
lngiliz lirası d ·· n 50 kur üştü 

'" Ç.u düşme Londranın siyasi ve mali mahafilinde bilyilk 
bir heyecan uyandırmıştır 

2 inci sayfamızda Ticaret, iktisat sütununda okuyunuz 

~ htcı Yıl • Sayı ı 4992 Çarşamba 2 Kanunuevvel (12 inci ay) 1931 Sayısı 5 Kuruş 

Bulgar Başvekili Rnkarada 
Muhterem misafirimiz dün sabah şehrimize geldi, büyük merasimle 

karşılandı ve akşam hususi trenle Ankaraya hareket etti 

~iinakaşalardan Maaş 
'10nra 
~b~günlerde Fransız meclisi 
ı.; İsanmda mübim munakaşa
'ta 0 du. Fransız başvekili M. 
liy vat~, den hükümetin harici 
Pıl~etı. hakkında istizablar ya
ttıa '· Bırkaç gün miihim ve uzun 
lt r;ri işgal eden bu istizahlara 
ta •al cevaplar vereli. Son 
it lllanlarda Bertin ve Vaşingtona 
~:•hat etmiş olan Fransız hü
fınket reisi şimdi de Almanya 
~k Gıneti ile tamirat meseleleri 
- k kında müzakerede bulun
~ tadır. Onun için meclisi meb'
~ 11da söylediği sözlerin tabii 
~~~s~ için olduğu kadar cihan 
~ u ıle alakadar elan bütün 
~ tnıieketler için de ehemmiyeti 
ltdır. 

~~gün cihanı sarsan büyük ik
"" dı buhranın izalesi mümkün 
Çak •1an ve sınai inkişaflardan 

111 
•rı bazı sebepleri olduğu gibi 

• tıbtelif memleketlerde teslihatın 
•111lası, gümrük hatlarının ve 
~ tri hudutların genişlemesi , 
._

1 
unıi harpten sonra aktedilen 

~ b ınuahedelerinin bazı mem
._ ~... bhammülleri fevkinde 
~ !~irıat Ye tamirat yükleri yük.:1t olması rnretinde siyasi 

1lleri de meydandadır. 
~~e hiç olmazsa bu ikinci 

ıUerin tesirlerini bertaraf et-
.Aie,.ı1Het MUH 

Ait tarafı 6 mcı cın ıf:ıda 

Bugün verilecek 
Evvelki gün Millet Meclisinde 

kabul edilen iktısadi buhran ver
gisile bu verginin tatbik tarzına 
ait talimatname 50 sayıfa olarak 
dün telgrafla vilayete bildirilmiş, 
ve vilayet de bunları hemen 
defterdarlığa göndermiştir. 

Henüz kanun ve talimatname
nin metnini muhtevi olan resmi 
ceridenin gelmemesi ve telgrafta 
bir kelime yanlışlığı olması ba
sebile defterdarlık tereddüte 
düşmüş ve dün akşam geç vak
te kadar Maliye vekfıletile mu
habere etmiştir. 

Tereddüdü mucip olan nokta 
şudur: Mesela 160 lira maaşı olan 
bir adamdan kazanç ve saire 
tevkif edildikten sonra eline 
148 Jira geçmektedir. Kanun 150 
liraya kadar maaşı olanlardan 
30 liranın tarhedilerek bakiye
sinden yüzde 10 alınmasını em
retmektedir. Şimdi, bu vazıyette 
olan bir kimseden 30 lira tarh 
edildikten sonra mı vergi kesi
lecektir yoksa asli maaşı 160 
lira olduğu için kesilmeden mi 
verilecektir? Bu nokta iyice 
anlaşılamamıştır . 

Re..smi emir beklenilmektedir. 
Bu emir bugün geleceği cihetle 
umumi maaş tevziine muhakkak 
olaraic bugün başlanacaktır. Ye-
timler ve dulların üç aylık ma
aşlarının tediyesine yarın başla-

nacak, tevziat bitince mütekait
lerin maaşları verilecektir. Tev
zif listesi 8 inci sayıfamızdadır. 

8efediye, ete narh koy
mıya karar veriyor! 

ltttlkArın devam ettiği görlllllrse muhtelif 
Yerlerde satış barakaları açılacak 

şth. 
fı~,U tın her tarafında et satış se belediye ancak o zaman şe-
~~l •rını birleştirmek ve et ib- rin muhtelif yerlerinde et salıf 
,ı..._~ı:aa mani olacak tedbirleri barakaları açacaktır. 
~y liıere teşkil edilen ko- Mezbaha resmi kat'i surette-
~Oll bu cumartr.si son top· kesilmiş hayvan üzerinden okka 
1"di~~•nı yapacaktır. Dün söy- başına alınacaktır. Valna bu ted-
'· • ~-•ne göre ko. misyon ete bir mezbahanın bir senede yüz 
ti.. "Oy k E f bin lira belediyeye noksan va-
~i._ ilca tır. t ıyatları etin ridat vermesine sebep olacaktır. 
t.t : e göre tespit olunacak ve 
~" h F eıkat okka başına resim alındığı 
' b er tarafında, ekmek g;- dığı zaman fazla et sarfiyatı ola-
~~ltdiyece konulan fiyattan cağı cihetle bu açığın bir kıs-
~ Ya aatılamıya~akhr. mının fazla satıştan telafi olun-
~b . k~nu!duktan soıı.·n da masına muhakkak nazarile ba· 

il İhtikara sapbğı görülüı· kllmaktadır. 
--~--~-----=----~----~ 

Muhterem mlaaflrlerfrnlz Sirkeci istasyonunda kar,llanırlarken 

M. Muşanof 'un kendisini Çatalcada 
karşılıyan " V akıt " muharririne 

söylediği mühim sözler 
Bu ziyaret Bulgar milleti namınadır, bana nasib olduğu için 
kendimi bahtiyar addederim.Dostluğumuzu yaratan tarihtir . 

Bulgar milleti sevinç içinde bu ziyaretin semeresini 
sabırsızlıkla bekliyor 

Rıza beyler, merkez kumandanı, 
İstanbul kaymakamları, inhisar 
idareleri umum müdürleri, hü • 
kumet ve müesseseler erkim, 
matbuat mümessillerile Bulgar se· 
firi M. Pavloff, Bulgar sefaretha
nesinden M. Vasileff, lstanbul 
Bulgar konsolosu, Bulgar sefareti 
ve konsolosluğu erkanı, Bulgar 
talebeleri, Bulgar kolonisine men- · 
sup zevat ve kalabalık bir halli 
kitlesi bulunuyordu. 

Bir saat gecikme 

Tren bir saatten fazla bir gecik
meyle saat 13,15 te Sirkeci is -
tasyonuna vardığı vakıt mızıka 
Bulgar milli mar~ım çalmıya bat· 
lamış, asker ve polisler selam va• 

Mlsaflrler şer&flne verilen öGle ziyafeti ziyetini almışlardır. 
Bulgar ba§vekili ve hariciye yet ve tahassüsle bahsetmişlerdir. Misafir başvekil trenden in· 

nazırı M. Nikola Muşanofla re· Sirkeci istasyonunda dikten sonra Bulgar sefiri M. 
fikaları ve refakatlerinde bulu • Misafirlerimizi getirecek olan Pavloff vali Muhittin beyle diğer 
nan zev?-t dün ekspresle şehrimi- tren saat 12 de Sirkeciye varmış bazı zevatı kendisine takdim et• 
ze gelmı,ler. ve a~şam Ankaraya bulunacaktı. Bunun için saat 11 miş bu sırada M. Muşanofa ve re• 
hareket etmışlerdır. den itibaren bir çok zevat istas- fikasına vali Muhittin beyle, Bul-

Karaalaçta yona gelmiye başlamışlardı. Sir· gar sefiri, Bulgar konsolosu na· 
Evvelki gün saat 20,10 da bü- keci istasyonu baştan başa Türk mma buketler verilmiş, Darülfü

yük tezahüratla teşyi edilerek ve Bulgar bayraklarile donatılmış nun namına dişçi mektebi Bulgar 
S~fya_d~n.hareket eden muhterem polis ve asker miifrezeleri yer al· talebesinden Mel. Mara, koloni 
mısafırımız M. Muşanof dün sa· mışlardı. namına Bulgar mektebinden Mel. 
hah 4,30 da Karaağaç istasyonu- Karşılamıya gelenler arasında Katerinka Blagova ve Mel. Ne • 
na varmıştır. Ekspres Karaağaç- vali Muhittin, polis müdürü Ali !Alt tarafı 4 üncü sayfada l 
~~bqdahlbk~Mdmm~,==========================~ 
M. Muşanofu burada hükumeti -
miz namına protokol umum mü • 
dür muavini Kudret, Hariciye ve
kaleti hususi kaleminden Selim 
Rauf beylerle, Edirne valisi Emin 
Sadık, vilayet hukuk müşaviri 
Ahmet Halit beyler, Edirne polis 
müdürü, vilayet erkanı ve Edirne 
Bulgar konsolosu M. Vaçef karşı
lamışlar, Kudret ve Selim Rauf 
beyler M. Musanofu hükumetimiz 
namına sela~la.mışlardır. 

Çatalcada 
Dün bir muharririmiz misafir

lerimizi Çatalcada karşılamış, 
kendilerine gazetemi namına 
( hoş geldiniz) demiştir. Misafir
lerimiz gazetemizin dünkü sayı •

1 
aında Bulgarca (Hoş geldiniz) 
cümlesinden büyük bir memmmi· 

- Sıgarayı b1rakırsanız ömrUnUz yirmi sene daha uzar • 
- Yaf8sın. Şu h•lde son dakikara kadar lcmellrlm ı.. 



Ti CARET 

VE İKTİI T AYA 
• 
lngil"z l"ras dün de 50 
kuruş birden düştü 

GUmrükte bugilnden itibaren yeni bir usul 
tatbik edilecek 

lnglliz lirasr baş döndürücü bir hız· 
la düşmekte devam etmektedir. Bu 
dlişmenin dünkü nispeti tam 51 ku· 
tuştur. 

693,5 ta açılan lngiliz llrasr 690 
kuruşta kapanmıştır. J,ondra piyac:a. 
sr borsaya çok aşağı gelmektedir. Sat 
tıklan eşya bedelini l nglliz lirası Ü· 

zerinden almalan iktiza edenler bu
rada da zarar etmiş me\'kidedirler. 

DUn İngiliz lirası üzerinden 5600 
liralık muamele olmuştur. Frank 
12,06 da açılmış ve aynı flat üzerinden 
kaapnmıştrr. 

Yeni kontenjan 
lstanbul gümrüklerinde teşrinisa

ni kontenjan muamelesi evvelki gün 
bftmlş ve dün sabahtan itibaren ka • 
nunuevvel kontenjan muamelesine 
başlanmıştır. 

DUn yeniden vize muamelesi baş. 
ladrğı ıiçin bazı müşkülatla karşılan
mrştrr. 

Öğrendiğimize göre, teşrinisani 
içindeki muamelelerdeki :ıorluk1ar na
zan ftibara almmış n kanunuevvel 
kontenjanının yeni bir ~istem dahi • 
1inde tatbiki kararlaştınlmıştrr. Ma
lum olduğu üzere teşrinisanide ,·eri. 
len maddeler, tarife maddesi itiba
rile te.~bit fakat sıra maddeler üze. 
rinde tatbik edilmekteydi. Bu mad
edlcri tefrik muamelesi ayrıca bir va
kit geçmesini \'e alakadarların bazı 
haklı sikfLyetlerini mucip olmuştu. 

Adll Beyin sözleri 
Dün kendisini gören bir arkadara. 

mıza bor a komiserj Adil bey ~mnlan 
söylem· tir: 

"- Teşrinisani kontenjan u ulü• 
nün tehiri ve bazı şikayetleri mucip 
olduğu görUJmesi üzerine takip edf -
len sistemin değiştirilmesi kanaati 
hasıl oldu. Bundan sonra verilecek 
beyannamelerin, beyannamenin te"'· 
cIU tar.ihl itibarile \"erilmesi esasr tat
bik edilecektir. Bu suretle claha ba
sitleşecek ve teehhüre m:ıni oluna • 
ca.lctır.,, 

Teşrinisanide tatbik edilen sekil Ü· 
• :> 

zennden muameleye tabi olnnlar lJit-
tikten sonra muameleler yeni şekilde 
cereyan edecektir. 

Avusturyada kambiyo kanunu 
Avusturya hüktlmeti üçüncü kam

biyo kanununu neşretmi~tir. Eski 
mukarreratı esaslı surette değistiren 
bu kanunda ihracatçılarımızı ve Avus 
turyada seyahat edecek taeirlermizi 
aH\kadar eden bir çok ahkam ''ardır. 
Macarlstanda dikkate dener 

bir karar 
Macaristan hüktimeti, mühim fa. 

car miles.seselerinden bazılarına ih • 
racat yaptıkları kadar ithaltlt yap. 
mak hakkını bahşetmiştir. 

Hollanda hDkOmeti ve 
UzUmlerimlz 

Holanda hükumeti yeni bir tarife 
kanunu hazırlamıştır. Kanun bir k!ı· 
nunusanl 1932 tarihinde meriyet me\
ldine girecektir. Yeni tarife kanunu 
mucibince kuru üzümden alman ithal 
res111i, kıymeti üzerinden yüzde S den 
yüzde 10 n ~ıkanlmıştrr. 

Holandaya kuru üzüm ihracatımız 
senevi bir buçuk milyon lirayı geç -
mektedlr. 

Yunanlstanla Amerika mU· 
zakerelerl lnkıtaa unradı 

Yunanistan hükumetinin Amcrikadan 
kredi ile buğday mlihayansı için girİ§'u 
tiği müzakerat inkıtaa uğramıştır. 
Bunun Yunanistana olnn buğday ih· 
racatımıza müsait surette te ir etme· 
si muhtemeldir. 

Londrada heyecan ! 
Londra, 1 (A.A) - Saat 11 de İn· 

giliz Jirnsr, birdenlıire s:~.625 franga 
düşmüştür. 

İngiliz lirasının sukutu, bu ı;;abah 
;iyasf ve mali mahafilde diğer bütün 
meşgalelere hA.kim olmuştur. Bu ani 

sukut az çok münakaşalara zemin 
teşkil eden bir takım faraziyelere yol 
açmıştır. 

Hakikat ~udur ki: bir paranın tah
,;ı kabiliyetinin terki üzerine husulü 
tabii olan bir takım Mdiseler mun
cehesinde bulunulmaktadır. Llra, 
altın esasını bulmadrkça her türlü te. 
srlere maruz kalmaktan kurtulamı
yacaktır. 

Bufiday flyatlnın yUkselmesl, 
lnglllz llrasının sukutu 

yUzUndendlr 
Londra, 1 (A.A) - Dün Liverpool

de buğday fiattarı yükselmiştir. Lon
drada 480 libre 1,4 şiline çıkmıştır. 
Başlıca sebepler, İngiliz Jirasmm su· 
kutu ve Amerikan boğdaymm sağ

lamlığ:ıdır. 

Yunanlstanda altı 
gazetenin davası 
Atina, 1 (Hususi]-Yunan pa

rasının kıymetini düşürecek ba
zı haberler neırettiklerinden do
layı, hukumetin altı gazete aley• 
hine açtığı davanın rüyetine de
vam ediJiyor. Bunlardan kraliyet
çi Proia ve imera gazetelerinin 
muhakemeleri bitmiştir. Diğer 
gazetelerin de muhakemesi hi
tam bulunca karar müştereken 
tebliğ edilecektir. Yunan baı
vekili M. Venizelos liberal fırka· 
sının vasıtai neşri efkara olan 
Ergasia mecmuasmd l neşrettiği 

bir makalede mahkemelerin hü· 
küm!erinde mustakil olduklarını 
kaydettikten sonra bir çok mes· 
s'elelerde ve bilhasaa Yunan 
milJi parasının mubafazai kiyme
ti mes'elesinde hududunu aıan 
matbuatın takibatsiz bırakılma· 
sından dolayı doğacak büyük 
tehlikeıere İfa ret etmektedir. 

Sulh lehinde bir 
bevanname 

Ne\'york. l (A.A.) - Amerikan ga
zetelerinin hepsi İtalyan Harlclye na
zır.ı M. Grandinin ifasma memur ol
duğu \"3zifenin mumffakıyetle neti -
celenmiş olmasından bahisle yazdık· 
)arı uzun makalelerde İtalyan nazırı
nın şahsiyeti ve Amerikadan müfare
kati esnasında söylediği nutuk hnk -
kında uzun uzadıya izahat yermekte, 
bu nutkun sulh lehinde bir beyanna· 
me mahiyetinde olcluğunu kaydetmek 
teclir. 

Bu isimde bir TUrk bankeri 
tan1r mısınız ? 

Berlin, l (A.A.) - Uyuşturucu 
maddeleı· ticaretile meşgul olduklan 
zannolunan llya Ebouschak isminde 
bir türk bangerile Ncvyorklu bir ta
cir istasyona muvasalatlarmda tevkif 
olunmuşlarclır. Ancak ' 'alizlerinde 
hiç bir şey bulunmamış olduğundan 
şeriki cürümleri olup olmadığı araş· 
tınlmal·taclır. 

Hnklannda ithama medar olacak 
bir şey zuhur t'tmese bile hudut hari· 
cine çıt nrılmntan muhtemeldir. 

Sofyadaki hadise 
Yogoslav sefiri belgrada gitti 

Sofyadaki Yogoslavya sefiri se· 
faret binası önünde yapılan nü-
mayış hakkmda bizzat izahat 
vermek üzere dün akşam Bel· 
grada hareket ettiği Sofyadan 
bildir ilmektedir. 

lst nbul sınemacılartnın 
mUrecaatlar1 

Ankara, 1 (Vakıt) - lstanbul 
sinemacılarının müracaatı üzerine 
rüsumat müdürlüğü, lktısat ve
kaletile sinemacılaun müracaat
lara etrafında temas etmektedir. 

1 D~~fl~1 ~aricı 
Son Tel allar 

Proia gazetesi 
Başv ekillmizln ge
çirdiği kaza hakkın-

da ne diyor? 
Atina, 30 (Hususi) - Ati

nada münteşir Proia gazetesi 
umet Pş. DJD geçirdiği otomo
bil kazasından beyanı teessür 
ederek diyor ki: 

Türkiye başvekili ismet Pş. 
nın geçirdiği kazadan dolayı, 
Yunanistanda ı:zbar edilmiş 
olan teessnr samimidir. İsmet 
Pş. Türk· Yunan dostluğunun 
takviyesi için muannidane ça• 
lışmış ve buna muvaffak ol
muştur. Yunan milleti, gün 
geçtikçe bu dostluğun kıymet 
ve ehemmiyetini daha derin
den takdir ediyor. 

ismet Pş. nın Atinayı son 
ziyareti esnasında, her hal ve 
hareketinde gösterdiği sadelik 
ve tevazu Yunan milletinin 
takdir ve muhabbetini celbet
miıür. Yunan milleti, ismet 
Pş. mn otomobil kazasını tehli
kesiz atlattığını memnuniyetle 
öğrenmiştir. ,, 

Ferit Bey 
Dtln Adliye milste
