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.....,,.~~·~1111111111 .... .ıı.+:~ ~ · • _ ~/ · :- tikbal mgaamın hududu ? = 
"l ...... ··nun emini, kanun çıkbktan 50 gün aonra, Çin hem harp , 

hem dans ediyor 
(Harici haberler kısmımızda) 

darülfünunu tekAmül ettirmek için bir proje 
yıpıcıklınnı söylemişti 

Tam 18 gUn geçti 
HAIA bir ıes. bir hareket yok ! acaba bu 

istikbal sfıtısının hududu nerede 1' 

14üncüYıl •Sayu4932 ldare yeri: latanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu CUMA 2 Teırlnevvel (10 uncu ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4310 - (Yazı iflerl) 2.4371 Sayısı S Kul'llf 

Başvekilimiz diyor ki: 
ve dostane e A 

samımı 

" Atinaya 
hissiyabnı 

Türkiye milletinin 
götürüyorum ,, 

Başvekilimiz dün akşam 
üzeri Atinayahareket etti 
ismet Pş. Hz. vapurda Bulgar, Ame

rika, ingiliz sefirlerile görüştü 
Batveklllmlze refakat edenler- Seyahat 
programı -Atlnada hazırlanan levkalAde 

istikbali merasimi. 
Başvekil lsmet Pş. Hz. refakatlerlnlblrllk~ otomobille rıhtıma gelmişler 

de bulunan zevatla birlikte dün 17 de ve bir giln evelden nhtıma yanaşmış 
Ege vapurlle Yunanistan• hareket e~ _bulunan Ece vapuruna geçmişlerdir 
mi§lerdJr. 

aa,veklllmlz 
Hayda.-.a .. da 

Evvelki akpm 
Ankaradan hare
ket eden Baş veJd
limiz dün sabah 10 
da Haydar Pş. ya 
varDUflar. ist:a• 
yonda B. M. Mecll 
Si reisi JUsım, ti
çüacl JL O. Ka
maadanı Ş. Naili, 
Kenan P1o larla 
H. vekili Tevfik 
RUfıtl, Adliye ve-

kili Y. ~emal, RI- Başvekil Hz. Heydarpef8d• 
,ueti cumhur U. 
mumt kAtibl 1Yedik, Başvekllet mD-ı P.aea HureUerı Tlılt111'da kmcllleri
tefan Kemal, MedJa _. ..... w il• ae ti1i1ı1iı111 .tBeia bıinaralan cezdtktea 
°"""'' ~racoğlu ŞUJa11. Halda Tarık 80lll'& sf1Ye11eye ~. Bmpe 
( Gireson ), Cemil ' 
( Tekirdağı ), MI· 
tat ( Maraş ), sa· 
bık Fırka u. Kati· 1~~;~~~"1!..ıl!j:j~•{t"ı·.ıt~~ 
bi Saf fe+ R. Galip 
( Aydın ), Yusuf 
Akçora. darfilfU
nun emınl M. na. 
fit, Tokyo masla· 
hatgilzar:mız Ne-
bfl, dainler vekili 
Zeklf, valf 1'1 uhit
tin, Z. Bankası U. 
mttdflrU ş ii k r ti, ~W!lj\I 
Malfye teftJt he-
yeti reisi Adil, Na- · 
rullah Eat, polJa Batyeklllmlzle refakaUnde bulunanlan g8taren 
mildlrl Ali Rıza, Ege vapuru hareket ettikten aonr11 
S.J'riMfala umum mfldlirii SaduJJah kilimiz koya kurşuni renkte bir elbise 
beyle dJfer birçok zevat ve halk tara- giymişlerdL Çok şendiler. 
tından k&l'fllanmlf)ardır. Seflrlerln zlyareU 

J.met Pqa Hz. trenden indikten Güvertede ayakta bir müddet teşyf-
80nra karplamaya &'•len zevatın el- . .. . 
Je~ni sıkmıtlar ve batırlar.uı sorma lerlne gelen zevat de gorfişta~n son-

Haydarp•- · • t ş- ra salona inerek Bulgar sefln M. Pav-
ıar sonra ~ nıı rmına ya. 

• .. Iofun, Amerika sefiri M. Grow"un ve 
DllflllI§ bulunan Sakarya motörtine milteakıben saat dirtte ln~illz Nffrl 
geçmişlerdir. Motör saat nnu çeyrek r• Haydarpaşadan hareket ederek r Alt tarafı 2 inci ııyıfada 1 
DoJmabah~e sarayına gitmiştir. 

Sarayın antresinde Başvekil Paşa 8 h • • • 
Bazretlerfnl Jstanbulda bulunan Baş- 8ŞMU amnMJZ 
ftkllet hasust kalem müdürü V ~dit B. 

brplamı§ ve: 
•- Papm, her şey haı1r ve yerli 

yerindedir • ., Demiştir. 
Bqvekllfmizin küçük oğulları (). 

mer bey bu sırada koşarak gelmiş ve 
ellerini ~ırparak: 

•- Baba biz akşamdan geldik,. de-

miftb'. 

Baımuharririmiz Artvin 
meb'usu Mehmet Asım heyle 
yazı işleri müdürümüz Refik 
Ahmet, fotoğrafçımız Ali bey· 
ler dün hareket eden Başve
kilimiz Paşa Hz.le birlikte 
Atina seyahatine iştirak et· 
mişlerdir. 

Terkos 
meselesi 

Tahkik heyeti 
intihan edildi 

Heyet fem•ecldln, Burhanet· 
tin, S.llh Murat, Nl•mettln 
An, Hallt Ziya, Ha•• Halet 
ve Fikri TeVftk ...,...... .. 

terekkUp edecektir 
Maçkada geçenlerde mlltbJı 

bir yongan çıkb. Bir çok e•ler 
ktll haline gel4 Y aajuuD te
veınn ıebepleri 
arqbrıldı. Bu 
defa da Ter
koı tirketinia 
mm.luklann da 
aubulmıupbQ. 
lunmadığı me
selesi hayh de. 
di kod ulan mu
cip oldu. 

Guetemlz, ~ Murat B. 
hakikatin tavazzuh etmesi ipa • 
okuyuculan tarafmc:laa aeçile
cek bir heyetiQ tetkikat yap· 
muuu bunaa r .. c:;:~ 
re kllftfmalDlf 
ldmaelerden bir 
komiıyon te,
kilini teklif et· 
ti. Bu teklifi 
tirket müdn•il 
de kabu. 
ğini Anım;ada 
iken bildirdi. · Nlzametdn Alt it 

Gtlnlerdebiri pzetemilde 
deYam eden 
ba anket eY
velld g8n bit
mİf Ye eYeel-

"'ce lfaret etti-
limiz pi 
Matbuat cemi

yetinin dOnldl 
toplantı11nda ,J 
karilerim izin Rafit Ziya 8. 
paterdiklerl namzetler arU1D
dan yedi zat aeçilerek heyet 
tqlril edilmiftİJ'· Seçilen zatler 
fUDlardır: 

Sa mlllaendilİ Burbanettin, 
dıOhendla mektebi muallimle
rinden Salih Murat, otomobil 
ve ıoför mektebi mlidürü Fikri 
Tevfik, mlidenia Nizamettin 
Ali, Kadaıtro fen heyetleri 
reısı Halit Ziya, Robert Kollej 
~u~lli.ml.erinden Haıan Halet, 
bmncı ticaret mahkemesi reisi 
Şemseddin Beyler. 

İsmet Pap Hazretleri ııaırayda bir 
m8ddet istirahat etmf,~r, müteakı
ben Mmrr eeffrf AbdUlmeJik Hamza l 
beyta ft tehrfmiıde bulunan Mısır po
lfa mlld8ril Resul Paşanın ziyardleri-

Yakıt namına daha evci A· 
t inaya giden husu' i muhabiri· 
miz Hamdi Beyin temin et· 
mekte olduğu istihbaratın, 
yeni arkadaşlarımızın yazı ve 
resim intibalarile Yakıt kari· 
)erine daha mükemmel olarak 
aksedeceğine şllpbe yoktur. 

Heyet azaaının çahıma tar· 
zım tcıbit etmek ilzere yarınki 
cumartesi saat beı buçukta 

1 

l&tf en Vakıt yurduna tqrif
let"ini rica ederiz. 

.__------=-~-...........-...1 
jlstanbol rıhtımı mtt-

111 bhaJ etmlftir. 
. bayaa işi 

ISlleden •onr11 
BqyeJdllmlz 8fle yem~fini saray

.. ,.ıa:tıen sonra saat iki bu!akta l 
11 .... nlll Dzım Pap HuretleriJe ._,.._ __ __.._,.._....,.._......,..,,,....._.., 

Ankara, 1 (Yakıt) - lshnbul 
nbbm tirketi teıisabnın mUba
yaaıı itile Hariciye vekAJeti 
mqjul olmaktadar. 

Rus hariciye komiseri ya
kında Ankaraya geliyor 
M. Lltvlnol seftrlmlzle birlikte 29 Teş

rlnevvelde Ankarada bulunacaktır 

~ y_ 

~ · t\{ 

il. Lltvlnof 

.. • 

Sovyet Şdralar lttihadı hariciye 
komiaerf M. Lftvinofun memleketJmJ. 
zi ziyaret edeceğini evelce haber ver-
miştik. Dfln öfrendiğimbe göre ... 
yaba.t tarihi tesbit edllmittlr. M. Lft. 
l'iııof 29 tefrlnlevelde Anka.raya ple
eek ve Cflmburfyet Bayrammuza te-
1&dttf eden bugünde Ankarada yap 
laca.k tezahliratve reçlt resminde ~ 
ar bulunacaktır. 

Barldyek omlserl M. IJtvinofım. 

bu ziyareti -.ıwmıda ild dost memı. 
keti a1Akadar eden meseleler tlzerln

de riirtlfUJmesl muhtemel addediliyor. 
M. Lftvinofia beraber, BUyUk El

Plz Blleeyfn Ragıp bey de Ankaraya 
gelecektir. 

Sui kastçi bir • 
serserı 

DOn polisimiz tarafından Romanya va-
purunda yakalanırken intihar etti 

H .... nt Canlkyan ismindeki '-u terlr bir aene evwei 
iL: .. •-• Wllf•etfe me•ur edllmlfll 

ı.tanbul, 1 (A.A) - Dfln. 30 • 9- 931 Uzerlae hflvfyetbd tetkik etmek iste
prpmba &'flnll ı.tanbula gelen Ro- mitlerdir. Zabıta memurbm tarafın
manya kumpanyuumı Romanya ı. dan teflıis eclildlfinf anlıyu ve pasa
mlndeld vapuru yolcularından birinin portanda Beraat Canikyan ismini ta. 
tllpheli harekAtJ vapurda polis kontrol ~ bu phıs vapurun ayakyoluna 
memurlan Neeatf ve Nuri efendile- girmft ve kapıyı !çerden kilitlemiştir. 
rln nazan dikkatlerini ~lbetmlş ve Heranh nçıkmaması ve içerdcn hınltı· 
merkumun qklll zabıta kontrol mub- lar ifidilmesf üzerine polis men.urlan 
tıra defterinde maıılnıt ıahıslardan nın mitracaatl fle vapurun n1Urette-
blrlne çok mflpbfh oldufa görillm-1 [ LUtfen sayıfayı çevirln12l 

Sofya müsabakaları 
Takımımız bugün Yoguslav 

takımile karşılaşıyor 
Maç tafallab bugan 

D8n1dl mtlsabakalar 
Sofya, 1 (A.A.) - "Muhabiri 

mahauaumuzdan ,, binicilerimiz 
ba,Oa kalabaLk bir aeyirci knt
lelİ huzurunda ilk mOaabakalan
nı yapmıtlarcbr. Ba mDubakalara 
Balprlardan 13 ve bizden 8 za
bit ittirak etmiıtir. Ahali zabit
lerimizi çok alkıılam11tır. Sahaya 
alıımamıt olan bir iki hay•an 
biraz llrkeklik yapmıılaraa da 
netice koşu iatizam tahtında cere
yan etmiftir. MOsabakalara yann 
ye abDrgOn devam edilecektir. 

Radro tafalllt verecek 
lstanbul, 1 (A.A.) - 2 teırini

evvelde "Yarın,. Milli takımımı
mızın Yugo11a•1a miJli takımi ile 
yapacatı maç tafsilltım Anadolu · 
Ajan11 saat 22-15 te latan bul 
radyosu ile neıredecektir. 

Sofya, 1 (A.A) - "Muhabiri 
mabıuaumuzdan,, Yugoslavya 
futbol milli takımı bugün gelmit
tir. Takım altısı lstanbulda gör
dOğOmUz Beogradski oyuncula
rındandır. 

YuıOllavya takımı en kuvvetli 

radfo ile blldlrllecek 

Resmimiz Yunan • Bul .. r 
sporç11lar1 arasında yapll
auya atlama mU .. bakalannı 
göstermektedir. Bunlann tat-
slllbnı 4 Uncu .. ,ıfamızda 
bulacaksınız. 

tekille gelmiştir. Yann uat 4 te 
hakem M. İ•enaviçin idareli aJ. 
bnda Türk milli takımı ile ku-

{ l.AUen •alJlfaua ~eDlrlnül 
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Başvekilimiz Atinaya hareket etti SON (

1 
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[Üst wafı 1 inci eayıfada] dalaşarak vapurdan çıkmağa başladı- r-a AB 1B1.1 R 

Sör Corç Klark'ın ziyaretlerini kabul lar. T •• k · 
ederek bir müddet görüştüler. Başvekil Hazretleri K!ızrm Paşa Ur 1y0 • l a j ya 

Jsmet Pş. Hazretlerini teşyi etmek Hazrettltertile öpüşerek ndalaştılar. 

