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Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edirne Meb'usu 

M. Şeref 

Istanbulun işgal olunduğu ve 
meb 'usların 

tevkif edildiği günlerde ... 

Kara Vasıf, Rauf, Adnan, Bekir Sami Beyler 
~illi hareketin başında görünmek istiyorlar .. 

Cihan cengi Osmanlı Dev· 
Jeti için bir "Monduros,, mü
tarekesile bitti. 

Bu mütareke İstanbul meb' 
usan kürausünde o zaman re
is olan zatın ğörüşünden, ri
yaset kürsüsünde Türk mille
tine anlatrtmdan daha başka, 
daha elim idi. Meb'usan Rei•İ 
asla bir mes'uliyet hiaaeai ka
bul etmiyordu. Şu yeniliti yal 
nız, yalnız "Talih,,denilen,yan 
lıt yürümüt İnsanlan teselli i
çin uydurulmuı ıorunmiyen 
bir manevi kudrete bağlıyordu. 

Talih te olsa meb'usan reisi 
sorgusuz, korkusuz dört yd 
bile bile ölüme sürükledikleri 
tat yaslanıp toprak döıenen 
Türk milletine vereceği cevap 
"Talih" mücerret sözü değildi. 

Artık tütmiyen ocağının ba 
şına çömelmİf aksaçb ninenin, 
elinin kmasile bir kötede bü
zülmüt kahnq taze gelinin 
timdi Süveyıin beyin kavu
ran kızgın çöllerinde, Kafka
sın damar donduran buzlu ÇU· 

kurlarında bir tümsecik bile 
bırakmadan gitmiı birdaha dön 
meyecek olan haıretli için 
döktükleri göc yaılanna Meb' • 
usan reisinin "Talih" i tam ye 
rinde bir cevap olamazdı. 

Bu talih Monduros'ta artık 
(-Osmanlı) saltanat ve devleti 
ölüm cezaıma çarpıldığı vakit 
belki çok yakışıksız bir it olsa 
c a arada hali hali anlaşılmı
} an bir haklı davaya cevap ve
rememitti. Bu haklı davayı an
lıyan kimdi?.. "Osmanlı,, va
ki milleti çürük nazariyesile, 
kafası kalbi dolmut gafiller 
sürüsünün derinden derine 
gürlüyen bir sesi duymasına 
ihtimal var mıydı? 

Ve nihayet "Monduros,, ta 
(Fermanı kaza cereyan) Os
manlı devletinin (Kellei bi. dev 
letini) kopardı, 

Yedi asrın vaki milleti olür 
ken yetmit asrın iradi milleti, 
Türk diriliyordu. 

Bundan sonra neler oldu ve 
tarih neler kaydetti? Hepimiz 
biliyoruz ve ..• dünü, dünün acı 
tatlı bütün intibaları içinde ya
şamrt bulunuyoruz. Yürüve· 
lim. 

lngilizler /Hecli!Ji meb'usanı 
basarken 

16 - Mart • 336 sabahı bü
tün lıtanbula asker çıkarılıyor 
du. Britanyanın alayları İstan
bul sokaklannda haykırarak 
nümayitler yapıyorlar ve .. Ge. 
milerin topları İstanbul üstü· 
ne çevrilmiı bulunuyordu. San 
ki Türkleri korkuttular. Buna 
Kutülemmare'de, Ariı'te Me
dine'de, Şam'da, Halep'te, 1-
rak'ta bir avuç Türkün kartı· 
ımda titriye titriye kaçacak de 
lik aradıklarını hatrrlıyarak on 
lar bile inariu.dılar .• Çanak
kale cevap veriyordu ... 

Türkün tarih ve dil kitabın 
da (Korku) yazılı değildir. O 
gün İstanbul mecliıi basılrnıt, 
millici sayılan beş on meb'us 
İngiliz kuvvetleri tarafından 
hapis edilmişti. 

Bekir Sami Bey 

Or.ada bizimle muarrz bir sa
ray ve bir Osmanlı hükumeti 
var. Yanlarında ise .istilacı 
dil§manlar mevcut .şu halde 
Anadolunun bir köşesinde 
toplanıp davamızı yürütmek 
daha salim, daha emin, daha 
doğru olur. lstanbul cazibeli, 
yumuşatıcı br yerdir. Burada 
felaketi görerek koşan arka
da.şiar korkarım ki Marmara
nın mavi kıyısında yumuşama 
sın/ar. 

Ekalliyette kaldık, meclis 
İstanbulda toplandı. 

İstanbul meclisi kurulduğu 
gün orada esen havadan ben 
çok üşümüştüm. Meclis açıl
mazdan önce görünen simalar 
arasında bir kuvvayı milliye 
mümessilliği peyda olmuştu. 

Mecliste Rauf kaptan, Ka
ra Vasıf, Bekir Sami, doktor 
Adnan, Hamit Beyler bu işin 
başında olduklarını her tavır 
ve hareketlerile göstermek İsti 
yorlardı. 

Meclisin açılmasından daha 
evvel baş olmayı kuranlar 
da peyda olmuştu. Bunların ba 
tında kendi kendine reisliği 
kunnut olan Hüseyin Kazım 
Bey vardı. Bu zat her meb'u
sa telgraflar çekerek hemen 
meclise iltihak etmelerini ade 
ta emir ediyordu. Bu kuvveti 
nereden almıştı?. Kimse bu 
muammayı düşünmüyordu. 
Telgrafı alan mec1ise koıuyor 
du. Ben Ankaradan dönerken 
meclise uğradım ve kendisine 
bu davetin sebebini sordum. 
Bizim için muti olan bir yer 
vardı. Ankarada Mustafa Ke
malin riyaset ettiği heyeti tem 
siliye. Bura51 İse meclise ilti
hak etmemiz için bize bir ita
rette bulunmamıştı. Hüseyin 
Kazım Beyin heyeti temsiliye 
ile alakası olmadığını öğrenin 
ce aynen kendisine şunları söy 
!edim: 

- Bu içtima için zatıalile
rine salahiyet veren makamı 
öğrenebilir miyim? 

Cevap veremedi. 
Arkadaılar gelmitti. Bir İç· 

tima oldu.Bu Kara Vasıfla Ra
uf kaptanın emir ve tensibiyle 
meclis açılınca divanı riyaset 
intihabı görütülmek üzere bir 
içtima idi. 

Ben de gittim. Şimdi ora
ya toplanmıı olanlar içinde gö 
zünde riyaset hırsı ateşi par

lstanbul Meb'usan meclisi lıyanları derhal seçtim. Söyle. 
söz dinlememenin cezasını çeki nen sözler hep birkaç şahsın 
yordu. Meb'usan İntihabı ya- riyasete, reiı vekilliğine inti
pddıktan sonra Mustafa Ke- hap edilmesine taallUk ediyor, 
mal kuvvayi milliye meb'usla- kimse meselenin asıl iç yüzünü 
rını Ankı.rada bir müşavereye kavrayamıyordu. Hemen he
davet etmişti. Hep gittik. O- nrerı reyler bir iki zat üzerinde 
rada, timdiki Büyük Erkinı toplanmıt gibiydi. Ayağa kalk 
harbiyenin oturduğu Ziraat hm, söz istedim ve aynen fUD· 
çiftliği binasında meclisin ner- lan söyledim: 
de toplanması da görüşüldü. _ Biz burada tabii günlerin 
Birçok meb'uı ve temsil heyeti İf gönnek, milleti temsil ey
azasile Paşalar da vardı. !emek için gelmiı, toplanmıı 

Hemen hemen ittifak ile meb'uaları değiliz. Bizi bura
İstanbulu bin bir mütalea ser- da toplıyan kudret ıizin demin 
dile tercih ettiler. Trakya meb denberi iddia ettiğiniz veçh Ü· 
usu buna muhalif kalmıştı. zere kanunu esasi değildir. 

Mü~aba ~u idi: 1 
- lstanbul emin değildir (Deva~ı var) 

MiLLiYET PAZAR TEŞRINISAl'U 

HARüCo HA~ERILER 
Genç Çin imparatoru 1 Ruslar ve 

. ? Bulgarlar 
tahta mi gelıyor • Münasebatın iadesi 

Y enidcn muharebeler oldu.Japon
lar daha şimale 

doğru çıkmağa hazırlanıyorlar 
LONDRA, 14 (A.A) - Tien

Tain'den Reuter ajansına bildirili
yor: 

Genç Çin İmparatorunun hare
ket etmiı olduğuna dair haber ne 
teyit ve ne de te.kzip edilmektedir; 
ancak aaliihiyettar mehafil, İmpara
torun meçhul bir .,emte götürülmek 
üzere Tien-Tsin'e nakledilmiı oldu
ğu teyit ediliyor. 

TIEN-TSIN, 14 (A.A.) - Sa
bık Çin imparatorunun hareketini 
müeyyet resmi bir . haber alınmamak 
la beraber saliihiyettar mehafil mu
maileyhin meçhul bir semte g-ibnek 
üzere Tien-Tsin'den ayrılmış oldu-
ğu zannında bulunmaktadır. 1 

ŞANGHAY, 13 (A.A.) - Tien
Tıin ve Mukdendeki Çin menabün
den ırelen haberlere göre ıahık Çin 
İmparatoru Mukdene gitmek üzere 
Dairen mevküne gelmiıtir. impara
torluk idaresinin yeniden teıiti için 
hazırlıklar yapılmakta olduğu ve 

·ejder reaimlerile süslü bayraklar ya
pılmağa başlandığı söylenmektedir. 

LONDRA 14 A.A. - Tokyo'
dan Reutere bildiriliyor: Sab•k Çin 
imperatorunun bir Japon harp ge
miıinde bulunduğu ve bu geminin 
gizlice Tien • T sin' den hareket et
mit olduğ-u haberi tek:Dp edilmekte 
İıe de kendİ!İnin nerede olduğu bi .. 
!inmemektedir. 

Ruslar ne yapacak? 
HARBiN, 14 A.A. - Reuter 

ajanıutın muhabiri yazıyor: Çin ma 
hafilinde Japonlann Tokyo'sfan e
mir alır almaz taarruza geçecekleri 
tahmin edilmektedir. 

B\ından batka, bir takım takviye 
kıtaatının gelmiş ve Nonni nehrinin 
cenubuna sekiz kilometre mesafede 
tahanüt etmiı olduğıı Çinliler tara
fından haber verilmektedir. 

Japonların Tsitsikar'ı İ§gale te
tebbüs ettikleri takdirde Ruı hüku
metinin ne gibi bir hattı hareket 
ittihaz edeceğini öğrenmek arzusun
da bulunduklan zannedilmektedir. 
Japonlar, Ru•lar hududu tecavüz 
eyledikleri takdirde bu hareketi 
Mongoliıtan tarikile icra edecekle
rini ve hatti. Khailar'a kadar ilerliye 
ceklerini ve orada 300 kamyon ile 
100 vagonun §arka doğru nakledil
mek üzere cemedilmiş olduğunu öğ
renmiıtir. 