şarı vekalet emrine 

alındı 
Ankara, (Vakıt)- Adliye müs

teşarı Ferit bey vekalet emrine 
alındı. keyfiyet, Ferit beye 
saat 4 te tebliğ edildi. Ve der-
hal Ferit bey müsteşar lak ma· 
kamını terketti. Adliye mtiste
şarlığı, teftiş heyeti reisi Şükrü 
bey tarafından vekaleten tedvir 

edilecektir. Müteıarlığa kimin tayin 
edileceği henüz malum değildir. 

Memurların yol 
masrafları 

Ankara, 1 (Vakıt) - Bir vi· 
liyet veya kaza merkezinden 
bilinfikAk bir dairei malume da-
hilinde tetkikat, taharriyat, tah
kikat, istikşafat ve cürmü meş
hut tahkikat. yol masraflarmm 
ve seyahtlerin memurların kate
decekleri mesafeye göre hesap 
edilerek yol parası ve merkezden 
infikik tarihinden avdetlerine 
kadar geçen günler için seyahat 
ve ikamet yevmiyesi Yerilmesi 
ve şimdiye kadar bu suretle ya
pılmıyanların bu esas dahilinde 
tashihi maliye vekiletinden ta· 
mim edimistir. 

M. Meclisi 
Bu ay sonuna kadar 

çahşacak 
Ankara 1 (Vakıt) - Meclisin 

ay sonuna kadar çalışacağı söy
leniyor. 

Faik Sabri B. 
VekAlet emrine ahndı 

Ankara 1 (Valut) - Gazi mu. 
allim mektebi mUdürü Faik Sab
ri bey vekalet emrine alındı. 

1 evtik kfimil a. 
Ankara 1 (Vakıt) - Tevfik 

Kamil bey Sofyadan geldi. Tev
fik Kamil B., Numan B. gelin
ceye kadar müsteşaılıkta çalı
şacaktır. 

Selinik darUlfUnunu seddedildi 
Atina, 1 ( Hususi }- Selanik 

darülfünunü müderrisler ile ara· 
larmda çıkan ihtilaf neticesinde 
grev ilan eylemiştir. Darülfü
nun meclisi, bu grev yüzünden 
darülfllnunu ıeddetmiıtir. 

' ' 
Kaçakçılıkla mücadele i~ 
Dün fırkada ismet Paşanın huzurile 

görüşüldü oc1ıı 
Ankara, 1 (Vakıt) - Fırka gurubu öğleden sonra topl• 

ismet Pş. izahat verdi. ere' 
Kaçakçılığın naııl menolunacağı etrafında münakaşalar c 

yan etti. Bu hususta fırl,aca bir komisyon intihabedildi. b• 
Komisyon bu hafta ismet Pş. nın riyasetinde toplanarak 

mevzu etrafında çahşacal<tır. 

Bütçede tasarı·uf imkanları d ki 
Ankara, 1 (Vakıt) - Fırka, kaçakçılığın men'i etrafın • ,

tetkikatından sonra bütçede başka tasarruf imkanları ~raftı~ 
caktır. Bu meyanda inhisarlar varidatının hazineye girınıyeD 
sımları tetkik edilf'cPktir. 

İngıli m · yecileri 
Almanyaya verdik eri sermaye~ 

tekrar e e geçirmek istiyorler ! • 
- - tJi 

Fransız ticaret nazırı Londrada neler yaP 
Pariı, 1 (A.A) - Londra'dan dönen M. FJandin, gazet~cil~ 

beyanatta bulunarak, Londra'ya 48 ıaatlik hafta tatilini geçırlll ıO' 
gitmiş olduğunu söylemiştir. Mumaileyh, Londra'da doıtJaı ~ 
misafir olmuş ve orada Sir John Simon'la M. Ruciman ~e J. 
Neville Chamberlııin'a tesadüf etmiş ve onlarla gümrük tarıfel t
meselesini münakaşaya girişmeksizin hali hazırdaki meseleyi t:,_ 
kik eylemiştir. Mumaileyh lngiltere ile dostane münasebet!er jol 

sisi lüzumunda israr etmiştir. Ancak fili bir teşriki mesai uok f' 

mevcut olup olmadığım bilmediğini söylemiştir. Zira borçlar, "j 
diler, tarifeler ve tamirat gibi muhtelif mühim meselelerd~ Iobel 
liz erkanının noktai nazarlan büsbütüd başkadır. M. Flandın, ıif 
ilıd memleketin ali menfaatleri namına bu noktai nazarları ter 
için elinden geleni yapmanın vazifesi cümlesinden olduğunu ,a 
lem iştir. o~• 
M. FJandio'in ingiliz refiklerile tesadüfen yapmış olduğu ~, 1 

lemeler, beynelmilel mali vaıiyeti ıslah için kullanılacak en 11~ 
su ün ne olacağı hakkında iki memleket ~oktai naurları.nı k~O" 
Jaştırmıya hadim olmuştur. Bu husustakı Fransız tezı dl dO' 
olup dün nesredilmiştir. ingiliz tezinin ise btisbütün farklı ol, 

1 
ğunu gizlemek bir şeye yaramaz, Cite maliyecileri Alman~• fif 
açılmış ve vadeleri 1932 senesi şubatına kadar temdit edılo> ~ 
olan kısa vadeli kredilerin mykadderatı dolayısile ipnotiı~.;j(. 
muşlard1r. Şimdi tek bir kayğuları vardır, bu da pek tabii 
Sermayelerini tekrar ele geçirmek. 

Frsnsızlar1n lnglllzlerl protestosu ot/ 
Londra, 1 (A.A) - Mançester ticaret odası reisi M. Bari ır 

M. Rucimana bir mektup göndererek lngiliz itbnlAtına karşı Fr•bıJ 
sızlarm vazetmiş oldukları % 15 gümrük resmini protesto ve,,. • 

tedbirin iki memleket arasındaki itilfif zihniyetini ihlll edecegil" 
beyan ·etmiştir. 

Adliyede yeniden 200 kişinin tayin 
ve becayişler ya ılacak '"' 

Ankara, 1 (Yakıt) -Geçen gün bildirdiğim adliye tay~nle~,~ 
den maada iki yüz tayin, tahsisat mevcut olmadığmdan, bır ~ 
gün için geri kalmıştır. B. M. Meclisince adliye bütçesinde IPyif 
nakale kabul edildikten sonra yeni mahallere tayin ye becıl 
edenlere tebligat yapılacaktır. 

Yuvarlak masa kon
feransı dağıldı 

Londra, 1 (A.A) - Ym·arlal masa, 
konferan ı bugün clağılmıştır. .. 'eti-' 
ce, mlizakerelerin gayn munyyen bir 
zaman :için talikidir. 

1\1. l\lac Donald, Gnndi tarafın
dan teklif edilen te5ekkür takriri mü
ınasebetile verdiği cevapta akıl ve man 
tık, karşılıklı hüsnii ni.} et ve mesai 
iştiraki yolları takip etmesi için Gan· 
diye müheyyiç bir lisanla son bir hi· 
tapta bulunmuştur. 

1\1, Moc Donnld demiştir ki: 

itler yakında JtO
maya gidec~~ ,_,_,, 

Bertin. 1 (A.A) -Tacglisclt
1
iStterl' 

shau - lti hiristi) an sosY3 flitl'~ 
mürevvici cfki'mdır - ~f •. {, 
y:kında l\f, Mussolini ,.~ sa:rU~ 
rucsasr ve belki de Papa ı~e ~i 
iizere yakında Romaya gıd 

1 
~ 

tihbaratına atfen yazmaktadı '1iffof: 
iktidar mevkiine ancak bir ~0:ıcı;,Jf 
ayesinde girebileceğine kaıtı 

söylenmektedir. . . e41e1'fl 
Bitler, merkezle elbirhı'ti .

11 
,t";' 

k . . R k"I" . . teslo - HükOmet yegane çarenin Hintli- me ıçın oma ı ısesını 

Jer arasındn bir federasyon Yücude arnısunda bulunmaktadır.~ f 
getirilmesi işinden ibaret olduğu hak· d bedele , 
kındaki J-anaatini bir defa daha tek- Almanya a ar •,ı;ttet 'I 
rar etmeyi arzu -ediyor, Şimdiye ka- Zl'.ikau, 1 (A.A) - ~aşı:'"1" if 
dar konuşulanlar bir mu\'affakıyet - leyhinde yapılacak bir nuınıt~t~ 
sizlik teşkil etmekten çok uzaktır. tirnk etmek üzere Auede'ye t~~.J! 

1 · t ı k ba "·rağı --' 1.,-. Yeni iliars lya l<onsc: 1 :.su o nn ımpara or u " "ftv~ ~ 
Ankara 1 •(Vakıt) - 1\'ıarsihra na mensuıı 2:;o kişilik bir 

1110 11it; 
' ' · ·ı d ·· ekkeP başkonsolosluğuna ikinci daire da Hıtlercı er en mur • f;ictd' 

amiri Server Cemal bey tayin ile müsademe etmiştir. N~ ,., tf 
edilmiştir. Mars lya konsolosu detli bir arbede zuhur ~trnıŞ 1' 
Rağıp Naci bey vekalet emrine kadnr Nazis ile cümhurıyetçi 
alınmıştır. mıştır. 
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Adliyede: Belediyede ~ Tnilyonluk 
tçe Bir komisyoncu istatistik işleri 

~tçe.;inin 140 milyon liradan Z .. bt.. ff ı•t B f 
a.. cafı söyleniyor. Hapse ve para ceza- , u u ve a ı • ere 
~~beri biz sade geçen senedeki sına mahkum oldu Birer takdirname 'd ardan bazılannm hedefi ma- GR d ildi 

140' '?la.ırnyoruz. ls.tanbul iki.ne! ceza mahke- un er ----
'~ llıilronluk bütçeden anladığı~ mesınde, şehrımız bankalarından istanbul vah ve belediye reisi 
~1t'1ıdur : birinin senedat dairesi sabık amiri Muhittin bey İstanbul umumi 
~ fıııkıt işlerini, devlet masrafla. Rüben Griinberg B. tarafından Talı· meclisi zabıt ve 
.~· h bir fabrikanm iptidai mad· takalede Menase hanında mukim 
lttd!& er Parçasını istifadeli bir hale . L I muamelat mfi. 
,)11 ıibi, maruf tabirle (rasyo- komı~yoncu eon nzelberg bey dürü Zühtü be· 
~ tdere,k modem bir h o:apla. aleyhıne açılan hakaret davası, ye evelce beJe-

-r:trı itlere başlamak. dün neticelenmiştir. diyenin istatiı-
'ıa111 btitçeyj geçen senelerin rak• Mahkeme, cürmü sabit görmüş, tik şubesi mü· 
~tı& l'ırtdan bir tarh ameliye ile kü· müddei umumiliğin talebi veçhile du··rlu"g~ u"nde bu-
~ § farzet k · I · d ·· 1t k "~fi bir t mdeb. 1d~ ~~ıld' uze me maznun, ceza kanununun 482ir.ci lunduğu zaman 

•t . e ır egı ır. dd . 'b' 'k" h · 'Ilı biit~eye hazil'hk günlerinde ma esı mucı ınce ı ı ay apıs, belediye ista-
~ t İ§fer.Wn tıpkı bir fabrika işi elli lira para cezasına, davacıya tiklerini ıslah 
,~~Yonalize edilme ini beklemek üç yüz lira tazminat vermiye mah- ve muvaffaki-
G lllııdır. kum edilmiştir. yetinden dolayı 
~~nd; 1ngiliz Başvekilimizin bir takdirname 
~VJ, gön der miş tir. ZUhtU a. 
lı~~uru geçirdikleri kaza istanbul belediyesinin istatistik 
"'le gazeteleri yuvarlak masa işleri evelece bir kaç kalemden 
lll ... ·!'arısının dipsiz kile 1,0ş nmbar MUddei umumilik kat'i rapor· 'b t 'k .1 .. .. ~ ı are ı en vı ayetle belediyenin 
~" ırtdan bahsederken tere<ldütle lar1n verilmesini bekliyor h d 

-JOtJar· Başvekil ismet Pş. Hazretle- tev İ i üzerine belediyenın ista• 
it)'~ .Acaba Hindi tan hundan sonra rinin geçen hafta lstanbulda iken tistik şubesi müdürlüğüne tayin 
tıırıacak? ' hafifçe yaralanmak ıuretile ge- edilen Zühtü B. Ankaraya gidip 
'lf~ g~zeteci Gandiye soruyor: çirdiği otomobil kazasına, çarpı· istatistik umum müdürlüğli ile 

~)' 1'dın kurtarıcısı Gandi cevap şan her iki otomobilin şöförleri, temas etmiş ve oraca da tal.cdir 
tı Or: 

d 'kk t . l'kl b b. d'k edilen usulleri tatbik ederek ~I ~ llelki karışıklıklar ç.ı.kacak, fa· ı a sız ı e se e ıyet ver ı -
~~ k 11 başta olduk~a karr.::ıklıklar _ leri noktasından, şöför Mitat ve belediyede altmış küsur kalem 
\~Otkınamak lazım. İngiltere Hin Cemal efendiler, tevkif edilmiş- istatistik tutmağa başlamıştı. 
fttj a tank ,.e harp tayyaresi gön· lerdi. Mevkufiyctleri devam et- Zühtü beyle birlikte o tubenin 
~or. Ve tuz resmini evvelkinden mektedir. mümeyyizi olan Mehmet Halit 
~))ek fazla arttırıyor. ismet Pş. Hazretleri tarafından beyin de bu işte hüsnü hizmet 
~ ' 11 sene tuz resminin artmasın· dava istidası verilmemiştir. Diğer ve mesaisi sepketmiş ve bu su-
~u .... "'kan silah ız mukavemetten ür- otomobılde y~'cu sıfatiJe bulunan ti I t b l b ı ı.'"t ~ re e s an u e ediyesinin 1930 
"il b. A~aba gene bu hareket yPni· ve gene hafifce yaralanan Tahsin 11 v • d ıtşJ yı ıgı viıcu a gelmiştir. Bu yıl-

lh ar mı diye. bey de, müddei umumiliğe da- ' ~Ja tıı~.~. kurtulma hareketleri, d M lığın tab ına bugünlerde baş-
~tbJ'1 doğüşü hareketleri. erkanı vacı olmadıÇ!mı bil irmiştir. üd- lanılacaktır. 

a .te r>llinı kadar mahrem, ı::cvkil· dei umumilik, şimdi yaralananlar I b l il v h d 
1 stan u yı ıgı ususun a son 
~ e ~1ar1 kadar giıli do~yalardn. hakkında kat'i raporların veril-
~ :tamanlarda istatistik umum mü-

\ıJti .. rJ~ mctıini beklemektedir. Eğer, te-
., ' t .r. b' k t ı h dürlügv ünce yapılan tetkikat üze· 

11 an el'n ır ur u ma nre- mamen eyıleşme müddeti on gü-
" t ıt' rrnis..c::e rine lstanbuJ belediyesinin ista-\i' ~ ·· nü geçmezse ve şahsen dava c, l'ldinin sözleri. nedir? tistik işleri Ankaradakı umum 
1• tıdi bı'r Jlı'nt kurtarıcısı mı, Hı·n· istidası verilmezse, kanunen ta- I ı. ~ statistik müdürlüğünce tak-

~ttı~ı an denizler n arnk Lo:ıdrada kibat durabilecektir. Mamafi, ce- d 
Q e ire şayan szörülerek key-
r Ilı cen. en·ic;c hnber götüren za muhakemeleri usulü kanunu-
'::t~~bur mu? nun 346 ıncı maddesi, müddei fiyet lstanbul vali vebelediyc 

~ r cı~ı a ! Biz. ona Londrndald )U· umumiliklere bu takdirde lüzum reisliğine bildirilmiş' bunun 
~ at t.1asn lrnnf'eran.,ındn Jngiliz görürlerse takibata devam etmek üzerine vali ve belediye 

bı" ı demiştik aldanm•şızdır. ın:.1 reisi Muhittin B. Zühtü beye bu 
a''llkat değil. 7.{'ki bir lnnfüzl hakkını vermektedir. 

t ı' taktirnameyi göndermiştir. Ayni 
l • 'rıur~uı;ı i zabıt katibi hak- k Uı zamanda istatisti şubesi mü-
~ il ~ Jn,..iltere milyonlara parma·ı kındaki karar H ı 1tdiı1:~Cttnda bir çamur parçası gibi meyizi Mehmet a it beye de 
• ~ ısı ŞekJi urir. Aı1ık hu sua . lstanbul ikinci ceza mahkeme- bir taktirname gönderilmiştir. 

il '"rn1eı. mu.ı.uı değildir. si zabıt katiplerinden Turhan Belediyede yeni 
~ C'!AD.~I ETEM ve Salih beyler, adliyenin yaz 
~ft tatili esnasında, ağır ceza mah· tayinler 

b'~erdarJıkta · B l d" d" l · ~~.~ kemesine vekaleten İstanbul bi- e e ıye mü ur erı arasında 
l}' ın em ura . şt en rinci ceza mahkemesi tarafın- yeni bazı değişiklikler yapılmıt· 

dan muhakeme edilmişler, aleyh- tır: Masraf mü-
~.~) çektiri di !erindeki rüşvet iddiası, sabit dürlüğüne mü· 

~~du ~~~ aldı~ımıza göre bir mal· görülmemiş, haklarında beraet vazene şubesi 
~ ıııu,~ tıgiinde bir ihtilas vaki kararı verilmişti. müdürü Arif B. 
t1~ıtı Ut, ihtilas dün meydana Temyiz mahkemesi, bu kararı tayin edilmiş 
1b~t'! "' derhal tahkikat ve ta- bazı cihetlerden bozmuştur. A· masraf müdürü 

:-~ b· başlanmıştır. Mazr,un ola- ğır ceza mahl<emesi, nakza itti- Orhan bey de 
r ~ t j: ırurn r' 'rten el çek- ba ederse, yeniden muhakeme duhuliye müdü-
~ cereyan edecektir. riyetine getiril· 

. ş kah\_o __ n_t_e_r_a_n_s_a_r__ istanbul sulh hakimliğine tayin miştir. Orhan 

lıtn'll go Darülfünunu Şark Ens" Geçenlerde adliyede yeni ba- ve Arif beylere 
r~itıt t~rafından Eti, Alişar ta- zı tayinler ) apıldığını Ankara yeni vazifelerin-

~~"ıi, .. •.ıt İcra ed ıJ en hafriyat muhabirimiz bildirmişti. Bu ta- de de muvaffa-
"rı E . 1• b 1 yinlerden, Ankara müddeiumumi kiyetler temen· 

tlırı '?ın A ı ey, dinunu· Arif B. 
~l l) beşınci cumartesı günü muavinlerinden Sabri beyin Is- ni ederiz. 
~tıftt,'30 da Halk evinde bir tanbul sulh hakimliğine tayini Arif beye Kadıköy muhasebe-
.~~ a.ı.~• verecektir. Anadolu- keyfiyeti, müddeiumumiliğe dün cisi Cemal B.e vekalet edecektir. 
"'i .... ı d bildirilmiştir. Diğer tayinlerin de 
1bı.. llltd ~e eniyet tabakaları, Bar nedir ? 
ı.~~ enıyetine ait malumatı· b~günlerde bildirilmt-si bekle-
~ hle b nı)or 

:-q t n alan, Alişar hafriya-
~ lltıhçesi, hafri\ atta takip 

~~o ~sutıer, hafriyatın netice
~~t:d~tansın mevzuunu teşkil 

'
~,tbiı ır. Konferansı herkes 

' &tti ecektir. 
~t 'tk~ Sırrı bey yarın akşam •\ ~"1:ı buçukta radyoda mu
~~~t'etanslarının 46 mcısını 'dir. Mevzu "Pırag tahaı· 

