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Bulgar Başvekili Düil 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Geldi! 
Bulgar Ba9velrili Mutanof 

Cenaplarile muhterem refıkala
n, dün lıtanbula geldiler. Ve 
öğleden ıonra da hükômet ırıer 
kezimize hareket ettiler. Tam 
bir sene evvel bugün Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey de 
Sofyaya muvasalat etmişti. Bi
naenaleyh Gospodin Muşanof
Uın bu ziyaretleri, günü gününe 
bir ıene evvel yapılan ziyareti 
iade içindir. 

M. N. Mu-sanol'un Ankara seyahati iki ost milletin 
menfaatlerini bir defa daha leyi edecekt~ir· 

Ancak dünkü kabul de gös
termiştir ki, ziyaret mutat olan 
resmi nezaket hududunu aşa
rak Türk - Bulgar dostluğu na- 1 
nıına samimi bir tezahür tekli- ı 
ni almışbr. Bunu da tabii gör- I 
mek lazımdır. Çünkü Türkier
le Bulgarlar biribirine yalnız 1 
komıuluk ve dostluk değil, kar 
deşlik bağlarile merbuttur. Bul 
garlarla aramızdaki ruh birliği 
ııi geçen senenin yazında Sofya 
matbuat cemiyetinin daveti ü
zerine Bulgariıtana yapbğımız 
bir seyahat esnasında da gör
ınek fırsatını elde ebniştik. O 
zaman Bulgar milletinin sön
ınek bilmez bir milliyetperver
lik aş kile nasıl çalış tığını da 
hayranlıkla gönnüştük. 

Filhakika Bulgar milletinin 
:Yanm asır ve üç senelik tarihi
nin tebarüz eden hususiyeti, bu 
İnıanlı istiklal aşkı olmuştur. 
Bulgaristan Berlin muahedesi
le hükmen teşekkül ettiği za
ınan, o vaktin ricali, yeni te
§ekkülön bir Ruı vilayetinden 
farksız olacağını zannetmişler
di ve Bulgar prensliğinin vücu 
de gelmesindeRuıryımm ne dere 
ce müzahir olduğ·u habrla.ııacak 
olursa, buna ihtimal verenleri 
haklı görmek mümkündü. Fa
kat bu, Bulgar milletini tam
n:ıamak yüzünden çıkan bir ha
ta idi. Çünkü Bulgar milleti 
kan ve ateş içinde kazandığı is
tiklalini, Çarlık Rusyasma kap 
lıracak bir millet değildi. Nasıl 
iti muhtariyetini kazanır kazan 
llıaz, buna kartı ıuikast tertip 
eden hami Çarlık Rusyasile 
tnücadeleye başladı.O derecede 
ki, aradan yedi sekiz sene geç
lıteden Rusya, Bulgaristana kar 
tı Babıaliyi tahrik ebneğe bile 
falıtmı§tL ''93" muharebesin
deki fedakarlıklarına mukabil, 
A.vrupa devletleri Bulgaristanı 
ftusyanın nüfuz mıntakası ola
rak tanımışlardı. 1871 senesin
den sonra Avmpada yirmi se
ne Almanya hegemonyası al
tında bir takım ittifak ve itilaf 
şebekeleri idame etmeğe mu
\>affak olan Bismarck, Balkan
ları iki müttefiki olan Rusya ve 
Avusturya arasında taksim e
derken, Rusyaya Bulgaristanı 
trermiş ve Avusturyaya da bu 
taksimi tanıtmıştı.Binaenaleyh 
doğumu gününden itibaren Av
tupa devletleri tarafından Rus 
Yaya teslim edilen Bulgarista
nm, yeni kavuştuğu mubtariye 
tini muhafaza etmek için büyük 
hamisi ile mücadelesi, yakın za 
llıanlar tarihinin kahramanlık 
nümunelerinden biridir. Ve Bul 
garistanm her hangi ecnebi bir 
devletin nüfuz ve tahakkümü
ne katlanmamak azmi, Prens 
Aleksandr'm Rusyaya rağmen 
geriye çağırılmasında, Prens 
Ferdinand'm intihabında ve da 
ha bir çok hadiselerde ifade 
bu!muttu. 

Bulgar baş11ekili M. Muşanof Cenaplarının şehrimize muvasalatlerına ait intibalar 

M. Muşanof dün şehrimize geldi 
ve akşam Ankaraya gitti 

Dost başvekil Milliyete mühim ve 
dikkate şayan beyanatta bulundu 

"Yaptığım bu ziyaret, aramızda esasen mevcut olan 
samimi rabıtaları ve iktısadi 

anlaşmalan bir kere daha teyit ve takviy~ edecektir." 

M. Muşanof binlerce halk tar~fından karşılandı. Bilhassa 
RYmlar büyük bir kalaballk- teşkil ediyor ardı .. 

Doat ve komşu Bulgaristanın Baş
vekil ve Hariciye Nazın M. Muşanof 
dün, semplon trenile saat 13,15 te 
Sofyadan şehrimize eelıniı ve büyük 
tezahürat ile İstikbal edilmiştir. Sir
keci istaıyonu, daha erkenden, Bq .. 
vekili kartdamağa gelenlerle dolmuı 
tu. Gann medhali Türk ve Bulgar 
bayraldarile süslenmiş, bir tabur as
ker, ve bir polia müfrezesi ihtiram 
vaziyeti alnuşlardı. 

1 ıtasyonda, binlerce kişi komşu 
devletin muhterem Başvekilim karşı 
lamak için vaktinden çak evvel gele
rek istasyonun her tarafını doldur
muşlardı. Kalabalık arasında Rumla
nn da büyük bir ekoeriyet teıkil et
tikleri görülüyordu. 

Bulgar kolonisine mensup bir çok 
zevat, ellerinde muhtelif çiçeklerden 
yapdmış zarif buketlerle istasyonun 
intizar salonunda bekleşiyorlardı. Po 
!islerin bu büyük kalabalık arasında 
intizamı güçlükle temine çalışbklan 
görülüyordu. 

Tanzim edilen program mucibince 
lstanbul vali ve belediye reisi Mubid 
din Bey ile vilayet ve belediye erka 
nı, inhisarlar umumi müdürlerinden 
Tütün inhisan müdürü Behçet, Müs 
kirat umumi müdürü Aonn Beyler 
inhisar şube müdürleri, polis müdü'. 
rü Ali Rıza Bey, merkez kumandanı, 
ıehir meclisi azaları, Halk Fırkası er 
kanı, ticaret odası ve zahire borsası 
mensuoları. hususi müesseseler mü-

Muhterem misafirimiz şerefine dün Vali B. 
ziyafeti verilmiştir. 

tarafından bir öğle 

başladı. Asker, süngü takmış, misafi 
rimizi selam vaziyeti alınışh. 

İstasgonda istikbal 
Bulgar sefiri M. Pavlof, misafiri

mize latanbul valisi Muhiddin Beyle 
istikbale gelen diğer zevatı birer bi
rer takdim etti. M. Mu§anof selam 

vaziyetinde bulunan askerlerin ara .. 
smdan geçerken şapkasını çıkararak 
müfrezenin selamlanna mukabelede 
bulunduktan sonra merasim salonu
na geçileli. Madam Muşanofa, bu es
nada ona yakın buket takdim 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Yeni listelerin tatbiki 
'Gümrüklerdeki müşkülat yeni tat

bikat ile izale edilebilecek mi? 
Gümrüklerde dünden itiba- 1 jan listesinden mahsulü yapa

ren kanunuevvel kontenjan lis- cağı anlaşıldı. Bu suretle teşri
tesinin tatbikına başlandı. Yeni nisani kontenjanı tamamen ka
listenin tatbikı da ilki kadar ol- patdnıış olmaktadır. Diğer ta
mamakla beraber, gene hayli raftan muamelenin daha sür'at 
müş~I olmuştur. Evvelki ak- le yürümesi için bazı tedbirler 
şam teşrinisan~ kontenjenı ka- alınmaktadır Bilhassa be 

1 D.. b h · • yanna 
patı mı.ıtır'.. ~n 1~ a yem melerin tetkik ve vizesi i in im 
kontenJan uzenne vızeler baş- . . . g ş 

Bugünkü Bulgaristana da 
aynı imanlı milliyetperverlik 
lıissi hakimdir. Bulgaristan 
harbi umumide çok ezilmiş- ı 
tir. Fakat başındaki genç ve a
ıimkir kral ile çalışkan li:ulgar j 

)~ ınilleti hiç §Üphesiz, istikbalde 
) kendisine mevut olan refah ve 

•aadete kavuşacaktır.Türk-Bul 
!lar dostluğunu takviye edecek 
olan ziyaretleri münasebetile 
Cospodin Muşanof ile mıı.lıte-

M.Muşanof vilayetten çıkarken 

dürleri 've daha bir çok zevat istikba 
le gelenler meyanında idi. 

Semplon treni, bir •aat kadar te
ahhurla vasıl oldu_ Tren, istasyona 
girince M. Muşanof, hususi vagonun 
da göründü. Bulgar Başvekili beşuş 
bir çehre ile şapkası elinde olduğu 
halde trenden indi. Ve bu esnada mu 
zika, Bulgar milli marşını çalmaya 

1 d Y 1 b. kt t edd'· dıye kadar tatbık edıle:n tasnif a r. a nız ır no a er u-
dü mucip olmakta idi. Geçen ay 'll;sulünün terki taka.rrür temi .. 
beyannamesi gümrüğe verilip tır. Gelecek kontenJanlarda ıı
te muamelesi ikmal edilmedi- ra numarası usulü tatbik edile
ğinde:n vizesi yapılamayan be- cektir. Bu suretle muamelenin 
yannamelerin vaziyeti ne ola- daha sür'atle yürüyeceğine ka
caktır •. Nihayet dün akşaın geç naat bulunmaktadır. Yeni kon
vakit gelen bir emirle bu gibi tenjan listenin tatbikı münase
eşyanın artık teşrinisanı kon- betile dün görülen mü~külatın 
tenjanından istifade edemiyece bugün zail olacağı muhakkak 
ği, yalnız kanunuevvel konten- görülmektedir_ 

~ reın refikasına haşamedi beyan 
.; ederken, komşu Bulgar milleti
~ ni de hürmetle selamlarız. 

~ Ahmet ŞÜKRÜ 

Kaçakçılığa 
Karşı 
Mücadele 
Fırkada bir tetkik ko
misyonu teşekkül' etti ___ .. __ _ 
Bursıı meb'usu Rüştü B. 

H. Fırkasına girdi 
ANKARA, 1 A.A. - C.H. Fır

kası grupu bugün rei& :Ali (Afyon 
meb'usu) Beyin riyasetinde toplana
rak ruznamesine dahil olan, müsta
kil meb'uslardan Bursa meb'uıu 
Rüıtü Beyin C. H. Fırkasına girmek 
hususundaki müracaatı, C. H. Fır
kası divan riyasetince tasvip edilmiı 
olmakla grupa arz, müttefikan ve aJ. 
kışlarla kabul edilmiıtir. 

Bili.hare kaçakçılığın ,...<::n'i huau 

Refik B. H. Reşit B. 

Faik B. Hasan Fehmi 8. 
sunda evvelden beri Fırkanın izhar 
ettiği temayÜle İ•tİnaden hükômetle 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Üç aylıklar 
Yarın veriliyor 
Evvela dul ve yetim
lerin maaşı verilecek 

Eytam, eramil ve mütekai
din maaşları yarından itibaren 
tesviye edilmeğe başlanacaktır. 
Evvela dul ve yetimlerin maaş 
lan verilecek, bilahare müteka
itlerin maaşlan tevzi olunacak 
tır. [Maaş tevzi günlerini gös
teren liste altıncı sahifemizde
dir ). 

Adliye 
Müsteşarı 

Ferit Bey Vekalet 
emrine alındı 

Ferit Beg 
'.ANKARA 1 (Telefonla) -

Adliye nıüste§an Ferit Bey ve 
kalet emrine almmıttır. Bu ka 
rarın hakiki sebebi malUın olma 
makla beraber Fırka grupunun 
geçen içtimalarmdan birinde 
bazı ithamlar serdedildiği ve 
birdosyadan bahsedilmit bulun 
duğu rivayetini bu münasebet
le kaydetmek lizmıdır. 

Karadenize çıkılmıyor 
Bir çok yerlere kar yağdı, açık 

denizlerde dehşetli fırtına var 
Selimiye açıklarında iki vapur çarpıştı, 

bir vapur karaya oturdu .. 
iki günden beri havalar pek bo

zuk gitmekte, mütemadiyen yağmur 
yağmakta, sert ve ıiddetli rüzgarlar 
esmektedir. 

Rüzgar açık denizlerde, bilhassa 
Karadeniz de fırtına halindedir. Ana
dolunun bir çok yerlerine, Trakyaya 
ve Balkanlara kar yağmışbr. 

iki gündenberi şehrimizde yağan 
ve devam eden ince yağmur yavaı 
yağdığ, için toprağa iyice nufuz et
mıg binnetice bazı çöküntülere ıebe
biyet vermiştir. 

Şehrin bir çok yerlerinde toprak 
çöküntüleri, duvar yıkıntılan olmuş, 
fakat bunlar çok tükür kaza ile neti 
celenmemiştir. 

Evvelki gün sabahtan dün sabaha 
kadar 24 sat zarfında 54.5 milimet
re yağmur yağınııtır. Bu rakam yağ 
murun ne kadar çok yağdığını ifade 
ye kafidir. Yağmur dün de devam 
etmiştir. Bugün yağmurun sulu ka
ra _çevirmesi ve havai:"'!' ~ daha ı kala Selimiye açıklannda bir 
aoguması çok kuvvetlı b!r ıhtimal da ·· d • 1 t 
bilindeclir. vapur musa emeeı o mut ur. 

K d • d h Manganez yüklü ve Karadeniz 
ara enız e şet den Amerikaya gibnek üzere 

. Karadenizdeki hr~na bütün şid~ hareket eden bir Yunan şilebi 
tile dev;~m etmektedır. Ce~en mal~~ Selimiye açıklanna geldiği va-
ınata gore ancak mahdut bır kaç bu kit k bil . .k 
yük vapur müşkülatla yollanna de- mu a ıstı amette seyret 
vam edebilmektedirler. Diğer küçük mekte olan Türk bandıralı Gey 
v'!"urlar limanlara sıhnmıılardır. ve vapurile müsademe etmiştir. 
Bırçok vapurlar da Boğaz dahilinde Mü&ademenin iki vapurun biri 
f~anın hafiflemesini beklemekte- birlerine yol v~rmek için yanhş 
clirler. · d"k) · d ku 1 ışaret ver ı enn en vu a ge 
Bir müsademe oldu 

bir vapur 
karaya oturdu 

ve diği anlaşılmaktadır. Müsade. 
me çok şiddetli olmadığından 
hasar azdır. Geyve vapuru li
manmuzda demirlemiştir. Ha-

Dün, öğleğin saat 12 çeyrek (Devamı 4 üncü sahi/ede) 

Ete narh konulması 
ihtimali kuvvetlendi 
Mezbaha rüsumunda yapılacak 

tadilat, varidatı 
100,000 lira eksiltiyor •• 

Cumartesi günü son karar verilecek 
Şehirdeki et pahalılığı meoelesini 

halletmek üzere belediyede teşekkül 
eden et komisyonu üçüncü içtimaı
ru cumartesi günü aktedecektir. Ko
misyon esas itibarile tetkikat ve me
saisini ikmal etmiştir. O çüncü İçti
mada ağlebi ihtimal son kararım ve
recektir. Komisyonun geçen içtima
ında verdiği kffilmiı hayvandan re-
sim almmak karan yapdan hesaba 

· göre mezbaha senelik varidatından 
yüz bin lira bir tene=iilü mucip o
laca.km. Fakat yapılan bir diğer tah 
mine eöre kesilmit hayvandan resim 
almmağa baılandığı vakit mezbaha
da keaim ınikdan artacaktır. Ve bu 
suretle kaybedilecek yüz bin liranın 
bir kısmı telafi edilebilecektir. 

Komisyonun ıimdiye kadar üze
rinde ekseriyetle ittifak ettiği fıkir: 
ete narh koymaktır. Üçüncü veya 
dördüncü içtimada narh karari veri
leceği muhakkak addedilmektedir . 

Narh konduğu takdirde rekabet 
ve aaire gibi Miklerle etin cinsi ve 
neYi üzerinde gene ihtikar yapılırsa, 
belediye o vakit ilıinci tedbir olarak 

tehrin muhtelif semtlerinde et sabt 
mağazaJan açacak ve halka ucuz ve 
temiz et satacakbr. Maamafih narh 
konduktan sonra ikinci bir tedbir o
larak Mhf mahalleri açınağa lüzum 
olmıyacağı tahmin edilmektedir. 

Maaş alanlar! 
Ne mikdar kazanç ve 
ikhsadi buhran vergisi 
vereceksiniz, elinize 

ne geçecek? 

Son haberlerimizde 
okuyunuz .. 
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Nasıl Para Kazandınız? 

100 lira ile işe başlayıp 20,000 
çeşitli depo kuran adam . 

Para çığ gibidir. Elden ele geçtikçe ve 
yuvarlandıkça 

daha çoğalır ve 
Çiçek bakıılı bir kızcağız, 

sıkılarak içeri girdi. Sordular: 

size döner .. 

- Bir şey mi isteclUüzdi kü· 
çük hanım? 

Yanakları pembe pembe kı· ı 
zardı: 

- Flör damur istiyorum. 
Geçen seferkinden olsun •• iki 
şife de "Sonbahar", bir tite 
Podespany sarınız! Biraz geç· 
kince olsa da gene güzel sayı. 
!abilen uzun boylu bir hanıme
fendi, sabırsızlanıyordu: 

- Krem verecektiniz •• 
oldu kuzum? 

- Şimdi hanımefendi •• 

ne 

- Bir paket Venüs sabunu 
da koyunuz •• 

- Batüstüne efendim •. Tır· 
nak ciliaı emretmez miıiniz? 

- Hayır •• Geçende aldığım 
daha bitmedi. Yalnız •• tey ..• bir 
tüp sürme isterim 

Evliya zade Nurettin Beyin, 
bin bir çiçek kokan ırtiyat de
posundayım. Bilmem kaçıncı 
defa uğradığım halde Nurettin 
Beyi ele geçirmek mümkün ol
muyor: 

- Efendim, diyorlar, saati 
belli değildir ki .. Rast gele uğ· 
rar .• Size ne söylesek yalancı 
çıkarız .•• 

Nihayet, bir öğle saatinde 
Evliya zadeyi yakaladım. Oto
mobili kapıda bekliyordu. De
clinı ki: 

- Bu sefer, hiç kurtuluş 
yok... Bizim ankete mutlaka 
cevap verecekainiz ! 

- Aman, naıl olur, diye gü 
lümsedi, öyle çok iılerim var 
ki ... 