Japon kıtaatı; şimali garbiden 
Tıitsikar'ı ibate hareketlerine de
vam etmektedirler, bazı Japon kıta
ahnın da Rusya•dan jeneral Ma -
Tchan • Chan'a gönderilen barp 
malzemesinin muvasal8.t'ı imk!inma 
mini olmak için diğ-er bazı noktala
ra teveccüh etmiş olduğu söyleni
yor. 

Çinliler Japonların Tıitoikar'ı İt· 
gal ettikten ıonra tebaalarının can 
ve mallarını ehalinin ve ric'at ede
cek Cin a~kerlerinin tecavüzlerine 
kartı-himaye ebnek makaadile Har
bin'e bir kıt'a ııöndereceklerini be· 
yan etmektedirler. 

Vaziyet yeniden vahamet 
kesbediyor 

TOKYO, 14 A.A. - Kabinenin 
içtimaında harbiye nazırı, Nonni 
nelırl üzerindeki 3 köprüden ikisi
nin tamir edilmiı olduğunu beyan 
etmiıtir. Mumaileyh, Japonların ü
çüncü köprünün tamiri hitam bulur 
bulmu ıreri çekileceklerini ve fakat 
bunun için jeneral lVla • T chan 
Chan'm Japon a•kerleri çeı.ildikten 
sonra emnü selimeti temin etmesi 
lizrm geldiğini ili.ve etmi;tir. 

Şimali Mançuri'den alman haber 
ler, vaziyetin vehamct peyda etmİf 
olduğunu göstermektedir. Nonnl 
nehri üzerindeki Japon kıtaatı ku· 
mar:ıdanının, kuvvetleri Japon kuv
vetlerine foik olan Çinlilerin yapma
ları muhtemel bir taarruzun önüne 
geçmek için • Ür'atle harekete geç
mek mecburiyetinde kalmasından 
korkulmaktadır. 

Nontti nehri üzerind• 
hazırlıklar 

TOKYO, 14 A.A. - Nonni'de
ki Japon kuvvetlerilc kumanda eden 
jeneralin, erkinı harbiye reisinden 
zuhur edeqk ahvale göre kendi di
lediği veçhile hareket etmek müsa
adesini talep etmiş olduğu rivayet 
edilmektedir. 

Bu hal, jeneral Ma-T chao Chan 
ın taarruzunun önüne geçtn~k için 
Nonni nehrinin fİmalindc har ~"ete 
geçmenin zaruret ke,betmesi ihtima 
li mevcut olduğunu göıtennektedir. 

Yeni müsademe/er 
LONDRA, 14 A.A. - Harbin'· 

den Reuter ajansına bildirildiğine 
göre jeneral Ma· Tchan-Tchan, Ja
ponların yarı ıeceden evvel tahliye 
etmesi için vermiı oldukları ultima
tom müddetinin inkizasını beklemek 
sizin dün öğledEn ıonra bir taarruz 
icra etmit olduklarını beyan eylemiı 
tir. 

Çin jeneralı, Japon süvari ve top. 
çu kuvvetlerinin kendi kıtaahna hü
cum eylemiı olduğunu ve fakat ge
ce hulul edinciye kadar devam et· 

mit olan taarruza piyade kuvvetle
rinin iıtirak etmemiı bulunduğunu 
ili ve eylemiftir. 

Tien- Tsin'de geni hadiseler 
TIEN • TSIN, 14 A.A. - Japon 

menabiinden gelen malümata naza
ran, Japonlara ait İmtiyazlı mınta
kaya bütün gece ateı edilmittir. 
Çinliler, bu mıntakanın 300 metre 
kadar İçe ri~ · :ıe girmişler ve bu su
retle imtiyazlı mıntaka ile yerli te
hir arasmdaki irtibah kesmişlerdir. 

Tsitsikar' da ki Japon 
konsoloshanesi 

TOKYO, 14 A.A. - Nichi Nichi 
gazetesinin verdiği bir habere göre 
Çinliler Tıitsihar'daki Japon konao
loshanesinin etrafım sannıılar, kon
solos ile konsoloshane memurlarım 
tevkif etmiılerdir. 

Ayni gıizelenin diğer bir yazısına 
göre, Çin süvarileri Japonların Tab
sigdeki mevzilerine hücum etmiıler 
dir. Bu haberi teyit edecelı: §İmdiye 
kadar resmi bir haber almamamıt· 
tır. 

Ceneralle r arasında 
TOKYO, 14 A.A. - Mançuride 

ki Japon kuvvetleri kumandanmm; 
Çin kuvvetlerinin 25 teıriniaaniden 
evvel ~i Çin demiryolu mıntaka
smdan çekilmeleri maksadile Çinli 
ceneral Ma-Tchang-Chan ile müza. 
.kereye siriımek üzere Tokyo harbi
ye nezaretinden emir almıı olduğu 
söyleniyor. 

Bir çin (e'1fiii 
CENEVRE, 14 A.A. - Bir Çin 

tebliği qağıdaki haberleri bildiri. 
yor: Mançurideki Japon kumandanı 
jeneral Ma-Tcban-Chang'ın iıtifası· 
nı ve Çin kuvvetlerinin Hei-Loug. 
K.iang Tıit.ikar vili.yetlerinden çe
kilmelerini talep etmlıtir. Buradaki 
Çin mahafiline gelen mali'ımata na
zaran Japonlann Anganchi demir
yolu istasyonunu İflfal etmek Üzere 
oldukları anlaıdıyor. 

Diğer taraftan jeneralMa-Tchang 
-Chang'ın bildirdiğine eöre Japon
lar Vrkqwkjeod şehrini iıole hazır 
lanmaktadırlar. 

Dört nokta! 
TOKYO, 14 A.A. - Müzakerat 

&t ideki dört noktayi muhtevidir: 
1 - Anganchi ve T sitsikar mın .. 

taka.ında toplanmış ola., i<'.eral 
Ma-Tchang-Chan kuvvetleri ilk va
ziyetlerine İ!'("ft edilece-k ve yalnız 
Tsitsikar'daki ınut;ıt garnizonu ka
lacakhr. 

2 - Şarki Cin demiryolu cenu
bunda hiçbir a•ker kttaası kalmaya
caktır. 

3 - Anganchi ve Teonan demir .. 
yolları, mu!"t demiryolu kumpanya. 
sı tarafından id,.re edilecek ve Çin 
kuvvetleri im idareyi lüzumlu gör
dükleri herhanl!i tedbiri tatbikte ser 
best bulur,cnklarcl!r. 

4 - Yukarıda :vazdı fartların 
hepıinin 25 Tetriniıani gününe ka .. 
dar itmam edilme~i liznndır. 

Çinlilerin Tashing'e 
taarruzları 

LONDRA, 14 A.A. - Nichini
chi gazeteıi, Tsitsikar'daki Japon 
ko~&aloshaneıinin kapatılmış oldu .. 
ğunu yazmaktadrr. 

Ayni gazete, Çin süvarilerinin 
Tashing'deki Japon mevzilerine ta
arruz etmiş oldu!darını da haber Yer 
m•ktedir. 

B" haberler re•men teeyyüt et
memiştir. Diğer taraftan, askeri ma
kamlar harap olmuı tayyarelerin 
yerine yeni tayyareler gönderilmesi 
emrini venn.iılerdir. 

ftalyan petrolu 
ROMA, 14 (A.A_.) -k lıtatiıtik-

lere nazaran Pontevıno uyuıu ay. 
da ?8.000 ilB 206.000 litre ve Fren
dane kuyusu ela yine ayda 10.000 
ila 51,000 litre petrol hasıl etmekte
dir. 

Azemet ve inhitat 
BERLIN, 14 (A.A.) - Sabık 

Ru• İmparatorluk muhafız zabitle
rinden kont Alexandre Nelidsff, aah 
te para ihraç etmit olmak töhmeti
le tevkif edilmittir. 

itimadını kazanmış olduğu bazı 
Alman servisler, kendisini mahrem 
bir iıe meur etmiıler ve kendisine 
mühim mikdarda para avanı etnıiı
lerdir. Fakat mumaileyh bu vazife
yi ifadan İmtina etmit ve bu paralan 
aahte ln~iliz banknotu olarak iade 
eylemİ§tir. 

Musolini'nin piyesi 
PARIS, 14 (A.A.) - Ambigu ti 

yatroıu, M. F orzano'nun Muaıofi .. 
ninin senaryosundan almış olduğu 
''Yüz gün,. ismindeki 3 perdelik ve 
12 tabloluk tarihi dramı temsil et. 
mittir. Halk tiyatronun Önünde top
lanmakta ve ilBnları merakla oku
maktadır. inzibat sevviıi aleli.de ifa 
edilmektedir. Temsil ıükun içinde 
İcra edilmi,tir 

fikri gittikçe 
kuvvet bulmaktadır 

SOFYA, 13 (Milliyet) - Ruıya 
ile münasebah iade ebnek fikri son 
zamanlarda Bulııar mahafilinde git
tikçe aaha kazanmaktadır. Bu müna 
ıebahn öteden beri iadesini iltizam 
eden çifçi fırkasından maada iktısa
di buhran da timdiye kadar muarız 
bir vaziyette kalan aiyaıi ve iktııa
di mahafili bu fikre imale etmit
tir. 

ı, alemi ile rabıtalan bulunan 
muhafazakar "Mir" gazetesi, birkaç 
gün evvel Rusya ile iktısadi ve siya
si münasebatın tesisi zarure
tinden bahsetmiıti. Gazete bu mü
nasebatın iadesinde buhranın tesirle 
rini hafifl"§tirmek, harici ticam 
ihya etmek ve Bulgariatanın beynel
milel vaziyetini tarsin etmek gibi 
faydalar ııörmektedir. 

Hükumet bu husuıta ihtiyatkar 
davranmaktadır. Son zamanlarda 
Şarkı karipte yeni bir siyasi kombi
nezona dair çıkan rivayetlerin tevlit 
ettiği enditelerden dolayı, hükUme
tin böyle bir hattı hareket ihtiyar 
ettiği tahmin edilmektedir. 

Kanada komünistleri
nin mahkumiyeti 

TORONTO, ı4 (A.A.) - Fesat 
hareketine iıtirak ettikleri ye ga,.ri 
kanuni tetekldil eden birliğe dahil 
olduldan anlatılan Kanada komü
niıt fırkaaının baılıca 8 müeuiıi, 
jüri tarafından mahkum edilmiıl•
dir. 

Bunlardan yediıi beter ve biriıi 
de iki sene hapiı cezaıile tecziye e
dilmiılerdir. Mahkeme, komüniıt 
partiıinin memleket dahilinde mOY
cut bütün qya11na haciz konulmau 
na karar vennİftir. 

M. Von Bulow Pariı&e 
geliyor 

PARIS, 14 A.A. - Matin ıraze
teıinin öğrendiğine göre, Almanya
nın Pariı sefiri M. Von Hoeıh, dün 
M. Lava! ile yeni ve kısa bir mü
lakatta bulunmuı ve Von Bulow'un 
yakında Pariae yapacağı ıeyahatten 
istifade ederek fBhaen Franıız bat· 
vekili ile görüımek fırsatına malik 
olacağını aöylemiıtir. 

Bir hava faciası 
KAP, 14 (A.A) - Bir poıta tay 

yaresi Gordon körfezine düımüıtür. 
içinde bulunan 4 kişi ölmüıtür. 