'spanyaaa veba var 
Hudut ve sahiller sıhhat umumi 

müdürlüğünden bildirildiğine gö
re veba vak' alarınm tekerrür et
mekte olduğu anlaşılan İspan· 
ya'da (Hospitalet) ismindeki ma
hallin mahreç iskelesi olan Bar
celone limanı muvaredatına mu:. 
ayenei tıbbiye ve itlafı far ted
birleri konulmuıtur. 

Şubeler tereddüde dUşUnce 
sordular 

Belediye şubeleri, ruhsatiye 
resimlerini tahsil ederlerken bar
lar ksımında tereddüde dOşmüı
lar ve hangi nevi eğlence yerle
rinin bar addedilerek ona göre 
ruim alınması )azım geldiğini 

Eelediyeden sormuşlardır. Bele
diye riyaseti; belediye şubelerine 
dün gönderdiği bir tamimde , 

Limanda 

Haliç şirketi 
Her ay beş bin lira 

zarar ediyor 
Haliç tirketinin, ıon vuiyetin

de sa)lha doğru hiç bir değişik· 
lik görillmem~ktedir. idare he
yetinin ıon toplanbda bazı çare
lere baş Turmak üzre idare 
meclisine geoit salahiyet verdiği 
malumdur. idare mecliıi lktısat 
vcklleti ve viliyctle temaslarına 
devam etmektedir. 

Söylendiğine göre ıirketin va
ridatı muayyen bir niıbeti muha
faza ettiği halde masrafı gittikçe 
artmakta ve her ay bet bin lira 
kadar bir zararla kapanmaktadır. 
Mamafi alakadarların verdikleri 

malümattan ıirketin vaziyeti ma
liyesini dilzeltmek için alınması 
lazım gelen tedbirler etrafındaki 
müzakerelerin yakında -neticele
neceği anlaıdmaktadır. 

Y•r1n iki Fr•nsız 
tahtelbahri geliyor 

Argonaute •e Doriı isminde iki 
Franıız tahtelbahri yarın K5s
tenceden limanımıza gelecektir. 
Bu tahtelbabriler Fransız fabrika-

Ian tarafından en son sistemde 
olmak üzere vücuda getirilmiş 
olduğundan geliılerinde ziyaret 
edilmek üzere lstanbulda bulunan 
yllkıek makamat da•et edilmit
tir. 

·~------------------~ Poli•te: 

Kad!n polisler 
Dünkü akşam gaıetelerindcn 

birinde, Istanbuldan Kahireye 
bildirildiğine g6re kaydile Tilrk 
hükümetinin yeni polis kanunun
da tadilat yaptığı, kadınlann da 
pr-lis olmalarına karar verildiği 
Hk kadın polisin lstanbulda is
tihdam edıleceği yazıbyordu. Bu 
haber hakkında malumah olup 
olmadığını anlamak için polis 
müdürü Ali Rıza beyden sorduk. 
Yeni bir polis kanunu Jiyihası 
bazırlandıiı malumdur. Fakat 
bu Jiyihada kadınlann polis o-
labileceklerine dair bir kayıt 
olup olmadığını bilmiyorum, 
dedi. 

Maarifte: 

Mülkiye mektebi
ırnin 55 inci senesi 

Ünümüzdeki cuma günü, Mül· 
kiye mektebinin kuruluıunun 55 
inci ıeneaine tesadOf etmekte· 
dir. Bu münasebetle Istanbulda 
ve Ankarada mnunlann iştira· 
kile her ıene olduğu gibi bu se
ne de merasim yapılacaktır. Is· 
tanbulda Mlllkiye mektebinde 
bnynk bir çay ziyafeti tertip edil
miştir. Bu ziyafette ıamimt hita
beler söylenecek ve mektebin 
yıl dCSnümO tes'it edilecektir. 
Liselerde tahriri yoklamalar 

Orta mektep ve liselerde ilk 
üç aylık tahriri yoklamalar bu 
ay içersinde yapılacaktır. Mual
limler bu imtihanların notlarını 
kanunusani baılangıcına kadar 
mektep idarelerine vermek mec
buriyetinde oldukları için bir çok 
mekteplerde bu yoklamalara baş· 
lanmııtır. 

içinde içki, kadın ve danı bu
lunan veya kadın bulunmayıp ta 
hariçten kadın getirilerek danı 
edilen içkili yerlere bar tesmiye 
oluoacaamı bildiımiftir 

Istanbul 
Sokaklarında 
ilk TUrkçe sozlU filim dün 

matbuata gösterildi 
Dün sabah 11 de lstanbul mat

buatı mümessilleri, ilk Türkçe 
sözlü film olan "lstanhul Sokak
larında,, eserini Elhamra sinema• 
sında gördüler. 

Derhal söyJiyelim: Filmi yap-
tıran ]pekçi kardeşler tebrik edi
lecek bir teşebbüste bulunmuşlar 
ve ellerindeki vesaitin imkam 
nisbetinde muvaffakiyct kaıan
mışlardır. 

ilk Türkçe sözlü filim, ilk de
fa olarak matbuata gösterilirken 
Darülbedayiden Behzat Haki : 

- Bu ilk Türk filmi için siz
den müsamaha istiyoruz. San'at 
~ihetinden olsun, servet cihetin
den olsun biıden daha yüksek 
milletler bile henüz kendi aine
malarında kendi lisanlarını işi· 
temediler. Bu filmi yapanlar, 
kat'iyen mali bir menfaat bekle
miyorlar. Sadece'. ilk Türk sözlO 
filmini yapmış olmak şerefini ka· 
zanmak istiyorlar. 

Mealinde küçük bir nutuk söy· 
ledi.Bu ıözlcrden sonra film baş
ladı. Gösterildi ve büyUk bir 
alaka ile seyredildi. 

Filmin fotoğrafi, dekor Ye 
yalnız ıesli tarafları pek iyi ve 
güzeldir. Artistlerin hiç bir id
diaları yok. Sesli bir stüdyoda 
ilk defa oynamanın acemiliği 
•e sevimliliği var. 

Azize Emire H., pek fasih bir 
Arapça konuşuyor. Esasen Arap 
lisanı hitabet liıam da olduğun
dan mikrofonda iyi aksediyor. 
Rahmi beyin iyi bir ıesi var. 
Şarkıları iyi okudu. Hizımın şar
kıları da güzel. Camilerin içinde 
alınmış olan resimler:, harici 
manzaralar, Keşiş yolları "Habil 
ile Kabil,, efsanesinin ccrayaı: 
ettiği manzaralar iyi. 

Okuyucularımızı, sadece lisan 
hususunda bir az müsamahaya 
davet edeceğiz. Türkçenin sah
nemizde nasıl konuşulduğunu ve 
ondan nasıl tikiyetçi olduğumuzu 
hep biliriz. Bu eksikliği filmde de 
buluyoruz. 

Filmin dahili kısımlan, salon 
tarafı da ihmal edilmemiı. Ar
jantinli meşhur Pizao orkestra· 
sını dinliyoruz. F nknt filmin en 
muvaffak tarafı, üphesiz musiki 
tarafıdır. Hasan Ferit bey çok 
güzel bir muıiki a4aptasyonu 
yapmıştır. Şarkılar, filmin hava
sına gayet eyi uymaktadır. 

Umumiyet itibarile, " lstanbul 
sokaklarında ,, filminin stodyo 
kısmının on onbeı gün gibi bir 
zamanda yapddığmı düşünürsek 
ve bu kısa zamana "Kaçakçılar,, 
filminin de sesli kısımlannın ilave 
edildiğini de nazarı itibara alır· 
sak, bu büyük işe teşebbüs e
denlerin artistlerle beraber mu· 
vaffak olduklarını söyliyebiliriz. 

Doktorlar arasında 
Ebbba odası idare heyeti dün 

fevkalade bir toplantı yapmıştır. 
Gümrük tnhdidatı dolayıs ile ilaç 
fiatlarının yükseldiği ve adeta 
ihtikar yapıldığı hakkındaki şa
yialar mevzuu bahsedilmiş ve 
bu meselenin esash surette tet· 
kikine karar verilmiştir. Perşen· 
be günü tekrar toplnnılacaktır. 

Belgrat sefirimiz 
Sefirlerimizin merkeze davet

leri hakkındaki karar üzerine 
Ankaraya gelerek vekalet em
rinde çalışan Belgrat sefırimiz 
Haydar bey dün al<ş:ımld ekis
presle memuriyet )'erine hareket 
etmiıtir. 



( Üst tarafı l inci sayfada 

"Yenga. Boycanova birer buket ver
mitlerdir. 

Perapalasta 
Misafirlerimiz bundan sonra 

istasyon salonuna geçmişler, bu -
rada fotoğraflnr alındıktan son· 
ra alkı§lar ve büyük tezahurat a
rasında otomobillerle Perapalasa 
hareket etmişlerdir. 

M. Muşanof Perapalasta bir 
müddet kaldıktan sonra otomobil
le vilayet makamına gelmi~, vali 
Muhittin beye ziyareti iade et • 
miştir. Misafirimiz vilayet kapı
sında bir polis müfrezesi tarafın
dan selamlanmıştır. 

Misafir başvekil vilaye.ten ny
nldıktan sonra kolordu kuman
danım kartım bırnkmak suretile 
ziyaret etmiş, Şükrü Naili Paşa 
Misafire aynı şekilde iadei ziya
rette bulunmuştur. 

önıe ziyafeti 
Misafirimiz otele döndiikten 

sonra vali Muhittin bey taraf nı • 
dan verilen büyük öğle ziyafetin
de bulunmuştur. Ziyafette başve
lri1e refakat eden zevatla Bulgar 
sefiri, sefaret erkanı, hül<ü:net, 
belediye, fırka, ticaret odası ve 
müesseseler erkanı davet edllmi~
lerdi. 

Eksarhaneyl ziyaret 
M. Muşanof ziyafetten aonra 

yamnda refikaları, Bulgar sefiri 
M. Pavlof, M. Stoyanof ve M. Pa
nayotof olduğu halde Şiılideki 
Bulgar Eksahhanesine gitmiş, Ek
ıahhane' vekili metrepolit Borisi 
makamında ziyaret etmiştir. 

M. Muşanof Eksahhanede bir 
müddet kaldıktan sonra Maçka -
daki Bulgar sef arethanesine de 
gİtmİ§, oradan Perapalasa dön -
müttür. 

Misafirler Perapalasta bir müd
det kaldıktan sonra saat on sekiz 
buçuğa doğru otelden ayrılmış -
lar ve Seyrisef ain rıhtımından hu
susi bir motörle Haydarpaşaya 
geç.mitlerdir. 

M. Muşanof, Türk - Bulgar 
bayraklarile donatılan istasyonda 
vali Muhittin beyle diğer bir çok 
zevat tarafından teşyi edilmi~tir. 

Ankaraya hareket 
Tren aaat tam on dokuzda ha

reket etmiştir. 
Bulgar başvekiline Sofyadan 

gelen zevat, Bulgar sefiri M. Pav· 
loff, lıtanbul Bulgar konsolosu 
M. Balamezof, Bulgar sefaretin -
den M. Çopof refakat etmektedir. 