- Fazla uzatmazsınız. He
men ıöyle ayakta ..• 

- iyi amma, kardetim, fab
rikada ustalar bekliyor. Ora
dan Adliyeye gitmek lazım •• 
Sizinle akıama doğru göriife
lim •• 

- Peki! öyle olsun •• Deme
ğe mecbur oldum. Bereket ver 
sin akşam için verdiği sözde 
durdu. 

O söylüyor, ben yazıyorum: 
- Ticaret hayatına atılalı 

t"mam yirmi sene oluyor. Ço
cukluğumdan beri kimyaya me 
rakım vardı. Hayatımın en 
zevkli saatleri diyebilirim ki 
kimyabanede geçmiıtir. 1910 
tarihinde, babamın verdiği 
(100) lira ile ite bqladm. Ev
veli. laboratuvar ali.tına merak 
1ardırmıttım. 

Şekerci Hacı Bekir mağaza
sının yanındaki Yıldız hanında 
küçük bir oda tutarak, ufak te
fek ıipariılerle geceli gündüz
lü çalıştın. Bilmediğim 9eyleri, 
•orup öğrenmekten çekinmez
dim. 

Hocam kimyager ••••• Be
yin yüksek teıvik ve himayesi. 

- Niçin ismini söylemek is
temiyorsunuz? 

- Lüzum yok.. Kendisin
den bahsedilınesini sever bir a· 
dam değildir.. · 

Evliya zade Nurettin Bey, 
o günlerin hatırasmı ihya et
mek ister gibi bir dakika kadar 
düşünceye daldıktan sonra a
ğır ağır devam etti: 

- Ticaret sahası, rekabet 
sahasıdır. Atılacak yalnıt bir a 
dırn, insanı, tamamen batırabi
lir. Az para ile ite baılayıp za
manla ilerlemek belki kazançla 
. ın en mütkülü, fakat füphe 
yok ki en ıereflisidir •• Avrupa
lılar, babadan kalan serveti el
lerinde çeviren müesseselere 
değil, az para ile başlayıp işin
de muvaffak olan firmalara iti
bar ederler. Bugün, meseli. 
içinde bulunduğunuz şu depo
da yirmi bini mütecaviz çeşit 
vardr. Şurada bir losyon, ötede 
bir krem, beride bir sabun gö
rüyorsunuz. Faakt bunları mey 
dana getirmek için üzerinde 
kaç kişinin çalıttığını, bir tek 
solüsyon bulmak için, nasıl 
günleı-ce uğratıldığını ihtimal 
bilmezsiniz. 

Ticaretin ruhunu kavrama
yan kimseler, zannederler ki 
bi!> ticarethane açılınca servet 
' ~..,en kendiliğinden oraya a-

Evliyazade Nurettin Bey 
kar. Ne yanlıı dütünce! •• Evve 
la şunu zihinlere yerleıtirmek 
lazımdır: Müşteri kendini dai
ma ağır satar. Onu, çekmek 
için bin bir itina ve dikkate ih
tiyaç vardır. Sonra, bir iş ada
mı, kendi sahasının adamı ol-
malıdır. Kendi sahasının te-
rakki hamlelerini adım adım 
takip etmelidir. 

Mesela, ben hiç olmazsa iki 
senede bir, Avrupada seyahate 
çıkarım. Bu seyahatlerimin ba
na temin ettiği büyük istifade
leri size anlatmakla bitiremem. 
Sazan bir barda, bazan bir lo
kantada rast gele tanıttığım 
eczacı ve ıtriyatçılardan pek 
çok 9eyler öğrenmiıimdir. 

Alatı cerrahiye ve ıtriyatçı
lık, nazik bir ticaret ıubesidir. 
Geri kalanlaı, ileri gidenleri 
takip edemezler, mutlaka , so
nunda hüsrana uğrarlar. 

'Artık yetmez mi?,, der gi
bi yüzüme baktı. 

T eıekkür ettim. Çıkarken 
selendi: 

- Bir sualiniz daha vardı 
galiba? Para nasıl yenir? diye 
soruyordunuz. Durun ona da 
cevap vereyim: Para, parayı 
kazanır. Kazancım, yemeyip 
içmeyip istif eden zenginleri, 
meyva11z ağaca benzetirim. 

Para, yuvarlandıkça büyü· 
yen bir çığ gibidir. Durduğu 
yerde, paslanır, gider. Fakat 
elden ele geçtikçe, size daha 
toplu olarak avdet eder, 

Para, yenilen §eylerin en tat· 
!ısıdır. Yalnız, auihazme uğra
mamak için itidali elden bırak
mamalı •• lıte ben böyle dütü· 
nüyonım. 

M. Salahaddin 

Fransada yeni 
Gümrük tarifesi 

PARIS, 1 (A.A.) - HükU
met yağlı maddeler hakkında 
meclise bir kanun projesi tev
di etmiftir. Yapılan itlerden 
timdi alınmakta olan vergi, is
tihsal müeaaesatından batka 
ilıer bir mahalle yapılan ithalat 
üzerine tatbik edilen munzam 
bir resim olarak ahzeditecek
tir. 

Bu resim, gres ve zeytin yağ 
lan hamil meyveler için yüzde 
5, zeytin yağlan, yağlar, nebati 
ve gidai yağlar için yüzde 4, a
sit oleik ve gliserin yağlan için 
yüzde 4, sabun, mum ve tandel 
ler için yüzde 7, olarak tesbit 
olunacaktır. 

Yugoslav Hariciye na
zırı Varşovaya gitti 

BELGRAT, 1 A.A. - Hariciye 
nazırı M. Marinkovitch ile refikası, 
dün aktam Var90vaya hareket etmiı 
tir. iki memleket araımdaki ticari 
mübadelelere müteallik meaelelerin 
müzakere edileceii ve hatta bir ta
lanı mulıavelenameler aktedilehileee 
ği tahmin olun.maktadır. 
ltalgada fırtına ve feyezan 

PESCARA, 1 A.A. - Denizin 
dalgalı olmaaı Ye nehir ıulannın ye
niden yüluelmesi haııebile feyezan. 
tar vahim bir tekil almııtır. Ufak hir 
kasaba olan Buıai - Officiana ile fır
tına dolayııile muhabere munkati ol
muı olduğundan onıdan hiçbir haber 
almamamııtır 
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lngiliz lirası mütema- 1 Ja~onla.rın tahliye 
• •il •• Ettıklerı yerler 

dıyen duşuyor M. Briand'ın M. Yaski-

Londrada heyecan .. Fazla ithalat 
için yeni yapılan kanun 

LONDRA, 1 ( A.A.) - ı tamamen mamul eşyalar, kıs
Dün 87 · 81 frankta kapanınıt men veya tamamen jütten ya
olan İngiliz lirası Nevyork'tan pılmış halı ve seccadeler, mum 
gelen betbinane haberler yüzün lar, yedek edevatı ile birlikte 
den tekrar dütmüttür. av ve spor tüfekleri ve spor ka-

8u sabah açılışta saat 10 da rabineJeri, hava ile müteharrik 
İngilz liraaı 85,625 frank ve tabancalar ve tüfekler ve yedek 
3,355 dolar idi. edevatı, altın ve gömütten maa 

Londrad• heyecaıı 

LONDRA, 1 (A.A.) - ln
giliz liraıının sukutu, bu sa
bah siyasi ve mali mahafilde di 
ğer bütün metgalelere hakim 
olmuıtur. MezkUr mahafilde li 
ranm bu suretle ani olarak su
kutu azçok münakaşalara ze. 
min teşkil eden bir takım fara
ziyelere yol açmıftı. 

Hakikat ıudur: Bir paranın 
tahvil kabiliyetinin terki üze
rine husulü tabii olan bir takım 
hadiseler müvacehesinde bulu
nulmaktadır. Lira, altın esasını 
bulmadıkça her türlü tesirlere 
maruz kalmaktan kurtulmıya
caktır. 

LONDRA, 1 (A.A.) - Sa
at 11 'de İngiliz lirası, birden
bire 83,625 franka düşmüıtür. 

Fazla ithalat için kanun 
LONDRA, 1 A.A. - Tabii 

miktardan fazla idhali.ta ait o
larak yapılan yeni kanun 4 ka
nunuevvel tarihinden itibaren 
atideki eşyai kıymetleri üzerin
den yüzde elli gümrük resmine 
tabi tutmaktadır. 

Resme tabi tutulan eşya şun 
!ardır: 

Fenni cam aletlerden gayri 
olan tişeler ve cam kavanozlar, 
elektrik pili için kömür, keşmir 
ve alpaka dahil olarak kısmen 
veya tamamen yünden yapılan 
iplikler, Hindistan cevizi unun 
dan mamul paspas ve örtüler, 
adi çamatırlar, sofra örtüleri, 
kısmen veya tamamen keten 
ipliğinden mamul yatak takım 
ları, jüt ot11ndan kısmen veya 

Tamirat 
Borçlarından 
Evvel 

LONDRA, l A.A. - Resmi In
giliz mahafilinde geçen gece F raımz 
maliye nazın ile lngiliz hariciye, 
maliye ve ticaret nazırlarının birlik
te taam ettikleri sırada neler görüş
müı olduklan hakkında büyük bir 
ketumiyet muhafaza edilmektedir. 

Bu ıükut, lngiliz matbuatının M. 
Flandin'in ziyareti hakkındaki mak
oadı mahsusa müstenit,,ayialan izah 
etmektedir. lngiliz matbuatı, Fran
srz maliye nazmnm bu ziyaretini 
gümrük meıeleleri hakkındaki mü
zakerat kü!'lt etmek makaadile yapd 
mıı bir teıebbüs ıröstermekte İsrar 
eylemektedir. 

M. Flandin'in lngiliz refikleri ile 
tesadüfen yapını§ olduğu mükal~ 
meler, beynelmilel mali vaziyeti ıs
lah için kullanılacak en iyi usulün ne 
olacağr hakkında iki memleket nok
tai nazarlnnnı karşdaıtırmağa ha
dim olmuttur. 

Bu huıuıtaki Franllz tezi malum 
olup dün neıredilmiıtir. lngiliz tezi
nin ise büsbütün farklı olduğunu 
gizlemek bir ıeye yaramaz. 

Cite maliyecileri Almanya'y" a
çılın" ve vadeleri 1932 senesi ıuba
tına kadar temdit edilmiı olan kısa 
vadeli kredilerin mukadderatı dola
yııile ipnotize olmuılardır. Şimdi tek 
bir kaygulan vardır, bu ela pek tabi 
idir: Sermayelerini tekrar ele geçir
mek.. 

lnıriliz devlet adamlan, maliyeci
lerin tesiri altında ticari borçlann ta 
mirata takdimi nazariyesini ileri sür
meğe mecbur olmuılardır. Yine bun 
lann tesirleri altında tamirat ve harp 
borçlarının tamamen ilgaaı lehinde 
bir mücadele batlamııtır. Ve hüku
met bu mücadeleyi tasvip etmemek
te değildir. 

Bu hattı hareketin esaıında yal
nrz ıermayeleri geri getirmek ihti
yacı değil, ayni zamanda izzetinefis 
miilihazalan de vardır, çünkü Cite 
bazı ibtarlann tedbir ve ihtiyata mu 
vafık olduğunu kabul ve teslime mu 
vaffakat etmemektedir. 

M. Baldwin'in geçenlerde irat et
miı olduğu nutukta bu hinin akisle 
ri görülmüıtür; mumaileyh Alman
ya'ya yapılmlf olan avanslann piya
sada mevcut olan emniyetin en mü
kemmel delili olduğunu söylemiştir. 

Fransa hükumeti iıe tamirata ait 
hukukunu muhafaza etmeğe ve tek
nik sahada muahedelere riayet esa
sına iıtinaden itimadın yeniden tesi-

da çatal ve kaşıklar. 
Emirname, 20 teırinisani 

tarihinde isdar edilen diğer bir 
emirnameye dahil bulunan mo
bilye kısmını da tadil eylemek
tedir. 20 te'}-Tioisani tarihli emir 
namenin mobilye faslına ait kı
sım fU suretle okunulmalıdır: 

Hastane mobilyesinden gay 
ri olan etya, tabureler, kütüp
hane sandaliyeleri, kitap etajer 
!eri, tahta ile müzeyyen küçük 
mobilye ve çekmeceler, çekme
ce ve dolaplar, yemek dolapla
rı, sandıkçalar, mektup tepsıle 
ri, kilitli çekmeceler veyahut 
evvelki tadilnamede muhaı-re.
diğer eşya. 

lngiliz tarife$i ve ftalya 
ROMA, 1 A.A. - Tribuna 

gazetesi, lngiliz gümrükleri 
hakkındaki yeni himaye tedbir 
leri münasebetile bu kabil bü
tün tedbirlerin ameli neticesi
nin ticareti felce uğrabnaktan 
ibaret olduğu ve hatta mali sa
hada ciddi neticeler tevlit ede
bileceğini kaydettikten sonra 
yeni İngiliz tarifelerinin ltal
ya'yı fevkalade müteessir et
mekte olduğunu yazmaktadır. 
Bu tarifeler hem lüks idhalitı 
hem de sair idhali.tı müteessir 
eylemektedir. Filvaki, ltalya 
bu kabil ihracatının o/o 40 ını 
İngiltere'ye yapınaktadır. 

Bu gazete diyor ki: Bu, bir 
dairei fasidedir. Her gün daha 
ziyade kapanmaktadır. Buhran 
dan çıkılmak ınatııips& bu dai
reyi kırmak lazmıdır. Ve bunu 
kırmak bütün sahalarda yapıla 
cak umumi bir ha~eketle olur. 

Yuvarlak masa 
Konferansı bitti 

LONDRA, 1 A.A. - Hint mes~ 
lesi hakkmdl\ letlcikatta bulunmuş 
olan yuvarlak masa konferanımda 
M. Mac Donald ıu beyanatta bulun
muıtur: 

"Hük.Umet Hindistan'a kanunu 
esasi verilmesine müteallik mesele
nin halli i~in yeı:ine çarenin Hintli
ler araımda bir Federasyon vücude 
getirilmeıi işinden ibaret olduğu hak 
kındaki kanaatini hir defa c!aha tek
rar etmeği arzu eylemektedir. H üku 
met bu hu•u•taki planını takipte 
baıka bir yola ıaı:ımalurzın, deva.;, 
edecr k ve bu plamn bir hakikat ıek 
lini alma~ma mf\ni olan engelleri or
tadan kaldmnak için elinden geleni 
yapacaktır. 

~cemaatler h..kkında her tarafça 
kabul edilebilec~k ıekilde bir teavi. 
ye ıureti elde etmcm~kte devam 0 • 

lunduğu takdirde hükUınet muvak
kat mahiyette bir pl:in tatbikına mec 
bur olacaktır." 

Son içtima 
LONDRA, 1 A.A. - Hint mese

leıi hakkında teıkikatta bulunan Yu
varlak Masa konferansının &on içti
maında M. Mac Oonald beyanatına 
nihayet vereceği sırada konferansın 
bir İcra heyeti teşkil etmesini, bu 
heyetin Hindistan'da çah;.maııru ve 
İngiliz hükumetinin bu heyetle her 
z:unan temasta bulunmaıını teklif et 
miştirl 

Konferans gayri muayyen bir 
müddet için l•lik edildikten sonra 
Gandi ile M. Mac Donald biribirle
rinin ellerini aıkmışlardır • 

Konferan$ bitti 
LONDRA, 1 A.A. - Yuvarlak 

masa konferansı bugün ıaat 12,45 
de mesaisine hitam vermiştir. 

Gece içtimaında 
LONDRA, 1 A.A. - M. Mac 

Donaldı dün akıam kabineye riyaıet 
ettikten sonra Yuvarlak masa kon
feransına ıritmiı ve orada yarı gece
den biraz sonra hemen müzak~ta 
batlanılm•ıtır. 

Celse, saat 2,15 te tatil edilmiştir. 

sine tabi bir takım itiliflardan başka 
birıey kabul etmemeğe kat'iyyen az 
meylemiıtir. 

M. Fll.ndin döndü 
PARIS, 1 A.A. - M. Flandin, 

dün saat 16 da Paris'e avdet etmiş
tir • 

zawa'ya mektubu 
PARIS, 1 A.A. - Cemiyeti Ak

vam meclisi tahrir komitesi Çin -
Japon ihtilifrnın halli hakkındaki 
projeyi hazırlayıp bitirmeye çalq· 
maktadrr. 

ihtilafın halli yolunda hiuolunur 
derecede terakkiler elde edildiği ka
naati hüküm sürmektedir. Çünkü 
Nankin bükılmeti mecliıin teklif et
tiği projeyi olduğu gibi ve Mançuri' 
nİn tabliyesi hakkında biç bir müd
det tayin etmeluizin kabul etmiıtir. 
Japon murabhu heyeti de evvelce 
ıart koymuı olduğu bet esaı nokta 
hakkında evvel beevvel bir anlatma 
yapılmall huıusundaki talebinden 
vazgeçmiıtir. Yalnız Mançuri'de aü
kün ve inzibatm temini çareleri hak
kında bir fikir ihtilifı hüküm ıür
mekte olduğu söylenmektedir. 

Cemiyeti Akvam mecliıinin bu 
huıuıtaki teklifleri hakkında Tokyo 
hükümetinin göndereceği talimata 
intizar edilmektedir. 

Cemiyeti Akvam mecliıinin mesai 
ıini iki üç güne kadar bitireceği ri
vayet edilmektedir. 

Son vaziyet 
LONDRA, 1 A.A. - Moukden'

den Reuter Ajanllna bildiriliyor: 
Japon hükılmeti namına reımen 

IÖz söylemiye salahiyeti olan bir 
zat, Çin kıtaatının Mançuri'nin ce-
nubu garbiıinde tahşit edilmekte ol
masına rağmen Japon kuvvetlerinin 
Kintcheou ve Tai - Chen mıntakala
rından ceri alınmalı hareki.tının he
men hemen icra edilmiı olduğunu 
beyan etmiıtir. 

Mumaileyh, Çinlilerin tahliye e
dilen ıruntakalan iıgal etmek üzere 
ilerlemekte olduklarını ilave eylemiş 
tir. 

Resmi bir Japon tebliği, tayyal'e· 
ler tarafından yapılan İıtiktaflara na 
7.aran Cin kuvvetlerini hamil old:ı
ğu zan;,olunan yedi katann cumar
tesi günü Ta - Hl - Chan'dan Kint· 
cheou'ya hareket etm iş olduğunu bil 
dirrnektedir. Tayyareler, ayni za
manda Tai - Chan'ın yakininde muh 
telif noktalarda 1?00 piyade, 1000 
ıü var.i ve 50 parça top görmüılerdir. 

Japon umumf karargahı, demiryo 
lunu tetkik edecek bir ekibi nakle
den ~İr trenin hareketine müeaade 
etmiştir. Bu ekip, telgı·af ve telefon 
hatlarının tamirine tevessül edecek
tir. 