Kanada başvekilinin 
seyahati · 

OTTA VA, 14 (A.A.) - Kanada 
bat vekili, N evyorka gitmek üzere 
buradan hareket etmiıtir. Orada Ya 
pura binerek bir müddet istiNıhat et 
mek Üzere cenubi Franıaya gidecek
tir. 

Equateur'de ihtilal 
GUA YAKIL, 14 (A.A.) - K;: 

gre dün zuhur eden ihtilBli baıtır
mak icin hükumet reiıi M. MoreM 
ya fevkalade salahiyet vermiıtir. ih
tilalciler Orv eyaletindeki Sanla Ro
sa ve Paaaje Zarum ıehirlerini ele 
geçinniılerdir. 

M. Yorga, Paris'ten 
döndü 

BOKREŞ, 14 A.A. - M. Yorga 
Bükreıe avdet etmiıtir. 

Sofya'da bir tevkif 
SOFYA, ı4 (A.A.) - Geçenl•

de Koumaritu.' da yapılmıt olan ci· 
nayetlerin faili bulunan Mlaclenoff 
teYkif edilmittir. Merkum, Sofya ci 
varındaki kasabalarda ve varoılarcla 
halk içinde dehıet saçmakta idi. Mer 
kum, kardepni de öldürmek için Sof 
ya pazarmdıa ararken yakalanmııtır. 

Sivil 
Tayyareciler 

Fevzi Pş. Hz. klübün 
fahri reisliğini 

kabul buyurdular 
Dün sivil tayyarecilerimiz

den mürekkep bir hey'et şehri
mizde bulunan B. E. Harbiye 
reisi Mütir Fevzi Pt. Hz. ni 
ziyaret etmit ve son zamanlar 
da teıkil edilen klübün gaye ve 
faaliyeti etrafında izahat ver
miştir. 

Fevzi P,. Hz. vatani ve mil
li gaye ve emellerle teıekkül e 
den klübe muvaffakiyetler te
menni etmişler ve klübün fah
ri reisliğini kabul buyurmut
lardır. Müşir Fevzi Pş. Hz. 
klübün inkişafile yakından ala
kadar olacaklarını ayrıca be
yan, müessis ve müteşebbisleri 
ni <le tebrik etmişlerdir . 

j 

D 
Meclis yedi ay içtim 
halinde bulunacak 

Meclisin senede iki defa içtim 
akdetmesi meselesi 

Fırkada müzakere ediliyor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Salı günü Fırkada Millet 

lisinin senecle iki defa içtima aktetmeıi meselesi müzakere 
lecektir. Şimdiden verilmİ§ karara göre bundan sonra B. 
Meclisi her sene eylulde toplanacak teşrinisani nihayetine 
dar birinci içtima de:vani edecek, kanunuevvı;_l, kinunus 
kış tatili addedilecek, şubatta tekrar içtima edilecek mayıs 
hayetine kadar içtima devam eyliyecek, haziran, temmuz, a 
tos ayları yaz tatili addolunacaktır. 

Bu sene Meclis yedi ay içtima halinde bulunacak, beş ay 
til ile geçecektir. Bu münasebetle Meclisin eylulde toplan 
hakkında teşkilatı esasiye kanununda tadilat yapılacaktır. 

Meb'usların seyahat 
Fırka umumi katipliği meb'uslar 

raporlarını tetkike başladı 
ANKARA, 14 (Milliyet)- Halk fırkası umumi idare heyeti meb'uU 

lntihap dairelerine ait ve teftİf 'Ye :Dyaretlerinin neticelerini natık r 
tetkik ve bundan memleketin ahvalini ve takip edilecek hattı harek • 
tihraç için geceli gündiizlü çalı§1Daktadır. 

Fırka nizamnameıi mucibince her meb'uı laakal senede bir defa c 
rei İntihabiyeain.i gezecek ve tetkikatını fırkaya bildirecektir. Meb'uo 
bu raporlan iıtifadeli buluamaktadır. 

Ankarada bir ticaret· 
r.;. hane soyuldu •• 

Çalinan eşyanın mikdarı 6 bin liradı 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Dün gece Anafartalar cad~ 

ıinde mühim bir hırsızlık vak'a11 olmut Zenit saatleri ve 
toğraf makinesi üzerine ticaret yapan Selfullah ve Necip bi 
derler mağazası iki ıah11 tarafından soyulmu§tur. 

Tahkikat neticesinde mezki'ir mağazaya muttasıl kahv 
Alinin dükkanında çalınan İran tebaasından Hüseyin ile hari 
kahvecilik yapan ve diğer Hüseyinin, mezkur kahvenin p 
eeresini kırarak mağazanın dahiline girdikleri sabit olmuttur. 

Hırsı-ı:lar firar etmitlerdir. Maamafih zabıta lizım gel 
tertibatı almrttır. Failler yakında derdest edileceklerdir. 
lman etYanın mikdarr 6 bin lira kadardır. 

İş ve teşviki sanayi kanunları 
ANKARA, 14 (Telefonla) - it kanun layihası hey'eti 

kileye tevdi edilmi,tir. Teıviki sanayi kanunu tadilatı ikm 
edilmek üzeredir. Yeni hazırlanan layihada _hariçten memleke 
mevaddı iptidaiy<! ithali ve dahilde imalat icrası hususların 

sanayi erbabının lef:vİkine ait yeni hükümler •ardır. 

Balık esirde bir bina ansızın çökt · 
BALIKESİR, 13 (Milliyet) - Keçeci zade Hafız Mehmet Emin 

tarafından Ziraat Bankası şubeıi için Kuvayı Milliye caddesinde iki 
üzerinden inta ettirilmekte olan beton bina bu sabah saat dokuz raddeler 
de büyük bir gürültü ile apansızın çökmüıtür. 

Bereket nrain yapıcılar bu esnada kahve içmek üzere hariçte bulu 
makta olduldarmdao enkaz altındR insan kalmamııt1r. Binanın intaıı 
bin liraya bir mütaahhite verilıniı idi. 

Maarif Vekili Esat Bey Bursada 
BALIKESlR, 14 (A.A.) - Maarif Vekili Esat Bey ıeh 

miz orta ve ilk mekteplerini teftit ettikten sonra intaatr hit 
bulan Necati Bey Bey muallim mektebini ıezmit, dün aktam 
trenle refakatlerinde bulunan zevat ile birlikte Bandınnaya b 
reket etmittir. Geceyi Bandırmada geçiren Vekil Bey, bu s 
bah Bandırma mekteplerini tefti§ obnİ§ ve saat 11 de otomobill 
Bursa ya gitmitlerdir, 

M. Mouchanoff'un Ankara seyaha 
SOFY A, 14 A./\.. - (Balkan muhabiri mahıusumuzdan). Bir müdd 

ten beri Karleıruhe'cla bem~iresinın nezdinde bulunmakta olan Bulıı 

kralı iki ırüne kadar Sofyaya avdet edecektir. Batyekil, M. Mouchanoff 
müprünileyhin avdetinden ve günün muallak meselelerini hallettikten 
ra Ankaraya hareket edeceii burada kuvvetle ıöylenmektedir. 

Almanyanın akdettiği muahedele 
mer'iyet mcvkiine girmiyor 

BERLIN, 14 .~.A. ·- Türkiye, Çekoslovakya ve Arjantin hiikumetl 
rinin va.ki olan itirazları üzerine Almanya'run Romanya ve Macaristan 'j 
aktetmiş olduğu ıüchanlı muahedeler evvelce tayin edilmiı olan 12 teıri 
ıani tarihinde mer'iyet mevkiine ıiremiyecektir. 

Gaziantepte şayanı esef bir hadise 
GAZiANTEP, ıo (Milliyet) -

Ayıntap harbinde ölen Fransızların 
kemiklerini Suriyeye naklettirmek 
üzere birkaç ıründen beri ıehrimiz
de bulunan Adana Fransız konsolo. 
ıu ıehrimizde çirkin bir hadiıe çı
karmıştır. 

Yolda otonıobiline elini süren 

on oniki yatlarında bir çocuğu ot 
mobilden inerek fena halde dövnıil 
tür. 

Adliyemiz meseleye vazıyet et• 
mit ve tahkikata ba~lamııtır. 

d. ' Çok fayanı esef ol.an bu h8 1~ 
Antepde son derece teessürü mucirıJ. 
olmuıtur. 



MiLLiYET 

Yeni sigorta 
Ekonomi 

Esnaf Japon dampin
ginden şikayetçi ! 

Tüccar, manifatura kaçakçılığı 
yapıldığını da iddia etmektedir 
Dün Ticaret odasında bazı bepleri arasında bilhassa ecne

ll'ıanifatura tacirlerinin de işti- bi müeaseaelerinin yapbğı kar 
1•kile bir içtima yapılmıştır. telin ihdas ettiği vaziyet te var 

Oda idare heyeti azasından dır. 
Gani Beyin riya&etinde aktedi- Afyon fiatleri normal za
leıı bu içtimada manifatura eş- manlara nazaran çok dütmü~
Yaaının son zamanlardaki fiat tür. Normal zamanlarda 12 lı
lenezzülü etrafında görüşü!- raya •ablan iyi cin& afyonlar 
llıüştür. / timdi 8 liraya düştüğü halde 

Uzun müddet devam eden müşteri bulunmamaktadır. 
lrıü:ı:akerat neticesinde manifa- Afyon tacirleri Ofiste bugün 
tura eşyasındaki fiat tenezzülü bir içtima yaparak bu vaziyet 
nun en mühim sebebinin Japon etrafında görütec:eklerclir. 
daınpingi olduğu neticesine va T ekirdagı"" ndan bir 
rılınıştır. Japon rekabeti, yerli 
ll'ıanifatura eşyası da dahil ol- aylık ihracat 
dıığu halde, mevcut manifatu
r~ eşyasının fiatlerini devamlı 
bır sukuta sürüklemektedir. 

Bundan başka cihan manifa 
~a piyasasındaki tebeddül de 
d~ fiat tenezzülünde bir amil-. 
ır. 

Fakat itin ası) garibi komis 
l'oıı manifatura fiatlerindeki 
teııezzülün bir sebebini de bu 
llıeırat üzerinde yapılan kaçak
cdılığın çokluğunda bulmakta· 
ır. 

F'ransa Yugoslavyadan 
buğday alıyor 

Yugoslavya Ticaret nazırı 
le F ranaa'nın Belgrat sefiri a
rasında uzun müddetten beri 
llıüz;ıkere edilen buğday muka
".eleei evvelki gün imza edilmiş 
tir. 

Mukavele mucibince Fransa 
buğday ithalatının yüzde onu
ııu Y ugoılavya' dan yapacaktır. 

İngiltere bazı gümrük 
resimlerini artbrdı 
İngiltere hükfuneti bütçesin 

d;> fazla olan açığı kapatmak i
~ıı, birçok tedbirler almıştır. 

u meyanda bazı ithalat eşya· 
3
1 üzerine mevzu gümrük reı

tııi arttırılmı§tır. 
Resmi artırılan maddeler 

drasmda tütün de bulunmakta
lr. 

. Ofis bu husu;ta mallımat ge
lırtmiştir. 