Ru sabah Ankaratla 
Hususi tren bu sabah 9,30 da 

Ankaraya varacak, istasyonda as
keri merasimle kartılanacak, me
rasimde ismet Pı. Hz., Hariciye 
vekili, protokol umum .müdürü 
fı'azır bulunacaklardır. Misafir -
)erimiz Ankarada dört giin kala
caklar ,ve cumartesi akşamt şehri
mize hareket edecekler, misafir 
baıvekil lstanbulda bir gece kal
t!ıktan sonra pazartesi akşamı 
mcmlel<etimizden ayrılacaklardır. 

Muhterem misafirimizin 
lhtlsaslan ve beyanat. 
Muhterem misafirlerimizi Ça

talcada karşılayan muharririmiz 
lieııdilerini pek beşüş ve memnun 
olarak bulmuş ve Sirkeciye muva
salet edilinciye kadar bütün mil
kaleme ve mübahase mevzularını 
Türk - Bulgar dostluğunun kıy
met ve ehemmiyeti teıkil etnıi~ -
tir. Seyahatinden fevkalade mem 
nun olduğunu sevinçli hareketle
rile de anlatan Gospodin Mu~a -
nof, trende, çok iltifat ettiği (Ya
kıt) muharririnin muhtelif sual
lerine fu mühim cevaplan vermiş
tir: 

-Seyahatinizin maksadi .ve ga 
yesi nedir? Ne neticeler alına
cağını tahmin ediyorsunuz? 

Uautulmaz intibalar 
- Başta hariciye vekiliniz T ev

fik Rüştü bey olduğu halde Tür-
kiye Cümhuriyetine mensup kıy
metli ve mümtaz bir heyetin 
Sofyayı ziyaretleri memleketimiz
de unutulmaz intibalar bırak-
mııb. 

Bu ziyarete mukabele etmek 
bizim için bir vazifeydi. Fakat 

bugüne kadar buna imkan bu· 
lunamadı. Seleflerimin yapama-
dığı bu iadei ziyaret vazifesini 
yapmak bugün bana nasip ol
duğu için kendimi bahtiyar sa
yıyorum. Hiç şüphesiz bu ziya-
retim Bulgar milletinin arzusuna 
tevafuk ettiğinden Türkiye cüm-
huriyetinin muhterem idarecile
rine Bulgar milleti namıoa da 
iadei ziyarete geliyorum. 

Yalnız komşu deAiliz! 
Türk - Bulgar milletleri yalnız 

komşu değil yekdiğerine karşı 
kalbi ve samimi dostluk hislerile 
bağlı iki kardeş millettir. Bu 
dostluk siyasi mukavelelerle de 
tarsin ve itmam edilmiş bulun
maktadır. 

Benim Ankarayı ziyaretimin 
esasen mevcut olnn Türk - Bul-
gar milletlerinin dostluğunu da· 
ha fazla kuvvetlendireceğine 
eminim. Eu ziyaret münasebetile 
iki millete refah ve saadet te
min edecek ıktısadi rabıtalar da 
takviye edilecektir. 

Tariti yarattıaı dostlu~ 

- Türk - Bulgar dostluğunun 
kuvvetlenmesi için neler yapıl
ması fikrindesiniz? 

- Dediğim gibi Türk-Bulgar 
miHetleri arasındaki dostluk yeni 
~ir şey değildir. Bu tarihin ya
rattığı bir dostluktur. Bugün bize 
düşen vazife bu dostluğu sars-
mamaktır. Bunun için de Türki
ye ile uamızda yapılması icabe
den siyasi muahedeler yapılmıt 
ve iki millete bu suretle istik
balde takip edecekleri yol çizil
miştir. Hazırlanan esaslar daire· 
sinde ve bu yolda yürümek hiç 
şüphesiz millete büyük faideler 
temin edecektir. 

Balkan birli§I bir idealdlr 
- Balkan birliği fikrini nasıl 

buluyorsunuz? 
- Balkan ittihadı bir ideal

dir.Bunun bir an evvel tahakku-
ku fayanı arzu ve temennidir. 
Fak at bu idealin tahakkukunu 
temin etmek için evvela onun 
meydana gelmesine mani olan 
engelleri ortadan kaldırmak la-
zımdır. Bu ise Balkan ittihadını 
an:u eden milletlerin elindedir. 
Bu engeller ne kadar çabuk or-
tadan kalkarsa Balkan ittih'tdı
da o kadar çabuk meycf a
na gelir. Binaenaleyh bu idealin 
tahakkuku Balkan milletlerinin 
bunu samimiyetle kabul etmele
rine bağlıdır. 

Balkan blrllğl ve Avrup3 
- Bu birliğin Avrupa karşı

sındaki vaziyeti ne olabilir? 
- Milletlerin saadet ve refa

hını iatiyen ve sulh için çalışan 
Avrupa devletlerinin Balkan it
tihadını memnuniyetle karşılıya
caklanna eminim. Çünkü Balkan 
ittihadı idealinin tahakkuku sul
bü takviye edecek ve dolayısile 
cihan asayişini temine hizmet 
edecektir. 

Dl§er komşularla 

- Bulgariıtanın diğer komşu 
hükumetlerle bilhassa Yugoslavya 
ile münasebatı nasıldır? 

- Bulgaristan sulh ve itilaf 
içinde yaşamak ve bu suretle 
milJetinin terakki ve itilasını te-
min dmek istiyen bir kükfımet
tir. Bunun için komşularımızla 
iyi geçinmek isteriz. Çünkü kom
fUlar arasındaki mutekabil men
faatlarin ve terakkilerin ancak 
sulh Ye itilafta meydana gelebi
leceğine kaniiz. Hiç bir komşu-
muza karfı husumet ve suiniye
timiz yoktur. 

bulgaristan • Rusya 
Bulgariıtanla Rusya arasındaki 

ihtilaf hakkındaki müta1eamzı 
sorabilir miyim? 

- Bu sualinize de evvelki su
alinize verdiğim cevabı kifi gö
rünü:r:. 

DUnya buhranı 
-Dünya buhranı hakkındaki fi-

riniz nedir? Bulgaristan bu ik· 
tısadi buhrandan müteessir o!
muş mudur? Buna karşı ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

- Dünya buhranı ve sebep
leri hakkında o kadar şeyler 
yazılmış ve söylenmiştir ki benim 
bugün söyliyeceklerim aynı şey
leri tekrar etmek olacaktır. Bun
ların üzerine yeni bir ıey ilave 
edecek değilim. Bu buhrandan 
Bulgari&tanın müteessir olup ol
madığına ve buna karşı ne gibi 
tedbirler alındığına gelince: Bü· 
tün dünyada olduğu gibi bizde 
de iktısadi buhran vardır. Hiç 
şüphesiz bundan her millet gi
bi Bulgar milleti de müteeısir 

olmuştur. 
Aldıklara tedbirler 

Bulgaristan ziraat memleketi 
olduğundan bu buhrandan bizde 
en ziyade müteessir olan köylü 
olmuştur. Köylünfüı vaziyetini ıs

lah için hükumet bazı tedbirler 
almıştır . Ezcümle hükumet köy 
lünün elindeki ıahireyi beynel
milel pazar fiatlarmdan daha 
yüksek bir fiatla almakta ve 
bundan mütevellit zararı da 
memleket dahilinde sarfedilen 
ekmeğin fiatlarma zam yapmak 
suretite telafi etmektedir. Buh
ranın hükumet bütçesine olan 
tesirine karşı da tasarruf tedbiri 
alınmıştır. Memur maaşlarını in
dirdiğimiz gibi en yüksek ma
aşları da on iki bin leva indir
dik. Bu tedbirlerden evel çar 
Boris Hz. de seneyi tahsisatla
rından yüzde yirmi beşini bizzat 
indirmek suretile tasarruf husu
sunda rehberlik yapmıştır. Mil
letleri buhrandan kurtaracak o
lan azami tasarruftur. 

Meb'us M. h&lenderofun 
sözleri 

Muharririmiz, misafirlerimizden 
bir çoğile görüşmüş ve ihtisas
lar mı tesbit dm iştir. Misafirle
rimizden radikal demokrat fır
kası erkanından meb 'us M. Mi
şel Kalenderoff şöyle diyor: 

FevkalAde gUzel .. 
- Türkiyeye gayet iyi .inti

balarla geliyoruz. Hakkımızda 
gerek hükumet mümessil!eri, 
gerek halk tarafından gösterilen 
ve ta hudutlarda ba7hyan hara
retli ve samımı hüsnü kabul 
bizi çok mütehassis bıraktı, bu
rada tamamile asri ve eski Tür
kiyeye hiç bir suretle benzemi
yen bir şehir bulduk. 

BüyUk Gazi 
Türkiyeye avnı zamanda bü

yük inkılapçı Gazi Hz. için bü-
yük takdir hislerile mütabassis 
olarak geliyoruz. Kanaatimce bü
tün cihan tarihinde Gazi Hz. le 
mukayese edilebilecek ancak iki 
şahsiyet vardır: 

Luther ve Büyük Petro. 
şu farklaki Luther yalnız ma

nevı sahada, Büyük Petro ise 
daha ziyade dünyevi ve cismani 
sahada çalışmışlardı. 

Misilsiz bir hadise 
Gaziniz tarihin bu iki büyük 

şahsiyetinin mümeyiz vasıflarını 

kendinde mezcetmit ve her sa
hada inkılap vücude getirmiştir. 
Bu cihan tarihinde misli olmıyan 
bir hadisedir. Ve bunun içindir
ki bütün cihanm takdirini cel. 
betmektedir. 

Diğer bazı müslüman memle
ketlerinde hatta daha dar bir sa
hada teıebbüs edilen inkılap ha
reketlerinin yarım kalması reisi-
nizin büyük kudretine bir delil 
teşkil ettiği kadar Türk milleti
nin hayatiyet kudreti fazla ve 
inkılap fikirlerini kolaylıkla 

---~ .. ph~ 
temsil edebilen yüksek vasıflara bu fU ·tal 
malik bir millet olduğunu ispat Türk ve Bulgar millerlerİ~jli? 
eder. mamıı olmalarına atfede · 

Biz Bulgarlar sizin inkilap ha- Ne Türk ve nedu Bulgat b 
reketinizi büyük bir dostluk la tinin etraflarına karşı bir. 
takib ediyoruz. Ve ku"Yvetle emi- met beslemedikleri tak•t 
nizki küçük veya büyük hiç bir tikleri sulh siyasetile .. d~i6 
ihtilaf bundan sonra bizi ayıra- Binaenaleyh biz yüru Ç 
mıyacaktır. yolda devam edeliıo. .. 

Atılan bu büyük adımlar bizi Türk ve Bulgar milleti~~ 
iki memleket arasında evvela adet ve selametine bu rr 
iktısadi daha sonra siyasi bir- gidilir. ili 
!eşmelere doğru götürecektir. M. Panayotof diyor ,ı ft: 
Biz bu hislerle buraya geldik. Bulgar heyetinden Jibet ~ 

kasına mensup M. P. Pao• Burada halk tarafından gördüğü-
müz samimi hüsnü kabul Türk da şöyle anlatıyor: . ati ~ 
mılletinin de bu hislerimizde müş- "- Bu seyahatin sıY t sol' 

mahiyeti yoktur. Bu zivare .....,tJ 
terek olduğunu bize gösterdi ve d tJuJ''',. 
kanaatimizi teyid etti. gar milletinin Türk ot roiY'fJ 

verdigw i kıymet ve eheOJ ,,,.& 
Demokrat fırkasının grup t ""' 

reisinin sözlerl bir nişanesidir. Bu ziyar~ j~tl' 
Bulgar meclisinde demokrat nasebetile iki dost milletuı dt 

fırkasının grup reisi olan M. Si- sadi ve ticari münasebatııı• ~,. 
meonof şunları söylüyor: ha parlak bir istikamet f~f 

büyük sevinç ceğini ümit ediyorum. Bu tO fit' 
"- M. Muşarıofun Ankaraya bati BuJgaristandaki ~ınu soıı" 

davet edilişinden Bulgar milleti katar tasvip etmişlerdır •. I ~ 
büyük bir sevinç duymuştur. Di- için bu ziyareti Bulgar ııııl ~ ~ 
yebilirim ki Başvekilin Ankarayı bir arzusu ve ziyareti olar• et 
:ziyareti bütün Bulgar milletinin bul edebiliriz. Bu dostluklaD ~ r e· 
kalpten doğan arzusuna tevafuk dişe duyan sırpl~~a ge_ı0' e~ j( 
etmektedir. Bulgar milleti bu zi- komşularimızla ıyı geçıolll ~ 
yaretin semeresini sabırsızlıkla teriz. Fakat bu hususta ~ f 

beklemektedir. Türklerle-Bulgarlar bizim hüsnü niyetimiz klfi 
birbirlerini bugün değil bin sene- mıyor. ~ 
denberi tammış ve sevmiştir. - - ---- ~ 

Bu tarihi rabıtanın arizi olan 1 S P O J!_,) 
baz• sebepler yüzünden gevşe- Balkan kupası ..,9ç 
diği günler olmuş ise de hiç JJ• 

bir zaman kopmadığı muhak- J • • uı 
kaktır. Menfaatlerin icap ettir· arına gınyor 
diği muvakkat dostluklardan de- fJe' 
ğildir. Bundan başka komşu ol- Bu maçlar 936 se -
makhğımız ve ikhsadi menfaat- sinde memleke!t 
lerimiz de dostluğumuzu emredi- mizde yapılaCW.1! 
yor. Esasen dostluğu~uzu l~IAI Istanbul, 1 (A.A) _ 1'~j;l 
edecek aramızda bır mesele Futbol federasyonundan t 
de yoktur, Türkler tarafından edilmiştir: · ,rib1' 
u~a?ılan. ka.r~eıçe . dostl?k 28-30 Teşrinisani 931 t .ı~~ 
elının . kıymetmı takdır e~mıye· rinde Atinada toplanan ~ d~ 
cek bır. bu.lgar yoktur. Bınaen- kupası kongresinde aşı~ ııi1' 
aleyh şımdıye k~~ar yalmz kalp- kararlar ittihaz edildiği ~~rJl. 
!erde yaşayan Turk-Bulgar dost- futbol ftderasyonuna tebhS' 
luğu kendini göstermek yolun- miştir: ~ 
dadır. 1- Kongre, Türkiyenin batlı b01 

Ankarada neler görüşüleceği- kupası maçlarına iştirakini lı• 
ni bilemem fakat bu ziyaret mü- etmiştir. eıl: 
naıebetile tarafeynin ikhsadi 2 - Lik balkan turnu"'sı ,po$ 
menfaatlerinin mevzuu bahsola- gratta 25 haziran, 5 tetO 
cağinı ve yakm bir istikbalde tic- 1932 de icra kılınacaktır. ,d" 
cari münasebahmızm daha iyi 191 3 maçlıırı RoıııaDY19,S 
olacağını tahmin ediyorum. 1934 maçları Yunaniıtand•ı t9~ 

bulgar • TUrk dostluğu maçları Bulgaristaoda ' ııut~, 
cemiyeti reisinin sözlerl maçları Türkiyede yapılac• 19"' 
Mebus ve Bulgar - Türk dost- 3 -Tilrkiye'de yapıJaca1' ,ı~•ıı 

luğu cemiyeti reisi profesör M. müsabakaları için diğer l3 ıı•" 
Petko Ştoyanof da hislerini şöyle Milli takımları masrafları~• eıio' 
anlatıyor: şıhk olarak Türkiye. ~''Jr. 

