir tarzdı ''e eb· 
ven şerıitle. Gılarada Mehmet Ali Pışa 
hanında 40 No. da Kiyrnis Ef. ye tahri· 
ren müracaat (1779) 

Klrallk ucuz Y•zıhaneler _ 
Üçer \'e ikişer odılı daireler ,.e tek oda· 
ar. Gılata Şcvrctpa~ı hın 14 No. mil· 
lacur (1777} 

Klrahk klglr bina - Calatanın 
c~ lflelt ve en kalabalıklı yeri olan Rü· 
yük mlllct hanı cıvınnda Leblebici soka· 
tındı Adıpazan oteli karfı~unda 27 No. Jı 
kagir bina !erek ıile ikımctgı\hı ve Jetck 
pansiyon ,.c otel ' 'e terzihane \'e doktor 
\ 'C dişçi atölyesi ' 'e tüccar vazıhancsi 
oluak kullanılmığa gayet ch-;ri~li olup 
kira\·a verileceğinden talip olanların kcn· 
dll~rinc kolaylık için bir kart ile bina 
sahibi olan Boğaziçind~ Boracı köyünde 
mukim avukat l\ostakl Ef. '\'c müracaat· 
Jm iltn olunur. (17771 • 

1 .. 1 jl '. 1' ,: h/' ı '"1! ,lı,, 1''1i 
111·! ~ ı· ''' " 1 

-BONO-: 
Gayri mObadil bonoları üxeri
ne muamele yapıhr.Bahkpuan 

Malraudiye Han No. 35 
,._ ____ Mehmet Dervif 

H. P. Mağazauna ait Çentler marka tenezzlihten kamyonet• 
tahYil edilen bir otomobil mllzayede ile satılacaktır. 

Mfizayede 18-10·931 tarihine mOsadif Pazar günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talip olanların yevmi mezkürda mafuaya 
mOracaatlan ilin olunur. Otomobili görmek iıliyenler her ıGn 
mağaza mOdilrlüğDne müracaat edebilirler. (3176) 

Jandarma satın alma komis. 
yon riyasetinden: 

jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla 15 bin metre boz renkte 
kıflık ylln elbise lcumaıı ahnacakbr. Taliplerin evsaf ve prtna
meyi okumak için bergün, ve milnakaHya ittirak için teminat. 
teklif Ye derecei iktidar evrakile beraber 28-10-931 çarpmba 
gUnD saat 15 le Gedikpaıada Jandarma aatm alma komiıyonu· 
na müracaatları. (3003) 

Afyonkarahisar Vilayet Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdüri
yetinden: 

Af yonkarabiaar Yiliyeti Kinin ve Neosalvarsan ihtiyacı müna
kasaya lconmuıtur. Y e~mi i~ale 18 T cşrini evvel 931 paıar gtınll 
saat on bqte Afyon vıliyetı encümeni daimisindedir. Şartname • 

görmek iıti~enler iıtanbul Sıhhat ''e içtimai muavenet mlidüriyetir. 
Afyonl<arabıaar Sıhhat VP. içtimai muavenet mUdUriyetine 6r 
caatları ille olunur. (3105) m a-
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Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet Lira 

1 iKR4MiYE 1,000,000 
1 " 

400,000 
1 " 

200,000 
1 " 

150,000 
1 " 

100,000 
1 " 

40,000 
1 " 

30,000 
1 u 20,000 
1 " 

15,000 
100 MUKAFAT (1,000) 100,000 
100 " " 

100,000 
100 " " 100,000 
100 

" " 100,000 
5 iKRAMiYE (10,000) 50,000 
5 " 

(8,000) 40,000 
6 

" 
(5,000) 30,000 

15 " 
(3,000) 45,000 

60 
" 

(2,000) 120,000 
200 " 

(1,000) 200,000 
5,000 AMORTi (100) 500,000 

S,700 ADET 3,340,000 LiRA 

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden: 
Lymeti muhammenesi 

Lira Kuruş 

386 67 Tamamı otuz yedi zira terbiinde Galatada Yeni
cami mahallesinde ~aki 49 atik 39 cedit No. ile 
murakkam fevkinde hir odayı müıtemil kagir 
dükkanın 180 hisse itibarile 14,5 hissesi. 