Buğday dün de 10-15 
para düştü 

d·· Buğday fiatlerindeki sukut 
tın de devam etmiştir. Dün 

borsada buğday cinsine göre 
lO - ıs para düşmüştür. 

Dün Anadolu'dan 107 va
lloıı buğday gelmiştir, Amerif''. dan gelen telgraflar da fiat
erı düşük gösterdiğinden fiat

ler tenezzüle mütemayil göı-ül 
llıektedir. 

lıtanbul' dan ıon bir hafta 
~atfında 4603 çuval buğday ih
taç edilmiştir. 

Afyon fiatleri çok 
düşük 

Afyon piyasası son günler· 
de hakikaten fec:i bir tekil arzet 
ltıektedir. 

Son bir haftadır İstanbul 
borsasında afyon üzerine he
ltıen hiç bir muamele olmamış· 
lır. Bu vaziyetin muhtelif s~ -
Kambiyo Borsası 
lııerıın 795,00 ~ Kuron 15,99,75 

Doıar 0,47,31,Sof Şlllnıı:; 3,ıı,sı 
Prank 12,06 Pezeta 5,.fô,9".l 

liret 9,16,68 Rayfmarl< 1.99,11 

.!_rank B. 8,39,90 Zloll 

l>rahml 38,27 Penıı:;I 
-

s,ıs,67 

Prank 1. 2,40,50 Ley 79,05 
~ -
Leva 62,73,50 Dinar 26,97 

Pıorın J,17,70 Çervoneç 

Borsa 
harici 

F:ahıım 

{ 

Albn 
Mecidiye 
Banknot 

924 
50,.50 

269 

ve Tahvilitın nevi 
lotıkrazı dalını 95,00 
l>üyunu muvabblde 53,00 

_ klramJyeU DemJryolları 2,65 

Geçen ay Tekirdağından 
doğrudan doğı:uya 1,066,546 
okka buğday ihraç edilmittir. 
Ayni ayda 48,792 okka arpa 
497,627 okka kuşyemi ihraç e
dilmittir. 

T ekirdağında geçen ayın 
vasati buğday fiati 6 kuruş o· 
tuz paradır. 

Adil Bey dün 
Ankaraya gitti 

Maliye heyeti teftişiye reiıi 
ve borsa komiseri Adil Bey 
Ankara'ya gitmiştir. Adil Be
yin bu seyahati konsorsiyo
mun son umumi içtimaında ser 
mayenin franga tahvili hakkın
da verilen kararla, Japon para· 
sı Y en'in borsaya kabulü mese 
lesile alakadardır. 

Adil Bey bu hususta veka
letle temas edecektir. 

Yü 
P ARİS, 14 A.A. - Beynel

milel yün konferansı, Fransa 
murahhası M. Duboulle'un ra
porunu dinlemiştir. 

Fazla istihsaltm, noksan is
tihlakatın, birçok piyasaların 
kapadılmasının şimdiki mali 
ve iktısadi sebeplerini tetk~k e
den 'hatip Arjantin'de ve Ürü· 
ge' de istihaalatın mütemadi
yen artması sebebini izah et
miş ve buralarda istihsalat 
1926 senesinde 890,000 ton i
ken şimdi 1,350,000 tona çık
mış olduğunu söylemiştir. Mu 
maileyh, hayvan yetiştirenleri 
elim bir vaziyete sokan fiat 
meselesinden de bahseylemiş
tir. Hatip, cihanda iktısadi iti
laflar aktini ve cihan iktısadiya 
tında itimadın yeniden vücude 
getirilmesini iltizam etmiştir. 

Mumaileyh, netice olarak 
yün istihsalatı hakkında şöyle 
demiştir: Kırpilan tüylerin mik 
tarı artmış olmasına rağmen 
dünyada fazla miktarda yün 
bulunduğunu zannetmiyorum . 
Bunun iki sebebi vardır, biri 
kadınların tekrar yün çamaşır 
giymeğe başlamış olmaları; di
ğeri de şimdiki düşük fiatlerin 
yün yerine ikame edilecek her 
türlü mahsulatı öldürmekte ol
masıdır. Bundan başka yün, 
diğer İptidai maddeleri o kadar 
çok izrar etmiş olan sun'i ted
birlerden müteessir olmamış
tır. 

Hindistanda ham 
pamuk 

YEN1 DELH1, 14 A.A. -
Ham pamuktan ithalat resmi 
alınması hakkındaki maddenin 
ilgası 'hususundaki takrir 49 
muhalif reye karşı 60 rey ile 
reddedilmiştir. 

ipek piyasası 
L YON, 14 A. A. - Lyon 

piyasası1 • sakindir; Avrupa i
peklerinde birkaç muamele ya
pılmıştır. Fiatlerde tebeddül 
yoktur. Birçok İtalyan iplikha
neleri kapanmıştır. Veya ka
panmak üzeredir. 

Sun'i İpekler - Fransız mar
kalı sun'i ipekler için vuku bu
lan muntazam taleplerin deva
mı, iyi bi .. tesir hasıl etmiştir. 

Mahkemelerde 

Çemberli taş 
Cinayeti . 
Katil polis Faik Ef.nin 
muhakemesi başladı 

Bundan bir müddet evvel 
Çemberlitaşta bir vak'a o!· 
muş, Faik efendi isminde bır 
polis Nadir isminde bir meyha 
neciyi öldürmüştü. 

Faik efendi mezun bulundu 
ğu bir gün ve biraz sarhoş oldu 
ğu halde Çemberlitaştan ge
çiyormuş, yanında bir de ka
dın varmış, Hüseyin isminde 
bir adam yanındaki kadına söz 
atmış, bu yüzden Faik efendi 
ile Hüseyin arasında bir kavga 
başlamış, meyhaneci Nadir e
fendi de kavgacıları ayırmak İ· 
çin araya girmiştir. Polis Faik 
efendi bu müdahaleden müğber 
olmut, evvela tabancasının kah 
zasıyla, Nadirin batına vurmuş 
sonra da üzerine bir el ateş et 
miştir. Bu kurtun isabet edin
ce Nadir öbnüş, Faik efendi de 
koşa kota Raçmıya başlamış· 
tır. Manav Ahmet isminde bi
riyle bekçiler Faik efendiyi ta
kibe başlamıtlardır. Faik efen-· 
di takip edildiğini anlayınca, 
muakkiplerin üzerine ateş et
meğe batlamıştır. Fakat muak 
kipler takipten vıızgeçmemiş
ler ve 15 kurtun atılıp bitinci
ye kadar takip etmişler, niha
yet Faik efendiyi Dizdariye ci
hetlerinde yakalamışlardır • 
Diin ağır ceza mahkemesinde 
bu davanın rüyetine başlanıl
mış, müstantik ve iddia karar
nameleri okunmuş, Fakat maz. 
nun vekil tutacağını söyle~iğin 
den, dava talik olunmuştur. 

Arjantinli Zeki Beyin 
davaları 

Bundan bir müddet evvel 
Arjantinli Zeki Bey namında 
bir zat bütün gazeteler 
ve o meyanda Son Posta gaze 
tesi aleyhinde bir dava ikame 
ebniş ve bu dava beraetle neti
celenmişti. 

Arjantinli Zeki Bey bu da
vadan, yani Son Posta mes'ul 
müdürü Selim Ragıp Bey aley 
hine ikaıl"e ettiği davadan baş
ka gene So ;~ Posta aleyhinde, 
fakat mes'ul müdür Hıılit Bah
ri ve M.Zekeriyya B. ler ismine 
de bir dava ikame ebniş, bu da
va müstantikten geçerek ikinci 
cezaya havale edilmiştir. Dün 
ikinci cezada ayni mesele hak
kındaki bu ikinci davanın rüye 
tine başlanmıştır. 

Son Postanın vekili bu mese
lenin evvelce tetkik edilerek be 
raetle neticelendiğini, tekrar 
tetkikine imkanı kanuni olma
dığını söylemiş, heyeti hakime 
de badelmüzakere davanın ev· 
velce tetkik edilip beraetle ne
ticelendiğine göre, ayni mesele 
nin tekrar tetkikine mahal ve 
imkan olmadığına ve bu dava 
dosyasının da diğer dava dos
yası ile tevhidine karar vı>rmiş 
tir. 

Kasayı 
Kim soydu? 

Malmüdürlüğün kasa
sını soyan 

henüz bulunamadı 
Beşiktaş mal müdürlüğünün 

kasasını soyanlar hakkındaki 
takibata devam edilmektedir. 
Kasayı henüz kimin soyduğu 
anlaşılamamıştır. 

Şüpheli olanlar isticvap e· 
dilmektedir. 

Amerika fabrikaları, tarifeleri
ni o suretle tebdil etmişlerdir 
ki Amerikan istihlakatı o/o 50 
nisbetinde Avrupa istihlakatı
nı geçecektir; bu hal, hakiki i
peğin Amerika'daki mahreçle
rini neden dolayı güçlükle mu
hafaza ebnekte olduğunu kıs
men izah ebnektedir. 
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tarifesi basladı •• 
' 

Şirketlerde \ Maarifte 

Gazetecilik 
Mektebi 

VilAyette 

Eski 
Evrak, Yeni sigorta tarifesi

nin tatbikına başlandı 
Bu tarife eskisine nazaran yüzde 

20 tenzilatı ihtiva etmektedir 
Yeni yangın sigorta tarife

sinin, İktısat veka!etinden ge
len emir mucibince, bugünden 
itibaren tathikrna başlanacak
tır. 

Yıeni yangın sigorta tarife
sinde eskisine nisbetle yüzde 
15 - 20 derecesinde bir ten
zilat vardır. Bu tenezzül bilu
mum portföy yekfuıüniın üze
rinden hesap edilmiştir. 

Yalnız yüzde 10 tenzilat bi
lumum tarife nisbetleri· üzerin
den, yüzde on derecesinden 
daha ziyade sinai ve zirai si
gortalar üzerinden yapılmıştır. 

Sigorta tarifelerinde eski
den iki kategori mevcuttu. An
kara, Jzmir, İstanbul bir ve di
ğer tehirler de ayn bir katego
ri idi. Yeni tarifede bu eski şe
kil kaldırılmış ve bir kül hali
ne getirilmiştir. 

Tenzilat esaa itibarile şun
lardan ibarettir: 

Eski şekilde tagra tarifesi 
yüksek idi. Yeni bir formülle 
tevhit edilerek bir tenzilat ya-
pılmıştIT. . 

Tarifenin bilumum tablo sı
nıfları üzerinde yüzde on tenzi 
lat vardır. Ankara, lzmir ve İs
tanbul' dan maada diğer şehir
ler için de yalnız ikamete mah
sus binalara ait olmak üzere 
tekrar bir tenzilat mevcuttur. 
Bu tenzilattan başka sırf köylü 
yü korumak ve ziraati teşvik 
maksadile yeni tarife esasları 
üzerinden, hububat ııigortala
nndan yüzde 10 ve alitı zirai
yeden yüzde 20 ayrıca tenzilat 
yapılmıştır. 