Kıymetli tayyarecimiz Vecihi Beyin 
gösterdiği büyük muvaffakiyet 

üzere vapura birçok zevat gelmişlerdi. ::\leclis reisimiz: 
Bu meyanda Meclis reisimiz, Adliye "- Paşam, çok güzel bir hamda 
vekili, Şükrü Naili ve Kenan Pa~Jar, gidiyorsunuz. inşallah seyahamız ha· 

iki hUkOmet arasında 
seyahatin teshlll Vecihi 8. hislerini anlatıyor 

Riyaseticilmhur umumi kfıtibi Tevfik, yırlı neticeler verir . ., 
C. il. Fırkası Umumi katibi Recep, Sözlerile selllmet temenni ettiler. 
Fırka gubu reisi Ali, Hakkı Tarık, Başvekilimiz vapurun hareketi yak· 
Saracoğlu Şükrü, Ruşen Eıtref, C• ıa,ırken güverteden inerek ' 'apurun 
mil (Tekirdağı), Reşit Galfp, Sırrı merdiveni başında teşyilerine gelen 
(İzmit), vali Muhitin, mübadele baş- zevatın birer birer ellerini sıkarak ve-
murahhasımız Şevki, Tokyo masla· dalaştılar. 
hatgüzanmız Nebil, Tütün inhisarı Ilaş\·ekilimizi teşyi etmeh üzere rıh· 
müdürti Bt!hçet, Müskürat inhisarı tıma v enhtım caddesine öğleden iti
mUdfirü Asım, Darülfünun müderris- baren gittikçe çoğalan büyük bir kala 
lerlnden Muslahaddin Adil. Tahir, balık toplanmıştı. Halk vapur 17 de 
Etem Akif beylerle Fransız sefiri hareket ederken Başvekflimizl, şiddet· 
Kont dö Şambrön, lsveç cıefiri l\f.Hei· le ve devamlı surette alkışbyarak 'e 
denstayn, Polonya sefiri .M. Olşofsld. (Yaşa), (Yolunuz açık olsun) diye 
Macllr sefiri M. Tahl, Danimarka se- bağırarak heyecanlı te1..ahliratla teşyi 

firi M. Shov, lran eefiri, Rus konso- ettiler. Bu arada Rumca sözler siiyli
losu M. Maligin, Yunan konsolosu, yerek (Zito) diye bağıranlar da işidi

mfibadeJe komi!'lyonu bitaraf murah- liyordu. 
haslan ve daha birçok zevat bulunu- lsmet Paşa Hazretleri vapurun 
yortardı. hareketi eı:1nasmda ü~t gü,·erteye cık-

a.,veklllmlzln beyanalf mrc;lardı. Alkıc;lara ve yaşa seslerine 
Bqvekil Paşa Hazretleri ıııefirlerle mütebesim bir cehre ile ve ~apkasır.ı 

mfllAkatını müteakJp tekrar gU\·erteye çıkararak muknbele ediyorlardı. 
gelerek saat 15 te vapura gelen Tevfik ea,vekilimizin refakatinde 
Rüştü beyle ve 1''ransız, Iran, Macar bulunanlar 
sefirlerile ve teşyilerine gelen diğer Başvekilimizle btraber Atlna ve 
:zevatla vapurun hareketine kadar Peşteye giden resmi heyet şu ıevatten 
görüşmüşler, bir aralık Elefteron müteşekkildir: 
Vlma, Patris gazeteleri Vf' Atına A- Hariciye ,·ekilimiz Tevfik Rüştü, 
jansı İstanbul muhabirinin ricasını ka- Hariciye \·ekaleti birinci daire umum 
bul ederek beyanatta bulunmuşlar ve müdürii Cevat, lzmir mebusu Rah
ezcümle demişlerdir ki: mi, Ali iktısat umumi k!tfbl Nurul· 

"- Yunanistana gitmek üzere Is- lah Esat, Hariciye YekAleti hususi ka-

Roma,30(A.)Türkiye murabhan 
Reşit Saffet beyin iştirakile Hü
kumet, Seyrisef ain, Seyyah in ve 
otelciler cemiyetlerinin mümes
silleri ve milli seyahat bUroıu 
merkezinde bir toplantı yaparak 
Türkiye ile İtalya arasındaki se
yahatin kolaylaştmlmasını ve in
kişafını temin için bir Tilrk-ital· 
yanko milesinin teşkili meseles•ni 
tetkik eylemiştir. içtimada bu 
huiua etrafında mühim kararlar 
ittihaz o1unmmılu·. 

'l'erk os işi 
Mubayaa takarrUr ederse ter· 
kosu beledf y0 idare ed&cek 

Ankara, 1 (Yakıt) - T erkos 
tesisatının mubayaası haberleri 
hakkında Nafia müateşarile gö· 
rüştüm. Dedi ki: 

- Terkos şirketi hakkında 
vekiller heyetir den biç bir karar 
çıkmı~ değildir. Şirketin Osmanlı 
bükömetinden alacak iddiası Is
tanbulda müteıekkil komisyon 
tarafından tetkik edilmektedir. 

Şirketin mubayaasına karar 
veriHrse teı:ıatı belediye idare 
edecel- t r. 

tanbuldan ayrıldığım şu sıralarda pek lem müdürü Kemal Aziz, Ba5vekatet Sivas Er.:1;rum hatta 
ziyade mütehassis bulunuyorum. Ati· hususi kalem müdUrii Vedit beyle ts- Ankara, l ( Yakıt ) - Sivas 
naya Türkiye milletinin samimi ve met Paşa Hz. nin refikaları hanım Eı zurum hattı iç;n nafia vekile· 
dostane hissiyatını götürüyorum. Bu efendi ile aileleri, çocuklar, Ömer. Er· lınce yapılan ilin fizerine müte· 
itilaf ,.e yakınla madan her ki miJletin dal. Özden be~·ler, Tevfik Rü~tii. l\·u adcit grupla müracaata başlamış
sulh ''e saadet bulataklannn enıinim. rullah Esat. Kemal Aziz herlerin re- !ardır, Ereyli limanı inşaatı için 
Artık hi~ bir ara7.i ihtilafı bizi hiribi· fikaları hanım efendiler de heyetle he vekalete yeniden müraca&t ya
rimizden ayırmıyor. ~on ftilAfla mil- rnber gitmektedtrler. 
badele meselesi de kat't n e aslı <11u- Matbuat heyeti =p=ı'=m=a=m=ı==ş=h=r.=· ==::======== 
rette halledilmistfr... l:le)etle birlilhe .Atina muharrirler da SrhhiJe ,·ekili Itefik bey ' 'ekület e-

Vapur kalkıyor birlitl"iJt dnvetl üzerine. gazeteciler de dçcektlr. 
Saat 17 ye geliyordu. Vapurun ha- gitmektedir. Bu heyet de ~tr zt.""ctthın Refik bey bugün Başvekfılet daire-

reket etmek üzere olduğunu bildiren müteşekkildir: sine gelerek meşgul olmu~ tur. 
kampananın çalınması üzerine teşyfe Asım bey (Artdn mebu:;u ve gaıe· Hudadat Şakir H. 
gelenler Başvektllmizle birer birer ve- temiz başmuharriri), .Falfh Rıfkı bey Başvekilimizin Atinada hulıınduğu 

b t ta f d k k 1 
(Bolu meb·usu ve Hakimtvdi Milliyt! zaman bir konser vermek füer~ orayıı 

a ı ra ın an ·apı ırı mıc: ,-e mer- . . . · . . . 
k k d

. . . k .
1 

"' t • başmuharrırı), Necmettın Sadık bey duet edılen Türkıye ses karliçesi 
umun en ısını us uru ı e as ıgı ve S , , . . H d . -· 

,...ı,.r... k'- ld .. . ... 1 .. ı·· ( nas nteb usu 'c Akşam basmuhar- u adat Şakir hanım H a.rtndaşları 
can )~'S'me loÇ o ugu gonı muş ur. . .) y NT d" b (l\.I • ~ b' d '• h k · 1 dl 
V k t t f d 

,. t rırı , unus a ı ey 11°Ja me U· un are et etmış t'I" r. 
apur ap anı ara ın an sun ı e-- • • 
effils t 1 d k ta l 

su ve Cumhunyet başmuhaı rirı}, Hay- Atlnada yapılan program 
n yap 11·1 mışsa a ·ur rı ama- .. . . . . . 

tı dar Ruştu bey (Denızlı meh usu ve lz. At(na, 1 (Apoye) - Dün, Haricive 
mı§ r. . · 

M k .. . d 
150 

~ı lt mirde Anadolu gazetesı b3şmuharri-

1
nazırı l\t. Mihalakopulos poUs müdüri-

er u!'un uzerın e . Jf ısır a ı- ~ ( M . • . .. . . 
nı 163 in ·ı· k;ığ d 281 d 1 . rf), Ferit Celal bey ersın mebusu yetı şube mudürlerı M. Remantas, 

• gı iZ ıı ı ı, o ar \e Ad d il k s·· .. b L • ' ) • • 

iki tan K d. F . .,
00 1 

h . ve ana a T r ozu aşır. cı•arrırı , '\' orgivadis ve Papa Grıgorakis ile le;. e re ı onsıye ve .1 ı ra mı • · . 
n bir takım katıtıar bulunmuştur. Ahmet Ih.san bey . (Ordu ~~busu ,.e met Paşanın Atinayı zıyartti esnasın-
Paralar ve işe Istanbul Cilmhurlyet beSen•e(t,~ fkıünun sa~ılbi), ~~df~.k ")AhmAeht bdla ,1n!!z~mı temin için alınacak teda 

mudde·ıumu i · t f d t d' Y n t yazı ış eri mu uru , · rı gorüşmüşlerdir. m sı ra ın an vazıye e ı .. . . . . 
mtştir. met Şukr? bey (~atbuat Cem~yet~ u- Resmr .. bir surette ~es~~t -~dilen pro 

"llferkumun Aoo A lk 1 • d mumf k!tıbi), Selım Ragıp be) fSon- grama gore cumartesı gunu, ziyaret-
"' a p p yan mın e p ta h" . d • I t• K" 1 d 

bl kadıuıı va d t k·r 1 os ~a ıplerın en), Kema et ın a er en sonra, hariciye nazırı l\t Mi-r ar -... pur a ev ·1 o unmu~ . 
tu Herant Ca ik G l'kt• mi bey (Anadolu Ajansı başmuharn· halakopuJos ismet Pa:.a ,.e Tevfik 

r. n yan enı ı ı ve ') K . N 11 1. h ı R'' · r· 
1888 doğumludur Al 1• ta n , eramı ,·e .ı. eşet a ı l ey er uştü bey hazeratı şcre ıne bir zb·a-

• ınan ma uma (A • --· • f 
- bu RAbıs lstirdatt bi k .. nkaradan gazetecıler birlıgı umumı et verecektir. 

gore :.-- an r aç gun lcit'bi . ") xx.1 p 
eVftl lstanbuldan ayrıl t• M k ' ı n reısı • VK eden sonra lsmet aşa ile Te\'· 
bir sene mukadde:ış ~as::k: Bundan başka heyetle birlikte An· fik ~üştü bey gazetecileri kabul ede-
tarafından Rusya harldye k~miser kara gazete !otografçılanndan Cemill, cektır. .. . . . . 
uannı Karahanı öldUrmet Istanbuldan Etem, ve gazetemizin fo.. Akşam uzen, Yunan kahınesi reısı, 

:rnmipe de mahal11 zabıtsaı:c~e:a~~ togr~f muhabiri Ali beyler de Atina· Büyük Britanya otelinde bir ziyafet 
kmda §Uphe uyanması üzerine tevkif ya gıtmişlerdir. \'erecek .''e bu ziyafet esnasmıln nutuk-

l nmu•tur fakat her nasıl•.. Ege vapuru yann sabah Yunanista Jar teatı edilecektir. 
0 u .,, ' "" memur k h F 1 'd k z· · · k )ar elinden kurtularak firara muvaf- na ,·araca , eyet a er e araya ,ıyafetten sonra hır resmı ?lml 
fak olmuttur. Son zamanlarda .Pire, çıkarak muazzam tezahüratla karşıla· yapılacak, Atina yü~sek muhıtin~ 
Atina ve Sellnlkte suikast tertibatı nacaktır. . . .. . mensup zeva!ı ismet 1 aşa Hauetlerı 
n 1 1 S 1 .. nı~·te t klf B:ışvekflfmı zAtınada u~ gün kala- kabul edecektır. e meşgu o muş ve e u 1\ ev · . .. .. .. 
1 k P • d h d t harici edil i caklar. muvasalatlannın dordUncU Pazar sabahı, .Akropol. o"'le uze. o unara ıre en u u m ş . . . 

ve Köstel)ce yolu ile Budapeşteye git- Ege vapuru ile Triyesteye. hareket ede- rı de Maraton ziyaret ed!lecek.tır. 

Kıymetli tayyarecimiz Vecihi 
beyin bizzat yaptığı tayyaresile 
Anadoluda bir seyahat yaparak 
Ankaraya döndüğünü yazmıştık. 
Kıymetli tayyarecimizin Ankara· 
ya dönüş tarihi tayyareslle ilk 
uçtuğu güne tesadüf ediyordu. 
Vecihi bu münasebetle kendisioi 
karşılayan ve tebrik edenlere fU 
sözlerle mukabele etmiştir: 

"Bugün huzurunuzda hayatı
mın en mes'ut gününü yaııyorum 
27 eylül, eserimi geçen sene ilk 
uçurduğum gündür. Ayni tarih
te Türk tayyare cemiyetinin e

mirlerini muvaffakıyetle ifa el· 
miş olarak Ankaraya dönmüş 

bulunuyorum. Bu güzel tesadüf 
bahtiyarhğımı artbrıyor. Türk 
gençliğin;n fen sahasında da ka
biliyetini gösteren eserimin ka
ıandığı zaferdeki büyük milleti
min hesabına gurur duyuyorum. 

Efendilerim; lugün havacılık, 
küçük bDyük bütün dünya mil· 
Jetlerini iıgal eden bir mevzudur. 
Hava yolları, hem ülkeleri birbi· 
rine bağlamak, hem de memle-

Borsada 
DUn Sterin 830 kuru•ta 

knnendı 

Adil H. Ankaraya 
çağrıldı, gitti 

Evvelki gün Paris, Nevyork ve 
kısmen Londra borsalarında fi-
atların a)'Dt o!mak üzre borsa· 
mızda İngiliz lirasr 813,S kunıtl• 
açılmı~ ve 816,75 e apaomı~b. 
Dün gene esas itibarile lstanbul 
borsasında ingili~ lirası üzerin
den muamele yapılmamış, yalnız 
Avrupadan alınan kurlar üzerine 
fiat takdir edilmittir. 

Dün Londra borsasında Dolar 
3,91,5 açılmış 3,92 de kapanmış· 
tır. Frank 99,67 açılmıı 99,25 
kapanmış, Ma:-k ı 6,62,5 te açıl-
mıt 16,75 te kapanmış, Liret 
77,57 de açılmış ve gene 77,57de 
kapanmıthr. Paris borsasında da 
Sterlin 99, Dolar 25,39 , Liret 
128,5 ten muamele görmüttür. 