-Söze başlamazdanevelBulgar. 4300 dolar tesbit edılııı•t tYoo0 

Türk dostluğu cemiyeti reisi sı- Türkiye futbol feder• ııotr 
fatile aziz Türk milletini selamla- tarafından balkan kupa•.J. .. rlıif' 
mak isterim. Biz Türk dostluğu- gresine yapılan teklifte ; Jıt'o 
nun kıymet ve ehemmiyetini tak- de yapılacak musaba 1'~ı:0•" 
dir etmekteyiz. Bunun bir misali progra mm en sonuna bıra l<•b"I 
de bu dostluğu takviye etmek rica edilmiş ve kongrece ıde O 

ve dostluğa halel getirecek se- edilmiştir. Bu teklif her:: tl•d-
beplerle mücadele etmek mak- tarihe kadar Türkiye' de 1 

jt '11 

sadile teşekkül etmiş olan cemi- yum yapılmış olacağı. ooı 
yetimizin mevcudiyetidir. Cemiye- mülahazasına müstenitüt: ;ıi , 
timiz bu u~rda elden geldiği Darülbedayi Telll•iJJ f"'' 
kadar çalışmaktadır. " Bugün akşam ISTAHBUL afJlil P' 

Başvekilimiz M. Muşanofun UeslaİHaİtH 2~10,C3Uo~U ~~ t~ ~~ Ankarayı ziyareti cemiyetimizin 
takip ettiği yüksek gayenin ta
haklmk etmek üzere olduğunun 
kıymetli bir delilidir .Cemiye- Komedi 3 perde ı 
timiz Türkiyede de bir mümasi- Yazan: il 
linin teşekkülünü şiddetle arzu M. L. Doillet 11 
etmektedir. Türk- Bulgar millet- Tercüme eden: 1 lf ı 
lerinin tarihi ra bıta1arından baş- 1. Galip j j f 11 
ka bugünkü iktısadi, ticari ve Zabitan gecesi 1'•~ıJ 
zirai menfaatleri de dost olmayı Yaran akıam Aynaroz gDP'-
emrediyor. Cumartesi ve pazar 

SeUimet bu yoldadır tenzilitlı halk gecesi.. ~tlf 
Bu ziyaretten kuıkulanan bazı Oyundan ıonra hususi 
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Acuzenin Definesi 
t'•ııtı ı Nlzemettln Nazif Ressamı : MUnif Fehim 

Bugün hava 
Sulu kar ya§ması muhtemel 

Bir ltalyan şllepl karaya 
oturdu 

Hanımlar Nasıl 
Güzel/eşebilirsiniz? 

fte •• Şimdi her şey ayaklarımın 
Q/fında •• 1 stediklerini öğrenmek 

cür' etini gösteren kim ? ! 

Dün de hava kapalı ve soğuk 
olmuştur. Kandilli rasathanesinin 
tesbit ettiğine göre dün azami 

hararet dereceıi dört, asgari 
üçtü. Dün sabah saat yediye 
kadar yağan yağmurun miktarı 

Yüzünüzü 
diğiniz 

cerrahlık sayesinde iste
şekle getirebilirsiniz! 

-21-

- Bugüne bugün Osmanlı e· 54 milimetredir. Bugün rüzglr 
linde sultan olan ki.mdir? k 

-22-
::: ~liba ba.zı ıartlarımz var. 

Vet •• 

~;;Ne de eanrengİ7. bir tavırla 
''UYorsmm··.. Zanm~dilir ki 
~tik b°!>ahtedilecek hürriyete bü
~ .. tr kı~" et vermek ist.i;·or~u
li d' Geçtı .. Y ;.vrum geçlı .. Gt•c 
'

1
>'orum .siz~ • Benden insanlık 

?at tuları uzaklaşalı yıllar olu • 
~ · lieeev ağa .. Kim olduğun 
)~· haberim yok .. Öğrenmiyc ni
~111ltt ise hiç yok seni .. Kim olur
ldlldol ! Yalnr.! biiki, gJ.nleri, §U üs 
~t e oturdnğt.r. çeki taşma şu clı· 
S\) deliğindcr vuran ı~ıklC\ saya 
L · 'leneleri dolduran ben cile cı-qt ~ ~ 

dııı' çıkara c:ileden çrknuş bir ka-
QİJ ~· • Bann yüksekten atmn .. 
t,

1 
ı, hiç b:r şeyin kıymeti knlma 

aı~lır ~azar.mdtl . Öhim? ~elk~ 
aı ek ıstcmiyorun: .. fakat bıl kıl 
tlııllttıden de nrttk korkmuyorum .• 
~arak, bi:~reh. anlıyar::ık zın· 
to d~ kalma!c~nnsd: duymıyan, 
iİ~1Yen, nnlamıyan bir kadit 
:rı 1

1 l'nezard.t ı;ürünu·k eibette ha· 
t 1<lır .. t·fo c· f'J'~1n? 

~, ~aki ona hayretle bakıycrdu. 
~1~1!ahın kısa lıir müddet sesi 
~.'\Qtadı. Sonra Den iş pa~:ı söze 
~!lı: 

Dervi§ paşa ile vezir Hüseyin poyraz, hava kapah olaca br. 
pata bir ağızdan: Yine rasathanenin verdiği ma-

- Efendimiz, şevketlu, kud- lumata göre bugün hava daha 
retlu padişahımız sultan Murat sogvuk olacaktır. Bugün bir sulu 
ham salis hazretleridir. d 

kar da muhtemel görülmekte ir. 
- Ne tuhaf!. Bu zatın akıbeti 

sultan Muradın akibetiyle tıpatıp Karaden:zdelri fırtına şidde-
birdir. O da bunun gibi bir hafv tini kaybetmiştir. Vapurlar mun
ta içinde ölecektir. Bakın şuı-a· ta zaman seferlerine devam et-
ya.. mektedirler. 

Derviş paşanın elinden meş'a- Bir italyan şilebl karaya otutdu 
leyi aldı. lci saman dolu !Iİlter-in 0 .. r· f b b · .. d .. · 
üstüne tuttu: · un ıcare ı a nye mu urı-

- Bakın şuraya! Şu kireç çiz· yetinden öğrendiğimize göre man-
gileri görüyor musunuz? ganez madeni yüklü olduğu bal-

- ? ! ... · de Karadenizden Akdenize ge· 
- Bunlar iki senedenberi gü- çen Şkenderi kumkanyasma men-

nü gününe yaptığın hesaplar<lır. 
Yarın şu yanktan zindana vuran sup F ortonston isimli bir ltalyan 
ışık bu çeki taşının üstünden geç- şilebi Y eniköyde karaya otur
tiği anda padi~ahın yaşıyacak da.- muıtur. 
ha altı günii kalacak.. Şu satırları yazdığım dakikada 

Muradı salisin sırtından buz k henüz gemi urtarılamamıştır. gibi bir ter boşanmıştı. Kadın 
devam etti: Tahlisiye vesaiti şilebi kurtarma-

- Kararlıkla:.·a baktım. Ye- ğa çalışmaktadular. 
rine geçecek olan çok lmnlıar ha- Halep vapurnnun getçirdl§I kaza 
re~et edecek... KnrdeşJeri;ıi ö~ : Dün gece Kadıköy poıtasmı • 
diırecek, babasmm vezırlcrını k k üzere t 2110 d 
'"Id·· k ya ma saa , a o nrece .. 

Pad;şahın artık dinlemiye ta - köprüden haaeket eden Seyrise-

'tt!.._ Hatun.. Sen yıldızlardan 
ar rnısın? 1 Ameliyattan evvel ve sonra 

~ IC~dın onu tepeden tırnağa ka· 
l' Süzdü de öyle cc\:>.p •;erdi: hamm .. lü lmlmamı~tı: fainin Halep vapuru yolda dü-

- Sus! - dedi - Y €-ler... men makinesindeki bir bozuk-
Hanımlar? 

~ - Anlardım ... - dedi -- Fa· 
ll\t Yıldızım ~öndüktcn sonra ... O· 
~ da unutmus o1:snm .. Gülmeyi -

- Yaa .. DemcJ- ki hizmeti.mi l kt dolayı limanda demirli 
k . f• .. d'" .. u an a ı gor unuz .. 

Bugün size bütün kadınhğı 
hatta bütün beşeriyeti kurtaran 
yepyeni bir cerrahiden, güzellik 
cerrahisinden bahsedeceğim. ~. r·1 ı· ~ 1. . ,e azım ee ır .. 

Padisah knpıya doğru yürüdü; bu'.unan Dalmaçya yapurunun 

tU - İşittik l.i sen Geleceği bu 
hiç ses cık rmadı. üzerine dü~mUştür. Her nekadar Bilmem bu ihtisas memleketi

nizde kafi derecede taammüm et-1 11llcn nnlmmı:sm .. 
.._ Anforclım .. 

Kadın hemen onu önledi: yolcular biraz korku geçirmişler· 
- Pe~~i ama vaclinizden niçin sede vapurda hasar olmadığı 

~ .._ Demek hi artık yılclrzlan o
•ıtııyors':.ln ... 

h:ı~~~~~!?;ı°:s:ı~~::m~kı:i~el:;; anlaşılmış makinesinin tamirin-
den sonra vapur 20 dakika tef.iniz .. 

miş midir? Yalnız şunu söyliyebili·' 
rim ki şimdi yüzünde ufak bir ku· 
ıuru olan Avrupalı kadın dişçiye 
gidiyormuş gibi güzellik oper~tör
Jerine müracaat etmek için bir da· 

rmt111edi) hir le Kadıköyiine varmıştır. tiil~adınm yü:z:ünde gene bir acı 
\lıtıseme belirdi: ================'=============:;;::;;:~ 

~~Şimdi - dedi - D:ıhn ziya- • Japon 1• htı• la" fı bt l'ukscldim. Yıldızların aydm-
"'1tı~~a beliren esrar karanlıkla • 

kika tereddüt etmiyor. 
Hatta kusurlu olmıyan yüzlü 

kadınlar bile çehrelerine iıtedikle· 
ri !ekli vermek için güzellik ope
ratyrlerine müracaat ediyorlar. d, ·~~~de saklanan sırların yanın- e ı·ıı·,yor mu'· t:o "'Ade kalıyor .. 

.._ G•ne anlıyorsun öyleyse .. - Bazı memleketlerde bir cf sa ne 
gibi dinlenen güzellik cerrahisi ~ ....... Elbette .. Gözlerimiz şimdi T k mahafil·ı nı.kbı·nıı·k go·· sterı·yor l'anlıkların ısırrın:ı erdi. )( o t.. yo Ji 

•i· \rhe Ani bir hareketle sırtındaki 
~a örtüyü yere fırlatıp üstüne 

bugün mevcuttur. 

trak bağırdı: 
ı,l' .._ l~te!.. Şimdi l)er şey ayak· 
)Q 

1llıın altında.. Hanrıiniz isti -
t\i tıunuz .. fstedilderini öğrenmek 

Tok)o, 1 - (A.A.) - Ticn - l'sin
de vaziyet tekrar sakinleşmiştir. Son 
günlerdeki vukuat Cemiyeti Akvam 
mecfü;foce pek ynhında çin ye Japon 
hüJ,umetJeri tarafından kabul edile. 

ltttini nösteren k!m? 
la b bileceı, şekilde bir karar sureti tanzf-

'd ~'lUJnya suratın iki "'özü, bec 
~ 0 :ı mine ait mesainin nihayet bulacağım 

tlta~ın üstünde birer dakika <lu- tahmfo cttirmiye müsaittir. 
"" dolaştı: 

u ..._ istikbalini öğrenmiye cüret Tsit..-:ikar taraflarında duyulan tek 
·~era kirn? tük tiifek sesleri müstesna olmak U-

..._ B zere 1\fançurinin hiç hir yerinde hi~ ,,. en ..• 
~İt-radişah bu tek kr•imeyi bo'!uk bir karışıklık görülmemektedir. Bü-

.!,.es)e ve ne hafif söylemişti. tiin bu haller buhranın en çetin saf
~ (\.8.dın bir kolunu ona doğru ha.sının nihayet bulduğu ve yakında 
t~ tarak öbür eliyle gözlerini ört- nisbi hir sifüun hasıl olacağı hususun
~'*! kSonra, birdenbire acı bir da Tokyo mnhafilinde ümit ve nik -
"'le: la Örtünün üstüne kapana • binlik lıislerinin hüküm sürmiye baş-

' lamasını temin eden flmiller suretin-
()1 .. .._ Ölüm! - deye ba=:ırdı - de telfıkki olunmaktadır. 
ıı .~ar!.. Paris, 1 (A.A.) - Cemiyeti Ak -

Dikkat edin: 
kfımetinin göndereceği talimata inti- Yüzünüzü istediğiniz şekle 
zar edilmektedir. getirebilirsiniz diyorum. Ben de 

Cemiyeti Akvam meclisinin mesai- bir çokları gibi tıbbın bu bulun • 
sini iki üç güne kadar bitireceği ri\'a- k f" t ·· tmeden 

1
·nan . . maz aş ı aammum e • 

yet edılmektedır. mazdım. Yüzünü düzeltmek için 
Ç!n ve cemiyeti akvamın kestirmiş kadının behemehal ya· 

kararı rası gözükür zannediyordum. Hal 
Paris, 1- (A.A.) - Çin murahha.c:: buki binlerce tecrübelerini gö

heyeti Cem~yeti ?kvnrn ~eclisi tar?· zümlc gördükten sonra inandım. 
fında.n tanzım edılen ve bılhassa Chın Şimdi müşterilerim arasında car-
- Chow havaUsinde bitaraf bir mm- -
tak .. d fr"lm · d b h pık burunlu, çok burusmuş alınlı 

a Yucu e g~ 1 ,.1 .hesın en a se- bir kadına tesadüf etti~im zaman, 
den karar suretı J,ıyı ası hnkkmda ·ık . . b · .. Irk h 
meclisle mutabık kalmıştır. ı .. ışım ona ır şu.ze ı .ccrra mka 

h muracaat etmesını tavsıye etme 
Çin mür.ıhhas eyeti gazetelere oluyor. 

·rnki beyanatında Japon askerlerinin c·· ll'k t b 
· .• 1.:1 k ld k uze ı operasyonunun ıs ıra ı 

Chın - Chow dan çeru me te o u · d b" '"k d ~·ıd· Ek · ·1d· 
]arının bir hakikat olduğu anlaşıldı- . ~ uyu e1ş

1 ır. lsder~ cı. !n 
v t kd' d Çi h"ku· t" • C . t' ıçmden ame ıyat yapı ıgı ıçın 
gı a ır e n u me rnın emıye ı .. . k l ·h · ı· d k 
Ak 1. · d hazı ı k yuzde ız ·aması ı tıma ı e yo ->am mec ısın e r anan ·arar 

t. · 11.1 • • t tahl' tur. sure ını n ançurunn ama men ı. 

yesi için bir müddet tayin etmekı;;i • Yalnız yüzünüzün profilini is
zin - kabule hazır olduğunu söyle. tediğiniz şekle getirmek için mü

racaat edeceğiniz doktorun o iş • miştir. 

Kadınlar ekseri yüz liuru,uk1u· 
ğundan tikayet ederler; bir kısmı 
da burunlarının şeklini beğen• 
mezler. 

Nadiren ağız çarpık olur. 
Çehredeki bu üç kusurun ame

liyatla iki günde tashih edilmesi 
işten bile değildir • 

Yüzdeki buruşukluklar için ev· 
velce başka bir us~ kullamlırdı. 
Bu usulün ilk seneler. fevkalade 
neticeleri görülmüştü. Sonra bel• 
li oldu ki, Parafin şırıngasile bu· 
ruşuklar düzeltilince bir kaç sene 
sonra cildin altına şiringa edilen 
parafinler toplu bir halde yanak .. 
ların bir köşesine kayarak yüzde 
ur gibi bir ceviz kabarıklığı hasıl 
ediyor. 

Onun için parafin şiringasile 
buruşuklarm tashihi itibardan 
düşmüştür. Bazı güzel fakat çeh• 
resindeki küçük kusurlardan do· 
layı çok güzel oldukları belli oJ .. 
mıyan kadınların mütehassıs bir 
operatöre müracaat etmemelerine 
hayret etmemek elden gelmez. 

Göz kenarlarındaki buruşulC • 
lukları sac arasından yapılan a· 
meliyatla tashih ettikleri için yüz· • 
de hiç bıçak izi kalmıyor. 

Size güzellik cerrahisinin haki· 
kalen mevcut olduğunu ispat et • 
mek için bir de resim veriyorum. 

iki fotoğraftan da göreceksi • 
niz; evvelce burnu köprülü olan 
bu kadın ameliyattan sonra bari· 
kuiade güzelleşmiı ve burnunun 
şekli tamamen değişmiştir. Ar • 
tık bu resmi gördükten sonra çeh· 
renizdeki kusurların tashihi için 
operatöre müracaat etmekten kork 

d v•1 '? rnazsınız egı mı .... 