Dolma, kerpiç binalar eski 
tarifede ahşap telakki edilmek
te idi. Halbuki yeni tarifede 
bunlar kagir addedilmi§tİr ki 
bu da ay'l'lca kuvvetli bir tenzi
lat sayılabilir. Bilhassa İzmir'· 
in hinterlandı, Konya, Kayse
ri, Adana ve Mersin havalisin
deki binalar ekseriyetle bu kı
amıdandır, 

Diğer taraftan ikinci tablo
daki sınai tehlikeler üzerindeki 
fiatlerin bazıları indirilmiştir. 

80,00 lirayı kaldırıp 
ıo,ooo~ · kim razı olur? 
Borsa re~iqin kaldırt!ması müm
kün görülmüyor ve izahat veriliyor 

)1 ak:r" Ticaret borsasında muame- lazımdır. Borsa~a s~ t ı-
le gören maddelerden alınan ben 40 milyon lıralık bır hare
borsa resminin kaldırılması ket olmaktadır. B~ muamel~
hakkmda yapılan teklif iktısa- den borsa 80,000 lıra kada~ ~!r 
di mehafilde alaka uyandırmış resim alıyor .. Bo:sanın butun 
tır. Maamafih derhal ilave et- varidatı 106 bın lıra ~lduğıı hal 
meli ki alakadar arasında de ki.fi gelmemektedır. 
böyle blı. şey imkansız görül- Halbuki teklifi yapan zeva-
mektedir. bn borsa masarifine karşılık 

Evvela böyle bir şeye borsa gösterdikleri kaydiye ücreti an 
nizamnamesi müsait değildir. cak 10,000 liradır. Bu paranın 
Nizamname ile alınması lazım borsa muamelatını tedvir ede
gelen binde iki resmin kaldın! cek kadroya kifayet etmiyeçeği 
ması için heyeti vekile kararı aşikardır. 

Kilçilk Haberler 

"° Veremle mücadele cemiye 
ti hey'eti merkeziye azasından 
ve maarifçilerimizden muallim 
Kazım Nami Bey Bebek Ro
.l>er Kollej mektebi talebesin 
den 100 efendiyi cemiyete aza 
kaydetmiştir. 

"° Himayei etfal cemiyetine 
merbut Analar birliği pazartesi 
günü saat 14 te mutat içtima
ını aktedecektir. 

,,. Veremle mücadele cemiye 
tinin Cümhuriyet bayramında 
tevzi ettiği rozet 'hasılatı 1250 
lirayı bulınuştur. Kutu mevcu
dunun az olmasına rağmen, 
lıalkın cemiyete gösterdiği rağ 
bet şayanı şükran görülmüş
tür. 

"° Haber aldığımıza göre Hi 
lali ahmer gençlik • teşkilatına 
ait nizamname Hilali ahmer 
merkezi umumisince tanzim e
dilmiş ise de, henüz şehrimiz 
Hilali ahmer cemiyetine tebliğ 
edilmemiştir. 

"°Sabık Tekirdağ
0

Evka.f mü 
dürü Mustafa Bey Bolu Evkaf 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Bir iki güne kadar mahalli me 
muriyetine gidecektir. 

"° Evkaf müdüriyetince E
yüp camiinin tamirine bugün
den itibaren başlanacaktır. 

"° Fatih kazasında çalışan 
on iki tahriri müsakkafat ko
misyonuna yeniden 19, 25 nu
maı·alı komisyonlar da ilave e
dilmiştir. Bu suretle tahrir ko 

Çürük değil, 
Eski! 
Deniz ticaret müdürü 

Haliç vapur-
ları için ne diyor? 
Haliç vapurlarının hurda bir 

halde olduğu baklanda şirket 
komiseri tarafından verilen ra
por bir taraftan da Deniz Tica 
ret müdürlüğünü alakadar et
mektedir. Deniz Ticaret müdür 
lüğü de bu hususta tetkikat 
yapmaktadır. 

Limanda işliyen merakibin 
muayeneleri Deniz Ticaret mü 
dürlüğü tarafından yapılmakta 
ve sefer müsaadeleri verilmek
tedir . 

Deniz Ticaret müdürü Zeki 
Bey bu hususta diyor ki: 

"- Haliç vapurlarının çü
rük ve sefer yapmağa müte
hammil olmamasına imkan gör 
miyorum. Y alruz şirketin va
purları eskidir. Fakat sefer ya 
pamıyacak vapura müsaade e
dilıniyeceği de şüphesizdir." 

misyonları 14 de iblağ edilmit 
tir. 19 numaralı komisyon Şeb 
remini nahiyesinde ve 25 numa 
ralı komisyon da Samatya na
hiyesinde işe başlamıştır. 

"° Tahriri müsakkafat komis 
yonlan müfettişi Hacı Vahip 
Bey dün Fatih kazasındaki tab 
rir komisvonlannı teftiş etmi§ 
tir -

Kanunusanid~ kış sö- J 
:.nestrinde açılacakbr. 

Bir heyet huzurunda 
yakılıyor 

Bazı gazeteler gazetecilik 
mektebinin bu sene açılamıya
cağını yazmışlardı. Tahkikatı
mıza nazaran mektep kanunu
sanide kış sömestri batında 
açılacaktır. 

Millet mektepleri için 
talimatname 

Millet mekteplerinin yeni ta 
limatnamesi vilayete gelmit ve 
talimatname belediye matbaa
ıamda teksir edilerek kayma
kamlıklaı·a ve alakadar makam 
lara tevzi edilmiştir. Yeni tali
matname 1929 senesinde vucu 
de getirilen talimatnameyi fes 
hebnektedir. 

Talimat.name iki senelik 
millet mektebi tedrisatından 
kazanılan tecrübelerle daha sa
lim bir şekle konmuştur. 

Yeni talimatnameye nazaran 
millet mektepleri maarif mü
fettişlerinden maada mülkiye 
müfettişlerinin de sıkı teftişi 
altında bulunacaktır. 

Müddeti tahsil teşrinisanide 
başlamak ve şubatta bibnek ü
zere dört ay olarak tesbit edil
miştir. Dört ay tedrisatta bulu 
nan muallime ır.aktuan 50,mek 
tebinde ikiden fazla dershane 
açılmış olan başınuallimlere 
dört ay için 50, ilk tedrisat mü 
fettişlerine 60, maarif müdür
lerine de bu dö»t aylık devre i
çin 90 lira ücret verilecektir. 

Millet mekteplerinde tedri
&at günde bir saat olmak üzere 
haftada 6 saattir. 

Hudut 
Haricine! 
Agop Apikyan hudut 

haricine çıkarıldı 

Agop "· .<yan 
Türkiye ricaline suikast 

yapmak üzere Romanya vapu
ru ile limanımıza gelen ve ya
kalanacağını anlayınca kendini 
asıp intihar eden Herant Ca
nikyanın arkadaşı Agop Apik
yan Dahiliye vekaletinin kara
rı mucibince milli hudutları
mız haricine çıkarılmıştır. Ya
pılan tahkikatta Agop Apikya
nın, suikastçı Herant Canikyan 
ile vapurda tanıştığı anlaşılmıt 
tır. 

Agop Apikyan Romanyaya 
gitmiştir. 

Fakir talebeyi iaşe 
Şehrimiz Hilali ahmer cemi 

yeti tarafından, her sene oldu
ğu ,gibi, bu sene de mektepler
deki 2500 fakir talebenin illfe
sine yakında başlanacakbr. Ce 
miyetçe Maarif müdüriyetin
den mekteplerdeki fakir talebe 
niıı isimleri istenecektir. lqe 
İçin sarfedilecek para için Hi
lali ahmer cemiyeti merkezi u 
mumisinden salahiyet alınmıı 
tır. 

Tütün ikramiyeleri 
Malüllerle tehit aile ve yetimleri

ne verilmekte olan Fatih kazasında 
ikramiye alanların miktan fazla ol
duğundan, öğleye kadar yapılan tev 
ziatrn akşama kadar temdidi takar
rür ebniştir. Dün 50 kişiye temat 
yapılınıfbr. Bonoların parası Ziraat 
Bankasından verilmektedir. 

Eski harflerle matbu olup 
tatbikat sahasından kaldırılmıı 
bulunan kıymetli evrak tasnıf 
edilerek bir kısmı saklanmakta 
ve ite yaramıyanlar yakılmak
tadır. 

Teftişe devam 
Mülkiye müfettişleri muhte 

lif dairelerdeki tefti,lerine de 
vam ebnektedirler. 

Bilhassa polis itleri esasb 
surette tetkik edilmektedir 

Belediyede 

Ada 
Elektriği 

Tenvirata ay sonunda 
başlanıyor 

Ada elektriği için bütiln nok
sanlar ikmal edilmittir. Cere
yanın bu ay sonunda verilmesi 
muhtemeldir. 

Fakat mukavele mucibince 
cereyanın azami 10 ay nihaye
tinde verilmesi 9arttır. Müddet 
ise şubatta biteceğinden o za
mana kadar belediye şirketi taz 
yik edemiyecektir. 

Umumi meclis bugün 
de toplanıyor 

lstanbbl umumi meclisi bu
gün saat 14 te içtıma edecek
tir. Bugün teşrinisani denesi 
hitam bulacaktır. Kanun muci
bince belediye meclislerinin İç· 
tima devreleri on beşer gün
dür. Yalnız bütçe müzakere ol· 
duğu devre bir aydır. 

Şehir planı 
Bazı gazeteler Dahiliye ve

kaletinin şehir planı ve stad
yom meselesi hakkında beledi
yeden izahat istediğini yazmış 
lardı. Bu huhuata belediye ma
hafilinde ademi malumat be. 
yan edilmektedir. 

Sirkeci - Bakırköy 
otobüsleri işliyor ' 

Sirkeci ile Bakırköy arasın
da işlemek üzere bir tirket 'ta
rafından istenen otobüs müsa
adesi verilmiş ve otobüsler dün 
den itibaren i§lemeğe başla7-
mışlardır. 

Tescil edilmiyen hiz
metçiler ceza verecek 

Müstahdeminin belediyeye 
tesçili ve muayeneleri mühleti 
bu akşam hitam bulmaktadır. 
Şimdiye kadar tescil edilip ve· 
sika verilen müstahdem adedi 
2200 dür. Tesçil ve muayene 
edilmemiş daha bir kaç bin 
müstahdem olduğu ta'hmin e
dilmektedir. Yarından itibaren 
mahalle ihtiyar heyetleri t~il 
edilmemiş müıtahdeminin lis
telerini vücude getirmeğe bat
layacaklardır. Muayene ve tes
çil edilmiyen hizmetçilerden 
para cezası almacakbr. Mühlet 
bir daha temdit edilmiyecektir. 

Mektupçu bugün 
Ankaraya gidiyor 
Belediye mektupçusu Ha-

lUk B. belediyeye ait bazı işler 
hakkında İstatistik umum mü. 
dürlüğü ile temu ebnek üzere 
bugün Ankanya gidecektir. 