Diln lstanbul borsasında Ster
lin 829,18 de açılmıı 830,18 de 
kapanmıştır. Borsamızda mua· 
mele gören diğer ecnebi parala
rının fiab da ıudur: Dolar 47,65te 
açılmıt 47,57 de kapanmııtır. 
Frank 12,3 - 12,6 arasında teha
lüf etmiştı r. 

Liret 9,38 de açılmış 9,27,3 te 
kapanmış Mark 2,6 açılmış ?,4,Ste 
kapanmııtır. 

Londradan alınan son telg~afa 
nazaran Dolar 3,94, Frank 100,12 
Mork 16,75 olarak kavdedilmek
tedir. Bugün borsamızda 5,675.000 
Franklık muamele yapılmıştır. 

Ayrıca Franktan başka «75» 
bin Dolar •80» bin Liret ve 
.c l 00» bin İsviçre F rengı da bor· 

k
""- 1 .ıı ~ 

1 1 
t H ceklerdir. Ege teşrlnievelın sonunda Öğleden sonra da Türk dıplomat-

me ·~ o auAu an aşı mış ır. eran- T' . . . . . . .. 
tı 11 d ki rt Lub 

ıryesteye varacak, Başvekılımız ,·e farı, stadyomda olımpıyat oyunlarını - Bugün (dun) Türk - Yunan dost-
n e n e pasapo nnn pasapor- . . -

tudor. raberlerindekı resmi ~eyet trenle Bu- ı:ıeyredecekl.erdır. . . . .. . . Jugu etı:ıfında garip bir vaziyet alan 
BlJ 1 1 rl 

1 
d biri 

1 
t dapeşteye gideceklerdır. Akşam üzeri, Reısıcümlıur ,1.,aımıs Pnmvurlıyotoki muhacır kulübü tara-

Y e azı ı ~ r er en n n eş· 11 t t . . 1. 11 . d p •- H 1 . R' . .. h d r d hlsl d lf N ti N 
1 

eye eşrınıe\'e ın ın e eş...:ye azret erı, ıyasetıcum ur sarayın a ın an yapılmasına teşebbüs edilen bir 
n e po s memuru eca ve ur k 3 .. k ld k J p 'k R .. t•· ı..~ • • 

f dn f x-t diki rf kl k varaca ·, gun a ı tan sonra ayın smet aşa ,.e Tevfı · uş u LK:Y şere- mıtıng polis tarafından menedilmi!~tir. 
e en er n Rua er e uyanı ı ve d .. dil Ü .. U p d h k . · k ı b" .. 
f t tebrik t ··"kO . d on or ne gun eşte E:n are ·et fıne bır ziyafet , ·erece · ' 'e rnnu ır Son Dakkla 
era.H ve e~ re ~'an ır. d·ı 1• t k Tri t d" ··ı k i k b k d kt' Kendflerf taltif edileceklerdir. e ı erer\ e rar y~ ey! onu ece , resm a ul ta ip e ece ır. . 

==-============= oradan ayın 15, ,·eya 16 -.ında knlkı- Pazartesi gabahı Ankan~da ımza- E \J } d 
ııl••ıacaktar. tarak lstanbula doğru yol:ı cıkılacak- lanan muahedeler teati edilecek ve ge yo una evam 

Geçen oyunun •erdiği netice· tır. Sunyon'da öğle yemeği verilecektir. d• 
lere g8re takımımızda bazı ta· Başvekilimizn 5eyahatleri 19 gün Öğleden sonra da parlamentoda res- e IyOr 
dlllt icrası takarrür etmittir. sürecektir. Teışrinievelin 2Q sinde açı- mi kabul yapılacaktır. Ege vapuru 1-2-(Hususi muhabi-
Yeni şekil şudur: lacak olan Balkan konfeı·ansının ilk Ak am üzeıi, 'l'ürkiye efi:i Enis . . d t 1 • l d 

Hn · H" B h ı d ·· · 1 rımız en e ııı e gece yarısın an samettm, usnü, ur an, cel es n e açılma nutkunu soylıyecek- bey sefarethanede smet Pa a ,.e •rev-
1 

) . M . h .
1 mltat, Nihat, Sami, Eşref, Rebii, teri fçfn Başvekilim iz teşrinlevelin 19 fik Rüştü ht'ye bir ziyafet verecek, sa- sonra a ınm.ışbr · üsaıt ava ~ ~ 

Fikret, Sallhattin, Niyazi. nunda şehrlmiıe gelmiş bulunncaktır. Jı gUnU de müzeler ziyaret olunacak- seyahat edıyoruz. Yunan sefm 
Merkez muhacim Hakkı hasta- Refik e. ea,vekllet veklll tır. beraberdir. Yarın (bugün) sekiz-

lindıtından bu müsabakaya işti- Ankara, 1 (Vakıt)-Başv~kfl ismet Menedilen miting de Geliboluda, Cumartesi 10 da 
lalı edemiyecektir. Paşa Hazretlerine .eyahatleıi esnasın Atina., 1 (Hususi muhabirimizden) Pirede bulunacağız. 

ketlerin müdafaası noktai naza
rından f ertJer •e cemiyetler için 
hayati bir ehemmiyet almııtır. 

Gazi Türkiyesi, büyük rehberinin 
arkasında, havacılık meselesine 
layık olduğu ehemmiyeti vermek
tedir. Milli ibliyaçlan çok iyi g6-
ren milletimizin şefkat ve hami
yetinden kunet alan Türk tayya
re cemiyeti bu sabada mümkün 
olanı canla başla yapıyor. Cemi
yetin mesaisine bütün vatandq

ların zahir olduğunu, dolaştığım 
yerlerde yakından gördüm. Hal
kımızın gösterdiği bu •arlık yarın 
için bize şevk ve ıkudret •ermeğe 
kafidir. 

Aziz efendilerim, alta ay içinde 
120 saatlik bir uçuıla 1500 kilo
metre yol aşan eserim, artık se
vimli bayrağımızı taşımak hakkını 
kazanmıtbr. Türk bilgisinin Tnrk 
emeğinin zaferini temsil eden 

tayyaremi Türk milleti her zaman 
göklerimizde görecektir. 

Muhterem ıefimize, arkadaıla
nma buraya kadar yorulmak 
zahmetine katlandıkları için 
candan teşekknr ederim. 

r 
1 Günün Muhtırasıl 

Takvim - Cuma 2 Teşrinievvel 

10 uncu ay 1931. 19 Cemaziyülevvel 1350 
Senenin geçen günleri : 275 kalan günler: 90 

GUne!-Ooğuşu: 5.57: Barışı: J 7,S2 

Namaz vakltlerl- Sabah; 4,36 

Ôğle: 12.04: ikindi i5.21:""Ak~am. 17,52, 
Yatsı. 19.23. imsak: 4.18 

Hava - Dilnkil hararet ıazamtı t 5 
(asgarl) 10 &glin ruzgar mütehavvil fiava rt 
yarı açık yarı bulutlu olacaktır. 

Radyo 
lstanbul radyosu 

Saat 18 den 19 a ı< adar gramofon 
plAkları neşri yatı, 19,30 dan 20,SO a 
kadar birinci kıı:ım ılaturkasaz, 20.30 dan 
21,30 a ~adar cazbant 21.30 dan 22.30 a 
kadar ikinci ı ısım ~:ı 7.. Borsa haberleri 

lTlZAR 
Mündericatımızın çokluğuna ntehnl 

(Sesil Kolomb) isimli romanımızı der· 
cedemedik. itizar ederiz. . ......................................................... .. 
samızda muamele görmllştUr. 

Adll B. Ankerada 
Maliye vekaletinin ~aveti nze

rine borsa komiseri Adil 8. dün 
saat 6,5 trenile Ankaraya git· 
miştir. Adil beyin Ankaraya da· 
vet edilişinin in~iliz lirasile ali· 
kadar o!duğu tahmin edilmekte
dir. 

Perl• Borsasında 
Paris 30 - ( A.A. ) - dfin mey

dana çıkan tehlikeli vaziyet 
bir az sükunet bulmuştur. Asa-

biyet daba az olmuıtur. yine ağır 
olan bir başlangıçtan sonra tec· 
bilat hissolunacak derece de 
yilkselmi,tir. Bunlar dllnkllne 
nisbetle fazla bir tereffil gös· 
termiştir son tenezzüle ve tedi-
yatın açık kalmasına raimen 
tasfiye daha kulaylıkla ve git
tikçe daha kulay bir nisbetJe 
yapılmıştır. 

Londura Borsasında 
Londura, l - ( A.A. ) - Esham 

ve kambiyo borsalarında bugün 
sükun büküm sürmü9tür. 

Fransa, altın babası ı .. 
Leborget, 30 ( A.A. ) - T ayya· 

reler dün Amatordamdan 2900 
kilo altın getirmişlerdir. Daha 
12,000 kilo altının vuruduna 
intizar olunmaktadır. 

N6wyork bor-•ında 
Newyork,30- ( A.A. ) - Borsa

da İngiliz lirası yeniden cüzi su· 
rette yükselmiş ve 3, 92 • 3 • 4 
dolarda kapanmııtır. 





~ 4-VAKIT 2Teşrinevvel1931 .. 
Balkankonferansında.---------.-------·-----------·.--------

Bulgar murahhas- [Vaku] m Tolrik••ı cıtilı•1981l~~ 
Bugün Milli takımımız Sofyada 

Yugoslavlarla karşılaşıyor 
Su müsabakalarında Yunanlıların aldıkları 

puan Bulgarların aldıklarından fazladır 

larının isimleri 
bildirildi 

Bulgar Balkan birliği Milli ko
m tesi ikinci Balkan konferansı 

umumi katipliğine konferansa 
gelecek murahhas heyetinin isim· 

No.ı 62 

Nakleden. • 
Hz. ISA ömer Rıza 

Şark ile Garp arasında cihan
girlik harpleri 1 

Bu harpler devam ediyorken yahudller de ayaklandılar 
ve Mesihler çıkarmaıa ba,ladılar 

MfUI takımımız bugün Sofyada Bazı oyuncuların ıaif oynayışı-
Balkanyat müsabakalarındaki ikin- nı nazan dikkate alan Sırp takımı )erini bildirmiştir: Bugün insanların şuurunu, teh- Roamalılar da bu gibi kehanetlere 
el ve ağlebi ihtimal son maçını Yugos- kaptanı timde cüz'i bir tadilat yap- Heyetin reisi sabık nazırlar- likeli gölgeler gibi karanlıklaştı- mukabele ediyor ve Şarkı mağlUp 
lavya milll takımı ile yapacaktır. mışbr. Milli takımımıza knrşı cuma dan omeb'us M. Yanko Sakazoff. ran derin göklere, asırdide mücade- ederek onu esir edeceklerin; söylüyor-

Yugoslavlann Bulgarlardan da- günü A. S. 23 stadyomunda çıkacak Heyet azasıoın isimleri de fUD· leler o zaman başlamış ve tariht lardı. 
ha kuvvetli olduklarına dair ameli olan sırp takımı şu oyunculardan te- lardır: tecrübeler ufkunda ilk• def;l olarak KablelmiIU 88 senesinde mağlQp 
bir kanaat vardır. Bu itibarla bugün şekkül edecektir. bütün sarahatile mülaahza olunmuş- şark Romaya karşı kıyam etmiş ve 
daha kuvvetli bir rakiple karşılaşıyo- Miheliç MilJi grup reis vekili M. An- tu. 0 zaman Romalılar bir intikar.ı hadise 
nız demektir. lrekoviç, Raykoviç, dro Toşef, Sofya darülfünun mü- Herhangi kari (Jozefüs) tarafın- si Ue karşılaştıklanru anlamışlardı.Bu 

Yol yorgunluğunun ge~miş bulun- l\faruşiç, Piremrl, Deşkoviç; derrislerinden ve milli komite dan yazılan "yahudi harb;,, unvanlr intikam tahakkuk ederse Romalı-
ması, sahaya karşı acemiliğin ni.s- Mariyanoviç, VuyadinoYiç, Sotiro- azasından M.G. P. Genof' avukat eseri başından sonuna kadar okur son lar, şarkrn kölesi olacak ve onların 
peten geçiştirilmiş olmasını ve birin- viç, Tirnaniç, Kokotovç. ve beynelmilel komite azasından ra bir taraftan Romanın miJI? memba- ayaklan altında ezileceklerdi. 
ci maç neticesinin zarurt akRüHlme- lannı, bir ~araftan Sil.ilinin vuku- Bu mu·· cadelenin Aktiyum harbin-

t . Yapılan h · ·· b k 1 Dr. Boris P. Petkov, muharrir b 1 k f 1-k tl d ı lini hesap edersek alacağımız ne ıce. er nevı musa a a ann u aca e a e ere aır o an keha- de kat'i bir neticeye vardığ, anlaşılı· 
nin, galibiyet olmasa bile birinci tasnifi ve verilecek ikramiyelerin ve milli komite azasından M. D. netlerini mütalea eder ve bunlarl d 
maçtakinden daha iyi olacağını tah- nevilerini tayin için Balkanyata ı,u. Mişef, Profesör M. ivan A. Ge- karşılaştırırsa iki şey kar~'Sında ka- yor u. i Kl t bü 
mln edebiliriz. Eğer, bu maçı kaza- rak eden devletlerin oyuncuları ara- lır. Mısır kıraliçes ih eop~~l~knın t k. orgef, avukat M. Trifon Trifonof, tü d" c angır ı e me 
mrsak, Bulgarlar da pazar günü Yu- sında bir mukavele ve anlaşma Bunların birincisi, eski dünyanın .. n unyaya . 
goslavlan kazanırsa belki ikincilik i yapılmadığmdan bilahare ihtilafa meb'us M. Dimitr Neikof, mu- aşrk ile garp arasındaki zıddiyetijıçın kurduğu hulyalar, ve 1\1.lrk A.n· 
çln Sırplarla tekrar karşılaşmak icap meydan bırakmamak maksadile bu harrir Dr. Petko Reşef, Burgoz çok kuyvvetli bir surette hissetmesi- tuanı? .bu hulyaları tahakkuk ~tti~
edeeekttr. Bakalım netice ne olacak? giin öğleden 99nra bütün müsabıkla- belrdiye reisi M. G. Kanazırsky. d' J f" bi "b 14ğ b'l mek ıçın hazırladığı pl!nlar, kt • 

tmır.. ozelus, b radzd~ut'at laf . •. e yum muharebesinde zirUzeber ol-
rm mümessillerinin huzuru ile bir Hey'et azasıodan M. Sakazoff e ış sayı sa, u zı ıye ı ar ıçın t Kl t h d f' ken-