Çi11 kabul etti 
PARIS, 1 A.A. - Çin murahhas 

heyeti Cemiyeti Akvam mecliıi tara· 
fından tanzim edilen ve bilhassa 
Chin - Chow havaliıinde bitaraf bir 
mmtaka vücude getirilmesinden bah 
seden karar ıureti layiha.. hakkm
da mecliıle mutabrk kalmııtır. 

M. Briand'ın mektubu 
PARIS, 1 A.A. - M. Briand'm 

29 teırinisani tarihli M. Y aıkizawa' 
ya gönderdiği mektup, bilhaısa ıun 
lan söylemektedir: 

~26 teıriniaani tarihli teklifin 
ıumulüne ait olarak Çin ile Japonya 
araıında tesviyesi melhuz bir ihtila
fa talui salisin müdahelesini isteyen 
bir davetin vücudünü düıünür gibi 
göründüğünüz cihetle, hali hazırda 
bir anlaşmamızlık olduğunu düıün
mekten men'inefı edemiyorum. 

Meclisteki arkadaşlarımla benim 
düıündüklerimiz, zatialilerile, Çin 
mümeHilinin de nazarı dikkatimi cel 
bettiğiniz veçhile tehlikeli olan vazi
yet için alınacak bazı tedbirleri teı
kil etmektedir. 

Bunlar, Chinchou ıruntııkasında 
kartı karııya bulunan kuvvetler a
rasında bir ihtilaf zuhuru neticesin
de insan zayiatına meydan venn~ 
mek için alınması l:.zım gelen müs
tesna mahiyeti haiz tetdbirlerden i
baretti. Bunun içindir ki arkadaıla
rımla ben, 26 teşrinisani tarihli mek 
tupta mevzuu bahiı kolaylıkların, 
bazı devletler tarafından mahalline 
gönderilmit olan mümeaıillere bah
tedfünesini çok mühim telakki edi
yoruz. 

Esasen, düıünülmüı olan iıtiınai 
tedbirler, hükfunetinizin Çin hüku
metine yapmağı arzu ettiği daha g~ 
niı tcldifleri ikrar etmekıizin ahna
bilecek tedbirlerdir. 

Bundan maada, bizi metgul ~ 
den vak'a hakkında, yani T chincou 
mıntakaımdaki Çin ve Japon kuvvet 
leri arasında vuku bulacak bir mü
sademenin tehlikeıini size hatırlat
mak iıteriın. Çin'in bitaraf bir mın
taka teaiıi hakkındaki teklifi, mez
kur mmtakaya beynelmilel bölük!~ 
rin gönderilmesini ihtiva etmekte 
idi. 

Ameli müıküllerle çarp•f&D bu 
teklifi ben ve arkadqlarım, hükum~ 
tinizin yeniden nazarı dikkatini tav 
siyesini arzu ettiğim telkinat ile İ· 
kame ettik." 

Bilfiil mecliı riyasetini 
ifa eden 

Ariıtide Briand. 

Rusya mu1.1venet •fmigor 
LONDRA, 1 A.A. - Reutcr A

jansının Moıkova'dan iıtihbanna ırö 
re Çin maslahatgüzarı Karahan' dan 
Japonya'ya kartı Ruıya'run askeri 
muavenette \-ulunmaaını talep etmiı 
~r. 

Karaban'ın, Sovyet Ruaya'nın bi
taraf kalmak arzusunda bulunduğu
nu beyan ile, rcd cevab[ vcrnıis ol. 
duğu söylenmekt~dir. 

~------!!-~ i 
Her tarafta yağmur! _r.·1.: 

Bilhassa Trakya ve Ege mıntaka-( 
larına çok yağmur yağıyor 

ANKARA 1 (Telefonla) - Bugün memleketimizde yalnız ce 
nubi Anadolu müstesna olmak üzere her tarafa mebzul mikdar· 
!arda yağmur ve bilhaua orta Anadoluda yağmurla kar yağmıı·;'raı 
tır. Yağmurun merkez srkleti Trakya ile Ege mıntakasıdır. 

Erzurumda on bet santimetre irtifamda kar vardır. Yağan 
yağmurlar mezruat için çok faideli görülmektedir. Adanada 
Dörtyolda, Rize ve Antalyada portakal ve mandalin toplan- F 
maaına batlanmıştır. Mersinde bakla çıkmıştır. Balıkesir havaliı :::i' 
sinde koyunlar kuzulamağa bqlamııtır. · .kar 

t 

Gazeteciler birliğinden istifalar :.~: 
ANKARA, 1 (Telefonla) -Azadan Kerim Ömer ve Gfendi~ i~~:~ 

yar Beyler de bugün gazeteciler birliğinden istifa etmiflerdir. kanu 

Ne mikdar kazanç v~~1:~ 
iktısadi buhran ::::. 

oliğ 

k • • ? va!lta verece sınız. ii:;;:.,t 
• • 

vergısı 
'ANKARA, 1 {Telefonla) - İktısadi buhran vergİ3in;n tatbi'<. i;fı 

kından .;onra maaş t>shabınm verecekleri vergi milcdarile ellerıne?'k. n· ıye 

geçecek paranın yekaıtunu gösteren cetvel aıağıdadır: nteni 
Maaş Kaz.ınç vergisi Buhran verKİ!Iİ Elin~ ge c;t ctlc paro\f~lc iç 

1 inci derece 600 44 71,96 484,04 "'"' 
2 500 3S 57,20 407,80 7r:I';. " 

" ,, .enale 
3 ,, ,, 400 26 42,84 331,16 limat 
4 ,, ,, 288 17,16 29,50 241,34 haren 
5 ,, ,, 256 14,92 25,93 215, 15 
6 ,, ,, 210 11,70 20,80 187,50 
7 ,, ,, 165 8,90 15,73 140.37 
8 ,, ,, 126 6,56 S,94 110,50 
9 ,, ,, l 08 5,48 7,25 95,27 
10,, ,, 98 4,90 6,31 86,79 
11 ,, ,, 84 4,20 4,98 74,82 
12,, ,, 75 3,75 4,12 67,13 
13 ,, ,, 66 3,30 3,27 59,43 
14 ,, " 60 3 2,70 54,30 
ıs ,, .. 56 2,80 2,32 5o,ss 
16,, ,, 52 2,60 1,94 47,46 

.n son 
ıkkmd 
!.lt'!B O 

·ac ic ' 
·. Tü~ 
u..aad 
k ida 
lepleri 
r. 

Ye 
17 ,. ,, 49 2,4S 1 ,65 44.90 Hola 
18,, ,, 45 2,25 1,27 41,48 ın~u 
19 ,, ,, 40 2 0,80 37,20 :r'iy~t 

Not - Altınıt liradan itibaren maaı alanlar yalnız Ankaraya B . 
mahsus olınak üzere buhran vergisi vermeyeceklerdir. Yalnız ka-akada 
zanç kesilecektir. •n mu 

Almanyada memur maaşlarının t~r 
yeniden tenzili düşünülüyor 

BERLlN, 1 (A.A.) - HükUmet, ıubat ayında Reichstag'ı(unıı 
bir mütevazin bütçe projesi vermek için hazılıklarda bulunmak· 
tadır. Hazinenin varidat membalan hemen, hemen tükenmittir!. 
Ve hazinenin seli.metinin mesarifı:n yeniden tahdidinde aranıla- Yun 
cağı zannolunmaktadır. Zannolunduğuna göre, hükumetin netre di il 
d -· b .... k b. .. k . . l d ddett ecegı uyu ır muzaya a emımameaı, memur maaş arın anı 

0 
.. 

yeniden yüzde 10 nisbetinde tensikat icra edecektir. ;İzakn 

Yugoslavyanın notasına Bulga
ristanın cevabı 

Bun 
lıa bu 
\;; ırö 

"fo y~ 
·~mü 

SOFYA, 1 (A.A.) - Yugoslavya sefiri dün Hariciye nezare-
1

~clad1 
tine bir nota tevdi ederek, Yugoslavya sefareti önünde yapılan P 
nümayişleri protesto etmittir. Yugoslavya sefiri hükumetine biz Mısı• 
zat izahat vermek üzere dün akşam Belgrada hareket etmiıtir•hasını 
Bulgar hükümeti bu notaya verdiği cevapta mezkur hadisey#larideı 
takbih etmektedir. izde 3~ 

Cenup hududuna ha- '"'Ai 
kan tepenin üzerinde f 

Jandarma Ahmedin abidesi önünn:ı 
su~~ 1~~hi!Z~ ~e,~~nİ~.?o!~~~!:un va Ka1 

kili Şükrü Kaya Bey Urfada asayiı zifesi seni unutmamaktır. Sizin esir 
ve emniyet ve tehir itlerini tetkik et- ıremediiiniz aıil kanlar Türk'un yu durı 
ti. HükUmette tüccarı toplayarak Yalarını ve yuvalarını korumakta K d 
kaçakçılık hakkında eaaah ma!Wrıat dır." .. a ' 
aldı ve tetkikat yaptı. Urfa'nın Ova Vekil Bey ıebit Ahmet karakoluiuhs~r, 
köylerini ve Janclarına karakollarmı dan ayrılarak Suruc'a ıreldi halk ıa•rın ıst 
teftiı etti. Köylülerin bayat tarzını rafından hararetli bir surette kart•{ Y~! 3 
gördü. Gece vali konağında Vekil landı. Suruc'un tetkikinden sonra hı. v~. ı ı' 
Bey, U. Jandarma kumandanı, Ko- duda hareket etti. ı soy e 

lanım ı 
lordu kumandanı, Birinci U. Müfet- ------------
tiı toplanarak yaptıldan büyük sey Daru"" lfünunun e~t.1• 
yahate ait müıalıedelerini birlikte 
mütalea ettiler. 1 1 h ıanlard 

Vekil Bey ve refakatinde bulu- S a 1 . ar~i; 
nan zevat bu sabah Gaziaymtaba ha Pr. Mars ıle beş aylık ata na 
reket ettiler. Urfa ile Suruc araaın- k •fiıah , 
da cenup hududuna bakan bir tepe· mu avele yapılıyor e alaka 
nin üzerinde 1929 ıenesinde bir et- ANKARA, (Telefonla) _ir. Keı 
kiya taarruzunda ıehit düıen Janclar D .. 1f.. I h . . I . zasınJ. 
ma Abmedin abidesi var. aru ununun ıı a ı ıçın avıç· _ 1 

Dahiliye Vekili Bey tebit Ah- reden celbi takarrür etmit olaııirliği iı 
medin mezarına bir çelenk koydu. Profesör Mars'm mukavele eı:recekl 
Mezarm batma köylüler toplanmıı- saslan tesbit edilmiştir. Mumı1adı. B 
b. Mezarın yanındaki ıebit Ahm~ •1 h k• • b• d •. ba eyetleı 
din karakolunun efradı selim duru- 1 ey I anbunludsanı .1fr ~n ıbtı 

1 
ıirliğin 

yordu. Vekil Bey çelenk; korken kı- ren stan u a vazı esıne aş f proı 
sa ve müe11ir bir hitabe irat ederek yacaktır. Mütehassısın mukavl!skilin. 
dedi ki: le müddeti bet ay olarak tesbif•dmı ı 

"Ahmet ıeni ve seninle beraber ed.l · · 1 ı mıştır. marn< 
bütün telıit Ahmetleri tehit Mehmet •mba 1 
!eri hürmet ve muhabbetle selilmla- ftalyada ze1zele •or.lard 
run. Türk milletinin huzur ve rahab f'rıyet 
ig;n esirgemeden döktüğünüz temiz, ROMA, 1 A.A. - Biella ınıntal.. .ıştrr. 
genç ve cömert kanlarınız yurtta sii sında 3 zelzele hissedilmiştir. H...,...in edi 
"ki'ınun, hudutta sulhün düşmez kale rat yoktur. ıirlikte: 
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Yumurta ihracatımız sekteye 
w 

ugruyor •• 
r! _r.konomi 

a-rumurtalarımız Fran

Mahkemelerde 

Kaza 
Kurşunu mu? 

lnhisarlarda 

Şarap 
Fabrikası 

Poliste 

Bir çocuk 
Ateşte öldü! 

Belediyede · 

Bar neye 
Denir? 

Hanımlarımıı. 
Ve buhran! 

__.......,. _ 
Kadınlar birliği rt>fr • 

bu iş için ne diyor? 

lnız CE 

ikdar-

saya girmiyecek .. Yaşar Ef. nin yaraları 
ağır, tahkikata başlandı 

Asım Bey teksif ma

kinesinin 

tecrübesinde bulunacak 

Bir buçuk yaşında bir 

çocuk 

mangala düştü ve ö~dü 

Belediye vergi almak 

için bunu izah etti Memleketimizde her mese • 
ile yakından alakadar o 
Türk kadınları iktısadi buh
ran ile de pek ziyade aliikadaı· 
olmakta ve bu hususta her tür 
lü fedakarlıklara katlanmağı 
hazır bulunduklarını söylemeı 
tedirler. lktısadi buhran karşı 
smda kadınlanmıza düşen va 
zifeler hakkında Kadınlar Bir. 
liği reisi Latife Bekir Hanım 
bir muharririmize demiştir ki: 

r.ğmıı·~ransa gümrüklerine yapılan bir Küçükçekmecede bir kahve
de tabancasını karıştırırken ka 
zaen kahveci Yaşar Efendinin 
yaralanmasına sebebiyet veren 
14 yaşındaki Mehmet Küçük
çekmece jandarma kumandan
lığınca derhal derdest edilmiş
tir. Yaşar Efendinin yaraları 
gayet ağırdır. Vak'anın tahki
katına müddeiumumilik vazi
yet etmiştir. 

Müskirat lnhisan Umumi Müdü
rü A11m Bey yarın Tekirdağma gi
decektir. Asım Bey orada idarenin 
şarap fabrikasındaki son sistem Ü· 
züm teksif makineıinin tecrübesinde 
hazrr bulunacaktır. Bu makine bir Ü· 
züm tanesi hacmmı sekiz defa kü .. 
çültmektedir. 

Sofular mahallesi caddesinde 86 
numarada oturan Şükrü Yuıuf'un 
bir buçuk yaşlarındaki kızı Şükranı 
annesi odada mangal başında yalnız 
bırakarak su almak için aıağı kata 
inmiı, bu esnada çocuk manga1a dü
şerek yüzünden ve ellerinden yan
mıştır. Şükran hastaneye kaldmlmıı 
isede yapılan tedavi faide vermemiı, 
ölmüıtür. 

Çalgılı ve danslı eğlence yerleri 
için resim tarbedilirken son zaman
larda belediye şubeleri tereddüte düı 
müılerdir. Bu kabil müesseselerden 
bir kısmı az resim vermek için do
lambaçlı yollara sapmıılardır. En 
çok ı·esim vermek mecburiyetinde 
barlar, vaziyetlerinin barla kabili im
tizaç olmadığım iddia etmişlerdir. 
Bunun üzerine Beyoğlu kaymakam
lığı belediye merkezine müracaatla 
bar tabirinin hangi müesseselere İt
lik olunduğunu sormuştur. Belediye 
rüsum talimatnamesindeki bar tari
fini aynen şubelere tamim etmiı ve 
vaziyetleri buna uyan müesseseler
den bar resmi alınmasını bildirmiı
tir. Belediyenin tarifine ııöre içkili, 
danslı ve kadınlı (hariçten de kadın 
getirilebilir) eğlence yerlerine bar 
denilir. 

~:!: tamimde bu nokta bildirildi 
oplan- Fransa hükumeti 10 teırinisani 
havaliı. tarihli reami ııazetede neırettiği 

· kararname ile kabuklu yumurta 
:ıalatını kontenjan usulüne tabi 
tmuş ve memleketimizden Fransa
idhal edilecek kabuklu yumurtala 

fendi~ kontenjanını teırinisani için 400 
dir. kanunuevvel için 600 kental ola

k tesbit etmiıti. Fransa ziraat ne
d"tinin 17 teıriniaani 931 tarihli V ~.mi gazetede intitar eden bir teh

: de de Türkiyeden Franaaya id-
edilecek yumurta kontenjanın:n 

kenmiş olduğu alakadarlara bildi
miştir. Gerek kararname ve gerek 
i>liğ Ofis tarafından Anadolu Ajan 

? vasıtasile neeredilmiıtir. 

• Bu kere Fransa gümrük umum 
üdürlüğü tarafından Fransa güm· 

tatbi" idarelerine gönderilen 19 teşrini 
il ni 931 tarihli bir talimatnamede 
erınei,·kiyeden idhal edilecek yumurta 

ntenjanının tükenmiı olmasının is
~k par~''" için menıei Türk olan yuınur. 

Wb: "'?ranıaya idhalinin men~ini 
7'!!'" ;. .un ettiği kaydedilmiştir. Bi

.enaleyb Fransa gümrük idareleri 
limatnamenin vürudu tarihinden 
baren Türk yumu•·talarını kabul 
miyeceklerdir. Bu tarihte :rümtii
. r.-elmiş olup ta henüz beyanname
verilmemiı olan yumurtalarla bun 
n sonra gelecek olan y umurtalar 

ıkkında Fransaya sevk t~rihleri ne 
ursa olsun ancak transit ve tekrar 
·ac için beyanname kabul etlecek
·. Türk yumurtalarının idhaline 
Ü~aade edilerniyeceği cihetle güm
k idareleri bu hususta ' ·aki olacak 
lcpleri nazarı itibara almiyacaklar 
r. 

Yeni tarife kanunu 

Holanda hükumeti yeni bir tarife 
tnunu hazırlamıştır. Yeni kanun 
t' ki.nunusanj 932 tarihinde mevkii 
tr'iyete girecektir. 

araya Bu kanunun bizi çok yakından 
ız ka-aı.adar eden bir kısmı vardır. Ka

.ln mucibince kuru üzümden alın?.n 
hal t"~smi VÜ7de A den yüzde ona 

ın karılmı,tır. 
Memleketimizin Holanda'y~ ku

l üzüm ihracatı senevi 15 milyon 
ra raddesincledir. 

stag'a(unanistana yumurta 
mak• b vd 
ittir• ve ug ay 

anda- Yunan hükumeti Amerika'dan 
netre di ile buğday mubayaası için bir 
danı ddetten beri müzakerata giri~mif

·.Dün gelen bir habere nazaran bu 
'•zakere inkıtaa uğramıttır. 

Bunun neticeai olarak Yunanis-
R • ''a buğday ihracatımızm artması 

lii &Örülmektedir. Esasen son gün 
tt~e Yunanistana yumurtd ihracatı
ı~ mühim mikdarda artmış bulun
'~<ladrr. 

ezare-
apdan Pamuk zeriyatı 

e biz Mısır hükumeti pamuk zeriyat 
iıtir <hasını tahdide karar vermiıtir. Sa

diaeyalarides pamuğunun zeriyat sabası 
hde 30, diğer nevi pamuklarda yüz 
' 25 tenzilat yapılınııtır. 