!'ııl~ Çuncü Murat, yıldınmla vu· vam mecli~i tahrir komitesi Çin - Ja
~ Ut gibi, hareketsiz kaldı .. Ba- pon ihtilflfının halli hakkındaki pro -
~i dnu kolundan tutmasaydı, ~el- jeyi hazırlayıp hitirmiye çalışmakta -
~korkusundan yere yuvarla- dır. işte bunun için dir ıki meclisin 

1
• buğün içtimaı beklenmemektedir. Japonyanın talebl 

(Bitmetfi) 
lerde biraz tecrübesi olması şart· ·-------------

~i~ Ölüm var •. - diye devam ihtilafın halli yolunda hissolunur 'it h dın - Bir ay?· Hayır hayır. derecede terakkiler elde edildiği ka
' ()tfta. içinde ölüm ve SOntd ge· naati hüküm ı<Ürmektedir. Çünkü 

Uıtıle 
it· l r var .. · Nanldn hükumeti meclisin teklif et -ır ihza sustu. Sonra: · 

l. .._ S tiği projeyi olduğu gibi ve Mançuri-~d en öleceksin - dedi -
~~n ıonra gelen senden gelen· nin tahliyesi hakkında hiç bir müd-
~ hepaini sana gönderecelc:.. det tayin etmek5izin kabul etmiştir. 
:... levenler sana lanet edecek- Japon murahhas heyeti de evvelce 
~·~1 Şu yanındakiler hep cellat- şart koşmuş olduğu beş es."ls nokta 

;ıt.~! hakJnnda en-el beevvel bir anlaşma 
'tı~tlldanm ruha haşyet veren yapılması hususundaki talebinden nz 
~~.içinde, yerde kara bir ör- ge~miştir. Yalnız l\.fançuride sükun 
~S L toılerini dikip yalnız ulum· ve fo7Jbatın temini çareleri hakkında 

q-L b 1 1 bir fildr ihtilafı hüküm sürmekte ol-~ ~duer veren u !Om ağız ı Ka· 
~ den korkunctu. Elini göz· duğu söylenmektedir. 
'-' il iiıtünden k~ldırarak eaJi- Cemiyeti Akyam meclisinin bu hu· 

lordu& · susta.ki teklifleri hakkında Tokyo hil· 

Paris, 1 (A.A.) - Cemiyeti Akva
mın bitaraf bir mıntaka tesisi hak • 
kındaki vazifesi, Japonyanın, yalnız 

l\fançuride bulunan tebeasmın emni -
yetini temin etmek istemesile değil, 
şimali Çine dair olan talepleri.le de 
müşkülat kespetmektedir. 

Japon heyeti murahhasa.sının, her 
zaman ve M:ınçurinin her tarafında 
Japon kuvvetlerinin haydutlara kar~ı 
polis vazifesini ifa etmesi hususunda 
Cemiyeti Akvamın müsaadesini talep 
eylemesine dair hükumetten yeni ta
limat almış olduğu söylenmektedir. 
Japon murahhası marki lto bu noktai 
nazarını meclis huzurunda izah et • 
miş fakat meclis bu talebi pek jazla 
bulıDu§tur. 

tır. Şimdi güzellik cerrahisinde· 
ki yaşıyan eserile şöhret bulmuş 
yüzlerce operatör bulabileceğiniz 
için ayrıca doktor ismi ver.mck 
lüzumunu hissetmiyorum. Y almz 
bu işi ilk defa keşfeden doktorun 
ismini veremem. 

Ameliyat ile yüzdeki kusurla
rın tashih edilebileceğini Avru -
pada ilk defa fenni bir şekilde 
ispat eden operatör; doktor Dar· 
tigoes'tir. 

An' aneye sadık eski profesör· 
ler arasında ilk ortaya atıldığı za
man adeta bir ihtilal yapan gü • 
zellik cerrahisinin makul olduiu· 
nu bugün eskiler de tasdik etmiş· 
lerdir. 

Kısa haberler 

Taşınan evkaf daireleri - Biı 
müddet e.,.vel Evkaf idaresine merbut 
dairelerden 5 nin Ankaraya taşınması 
karnrlaştınlmış ve üçii nakledilmişti. An· 
karadan Erkııf müdürlüğüne gelen bir 
emre göre geri kalan levazım ,·e kuyuda 
v:ı fi ye daiı el erinin ta~ınması Ankarada 
henüz münasip bina hulunamadığındaı:t 

3 ay için geri bırakılmıştır. 

Belediye encUmeninde -
Belediyede günlcrdenberi muamelesi bl· 
tirilemiyen bir takım yol insant ve ta
miratına müteallik: ihale muamelelerini 
yapmak üzere dün belediye dalmt en· 
cümenl fevkaldde bir toplantı yapma( 
ve bütün ihaleleri icra etmiştir. 
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Münakaşa ardan 
Sonra 

[Başm:ıkalemizden mftb:ıat] 
miye çalışmak cihan medeniyeti
nin istikbalini kurtarmak vazife
sile mlikellef olanlara aittir . 
Amerika rcisiclimhuru M. Hoo
ver Fransız başvekili M. (Laval) j 
Vaşingtona davet ettiği zaman 
efkan umumiye orada cereyan 
edecek müıakerelerden cihan 
iktısı:ıdi buhranının izalesine de
ğilse de hafifletilmesine matuf 
bazı kararlar bekliyordu. 

Fakat Vaşington seyahatinden 
beklenen bu neticelere dair ümit 
verici hiç bir haber sızmamıştı. 
Nihayet anlaşıldı ki Fransız baş-
t'ekili Vaşingtonda F ransanın 
Avrupada askeri, siyasi, mali 
diktatörlnk yapmak maksadın
dan çok uzaklarda olduğunu 
izah etmi , Amerika reisicüm
huru M. Hoovere bu hususta 
kat'i kanaat vermiş. Artık şimdı 
Amerikada hiç kimse Fransayı 
cihan sulhuniln önünde bir engel 
a-ibi göremezmiı 

Bu cihet sırf F r~nsız siya-
seti hariciyesinin Amerika hü
kumeti ve efkin umumiyesi kar
ıısında bir müdafaasından iba· 
rettir ki doğrudan doğruya daha 
%İyade Fransa hükumetini ve 
Fransız milletini alakadar eder. 
Başka memleketlerin asıl ehem

miyet verdilderi ~ey Vaşington 

ve Berlin seyahatlerinden beynel
milel siyaset sahasında ne gibi 
umumi neticeler husule gelebi
leceğini öğrenmektir. Aceba Va
ıington ve Berlin seyahatlerinden bu 
istikamette elde edilmiş oir ne
tice yok mudur? 

Fransız meclisi meb'usanında 
cereyan eden münakaşalarla 

bu münakaşaların ecnebi matbu
atta görülen akislerinden anlıyo-
ruz ki bugünlerde Berlinde ya
pılır.akta olan müzakereler sırf 
Hover'le Lava! mükalemelerinin 
bir neticesidir. Ve bu müzakere
Jerd~ yalnız Alman - Fransız mü
n<ls ·batının ıslahı değil, cihan 
ikhsadi buhranının tahfifi gayesi 
de istihdaf edilmektedir. Bu 
noktayı bitaraf efkarı umumiye 
hesabına memnuniyetle kaydet
mek lazımdır. 

Fakat acaba hakikaten Al
manyayı içerisine düştüğü fela
ketten çekip çıkarmsk mümkün 
olacak mıdır? Bu suretle Avrupa· 
wn maruz kaldığı büyük tehli
kelerin önüne geçmek kabil ola
cak mıdır? Bunu ancak yapılan 
müzakerelerin kat'i neticesi ve 
alınacak fili tedbirlerin fili eser
leri gösterecektir. Şimdiki halde 
herkes Almanyayı yalnız Fı nsa-
aanın kurtarabileceği kanaatinde
dir. Acaba Fransa Almanyayı 
kurtarmak için icap eden her 
fedakarlığa razı olabilecek midir? 
işte bu nokta biraz şüpheli gö
rillll yor. 

Vakıa Fran""'a "Almanya ba
taraa batsın baoa ne? Demiyor. 
Bilikiı elinden geldiği kadar 
onu kurtarmıya çalıfacağmı söy
lüyor. Fakat bunu söylerken: 
"Yapılacak fedakarlığın haddi 
var. Almanyayı çukurdnn çıkar
mak i terken kendimi uçurum
lara atomam. 

Herkesten evvel Almanyayı 
kurtaracak Fransa değil, gene 
Almanyadır. Almanya herşeyden 
evvel kendi kendini ıslah etme
lidir. Almanyaya yardım edile
bilir. Fakat bu yardım alacak
lılarının haklarını ve menfaatleR 
rini tamamen ilmek suretile 
değil. •. ., Diyor. 

Tabii her memleket ve her 
millet başkalarından e\·vel ken
disini düşünUr. Fransanın da bl>yle 
demesine eıas itibarile bak ver
mek ı.arurtdir. 

Bu ihtiyatkarlık her türlü yar
dımları esirgemekte bir to biye 
olarak kullanılır. Bioaenaleyh va
ziyet hakkında hakiki bir hUküm 
ve karar vermek için bu cihetin 
filiyatla tenevvllr etmesı ta
zım ıeliyor. 

• mnye um 
• n en, 

- 21 - Moris USblandan: la· 
Eski ·şıer için pek geç .• Fakat bugiin 

Vilayetler zabıta emurları içi
7
o 

imai e tiri ecek olan asgari 483 
Jerar açıktan açığa söylüyor- -Yalan .. Sen onu ancak. ya- a7.a A 5437 a, ım maaşapk~ 

için bayır •. 

du. Rus da bileğini kurtararak rın, burada göreceksin .. K~ndisi- elb. se ve a ::garA azanı' 
sordu: le görüımedin ya!.. f 

- Demek bu işte senın payın Baratof, Jerar'ın yeish.,den pek 4109 ade • a Ut a alı zar. 
Nelli - Rozdur. memnun oluyordu. Kininden bü-

- Demek itiraf ediyorsun? tün tedbirleri unutarak: USU • • • • 31 tarl"' 
Maksadın oydu ha? - Hakikati öğrenmek istiyor e ~ esri ISan 9 

_Evet! musun, dedi, öyleyse dinle, kendi hı·nden "tı" a e' mu·· nakasa"8 
Jerar yumruklarım srktı. sine mektup yazdım. O da kah•Jl J 

1 O h ld b etti. Gideceğim. ''e 
- a e et milyonu onu - Gidemezsin. Bırakmam. Se- konmuştur. ı"h a 1esı· 12 K. eVv •' satın almak için verdin! 

- Ey, ne olacak? :::n:ö:ıl~a:!~aeke~~e!:.reket yap- 931 e mu·· Sadif CU martesj güniJ, 
- Ve bundan İGtifade etmek, _ Sen sanki böyle ş~yleı· y.:ıp- ti 

bu çocuğu pusuya düşürmek i~ti- mıyor musun? Mesel~ kontes Va- Saat 14 te n a a'da iüdüriye 
yorsun? lin'le .. Vaziyetten istifade etme-

- Daha sonra? din mi? Aradaki fark şu ki senin • d •• t şekk.11 konıİS' 
Jerar ilerledi. Karşı karşıya kelimelerle yaptığın işi ben para Um Um 1 Ye e m U 6 

duruyorlardı. ile yapıyorum. Sen gençsin, güzel lyonda icra ed· 0C0 t•ır. 
- Bu feci bir hareket olur, ain .• Kandırmasını biliyorsun. . ı 

::~;ğ~:r;a~:y~uk~ııa~:;;rs~~~E~ diy-oru~~t, ben aşkla harekete- Münakasaya iştirak edecekler 
vet, çaldıgwın parayı, çaldığın!.. A k ? N N 11' R ' d 

Artık yeter, anlıyor musun. Bu ıev-iyo/m=~~? e o, {' I ·- ozu ihale günü ve sa tinden evv.~ 
işin önüne geçeceğim. - Atk mı? Heves mi? Merak ki f 

- Geç kaldın yavrum. mı? Bilmem .. Hem bunun sana eşkali kanuniye dahilinde te 1 , 
- Geç mi kaldım? Daha yarı- lüzumu da yok. F al<at bütün ka- O 

na vakit var. Onu ancak yarın dınlar beni alakada:- eder ve on· name ve teminatlarını komisY ~ 
görece kain! ları müdafaa ederim. I~ 

Baratof güldü. - Kendine saklamak için mi? na tevdi edece ir. ÇIİaCak te"" 
- Yarın mı? Hayır ya.Yrur.':, al- - Ve bilhassa bunu müdafaa 

~::eı;:~un. Onu bu gece yansı gö ::~~n~m, zira ona hücum eden lif name erde haddi ayık oldU"' 
= ~:1:i:~::;,1~~~:s0;~rıa1 .. Ya- be-ni !h~ı ~~:~:~;'i~ıi~:~!~ ğuna komisyonca kanaat hasıl 

tak_otn:i::,ay~i:~.~ei~~~ce~t'iy· Bırak~:y:~~~ik1:f~~~? OIUrSa en müsait fiatı teklif e"' 
ye_nk~~~~~~~:r.ez. = ~;~:;:~ .b;.:~.v:~:~ ~::!on- denin uhdesine iha esi icra ve 

_ Hayır, yalan .. Nerede "tur· dan çaldığın ıervetc değil mi? t• ı 8 
duğunu bile bilmiyorsun! - o benim bileceğim iş. aksi takdirde pazarhk sure 1 

Baratof omuzlarım ıiıkti: - Hayır r d 

- Öyle mi zannediyor.sun? .• o dın_mfı~. kat .sana ne oluyo", çıldır- yap ırılacak. a ·pıer şartna rr1" 
nun Trokadero meyadnında otur-

yorsun? Fakat yavrum, telefon ne de hiç bir zaman clekunmıya- V0 numune eri Q e duğunu bilmiyorum mu 7.anne;Ji-ı - NeJli - Roz'a ne bu gece, •• • g •• rm Ve faıl~ 

rehberine bakmak, yol öğrenmek caksın. I" k •• h g•''ıf1 
için kafi değil mi? (Bitmedi) ma uma a ma uze e er \,.1 