HruW1t Sofya muhabirimiz 30 eylül toplantı yapılacaktır. (d 1 · bil ük h b') d · muş u. eopa ranın e e 
1
' M. Trifinof, M. Mişef, M. Kana· evre erın en Y ~r 1 emı~ disi ve oğlu Alexander Helios 1-

tarlhUe yanyor: B b h 1 uk 1 zirsky, refikalan ile beraber ve ve bu suretle onun denn ehem mı- . "h gi a bi d 1 t kurmak 
Dün öğleden sonra (Diyanabat) ta u sa a yapı ması m arrer o an yetini izah etmek istemişti. tçınk cıda~ r . n:u dr le~i e merkezf 

yU 
::- b k 1 nna yag· an şidett' bisiklet yarıştan yarma bırakılmıştır. Dr. Petkov da hemşiresile birlik· tk· . kta d J r·· ah d. s en enyeyı ev e n zme mw:ıa a a a ı S b b. d.. ak k·ı 1 ıncı no şu ur: oze us y u ı k' 1 . torlugvu 

n devamlı yağmura rağmen devam e e 1 ~ şam geç va 1 ge en te geleceklerdir. ··t 1 il b"d t ·1 rl 1 yapmak ve es 1 ran ımpera 
S p musab klannın y rgu olması mh'ude:ıssdıp. anb' e f 1 ha. çı f'tm ka ed~- ile Romayı birleştirerek bunlara 

edildi Müsabaka yine yalnız Rum- ır 1 0 
Hey' ete bunlardan başka tü- ın e enn ır ne ret ıssc e te ır. .. .. 1 alet Bütü bu hulya-

lar Ve
. Bulgarlar arasında oldu. ve müsab. ak. aya bu suretle iştirak ede- .. b .1 bilh .1 • hükumran o m L n 

tün, banka ve iktısat işlerinde o_na gore u ası. er, ve assa ası enn lar Aktiyum harbile, mahvoldu. 
Havanın fena ve yağmurlu oluşu memelerıdır. . hderleri dahılt harplerden, Roma M h i V ·ı kablelmilat 

spor merakhlannın müsabakada ha- . Buynuln için ~uıü_n bbo~tulna. ~eçmtlış- mütehassıs iki veya üç aza daha ile vukubulan mücadelelerden, bu k eş u~ şad r Rercı ' konsülü Pol-

b 1 lanna engel olmadı tır. a nız suvarı za ı enmız a a- refakat edecektir. .. d 1 1 ti . d h d.l . kır senesın e oma zrr u unrna • . .. bak 
1 

. . id muca e e er ne cesın e ya u ı enn . . .. befle yazdığı 
Tam saat 3,5 ta müsabakalara baş- n ile yarınkı musa a ar ıçın man- Programda tadlllt izmihlA.le uğramasından mes'uldilr- lıoyrik~ ytenı set nke mdurinased 

1 
... kan ve 

landı. ntc müsabaka 1500 metre me- tar yapmaktadırlar. l teb e 8 en e ye en ~· 
Balkan konferansı programıoın er. . . . cihangirin gelmek üzere olduğnnu 

safede Mrbest yüzme müsabakası idi. Bulgar millf takımı bugün (A. S.) bazı yerlerinde yeniden tadilat Eski şehır devletını şark tara- .. 1 k h tlen· ı·tade ettigvi h:ıl-
u B l · t' k tt' bil takı f d t hd't d be hak' · soy eyen e ane lki rum ve ç u gar ış ıra e ı. stadyomunda A. S. 23 kliı mı l B d t . • m an e ı e en ve gar ımı- Akti h rbı·nden sonra impe-

ğ yapı mıştır. u ara a eşrınıevve· de, yum a 
Ya$-mur yağıyor, suyun soğuklu u ile bir maç yapacaktır. Bu maç pa- yetini teşmil etmek istiyen tehli- Okta 1 hine dönmüş ve o-

10 d ı rd M k • i 8 1 il 1 ak ı lin 26 sında saat 22 de Dolma· k b"t" Ak d . 1.1 · · t rator vm e ·+ erece, rum a an a rıs s- zar günü ırp ar e yapı ac o an e u un enı.z ı enn sıyas şuu- T h d ın asil bir vari· 
mlndeki yüzücü daha 300 metrelik maça hazırlanmak için bi'r idman ma- bahçe ıarayı merasim salonunda runu uyandırmakta en mühim §.mil ol- nu roy aneAanın bı·rıeştiren ve 

b ı , d f d l k b 1 si Avrupa ve syayı lbir me.saf e kat' etmeden mü sa al'a an hiyetindedir. tehir tara ın an veri ece a o muştur. Garp, şarkın emperya- • 1 - · kahraman 
d tt ·ı y 1 1:.h ·• l . . • . k d imperator uga çevıren 

vazgeçti Diğerleri evam e ı er. a • Havalar kah yağmurlu, ke& ruz- 23 teşrinievve e almmışbr. Bun- lızmıne tabı olmaktan kor uyor u, . b l1 t i ti 
nız kalan Pravatopolos ismindeki yiizü gArlı ve criineıalidir. k 25 • • ...n il gece gündüz bu korku ile titriyordu. sıfatıle te c e m ş ' . "' e-· .,. dan baı a ayın ınca 5un t 1 yhınde n..+.fı 
cU rum 120 metre bir avans ile arka- • • • (Yunan . Roma) ricalini en çok dU- Antuanın ran a ~ '!ı:·. ı 
da!irlarmdan evvel geldi. 1000 metre- "Fenerbah9e" klUllD111DzUn serbest bırakıldığı için Ankaraya şUndiiren şey bu korku idi. mah.arebeler, bir netice vermedıiı~-
de~ sonra Prisnarof ismindeki bir tavzihi ayın 26 sında hareket edilecektir. Asya ile Avrupa, şark ile gnrp den, Asyadaki :unanı~.ıar. müthı~ 

f · · kl"b" d b' t · i hır' korku i"inde idıler. Çunkü dUtma-Bulgar da vazgeçti. Milano ı..:ımın- Dün Fenerbahçe · u un en ır av- fib cidali, lranm cihangirlik iddıas le es- ~ • • d vukubulan 
deki yilzUcünUn hedefe varmağa 50 zUı aldık, aynen TU?frediyoruı: Muhtellt m adelede ki Yunanın şehir devletlerile vuku- nm imperatorluk ıçı~ t~f d derek 
metre kalmış iken ayağının biri tutul- "Y enigün gazetesinin 29 eylül tarih· 

1 
bulan muharebelerile başladL dıihilt harplerden . ıs 1 

a e e 
du fakat son gayretle sona kadar de U nüshasında Sofyadan gelen haber- Etabll vesikası a mıyan Rumlara tranlılann taarruzu, Agamemnu- süvarilerini Akdenız sahi~lerine. ka-
·vam etti. Mesafeyi Pravasopolos terden istidl!len Fenerbahçeli fut- bir teblll neşredildi nun Trovayı tahrip etme.cıinin inti- dar, göndermesinden endışe d:dı::~: 
28 dakika 114 saniyede; Nedkof 2S bolcülerin merkez muhacim oynıyan lstanbul, 30 (A.A) .- Albncı kamı buna mukabil büyük lskende- la.rdı. Onların bu sırada v Y dk 
dakikada; bitlrdi. İki taraf da beşer Hakkı Beye kasten pas vermedikle- muhtelit tali mübadele komisyo• rin s~ferleri lranm YunanLcıtana ta- lan korkular Ogostusa yagdır 1 

• 

puan almıştı. ri hakkında bir şayianm deveran et- nu riyaaetinden tebliğ edilmiştir: arruz etmesinin karşılığı sayılıyor- lan şerefli sıfatlardan anlaşıl~yor. 
lkincl yUı metre arka üzeri yüzüş mekte olduğu yazılıyordu. Türk tabaaından olu ta henüz du. Bunlara göre Ogostus. _'beşerı~e-

ınüsabakasına başlandı. lkl rum ile Futbol takımlanmızı te~l eden . • p Onun için Romanın şarkta vukubu- tin halAııkA~· ve !1kıl~·~k üze-
üç Bulgar iştirak etti. Bu yüzüş de gençlerimizin hemen hepsinın şahst Etablı veııkası almamı! bulu~~n lan bütün fütuhatı, mağ!Qplar aley- re olan devletin banısi ıdi. Yine 
rum Zo&rafos rakiplerinden iki Uç oynamak belli başlr kusurlarmdan Ortodokı Rumlar vazıyetlennın hinde nefret ve adavet hisleri ile bunlara göre: 

..dakika enel geldi ve bu mesafeyi 1 biri olduğu halde bunda bir kast a- tanzimi için - Bu davete icabet meşbu bulunmakta idL Çünkti "Sulh zamanmda kara ve deniz sü· 
~ak:ika 31,4 saniyede aldı. Meçinkof 1 nyarak Fenerbahçeli m~evver ve etmiyecek olanlara tertip ede· şarklılann her halde bn mağiabi- kOnet içinde idi. Güzel kanunlar, a.-
~&klka 38 saniyede yüzmüştit. Yunan- temiz Uç Türk gencine ısnatlann cek mühim mahzurlara mahal yetlerin intikamını almalanndan ve henkli hayat ve refah sayesinde 
blar 7, Bulgarlar 4 puan kazandı- en eşnaı ile çamur .. atılm~!~ ç.~ıı~ı. bırakmamak nzere .. muhtelit tali onlara aynen mukabelede bulur.mal~- şehirler mütemadiyen yükseliyordu. 
(ar. ması büyUk bir teessurle g~~lmuştür: _ . 

0 
b' rından korkuluyor ve bunlar~ dair bır Her y semeresini vermekt. idi. ln-

Milliyet, vatan, ve Türkluk ~erefı mupadele komısy n~a ır an çok kehanetler ileri sürUlUyordu. 
1 
şe Uzel bir atiyi bekliyerek ümit 

Yunanlılar bu müsabakaya işti· mevzuu bahis olan meselelerde ltlu- evvel müracaata tekıden davet Kablelmil!t 190 • 191 senelerinde san a.r igdil 
· f' içinde er.,, 

ı'3k etmekten vazgeçtiler. Bulgar yü- bnli ohnıya ve herkes hakkında r.ıen 1 olunur. Suriyede vukubulan muharebeler- ak t t b t 1 U iti . .__ 
ı • raf d -.. · ğ kim · h kkı ktur ı . h F a am u atı m erın 1.11:&-dcilleri ta m an mu....,nevvı ve düşünme e hiç senın. a yo . · Muhtelit tali milbadele komis- den beri Phlegon, kendisine ,u ...:~ !\ne- diti anda rkın tehlike noktası 
~k atlamalar yapıldı. Bu müsab~k~- Mütenakıs ve mağlQbıyetfn ha.kikt b müracaat i in tin haber verildiğini kaydeedr: "As- len . P: . 

11an Yunanlılar iştirak etmediği ı~ın sebeplerini anlatamıyan bir telgr~f • yo~u ~rolarma • , ç _ yadan ve şarktan gelecek bir hUktim- olan ya~udı dıyarınd.a isy~nlar ınfl-
netlee Bulgarlara 46 nokta. ve Ynnan- tan kötü ve belirsiz maksatlarla çır- tayın edılen miiddetın kati ıu dar seni yıkacak, ey Roma ve sana ilk etmıştL (Kablelmıllt dört s~n~i) 

i hl.ara ff(frr olarak bydedildi. kin ve iğrenç manalar çıkanna\:ta rette temdit olunmut ve esasen esaret boyundurutunu takacak!,, (Bitmedt) 
BiltUn yilzme mil~abakalannm fayda bulanlara bu sade çamur ve bir defa da temdit edilmiş oldu-

BOnUnda tasnif şu şekli almıştı: müteaffin isnadı kemali nefret ve şid- ğuda nazarı dikkate vazolunur. 
Yüzmede: Yunanlılar 3.1 pu-van, detle ret ile Fenerbahçellf asil 

Bulgarlar 20 puvan. Türk çocuklannın sürülmek ist.enen Teşekkil.r 
Atlamada: Yunanlılar sıfır, Bul· bu lekeden ebediyyen müteneffir ve 

prlar 46 puvan. ~ünezzeh kalacaklarını beyan eyle· Vefatile muhitini elemlere gark eden 
refikam, merhum ve miltekait tayyareci· 

Atlamalarda birinci olarak Bos- riz. 
tanciyef, Biçvarof, Gaydardyef Fener bahçe klübü kcttibi umunıbii lerden SalAhaddin B. kerimesi Bedia R ın 
tldnd şekilde (aksi atlanıa) Rosef, Hayri Celô.l gerek cenaze merasımlne iştirak ve ge-
~ilncU ·-kilde yine Rosef; serbest rekse beyanı taziyet lütfunda bulunmuş 
W\' ·~ Estren ,ırketlnde maa,ıan 
··tlamalarda Gaydarciyef. olan muhterem zevata bu münasebetle .,. indirilen memurlar 

Umumi olarak atlamalarda Sofya- T k en derin teşekkürat ve tazimatlarımızı 
Eıtren telgraf ıirketi ür 

lT Gaydareiyef birinci, Rusçuklu A- memurlan namına bir heyet dün arzederim. Ankarada Millt fen şirketi 
badyef ikinci, Vamah Rosef üçüncü müdüril EŞREF matbaamıza gelerek İngiliz lira• 
olarak tasnif edilmişlerdir. sının ıukutu üzerine tirketio, 

• • • 
Elde edilen bu neti~ Uzeri:ne u- maaşlarda tenzillt yaptığından 

muml tasnif yapılmast Uzım, fakat bahisle şikiyette bulundular. 

80
n nettu hakkmda hakem heyeti Memurların anlattıklarına göre 

aTU1Dda ihtillf .hbıl olduğu için maaşlar evvelce İngiliz lirası on 

80n netice ilAn edilmedi. lira kıymetinde iken bile Sterlin 
Son neticenin Yunanistan 33, Bul- dokuz lira farzedilerek verilirken 

prlar 31 puan olacağı merkezinde- şimdi İngiliz lirasının bugünkü 
'dir. kıymeti üzerinden verilmeğe baı

Beigrattan alman bir telgrafa ı;öre 
Balkanyadaya iştirak edecek olan Sırp 
futbolc81ert yarınki perşembe gUnO 
.llıede SofJ&J& geleceklerdir. 

lanmıtbr. Maaşların borsa temev-
vilcabna tibi olmamasını istiyen 
memurlar şirketi protesto mahi
yetinde olarak maaılannı almak· 
tan iatinklf etmitlerdir. 
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- Dün gece rUyamda gör
dtim. Annem bana çukulata 
getirmiıti. Hepsini sen aldın, 
yedin .. 