Afyon fiatı yük-

• selecek mi? 

Budapeıte konsolosumuzdan Ofi 

.~Dedikodu 
un'Devamda! 

Kadınlar birliğinde 
ua va • l . . ıı er 
D e&ll' d d' ? un yu urgun mu g. ıyor 

Kadınlar birliğinde vukua gelen 
ol 

1
ühaar, Retide ve Nebahat Hanım

halk ::,<rın istifalan yeni bazı dedikodula-
kartı ı yol açmaktadır. Ruhsar Hanımın 
ra hfvali stbhiyesine mebni istifa etıi

i söylenmekte idi. Halbuki Ruhsar 
,_ __ lanım cevaben demektedir ki: 

- Ahvali aıhhiyem sebep olmakla 
U 0 eraebr, Kadınlar birliğinde son za. 

lanlarda aza arasında bir gerginlik 
ardır. Tesanüt yok.,, 

Diğer taraftan yaptığımız tahki
yJık ata nazaran birliğin kendiliğinden 

ıfiıah edeceği, birçok azanın birlik~ 
or • alakadar olmadıkları söylenmekte

la) _ ir. Kendisile görüıtüğümüz birlik 
1 . Ulsınd~n bir hanım diyor ki: 

!
• SVIÇ· - Tasarr! haftası için kadınlar 
lf olaııirliği irıatla bulunacak, faaliyet gös 
vele eı:recekti: Halbuki hiç bir şey yapıl
Mumı'adı. Bu hususta propaganda için 

1 • tiba eyetler tefrik edilecekti. Edilmedi. 
1 lirliğin verdiği karar şu oldu. Tasar 

ıe bati f propagandası için irıat heyetleri 
nukavtoakiline lüzum yoktur. Esasen Türk 
~ teııbil~dını muktesittir. Birliğe kimse uğ 

e 

1nıamaktadll'. Evvelce pazar ve çar
~nıba 1:ünleri hiç olmazsa toplanı
'orlardı Şimdi o günlerde dahi ek
..,.İyet olmamaktadır. Aidat da azal 

mıntal.. Aştır. Birlik binasının kirası zor te. 
"· H..-in ediliyor. Daha bir çok azanın 

• • • • .. _'---L.: • • 

se aelen bir mektuba nazaran Çin, 
Japon muharebesi dolayıaile afyon 
fıahnın yükıeleceğini hisseden bir 
Macar taciri piyasada mevcut bütün 
afyonları satın almıştır. 

Dün hu haber lstanhul piyasasın
da büyük bir alaka ile karşılanmıttır. 
Bunun afyon fiatlerinin yükselmesi
ne 8mil olması kuvvetle muhtemel 
görülmektedir. 

ihracat kadar ithalat 

Macar hükumeti mühim Macar 
müessesabndan bazdarma ihracat 
yaptıkları kadar idhalatta bulunmak 
hakkını bahıetıniştir. 

Artık Almanyada'da 

çok bira içmiyorlar 

BERLIN, 1 A.A. - Alman
ya' da bira istihlaki geçen sene
ye nazaran o/0 20 ve 1929 sene
sine nazaran % 40 nisbetinde 
tenakus etmiştir. Bu tenakusun 
bilhassa sebebi, vergilerin yük
selmesi ve cihan buhranı dola
yısile bira fiatlerinin tezayüt 
etmiş olmasıdır. Bu vaziyetin 
neticesi, Alman bira fabrikala
rının arpa ve şerbetçi otu talep 
!erinin azalmasıdır. 

HükUmet, bu hububat sahip 
!erine yardım mecburiyetinde 
kalmıştır. Fakat mahsulün sar
fı için ittihaz olunan tedbirler, 
iktısadi mahafilde bir takım 
tenkitlere yol açmıştır. Şerbet 
çi otu ve arpa müstabsillerine 
bira vergiainfo tezyidi yüzün
den hasıl olan fazla mesarife 
teadül eden miktarda parayı 
vermekten ise bira fiatının art
masına sebebiyet vermiş olan 
vergileri indirmek suretile bira 
istihlakini teşvik ve tuhil et
mek müreccah olurdu. Denil
mektedir. 

Kambiyo Borsası 
lsterlln 690.00 Kuron 16,72,67 

Dolar _0,47,27,50 1 ŞUlng 4,18,16 
--

frank 12,06 JI Pezeta 5,66,18 

Liret 9,17,00 Ra>Şm•rk 2.00,() 

frank B. 3,42,46 Zloti 

Drahmi 38,93,30 Peng;ll 3,60,49 
- - -

frank 1. 2,42,56 ~ Ley 8~. ~6 

Le ya 69,21,50 Dinar 28,12 
-

Florin 1,17,62 Çervoneç 

Borsa { Altın 95-4 
Mecidiye 51,00 

harici Banknot 247 

Esham ve Tahvilatın nevi 
lıtlkrazı dahlll 00,00 

Düyunu muvahhlde 37,50 
ikramiyeli Demlryolları 2ı70 -

1 Balıklı Rum 
Hastanesinde 
Papa Eftim Efendinin 

papazlarından 
biri öldükten sonra 
Dün akşam geç vakit matbaamıza 

şöyle bir haber verildi: 

Papa Eftim Efendinin papazların 
dan Panaretos Frantoş Balıklı Rum 
hastahanesinde vefat etmiştir. Pııpa 
Eftim defn için cesedi almağa gitti
ği zaman bazı Rumlar buna m8ni ol
mak istemİ§ler ve ufak bir gürültü 
çıkarmak istemişlerdir. 

Gece alınan bu habeı·i Balıklı has
tahanesinden sorduk. Şu cevabı veı· .. 
diler: 

- Böyle bir şey kat'iyyen olma· 
ınıştır. Müteveffa Papaz Efendinin 
cenazesi Papa Eftime teslim edilmit 
ve dün de kendileri tarafından def
nedilmittir. 

Yaşı tetkik edilecek 

Hızır isminde bir şahsı kat
letmekten maznun Mevludun 
muhakemesine dün ağır ceza
da devam edilmiş, Mevludun ya 
şının tayinine lüzum görülmüş 
ve muhakeme başka bir güne 
tehir edilmiıtir. 

Sulh hakimliği 
Ankara müddeiumumi mua

vinlerinden Sabri Bey 4000 ku 
ruş asli maaşla lstanbul sulh 
hakimliğine tayin edilmiştir. 

Maarifte 

Mekteplerin 

Tatili 

Kış sömestr tatili gakında 
başlıyor 

Mekteplerde kış sömestr ta
tili bu ayın son haftasında ya
pılacaktır. llk, orta ve liseler bi 
rer hafta ve Darülfünun ile yük 
sek mektepler on beşer gün ta
til yapacaklardı ... 

Muallimler birliği 

konferans'arı 
Muallimler birliğinde her on 

beş günde bir verilecek konfe
ranslar kiinunuevvelin 12 sinde 
başlayacaktır. llk konferans 
Şevket Bey tarafından antropo 
loji mevzuunda verilecektir. 

fzmirde 
Yağmur 

--· -
Evleri su basmak 

tehlikesi var! 

IZMIR, - Şimdi saat 20 de yağ
mur çok ıiddetlendi. Eski seylap gi
bi yollar temarnile su ile örtüldü. So
kaklar su altındadır. Lağımlar laftı. 
Halk, baı mahallerde yollardan ge
çememektedir. Arabalar, otoınobiller 
çamura battı. 

Bu yağmur, sabaha kadar devam 
ederse evlerden bazılarını su basma
sı muhtemeldi•·. Mülhakatıa da yağ
mur yağmaktadır. 

Çiftçiler, bu yağmuru sevinçle 
karşılamışlardır. Çünkü, bu mevsim 
çift mevsimidir. 

Bir Yunan gazetecisi 

şehrimizde 
Evvelki gün şehrimize Ha

ralambos Kanelopulos isminde 
bir Yunan muharriri gelmiştir. 
Yunari muharriri şehrimizde 
bir kaç gün kalacaktır. Muhar
rir Bulgar başvekili M. Muşa
nof'la Sofyaya giderek oradan 
Atinaya dönecektir. M. Hara
lambos bu seyahati esnasında 
Yunanistanda çıkan 3 gazete
nin muhbirliğini almıştır. 

Belgrat ~efiri gitti 

Ankaradan şehrimize gelen 
Belgı-at sefiri Haydar Bey dün 
akşam Belgrada hareket etmiş 
tir. 

Türk musikişinasla
rının konseri 

Bu makinelerden şu suretle istifa
de edilecektir: 

Fabrika olmayan ve üzümü bol 
mıntakalarda bulundurulacak olan 
bu makineler, idarece üzüm satın 
alındıktan sonra mahallinde teksif 
makinelerinden ııcçirilerek hacmı kü 
çültülecek ve hu suretle çok üzüm az 
fıçı içinde fabrikaya nakliyatı kolay 
ve az masrafla olacaktır. 

Fransızlar şaraplarımızı 
beğeniyorlar 

Üç dört ay evvel Asım Bey Diyar 
bekir mmtakasına tetkikata gittiği eı 
nada cenup hududundan geçerken 
bir istasyonda Fransızlar idarenin şa 
raplanndan bir mıktar satın almışlar 
dır. Bunlardan dün idareye bir mek
tup ırelmiştir. Mektupta Türk ıarap
ların çok güzel ve leziz olduğundan 
bahsedilerek yeniden ıarap almak is
tedikleri bildirilmektedir. 

Spor 

Yangın başlangıcı 
Kalyoncuda Kordela sokağında 16 

numarada oturan Y ugoılavya tebaa .. 
sından Nikonun zevcesi lzmaro SO· 

baya yakın bulunan karyolayı ben
zin ile temizlerken sobadan çıkan a
levden benzin tutuşmuş isede siraye 
tine meydan verilmeden bastırılmıı
tır. 

Otomobil çarph 

Evvelki gün Sirkecide Haınidiye 
türbesi önünde ııazete satmakta olan 
on yaşlarındaki Fethi isminde bir 
yavrucuğa, toför Hasan Beıim efen
dinin idare ettiği postaneye mabıuı 
bir otomobil çarparak hafif •urette 
yaralamıştır. Fethi hastaneye nakle
dilmiş, ıoför derdest edilmiştir. 

Güreş müsabakaları 
•••••••• 

1ST AN BUL, 1 (A.A.) - lar ile minderin etı-afmda bir 
Güreş Federasyonundan tebliğ mürabba teşkil etmek üzere di 
edilmiştir: zileceklerdir. 

Yeni gün güreş müsabakaları Bu merasimi müteakıp lstik-
na iştirak talimatı: lal marşı çalınacak ve milli 

1 - Müsabakalara bilumum bayrağımızdan gayrisi tazim 
müttefik kulüp 'Ve yurtlara men vaziyeti alacak ve marşımız a
sup (tecrübeli -ve tecı-übesiz) yakta dinlenecektir. 
güre~çiler iştir•k edebilecekler istiklal marşından sonra nu-
dir. > tuklar söylenecek ve on dakika 

2 - Güreşlet beynelmilel ni lık istirahatten sonra hemen 
zamname dahilinde cereyan e- müsabkalara başlanacaktır. 
decekitr. 8 - Müsabıklar saat 12 den 

3 - Müsabakaları Güreş F e itibaren tartılmaya başlanacak 
derasyonu organize edecek ve ve 13 te nihayet bulacaktır. Sa
lstanbul mıntakası güreş heye at 13 den sonra gelenler kabul 
ti de Federasyon ile teşriki me edilmeyeceklerinden müsabık 
sai edecektir. !arın ve kulüp kaptanlarının 

4 - 18 yaşını ikmal etmiş şimdiden nazarı dikkatleri cel
her müttefik güreşçi istediği bolunur. 
takdirde bu müsabakaların doğ 9 - Tartılanlar geçite işti
rudan doğruya tecrübeli sınıfı- rak edecekleı·inden ona göre 
na girebilecektir. hazırlanmaları lazımdır. 

5 - Kulüpler ve mıntakalar 10 - Saat 13 ten sonra yani 
nizamen müsabakaya girmeye- tartı ameliyesinden sonra sik
cek olan tescil edilmemiş veya let sınıflarının tasnifi yapıla
cezalı kimseleri müsabakalara cak ve kuraları çekilerek cetvel 
iştirak ettirdikleri takdirde lere doldurulup birinci devre 
şiddetle tecziye edileceklerdir. müsabakları için icap eden bü
Binaenaleyh bu gibi nizamsız tün ihzarat ikmal edilecektir. 
hareketlerden içtinap edilmesi 11 - Müsabakaların netice-
şimdiden tebliğ olunur. sinde her siklet sınıfının birin-

6 - Müsabakalara kanunu- ci, ikinci ve üçüncüye Y eniGün 
evvelin 11 inci cuma günü saat gazetesi bir hususi madalya ve 
14 te C. H. F. Beyoğlu merke- receği gibi en fazla puvan ala
zindeki İdman salonunda bir cak takımın kulübüne de busu 
merasim ile ba~lanacak ve mü- si bir Yeni Gün vazosu ikinci 
teakıben federasyon namına, ve üçüncü takımların kulüpleri 
Yeni Gün namına ve Fırka na ne de birer bayrak hediye edi
mına bir kısa utuk İrat edildik- lecektir. 
ten sonra müsabıklar halka 12 _ Tolerans yoktur. Mü
takdim edilecek ve bunu müte- sabıklar her müsabaka gunu 
akıp hemen müsabakalara baş- tekrar tartılacaklar ve fazla ge 
lancaktır. !enler kabul edilmeyeceklerdir. 

7 - Merasim şu şekilde icra 1:\- Müsabıkların esami 
olunacaktır: listesi nihayet kanunuevvelin 

İdman salonunun iki pence beşinci cumartesi akşamı saat 
resi arasında milli güreş takımı 18 e kadar Cağaloğlunda C. H. 
na mensup bir idmancı elinde Fırkası İstanbul merkez bina. 
bulunacak olan bayrağımız, iki sında Güreş federasyonuna tev 
yamda daı gene milli güreş ta di edilmiş olmalıdır. Bu tarib
kımına mensup idmancı daha ten sonra hiç bir müracat ka
bulunacaktır. Başta mıntaka bul edilmeyeceğinden mmtaka 
şampiyonları ellerinde mıntaka ve kulüplerin şimdiden nazarı 
bayrağı olduğu halde yürüye- dikkatleri celbolunur. 

Mühlet temdit edildi 

Piyasada iıliyen bütün otomobil
lerin yeknasak olabilmeleri için ka
bul edilen tek taksi modeli mühleti 
dün hitam bulmuıtur. 

Fakat ıimdiye kadar henüz pek 
az otomobil boyalarını talimatname
ye tevfikan tadil etmişlerdir. Otomo
bilcilerin hu husustaki itirazları mu
hik görülmüş verilen mühlet bir se
ne daha temdit edilmiıtir. Bu müh
let bir daha uzatılmıyacaktrr. 

Belediyede tayinler 

Belediye masraf müdürlüğüne 
müvazene müdürü Arif B., muvaze
ne müdürlüğü vekaletine de Kadı
köy muhasebecisi Cemal Beyler ta
yin edilmişlerdir. 

Mezarlıklar küçülüyor! 
Mezarlıklar yeni belediye kanunu 

mucibince belediyeye devredilirken 
bazı kimseler metruk olan mezarlık
ları tel, tahtaperde gibi şeylerle çe
virerek kendi arsalarına ilhak etmis
lerdir. Ahiren mezarlıklann harita;, 
mahallerinde tatbik edilirken metruk 
ve iyi yerde olan birçok mezarlıkla
rın küçülmü§ olduğu görülmüştür. 

Belediye mezarlıklar müdürlüğü 
bu hususta tetkikatını bitirmiş ve 
mezarlıkların bu gibi fuzuli tagiller 
den tahliye edilmesini bildirmiıtir. 

Yeni yollar 
Belediye dalıni encümeni dün mu

tat hilafına fevkaiade olarak toplana
rak uzun zamandan beri İnfa veya 
tamirleri ihale edileıniyen birçok yol 
ların muamelesini ikmal etmiıtir. 

Maaş bugün 
Veriliy~r 
Vergi, kazanç kesil

dikten sonra 

hesap edilecek •• 
lktısadi buhran verl'İsi kanunu 

ve talimatnamesi dün Maliye V eki
letinden Vilayete telgrafla bildiril
miştir. 

Vilayet bunu Defterdarlığa teb
liğ etmiı ve oraıı da İcap eden yer
lere tamim etmiıtir. Kanun ve tali .. 
matname mucibince derhal maaı bor 
duraları üzerinde tadilat yapılmağa 
baılanmıştır. Buııün maaılarm vetil
mesi mukarrerdir. 

Bir tereddüt halledildi 
Defterdarlıkta bir nokta üzerind~ 

tereddüt hasıl olmuıtur. Bu nokta: 
verginin kazanç vergisi kesildikten 
sonra mükellefin eline geçecek olan 
para yekılnu Üzerinden mi kesilece
ği, yoksa kazanç vergisi hesap edil
meden mi kesileceği noktası idi. 

Defterdar Şefik Bey, bu noktayı 
telefonla Maliye Vekaletinden iıti
zan etmiıtir. Gelen cevapta (gazete
mizin dünkü nüshasında yazdı oldu
ııu ııibi) verııinin kazanç verğisi çık 
tıktan sonra geriye kalan meblağ ü
zerinden kesileceği bildirilmiıtir. 

Müfide Hanım bir 

kaza geçirdi 
Londra sefiri Ferit Beyin refika

sı Müfide Hanım ııeçen hafta Lon• 
dra'da bir otomobil kazası geçirmiı
tir. 

Kaza neticesinde Müfide Hm. yü
zünden hafif yaralanmııtrr. 

cekler, Bunları A. B. sırasile 14 - Yeni Gün Güreş müsa 
ve önlerinde kulüp bayrakları bakalrı esnasında ve müsabaka 
bulunduğu halde beşer adım tarın vereceği neticeye göre 

Y u-li san'atk~rlarıımzı halka ta- fasıla ile kulüplerin güreş ta- milli güreş takımı namzetleri Şirketlerdeki T Ürk 
nıtaınak ve şehdmiz ml!sikı muhip- kımlan yu·· rüyecekler ve her ku ed 1 k · 
!erir.in zevki be~iilerini tatmin et- de tefrik i ece tır. memurlar 
rrek emelile güzide san'atk.\ı·larıımz lüp takımı milli bayrağımızın 15 - latanbuldan gayri mm 

" - Türk hanımları iktısadi 
buhran ile mücadeleye çoktan 
başlamıt olup bilfiil bu belayı 
defetmeğe gayret etmektedir
ler. Türk hanmı için ayrıca ik 
tıaadi buhran kartısında ir
şat heyetleri teşkil etmeğe lü
zum görmiyoruz. Cünkü esasen 
Türk kadını muktesittir. müs
rif değildir. 12 kanunevvel ta
sarruf haftasnda, Tasarruf ce
miyeti ile Kadın Birliği müşte
reken çaltacaktır. Münevver ha 
nımlarımız tarafından radyo VE 

diğer yerlerde konferanslaı· ve
rilecektir. 