Şevki Bey 
Ankaraya gidiyor 

Mübadele komisyonu 
işlerini 

vekile izah edecektir. 
Muhtelit mübadele komiı

yonu Türk heyeti reisi Şevki 
B. yarın Ankara'yıı gidecektir, 
Şevki B. Ankarada bir hafta 
on gün kadar kalacak mübade
le işleri etrafında hariciye ve
kilile temasta bulunacaktır. 
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ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lıtanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 
3 aylıiı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 H 1400 n 2700 H 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nushalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilinların mes'uüyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy hava rasat r •r

kezinden alınan malumata 
göre bugün hava az bulutlu 
olacak rüzğar cenüp isti
kametlerden esecektir. 14-
11-931 tarihinde hava taz
yrkr 764 milimetre azami su 
hunet 18, asgari suhunet 9 
santigrrat kaydedilmiştir. 

[f~ E~ 
Bu gidişle lstanbu
lun adJ değişecek .. 

Dikkat edin. İstanbulun a
dı değişecek denilince Vilayet 
mektupçusu Osman Bey tara
fından İstanbul sokalarına ras· 
gele isim takıldığı gibi deği
şecek anlamayın! 

Bakınız nasıl değişecek! .. 
lstanbulda et meselesi diye 

bir mesele çıktı. Ette ihtikar 
oluyor diyorlar. Belediye de 
bu fikirde .. Kasaplar ihtikar 
yok, mezbaha masrafı fazla di 
yorlar. Bana sorarsanız iki ta
raf ta haklı .. Bir taraftan ka
saplar ihtikar yapıyor, diğer ta 
raftan mezbaha masrafı çok!.. 
Her şey ucuzlarken, ve bilhas
sa bugünlerdeki balık bolluğun 
da hala et olduğu yerde mıh
lanmış duruyor .. Bu gidişle ya 
vaş yavz.ş et yiyenler azalacak 
ve azaldıkça ihtikar artacak .• 
ihtikar arttıkça et yükselecek 
yükseldikçe yiyenler azalacak. 
Şimdi eti ve et yiyecekleri bu
rada bırakalım da size bir fıkra 
anlatayım .. Sultan Aziz devrin 
de bulunmut Enderun ağala
rından hazır cevap ve nükte 
perdaz T ıflı Hasan Efendi di
ye bir zat varmış. Bu zat bir 
gün Aksaraydan geçerken biri 
si sormuş: 

- Efendi! Etyemez neresi
dir? .. 

Tıflı Hasan Efendi Aksa
raydan T opkapıya doğru ileri
yi göstererek: 

- Buradan ilerisi hep et ye
mez .. demiş .. 

Et pahalılığı böyle giderse 
İstanbul hep et yemez olacak .. 
Şimdi anladınız mı isminin na 
tıl değişeceğini?.! 

Marsilyada liman 
var mı? 

Bir ahbabım anlattı. İstan-
bulda harici ticaret işlerile 

MiLLiYET 

1 ilmi 1 
Viyana'da çocuk ve mektep •. 

Ana mektepleri [ Kindergarten ] 
-2-

Çocukların terbiyesine doğduk· 
tan itibaren ve hatta doğmadan evel 
bqlanmasınr talep eden büyük p&o 
dagoldara milattan evYelki aıırlar
dan beri tesadüf etmekteyiz. Bunla
nn çok haklı iddialarına göre çocuk, 
daha en küçük yqlardan batiıyarak 
- sistematik bir tarzda - terbiyevi 
tesirler altında bulundurulurlarse el
de edilecek randmanrn çok daba faz 
la olacağı muhakkaktır. Bizde "ağaç 
yaş iken eğilir,, darbuneaeli bu haki· 
katin ııüzel bir ifadesidir: Aristot 
(384 • 322-K. M.) ile batlayan bu 
ideal Coınenius, (1592-1670) ün tas 
nifi ile kuvvetlenmit, bilhaosa on do 
kuzuncu asır batlarında Froebel 
(1782-1852) tarafından ve ıon aıır
da da ltalyalı (Madam Monteısori) 
vasıtaıiyle tahakkuk ve tekemmül 
ettirilmiıtir. 

Eski asırlarda aile ve içtimai mu
hit çocuğa ilk terbiyevi tesirlerde bu 
lunabilecek vaziyette idi; anne evde 
kalıyor ve çocukları ile meıııul olu· 
yordu. Ancak her aile ilmi eoaılar 
dahilinde çocuk psikolojisi bilmediği 
için bu faaliyet lüzumu kadar faicleli 
olmuyordu. Bilhassa son asırda te
hirlerin büyümesi, aile efradınm ha 
riçte çalışmak mecburiyeti yüzün
den çocuklar bizzaruıı ihmale uğra. 
yordu. işte anamektepleri ve hatta 
diğer mektep ve terbiye müessese
leri bu zaruretin tabü bir neticesi O· 

tarak meydana geldi ve tekamüle 
uğradı. 

Tafsilatı pedagoji tarihine ait o
lan bu sahada karilerirnin tahammü 
lünü daha fazla sui istimal etmiye
rek maksada geçiyoruz. 

Viyana' daki ana mektepleri, henüz 
mecburi tahsil çagına girmeyen ço
cuklar için açılmış terbiye müessese
leridir. Buralarda 3 yaşından 6 yaşı 
na kadar olan çocuklar alınırlar. 

···-·--···--·-·· ... ----··---
meşgul olan bir müessese Mar 
silyadaki şehbenderhanemize 
sormuş: 

- Marsilyada liman var mı 
dır? .. 

Böyle bir sualin sorulabile. 
ceğine bir türlü akıl erdiremi
yen şehbenderhane memurla
rından birisi lstanbula gelip bu 
bahsettiğim müesseseye git
miş ve hayretle sormuş: 

- Aman efendim! Marsil
yada liman olup olmadığını bu 
müessese bilmiyor mu?. Bu na 
sıl sual? .. O müessesedekiler 
biraz taşalamış ve biribirinin 
yüzüne bakmışlar.. içlerinden 
birisi şu cevabı vermiş te vazi
yeti kurtannıt: 

- Şüphesiz efendim! Mar
silyada liman olduğunu biliriz. 
Mektupta limon var mı? Diye 
cek yerde liman var mı demi
şiz ... Daktilonun hatası! 

Tatlıdan fazla gümrük 
Bir yaııma daha girdim .. 

Sakın ihtiyarladım sanmayın! 
Laf olsun diye söylüyorum 
yoksa bir kaç senedir hikmeti 
Hüda yaşım ilerlemiyor. Ne
den bilmem? .. 

Evet, bir yatrma daha gir
dim .. F ransada tatlılığı yüzde 
yirmiden fazla olan yemişlerin 
gümrüğü fazla imiş .. Bunu ba 
na söyleyen, bizde de böyle ol 
duğunu iddia etti. Ben farkın
da değilim .. Eğer bizde de böy 
le ise canı tatlı olanlarla tath 
dilliler hiç belli etmesinler .• 
Gümrük memurları farkına va 
rırlarsa hemen şeker nisbetini 
tayin için tahlile sevkederler .. 
Vallahi halleri harap olur. 

FELEK 

Ebeveyni hariçte çalıfmaya mecbuı 
olan 2 yqmdakilerin de kabulu ca
izdir. Bu müeaseoelerle maarif ida
resi doğrudan doğruya aliı.kadar ola
maz. Bunlar, gençlik dairesi "Jugen 
damt,, denilen bir ıübeye merbut
turlar ve batla darülfünun profesör
lerinden (Dr. Julius Tandler) var
dır. Çocuklar; hususi kurslarda ye
tittirilen mürebbiyelere tevdi olunur 
ve faaliyetler, bu itle eskiden beri 
uğrqmıf, iıten anlar müfetiıler va· 
sıtası ile kontrol ve tanzim edilir. 

Viyana'da 1869 taribinden beri 
ana mektepleri vardır. O zamanlar 
buralara ancak ihtimam ve terbiyeye 
mühtaç olan, ebeveyni bütün gün 
hariçte kalmak mecbburiyetinde bu· 
lunan çocuklar gönderilir, sabah oa· 
at 9 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar 
buralarda kalırlardı. Bunlar husuıi 
teıkilat tarafından açılmıı ve Ücret
li idiler. 

1889 da ilk defa olarak Viyana 
belediyesi idaresinde ana mekteple
ri açıldı. 1893 tarihinde bunların ade 
di 11 idi. 1912 de 23 e çıkan bu mü 
esse•elere rağbet o kadar artb ki 
nihayet 1918 de 57 resmi ana mek
tebi açmak zarureti hasıl oldu. Bu
gün iıe Viyana'da 120 ye yakın 
Kindergarden vardır. Ve bunlar, her 
birinde azami 30 çocuk olmak şarlİ 
le 350 ye yakın dershaneyi, dah:ı 
doğrusu faaliyet odasını ihtiva eder 
lcr. Bunlardan maada huıusi m~hi
yette ve ücretli pek çok ana mekte
bini de b:. hesaba eklemek lazımdır. 

Ana mekteplerine çocuklar sabah 
ley;:ı •aat 7 den itibaren. gelebilirler 
ve ak§'llll saat 18 e kadar burada 
kalır; t abah kahvaltmm öğle yeme 
ğini de mektepte yerler. Vakti hali 
yerjnde olanlar yemek ve devam üc~ 
reli olark haftada 5 şilin verirler. 
Ancak fakir ve itıiz aileler bundan 
muaftır. Maamafih şunu da ilave 
edelim ki bu para ile bütçenin teva 
zün ettirilmesine imki.n yoktur. Zi~ 
ra buralara gelen çocukların en bü .. 
yük kısmını işçi çocukları teşkil e
der. Msela son ziyaret ettiğim (San 
dleiten) müessesesinde bulunan 210 
çocuktan 110 tanesi meccani idi. (*) 

Ana mektepleı·i bütün sene açık-
tır .. 

Kindergartenler umumiyetle bir 
ev, bir aile yuvası manzarasını ver· 
mektedirler. Evveleınirde temizlik 
ve intizam mektebin dıtında baılar. 
Bilhassa İçeri girilince son derece 
nefis tablolarla ıüslü ve modern 
renklerle boyanmıt duvarlar, cila!an 
mı, muıambalar, nadine çiçek saksı 
ları ve vazolarla donamış etajerler 
ve pencere kenarları, selim bir sezk 
le yerlertirilınit mobilye ile İnsan 
kendini zarif bir kabul salonunda 
bulur; burası methaldir. 

Genİf pencerelerden içeriye do
lan bol ziya ile parlayan sınıflarda 
yer yer dizilen küçük masa ve san 
dalyalar, zarif çekmeceler, oyuncak 
dolapları arasında dahili ayakkapları 
ile dolafBn mavi önlüklü sarı,kumral 
ve ıiyah saçlı mini miniler bu oda
ları doldururlar. Kimi önünde bir ku 
tunun oyuncaklarını yerleştirmekle , 
kimi bebeğine elbise dikmekle, bir 
kaçı köıedeki evciğin içinde misafir 
tik oynamakla, bir kısmı da tren se
ferlerini tanzim etmekle meşguldür
ler. Sizin yabancı varlığınız bunlar 
üzerinde hic bir tesir yapmaz; zira 
herkes deri;'.. ve zevkli bir meşguli
yet içindedir. 