- Kusura bakma kardeşim 
bazan benim böyle saygısı:ılı 
fım olur. 

Beş senelik program ! 
Köşke yeni bahçıvan tutulmuştu. 

Evin hanımı kendisine ilk günü sabah-1 
leyin erkenden fU talimatı vermeğel 
başladı: 

- Çayırlan kırparsın, gülleri su-
larsın; şu göbeklere birkaç tane 
krizantem dikersin, ilerde domates 
fideleri Yar, onlan ayırır, müna-
sip yerlere dikersin; turpları ça-
palarsm, ispanakları kesersm, ki 
raz ağacına üşüşen tırtılları ayıklar

sın. Şurada bir camekAn var, orası-

Kurnazca bir davet 
Kocası kansına : dedi ki: 
- Her hafta bir yere nıisaff r 

ça#nldık. Bu hafta da bl2ıim sıra
mız. Yarın için kimleri çağırdın. Bir 
yemek hazırlamak fikrinde misin? 

Kansı cevap verdi: 
- Evet, Selma hanım efendiye bir 

mektup gönderdim, "Seniha hanıme· 
lendiler de bize gelecekler, birlikte 
yemek yeriz." dedim. 

Seniha hanımefendiye de ayni me
alde bir mektup gönderdim. 

- Peki ama, bunlar birfbirlerile m ısıtırsın.. d d 1 
Burada bahçıvan hanımın sözOnU argın ır ar. 

- Dargın olduklarını biliyorum. 0-kesti ve: 
_ Kuzum hanımefendi, dedi, sen nan için hlçblri9in.in gelmiyeceii mu· 

bir gunlük f•ten mi bahsediyorsun; N d . hakkak olduğuna göre hiçbir hazırlık 
y - ere eyım? yapmadrm. 

yoksa be~ 8enelik program mı yapıyor- - Havada bir ıepet için· 
sun? desin! Japonlar ve Sadri 

Piyanonun sesi Muharrir Sadri Etem, birkaç gUn-
Adamm birkaç tane kızı vardı, denberidl:r, Çin • Japon işlerine pek 

h . piyanoya çalışırlar, ve gayet fe- Hırsızlık idmanı merak sardırdı. Geçen gfin matbaa. 
n:':~ıarlardı. Bir gün adam bir piya. Gece yansı idi Ortada çıt yoktu. da yine bu bahse dair bir yazı yazar. 
no tamircisi çatırdı. Tamirci piya- Karyolada kocasın yanında ya- ken Toplu İğneye dedi ki: 
noyu gözden geçirdi, muayene etti tan kadının nedenın uykusu kaç- - Monıer, bu Çin - Japon meselesi 
ve sahibine dedi ki: . .. mıştı; bir tilrlU g':mek de bilmi- beni kendi memleketimde geçen had~ 

_ Efendim, piyanonun bütun tuş- yordu. Tam bu sırada eve tırnıanan seter kadar allkadar ediyor. inanır 
lan iyi. Yalnız bir tuş ses vermiyor, bir adamın çıkardığı gtirOltü duyul· mısın? 

Mektubu okur: .. izdivaç tek
lifinizi aldım. Bir tutam saçı
nızla bir fotoğrahDIZI giSn
deriniz.., 

Yalan l onu da şimdi tamir ederim. ses verir. du. Kadın, hemen kocasmı dtirttU: Toplu iğne cevap verdi: 

Top atanlar Adamcağız: - Yahu, kalk dedJ eve hmız gi- - lnanınm. Boy bos fıkaram oldu- Bir romancmnı küçük oğlu mektep-
bi _ 'b' ük' ,....... _ Aman, dedi, onu ses verir bir rlyorl ' ' ğun için o ild mfllet 11enf çeker! te 

1 
.. 

1 
diği i 

1 
al 

Sporcuların rço&'U gı ı n ..... '"tekil i 1 tn..tll... b ya an soy e ç n ceza mış, eve 
dan, ntlktıedanların birçoğu gibi spor hale getirmekte~se 0 

., er n onun Kocası geniş havsalalı, kalender ~.a..ay.ı CBM azı gelince babasından güzel bir papara 
ca olan bir at, son Sof ya maçı hak· haline soksan ° maz mı· meşrep, ayııi zamanda rnhatını pek Londrada Zaro afaıun yanmda bu- yenU§ti. 
kmda diyordu ki: Hizmetçinin cevabı fazla seven bir adamdı. Gözünü yanm lunan Musa isminde bir adamı Evde atladı, ağladı; sonra göz yaş-

- Delikanlılar oraya giderken Hizmetçi buhranı mal Om. fterkes açarak: bir inglllz eambazı 81dflnn8ş. ]arını 1)1ee kuruladıktan sonra baba-
.kendilerine &'Ol atın, dedik, onlar top elindeki hizmetçiyi, her türlfi huyu- - Ne yapayım vanm girsin! de- (Cambaz) C4D ile oymyan demek- sına dedi ld: 
atın! anla.ddar. . na, suyuna katlanarak muhafaza et- dL ' tir ama. bizim bildiklerimiz kendi öz - Yalan siylediğim için böyle c. 

Sonra Bulgar gazetelen oyunculai mek istediği halde bir tilrlU muvaf- _ Hiç gfrsf 
1 1 

canlan ile oynarlar. zalanmam ne zamana kadar sürecek? 
nmmn hep içte oynayıp açığı ihma fak olamıyor. Gf si n o ur mu Zahir, lngfliz canbazlan el Alemin, Ne vakit yalan siyliyerek para ka-
ettiklerhıl yazıyorlar. Açık fena şey- Bir ev hanımı yeni gelen hizmetçi- fı - r n ya, bir şey bulamıyaca- ötekinin, berikinin canı ile oynuyor- zanmıya başlıyacağım? 
dfr ama para ftlerinde futbol saha· sinin hüsnü hal vesikasını tetkik et- na eminim. Nihayet çektiği lar. 
-da d_,, zehmetle bir eve sfrme idmanı iyi h lı kak iyi kUpek - ...... tikten sonra: 1 ava 80 

- A dedi sen bir senede tam altı yapmış 0 acak. Bırak idmanını ta- - Ah sorma birader, çok iyi blr 

Kadm - Yavrum, bu köpek 
kuyrujunu sallar mı? 

Nazik çocuk - Sallar efen
dim. fakat kuyruğu o tarafta 
defildir. 

' ' . . mamlasrn.. - Bu sokaim havası gayet iyidir. 
kanı de2'iştir missm; bu ış nasıl n· k d beri b ada oturu köpeğim vardı. insanları adeta tanır· 

l'f l 5 "i u ~ Bi filli t rlfl ız ço zaman an ur • . d 
oldu? r D as nas: Hatta ba~ bijtjrda (150) de dL Şayanı hlirmet ınsanlara hiç 0-

BtmB•t.fl sllİiİmsedl: öldU kanmaz. Fabt bir serseri gBrcltl 
- HanımefendicJğfm ne yaparsın, mer dersi çocuklanna gra- - "va. demek o kadar yaşadı? mi hemen salardL 

dedi, eski hanımlar kalmadı ki.. veriyordu. Bu muallim,~ - Yo, onu deınfyoram bu sokakta - Ne oldu, ne yaptın o köpeti? 

Şecaat arzredeken tekiler gibi kuru flfl tasrif ettirmez, (150) numarada öldD. - Satmaya mecbur oldum; çUnkil 
taarifleri CÜmle halfnde yaptmrdı. s t 1 b Se bir gün ftzerime aaldr, bacağımı ıs•rdL 

Kadın kocasına çıkıştı: Ekseriya ve dili mlsa1!erde zama- a 1 an U 
- Bana bak, dedi, dtin gece bizde nrm d r Afacan çocuk, mlirebbiyesfne dedi 

1 i fi hf ız a olup biten nkuata taal· gece yatısında ka an m sa r ç de IQk kf: 
itimada şayan bir adam değildL ederdt _ Kanaryanıza dan alır getJ.rir-

- Ne oldu? Geçen gtin bir talebesini derse kal· sem beni öpeceğinlzt vadetmiştlnfz. 
- Ne olacak, o gittikten sonra ev- dırdı ve: işte aldım, getirdim. Yalnız beni 

deki havlulan saydım, bl.c tanesi - Oğlum, dedi, "babam kü111· öpmeyinJz, bu buseyi atabeyime on 
eksik. yetli ingfliz lirası alıyor,, cttmleslnln kuruşa sattım. Onu ipUnUz. 

- Eksilen iyi blrdtavlu mıydı? mazisini ve lstlkba1ini söyle! Y aoJış}ık 
Kadın cevap ver : De k ı be, 

_ Hem de en iyisi. üzerinde (Palas l'le alkan ta e zet-J bir to- Adamm birisi hapisaneyi geziyordu. 
oteli) yazılı olan havlu... cuktu, babası bankacı oldufu için pa- Mahpuslardan birisine sordu: 

d ki k ra Ye plyag itlerin• de akh ererdL - Bana babana, seni buraya ıe-
R Uya a iZ CUmleyj fiylece tasrif etti: tiren nedir? 

_ Dün gece hayatında hiç öp6lm&- "Babamın ı-·•dan habel'f oktu Mahpus cevap verdi: 
· diif ttf P ~- Y .,, Yanlıt bir itimat! ınfş bır krza tesa e m... . "Babam kttlliyetll lngfliz liram al- -

_ Ya.. Ben de bu kızı gormek ıster- - Nasıl7 
dl dı.,, _ Yanılıp da kendime itimat ettfm. 

m..:_ Enai misin, ben onu rftyada "Babamın yilzlerce Ura kaybedin- Kendimi daha fazla koşanna zannet-
gördüm. ce gözleri faltqr gibi açılacak.,, tim. 

Dalgıç, kansınm iz'açlanna 
karıı kendisini nasıl korur? 

Tefrika 
No.: 20 ~izli Kuvvetler iciıde 

I ~l'CUın.:s' 
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Doıan 
Ylldız 

bizden birkaç klfi Tiiz adım kadar 
Ruslar iç.ine gittiler, Ruslardan da 
birkaç ldfl bunlan karşıladı. Bir 
kaç kelime konuştular ve gözden 
kayboldular. iki silAh atıldı, karan· 
hkta fazla bir şey görmek mtimkün 
cleğildL 

VARŞOVA ÜZERiNDEN 
BERESINAYA 

Gombinde verilen emre nazaran 
casuslann geri bıralalmalan lazım 
geliyordu. Uzun zamandanberi ha
zırlığı ikmal olunan Blonie mevkii 
ve Novogeorglevski taarruzu başla
mıştı. Ta Mazura vanncıya kadar 
cuuslanmızı görmiyelf haftalar 
geçmişti. Mazuru son defa olarak 
Biatystokerde büyük bir ormanlıktan 
Ruslar içine sevkettiğim zaman gör
müştüm. Ben hususi işler yapmak 
için kullanılan bir 8..4;kerdim ki, bu
gUn burada. yann orada. bütün hu
dut boyunda esir almakla meşgul 

idim. 

chsel nehrinin difer sahllkıde Ruslar 
bulunuyordu. Otelin duvarlan kur
şunlara hedef olmuştu. Fakat bizim 
gibi harbe alışkın kimseleri rahatsıs 
edecek değildi ya? .. 

Eğer bu adamlar civarıml7da-
d . 1 ld Alman mınta.kalann an l!'Je.er o 

da bqka mesele. Köpeğim Hektor 
Ye caauslan yakalamak için yola ger· 
diihnJs ince tel her zaman için ya
aımızda bulunuyordu. Bu akşam 
... it çık~: 

Yolumuz, ik:f tarafı, biribirine 
mUvazl ild tepecikle mestur bir de
ı. De çalıhia mUnt.ehi olu)ordu. 
Yanunızdald teli yola germeden 
enel bir miktar bekledik. Hektor 
kafunu kaldırdı. W atlının gel
dlii l§ltilfyord11. Bunlar iki kazak
tı. Biz hemen teli gürültüsüzce ve 
ft.r kunMimizle yola gerdik. A· 
,.aıan tele takılan öndeki beygir 
t.ekerl•df, hayvan dizleri üzerine 
dtl§erken süvarisi çoktan yere YJJ· 
ftl'lamaıttı. Diğer sUvali yere at
ladı. yere dtifen kUf Urlerle kalkmak 
iıltfYordu fakat Udstnin de kollan 
ptan batlanmı§tı. Maiyetimdeki 
Mımlar ba tel ıermek llSGlil• ea-

sua yakalamakta meharet kespetml~ 
terdi. Bu defa mükemmel bir av el
de etmiştik. Bunlardan birisi bir 
mülizim diğeri de koskocaman 
bir kazak idL MUIAzim sordu: 

- Bizi öldürecek misiniz?. 
- Tabii değil mi ya hatta b!z ka-

zak eti yiyen adamlanz. Alayb 
cevap vermenm sırası fdL Yerimi
ze avdette yolu konuşmadan kat
ettik. Yeni misafirlerle avdetimirl 
gören arkadaşlar taaccüp ediyorlar
dı. Bunlar devriyeleri kontrola 
çıkmışlar fakat yolu pşırmışlı-.r. 

MillAzim Odesalı bir avukatmış. 
harp dolayısile orduya iştirak et
mf~ Don knr.aklan alayına verilmiş. 
Kendi!l;fne iyi muameleden dolnyı bf. 
ze teı:ıekkür ediyordu. Bizim alman 
ordu..;undan bazı kimselerin Ruslara 
casusluk yaptıklannı bu mii1bim de 

ıııöylilyordu. 

Erte8i gece ayni tecrübeyi tekrar 
etmek için ileri aitUk. Hakikaten 

Karanlıkta bu hain adamları tee
bit etmek lAzımgeliyordu. SUratle 
geriye geldik. Ruslarla görüştükten 
sonra avdet eden bu adamtann önle
rini kftlmek istiyorduk. Onlar da 
geliyorlardL 

SilAh attınız mı? 
- Hayır. 

- SllAhlarmızı gösteriniz! 
Tüf ekler tertemiz idL 

- SilAh sesi işittiniz mi? .. 

- Evet bizim sol tarafımızdan. 
Bu adamlan baştan ayağa kadar 

aradık Üzerlerinde şüphe edilecek 
hiçbir şey zuhur etmedi FakRt bun
lardan başka karakol ha~te yoktu. 
O halde muhakkak bunlann Rus
larla konuşmq oh111ılan icap ediyor· 
du. üçU de Posenli idiler. Bunlar 
te-vklf olundular neticeleri ne oldu 
bJlmb'onua. 