Kadınlarımız için yerli ku
maşların giyilmesi çok muva
fıktır ve yerli kumaşların zevk 
ile tercih edecektir .. "terli ku
maşlarile her nevi moda elbise 
leri de yapmak mümkündür. 
Bundan başka bir elbise ile mü 
teaddit balolara gitmek çok 
muvafıktır. Her balo için ayrı 
elbise yapmak hiç doğru değil 
dir. Bu hususta kadın arkadaş
larımın nazarı dikkatini celbe
diyorum. Tasarrufun mühim 
bir kısmı kadınlarımızın elbise 
lerindedir. Bütün kadın arka 
daşlarımın bu vazifelerini hak 
kile yaptıklarına emin olmak 
isterim.,, 

--~~~-~-~ 

Vili·yette 

Nüfus 
Müdürü 
Şehrimize geldi 

Nüfus umumi müdürü Akil 
Bey şehrimize gelmiş ve dün 
Vali muavini Fazlı Beyi ziya
ret etmittir. 

Bir tayin 
İstanbul sulh hakimliğine 

müddeiumumi muavinlerinden 
Sabri Beyin tayin edildiği vila
yete bildirilmiştir. 

Fakirlere yardım 
Türk Kadınlar birliği fakir 

ve yetim çocuklar yardım ol
m.ak üzere 15 şubatta Halkeviıı 
de bir efya piyangosu tertip et 
miştir. 

Aşiret nakli 

Şarktan nakledilmekte olan 
aşiretlerin son kafilesi de mü
rettep mahallerinde yerleştiril
mek üzere vapurla getirilmiı
tir. 

Dahiliye Vekaleti tarafın
dan Dahiliye memurlarına ait 
1931 senesi Kıdem Tablosu vü 
cude getirilmiştir. 

Fi atlarda 
Yükseklik! 
En çok manifatura 

fiatları tereffu ediyor 

Ticaret odası son vaziyetten 
sonra başlıca mevaddın fiatle 
rinde ne derece tebeddül oldu
ğunu tesbit etmittir. Yapılan 
tetkikata göre bundan 15 gün 
evveline nazaran balmumu fiat 
!eri yüzde 5, zeytinyağı fiatleri 
yüzde iki tenezzül etmiştir. Yu 
murta, çimento, deri fiatleri 
mühim mikdarda düşmüştür. 
Buna mukabil fiat tereffuu bil
hassa manifatura eşyasındadır. 

dan mürekkep 40 kişilik bir orkestra önünden geçeı-ken hürmetle se- takaların müsabık esami listele Bazı ecnebi şirketleri, son 
bu cuma saat 15 de MULEN RUJ lamlayacak ve bu aralık mınta- ri 10 kanunuevel 931 perıembe günlerde Türk memur ve işçi-

Y u.nus Vehbi Bey r.alonlarında umuma m~hsus mecca- ka güı·eş heyeti reisi takımla- ak•amına kadar kabul edilecek !erini çıkartmağa başlamışlar- Birinci sınıf valiler kıdem sı-
ni bit konser veı ;Jecektir. d ) ~ d B d b" ku ·1 K 1 l Evvelce bir meseleden dola- rın mensup ol uğu kulüp erin tir. ır.. u meyan e ır gaz m- rası ı e onya va isi zzet 

Valilerin kıdemleri 

yı açığa çıkarılan Beyoğlu mer • isimlerini yüksek sesle söyleye A k l panyası da son on beş gün zar- Bey, Sıvas Valisi Süley. 
kez memuru Yunus Vehbi Bey Veba tehlikesine karşı rek halka tanıtacaktır. n ara maç arı fında iki Türk şoför ile dört man Sami Bey, Ankara 
ahiren Kadıköy merkez memur Veba vak'alarının tekerrür et- Bu suretle bay .. ağımızııı ö- Ankara futbol heyetinden: beş işçisini çıkarmıştır. Bu ay valisi Nevzat Bey, İstanbul 
!uğuna tayin edilmiş ve evvel- mekte olduğu anlatılan lspanya'da nünden geçeı·ek minderin etra- 4 K. Evvel 931 cuma gunu başında da bir iki memur ve şo Valisi Muhiddin Bey. ikinci 
ki günden itibaren vazifesine kain (Hospitalet) iımindeki mahal- fında bir deviı- yaptıktan sonra icra edilecek maçlar: Saat 14, förünü çıkaracağı haber veril- sınıf valiler: Bursa Valisi Fa
başlamıştır. Yunus Vehbi Bey lin mahreç iskelesi olan (Barcelone) mıntaka ve kulüp bayrakları 30 da Gençler Birliği - Altınor miştir. tin aey, Murat Bey, İzmir Va. 

limanı muvaredatına muayenei Tıb- ·11· b - ik" t f d du klu""plerı· arasında şilt maçı Vaziyet Ticaret müdiriyetin ı· · K. P V hb" B kıymetli zabıta memurlarımız- biye ve ltlafı'far tedbirleri kcmulmuş mı ı ayragımızın 1 ı e ra ın a ısı azım aşa, e ı ey, 
d • ....ı,...__~~~~~---~~-"~--~~~~~~~~~~~_ı;e~r~a~l~a~c~tMlau...~v..._i~d~m"""an~ı~ıwı~m,.._.~fuin•a~l:.;.;. .• H~a=k~e=m:.:...:S~a~l~a~h~a-tt-i~n~B~.-L~ce;:..:t~e~tk~i~k~e~d~i-le~c~e•k~t~İı:...~----lR~~if~a~t~B~e~.,__ 
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4 MİLLiYET ÇARŞAMBA 2 KANUNUEVVEL 1931 

illiyet Birinci sahifeden geçen yazılar • 
INEMALAR 

Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

2 K. EVVEL 1931 
M. Muşanof dün şehrimize geldi ve Ankaraya gitti ' Karadenizde 

JDAREHANE - Ankara cadde
ıi No: 100 Telgraf adı·eai: Milliyet, 
Jataııbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 lıunıt 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 " 

12 " 1400 " 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti seçen nusbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilimlann mes'uliyetiai 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Ye.şilköy rasat merkezin

den verilen malümata naza
ran bugün hava kapalr ve 
yağışlr olacak, rüzgar şi
malden kuvvetli esecektir. 

Çanakkale ve Eskişehir 
hava/isine kar yağmıştır. 
Balkanlar ve Bulgaristanda 
kar vardır. Rumanyada ha
raret nakıs 21 re kadar düş
müştür. Dün lstanbulda ha
raret 3 dereceye kadar in
mistir. 

San'at 

Is tan bul 
Sokaklarında 

llk sesli ve sözlü Türk filmi 
olan "İstanbul aokakJan" dün 
Elhamra sinemaıında Matbuat 
erkinnıa ııösterildi. Film, bazı 
kuıurlanna rağınen heyeti umu 
miyeıi itibarile güzeldi. Ekaeri 
ıini Darülbedayi artistleri teı
kil eden mümessiller ayrı ayn 
rollerinde Avrupa san'atkirlan 
derecesinde muvaffakıyet gös
termiılerdir. Bu itibarla filim, 
fotograflano netliği ve parlak 
hğı da hesaba kablına muvaf
fak addedilebilir. Yalnız rejisö 
re tealluk eden bazı tertip hata 
lan göze çarpıyor. Meseli Mı-
11rda ıesli ba9lıyan filim lstan
bula gelince birden bire ıuau
yor. Gerçi bu aeasizlik devam 
eden bir muzik içinde o kadar 
bariz. olarak görünmiyorsa da, 
dikkatli gözlerden bu kusurunu 
da gizleyemiyor. Sonra dekor· 
lann biç de milli olmadığım 
söylemek milli bir vazifedir. 
Meseli Buna'daki han, latan
buldaki Turan ban, ve bu barm 
mefruıatı İstanbul sokakların
da para yiyenlerin hiç de bura
larda göremediği malzemedir. 
Bu teferruata teallUk eden ku
surları bertaraf, bir seyirci sıfa 
tile söyledikten sonra aktörle
rimizin muvaffakiyetlerinden 
de bir nebze bahıetmek isteriz. 
Halil ağa rolünde Behzadı, hır
sız rolünde l. Galib'i, bilhassa 
bütün filmin ağırlığını üzerle
rinde tutan Talat ve Rahmi B. 
leri zikretmek İcap eder. Körlü 
ğü gayet tabiileıtiren Rahmi 
Bey istikbale iyi bir namzet o
larak ye.ti,iyor. 

Tallı ve neı'eli aeaile Ha· 
ıım Bey filmin göz yaşını kah
lı:aya kalp eden bir kuvvetli em 
saldir. Mısırlı Azize H. güzel 
bi, arap şivesinden gayri film-

. ( B.aşı 1 inci sahifede) j Akdedilmiş olan siyasi itilaf 1 için büyü~ teshil.at göstermiı! Bul-
edılmışb. Buketler arasında lıtanbul lar sayesinde iki komşu millet gar heyetınden bır çok zevatı zıyaret 
Darülfünununda tahail etmekte olan kd. - . . • d ' çilerle tanııhrmışbr. 
di·ç· ekt b. tal be · d M · ye ıgerıne samımı ve ostane 

~ dı mb. eB ıl e aıtnın en ı· _:ıra ıks· rabıta/arla bag-lanmışlardır Türk-Bulgar dostluğu 
mın e ır u gar ma aze ının ta - . • 
dim ettiği buket, bilhassa çok zarif- Ü mit ederim ki, memleketi- Bulgar Ba9vekiline refakat eden 
ti. Bundan maada Bulgar Baıvekili- nize yaptığım bu ziyaret ara- Türk - Bulgar dostluk cemiyeti reisi 
• e · ·ı· et B 1 k 1 ' M. Steyanof Türkiye ve Türkler hak ~ ~ vceoıne vı ~Y v~ u gar 0 o mızda esasen mevcut olan sa-

aııe a l dd t b k ti kındaki ihtiıas:;tını •ok samimi bir n n mına mu en ı u e er ve · • •kt d" I 1 ' rildi. mımı ve ı ısa ı an aşma arı surette muharnrimize anlatmıştır. 

Hayır .• demeg'e gelmez! .bir kere. daha teyit ve t.akviye M. Steyanof ezcümle demiştir ki: 

M 
. sal da edecektır. Deruhte etmış oldu - Bize burada yapılan büyiik hüı 

erasım onun gazeteciler - 'f d h · 'k · .,1 · nü kabulden çok mütehassiıim. Tür 
Başvekil Hazretlerinin fotograflarU:. g~!11 kvabZZ./ a ıd 1 

1
1 

• ~1 etı~ kiye ile Bulgaristan araaındaki müna 
almak iıtediler. M. Muşanof güle- mute a ı en saa et ermm temı ıebatın başlangıcım tarihte buluruz. 
rek: nine matuf bulunmaktadır. iki kard"' miUet, tarihi ve an'anevl 

-;- .Ne yapalım, dedi, bunlar ıaze- Şimdiye kadar ne lazımsa ya rabıtalarla biribirine bağlarunışlardır. 
tecıdir, hayır derneğe gelmez .. Buyu pılmıştır. Jmza edilmiş olaıı Bu iki millet arasında iktısadi, içti
run bakalım! h d 1 . h r d mai, barsi yakınlığı kuvvetlendirmek 

Merasim salonundan çıkılacağı bir m.ua
1 

e e er, merıyet .. a m e- için atılan adımlar, çok faideli netice 
sırada cüzergilhta toplanan halk Bul dır. şte bu karşılıklı ıtımat ve ler veriyor. Cemiyetimiz, Sofyadan 
gar Batvekilini şiddetle alkışladı.Her anla[imalar, iki milletin müs- başka Tırnova, Burgaz, Yama, Plev 
taraftan Türkçe yaşa ve Bulgarca ıakbel münasebetleri hakkında nedo şubeler açımıştır. Şubelerimiz 
horra sesle~i ~aeliy~rdu. Ha;-anı~ da güzel bir fikir verebilir.,. gittikçe çoğalacaktır. Cemivetimb i
!"unaıehetıızlıgıne ragmen Sırkecı Bnsvekif Ha.ı::ı-etl€rİ Bulgarista- ki millet arasındaki mukarenetin 
~stasyo~una gic!~ yollarda mübala: nın ligcr Balkan de~letlerile olan kuvvetlenmesi için ne lazınsa yapı
ıa11z bınlerce kitı toplammıtı. Yalı müna•eh<•'orinden bahsederken de- yor. Propaganda için her vasıtadan 
Muhiddin Be:ı', M. Muşanof C~p- miştir ki: - istifac!e oluınn:ıktadır. 
larmı 010?"'~ılle Pera Palas otelıne - Bulgaristan, sulh ve sil- Muhurimiz M. Steya ofa, iki mil 
kadar getirdi. kA • • d •• k b•ı 1 • ani • • .. L. 

l 
. . un ıçırı e ve nıute e ı mena- etın aşmnsı ıçın en mu:ı:m vası-

adeı zıgaret fi esa,atı dairesinde bütün tanın li""n olduğundan bahsetmesi 
B~l~ar Başve_kili otelde bir _?Iüd- ko;n~ularile rahat ve iyi gecin üzerine mumaileyh demiştir ki: 

det ıatırahat ettikten sonra, dognıca " , - Bulraristanda Tü•kçe bilr.ıe
vilô.yete giderek Vali Muhiddin Beyi mek ~rzus~ndad'.'.· Bu esas~t~n yen cok azdır. H.rirniz Türkçe bilj-

1 
ziyaret etti. Müteakıben kolorduya tekmıl Bal.~an hukumetlerımn riz. l908 ser.esinden evvel Bulgar 
giderek kumandan Şükrü Naili Pa- saadet ve refahları için lüzıım- mek:eplerinde Türkçe lisanı m~cbıı 
!•Y~ kart .hır.aktı. Bir müddet sonra /u olduğuna şüphe yoktur.,, ri idi. Şimdi huıusi mekteplerde 

I Yalı Muhiddın .. Be~ ve .ko~ordu ku- M. Muşanof, lıtanbula ilk defa Türkçe tedrimt yapılmaktadır. An-
n;ıandanı kendısıne ıadeı zı;raret et- gelmektedir. Bulgaristanda Tırnova t 1 cak Bulgar nıekteplerindo Türk~e 1 er. civarında kiin Drenovo kasabasında 
. Tam saat üçte, lstanbu) beled!ye doğmuş, ve tahsilini Avrupada ikmal m~cburi değildir. Türk lisanını ihti 

11 ta~ndan M. MufBD<>f v~ r~ etmiştir. Drenovoda Bulııarca kadar yari olarak Bulgar mektep pro:;ram 
!:'. şert;fine 1."era .P"!a• otelinde bir Tüıkçe de umumileşmit bir li•an ol lanna koyacıığız. Bunun mülekahi-
ogle zıyafeti venldı. duğu icin M. Muşımof lisanımızı ol- len Tüı kiyede yapılaca~ını zannedi-

Öğ/e yemeği c!ukça dü>giln konutmaktadır. Bul- yorum. Netekim Bulza lisanı Türk 
p Pal elind V'" gar Batvekilinin eski arkadaşların- mei<teplerind~ evvel<e okutuluyor· 

f d 
eraB I 81 ot . __ ,.el .""'.Yet tar~- dan esbak Sobranya meb'uıu Şakir 

ın an u ~ar nu .... ır erımız ... refi du. Bu mesele, iki memleketin <!aha 
·ı bu• • afet k li•.- - Bey, dün otele gelerek M. Muşanof 

ne ven en zıy ço neıe g"'"- la · • b' it ·· ·· ·· ı·· sıkı anlaııabilmeai için çok mühim-. ·k' k ili -~--' -, samımı ır sure e goruşmuş ur. 
mıf, 1 1

• 0.mt~. m et "'1Billl&n arasın Saat on yediye doğru misafir Bulgar dir. Lisan işinin lıalli pek ıüç bir şey 
da aamım.ı muba!'~ler yapılmıştır. Başvekili ile refikalan 1'e refakatle- olmasa gerektir. 
~ul~ar ıaıaafirl!'"'°'2' Sobnınyanın rindeki zevat, rülıuplanna tahıis e
ı!en ıe!en m:b u~lanndan, Sofya i- dilen otomobillerle şehir dahilinde 
hm Ye ırfan il':""nde la~§ sima bir ıezinti yapmışlar ve hu meyanda 
!ardan, muhte~!f fırkalann lıder ve Bulgar Ekaarhhane'sini ziyaret et
a:ı.alartndan mu~"!'ep bulunmak!a: mitlerdir. Saat 6 da Pera Palastan 
:!::Jı!u z~at, miiki!eme ara11nda ıki hususi otomobi~ere. binilerek Topha 

n, tıııat v~ irfan aah~rında ne rıhtımına gelınmıı ve oradan Mu§ 
nasıl çabtmal~. ~ gelecegı mev- la Haydarpaşaya geçilmiştir. 
zuu ~trafm~ ~oru~~yorl~dı. • Program mucibince Haydarpa:;a-

Mısafir!e~mız, ~ksek uıkılabnnız da askeri mera&im yapılmamıı, yal
~n takdırklirane hır aurette bahset ruz vali Muhiddin B. kolordu kuman 
mı9ler ve hu arada mekteplerimizin ela ş··L~: N ·ı· p ' l' ··d·· ·· • • nı uıııru aı ı aşa, po ıs mu uru 
ders programları ve tedrisat utemle merkez lıumandam ve sabahki istik 
ri h.ak!'mda ald·!'lar•. ~~ma"!'n bal merasiminde bulunan diğer ze
çok .'atıfadeler ettiklennı soylemıt- vat, miaafirimizi gara kadar teıyi et 
lerdır. mişlerdir 

Yemekten sonra Başvekil M. Mu- · 

Çünkü bizim bütün mazi ve an'ane 
miz Türkiyeye bağlıdır. Hatla Bul
gar tarihini yazmak için Türk hazi
nei evrakından yardrnı istemek mec· 
buriyetindeyiz. Sofya Darülfünunu 
müderrislerinden M. Mutafiçiyef bu 
husuıta tetk:lut yapmak Ü.zere önü 
mfu:deki tatil eanasında latanbula ge 
lecektir. 