551 25 Tamamı 2105 zira terbiinde Üsküdarda Çakırcı 
Hasan paşa mahallesinde T unusbağı caddesinde 
atik 31 No. ile murakkam bir kıt'a bahçenin mah
Jül msıf hissesi. 

768 32 Tamamı 134 arşm 16 santim terbiinde Yedikulede 
imrahor ilyas bey mahallesinde atik Narlıkapı 
cedit Mahzen sokağında atik 126 mükerrer cedit 
7 No. ile murakkam üç oda, bir sofa, bir matbah 
ve bir helayı müştemil iki katlı maa bahçe ahşap 
bir hanenin tamamı. 

Cinsi ve kıymeti balAda irae olunan emliki mahlfıle dört 
HtA.a müddetle aleni olarak müzayedeye konmuştur. Müzayedesi 
Teırinievvelin 27 inci sah günü saat on bettedir. Talip olmak 
iıtiyenler balada muharrer kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte yevmi ve saati mezkura 
kadar Çenberlitaşta Istanbul Evkaf müdüriyeti binasında varidat 
mUdüriyeti mahlülat kısmına müracaatları ilin olunur. (2790) 

Çanakkale jandarma satın alma 
komisyonundan: 

Müddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve günü 
23 4-10-931 27-10-931 salı ekmek 

1 - Geliboluda il. No. lu jandarma mektebi efradı tarihi 
ihaleden ağustos 932 gayesine kadar bir senelik iaıelerine mu'ı<

SEYRiSEF AiN • 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci .'.\11lhürdar .ı:ade han 2. 2740 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 

(Mersin) 13 T. evvel Salı 17 
de Sirkeci Rıhtımından. 

13 Teşrinevvel Sah Trab-

zon postası yapılmayacak-
tır. 

Karadeniz postası fi 

.

11 

ırzaram il 
, vapuru ~ H U H nı ~ r 
ıı ::n:· :~::mı Sirkeciden hare· il 

ketle ( Zonguldak, İnebolu, }l 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab- I! 
zon, Sürmene ve Rize ) ye 

1
i 

gidecektir. :i 
Fazla tafsilat için Sirkeci, H 

lı Yelkenci hanındaki acenteli- ~i 
!ı! ğine mliracaat. Tel. 21515 ii 
r c 
:a::::ı:m: 1::::::ı:s:ma:1:1H11111111111•naam111e1 

1 
Ask. M. SA. Al. komlsynu l 

IUinları ----: Askeri mektepler ihtiyacı için 
30,000 kilo şeker kapalı 7.arf suretile 
satın alınacnktlr. ihalesi 27 Tt>şrini
evel 931 sah günü saat 14,30 da Har
biye mektebindeki mahalli ma1ısusun
da icra edilecektir. Taliplerin şart 
namesini görmek için komisyonı 
müracaatları ve iştirak için de şart. 
namesi veçhile hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını vakti muayyenind~ mü
selsel numarah ilmühaber mukabilin
de komisyon riyasetine vermeleri (77) 
(2753) 

Kilo 
110000 
150000 
100000 

80000 
11000 
5000 
7000 

70000 
233000 

Kilo 
3900 
5300 

80000 
7800 
3500 

33000 

• * • 

Süvari l\fp. 
Topçu naklly~ l\fp. 

Topçu atış .Mp. 
Ölçme tnburn 
Gülhane hastan<'.si 
Maltepe }İSt>Sİ 

Gedikli Kç. 7.. l\ıp. 
Harbiye l\fp. 

Tıbbiye Mp. 
Tatbikat Hs. 
Piyade Mp. 