Bolonie mevkii zaptolundu Varşo

vanm fethi muvaffakıyetle netirelen
di. Ben de ilk kıt'a He Polonya payi
tahtma girdim. 

ilk gittim yer Rus l!lltihbaratının 

ikamet etttği bina idi. Hiç bir şey bul 
manm imkAnı yoktu. Beni Varsova.
nm biiyUk otellerinden birisinin kapı
ettt. tık Alınan zabiti misafiri olarak 
hizmete başladı. AIA mükemmel Rus 
zabitlerine kuımet olnnyan havyardan 
p~ Sehriıı ortasından pçea Wel-

Ertesi gün yolumuz ileri gidiyordu. 
Tam kırk dört gUn güneş ve yağmur 
altında, tarlalardan, bataklıklardan 
yürüdük hiç bir gün silah patutısı, 

harp eksik olmadL Ben, kır atım ve 
Hektor üçümüz birlikte gtlnlerce Rus
larm arkasından Ruslan bulmak için 
ordu ile beraber beyhude yere koşuk. 

Mecburi yürüyüşlerden daimi çar
pışmalardan kıt'alann mevcudii ·nüt
hiş surette azalıyordu. Azami mevcut 
lu bölükte altmış adam vardı. asgari 
mevcutlu bölükte de mevcut yirmiye 
inmişti. 

Aske,tlerin gösterdikleri metanet 
yüksekti; aylarca çatı altına girmi· 
yen ask~rler, yalnız kaputlarile ~ 
morlu, bataklıktı ratıp arazide gece

lediler. Yürümeğe takati o1mıyan1an 
diğer arkadaşlan sırtlannda tap
dılar. Kimse geri kalmak fstemiyo~ 
da. Yalnız ölenler istirahatte idi. 

(Bitmedi). 



- 6 - VAKiT 2 Teşrinevvel 1931 

1 Harici 

' 
1 Mahkeme ve icra ilanlara 1 J 3. K. O. Sa, Al. Ko. dan 1 BORSA ~aberler 

Çin hem harp, hem 
danse ediyor ! 

lt1anbul Yedinci icramcmurluğun- Ordunun sıhhi ihtiyacı için altı ka- ~1-~--~~~~--..-~-·~ dan: lem serom kapalı zarfJa ıtıünakasaya eş.evvel J' 1 r_.--ı-~-K~·ı6"•-n..,.• 

Çin 
-----------~---·~~~---~~ 

ve Japon askerleri arasında 

'J'amamına (5~0) lira kıymet tak- konmuştur. ihale l 11 • 10 • 931 ı>azar 
dlr olunan lleyoğlundn Kamer hutun günü saat 15 te Fındıkhdn K. O . Sa. 
mahallesinde homurcü sok.tğında 7 Al. Kom. da yapılacaktrr. Taliplerin 
numarııh hanenin tnmamr bu kere a-ışartnamesini komisyonumuzda görme 
çık arttırmaya nzedilmi~ olup şart- leri ve ihale saatinden eni teminat ve 
namesi dh·anhaneye talik edilerek 22 teklifnameleriJe komisyonumuzda ha
- 10 - 9ill tarihine müsadif perşemuc zır bulunmaları (319) - 2:577 
günü saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul • • • 

eni• d J Jd Yedinci icra daire inde uçıı. arttırma Ordunun ihtiyacı irin 100 kilo bar· Y en Ç8f pi Şffi8 ar 0 U suretile satrlacaktır. Arttırmaya yomin kapalı zarfla m~ünakasaycı kon-

Kembtyo 

1 lngillz liraaı Kr. 
N T.L. molcablll Oolar 

l'ranlı: 

f.lret 
P.elııı 

Orahm• 
Is. F'rant 

Leva 
1'1cırln 

Tokyo ı (AA) _ Harbi ! d b. .. k zuh .1 . f i~tirak için yüzde yedi teminat ak~~i muştur. İhalesi 11 - 10 • 931 pazar 
tin ' · . . Y~ nezare- sı~ a .. ~~ mu.na aşa ... ur e~ em.ış 1.~· alınır. Müterakim vergi ve beleıiiye günü saat 15,30 da Fındıklıda K. O. SA. 
.. ~.~~le~. telgraflar bır~aç Koralının Ç.~" hukumet~, arazısının ışgalı .> u- rüsumu ,.e vakıf ic:aresi mü~teriye a- A:L. KOM. ında yapılacaktır. Taliple- .. • 
oldurulmuş olduğuna daır şayi olan zunden tazmınat talep etmek hakkı- ittir. Hakları tapu sicilli iJe ı-abit ol- rın komisyonumuzda şartnamelerini 

Ruron 
~llfnj! 

Peıetı 

l\larL: 
haberleri teyit etmektedir. nı muhafaın etmektedir. mıyıın ipotekli alacaklılarla diğer ala- görmeleri n ihale saatinden evnl 

Diğer bir telgrafta abıl: Çin ac;ker 81 te fta h öbU t fta kadarlann ,.e irtifak hakl.ı sahipleri- teminat ve teklifnamelerilc komisyo- " " renırö 
}erinden 1500 kişinin Tişllng şehrinin r ra arp, r ara nin bu haklarını ve hususile faiz \e numuzda hnzır bulunmaları. (:316) ?o te 9 !\uru$ 

Zloti 

1 snrk ve arbinde b 1 .. . dans 1.. masarife dair olan iddialarını ilan ta- (2574) ı 1 DrL: lirası Dinar 
s g . ~nan Kora kuyt; Pekın, 30 (A.A) - Çin milletinin rihinden itibaren yirmi gün i~inde ev· • • • <..moneç Kuruş 
riM taarruz ettıklerı -re buıalarda hır an'ane\'i faziletlerini tehliken koya- rakı müshite1erile bildirmeleri lazım Ordunun ihtiyacı için altı kalem 
çok ya~magerJikler ya~tıkları. hildiril· cak derecede kadınlı erkekti gençJiğin ~ır. A~si halde hakları tapu si~il.li eczayi tıbbiye kapalı ~arfla münakasa 
m~ktedır. . Bu hanlıye bır .Tapon dernm etmekte bulunduğu ca7.banth ıle ~a~ıt ı°Jmıya;tar 

1 
s~tış tede!ı~ın ya ko.~~.u}tu~ ~r;ıe~ lJ ·~O - 9:;1_pa-

müfrezesi gönderilmiştir. ,·eya sadece kuvvetli gramofonlara pAa1~·knşdırı1 mnsın1 an 1a1rfılçfı k'.ra ı ır. dzar ~un1u ı~t ı ~ ~ · 
1
. : • a. Al. Ko~ 

E,·elce Çin ordusunda bulunmuş o- . •. .. . a a ar arın cra ve ts anunu- a yapı aca ır. a ıp erın şartname ı 

1 
bl · ' malik dan mahatıerlnın teznyudu üze nun 119 uncu madde i hükmüne göre ni komisyonumu7.da görmeleri ,.e iha 

an rçok ns~erler başl~rmda cene· rine Kuo - Min - Tang erkanıharbi- tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla le saatinden evel teminat ve tekJifna-
ral v:ıng -Yış bulundu~u hnlde Fu- yesi hükumetten bunların kapatılma- malumat istiyenler 315 - 931 dosya meleriJe komisyonumu~da görmeleri. 
şun cıvarında 20 kadar horalıya taar- sına emir nrilm ini istemiştir. ~umara~ile dairemize müracaatları (318) - :!576 
ruzda bulunmu !ardır. Aralarıı.da ka ılan olunur. (176:l) • * * 
dın ve çoculdar da bulunun bu Kora- Çlnde feliket görenlere yardım . . . . Dörtyo~daki kıtaat ihtiyacı iç!~ ek-
J 1 h · .. 1d .... 1 U tü ı Nevyork 30 (A.A)-TaYyareci Lint Fatih sulh bırıncı lıukuk mahke- mek yenıden kapah :zarfla munaka-
ı arm ep ı o uru m ş ı·. . . be in felakete uğrı ·an s~ha üzerin- nıt!sindc.n: ~aya konmuştur. lhale~i l:l - 10 - !131 

Tokyo, 1 (A.A) - Mukclen cnann-1 ~ .) . . Halit beyin Şehzadebaşında J<:min perşembe günü ~aat 16 da Dört-
da Kayuanda bir Japon müfrezesile·dekı uçuşundan onra bırçok Amerıka- Nurettin mahallesinde 8 - 10 numa- ,·olda askerl satın alma komisyonun 
3000 kaılar Çin a keri ara ındn şiddet.' h cemiyetler, felakete nıaruz kalan rah Hasan Ali efendi konağında da yapılacaktır. Taliplerin şartname 
li bir çarpışma olmu tur. Çinliler!mınta.ka sakinlerine yardım etmek ü- mülga po~ta \'e t~lgraf nazı_rı merh~m alm~k ve münaka~ya gi~mek üze.re 
gert püskürtülmüşlerdir. Ü!; Japon zere 2,500,000 dolar toplamayı karıır- H8;>an Alı efend,ı vereses!.llden ~glu ~klı.fname v! temınatlarıle;. mezk~r 

k 
. ··ı .. t•· B' k 1 b 1 la~tırmışlardır. Saıt ve kızı Emıne ve torunları l'5ad· komısyona muracaatları. (3:>8) (27b3) 

BA en o mu ur. ırço yara 1 u un ~ rettin ve Nurullah ve Muaneı ve Ni- * • * 

Nukut 

J lsrerlin (lnıclllz:) 
ı L>olar (Amerika) 

20 Frnnlt [ Frıosıı 
20 l.lrcc [ lıalya 

O Frank BelçlL:aj 
20 Drahmi [Yunan f 
lO Frank [ ls\·fçrcJ 
20 ı.e,·a Bulııarj 

ı florin [Felement) 
ıo Kuron (('etoslovak] 

ŞıJıoı: .A, ustur) a J 
ı Peıeta l lspaoyı] 
ı RanmarklAlmınyı] 
ı Zloti Lehistan 

ı Pengö l\l acarlstan 
20 Ley {Romanya] 
20 Dinar · Yugoslovya/ 

1 Çevoneç Se\·yet 
du~u söylenmektedir. Çin hariciye naztrı istifa etti lüfer hanım ve beyler aleyhine fünme Ordunun ~ıhht ihtiyacı için ı;;oo 

Çın ne 1 tlyor ? Şanghay, 30 (A.A) - Geçenlerde eylediği izalei şuyu davasının cari mu la!'Okai filaster kapalı zarfla münua- Altın ' Borsa 
Cemiyeti Ak\'amda Çin hükumeti- talebe tarafından ağır surette yaralan hakemesl netice inde muhterik konak ~aya konmuştur. İhalesi 11 · 10 - 931 ~~:c~:~:c 1 harici 2~ 

nln 14 teşrinie\·elde Mançuride yeni-,1 mış olan hariciye nazırı M. Ouang is- arsasını.n bilmüzayede. füruhtile !Sf!la· pazar g~nü saat 14 t~ Fındık!ıd~ K. ~· .. ______ _._.__.__.._ .. 
den i tatüko tesisini talep etmesi üze- tifa etmiştir. Mumaileyhin yerine nının hı~da~lar be?'nınde . taksım!~e Sa. Al. Kom. nund:ı ya_pıl~caktn. Talıp 

. . l .. d 1 : tt karar verılmış ve bır ay müddetle ıla- l~~in şar~nameslnı komı~yonumuzda ~VAK iT 10 ~ 
rine Çın ve Japon miimessıllerl ara- l\f. Alfred S. zel tayın e ı. m.ş r. nen tebligat icra ı t. ensip kılınmış ol- gor~elerı ve ih~le Matf~den evv.el 

makla nihayet tarihi ilandan itiba- temınat ve teklıfnamelerıle konıı~· K • • • • k •} /\ } 
K t 1 .. .. .. z ren mezkur müddetin hitamından son- yonumuz:da hazır bulunmaları. (:}1~) 1 .I\._ uçu 1 an arı ur u uş gun umu ra mürur edecek 3 gün nihayetine ka- .. * • (2.,73) ' ~ .. ~ 

dar temyizi dan edecekleri ve ak"i tak ' I lcr gun neşrolunur ~ •• ... . · '•d• . . b d• dirde hükmün kesbi kat'iyet edeceği .• Evel.ce pazarlık s~r~~il.~ alın.acağı Mis fabrikası mUatehzeratı Buyuk merasımle tes 1 1 ıçın ele ıye ilanen tebliğ olunur. (1764) ılan edılen . ..!':'angal komur~n~ talıp ZU• Kolonya, !Avanta, esans, diş macunu . d . . . . . hur etm~dı~ı~~en pazarJıgı ;r-10-9~1 yağsız krem, podra, gliserin sabunu \'e 
tarafından btr program hazırl-an 1 J~tanbul 7 ıncı ıcra daıresın~cn: P8;Zartesı gu.nu ~-ıat 16 ya tal!k. edıl· brivantin. Mis müstahuratını bir defa 

Bır borçtan dolayı mahcuz hır adet mı~tlr. Talıplerın şartnanıesını oku- · .. . . 
· semaYer işbu ~şrinievelin 5 inci !lalı mak ve pazarhğa iştirak için yevmi tecrube edenler daıma ve daıma ondan 

~anbulun kurtuluş bayramına te- d~y~ldu~u. za~~~ lımanda. b.~,ı~nan günü :saat 13 ten itibaren ı~tanbul he- mezkurda Kom. a müracaatları. (36 ) (aynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656 
saduf eden 6 Teşrinienl salı günü ya- buyuk küçük butun vapurlar dudukle- desteninde hilmüznyede paray:ı cevri· (2847) 
pılacak merasim için belediye tarafın- rile merasimi tesit edeceklerdıt. Halk leceği ilan olunur. (1768) • * * Ayda 90 Ura kazanabllirsl• 
dan bir program tam~im edilmiştir. ~u ve kam \'e deniz nakliye vasıtaları bir Pazarlık ıı;uretile alınacağı eveke nlz - lstanbulda, taşrada, vilayctlcrdr, 

:ı •• bU .. 1 d k·ka ldulO rf '\:'ero atrracak lstan z A y t L E R 1 ilan edilen amana ,·erilen fiat haddi l<a:ı:ıılarcla memur ve memure istiyoruz. 
programa gure, o gun tun r~m a ı o a " • · ı ı"tı"dalde görül medigw fıfılen'-5 ..!.; O -- s:u 

b 1 b d t k t ra ~h ·ııerf _ şıınıze, vazifenizc halci tclrniyecekilr:' 
ve hususi binalar, ticaretlıaneler, ,.a. u u 0 saa e e avuş u n r ı pazart-1' gu .. nu·· ~0 at 15.30 dn paıarlı-

d '·] dl B ç· · K k 'lk kt b' d ~ ·~· Bize mektupln sorunur:. 
purlar, tramvaylar gündüz bayraklar tahattür ve takdis e ece.ı,. er r. u ımış eze • ı me e ID en ğa devam ediJecektir. Taliplerin şart- lstanbul Postanesinde 400 
la donatılacak ve gtte fenerlerle ay- bir dakikadan sonra kıt'alnt yilrüyüB aldığım şahadetnamemi zayi et- namesini okumak n pazarlığa iştirak rrmıııı ııııııını ~ııınnıııı 
dınlatılacaktır. Bu merasim ask~ri sıralarına göre Sultanahmet meyda- tim yenisini çıkaracağımdan es- etmek üzere Kom. a müracaatları. filli !!Ulll llilt:ll 
ıtaat, mekteptler, cemiyetler ve ha)- nından hareket edeceklerdir. kisinin hükmü yoktur. • • • (367) (2846) 1 Ask. M. SA. Al. komisynu l 
kın iştir.ıkile olacaktır. Tramvay yolu ile Alemdar - Sal- DarülfUnund:ı ibr:ıhim Etem oğlu Yeşilköyde hava müfrezesi binas!· lllnalr1. 