l~~~-a·~~~~-s_A_._AL~·-K_0_· _d•-"~~~ ~üdüriyetiU~ ~iyede iko~iS/ 
::~~am;~:a~~ı::1~:~m:;~~r.ka::~~ yon ile istan ] o is mü düriye--) 
~~~~gu!~~::: 1:·1~hi;: •. ::~:!~ tine müra~~~ e ebi irler. (40_!!, 

K. O. ve 1. F. nın ayn ayrı şart
namelerle olan yulaf r pazarlıkla alı
nacaktır. lhnJesi 7 - 12 - 931 pa • 
zartesi günü saat l:l te komisyonumuz 
da )apılnca\tır. TnJiplerin şartna • 
mclcıinf almak üzere her gün n pa
zarlığa i~tirak edeceklerin de yevmi 
muayyenindc komisyonumuza müra • 
cantları. (61S) (4166) 

K O. ve brincj fırka kıtaatı hay
vanatının samanı ayrı ayrr şartna • 
melerle \'e pazarlrJda satın ahnacak
trr. ihalesi 7 - 12 - 931 tarih pazar 
t<'.si giinü ant 15 te lwmisyonumuzdn 
ynpılncnl,tır. Taliplerin şartnameyi 

nlrnnk üzere h<'r gün ve münakasaya 
iştirak ecl<'ceklerin de vakti muayyea 
ninde komi~yonumuıa miiracaatları. 

(fil:l) (4161) 

• • • 
1\. O. ve naklye taburunda mevcut 

2:i0 arabn giibre ı.atılncalctır. Taliple• 
rln gülıreJ i mezkur taburda görmcle· 
ri 'e s:ıtın almak icin de 9 - 12 - 931 
çarşamba günii sant ıs tc komisyonu· 
muza müracaatları. (611) 0200) 

~ . . 
Sa.m undaki kıtnnt nın ihtiyacı için 

329J7G l,ilo un knpnlı z:ırf usulile mü· 
nakn aya t.onmuştur. ihale tarihi 
19 - 12 - 9.Jl cumartesi gtinü saat 
15 tir. Taliplerin evsaf ve şeraiti an• 
lamak için her giın münakasaya işti
rak edeceklerin i e 1976 Ura teminatı 
nrnvakkntclerile ihale tarihinde Sam· 
sun Sa. Al. komisyonuna müracaat
larr. (617) (4198) 

• • • 
K. O. ve 1. fırka kıtaatı ıçın 

(5000) kilo domates salçası pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 7 - 12 - 931 ta• 
rih pazartesi günü saat 16 da komis
) onumuzda ynpılacal\tır. Taliplerin 
şartnnmesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 
yevmi rnuayyenindc komisyonumuza 
mürncaatları. (618) (4199) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulatından 

Taliplerin şartname ve nümunesini - B Q R S A 
terin o gün ''e saatten evvel teminat 1 G.. Ü Muhtırası 
ve teklif mektuplarının makbuz mu· un n 

d · · ~-------------- l K. evvel 93 1~ Acı!dı kabilin e mezkür komısyonun rıynse· -
1 Takvim-Çarş mba 2 K:ınunuenel Kon-ı blyo 

tine tevdi eylemeleri. (~) (3301,• 12 ·ınc·ı av l931. 22 Recep 1350 Scncnın 
* * * f· ransız Frangı 

Jstanbulda bulunan kıtaat ve mü· geçen günleri 331 kalan günler- 29 f lngiliz lirası Kr. 
csscsatın ekmek ''e erzaklarımn sene· GUneş - Doğuşu 6.50. l'anşı 16.16 ··ı.ı.. mukabili Dolar 

Namaz vakitleri - Sabah. 4,33 " " Liret ı lik naldiyatının pazarlığı yapılacak -
tır. thalesı· 2 _ 12 _ 931 ~ar .... ·amba Ôğle: 11,55. ikindı 14.30, ı\kşam 1640 Bcl~a 

Yatsı. 18,17, ımsal 4,41 nrahn 1 günü saat 1!) te ltomisyonuınuzcla ya- Is. l·rank 
Havo - Diın aıami h.ır:ıret 5, n~garl pılacalttır. Taliplerin şartnamesini rnucı.:haYVil ,c 

almak üzre her gün ve pazarlığa i~ti· 2 derece. Bu~iın rüıg~r 
rak etmek istiyenJerin de vakti muay- h:ıvıı kapalı olacaktır 

yeninde komisyonumuza miiracnatle- 1 1 
r1. <600> <4100> * • • ____ .:_yo __ _ 

lstanbul radyosu Kırklarelindeki kıtaat hayvanatı· 
nın ihtiyacı için ~13.000 kilo kuru ot 6 d:ın :' )c kııd:ır gramJı 1 • ,.,Q 
kapalı zurf usuliyle miinakac;ayn kon 8,:;0a kadar 11laıur '.! :ız, s.,o c.1an 9. J 

mu,tur. ihale tarihi 11 • ı~ . !J:.11 cu· ıı kndar tnzb:ınt, 9 ~O d:ın JOJO :ı k1 
dar nl:ıturkn s.:ız 

mıırtesl glinli "aal ı> tc 'Pnliplerin <?\' -------------~ 
saf ''C şeraiti anlamak için her g'iİn DAVET 
mlinaak~aya iştirak için de ihale tn- lstanbul lisesi mezunlrzrı ccmiy 
rihincle fürklarclj satın alma komis- tinden: 
yonun:ı mllracaatıarı. (5i:!) (39:1 ') Cemiyetin fe, kaHide gonı;rc,,i ı 1 a 

• • • nunucn·cl 931 cuma gtinü :uıt l.t k 
Çatalca M.st. l\h-. nin feshedilen O· Halk e\'İnde aktcclileccl\tir, "tlczun 

dun ntukavclcsi yerine ıniiteahhit arkadaşların teşriflerj rica oh nur. 
nam ve hesabına 475,997 kilo odun (:!078) 

rniibayaa cdJJcccktir. lhalesi 2-12-931 1===========::-=== 
tarih ve çarşamba gUnü saat 15,5 ta 
komi yonumuzda yapılacaktır. Ta -
]iplerin şartnamesini almak Uzerc her 
glln \'e pazarlığa i~tira'k edeceklerin 
de yevmi muayycninde komis) onumu-
za müracaatlerL (605) (412n) 

"' .... 

nnlmcaya Jconmuştur. lh tle tarihı 
fi - 12 - 931 cumartesi ı.;unu a·lt 
15 tc taliplerin şeraiti ı;örı cb ıiı.e? <' 
her gün miinalrn~aya girnı<'! u r c\• 
teminat ve tclıllfnnrnclerile biı rı,t~ 
YC\ m \'C zarnam ihale el n en·el Sam· 
sunda 15 inci fırka satın nl:nn kom; 
yonunn muracaatlcri. (:jl2) (.37 'i) 
Miktarı Tcmınat Ga ·zoni 

Lirn Kurus 

.. 
" .. .... 
.... 
.... 

LC\'8 

rıorln 
Kuron 
Şilin~ 
reıcıa 

Mark 
Zloti 
1 enıt ı 

lrım Ulnıır 

\ tın 
\Jecldıv,. 

ııM nror 

B ırsa 
harıc 

ll 

o.}5. 15 f ncl fırk akıtan tının ihttyacı O· 

lan ve aşağıdaki cetvelde tesli111 ma. 
hallerile miktarları ve temiuatı mu· 
vakkate miktarlnn yazılı olnn on 
dört bin dokuz yüz kilo r-:ıde yağı 

4 - 11 - 931 tarihinden itibaren bir 
nY, müddetle kapalı zarf usulile mil· 

4800 
3600 
4400 
2100 

356 40 Sam~un 

30fi 00 Amasya 
an 00 Çorum 

~ 
j\bdol J 

Kerh D fidan Ses - ti f~ 
Ce-.det he\ ın şiiıleri intf~ar e~ 
lira Luks ~b'ı Fi. 2 lira 2°6 

178 00 Merzjfon 



~.:=bul Belediyesi ilBnları 1 
teri~ Topkapıda Ahmet paşa medresesi 15 No. h odası kiraya 
llıiiı. ıtıelc ve 17-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzre açık 

Ytdeye konmuştur. Teminat akçesi 250 kuruıtur. 
tt ~ '! efada Koğacılarda defterdar Recai efendi mektebi kira
Gır 'trılınek ve 3 kanunuevvel 931 perşembe günü ihale edilmek 
'1cçt ~üzayedesi bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Teminat 

taı 450 kuruştur. 
~ ~ Eınira-inda Koru caddesinde 17 numaralı dükkan kiraya 
'lllelc ve 17-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzre açık 

Ytdeye konmuştur. Teminat akçesi 4 liradır. 
~ ~ Kapah çarşıda Divrigi sokağında 50, 52, 54 No. lı dükkin 
~ 'Y\ verilmek ve 17-12-931 perşembe günü ihale edilmek üz

•Çık müzayedeye konmuştur. Teminat akçer.ıi 7 liradır. 
L._~ Vilayet idarei hususiycleri 926 senesi bütçesi pazarlıkla 
~lacaktır. Pazarlık 3 kanunuevvel 931 perşembe günüdür. 

lrııııat akçesi teklif edilecek bedelin yüzde 7,5 ğudur. 
'~ ~ocamustafa Paşada Kocamustafa Paşa medresesi 4 No.lı 
._tk 1 kiraya verilmek ve 17-12-931 perşembe günü ihale edil
tt.. lizere açık müzayedeye konmuştur, Temniat akçesi 150 ku
,hır. 

'Topkapıda Ahmet Paşa medresesi 13 No. lı odası kiraya 
lal~ ek ve 17·12-931 perşembe günü ihale edilmek üzere açık 

'Yedeye konmuştur. Teminat akçesi 250 kuruştur. 

tQ ~ San'atlar mektebi için lüzumlu olan 20 karyola, 20 yatak, 
~ ıttaniye ve 20 yastık, 40 yastık yüzü, 80 çarşaf 17-12-931 
~o tnıbe günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya 

~111Uftur. Teminat akçesi 49 Hradır. 
931~ Kapalı çarşıda Divriği sokağında 22 No. lı dükkan 17-12· 
"'1t Perşembe günU ihale edilmek üzere açık müzayedeye kon· 
l' tur. Teminat akçesi 2 liradır. 

~lllinat akçesi nakden kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye 
~ ak bankaya yatmhp alınacak makbuz ve yahut hükumetçe 
~ ebeı tanınmış bankalardan birinin teminat mektubu ile olur. 
~la zarflarda bu şekilde teminat makbuz veya mektubunu 
~ k •ınenin pullu bir nüshası ve ticaret ~dası vesikasını teklif 
~~ lubu içerisine koymak icap eder. Açık müzayede ve pazar• 
Ol tda ise yalnız teminat makbuz veya mektubu getirmekle 
~· Yukardaki iıler hakkında tartname almak veya görmek için 
ı._ Riln levazım müdürlüğüne müracoot etmelidir. Ve ihale gilnü 

llat on beşe kadar daimi encümene muracaat etmelidir. (4088) 

--tırırazı ıUhreviye hastanesi için lüzumu olan 33 karyola 3 
~ır kazan 17-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzere ka-

Zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 82 liradır. 

t ~ Beher metro murabbaına 280 kuruş kıymet takdir olunan 
~ Yangın yerinde Molla Gürani mahallesinde 5133, 5137 ba
to llumuah arsalar arasında 6,37 metro yüzünde ve 86,95 met
w.:~haaında belediye mali arsa 17-12-931 perşembe günü ihaJe 
~ek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 18 

50 lm.ruıtur. 
PAZARLIKLA ARPA VE SAMAN 

~ 321000 kilo arpa ile 340615 kilo saman pazarlıkla alına· 
~: Pazarlık 3 kanunuevvel 931 perşembe günüdür. Teminat 
~ı arpa için 1204 ve saman için 767 liradır. 
'~ Temizlik işleri için lüzumu olan 1000 faraş, 250 kilo sa-
9' ~l, kösele, 100 kilo araba urganı, 100 kilo vaketa, 100 kilo 
~Ph köıele, 90 paket toka, 5 kilo sarı balmumu, 50 çift beygir 
~ ldifesi, 25 çift merkep küfesi, 60 kilo kara çivi, 30 adet 
hı lcalburu, 29 adet beygir semeri 100 kilo keçi kılı, 150 çift 
lSQdtı,?1 üst halkası, 150 çift göğüslük, 150 çift paldum halkası 
~ ~ıft çeki baladı çengeli, 150 çift çeki baladı zinciri, 25 adet 
~ lcıioluk ölçek, 25 adet 2 kiloluk &lçek pazarlıkla alınacakbr. 
ts;ttr.lık 3 kanunuevvel 931 perşembe günüdür. Teminat akçesi 
~l li.ra 50 kuruıtur. Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya 
~~ tdıyeden alınacak irsaliyeyi bankaya yatırıp alınacak makbuz 
~lhut hük\lmetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek te
~ nıektubu ile olur. Kapalı zarflarda teminat makbuzu veya 
' bu, ıartnamenin pullu bir nüshası ve ticaret odası vesika· 
~, ltldif mektubu içeri~ine koymak lazımdır. Açık müzayede 
~•zarlıklarda ise yalnız teminat makbuz veya mektubunu ge· 
~~elde olur. Yukarda yazılı işler hakkında şartname almak 
'-'tÜ ~örmek için her gün levazım müdUrlülüne milracaat edil
~~ dır. Ve ihale günü ise saat on beşe kadar daimi encümene 

't•at etmelidir. (4086) 

"-' ~lıer metro murabbaına 4 lira luymet konulan Aksaray yan· 
'Yerinde 21 inci adada 1152-1148, 1154, 173-9, 114 harita 
~b•ralı atsalar arasında 2,90 metro yüzünde 110,10 metro mu· 
~b•ı sahasında Belediye mali arsa satılmak ve 24-12-931 per
~\b.:~ gfinü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. 
~t akçesi 33 liradır. 

x 
~her metro murabbama 3 lira 50 kuruş kıymet konulan 
~r&nırük yangın yerinde Hatice Sultan mahallesinde 53 ncü 
"~' 4,65 metro yüzünde ve 41,85 metro murabbaı sahasında 
~Ye mali arsa satılmak ve 24-12-931 per5embe günü ihale 
~d tk Ozere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 11 

ar. 

~lıtr metro murabbaına 10~ira kıymet konulan Şehzadeba
\ 33,. l-loıkadem mahallesinde Mahmut efendi mektebi ıokağın
"'- b~4 numaralı 648 metre murabbaı sahasıııda belediye mali 
' ır hafta müddetle açık müzayedeye konulmuş. Pazarlıkla 

'-ktır. Taliplerin pazarlık için 10 - 12 - 931 perıembc günü 

7- VAKiT 2 Kanunuevvel 1931 -

öksürenlere: KATRAN Hakkı krem 
Gayrimübadiller takdiri kıymet 

komisyonu riyasetinden: 
l~vvelce te.,rzi edilen yüzde ikileri11i aldıktan sonra 

kararları \Te istihkak miktarları değişıniş olaı1 Gay
rimiibaclillerden aşağıda numaraları )'azılı karar sa
hipleriniıı yüzde ikilerini almak Üzere 2/12/931 Çar
şamba giinii saat 10dan 16ya kadar kon1isyo11a ınüra
caatları. ( 4206) 

Karar No. Karar No Karar No. Karar No. Karar No 

1025 1042 1051 1058 1067 
1026 
1029 

1048 
1044 

1052 
1058 

1031 1047 1054 
1037 1049 1055 

1061 
1062 
1063 
1066 

1068 
1071 
1073 
1076 

Eczane ve Ecza depolarile koyun 
sahiplerine 

Koyun ve keçilerin 
kelebek h.atalıj'ı için 
bükamet tarafından 
imal ettirilen Disto· ı 
fajln hayvan sahiple
rine, ecza depolanna 
ve eczahanelere ucuz 
olarak sablmaktadır. 
On koyun için beher 
kutuau 75 kuruıtur. 
Hastahk mevaimi do· 

layısile seri surette tedarik için dojrudan doğruya Selimiyedc 

Yüksek Baytar mektebinde Distofajin imalıtbaneaine mGracaat 

edilmesi. 3996 

PETROL 
Saç dökftlmeslnln ve kepeklerin en 

milssir lleAcıdır. 
Saçları uzahr, kuvvetlendirir, parlabr ve mikroplan imha eder. 

Eczane ve Parfümeri mağazalannda arayınız. 

Istanbul baro riyasetinden: 
Baro heyeti umumiyesi dahili nizamnamenin muaddel 12 inci 

maddesi mucibince 7-12-931 tarihine müıadif pazartesi aünü 
saat on beşte adiyen içtima edeceiinden rilfekımn yevm ve ıa
ati mezkurda Baroya teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1- idare raporu kıraati. 
2- 932 Blltçesinin kabulü. 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız ........................................... -................. . 

Ticaret işleri umum mttdttrlUğUnden: 
39 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan 

ecnebi şirketlerinden (Kompani Enternasyonal de Varonll ede gran Ekspres 
Oropccn - Conıpngnie Intcrnationale des Wagone Uts et des Grands Ex· 
press Europeens) şirketi bu kerre müracaatla 5 mayıs 931 tarihli ftvkalfıde 
hisscclnrlar heyeti umumiycsinde şirket müddetinin 5 mayış 931 tuihinden 
itibaren 30 sene daha temdit edildiğini blldirmit ve ltmn gelen vesikayı ver
miştir. 

l{eyfiyct kanuni hükümlere muvafık görülmüş olrt'akla ilAn olunur. 

saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmeleri. Teminat 
akçesi 486 liradır. 

Teminat akçesi nakden kabul edilmeı. Ya belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatırıhp alınacak makbuzu Teyahut hükü
metçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mek
tubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile iha
le giinü saat on be§e kadar daimt encllmene mllracaat edilmeli
dir. Yukanda yazılı işler hakkında da ıartnamelerini görmek ve 