Seyahatim hakkında §Unlan söyle
yebilirim: Heyette ne hususi ne res
mi hiç bir 1'azifem yoktur. Yalnız -
Türk - Bulgar dostluk cemiyetinin 
reisi sıfatile Ankaraya bir ziyaret ya 

fBJIOf lstanhul matbuat müme18illeri Başvekile refakat edenler 
ni kabul ebnittir. Gazeteciler, dott lotasyon bu münasebetle Türk ve pıyorum . ., 
ve komşu milletin muhterem Başve- Bulgar bayraklarile donanmı§tı. M. Bulgar heyetilc beraber Sofyada 
kilini latanbulda ıelamlamakla müfte Muşanofun refakatlerinde bulunan intişar eden Zora ve Utro gazeteleri 
bir bulunduklanm söylemiıler ve ae zevat şunlardır: nin muharrileri de 9ebrimize gelmiş-
yahatlerinin maksat ve cayeleri etra MADAM MUŞANOF !erdir. Meslektaşlarımız, Türk gaze-
hnda beyanatta bulunmalarım rica M. SAVA SA VOF - Sabık Ha- teciltrile tanışmak İstemişlerdir. Bul 
ebnişlerdir. riciye nazırı ve meb'us. 

M p PAN YOTOF M eli · gar gazetecileri, dün Pera Palas ole 
M. Muşanofun beyanatı Meb;u..;n ikin~ reisi ve me!Yuı~ u tinde, Bqvekilin istikbal merasimi-
M. Muıanof, güzel bir Türkçe ile M. STOY ANOF - Demokrat fır ne ait tafsilatı telefonla cazetelerine 

gazetecilere hitap etmİJ ve : kası meb'uıu. yetiıtinnitlerdir. "Zorau muharriri 
- Görüıtüğümüze çok memnun M. V. DIMOF - Çiftçi Fırkası M. Kopenkof muh rriı-imize şunlan 

oldum. .. Yolda ıelirken lstanbul ga umumi kiıtibl. söylemiştir: 
zetecileri iÇin bir beyanat hazırla- M. KALENDORF - Radikal fır-
ıntttım. Bunu, size aynen tekrar ede kan merkezi umumi azaımclan. 
yim. Ankarada miaafiretimden sonra M. PAPOF - Bulgar Ajanlı mü-
Istanbula celeceğim ve burada iki dürü. 
gün kadar kalacağım. O zaman, u- M. DANÇEF - Ha.-iciye Nezarc-
zinle daha mufaual ıörüşmek müm ti siyasi şube ba§kiıtibi. 
kün olacaktrr. M. ŞUMKOF - Batvekiılet kale 

Bulıar Bafvekili M. Muşanol'un mi mahsus müdürü. 
gazetecilere vaki olan beyanatı fU- M. KUPENKOF - Zora gazete• 
dur: si muharriri. 

- Türkiye Hariciye Vekili M. JANEF - Utro ıa:ı.etesi ba§ 
Tevfik Rüştü Beyiendinin ev- muharriri. 

/ S f k · 1 • Bulgar beyetile beraber Anadolu 
ve ce 0 yaya va ı O an zıya- Ajans•111n Sofya muhabiri Ali Naci 
retlerini Bulgar milleti namına Bey d gelmiştir. 
iade etmek üzere Türkiyeye ge M Muşanof Cenaplarına Ankara 
liyorum. seyahatlerinde Bulgar ...Eiri M. Pav-

lof ve htanbul Ceneral lıoncolosu 
M. Balamezof refakat etmektedirde büyük bir yer tutmamakta,. 

dır. Yalnız bu film bize istikbal 
için büyük ümitler vermeai iti
barile şayanı dikkattir. San'at
kirlanmızı tebrik ederiz. 

ler. 
Bulgar •efarethanesi erkanından 

M. Dimitri Vasilef, dün Pera Palas 
otelinde, ziyaretçilere ve gazetecile
re arzu ettikleri maliimah almaları 

- Daha Edirneden itibaren Türk 
topraklarında çok aamimi ve heye
canlı bir •uretle kartdandık. iki 
dost ve kom§u millet arasındaki tari 
hi ve harsi rabıtalar, her şeyden kuv 
vetJidir.,, 

Yunan sefiri Ankarada 
Yunan sefiri M. Polihronyadis 

dün Ankara ya gitmiştir. 

Ankarada istikbal 
hazırlıkları 

ANKARA 1 (Telefonla) 
Misafirimiz Bulgar Başvekili
ni ziyaret için hazırlıkla~ikmal 
edilmiştir. Meclisin altında bir 
tak yapılmış ve üzerine Bulgar 
ca ve Türkçe olarak "Hoş geldi 
niz!,, ibaresi yazılmı§tır. 

l\.1illiyet'in Edebi Romanı: 95 sılsımz bakalım? 

şıoö ÜKLERJ 
İki delikanlı, baımuharririn 

bu iltifatını teıekkürle karııla 
dılar. Reıit Ben ,apkasmı, pal 
tosunu hademeye verdi; sonra 
Ahmet Nebile dönerek: 

- Sizler gittikten sonra ce
miyet azalmıştı. Nihat llha
mi Bey poker teklif etti. Muk
bil Nedim Bey, Yazıcı Zade 
Nazmi Bey, Kemal Reha Bey, 
Doktor Liitfi Bey oyuna gitti
ler. Hanımlarla Ferit Necdet, 
Şeyda Kimi! Beyler, Nevzat 
Süreyya, bir de bendeniz kal
dık. Çalgı ile, dansla vakit ge 
çirdik. Müsamere hemen he
men sabah açılasıya kadar sür 
dü. 

- Ama yaptın ha! Muhte
tem Nihat Hanım beni yarın 
kendisini ziyarete davet etti. 
Semiha Nazmi Hanım da iki 
ırece sonra yemeğe çağırdı. He 
le siz gittikten ıonra öteki ha 
oımla da bağdattık. 

- Hangi öteki Hanım? 
- Canım, hani sofrada seı 

nin yanında oturuyordu. Admı 
hatırlıyarnadım. Doktor Muk
bil Nedimin kansı •. 

- Süheyla Hanım mı? 
- Evet, evet, Süheyla Ha 

1 m. 
- Onunla mı bağdaştı-

Ibrahim NECMi 

dar ateıli Hanımların arasında 
bulun, sana o kadar iltifat et
sinler de böyle soğuk ve so
murtkan davran, inanılacak 
'ey değili 

- Neden olmaım? Buka
clar yılışıklı da hotuma gider 
sanki? 

- Vallahi bilmem, benim 
hoşuma gitti. 

- Hoıuna gittise, Allah 
mübarek etsin. 

- Ne o? Kızdın mı bana? 
- Hayır, niye kızayım? Yal 

nız bu Hanımefendiler benim 
hoşuma gitmiyor da .. 

.ıız? Refik Cemal, şüphesiz daha 
- Evet. Bilsen, Nebil, ne itiraz edecekti. Fakat kapı a

ate•I• 1 adın: Dans ederken insa çıldı, hürmetle çekilen hade
na b'r ıo'.culuşu var, adeta ken menin arkasından Reşit Beyin 
•·rIDL teslim ediyormuş gibi.. muntazam giyinmiş, itinalı ve 

. . . . . . . . . . . . . . dik vücudü göründü. lki genç 
o ihtiramla döndüleY: 

- Nemikanın ıize çok se
lamları var. Gece size verdiği 
zahmetlerden dolayı affınızı ri 
ca ediyor. 

Dedi. Reıit Beyin gözlerin 
de bu sözün manasını geniıle
ten zeki bir bakıt vardı. Ah
met Nebil: 

- T etekkür ederim. Bir 
şey değil. 

Diye mırıldandı. Fakat için 
den: 

- Bu zahmetler yalnız bay 
gmlık meselesi için mi? Yoksa 
Nebahatı oraya götürdüğüne 
ne pifman olmut mu? 

Diye yeni bir muamma ö
nünde düşündü. 

Ba9muharrir, Refik Cema
le dönmüştü: 

- Ey, bizden sonra orada 
neler oldu bakalım 1 

Refik Cemal, kurnaz gözle 
rinin ülümsemesi i inde tafsi 

- Bizden bahsedilmedi mi 
hiç? 

- Hayır, efendim, yalnız 
doktor Lutfi Bey Neriman 
Cemşit Hanımefendi için çok 
merak ettiler. Atıf Cemşit Be 
yİn öyle birden bire gelİ§İ, zev 
ceaile kayınvaldesini götürüşü 
meraklarını mucip oldu. 

- Sahi, o da var. 
Ahmet Nebil hemen ~üda

hale etti: 
- Atıf Cemşit Bey bu sa

bah buraya uldi. 
Retit Beyin gözleri hayret

le delikanlının sevimli yüzüne 
döndü: 

Fırtına Bugün saat 2,30 matinelerinden itibaren 

elekveElha 
sinemalarında • 

lstanbul sokaklarında 

(Başı 1 inci sahifede) 
sara uğrayan Yunan şilebi ta· 
mir edilmek üzere liman şirke
ti remorkörleri tarafından Ku
ruçeşme onune getirilmiştir. 
Vapurun yarası çok büyük ol
madığından tamiri bir kaç gün 

içinde yapılacak ve yoluna de- 1 Tiirkç~ ıözlü ve şarkılı muazzam eser, 
vam edecektir. Ticareti bahriye İstanbul, Kahire, İıkenderiye, Atina ve Pariste çe"rilmiş olan 
müdürlüğü bu lıusu&ta tahkika- bu şayanı hayret film Mısırlı büyük yıldız Azize Emir Hanım ile 
tabaşlamıştır. Darülbedayi artistleri tarafından temsil edilmi~tir. 

Dün sabah saat 7 raddelerin Yerlerinizi tedarik ediniz. Mutat fiatlar. 
de Turtun Star isimli bir ltal- j iill--•••••••••••••••mı••••ı:::a•• 
yan şilebi Karadenizden Akde y 
nize geçmekte iken Yeniköy a· arın akşam ARTiSTiK' te • 
çıklarına geldiği vakit kaptanın 
yanlış bir manevrası yüzünden 
stop edemiyerek karaya otur
muttur. Vapur Yeniköy palas 
yanında eski Avusturya sefaret 
hanesi nhtımına binmiştir. Va- l 
purun hasarı epeyce mühimdir. ' 

Filmlerin Hincisi" olan 

DUL NiS LI ... 
sözlü ve şarkılı eseri gördilğiinüzde şen ııarkı !ar taganni edecek 

ağlaymcaya kadar güleceksiniz. Heyeti temeiliycsi başında: 

MARTHE EGGERT - GEORG ALEXANDER 
ve FRİTZ KAMPERS 

ve 

Dün akşama kadar tahli:;iye 
İer vapuru yüzdürmek için uğ- 1 
raşrnıslarsa da muvaffak olama 'ii!!mı:ııı:::mmı::::smlilli:a;m•m:ı::ıı•mm:::::ı::ııııı::::ıı:ıı:s:m::1ma::a••ri 
mışla;dır. Bugün tahlisiyeler 

1 y k ASRi Sinemada 
GEMiSi 

gene çalışacaklardır. Şilebin bu ' ,,.,.- KaArınÇaAşKaÇn.ILAR 
akşama kadar yüzclürülebilece- 1 
ği ümit edilmektedir. 

Edirne 11 kur yağdı 

EDİRNE, 1 (A.A.) - Bir 
haftadan beri devam eden so
ğuklar nihayet şiddetli bir kara 

1

j 
yelle ortalığı beyaza bürüdü. 
Hararet trıhtesSifır 4 tür. Kar 
devam etmektedir. 

Kaçakçılığa 
Karşı mücadele 

(Başı 1 inci sahifede) 
birlikte müzakere ve tedabiri !azıme 
yi ihzar etmek üzere "f'.ırka mal!>:e 
tetkik komiıyonu" narnıyle 15 lıişı
lik bir komisyon teşkili grupça kabul 
et:!ilmiş ve yapılan intihap ·neticesin 
de komisyon azal.ldarına, Mazhar 
Müfit (Denizli), Refik Şevket (Ma
niıa), Faik (Tekirdağ), Haydar Re
şit (Muş), Hasan Fehmi (Gümüşha
ne), Cemal (Samsun), Rasih (An
talya), Rahmi (Sıvaı), Ali Saip 
(Urfa), Abdülmuttalip (Malatya), 
ismet (Çorum), Tevfik Fikret (Kon 
ya), lh•an Paşa (Ghesun), Refik 
(Konya), Ali Rıza (Mardin), Bey
ler intihap edilmişlerdir. 

Komisyon de.·hal İçtima ederek 
mesai programını ihzara başlamıfhr 

Tetkik komisyonu 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Fır

ka maliye tetkik komiıyonu grup iç
timaını müteakip loplarunıt Ye ko
misyon riyasetine Hasan Fehmi 
(Gümüşhane), mazbata muharrirli
ğine Hasan Reıit ve katipliğine de 
Ali Rıza Beyleri seçmiştir. 

Kamisyon her giln müntazaman 
ictima edecek ve kaçakçıl:kla müca
dele için en yakın zamanda alınması 
zaruri tedbirleri te•bit edecektir. Bu 
tedbirlerin sür'atle tatbikine gecile
cektir. Komioyon içtimalarına diğer 
grup azalan da iştirakla mütaleala
nnı beyan edebilccclderdir. 

Komisyon ihtiyaç gördüğü zaman 
!arda alakadar memurları davet ede
rek liı.oum gelen izahat alacaktır. iç
timalarda Maliye ve lktısat Vekille
rinin de hazır bulunacaklan anlatılı
yor. 

l~tikfal mahkemesi 
Diğer taraftan, bul'ünkü cruP iç

timaında, bazı azalann kaçakçılıkla 
mücadele için istiklal mahkemeleri 
ihdası fikrini tekrar serd ve müdafaa 
Eyledikleri söyleniyor. 

Kış tatili 
Komisyonun ittihaz edeceği mu

karrerat neticeunde buı kanunlar 

mı geldi? 
-Evet, efendim. Birazdan 

arzederim. 
Reşit Bey merak içinde Ah

met Nebile baktı: 
- Pel<i. 

Dedi. Sonra Refik Cemale 
dönerek gözlerile devam etme
sini emretti. 

- Hanımefendiler en ziya
de Ahmet Nebil Beyden bah
settiler. 

Reşit Beyin gözleri, tebes
sümle delikanlıya döndü: 

- Tebrikler .• 
Ahmet Nebil mahzun mah

zun boynunu büktü. 
- Ne o 1 Memnun değilsin 

galiba? 
- Nasıl menun olayım efen 

dim.? 
Reşit Bey gene Refik Cema 

le döndü: 
- Aleyhinde mi söylediler? 
Refik Cemal, patronun tek

lifsizliğinden cür'et aldı: 
- Bilmem aleyhinde mi de

meli efendi? Her halde kıskıı.n
dıkları muhakkak! 

- Kimden kıskanıyorlar? 

muazzam taheaerin ilk iraesi münasebetile 

BÜYÜK MÜSAIV1ERE 
Sinema yıldızlarının en meşhuru 

MARLENE DIETRICH 
ile iki büyük san'atldir olan : GASTON MODOT ve FRİTZ 

KORTNER tarafından temsil edilen hakiki bir dranciır. Bu filmde 
görünecek şeyler temaş3kinuıı fevkalade müteessir edecekti%. 

Perde aralarında mühim varyete programı. 

lstanbul l:Saro Riyasetinden: --Baro heyeti umumiyesi dahili nizamnamenin muaddel IZ in-

ci maddesi mucibince 7-12...g31 tarihine müsadif Pazartesi güniı 

saat onbeşte adiyen içtima edeceğinden rüfokanın yevm ve saa
ti mezkfırda Baroyu teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 1 - İdni raporun .kıraati 
• 2 - 932 bütçesinin kabulü. 

İstanbul İkinci Ticaret mahkeme- 1 Eyüp Sulh Hukuk Mabkemcsin
ainden: İıtanbulda Urhaniye çarp- den: Davacı Raif efendi vekili A
aında ~icare~ meşgul iken ma~ke- 1'ukat Şefik Beyin Müddaaleyhler 
mece ılanen ıfUisma karar vcrılcn İstefan Baklaciyef, Nikola, Yorgi, 
çuhacı Aram Muratyan efendinin Lizari, İstefo, Boris Efendilerle 
alacaklılarına teklif eylediği kon- İvana hanım aleyhlerine ikame et
kordatonun tasdiki şehri carinin al tiği izalcyi §uyu davasının muha· 
tıncı gününe milsadif pazar günü kemesinde bunlardan İstefan Bak
saat bir buçukta alakadaranın yev-
mi ve vakti mczkfirda mahkemede 
bulunmaları lüromu il1n olunur. 

İstanbul sekizinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı tahti 
hapse alınrp paraya çevrilme.ine 
karar verilen clbieelik ve paltoluk 
kumaşların 6-12-931 tarihine müsa
dü pazar günü saat 12 i.Ji 13 rad
delerin<k Sultanharnamında Meııa

det ham altında 3 numaralı mağa
zada açık arttırma ile satı~ağın
dan talip o.lanların mezkur gün ve 
aaatta hazır bulunacak memuruna 
müracaat etmeleri il!n olunur. 

thlrildar Hale Sincmaaonda 

TİTANİK 

Mümessili: Virjina Valli. ---·-... ---.. --··---·--
tanzimine lüzum basil olacağı lıana
atı vardır. Bu takdirde Mecliıin kış 
tatili bir az uzayacak ve ancak 25 
K. Evvele doğru talil karan verile
cektir. 

birlikte gelen Nebahat Hanı
mefendiden. 

Reşit Beyin gözleri, merak
la Ahmet Nebile döndü. Deli
kanlı izahat verdi: 

- Eski bir ma?ıalle komtu
ıu, beyefendi. Nemika Sırrı H. 
efendi ile birlikte fakülteye de-
vam ediyorlarmıı. · 

Reıit Bey, halden anlar, g5 
nül entrikalarına kanıksamıt 
bir adam tavrile gülümsedi. 
Sonra gene Refik Cemale dö-
nerek sordu: • • 

- Bu, mühim bir ıey.. An
latın bakalım, Ahmet Nebil B. 
için neler söylediler. 1 

Refik Cemal, patronun hu
susi sırlarına mahrem olmak 
dercesine yükselmiş görünmek 
ten memnu, hemen tafsilata 
giritti: 

- Muhteıem Nihat Hanım
efendi, Nebahat Hanımefendi
nin adını "Fatihli sevgili,, koy· 
muş. "Aman, ne soğuk şey! 
Ahmet Nebil Bey bunun nere
sine işık olmuş?., deyip duru· 
yoı·du. Semiha Nazmi Hanıme 
fendi de _Muhteşem Nihat Ha-

laciyef efendiden gayrisinin ika.met 
gihlan meçhul olduğundan müşa

ğın bilmüzayide furuhtu ile şu-

)'llUJl izalc6ine dalı ittihaz kılınan 
hükmün ilanen tebliğine karar ve
rilmiş olmakla tarihi ilandan itiba
ren onbeş gün zarfında temyizi ~ 
va edilmesi aksi takdirde hükmün 
kespi katiyyet edeceği malümlcrı 

olmak üzere işbu ilan varakalan1'· 
dan bir nusha111 dairedivanhanesine 
talik kılmdığı gibi evrak bavaclislc 
.dahi tebliğ olunur. 