Diğer bir odada bebeklerine ye
mek hazırlayan veya mini mini ütü
lerle çamaşırları ütüleyen gruplara 
raıtgelirıiniz. Bir üçüncüsünün ka
pııını açınca dııarıya coşkun ve ne§ 
eli bir musikinin nağmeleri taıar; 
buradakiler bir orkestra tertip etmiı 
!erdir: Davul, zil ve borazanlardan 
mürekkep bir orkestra. .. içlerinden 
birinin kumandasında konıer ver
mektedirler. 

Yazın yolumuz buralara uğrarsa 

(*) Halbu~ Viyana belediyesinin 
bu işe ayırdığı para 4.603.373 şilin 
(1,3 milyon lira) tutmaktadır. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 79 Ahmet Nebil yine bir uçu
rumun kenarından geçenler gi 
bi başının döndüğünü hissetti. 
Acaba Nebahat kendisinin bu 
alemdeki maceralarını anlayı 
mıverecekti? Titrek bir sesle, 
tereddütlü tereddütlü cevıı" 
verdi: 

BAŞI DÖNÜ~LER' 
Ibrahim NECMi 

- Siz nasıl oldu da buraya 
geldiniz? 

Nebahat, büsbütün mah· 
rem bir vaziyet alarak Ahmet 
Nebile sokuldu: 

- Vallahi bilmem fena mı 
yaptım? Nemika çok ısrar et
ti. Sizin de bulunacağınızı söy 
ledi. 

Ahmet Nebile bu söz bir
den bire helecan verdi. Sevim 
li esmer yüzü bem beyaz ol
du: 

- Benim bulunacağı mı? 
- Evet .. 
Nebahatın yüzü, ömründe 

ilk aşkını itiraf eden genç kız
lara mahsus bir utangaçlıkla 
kızardı. Ahmet Nebil de bü
tün kanının yüreğine toplandı 
ğını, kalbinin şiddetle vurdu
ğunu hissediyordu: 

- Ben bulunacağım diye 
mı geldiniz? 

Nebahatın yüzündeki kırını 
zılık büsbütün arttı. Hafifçe 
bulutlanan derin bakışlı ela 
gözleri: 

- Evet. 
Diyordu. Fakat ağzından 

bir kelime bile çıkmadı. Ah· 
met Nebil dikkatle bu gözlere, 
uzunca beyaz yüze baktı. 

Nebahat, büsbütün delikan 
lıya başını yaklaştırarak sor
du: 

- Fena mı ettim acaba? 
- Şüphesiz. 
- Fena mı ettim? 
- Evet. 
- Burası fena yer mıı 
- Size göre değil. 
- Ya siz? 
Ahmet Nebil birden bire 

durakladı: 
-Ben? 
- Evet. Burası fena bir 

yerse siz niye geliyorsunuz? 

- Ben başka. 
- Nasıl? 
- Evet. Ben meslek hase-

bile mecburen geldim. 
iki gencin bu "baş başa,, la 

rı etrafın gözlerini Üzerlerinde 
topluyordu. Süheyla kulak mi 
safiri olmağa çalışıyordu. Ni
hat tlhami, Semiha Nazmi, Fe 
rit Necdet, doktor LUtfi, Neri 
mıan Cemşit, Yazıcı Zade Naz 
mi, hatta uzaktan Nevzat Sü
reyya, Mebruke Numan, Refik 
Cemal bu çifti adeta göz hapsi 
ne almışlardı. 

Muhteşem Nihat Hanımın 
gözleri ise sanki birer tüfek 
ağzı gibi bunların üzerine di
kilmişti. Yerleri müsait olmı
yan Reşit Bey, Nemika Sırrı, 
Mukbil Nedim, Şeyda Kamil, 
bunları göremiyorlardı. Fakat 
karşı tarafın bakışları bunlar-

Kadın kalbine nasıl girilir Her gun, her seansta 

ELHAMRA SİNEMASI 
- Matmazel Hortense, de 

mek benimle dans etmiyeceksi 
niz. 

- Afedersiniz Paul.. Tam 
iki saattır dans ediyorum. Azı 
cık dinleneyim diye şu köteye 
çekildim. Hatta bakm, uzak
ta daha bekliyenler bile var. 

- Ben hayret etmiyorum. 
Balonun en güzel kızı bugün 
sızsmız. 

- Bilmem ama, bana pek 
öyle gelmiyor. Güzelliğimden 
değil, babamın biraz zengince 
oluşundan galiba, bütün züppe 
ler etrafımı sarıyorlar .. 

- Aman matmazel, o na
sıl söz? 

- Şaşılacak bir şey mi söy 
!edim.. Hatta siz bile bu ak
şam benim güzelliğimi ve hu
susile babamın zenginliğini dü 
şünmüşsünüzdür. 

- Rica ederim. 
- Ricaya falan lüzum yok. 

Demindenberi size dikkat et
tim. Gözünüz bende idi. An
cak şimdi boş zamanımı bula
bildiniz. Bugünün gençleri siz 
şeytan, ne menfaatperest in
sanlarsınız. Fakat hani ben de 
aptal değilim. 

- Matmazel ·Hortense bu 
sözlerinize şaştım. 

- Mösyö Paul size açıkça 
söyliyeyim. Peşimde koşmak
la vaktinizi beyhude kaybet
miş oluyorsunuz. Çünkü zen
gin diye beni almağa kalkanla 
rm, emin olun, hiç bi,ine var
mıyacağım. 

- Fakat müsaade edin de, 
iki kelime de ben söyliyeyim. 

- Söyleyin. 
- Bir defa ben sizin bah-

······················································ 
bahçenin büyük havuzunda kahkaha 
lara kanıan çığlıklar duyanınız. 
Çocuklar banyo ko•tümleri ile ko
fuşmakta, ıuya atlayıp çıkmakta ve 
kumlar üstünde ka~aneler kurmak
tadırlar. 

Hülasa daimi fakat zevkle yapı
lan bir faaliyet, nezahet ve nezaket
le dolu muamel"t, taşkın bir neı'e 
bütün bu körpe ruhlara hakimdir. 
Mürebbilerin vazifesi; bu faaliyetle 
ri, pedagojik esaslar dahilinde tan
zim etmekten ibarettir. Odalarda en 
ufak bir intizamıızhğa veya kire te
sadüf edilemez. Yerle.-, duvarlar, 
masalar, örtüler tertemizdir. Her 
efya yerli yerindedir. Çocuklar, o
yundan sonra dağıttıklarını topla
maya mecburdurlar .. Pencere içlerin 
de, masa üıtlerinde, etajierlerde di
zili vazo ve oaksıların bu kadar kü
çük yqtaki çocuklar tarafından hiç 
bir hasara uğratılmaması görülme· 
den inaldacak yetlerden değildir. 
Y alruz bu zarif muhitin bile genç 
ruhlar üzerindeki tesiı·ini dütünmek, 
müeııeselerin yaptığı it hakkında 
kifi bir fikir varir zannederim. .. .... 

Bütün bu faaliyet tesadüfe veya 
ilcalara terkedilmiş olmayıp; sene. 
!erce çocuk ruhu üezrinde tetkikat 
yapmıf, çocuk temayüllerini. ö_ğren
miş ve bu temayüllerden ıstifade 
ederek onları yormadan, bıktırma
dan trbiye etme yollarını bulmuş bü 
yük terbiyeçilerin koydukları esas
lar dahilinde cereyan eden şuurlu 
ve sistematik bir sevk ve idaredir .. 

Viyana' daki ana mekteplerinde 
Frocbel ve Montessori denilen ve 
her iki usulün mezç ve telifinden 
meydana getirilen bir sistem daha 
esaslı bir yer al111aktadır. 

Viyana: Muallim 
Kemal KAYA 

da da merak uyandırmıştı. Ni
met Hanım, Nebahattan yüz 
döndürmeğe mecbur olan Ke. 
mal Reha Beyin mahcubiyetini 
gidermek için açtığı sözleri din 
!emeğe dalmıştı. 

Süheyla dayanamadı. Ah
met Nebilin kolundan çekti: 

- Nebil, dikkat! Herkes 
size bakıyor. 

Ahmet Nebil, birden bire 
şaşkın şaşkın Süheylaya dön
dü. Sonra etrafına baktı. Ni
hat tlhami bu bakışı fırsat itti 
haz ederek yine bir "şerefe,, 
teklifine atıldı: 

- Genç şairimizle genç Da 
rülfünunlumuzun bağdaşmala
rı şerefine! .. 

Ahmet Nebille Nebahat kıp 
kırmızı kesildiler. Herkes a
yakta idi. Kadehler dokuşturu 
luyordu. 

Birden bire iki şangırtı du
yuldu. Muhteşem Nihat Ha
nım elindeki kadehi içecek ye
de yere dökmüş kadehi de yere 
çarparak kırmıştı. Nemika Sırı 
Hanımın asabi bir hamle ile 
titriyen elinden de kadeh düş 
müş, kırılmıştı 

- Fransızcadan -

settiğiniz meseleye lakaydım. 
Zannetmeyin ki buraya ben si 
zin için geldim. Bir kere ben 
esmerlerden heşlanmam. Eğer 
evlenirsem, muhakkak bir san 
şınla evleneceğim. Böyle olun 
ca başka birini seviyorum de
mektir. Hatta o sevdiğimı kız 
sizin sıkı fdcı arkadaşınızdır. 

Kendisile evlenmek bahsini ko 
nuşacak kadar teklifsiz olma
dığım için, bu hususta tavas
sutunuzu rica edeceğim. 

- Tavassut mu? 

- Ne olur, bu kadarcık bir 
zahmeti benden ve arkadaşınız 
dan esirgemeyiniz. 

- Pek ala, bu sevdiğiniz 
kız kim? 

- Lola. 

- Aferin size! iyi bir kız 
intihap etmişsiniz. Fakat Lo
la'nın beş para geliri yoktur. 
Hatta üste annesine de bak
mak mecburiyetinde kalacak
sınız. 

Salonunu lebalep dolduran 
L l L t A N H A R V E Y 'in 

ANDRE ROANNE ve ARMAND BERNA~D 
ile beraber temsil ettiği şayanı hayıret 

AŞKA TÖVBE 
Fransızça sözlü ve şal'kılı filmindeki muvaffaıkı etleridir. 

Bu hafta 
A S R 1 SiNEMADA 

Zengin, eğlenceli ve mütebeddil bir ,proğram: 

PRENSİN METRESi 
V1V1AN GİBSON ve PAUL RİCHTER tarafından temsil edilen 

pek gülünçlü bir filmdir. 
Tabloları mükemmel - mizanseni muhteşemdir. 

Bugün saat 16 1/2 ta ve suvarede zengin vayete numaraları: 

NANDY'S RÖVÜSÜ ile meşhur Cingeneler ASSO ve JANA 

HA YATINI KAZAN. 
Victor Boucher ve Dolly Davis 

tarafından temsil edilen bu Fraruıız eseri baştan ha'!& eğlencelidir. 

Sahnelerin inkişafı çok muvaffak olmuş ve mizansen fevkaladedir. 