"I . .d. . t' k d ki kımsöğüt, Reşadiyeden Taksime gidile Fcyzu!l:ıh nın tamirinin pazarlıkla )':tpılacagı - ...., ................. ---. -. --
1 1 ı• erasım ge~ı ıne ış ıra - e ece e- .. . . ·d Askeri mektepler ıhtıyac..ı ıçm a e.n 

. . . . 1 .. 1 d' cek nkolbaşı Cumhurı} et nıe.> anın- § Ameli Hayat mektebinden hakkında evelce ilan edilmişse de bu .. . _ . 
nn ısım ve gecıs sıra arı -;oy e 1r: d d kt d'ğ' d munakasa suretıle 2" 000 kılo bulgur 

. ~ .. . • da tribünün yanın a oraca · ır. ld - t t'k • . t . tamire talip zuhur etme ı :n en rıa- ' . • - . 
Motosıkletlı potı~ler, askcrA bando, B d Cümhurfvet abide"ine be a ıgım as J nameyı zayı e bm. zarhğın 5 - 10 - 931 paz:ırtesi günü satın, .~• hnacaktı~: .~hnlestı 162a Teşk ridnı· 

H b. T'bb" K 1 ı· ... J u sıra a. • Y · · · k - d k' · ., ... at 11; burukta paz:arlıg-a devam cdı'- evel .l."l pazar g.unu 5.na 1 Y.a 6 ar nr. ıye, ı. ıye, u. e ı, .,.a tepe .ve
1 
ledı'ye tarafından bir <;elenk konacak· emsını çı aracagım an es ısı- .,,.... o ... b d k h 1 ah 

D 1 - • h .. k - kt lecektir. Taliplerin şartname ve ke- Harbıye_ mekte !" e -_ı ma a. 1 .m . U• 
eni ıtzbı. selerlıbeve. deTnız efratf: rke~ı~eıltır. Bundan sonra darüJfünün namı- nın u mu yo ur. ifnamelerini Kom. da okumaları. sonda ıcra. edılecek~r: Talıplerm 

me i e ı ta e ı, . ayare ma ınıst .. d . 1 d .. n gençlik namına KAmll ş (369.) ('>P~~) şartnamesinı oku.mak. tçı.n komisyona. 
1 t b. 1 b . k • • k na mu errıs er "' ' § o· . kl bı"nde -<"'1- 1 d k me' e ı ta e <!Si, as crı an atlar me • Al' kt t 1 besinden vt !öıehir na- ışçı me e n namıma • • • müracaat arı ,.e ıştırak ıçin e va tı 

t bi bi · d l b" ·· b.. 1 me ep a e " muharrer hüviyet varakamı zayı' p 
1 

kl 'h 1 . . d·ı c g-1• e muayyeninde hazır bulunmaları. (87) 
l ~-u' b~ pıya e abayı, bı~ suvarhi O· mına şehir meclisi azasından birer zat a~ıı:r ı ~ ı a esı ıcra e ı e e · (2897) 
ug • ır topçu ta uru, ır mu abe- tarafından birer nutuk söylenecektir. ettjm. Yenisini çıkaracagımdan vetce ılan edılen ts. kıtaat ,.e mfiE-ssc- • • • 

re fttüfrezesl, polis müfrezesi, itfaiye. Nutuklardan sonra merkeı kumandan evvelkinin hükmü kalmadıg-mı satın erzak, yem ·,·e ekmeklerinin nak· • 
h b d · tiyesine hiç bir talip çıkmadığından Asken !"e~teple.rl.e ha!!tanel~r 

ş.e lr an o tt, • mekteplerin izcilc~, lığının işareti üzerine kıt'a ayni sıra ilan ederim pazarlığa 3 _ 10 _ 931 d@ cuınartesi hayvanatı ıhtıyacı ıçınp&zarhkla 7.,0 
1ıscler talcbelerı, Mehterhane muzı- ile trihiinde bulunacak olan Kolordu 465 Numaralı N'obar günü saat 16 da devam edilecektir. Ta- ~on a~p~ satın ahnacak~r. .~a~arhğt 
kası, e naf cemiyetler!. kumandanının önünde geçit resmi ya liplerin sartnamesini okumak ve pn· " teşrınıevel 931 pa~rusı gunü. 888~ 

Merasim şö} le olacaktır: pacaklardır. llAD zarlığa iştirak için mezkur ~ünd.- 16 va kadar Harbıye mektebındekı 
kom a müracaattan. (264) (2801) mahalli mahsusunda icra edilecektir. 

Merasim geçidine iştirak edecekler Gece Cümhuriyet meydanında şehir 925 · 930 Senesi nihayetine kadar f le· 1 
• * • * Taliplerin şartnamesini görmek için 

tam saat onda Sultanahmet me:>danın bando u, Beyazıt meydanında askeri rcke Mensucat fabrikoEında çalıtmış me· Pazarlıkla alınacağı evelce ilan e· komisyuna. müracaatları ,.e iştirak için 
da toplanacaklardır. Kolorr!u kuman- bando C'alacak ve bu meydanlarla Ü - mur ve müstııhdcminc işbu senelere ait dilen samana talip çıkmadığından de Yaktı muayyeninde hazır buJun-
danının Sirkecide l tanbul toprağı- küdarda Doğancılar parkında hclcdi- teavün ~andığındaki 0;0 4 aldatilc mczkOr !l - 10 - 931 cumartesi günü saatTla malarr. (Si) (2842) 
na nyak bastıgwı tam saat onda yirmil"'e tarafından havat fisekler attırıla- · a·ı k te paznrltğa devam editecekth. a- • * • • • seneler<. aıt tememilcri tc\'ZI c 1 mc ·tc tiplerin ~nrtnamesini okumak \·e pa- Ton . 
bir pare top atılacak ''e ilk top sesi caktır. olduğundan, clycvm fııbrikada bulunmı· zarlığa iştirak i~in yevmi me~ktlrda 1000 Kuleli askeri lisesi 

Nişan Akit yan memur ve mi.ıst:ıhdeminin hisselerirıc Kom. TIR müracaatları. <3S:l) -(:2SOO) 650 Harbiye mektebi 

M 
isabet eden meblağı almık uzere Kanu· * "' • 800 Tıbbiye tatbikat hMtanesı 

Eski şuıai devlet daire re·s'e- Bir.nci ceza hakimi uazzez Top. fırını ıçın kap&lr zarfla 730 Tıbbiye mektebi 
· d Hü · S d tt' b · k Şevket Hf. 1'le Rob•rt Kolec nuenel 931 nihayetine kadar rabrlka ahnaca~ı ilan edilen uncl \'erilen fi- 400 Gülhane hastanesi 

rın en seyın 8 e m eyın ızı · "' idaresinr mü•aca:ıt etmeleri IAzımdır. Bu ı h dd' 't'd ld ·· ··ı d'"" 3'!00 
N h l V. k prof•ao-r'erı"nd•n ... lektr'ık mühen· at ar a 1 ı ı a e goru me ı,.,ın- "° aciye anıma ıyana onser~ "-" ~ "" r· ti h dd ·t·d ld .. ··1.ı··,\" 

disi Hasan Halet beyin akitleri ıarihtcn sonra müracaat edrccklerin hak- den ıa er a i ı ı a e goru uu,.,u Yukarda isimleri hizasında mik • 
vatuvarında tahsilde hu!unan genç d lırı nızan itibare ahnmıyaıak madupla· takdirde 4 • 10 - 931 pa.zar. gün il ~- tarları yazılr ~ahallere beş sartn:ı-
talebemiıd.en Necil Kazım beyin dün Beşiktaş evlenme 3ires~n- at 16 da pazarlık suretıle ıhalesi ıc- mede pazarlıkla LaYamarin kömürü 

de icra edilmiş ve merasimde rının \'aridat kaydedileceği llAn olunur. ra kılınacaktır. Talipleri~ ~rt.nam~· satın alınacaktır. Pazarlığı 5 teşri· 
nltan merasimi dün gece iki ta· hazır bulunan mümtaz zevata bu sini okumak ve pazarhg•ı ıstırak 1- nievel 931 pazarte i günü saat 16 
rafın aile dostlc:1rından toplanmış münasebetle Tokat,iyanda bir Yeni Neşriyat cin Kom. na müracaatları. (:lSO) ('.!880) va kadar Harbiye mektebindl'ki mn -
büyük ve mümtaz b·r davetli d (2880). halli mahsusunda icra edilecektir. Ta-

öğle ziyafeti keşide e ilmiştir. Muhit • • • liplerin sartnamesini görmtık i~in ko-
2ümresi huzurilc yapılmıştır. T f d ı · ~ 

~ra eynf' ~?a et er t emenm 36 rncı nüshaı:;ile 4 yaşıua bastı. Bu .. Çatalca Müstahkem me.~ki.i. ı~ın misyona müracaatları ve iştirak i~in 
Necil Kazım, Vakıt karilerir.in eder 7. •• b ti ·-· .. . dort kalem sebze ve Gumuş~uyu de rnkti muayyeninde haıır bulun· 

pek iyi tanıdığı bir kıymetli mu.. . mi uıbt~se .~he neşrettıgE.' nf u<Jt~ f evka~a- hastanesi için odun aşağıda gö tc- maları. (f.6) (2843) 
Abide etrafında patinajkayanlar < e ır nus a sarılır. ,n e- şıırler l}a- rilen gün ve ı-aatte pazarlıkla alına- ........................................................... . 

siki kabiliyetidir. Türk musikisi· Tak-imdeki abidenin etrllfındn ge- şar X:ıhi) nin CGözlerin) ; Sabri E~a- cn.ktır. Taliplerin şartnamesini gör- rüldüğü tnkdirde pa.zarlı~la ihalesi le 
nin kendisinde büyük lir istik· celeri birçok çocukların patınn.i yap· dın (Köyü?'). Salih . Zekinin (Ke- mek • ,·e ~Unakasaya girın.ek üz«:re r~ kılınacaktır'. Ta.lıple~ın .şa:tn~n_ıe:-i 
bal gördüğü bir gençtir. Kısa hkları, bu ~uretle taşlan t&hrip ettik· man); sanatkarane hıkayeJı:r ,.e yazı- mezkur gun ve saatte temınatlnrıle nı ok.umak .• 'e p~zarlı~a ı tı!:8'k ı~ın 
bir zaman içinde Viyana konser· ı · .. "J ·· h h il •· · · B tar (~ahit 'ırrının ~air ~e ·mi Efen Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. KOM. nma .revmı mezkurda KOl\1. a muracaat-

en goru mu~. u a n men ı ıçın e· d' ·. .B h - k 'd~ . • "it; • , ·1. miiracaatları. (371) - 2Sil) !arı. (3$) - (2917 
vatuvarmın yüksek derecelerini yoğlu knymaknmlığma enıir ,·erilmiş· ının a ara · ası ~ı. . ~·- arsıs. ı e 1 Dört kalt'm ~ehze 4_ 10_ 9.11 paı,ar * • ..., 
birden geçmi~tir. Hüseyin Sa. tir. Eko: Sarı ~oraplar:) ı~ttmaı H ılmtjgiinü saat 1:) te. Çatalca :Mü. tathkem nıt>vkii için 
dettin bey de yalnız hukuk ale- 1. ................... :00

••••••:
00

•••••••
00

•••-
00

•••• ........ yazılar. (Ahenktar cemıyet, Sumerli Odun ·1-1~931 pazar günii saat kapalı zarfla un alınacaktır. ihalesi 
minin hürmet ettiği bir sıma atkArdır kı Nacı~e hanı~ da ~u terin menşe itibarile Türk olduğu. es-ıı;;.arı da. 22 - ıo - 931 pe.rşe~be giinü saat 15 

babanım bu san al ruhıle yehş· ki filosoflarda demokrasiM) $ • ı;. te yapılacaktır. Talıplerin şartnn· 
değil, Türklere Şehbal adile ken- tirilmiş güzide bir Türk kızıdır. Ac:ıil edebiyat üstatlarıını7.dan na-' . E,·ek_e kapalı zarfl.a. alnrncaı!ı .. mı.~ ~esini al~ak ,.e mü~nkasıışa _V-İ"!'ek 
di dillerine ilk mutena resimJi Dün g'ceki merasim böyle iki tit Zh·a beyfendinin 24 saati. tay,·are· e~ıle11 h: O. ~ıtaatı ırın .k~~ ~~~u· uzere ~emınat ,.e teklıfnamelf'~·ı le ıha-
mecmuayı veren ve musikide de • t 'ft' · · 1 1 . R - . b . :. . ı·une nrılen fıat nahalı ı:onılduı::un· le "cıatınden eHl Fındıklıcln h. O. Sıt. 