Kuleli lisesi 
Çengelköy O. Mp. 
Baytar Mp. 

Yukarıda isim ve miktarları yazılı 
tazi ekmek yukarıda yazılı tarihten itibaren 23 gün müddetle mahallere iki şartnamerle pazarlıkla 
tekrar kapalı zarfla münakasaya vazolunmuştur. ot satın alınacaktır. IlezarJığı 17 _ 

2 - iıbu ekmeğin ihalesi yukarıda yaulı tarih ve günde zevali teşrinievel _ 931 cumaı1esi günü saat 
saat onda Çanakkale vilayet dairesinde icra kılınacağından ihale- 16 ya kadar icra edilecektir. Talip. 
den evvel 9 No. lu mektepten Çanakkale sabo alma komisyonuna terin şartnamesini görmek için komis-
müracaat eden taliplere derhal şartnameler verilir. yona milracaatları ve i~tirak için de 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif- vakti muayyeninde hazır bulunma-
nameler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yaZJ ve lan. (100) - (3l«) 
rakkamlR okunabilmesi için açık yazılacaktır. * • • 

4 - Bedeli muhammenin yUzde 7,5 teminatı muvakkateıi .san- Askeri mektepler ihtiyacı için dört 
dık makbuzu veya hükumetçe maruf banka mektubu kıymeti mu şartnamede beşer bin kilo beyaz pey-

d nir satın alınacaktır. Pazarlığı 1i' -barreresi üzerin en istikrazı dahili tahvilitile borsa fiatından yüzde 
teşrinievel - 931 cumartesi günü saat 

10 noksanile sair esham ve tahvilahn teklifname ile birlikte-
16 ya kadar Harbiye mektebindeki ma· 

ikinci bir zarfa koyarak komisyona birer makbuz mukabi· halli mahsusunda icra edilecektir. 
lindeverilecektir. (3112) Taliplerin şartnamelerini görmek için 
"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

K ı· r alık ka"" gı•r hane ve du•• kka" n komisyona rnüracaatJarc Ye iştirak 
için de yakti muayyeninde hazır bu· 

Beıiktaı akarah vakfiye idaresinden: lunmalan. (101) - rn143) 
Beşiktaşta akaretlerde 13 numaralı hane bir ıene, 29 nu

maralı hane iki sene, 11,17,21,37,60,51,88 numaralı haneler üçer 
ıene 1-3, 7, 11 numaralı dükkinlar birer 12,31 numaralı dükkanlar 
ikiıer sene müddetle icar edileceğinden ıehri halin ikinci cuma 
srününden itibaren 20 gün müddetle aleni müzayedeye vazedil
mi~tir. Talip olanların daha ziyade malumat almak istiyenlerin 
Tqrinienelin 24 düncü cumartesi günü saat 13 e kadar mahalli 
mezkOrda 54 numarada mfitevelli kaymakamhğına ve yevmi mez
ktırun 1aat onüçünden on beşine kadar lstanbul evkaf müeüri-
yetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (2919) 

Maarif vekili etinden: 
Balıkesir muallim mektebi mobilyalan münakasası görülen 

lüzum üzerine bir hafta tehir edilmiştir. Taliplerin evvelce ilan 
edil~ ıerait dahilinde ihale günü olan 14 - 10- 931 Çarşamba 
gOnn saat 15 te Vekalet ioıaat komiayonwıa müracaatlara ilin 
olunur. {3162) 

ZAYlLER 1 
Yük arabamın ~832 numarayı 

havi pilakası zayi olmuştur. Ye
nisini yaptıracağımdan evvelkinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

(1635) . Aksaray Cerrahpaşa Zino 

AYAKLAAI TERLEYENLtRE 

HiDROL 
TERi u KOKUYU DERHAL KESER YUCUOA 
ZARAR VERMEZ HER ECZANEl1E BULUNUR 

Sahibi: Mehmet Asım, umumt 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matba8f 

Bandırma tahkikat ha
kimliğinden: 