Lıtanhul birinci iflas mcmurJıı. 
ğundan: Bir Müflis Şirkete ait ve 
Sultanhamamında Mollataş sokağın 

da Çingıroğlu hanında mevcut Tri
kotaj makineleri, yazı makineleri, 
Bankolar, kanepe ve eanılalye ve 
peralwnde yün ve ipek ve muhtelif 
makaralar ve sair bazı eşya şehri

halin altıncı pazar gün il saat 1 S ten 
itibaren açık artırma il~ satılacağın 
dan talip olanların müracaatları i
lan olunur. 

hem de teskine ç·alı§ıyordu. 
Artık geç kızın ne soğukluğu 
kaldı, ne adap bilmezliği, ne de 
aptallığı.. Muhteıem Nihat 
Hanımefendi bu kıza i§ık oldu 
ğu için Ahmet Nebil Beyi de 
zevksizlikle ittham ettiler •• 
Ha.tti bendcnizi de mütemadi
yen "Şu kızı siz elde etseniz •• ,, 
diye tetvik ediyorlardı. Sem'.ha 
Nazmi Hanımefendi, biraz Ah
met Nebil Beyi müdafaa etti
ler. "Gençtir, toydur, tecrübe
sizdir, akça pakça bir kız gör
müş, gönlü akmıf,,.. Filin" de
diler 

Ahmet Nebilin yüzü ıapaarı 
oldu. Reıit Bey gülümseyerek 
bakıyordu. 

- Üzülme, Nebil Bey, Sü
heyla seni tutuyor. 

Hayret sırası, Refik Cemale 
gelmişti. 

- Süheyla Hanım mı? Bila-
kis en ziyade şiddetle Nebil 
Beye hücum eden o oldu. 

- Sahi mi? 
- Evet, efendim, "Yalancı, 

hilekar, düzenbaz,, diye ağzına 
geleni söylüyordu. 
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1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

Kapalı zarf usulile 14-12-931 
tarihinde münakasası yaptla
ca•k olan 173 kalem ve 21-12-
931 de münakasası yapılacak 
olan 77 !kalem elektrik mal
zemesinin ilanında müsavi fa
silaya riayet edilmediğinden 
yeniden münakasaya ıkonula
rak münakasa günü 30-12-931 
tarihinde saat 14 de te'hir edil
miştir. Taliplerin yevmü muay 
;ende müracaatları. (4065) 

80Ton Tutya 
Yukandaki malzeme kapa

lı zarfla 15-12-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktrr. Ta 
liplerin şartname için her gün 
ve münakasaya girmek için de 
o gün teminat (Teklifat) ile 
müracaatı. (4145). , 

3 üncü Kolordu 
Hini arı 

İstanbul.da bulunan kıtaat 
ve müessesatın ekmelk ve er
zaklarının senelik nakliyatının 
pazarlığı yapılacaktrr. İhalesi 
2-12-931 çarşamba günü saat 
15 te Komisyıo.numuzda yapı

lacaktır. Taliplerin şartname
sini ahnak ·üzre ıher gün ve pa
zarlığa iştidk etmek isteyen
lerin de va4<ti muayyeninde 
Komisyonu· ·uza müracaat-
ları. (600) (4100) 

• * • 
Çatalca Mst. Mv. nin fes

hedilen odun mukavelesi yeri
ne müteahhit nam ve hesabına 
475,997 kilo odun mübayaa e
dilecelktir. İhalesi 2-12-931 ta
rih ve çarşamba günü saat 15,5 
ta lroınisyonumuzda yapıla

caktrr .• Taliplerin şartnamesini 
alma!k üzere her gün ve pazar
lığa iştirak edeceklerin de yev 
mi muayyeninde komisyonu
muza müracatlan. (605) 

(4129) 
• + • 

K. O. ve Nakliye taburunda 
mevcut 250 araba gübre satı
lacaktır. Taliplerin gübreyi 
mezkOr taburda görmeleri ve 
satın almak için de 9-12-931 
çarşamba günü saat 15 te ko
misyonumuza müracaatlMı. 
(611) (4200) 

Mülkiye Mektebi Müdür
lüğünden: 

Moktebimizin elli beşinci 
yıl dönümünü kutlulama!k i
çin 4-12--931 Cuma günü saat 
15 te Yıldızdaki mektep bina
sında yapdacak olan içtimaa 
bütün Mülkiyelilerin teşrifleri 
ve bu ilanm davet ma!kamma 
kabulü rica olunur. ( 4207) 

Aakeri San'atlar Mektebi 
Müdürlüğünden: 

As. Sn. Mp. Talebesi ıçm 

1-1-932 tarihinden 31-5-932 ni
hayetine kadar alınacak 20400 
•kilo eıkmeık aleni münakasaya 
konuhnuştur. Vermek istiyen
ler 22-12-931 salı günü saat 
14 te Tophanede Askeri Sa
n'atlar Mp. inde müteşekıkil 

SA. AL. KO . .nuna ve şartna
meyi gömıek istiyenlerin de 
cumadan maada her gün mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 
(4176) 

lLAN 
l Hazi.rao 1932 den başlayan vade

lere ait yeni kupon varakalarmın,l 
Mayıs 11129 tarihli ilannmzın 5 in
ci fıkrasında irae olunan gişeler ta
rafrndan, bu günden itibaren, ko
çanlar111 tevdii mukabilinde, itası
na mübaşeret olunacağı, şirketimi

zin 3 üncü tertip tahvilatı hamil
lerine ilin olunur. 

Koçanların, rakkam sırası ile 
numaralan gösteren çift nüshalı 

bir bordro .ile birlikte ibrazı muk
tczidir. 

İstanbul, 1 Kanunevvel 1931 

Gayrinıii~a~iller Tak~iri Kıymet Konıisf onu BiJasetin~en: 
Evvelce tevzi edilen yüzde ikilerini aldıktan sonra 

kararları ve istihkak miktarları değişmiş olan Gayri
mübadillerden aşağıda numaralan yazılı karar sahip
lerinin yüzde ikilerini almak üzere 2-12-931 çarşamba 
günü saat 10 dan 16 ya kadar Komisyona .. muraca-
atları. (4206) 
Karar No. su Karar No. su Karar No. su Karar No. su 

1067 
1068 
1071 
1073 
1076 

1025 
1026 
1029 
1031 
1037 

1042 
1043 
1044 
1047 
1049 

1051 1058 
1052 1061 
1053 1062 
1054 1063 
1055 1066 

ZA Y 1 1 
73 numaralı talebe olarak muda- ! 

vimi olmuş bulunduğum eski Nişan l 
ta§ı sultanisinin 5 .inci sıfı,,~ı:." .. , 

dığını bir adet taadikname zayi 

olmuştur. Yenisini tedarik ede<:e

ğimden eskisinin hükmü yoktur. 

Tesisatı Elektrikiye Türk 
Anonim Şirketi 

259, Gazi ca.ddesi, Şişli , İsmail 
Nuru.Hah. 

SATILIK SoGAN 

Halkalı Ziraat Mektebi çift
liğinde mevcut 10000 kıyye ku 
ru soğan satılacaktır. Talip 
.olanlar 50 lira teminat akçesi
le birlikte müzayede günü olan 
Kanunuevvelin 5 inci cumarte
si günü saat on ıbeşte Y eşilköy 
civaınnda mezkur mektepte 
çiftliık idare heyetine müra
caatları. 

KONFERANS 
Şikago Darülfününu Şark ens

titüsü tarafmdan Alişardc Eti tari
hine ait icra edilen hafriyat komise
ri tarih muallimi Emin Ali Bey 
•;anunu evvelin beginci cumartesi 
günü akşamı saat 17,30 da Halk e
vinde (Çigaloğlu eski Türk Ocağı 
binasında) bir konferans verecek
tir. Konferans: 

1 - Ana.dolunun eski medeniyet 
tabakalarr. 

2 - Eti medeniyetine ait malu
matımızın menbalarr. 

3 - Alişard hafriyatının tarih
çesi. 

4 - Hafriyatta takip edilen usul 
ler. 

5 - Hafriyatın netayici. mev
zularını ihtiva edecektir. 

Konferans umuma mahsustur. 
Duhul ııeıbeetir. 

lstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: Tamamına on dokuz bin 
dört yüz kırk altı lira kıymet tak
dir edilen Beyoğlunda Bedrettin 
mahallesinin atik Kabristan cedit 

meşrutiyet caddesinde atik 28 ce
dit 80, 80-1 No. lu maa arsa tahtın-
da perukir dükkinıru müştemil 

haricen kSgir hanenin tamamı otuz 
iki hi6'1C itibarile on dört his8eili: 
Ve yine tamamına otuz üç bin yedi 
yüz Jira kıymet takdir edilen Gala
tada Okçu Musa mahallesi ve cad
desinde atik 5 Mü. 57, 59, 61, Mü. 
61 MU. 61, MU. 61 ve cedit 13, 71, 

73, 75, 77 Numaralarla murakkaın 

dükkanları mUştemil bir bap apartı
marun keza 32 hisse itibarile 14 his
sesi açık artınnıya vazedilmiş olup 
14 K. evvel 931 tarihinde şartna

meleri divanhaneye talik edilerek 
4 K. Sani 932 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya ka· 
dar İstanbul 4 cü İcra dairesinde a
çık artırma suretile satılacaktır. Ar

tırmıya iştirak için yüzde beş q>ey 

akçesi alınır. Müterakim verği, be
lediye, Vakıf icarcleri müşteriye 

aittir. Hakları tapu eicilleri~ sabit 
olmiyan ipotekli alacaklılar ile di
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair olan id
dialarını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbite
lerile lıitdirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları Ta,pu sicillerile aabit 
olmiyanlar satrş bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Alakadara
nın icra ve Hlas kanunwıun 119 

uncu maddesi hükmüne göre tev
fiki hareket etmeleri ve daha faz
la malQmat almak isteyenlerin 

Mühim ilan 
Teaiaatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, 1931 se

nesine ait "Yeşil" ve "Mavi" renkte ve mustatil şekilde 
hüviyet kartlarının I Kanunusani 1932 den itibaren İp
tal edilerek 1932 senesi için müteber olmak üzere "Ko
yu Pembe" renkte ve mustatil şekilde kartlarla tebdil 
edilecegini muhterem müşterilerine arz eder. 

Mzkur kartların baş tarafında Şirketin unvanı yani 
"TEStSA Ti ELEKTRlKtYE TÜRK ANONİM ŞlR
KETl" ve eğri olarak 1932 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar uıulüne gayri mu 
vafık addedilerek hamilleri hemen poliae ihbar olunma
lıdır. 

Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet etme
melerinden tevellüt edebilecek neticeler için her meau
liyeti şimdiden reddeyler. 

MÜDIRIYf:T 

lstanbul Evtal Mü~ürlü~ün~en: 
MOZA YEDESi TEMDİT OUNAN EMLAK 

Talipler tarafından teklif olunan bedeli icar 
Senevi 
Liıa 

Müddeti icar 
Sene 

520 Sayımocağı önündekı mandıra otlakiyesi 
15 'lidos kariyesinde 8 dönüm tarla 

3 
3 

Beher dönümü 
Senevi kuru§ 

1 

50 Çavuşıbaşı çiftliği dahilind~ 270 dönüm tarla 1 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aktı sabrkın 
hitamı yeni müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 5 Ka. evvel 931 cumartesi gü
nü saat on beşe kadar. 
Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gös 

terilen :bedellerle talipleri uhtesindedir. Encümeni 
l idarece bir hafta müddetle temdidi müzayedelerine 
karar verihniştir. Fazlasile talip olanlar son günün 
ısaat on beşe kadar İstanbul E\<kaf müdiriyetinde 
Varidat müdürlüğü <tkarlar rkale ine müracaatları 
ilan olunur. ( 4196) 

lstanbut ıtielediyesi tl'"'nıarı 1 
Beyıoğlu Belediye Şubesinden: Sahipsiz olup daire ambarın

da mevcut rbulunan terazi, dirhem ve saire gibi eşya 21 Ka. ev
vel 931 pazartesi günü saat 13 te açrk müzayede ile satılacağın
dan talip olanların o gün ve saatta hazır bulunmaları. ( 4212) 

İstanbul, Beyoğlu, Sarıyer temizlik işlerine ait 15 baş at, 
beyğir, katır, merkep 2-12-931 Çarşamba günü Fatih Atpaza
rında ve Üsküda'!' ile Kadrköye ait 3 baş hayvan da 6-12-931 
pazar günü Üsküdar Atpazarmda aleni müzayede ile satılaca
ğından talip olanların orada bulunacak Koınisyıona müracaat
ları. ( 4213) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir av köpeği bulunmuştur. 

Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (4210) 

Edirnekapı süt ve mektep çocuklar bakım evi için lüzumu 
olan büyük kalorifer kok .sobası, emaye soba, demir ıkasa, kü
çuk o::ıtoğlav, üç ayaklı spor küvetiki .gözlü terazi madirhem, de
mir kıistal etajer, demirden cam raflı etajer, demirden cam 
raflı alatı trlJbiye dolabı, yemek masası, dolap, yemek masası 

için kanepe, iki taraflı çocuk şezlonğu, ıkanepe, dolap, kiler do
labı, masa, sandalye, rbeyaz emaye raflı dolap, küçük ve büyük 
tabure, tezgalh halinde masa pazarhkla alınacaktır. Pazarlık 
7-12-931 tarihine müsadif Pazartesi günüdür. Teminat akçesi 
165 liradır. 
*''' Keşif ·bedeli 1257 lira 39 kuruş olan Mahmut Şevıket Paşa na 

lıiyesindeki mektebin tamiri açık münakasaya konmuştur.Talip 
ler pazarlık için 7-12-931 tarihine müsadif pazartesi günü Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler, Teminat akçesi 95 liradrr. 

ANADOLU DEMİRYOLU 929-119 Dosya Numarasile memuri-

Teminat a:kçesi nakden kabfil edilmez. Ya Belediyeden ir
saliye alınarak !bankaya yatırılacak alınacak makbuz ve yahut 
hükUn:ıetçe müte4:ıer tanınmış bankalardan getirilecek mektup 
ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile ihale 
günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmeli
dir. Yukarıda yazılı işler hakkında şartname görmek ve izahat 
almak iizere de hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat lazım-

ŞİRKETt yetimize müracaatları ilan olunur. --

Emniyet Sand ğı 
Müdürlüğünden: 

J ı j ~ 
MERHUNA ':iN CİNS VE 
NEV'İLE MEVKi VE 

MÜŞTEMİLATI 

c 
::ı 

3 ·a 
"' .. .. -o 

ı:ı:ı 

845 48 

5716 2341 

834 2367 

1044 2551 

Çarşıyıkebirde Karamanlıoğlu sokağında atik 
•w cedit 5 numaralı bir dükkanın tamamı. 

Ayrufer ve Hatçe Hanımlar. 
Gedikpaşada Erninsinan mahallesinde Akar
çeşme mektebi sokağında atik ve cedit 6 nu
maralı bir hanenin tammaı. Mehmet Ef. 
Kesınekayada Hamami Muhiddin mhallesin- , 
de Kesmekaya caddesinde ati!: 24 mükerrer 
40 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. 

Fatma Saniye H. ve Süleyman Hihni Eq 
Hasköyde Hacı Şaban mahallesinde kalaycı 

1 KARADENİZ POST ASI 

VATA 
vapuru 2 K. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
harcltetle (Zonguldak, lne 
bolu, Samsun, Ordu. Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir· 
keci Yelkenci hanındakı 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

bahçe sokağında atik 70, cedit 90 numaralı TA VlL ZADE Vapurları 
maabahc;e bir haennin tamamı. Hatice Züh AYVALIK POSTASI 
refer ve Lutfiye Hanımlar ile Muhiddin Ef'. ~ S } "' 

Rumeli Hisarında Hacı Kemalettin mahalle- e amet 
sinde Türbe sokağında atik 1 7, 1 7 mükerrer vapuru her 
17 mükerrer 17 mükerrer ve cedit 17, 19, 21, Perşembe 

4167 3431 

23 numaralı iki bap kayıkhane ve bir bap ga- günü on yedide Sirkeciden ha 
zina ve iki dükkan ile derununa cari nısıf ma- reketle Gelibolu, Çanakkale, 
sura mailezizin tamamı. Emine Şahende H. la ve Körfez tariki le Ayvalığa a-

Cevdet B. zimet ve avdet edecektir. 

4500 4152 

2210 4336 

Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde kilise cadde- .. Yolcu bileti v~purda d~ ve 
sinde atik 54 56 cedit 7 9 numaralı maaoda rılir. Adres: Yemışte Tavılza
kağir bir dükkanın t~. Mehmet Efendi. de biraderler. Telefon: İst. 
Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde atilı: l 2210· 

\ Halitağa cedit kağıtçıbaşı sokağında atik 2 !'fJ•••-•••••-19!! 
mükerrer cedit 12'!1 12 numaralı maa bahçe bir 1 SEYRISEF AIN 
hanenin tamı.mı. Fatma Zerefşan H. Merkez acenta: Galata Kopril ba. 

1140 5484 

910 6958 

5988 7566 

17050 8421 

2297 8677 

2451 8711 

2380 8745 

2655 8763 

Bakırköyünde Zeytunlık mahallesinde Barut
hane caddesinde atik 57 cedit 7 numaralı maa 
oda kahve dükkanm tamamı. Merhum 

Hasan Ef. varislerinden Hacer, 
Ayşe Sıdıka ve Cemile Hanımlar he 

Ahmet Şükrü, Ömer FaiU v~I 
Hasan Basri Beyler. 

Rasköyde Turşucu mahallesinde Boduroğlu 
sokağında atik 80, 82 cedit 20, 22 numaralı 

ki bap hanenin tamamı. Merhum Aşır ef. 
varislerinden Hafız Pembe ve İhsane H.lkr; 

Çarşıyıkebirde Atpazarı caddesinde Kelleke
sen hanı demekle Arif han derununda alt kat
ta 6 numara çeşme ve üst katta 27 numaralı 
camiişerif mahallerini havi alt katta 21 den 
maada 2 ili 28 üstkatta yirmi yediden maada 1 
1 ila 28 numaralı elli bir odayı müştemil ima
lathanenin tamamı. Abdülvehhap Bekir B. 

ler ile Lfitfiye ve Sıddıka Hanımlar. 

Ayastofonosta Şevketiye mahallesinde bül
var sokağında atik 34 cedit 39 numaralı bir 
hanenin tamamı. Abdülkadir Ef.