• a~n a. çı ını nışan a!Oıt. o uyor. c~ ac:ın eyın nnlattıkları da buyük den :i _ 10 _ 931 pıı 7"ı·tt-sf ırlinii !'=a- Al. J\O:'.\t. nuna müracaattan (362) 
rin vukufile şöhret alan bir san· Şımdıdcn saadetler dılcrı.z. bır ze,·kle okunur. at 17 de fiatlar haddi itidalde gö. (2i99) 
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lstanbul evkaf müdürlüğünden: Kiz 
Ve 

erkek istikl/JI Lisesi Ley it 
ve 

ne hart IClymeti mabammenesi 
Lira Kuruş 
163 41 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Y enifebir ıokağın~a 
atik 96 cedit 80 No. ile murakkam tamamı 73 metre 45 ıanbm 
terbiinde bir bap dilkklnm mahlül olan on ikide bir hissesi sa
tılmak üzre dört hafta müddetle ilin edilmiş ise de talip zuhur 
etmediiinden pazarlıkla ilinına karar verilmittir. Pazarlıkla mü
zayede•i 10 Teırinevvel Cumartesi gilnil saat on beştedir. Talip 
olmak iıtiyenler kıymeti muhammenenin yllzde yedi buçuj'U nİl
betinde pey akçelerile birlikte lstanbul Evkaf müdüriyeti bina• 
sında Yaridat mildüriyeti mahliilit kısmına müracaatlan ilin 
olunur. (2909) 

Iktısat vekaletinden: 
Ankaroda Tavukçuluk enstitüsü teşcir aalıumda 4191 lira 

bedeli keşifli su tesisatı 21 gün müddetle aleni mtınakasaya 
vazolunmuştur. Evrakı fenniyesi ve ıartnamesi vekllet muhaae
buine verilecek beş lira mukabilinde telsiz telpaf civannda 

enıtitüler inşaat fen heyetinden Yerilece~tir. . • k fi 
Münakasaya iştirak edecek talipler ılin edılen bedeli et n 

% 7,S ğu nisbetinde usulOne tevfikan yazılmıt banka mektubunu 
veyahut merkez muhasebeciliğine ayni miktarda yatırılan paranın 

kb · d" d ki rdı"r Nakit teminat kabul ma uzunu komısyona tev ı e ece e · 
edilmiyecektir. . 

Taliplerin ehliyeti fenniye vesikalan ve yu~~rda yazılı ı~kilde 
teminatlarile birlikte 20 teırinievvel 1931 tarıbıne m~d~f nb 
rtınO ta at 15 te ziraat müıteşarlığı k ıımında müteıeklril ınşaat 
komiıyonuna milracaatlan ilin olunur. (2765) 

Büyük Tayyare 
Piyankosu 

Bekleyiniz 
Devlet oemlryolları llAnlera 1 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan yirmi altı kalem 
ka)'lf, hah, karton, çelik, mermerıahi, mürekkep, tebeıir, dam
ga, kireç, cila, linelum, elektrik malzemeai, saç, ve saire gibi 
mubtelifülcins malzemenin pazarlığı 5-1O-931 tarihine milsadif 
pazartesi günll icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkOrda sa· 
at dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar mağazada iıbatı vücut 
ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin mUfredat 
liıteat mağaza dahiline asılmıı olup, nOmune ietirilmeıi icap 
eden malzeme için paıarlık glinfi nümunelerinin beraber getiril
meai, nümunesiz vaki olacak teklifatın kabul edilmiyeceği illn 

olunur. (2921) 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Betildaf Akaratı vakfiye idare.inden : 
Betiktaıta Akaretlerde 13 No. h hane bir sene, 29 No. la 

hane iki sene, 11, 17, 21, 37, 60, 51, 88 No. lı haneler Dçer sene 
1 • 3, 7, 11 No. lı dOkkinlar birer, 12, 31 No. lı dükklnlar 
ikiter sene mOddetle icar edileceğinden ıebri halin ikinci Cuma 
günUnden _itibaren yirmi gOn mDddetle aleni müzayedeye vaıedil
mif tir. Talıp olanların daha ziyade .malt\mat almak istiyenlerin 
T qrinievvelin yirmi dördüncO Camartui g0n8 saat on Oçe kadar 
mahalli mezkiirda 54 No. da mOtevelli kaymakamlıtına ve yevmi 
mezk6run saat on ilçünden on beşine kadar İstanbul Evkaf 
mildllriyetinde idare encilmenine müracaat etmeleri. (2919) 

Etıbba odası riyasetinden: 
Ebbb daları nizamnamesine tevfikan oda idare heyeti ve 

Uk, Orta ve Lise kıaunJannı muhtevidir. Bütiln smıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her giln müracaat olunabilir. lıtiyenlere tarifname gönderilir. 

·1 elefon 22534 lstanbul • Şehzadebaşı 

Saraçhanebapnda Milnir Pata konaklannda •••••••• 

Kız ve erkek HAYR.YE L•SELER• Ana-ilk 
Leyli ve Nehari 1 1 1 orta-lise 
Tekmll •ınıflar1 mevcuttur. Klırda ba,ıanmı,t1r. Tedrlaat TUrKçe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe -b•h evlerinden mektebin otomoblllerll• ahnır ve ak,am ayni vaaıt.ı ile 
evlerine 98nderlllr. Tedrl .. t.ı 1 Te,rlnenelde ba,ıanacakbr. Her gUn 10 dan 18 e kadar 

-·••••••••• mUracaat edlleblllr. Telefon ı 20530 •••••••••• .. 

Safety Razor 
Sizi mllkernmelen tıraf ede

cektir. Zira bıçaiını kendi bi· 
leyen ve uzun mllddet kca· 
kinliğini muhafaza ettiren 
yeglne makinedir. 

Clhan9lrde 
Fevkallde nezareti havi ehven 

tıret1e satılık hane 
Cihangirde eski kaptan (yeni Su· 

sam) sokağında üç katta altı oda, 
'e müştemilatlı iki sokağa cepheli 
1330 arşın bahçeli numara 40 hane 
satılıktır. E,·in lstanbul Adalar, ~ant 
lıca ve Boğaza emsalsiz bir nezareti 
vardır. Sabahları sekizden 12 ye 
kadar görülebilir. 

SEYRISEFAIN 
Merkez ıc,nta~ı: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci Mühurdar zade haıı t. 27-40 

IZMIR SUr'at Post.ıaı 
(GÜLCEMAL) Vapuru 4 

T eırinevvel paıar 14,30 da 

Galata rıhtımından 
BOZCAADA POSTASI 

1 Ereğli) 4 T eşrinevvel pa· 

zar 17 de idare rıbbmmdan 
kalkarlar. 

11118~d;;~·~~;;m=;i;~:u1ı derler vapurlan 

Karadeniz il 
POST ASI ıı 

sa11ar1a~ 
vapuru 4 Pa Teırinievvel za 
ıtınü aktamı 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon-
guldak, lneboJu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun 1 

iı Trabzon, ve Rize ye) aıime; 
fi ve avdetle ayni iıkelelerle I il Görele Ünye ve Fatsaya uğrı-
h yarak avdet edecektir. 
H Fazla tahillt için Sirkecide 
!i Meymenet Hanı altında acen-
ji leliğine müracaat. Tel. 22134 ic - . 

Gozel çoraplarınız bu huıu•ta 

\~ı 
\ .... ~. ·, 

1 •• \ ;~, 

l~ 

itinaya muhtac 

Ah, o cazeı 901'&pl&rı ilk bir kaç yı)u,. 
mada onlayank ipliklerini kaçırtmaya. 
nız. Luı, kemal emmlyetlo yıkama 
ndfeabıi g&1lr ve hot parlaklıklımm 
tekrar, tekrar iade eder. Oo1an oval .. 
mayınız ve sen mustahZ&rat ile tehlikeye. 
sokmayınız. Onlan yalnız Lux in ılık 
köpQkJtı aulanile yıkayımz ki ipek gibi 
köpıık.Jer kuIDAflJl ince tellerini eağlam 
ve eyi temmeein. Lux ile yıkamak • 
kadar kola7, o kadar hafı! ve mtıeaııirdir. 
Binaenaleyh bOttın zarif Ç&Dl&fll' içia 
Lax inimal ediniz. 

Yeni oeylerin yeniliğini uzun mtlddet 
muhafua eden Lu dir. 

LUX 
"" lstanbul Evkaf 

dürlü~ünden: 
mu--

Oç sene müddetle icar için 
Mllzayedesl temdit olunan emlAk 

Şehri Talipleri tarafından teklif 
Ura ohman bedeli icar 
67,S Babçeüapıda d6rdilncü valaf hamnın dördOncU kabnda 11 

Ye 13 Ye tS No. Dç oda. 
Mllddeti icar: T ealim tarihinden 934 senesi Mayıs gayeaine 
kadardır. 

MOddeti müzayede: 6 T. evvel 931 Salı giinil. 
Balida muharrer emlak kiralık olup hizasında g6sterilen 
bedelle talibi uhtesindedir. Encümeni idarece bir hafta 
mlddetle temdidi müzayedesine karar verilmiştir. Fulaıile 
talip olanlar son gflnün aaat on beşine kadar lstanbal 
Evkaf mDdOriyetinde varidat müdOrlüğti akarla kalemine 
mDracaatlan ilan olunur. (2907) 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Mevcut numuneleri veçhile dispanserler için IUzumu olan ey. 

rakı matbua ve defterler pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar 
nOmuneleri görmek için hergün pazarlığa girmek için de 3 teı· 
rinievvel 931 cumartesi günü 6! liralık teminat makbuzile bera• 
ber leva);ım müdürlüğüne gelmeleri. (2854) 

• • • 
Hatapkapıda mey•a hah haricinde Çardak kapısı tarafında 

..... r ......... ı···ı-::: .. --··.·.· .. ""-ı•:• • -- ...... "••••• _ •• .-.. .... - ... ,.Mi Z 

bayıiyet ~i:anı aza ve yedek azası inti~abı için 1 Teırine~el 
931 Perıembe giinü saat 14 te Halk Evınde (sabık T_Orkocagın
da) yapılan içtimada hazır bulunan ~za ile . limazeretı~ geleme
diklerinden dolayı gönderilen rey m~kt~rı nız~mnamemn ... ~ltmcı 
maddesinde muharrer nisabı ekserıyeh temm edemedıgınden 
maddei mezkureoin (15 gün sonraya talik o!unacak içtimadw n~ 
kadar aza bulunursa intihap icra olunur) dıye mubarre~ fıkraı 
ahir••:a t vf"kan intihap 17 T eırinevvel 931 Cumartesı günil 

- e e ı .. d . k. 'f 
saat 14 te ayni mahalde icra olunacagın an azayı ıramın teşn • h 
ıeri, limazeretin gelemiyecek zevatın da nizamnameye tevfikan Dereke alısı 

20 nu~aralı mı~•! pazarlıkla kiraya verilecektir. Talipler şart
nameyı görmek ıçın hergün levazım müdürlüğüne müracaat et· 
melidir. Pazarlığa iştirak :çin 46 lira teminat lazımdır. Bu temi· 
nat ya naklen ve de~?zito sur~ti.le yahut bükümetçe muteber 
tanınmıt bankaların bırınden getuılecek teminat mektub ·1 ı reylerini g6ndermeleri rica olunur. (2920) Bugünlerde Herekenin büyOk 

halılarından biri sandal bedes· 

Çankırı maarif müdürlüğünden ~:~nde mOzayede ile ıahlacak· 
ilk mekteplere mOdaYim fakir talebe için 750 lıralık kitap ===S=a=h=lbai :=M=eb=m=e=t=A=s=ım=.=u=m=u=m=f=-=ı= 

22·9-931 tarihinden itibaren aleni milnakasaya vazedilmiştir. aetriyat mUdürU: Refik Ahmet 
Taliplerin 12-10-931 tarihine kadar Çankırı vilayetine müra- VAKiT Matbaaaı 
caatJan. (2910) 

B k
'ld • .1 b u ı e o ur. 

u te 1 e temmat •,.e ~rab:rv 5-10-931 paıartesi günü aaat 
on bete kadar mezkur mlidfirluge müracaat edilmelidir. (2924) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arapmz 



İTTİHAZ EDİLEN BİR KARAR.~. 
Heyeti Velile ·tarafından ittihaz tif~ip- R~mt

Cazetenin 1 P Teşrinisani 19 3 O 1 tarihı. nUsha.1 

11nda in6şar eden t 0250 numaralı Kararname 
kadar Ford un degerine daha büyük bir delil bu 

memlekette gösterilmiş degildır. · 

Heyeti Vekilenin bu kararnamesi ne hukumefı 

davair~ ile mUessesatı resmiye ve hükumete men" 

ıup~diger inQessesatm hidematında FORD kulla· 
nıln!ası emii. ediliyor ki bu da yapılan tetkikat· 

tan son~a memleketin idare heyeti tarafından F ord 

IDl Turkiye için en muvafık bir araba oldugunuq 

an)apldıaına parlak bir misaldir. 

işte mevzubahis kararnamenin hikmeti it~ 

~ndan ~a biç bir· şeye atfedilemeı. 

MeAar fwamame, bu. memlekettet§tomol>~ 

mobayaasını istihdaf eB şimdi ye kadar ittih~ 

edilen kararlann içinde en ehemmiyetlisi~i teşk~ 
\\ 

etmektedir. Eger FORD her noktai nazardan 

itimada şayan, idareli ve meıı:ıleket ıçınde seya• 

.Latin icabatına temamiyle te•.abuk eden tekmil; 

lıususiyetl~ri cami olmasaydı bittal>i Fleyeli V& 
lile ona bu ,,nbelc kiyıneti vermt2di. Bir FO~ 

ile memleketin hemen fıemen her tarafına rahat .. 
l 

ça ve huzuru kalp ile gidebiliı -,e r.• k" 
emniyetle döneblrırsiniz.... ..... .. · " 

FORD yalnız ~rilen parafa niiılcal>il ~T~ 
.. edilen azami kiymet olduktan başka Turk işciligt 

ile vücuda getirilmiş ve cihanın diger hutUn me; 
mleketlerinde yapılan FORD lann tekmil evsaf 
fma m~lik olmak itibarı ile de aynca. ve pek ~·: 
(fek kiymeti haiz olan bır arabadır. 

• A ~""" • -. 

Türkiye dahilinde satılan her FORD ara~· 
f.urk İIÇİsine dogrudan dotruya bir hissei men

taat teşkil etmekle beraber dolayısı ile de ~ 
lek:ti~:refahına hizmet eden &ir &mildir. 

f~e bmun bu mulihazat sizin rehberiniz .. o~ 
~dır .•.. Mahallt FORD .acentesine müracaat ~ 
(ek Türkiye de yapılan FORD arabalannı size~ 
göstermesini talep etmek menfaatinız icabıiıdan. 

aı. 

Fora son. 

AIR.CR,APT 

fORP. MOTOR COMPANY 