Bandırmanm Kirezli kariyeslnden Murat karısı Emine ite 
kariyei mezkurdan Adife kızı Ayta hakkında gaipliğe hliküm 
itası davasında Ayşeye davetiye tebliğ olunduğu halde gelmedi
ğinden iJyap kararı tebliğine karar verilmekle yevmi tahkikat 
olan 5 - 11 - 931 tarihinde Bandırma tahkikat hakimliğinde isbah 
vücut etmediği veya bir vekil göndermediği takdirde gıyaben 
tahkikata devam olunacağı ilin olünur .. (3158) 

BİR EVDE VİM HER 
KULLANILIR 

SEYB • 

- t 14-0eeT 

• Aall bir ... tadmJ tçin m. 
içinde bir kutu Vim eıı blirük 
nrdımcıdır. 

Yer çiıılsiııf, camlan, ban!Jolan. 
yerleri, ımhaıı.lan ve tencereleri 
m!itemmel ınırette n ıttr'aUı 

temizlemek için nim 1&1 bir beı 
dserinı aerpilen Vlm tozundaa 
dalıa mükemmel biı teJ JOktuı. 

Bu OOk U JOrııınJui Hrir Ye U 
döa bir l&fha bile "1ılik..ıa 
temislenir. 

Eskişehir viliyetinden: 
Eskişehir - Çifteler tarikinin 17 + 000 - 22 + 000 inci 

kilometreleri arasında yapılacak olan 7 adet dllz menfezlerin 
inşası 4-10-931 tarihinden 24-10-931 cumartesi günO saat 15 e 
kadar 741-90 lira bedeli keşifle aleni olarak münakasaya vaze
dilmiıtir. Münakasaya iştirak edeceklerin bedeli keıif olan mik
darm yüzde 7,5 ğu nisbetinde teminat akçesi veya bank mektubu 
vermeleri ve inşaatın deYamı müddetince nezareti fenniyesini 
kabul edecek bir fen memuru veya ehliyeti baş mühendislikçe 

kabul edilmiı bir usta taahhütnamesini ibraz eylemeleri lazımdır. 
Proje, evrakı keşfiye ve saireyi g6rmek ve fazla malumat almak 
istiyeulerin nafıa batmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (3106) 

.Maarif vekiletinden: 
Gazi Muallim mektebi arazisinde inşa edilecek meslek 

muallim mektebi binalarile su tesisisatı ve i:etonarme su deposu 
inşaatı 30-9-931 tarihinden 20-10-931 tarihine kadar kapalı zarf 

uıulile mllnakasaya konmuıtur. Talipler büyük mebani yapmış 
olduklanna dair vesika ibraz etmiye mecbur oldukları gibi bizzat 
büyük inıaat idare etmiş mllhendis veya mimar olacaklar ve 

yahut bugibi zevata itin idarei fenniyesini tevdi kılacaklarım 
taahhüt edeceklerdir. Münakasa evrakı ve planlar hergün maarif 
vekaleti inşaat dairesine müracaatla tedarik edilebilir. ihale 

maarif vekaletinde toplanan inşaat komisyonu tarafından icra 
edileceğinden müteahhitler ihale tarihi olan 20 tef rinievvel salı 
günü saat 15 ~ müzayede münakasa ve ihalit kanununa göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını mezkur komisyon riyase-
tine tevdi edeceklerdir. (2943) 

Ist. Asarıatika 
l\1üzcleri u ınuıni nıiidürlüğ·tinderı 

Istanbul müzeleri hademesi için 90 takım elbise, 39 palto ve 
42 kasket imali 31 Teşrinievvel 931 tarihine mllsadif Cumartesi 
günü saat 11 de açık mlinakasa ile taliplerine ihale edileceğinden 
arzu edenlerin şartname ve nümuneleri görmek Uzere Salı ve 
Cumadan maada her gün Asarıabka müEesi dahili müdürlüğtine 
müracaat etmeleri. (3070) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 