1 
Kasımpaşada Y eldeğirmeni mahallesinde 
Şeyh sokağında eski 21 yeni 8 numaralı bir 
hanenin tamamı. İbrahim Şükrü Bey 
Fethiyede Katip Muslihittin mahallesinde ı 

Fethiyekapı sokağında atik 2, cedit 8 numa-
ralı maabahçe bir haneinn tamamı. Süleyman 

Sadi Yahya Muzaffer B.ler ile Emine 
Hikmet Hanım 

Tophanede Hacımirni mahallesinde Lüleci ı 

hendek sokağında atik 11, 13 cedit 11, 13 11, 
13-1 numaralar tahtında bodrumu müşteınil ı 

fevkani bir kağir dükkanm tamamı. 1 

Mehmet Efendi 
Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Bayır 
sokağmda eski 2 mükerrer yeni 25, 25-1 nu

. maralı maabahçe bir hanenin tamamı. 
Ali Raşit Bey 

3339 8777 Üsküdarda Altınızade mahallesinde nişantaşı 
caddesinde eski 2, 2 yeni 4, 4 numaralı maa· 
bahçe bir köşkün tamamı. Nazlı H. 

Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlfilı: vadesi hitamında bor
cun ödenmemesi hasebile 61 glin müddetle satılığa c;ıkanldığııi
dan talip olanların veya fazla tafsitit almak isteyenlerin Sandık 

satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur .. 

Toton in~isarı ~nıum MD~wli~in~en: 
1 - 5000 kilo Petrol: Teneke içinde yahut dökme olarak) Ci

ıbali ambarına teslim. 
120 Teneoke benzin: Şartnamesi mucibince) Samsun fa· 

brikasına teslim. 14-12-931 pazartesi. 
2 - 40 ton Marin lave yerli maden kömürü) Çak iyi yıkan

mış olacaktır. Derhal Ciıbaliye teslim. 16-12--931 Çar
şamba. 

3 - Haıva Gazı için Eşof Ben (30) milimetre delecek pervane
li. hem el hem de motörle işliyebilir bir maxmap) 
19·12-931 çarşamba. 

4 - 850 kilo matbaa mürekkebi nümune ve şartnamesi muci· 
bince Cibaliye teslim. 23-12--931 çarşamba. 

5 - Bir ikanape_, iıki koltuk, altı sandal ya, on ikililı: bir Numra
tör. Resmi ve derisinin niimunesi mevcuttur. 

(5) adet düz koltuk (4) hezeran k-0ltuk (12) hezeran san
dal;w 26-12-931 çarşamba. 

Nev'i ve mi:ktarlan yukarıda muhar.rer eşya pazarlrkla satın 
alınacaktır. Taliplerin yWıde· 7,5 teminat a.kçelerini hamilen 
hizalarındaki günlerde saat 14,30 da İstanbul Başmüdiriyetinde 

11 B. 2362. Sube A. Sirktei Müh .. r. 
dar zade han 2. Z740. 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) vapuru 3 Ka

nunevvel perşembe 17 
de Galata Rıhtımından 
kalkacak ve Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Ho
paya gidecektir. Dönüş
te bu iskelelerle birlikte 
Pazar , Sürmene, Polat 
hane'ye de uğrayacaktır. 

MERSİN POST ASI 
(MAHMUTŞEVKETPA -
ŞA) 4 Kanunevvel Cu
ma 10 da Galata Rıhtı
mından kalkar. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 
Muhalefeti hava hasebile 

hareketi teahhur eden 

Sakarya 
vapuru 

Bugün 
akşam saat 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Sam~un, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel 22134. 

En .. gıam 
LA•tlklerldtr 
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MUtekaidin, Eytam ve Eramil Maaş Cetveli 
Üsküdar Malmüdürlüğünün tediye 

günleri 

Pa~ lcapusuDdaki dairei mahsusada 

Birinci Ki§e İ:kind Kişe 

Mkeriye Dul ve ye- Mülkiye Dul ve y~-
timleri leri 

• 30001 - 30235 1 21001 - 21278 

' 30238 - 30485 5 21281 - 21564 
6 30486 - 30714 6 21565 - 21815 
7 30717 - 30942 Asker tekaütleri 
9 30943 - 31208 7 33003 - 33249 

10 31212 - 31490 9 33250 - 33464 
12 31491 - 31785 10 33465 - 33670 
13 31786 - 32098 12 33671 - 33880 
Mülkiye Tekaütleri 13 33881 - 34130 
14 22503 - 22785 14 34131 - 34468 
16 22786 - 23008 İlmiye tekaütleri 
17 23009 - 23095 16 3002 - 3034 

Beyoğlu Malmüdürlüğünün tediye 

günleri 

Beyoğlu Tediye Şubesi 
(Galatasaray Lisesi arka

srndaki Dairei mahsu
sada) 

Birinci Kişe 

Askeriye Dul ve ye-
timleri 

a 50002 - 50200 
5 50201 - 50400 
6 50401 - 50600 
7 50601 - 50820 

Mülkiye Dul ve yetim
leri 

9 13001 - 13200 
10 13201 - 13560 
İlmiye tekaütleri 

12 1501 - 1518 
Mülkiye Tekaütleri 
13 14001 - 14200 
14 14201 - 14520 

Asker tekaütleri 
16 52001 - 52200 
17 52201 - 52350 
19 52351 - 52500 
20 52501 - 52700 

1 

Kasımpaşa Tediye Şu
besi (Camii kebirde Dai

rei mahsusada) 

İkinci Kişe 

Askeriye Dul ve ye-
timleri 

3 20000 - 20200 
5 20201 - 20400 
6 20401 - 20600 
7 20G01 - 20~70 

Mülkiye Dul ve yetim-
leri 

9 19501 - 19550 
Mülkiye Tekaütleri 
10 19001 - 19112 
İlmiye tekaütleri 

12 2501 - 2517 
Asker tekaütleri 

13 20502 - 21700 
14 21701 - 21900 
16 21901 - 22100 
17 22101 - 22370 

Kadıköy Malınüdürlüğünün tediye 

günleri 

Kadık6y Hali içirıde 
. 

Birinci Kişe İikinci Kişe 

Askeriye Dul ve ye- Mülkiye Dul ve yetim-
timleri 

s 26000 - 26250 
5 26251 - 26500 
6 26501 - 26750 
7 26751 - 27000 
9 27001 - 27250 

10 27251 - 27500 
12 27501 - 27770 

Asker te!kaütleri 
13 28000 - 28300 
14 28301 - 28600 
16 28601 - 28900 
17 28901 - 29100 
19 29101 - 29370 

Beşiktaş Malmüdür 
lüğünün tediye 

günleri 

Jeri 
3 16000 - 16150 
5 16151 - 16300 
6 16301 - 16450 
7 16451 - 16600 
9 16601 - 16750 

10 16751 - 16900 
12 16901 - 17020 

Mühdye Tekaütleri 
13 18000 - 18150 
14 18151 - 18300 
16 18301 - 18450 
17 18451 - 18620 
19 İlmiye ve avans 

Eminönü Malmüdürlüğünün Tediye günleri 

Sultanahmet tediye Şubesi (Mülga Düyunu Beyazıt tediye Şubesi (Beyazıtta Mülga Zat maaşları 
Umumiye Binasındaki Kiı;elerde) dairesinde) 

Birinci Kişe tkinci Kişe Birinci Kişe İkinci Kişe 

Askeriye Dul ve ye- Mülkiye Dul ve yetim- Askeriye Dul ve ye- Mülkiye Dul ve yetim-
kri 

timleri leri timleri 3 1- 232 s 8001 - 3205 s 5001 - 5230 s 1 - 221 5 233- 490 
5 8206 - 8406 5 5231 - 5506 5 222- 447 6 491 - 747 
6 84-07 - 8602 ı; 5501 - 5699 cı 448 - li89 7 748 - 883 
7 8603 - 8877 Mülkiye Teıkaütleri 7 690- 921 

Mülkiye Tekaütleri 9 8878 - 9071 7 ı;501 - 6794 9 922 - 1230 

Asker tekaütleri 
9 2001 - 2270 

9 6795 - 6998 Asker tekaütleri 10 2271 - 2469 
10 10001 - 10200 İlmiye tekaütleri 10 3001 - 3218 12 2471 - 2522 
12 10201 - 10396 10 501 - 550 12 3219 - 3402 Hidematı Vataniye 
13 10397 - 10586 13 3403 - 3620 
14 10587 - 10825 14 3621 - 3835 
16 10826 - 10978 16 3836 - 3969 

Fatih Malmüdürlüğünün tediye günleri 

Beşikta~ Tediye Şubesi 
(Beşiktaşta akaretlerde 

Ciimhüriyet Halk Frrkası 
binasında) 

Eski Fatih tediye Şubesi S:ımatya tediye Şubesi (Samatyada Sulu Ma
nastrrda Maliye Şubesi bitişiinde) 

Eyüp tediye Şubesi 
(Oyuncakçılarda Sokul

lu Medresesinde) 

Birinci Kişe 

Askeriye Dul ve ye-
timleri 

3 45001 - 45210 
5 45211 - 45436 
6 45437 - 45781 
7 45783 - 46137 
9 46138 - 46518 

Mülkiye Dul ve yetim
leri 

10 25001 - 25257 
12 25258 - 25547 

Asker tekaütleri 
13 48001 - 48198 
14 48199 ~ 48605 
16 48607 - 48816 
17 48819 - 48989 
Mülkiye Te<kaütleri 
19 26001 - 26239 
20 26241 - 26411 

( Mülga D üyunu Umumiye Binasmdaki Şubelerde) 

İkinci Kişe Birinci Kişe 

Asıkeriye Dul ve ye- Mülkiye Dul ve yetim-
timleri leri 

3 14001 - 14290 3 8001 - 8288 
5 14291 - 14592 5 8289 - 8578 
fı 14.5'13 - 14~9l! 6 8579 - 86R2 
7 14b99 ~ 15227 
9 15229 - 15548 

Mülkiye Tekaütleri 
7 10001 - 10047 

Asker tekaütleri 9 10048 - 10300 
10 17001 - 17067 10 10301 - 10409 
12 17068 - 17346 
13 17347 - 17607 
14 17609 - 17897 
16 17898 - 18015 

İkinci Kişe 

Askeriye Dul ve ye-
timleri 

3 42502 - 42719 
5 42720 - 42948 
6 42949 - 43168 
7 43172 - 43387 
9 43389 - 43630 

10 43631 - 43879 
12 43880 - 43955 
Mülkiye Tekaütleri 
13 28001 - 28173 
14 28175 - 28404 
16 28405 - 28424 

Birinci Kişe 

Mülkiye Dul ve yetim-
leri 

3 29003 - 29267 
5 29270 - 29566 
6 29567 - 29711 

Asker tekaütleri 
7 40003 - 40066 
9 40067 - 40259 

10 40260 - 40448 
12 40449 - 40672 
13 40674 - 40884 
14 40885 - 40895 

tlmiye maa~rı 
16 4003 - 4069 

Askeriye Dul ve ye-
timleri 

3 36002 - 36214 
5 36215 - 36415 
6 36416 - 36659 
7 36661 - 361i88 

Mülkiye Dul ve yetim
leri 

7 32003 - 32215 
Asker tıelraütleri 

9 38002 - 38200 
10 38201 - 38391 
12 38395 - 38543 
Mülkiye Tekaütleri 
12 32504 - 32568 
13 32569 - 32641 

İlmiye maaşları 
14 04501 - 04518 

t _Mülkiye ve lımiye Mütekai- meleri ve istidalarma kendi tatbik manda bu imza veya mühürlerin &a

dini ile Askeriye ve Mülkiye ve İl- imza veya mühürleri ile birlikte hihi maaş ile mıit.emedine ait oldu
miye Eytam ve Eramil, Maaşatmı . .,_,_ · ahalle ih 
mütemetlerine verdirmek istekle- mutemetlerinin ~ imza veya mü- ğunu ıkamet ettı....,rı m -
ri takdirde istida ile müracaat et- hürlerini vazetmeleri ve ayni za- tiyar heyeti ile esbabı maaşın ika-

met ettiği veya merbut bulunduğu
mahaUiıı zabit& amirine tastik ettir
,,.eleri lazımdır. 

keriye mutemet iatida 0 amclerini ve 

berhayat ilmilbaberlerini bulunduğu 
mahallin askerlik Şubesine tastik 
ettirecek ve bunlardan ihtiyar beye 

ti ile zabıta amirinin wtikli vara
kau Uıtıenilmiyooektir. 

3 - Noterden müııaddak vekllet
name ibraz eden vekiller bu kayıt
lardan müstesnadır. 

RADYO RADYO 

" J A J AG ,, Vantilatörleri 

hararet mübaclele cihazlan, 
nevi teshin ve tecdidi hava tesisabna 
en elverişlidir . 
"J A J AG ıızyik tahtında bulu.nan, 'e 

" ya serin havayı teshın, lc ı
bında cezp veya deli, sure inde tecdit, do1\T3ma
cılık ve mensucat fabrikalarında, sair mahallerdeki 
talaş, toz, dum•n buhar ve hamızatı cezp ve tah-

1~.ı;Q; .. iij(;I liye eder teminat!, projeler ıanzimile fennin en 
son teklmiilatını göre te~isaunı yapar. 

.. J A J A G ,, Çamafır ve dezenfeksiyon ma
kineleri, her büyüklükte ve istenilen kuvvei D'tıh,.rrike 
tarzma giSre imal e:lilmektedirler. 
"JAJAG Çamaşır yıkama, kurutma, ütl-

lt leme, makindeıi, hastanelerde 
enstitülerde, otellerde, fabrikalArda, vilMlarda, ev
lerde muvdfakiyetle kullanılmaktadır. 
En Mükemmel Referanııa Malikiz. 
j. A. JOHNS S. A. ERFURT 

ALMANYA 
•enni mümessili; Mühendis Nafis Ziya 
Galata, Aslan Han, 5 inci kat No 3 

l••anl-ul 

D 
·ıh ;~o:y::~~~i~ k'!,W:~~: 

Sabunlar: Gliserinli ve tabi! 

1 erk<ıkular-Oan imal edilmi~tir. 
Deposu: Nuruosmanıye'de ıı-

. racı Ali Sinan karşısında. 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 
Bir adet mavnanın tamiri: 10 KAnunevve.l 931 tarihine müsadif per

tembe S. 14,5 ta açık münakasa ile. 
Yukarda cinai yazılı bir adet mavnanın hizasında gösterilen gün ve 

saatte açık münakasa ile münakasası kra olunacağından şartnamesini 

görmek istiyenlerin her gün ve tamiratı y31Pmak istiyenlerin münkasa 
gün ve saatinde Kasımpaşada cami altında Bahriye Sevkiyat müdiriyetin
de teşekkül edecek komisyona müracaatları (3897) 

MILLIYEf MATHAASl 

Her Fia' a ~Ull bısturıı l\rıaKlnalar 

Gü~IEIL MUSüKô 
En Son Dünya Havadisleri 
Bi L - Degild·r RADYO Bir ihtiyact r 

EN SON lVIODEL 

STANDARD 
300 mumluk 

Benzin LAmbaları 
İspirtoya Hacet Kalmadan 

Yalmz bir kibritle yakılır 

.... 2045 Kullanışı gayet kolay 
Sağlam, idareli ve ucuz lambalardır. 

Depomuzda her nevi gaz ile yanan Standard 
lambaları ve teferruab bulunur. No. 2050 

deposu ve toptaıı ve perakende satış mahalli: H. ve J. Blumenthal Kabrcı 
İ•tanbul, ~air satış mahalli: Sirkeci'de Columbia Pazarı ve Galata'da 

Agopyan Hanında J. Papazyan 

TİCARET lŞLERt UMUM MODORLOGONDEN : 
30 İkinci Teşrin 330 t<ırihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş 

olan ecnebi şirketlerinden (K~ni Enternasyonal de Vagonli '! de 
gran Ekspres Öropeen - Compagnie İntemationale d~ Wagons Lits 
et des Grands Express Europeen•) şirketi bu kere müracııatla 5 Mayis 
931 tarihli fevkalade hissedarlar heyeti umumiyesinde şirk~t müddetinin 
5 Mayis 931 tarihinden itibaren otuz sene daha temdit edildiğini bildir-
mi§ ve liizımgelen vesikayı vermiştir. l 

Keyfiyet kanun! hükümle.-e muvafık görülmüş olmakla iJSn oJ.unur. 

Darülaceze müdürlüğünden: 

İstanbul birinci if!as manurlu
ğun.dan: Bir Müflis Şir~te ait i
ıpekJi, Yünlü T~ikotaja ait mvai 
kollu ve kolsuz yelek, ceket, kazak, 

çocuk pelerinleri, şarpalar, büluzler 

komple koııtümler çocuk ba§lıkJarı 

tehri halin yedinci pazartesi günün 

den itibaren Beyoğlu İstiklal cad
desinde Soviyet haıu altmda 390 

No. lu mağazada pazarlık.la satıla

.:ağından talip olanların her gün 

saat üçten sekize kadar müra.:aat 
' edebilecekleri ilAn olunur. 

ZAYİ - 1515 sicil numerolu a
İa~esi Müesseseye ait olmak üzere altmış lira ücretli şoför- rabacılık ehliyetınamemi kaybettim. 

lük mlinhaldir. Talip olanların vesaiki lazime 

rakalarile müesseseye miiracaatlaTI. (4197). 

ve hüsnühal va Ymisini alacağımdan hükmü yok
tur. Arif oğlu Şakir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli (248.000) lira olan Ankara civarında 

13+soo kilometre tulün.deki Çubukdere baırajı iltisak yolunun 
tesviyei türabiye, imalatı sınaiye ve şose inşaatı kapalı zarf usu 
lile münakasaya konmuştur. Münakasa 931 senesi 1 inci kanun 
ayının 5 inci cumartesi günü saat on beşte Nafia Vekaletinde 
yapılacaktır. Miina!kasaya iştirak edecekler teklif mektupla
rını ve muvıilıikat teminatlarını ayni günde saat on beşe ka
dal' Nafia Vekaleti Müsteşarlığına vermeleri lazmıdrr. 

Talipler münakasa şartnamelerini Ankarada Nafia Vekaleti 
Levazım idaresinden 5 liıra mUkabilin.de istihsal edebilirler . 

(3931) 

Nafıa Vekaletinden: 
50.000 adet meşe yol ve 960 adet meşe makas traversi ka

palı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 12-12-931 tarihinde cumartesi günü saat 15 te 

Ankarada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarnıı ve muvakkat teminatla
rını ayni günde saat on dört buçuğa kadar münakasa komi
syonu Riyasetine vermeleri laznndır. Taliplerin ticaret oclala- · 
rmda mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa şart
nameluini iki lira mükabilinde An!karada Nafia Vekfileti İn
şaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman Müdürlüğün
den tedarik edebilirler. (3933) 

-Yeni Takvimler 
DuvaT, cep ve her türlü muhtıralı takvimler basılmıştır. 

Alafranı;:-a, alaturka saati&, hi·kayeler, heır türlü malfunat. 
Merkezi Türk Neşriyat Yurdu. 

Diş tabibi Pari• Tıp fakültesinden mezuo 

M R•ııat Cağal~Iu Halk Fırkası karşsında 
• Zekı B. apartınıan No. 7 
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