lazım gelen izahatı almak üzre berglln levazım mUdürlüğOne 
müracaat edilmelidir. (4209) ---Beyoğlu belediye ıubeıindt:n: Bir diıi ke~i bulunmuttur.Sekiz 
gün içinde sahibi müracaat etmeue satılacaktır. (4211) 

SEYRISEF AiN 
Merkez ıcentlSl: Galata lı.:öprfi başı B. 2362 
Subc A. Sirkeci .Muhürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) vapuru 3 Kl· 

nunuenel Perıembc 17 de 
Galata nhtımından kalkacak 

ve Zonguldak, Inebolu, Sinop, 
Samıun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

Gireson, Trabzon, Rize ve 

Hopaya gi~ecektir. Dönüşte 

bu iskelelerle birlikte Pazar, 
Sürmene ve Polathaaeye de 
uğrıyacaktır. 

MERSiN POSTASI 
(Mabmutşevketpaşa) 4 Kl

nunuevveJ Cuma 1 O da Galata 

nhtmından kalkar. • • :::::::::::::-.::::==:::::::::::;:::::::::::=:==::: 

ıı Sadık Zade Bira- ft 
u derler vapurları a 
ı1.. Kara eniz u 

POSTASI n 
Muhalefeti hava hasebile ha- İl 

reketi teahhur eden l 
Sakarya ~I 

il 

Vapuru Bag8D il 
akşam saat 17 de Sirkeci ~ 
nhtımından hareketle (Zon· il 
guldak, lnebolu, A~ancık, jl 
Samsun, Ordu, Gıresun, :i 
Trabzon, ve Rize ye) azimet ;: 
ve avdett~ a~~· iskelelerle !İ 
Görele ve Unyeye uğn· g 
yarak avdet edecektir. !I 

Fazla tafsilat için Sirkecide ;j 
Meymenet Hanı altında ecen· 5: 
teliğine müracaat. Tel. 22134 ii 

111~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Gazi Hasan paşa vakh mU· 
tevelll kaymakamlı§ından 

Vakfın Rumeli fenerinde kain 
38 No. dükkan arsası 20 gün 
mOddetle müzayedeye vazolun• 
muş 200 lirada talibi uhtesinde 
bulunmut olmakla fazlasına ta
lip olanların hanunuevvelin 17 
inci perşembe gününe kadar pey 
akçelerile birlikte Kasımpaşada 
Gizi Hasan paşa vakfına mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur.4031 

Kadıköy 
Süreyya Sinemaaındaı 

Çarşamba akşamı saat 9 da 
KALAMIŞ PANSiYONU 

Operet 3 Perde 
Yazan: Yusuf Nuri B. 

••Hn••••••Heeeeeeeee•e•e••••••••••••••eeeee8el ........... 
V AIHT l\fath:ıar;:ı 

neşriyat müdürü: Refik Ahit} et 
Sahibi: Mehmet Asım, umumt 



ı=::::8 -VAKiT 2Klmmuenel1931~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~~~ ~ 
Mütekaidin , Eytam ve 

Üsküdar MaJmüdörlüğüoün Tediye Kadıköy MalmüdürJüğünün 

~ünleri Tediye günleri 

Paşakapısındaki dairei mahsus ta Kadıköy tediye şubesi Kadıköy Hali 
içinde 

Biriııci kişe ikinci kişe Birinci kişe ikinci kişe 

Asker Dul ve Mülkiye dul ve Asker Dul ve Mülkiye Dul ve 
Yetimleri yetimleri Yetimleri yetimleri 

J 30001 30235 3 21001 21278 3 26000 26250 3 16000 16150 
5 30238 30485 5 21281 21564 5 26251 26500 5 16151 1630'.) 
6 30486 30714 6 21565 21S25 6 26501 26750 6 16301 16450 
7 30717 30942 Askeri tekaütler 7 26751 27000 7 16451 16600 

Aram il Maaş Cetveli 
Eminönü. malmildürlüğiinün tediye gttntetl ' 

~' 
Beyazıt tediye şubesi (Beyazıtta 11181- ( Sultanahmet tediye şubesi mülga düyu

nu umumiye binasında kiıelerde 

Birinci kişe ikinci kiıe 

Askeri dul ve Mülkiye dul ve 
yetimleri yetimleri 

3 8001 8205 3 5001 5230 
5 8205 8406 5 5231 5505 
6 8407 8602 6 5507 5699 
7 8603 8877 

ga zat maaşlan dairesinde) 

Birinci kişe 

Askeri dul ve 
yetimleri 

3 1 221 
5 222 447 
6 448 689 
7 690 921 

ikİ!Jci ~ 

Mülkiye du! •• 
yetimleri 

3 
5 
6 
7 

1 
233 
491 
748 

9 30943 31208 7 33003 33249 9 270)2 27250 9 
JO 31212 31490 33250 33464 10 27251 2750J ıo 

9 

16601 16750 9 8878 9071 
16751 16900 Asker tekaütleri 

Mülkiye tekaütleri 

7 5501 6794 

g 922 1230 

Asker tekaütleri 
Mülkiye tekantletİ 
9 2001 22~ 

10 2211 2~2 
12 2471 2 

~ 
12 31491 31785 10 33465 33670 12 27501 27770 12 16901 17020 9 6795 6998 3001 

~ 
13 31786 32098 Asker tekaütleri Mülkiye tekaütleri 

10 10001 10200 10 3218 ~. 
1 ::? 33671 33880 

Mülkiye tekaütleri 13 33881 34130 13 28000 28300 13 18000 18150 
12 10201 10396 
13 10397 10586 

ilmiye eytamı 12 3219 
13 3403 

3402 
3620 

~ 
@! 

Hidematı vataııi1' ~ 14 22503 22785 14 34131 34468 14 28301 28#JOO 14 l 8151 18300 14 10587 10825 ı4 3621 3835 
16 22786 23008 16 28601 28909 16 18301 18450 ~ 

10 soı 550 
16 10826 !09i8 16 3836 3969 

17 23009 23035 ilmiye tekaütleri 17 28901 29IO'.) 17 18451 18620 ~ 

16 3002 3034 19 29101 29370 19 ilmiye ve avans . J' ~&;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~ 
Beyogvlu Malmüdürlügvünün Beşiktaş Malmü- F t•h M ı üdil ı·· "'.. .. t dl e gllnleri 'il , dürlüğünün Tediye 8 1 8 m r ugunun e Y 

Tediye günleri günleri 

Beyoğlu tediye 
ıubesi 

[Galııtasaray fü~i arka· 
sındalr:i dıirei mahsusda] 

Kasımpaşa tediye 
şubesi 

[Ka~ımpaşada Ca.miike· 
birde daire! mahsusda] 

Beşiktaş tediye 
şubesi 

[Akaretlerde Cümhuriyet 
hlak fırkası binasında] 

Eski Fatih tediye şubesi 
[Mülga düyunu umumiye bina5ındaki kjşelerde] 

Samatya tediye 
(Samatyada Sulu manastırda 

bitişiindedir) 

şubesi 
~laliye şubesi 

. __;,I ~ 

Eyilp tediye pb~ ~ı 
Eyüp Oyuncak'1~ 
Sok:ullu medre!e ~ 

~ 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

3 
5 
6 
7 

50CX:>ı 

50201 
50401 
-50601 

50200 
50400 
50600 
50S:o 

Mülkiye Dul ve ye
timleri 

9 
10 

13001 
13201 

13200 
13550 

ilmiye tekaUtleri 

12 15001 1 s 18 
Mülkiye tekaütleri 
13 14011 f 42C0 
14 14201 14520 
Asker tckaütleri 

16 52001 52200. 
17 52201 52350 
19 52351 52500 
20 5~501 52700 

Askt:r Dul ve 
yetimleri 

3 20000 
5 20201 
6 20401 
7 20601 

20200 
20400 
20500 
20870 

Mülki Dul ve ye
timleri 

9 19501 19550 
Mülkiye tekaütleri 

1 O 19CO 1 191 l 2 
ilmiye tekaütleri 

12 2501 2517 
Askeri tekaütler 

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

Asker Dul ve 
Yetimleri 

3 45001 
5 45211 
6 45437 
1 45783 
9 46138 

45210 
45436 
45781 
46137 
46518 

Mülkiye Dul ve ye
timleri 

10 25001 25257 
12 2[;258 25547 
Askeri tekaütleri 

13 48001 48198 
14 48199 48605 
16 48607 48816 
17 48819 48989 
Mülkiye tekaütleri 

19 26001 262J9 
20 26241 26411 

Birinci kişe ikinci kişe 

Asker dul ve Mülkiye dul ve 
yetimleri yetimleri 

3 14001 14290 3 8001 8288 
5 14291 14592 5 8289 8578 
6 14593 14893 6 8579 8682 
7 14899 15227 Mülkiye tekaütleri 
9 15229 15548 

Asker tekaütleri 
7 10001 10047 
9 10048 10300 

ıo 17001 170ô7 10 10301 10409 
12 17068 17346 
13 17347 17607 
14 17609 17897 
16 17898 18015 

Birinci kişe 

Asker dul ve 
yetimleri 

3 4?502 42719 
5 42720 42948 
6 42949 43168 
7 43172 43387 
9 43389 43630 

ro 43631 43879 
12 43880 43955 

Mülkiye tekaütleri 

13 28001 28173 
14 28175 28404 
16 28405 28424 

ikinci kişe 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

3 29003 29267 
5 29270 29566 
6 29567 2971 l 

Asker tekaütleri 

7 40D03 40065 
9 40067 40259 
ıo 40260 40448 
12 40449 40672 
13 40674 40884 
14 40885 40895 
ilmiye maaşları 

16 4003 4069 

l~ 

Asker dul. 'ff ~ 
yetimlerı ~ 

3 36002 
5 36215 
6 36416 
7 36661 

3621~ 1

: 

56'' ~ 
#'fi ~ 
;66sS ~ 

"' ) yeddi ·~ 
Mülkiye dul ve ıtZl~ ~ 

9 32003 ~ ' 
Asker tekant ~ l 

9 38002 ~I 1 

10 38201 ~ 1 
12 38395 . ~ 

t1efl 1 l 
Mülkiye tek•8~ a 

12 32504 ~2641 ~ 
13 32569 

ilmiye 111aatfat' t 

()4Sl9 1 
14 04501 11 

1- Mülkiye ve ilmiye müte
kaidini ile askeriye ve mülkiye 
ve ilmiye Eytam ve eramil, ma
aşaatını mutcmetlerine verdir· 
mek istedikleri takdirde istida 
ile müracaat ~tme' ri ve istida-

l:ırına kendi tatbik imza veya 
mühürleri ile birlikte mutemet-

aş ile mutemedine ait olduğunu 
ikamet ettikleri mahalle ihtiyar 
heyetile esbabı maaşın ikamet 
ettiği veya merbut bulunduğu 
mahallin zabita amirine tastik 
ettirmeleri lazımdır. 

2 - Münhasıran Mütekaidini 
askeriye mulemet istidaoamele

rini ve berhayat ilmuhaberlerini 

bulunduğu mahallin askerlik şu
besine tastik ettirececek ve 

•tf 
buniardan ihtiyar heyetile .~) 
amirinin lastikli varakası il 
miyecektir. d~ ti' lerinin de imza veya mühürlerini 

vazetmeleri ve ayna zamanda bu 
imza veya mühürlerin sahibi ma-

3 - Noterden musad tıill" 1~ 
kiletname ibraz eden "d.r. ı 
bu kayıtlardan müstesna~ 

1 

... 
1 '1ahkeme ve icra ilanları 1 6 - 12 - 9:n tarihine rnüsadif pazar N f • k Al t"' d • 
1 - günü saat 12ila13 raddelerinde snl- a ıa ve a e ın en• 1 

·~h-fu_n_b_u_l_d-ar_d_il-nc-ü-.-k-~~m-e_m_u_r_fu--~~-~-i-~-r-in_i_n_b_u_h_a_k_la_n_n_ı_v_e~h-u~~~~ ~n hamarnında)~gdeth~I~tı• ~ 
ğundan: faiz ye nrnsarife dair olan iddialarmı da 3 numaralı mağazada açık arttır- Mübayaa edileceği ilan edilmekte olan eJli adet yol ıili~ıssif 1 Tamamına on dokuz bin dört yüz ilftn tarihinden itibaren yirmi gün rna ile satılacağından talip olanların nın münakasası görülen lüzum üzerine şimdilik tehir edı ~ 
kırk altı lira kıymd .takdir edilen içinde evrakı müsbitelcrile bildirmele· mezkur gün ''c sa.atta hazır buluna • tir. (4194) ~ 
Beyoğlunda Bedrettin mahallesinin 8 • ri Jfızırndrr. Aksi halde haldan tapu cak memuruna müracaat etmeleri -fldlV 
tik kabmtan cedit Me~rutiyet cadde- sicillerile sabit olmr.ranlar satış bede- ilan olunur. rafından Ayasofya kurbünde ishak Kartal maloı 
sinde atik 28 c:-dit SO, 80 - ı No. ıu linin paylaşmaStndan hariç kalrrlar. --1-s-ta_n_b_u_l -be-ş-in_c_i -ic-ra_me_mıı-rl_u_ğ-ıın-- paşa caddesinde 44 numaralı hanede }Ü"' Ü d 
mrut a.rsn tahtında perükar dükkanı- Alrtkadaranrn icra ve ifJas kanunu - dan: mukim müddesir efendi aleyhine rnah g D en: ıtJC~ 
nı müştenıil hariccil J,argir hanenin nun 11!> uncu maddesi hükmüne göre Galatada topı;ilar caddesinde 151 kememizde 931 _ 222 numara tahtın• Pendikte madam lrefill~~~~ b•rı' ~ 
tamamr ontuz iki hisse itibarile on tevfiki hareket etmeleri ,.e daha faz· d "k 1 33- ı· 1 k d konsol, •'·na, kar.\·ola, kut0fn.ıı·95,. numarali şarap fabrikasında bulun • a ı ame o unan , a ıra a aca a· ı 10v .. 
dört hissesi: la malumat almak istiyenlerin 929 - saire gibi emvali menkule ,...-1' 

muş olan ,.e clyevm ikametkahı mecw vasrndan dolayı müddesir Ef. namına deye v- -" 
Ve yine tamamma otuz üç bin yedi 119 dosya numarasile memuriyetimi· 1 b 1 tarihinden itibaren müzaye. :ırıU ,ı,.t"· 

hu u unan VANGEL efendiye. irsal kılınan arzuhal nushai saniyesi g .. yüz lira krymet takdir ediJen Galıtta· ze müracaattan iUn olunur. mıştır. 12·12-931 cumartesı d ııı 
d - ------------ Talaso Ye Jliyadi efendilere yedi mumaile'-·hin ikametgahının mechuli· 10 16 k d u·· .. .,c-e e -tt' da Ok~u l\fusa mahallesi Ye ca desin· • .; .1 ten ya a ar ın -ı . ~olJY." 

d lstanbul ikinci ticaret malıkeme- bin lira mukabilinde ipotek etmiş ol- vet· hasebile bilil tebligw iade edilmesi 1. d d d k · T !iplerırı e :ıtik 5 Mü. 57, 59, 61 Mü. 61 Mü. 61 w .; ı ın e evam e ece ıır. a ,'..t
1
()9). ./ 

Mü. 61 ve cedit 13, 71, 73, 75, 77 nu- sinden: dugunuz Galatada topçular caddesin· üzerine bermucibi talep ilanen tebligat yona müracaat eylemeleri. ~M" 
marııl .. rla murakkam du"kk· .. nlan mu"ca lstanbulda Urhaniye çarşrsında ti- de 151, 151 - 1 ,.e bülbül sokağinda dd . il.J"" 

.. " y 1 icra kılınmış ve mü eıaleyh müd • • Jll P 
temil bir bap ap:ırtımanın keza 32 caret e meşgul iken mahkemece ita • 18, 18 - 1 numarali elyevm alt katin- •• ~.ülki··· ·ye mektebı ...J 
hisse itibarile 14 hi~ açık arttırmr- nen iflAsma karar verilen çuhacı A- da şarap fabrikası ve üst katıari tu• deti muayyenesi zarfında ce - luğunden: ·ocl ~ 
ya v:ızedihniş olup 14 - K. evvel - ram l\luratyan efendinin alacakhla- tun deposu olarak kullanilmakta bu- vap vermemiş olmasından naşi Mektebimi.zin elli . bet• 4-P' 
931 tarihinde lhrtnameleri dı'vanhane· nna teklif eylediği kongurdatonun Junan binanin birinci artirma.-.; 19 - 5- 1 - 932 tarihine müsadif salı k içill J~ 

~ t dild. h · · · ı C< dönümünü kutlulama S t• l' 
ye talile ıedilerek 4-K. PIÜ-932 tari- as şe rı cannın a tıncı gününe 12 - 931 tarihinde cuma ertesi günü günü ( saat - 14 - de ) tahkik 1 '"' ,f': 
hine müsadif 'Pazartesl cünü sa.at 14 müsadit pazar günü saat bir bu~ukta saat 14 ten 16 ye kadar yapilacaği ha· celsesi akdi mukarrer bulunmuş 931 cuma günü saat d• 1~;.N 
teıı 16 v. kadar Is•"'-bul 4 u··ncu·· , .... ,_ alakadaranın yevmi ve Yakti me7..kur- dızdaki mektep binasın J~. •- "°"' ....... d b 1 1 kindaki dlıinat gazetelerle yapilmiş • ve bununda tahkikatı icra edilmek b .. tiiO JP ı-' 
~e açık attırma euretile satr- da mahkeme e u unma an luzumu Jacak olan içtimaa u . uıO f1' 
lac:akb:t. Artımuya ~tralt için yüz- ila nolunur. tır. llan tebliği yerine geçmek üzere üzere ilanen tebliğine karar verilmiş yelilerin teşrifleri ve ıl~, qtl' 

ı.... ------------- tarafiniza ilfınen tebliğ olunur. olduğundan müdeialeyhin yevmi ,.e ,,., 
de ~ pey akçesi alınır. Müterakim latanbul sekizine-; icra memurlu - -------------- vet makamına kabulii 
ve:g.i, l>dedfye, vakıf ica:releri mü~- ğundan: lstanbul malıkemei asliye ikinci hu- vakti mezkürd:ı. bizzat mahkemeye nur. (4207) ,.., '/ 
~\ittir. Baklan tapu eicilterile Bir borçtan dolayı talı ti hapse alı- kuk dairesinden: gelmediği ve tarafından bir vekil da- l!!!'!"!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~ıJ4 ... 
sabi~nuyan ipotekli alacaklılar ile nup paraya çevrilmesi sine karar ve- l\füdaf eayı milliye ,·ekaletine iza- hi göndermediği takdirde H. U. 1\1. K. da tahkikat icra edileceki ~) 
~ alAkad&ranm ve irtifak hakkı rilea elbiselik ve paltoluk kumaşların feUe avukat Süleyııwı Tevfik B. ~ maddt!i mahsusa.sına tevfikan &ıyabın mak üzere il~n olunur. (21 