- Ne zarar var! Yeter ki MAJI"'K SI"'NEMASI iki gönül bir olsun. Ayda ne 
kazanıyorsam, onun!; haşrü 
neşir oluruz. • 

- Doğru düşünüyorsunuz. Ş A F A K K E Ş J f K Ü L U 
Yalnız Lola ile zannettiğiniz fevkalade tehacüm sebebile ibir hafta daha temdit edilmiştir 
kadar mes'ut olacağınızı zan-

1 Bu emsalsiz filmi örmemek büyük bir mahrumiyettir. 
netmiyorum. iİ:li11mııii:il!:iıiıiı~lliı111111111ıııiii111111111~~::::::::::::::~::~~~::~ 

- Niçin? Bugün 1 DOLORES DEL RİO'dan 
- Çünkü benim bildiğim M E L E K başka hiç bir artist 

Lola sinirli, alıngan bir kız- 1 

dır. Çabuk parlar, hiddetlenir, sı·nemasında 
ağlar. Huysuzdur, kavgacı-

drr. ı t 
- Ne ehemmiyeti var? Ben 1 Müşkül itiraf 

halim, selim ve sabırlı olduk- ı Herkesin göreceği... 
tan sonra onu fena huyların- Bu müessir film ... 
dan vaz geçirtirim. JEAN PERİER ve 

- Ailesi onu bu kadar se- COLETTE DARFEUİL 
nedir yola getirememiş de siz tarafından temsil edilen Fran-
mi getireceksiniz? sızça sözlü bir eserdir. İlaveten: 

- Maamafih siz bu mesele MlCKEY MOUSE (Bimbo) 
mektepte ve Paramount Jurnal. 

yi bir kere Lola'ya açınız. O-
nunla ne zaman görüşebilirsi
niz? 

- Bilmem, her halde bu 
hafta içinde görmeğe çalışı· 
rım. 

- Teşekkür ederim Mat
mazel.. 

.. 'i- .. 

Bir ay sonra Paul Lola ile 
değil , Hortense ile nişanlan
dı ve bir gün evlendiler. An
cak ondan sonra Paul işin iç 
yüzünü anlattı: 

- Ben bugün Lola bahane 
ettim. Hakikatte sizi seviyor· 
dum. Fakat ne yapayım ki, 
size aşkımı ilan etseydim, ser
vetinize göz diktim diye kabul 
etmiyecektiniz. Halbuki ben 
sarışınları hiç sevmem. Ah, ca 
mm esmerler .. 

ZAYİ - Eminönü Malmüdürlüğün 
de mükayyet 3241 numerolu maaş 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan hükmü yoktur. Beyazıtta 
Sabuncu Hanı çıkmazında 5 nume· 
roda Bahriye mülazım evelliğinden 
mütekait Osman oğlu Tahir 

Süheyla Hanrm, hırıltıya 
benzer bir kahkaha ile güldü: 

- Kadeh kırılması oğur
dur, derler! 

Nihat tlhami hemen teyit 
etti: 

- Evet, evet, oğurdur. İn
şallah hepimize uğurlu olur, 

Neriman Cemşit Hanım göz 
!erini süzerek Reşit Beye bak
tı: 

- Siz böyle şeylere inanır 
mısınız, Reşit Bey? 

Etrafı tetkik ile meşgul o
lan Reşit Beyin alnında iki 
çizgi kırışmıştı. Gözleri yor
gun ve dalgın gibiydi. 

- Hayır, ama teselli veren 
bir şey .. 

- Burada teselliye muhtaç 
olan mı var? 

- Hayır, kadeh kırılma
sından teselli bulmak için .. 

Reşit Beyin, ağzından bun 
!arı dökerken, zihni bam baş
ka düşüncelerde olduğu belli 
oluyordu. Refik Cemal, Muh
teşem Nihat Hanıma sokuldu: 

- Geçmiş olsun, Hanıme
fendiciğim, ne oldunuz? 

Reşit Bey de Nemika Sırrı 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsi''"'•i 

Bugün Akşam 
Saat 21,30 da 
Dr. 1HSAN 

Komedi 3 Peniı 
Yazan : Fodôr 
Laszlo 

Tercüme E. : H. N. 
Halk, Tenzilatlı gecesi. 
Yakında: Mukaddes Alev. 

Üsküdar Hfile sinemasında 
Para Kuvveti, mümessili Mad
len. Karol. 

BULGAR KOOPERA TlF 
OPERET HEYETİ 

Evvelce ilan ettiğimiz veçhile 70 
kişiden mürekkep bir Bulgar Koo
peratif heyeti yakında şehrimize 

miıvasalatle 19 Teşrinisaniden itiba
ren 

Fransız Tiyatrosunda 
temsillerine başlayacaktır. 

Repertuarı meyanında meşhur 

Viktorya ve Husarr, lstanbul Gülü, 
Monmart Menekşesi, Kontes Mari
ça, Harem Esrarı, Çardaş ve diğer 
bir çok operetler bulunmaktadır. 

Hanıma döndü: 
- Nen var, Nemika? Bu 

gece içmesen daha iyi eder-
sın. 

Ahmet Nebil, yavaşça Ne
bahata fısıldadı: 

- Sonra, dansta konuşu
ruz. Şimdi konuşmıyalnn.. Gö 
rüyorsunuz a! 

- Evet. Gördüm. Çok fe-
na ... 

Mukbil Nedim, bu uğur la
fından bir farfaralık mevzuu 
buldu: 

- İşte bu da bir Supersti
tion.. Yok, kadeh kırılması o
ğurmuş, yok, gözün oynamast 
oğursuzmuş.. Sağ el kaşınırsa 
para verileceğine, sol el kaşı
nırsa alınacağına işaretmiş .. 
Ne saçma şeyler bu koca karı 
lafları!.. 

Süheyla Hanım, uzaktan 
kocasının sözüne ortak oldu: 

- Evet, doktor, hakkın 
var: Kadınlar kocaldıkça böy
le şeylere inanıyorlar. Birbiri
ni seven gençleri birbirinden so 
ğutmak için bile çareler arı
yorlar. 

Süheyla Hanımın sözü sof-

ilk sözlü ve şarkılı filmi olan 

FAHiŞE 
ve kabare kızı rolünü layikile 

ifa edemezdi. 

Bugün saat 15,30 te matıine olarak 

Fransız Tiyatrosund;ı 

meşhur m8"Stro 

HENRY FURLAN1 
ve kerimeleri iştira.kile 2 P1Y A
N ODA yeğane bir konser verece! 
tir. 

lstanbul Asliye mahkemesi 3 
iincü hukuk dairesinden: Madam 
Zenbül namı diğer Relda tarafın
dan Galatada Kule dibinde Şehsu
var mahallesinde Direkli hanında 
mükim Avram Kohen efendi bin 
Refail efendi aleyhine terk sebebile 
ikame eylediği boşanma davası üze 
rine ikametgahı meçhul olması ha
sebile ilanen yapılan tebliğe rağ

men cevap vermemiş olduğunlan 

bittalep tahkikat icrası için 6-12-

931 Pazar günü saat 14 tayin edil
miş olmakla yevm ve saati mez clır

da bizzat veya bilvekale gelmediği 
taktirde gıyaben tahkikata devan' 
olunacağı il.in olunur. 

ranm ortasında bir bomba gİ· 
bi patladt. Muhtqem Nihat 
Hanımın yüzü, üzerindeki kat 
kat boya ve podra tabakalarına 
rağmen, önce sarardı, son .. a 
adeta bir renk aldı. Küçük 
gözleri kanlandı: Bu çiy yeşil 
gözler Süheylaya öyle bir na
zarla baktı ki, imkanı olsa kur 
şun olup genç kadını öldüre· 
cek zannedilebilirdi. 

Süheyla sözünü öyle bir ses 
le, öyle inatçı ve hırçın bir a
henkle söylemişti ki sofrada
kilerin bir çoğu bunda başka 
bir mana gizli olduğunu his
setmişlerdi. Karşıda Semiha 
Nazmi Hanım, ela gözlerinin 
en kıvrak bakışile bir Süheyla 
ya, bir de Muhteşem Hanıma 
bakıyor, penbe dudaklarını ısı 
rarak ikisine de gözlerile sü· 
kiin ve itilaf tavsiye ediyordu. 
Neriman Cemşit Hanrm uzun 
kirpiklerini hafifçe kaldırarak 
süzük gözlerile Süheylayı sü 
züyordu. 

(Devamı var) 



Müzik boldan 
sinemaya! 

1 j Sinema Haberleri 

•••••••• 
Hanry Garat iki sene içinde nasıl 

kendisini tanıttı ve sevdirdi .. 

Henry Garat 

Daha iki sene evvel Henry Garat .

1 

r:'.,.,......,.~-.,..,..,, 

•inerııa aleminde meçhul bir adam-
dı. O tarihte sessiz film daha hüküm 

1 
...ı.~...,.. 

tan bulunuyordu ve bu filmin bey
tıelrnilel şöhretli yıldızları ıaltanat 
•iirdükleri için Henry Garat Fransa 
ve Belçikada tiyatroyu terketmeğe 

lüzum görmedi. Ara ııra da muzik 
lıollerde şarkı söylüyordu. 

. Fakat sesli film ortaya çıkınca 
•ıler değiıti. Stüdyolarda saltanat 
•Ütenler, baılarına yeni yeni artist
lerin gelmekte olduklarını gördüler. 

Çiinkü stüdyo sahipleri sesli film 
lerj iç.in, o vakte kadar sinema ilemi 
~in hiç tanımadığı artiıtleri tiyatro
lllrdan ve muzik hollerden topluyor-
1.,.dı. 

lienry Carat ta Hali bir film çevir 
inek üzere Pariıin büyük müzik hol 
lerinden birinden bu ıuretle alındı. 

Anlatıyor: 

- Güzel bir rüya görmüş gibi 
İdim. ilk mukaveleyi imzaladığım I 
&Ünü unutmryacağım. Senelerden 
heri sinemaya girmeğe uğratıyor ve 
rnuvaffak olamıyordum. Çünkü bü
tün yerler iıgal edilmiıti ve kimse 
l'erini ve kazancını baıka5ına ver
tnek istemiyordu. 

- Filmleriniz? 
- Evveli iki dünyayı çevirdim. 

Sonra "'i.mirlerimiz hizmetçiler,, da .. 
h• sonra Berlinde Ufa hesabına 
"c ennet yolu,, "Cürmü meıhutn ve 
"p . renıes emirleriniz!., filmlerini çe-
"•rdim. 

- Bu kadar iyi danı etmesini ve 
!~rkı söylemeıini nerede öğrendi
tuz? 

- Müzik holde .. Sinemadan ev
Vel Fransa ve Amerikada senelerce 
tevülerde oynadım. Bence, kendile
rini sinemaya vakfetmek isteyenler 
İçin müzik holden iyi bir mektep o
lamaz. Çünkü burada komedi, dans, 
!arkı, hatta biraz da akrobatlık öğ
tenilir. "Cennet yolu,, ismindeki ope 
ret filmini oynayabildiysem, mü
>ık holden yetiımit olduğum ıçın
dir. 

- Artık müzik hole dönmiyecek 
tı:Uıiniz 

- Kat'iyyen .. Sinemada her gün 
:Yenj bir ıey öğreniyorum, bu sayede 
fok seyahat ediyorum. "Cennet yo
tından sonra,, Lilian Harvey ve 

WilJy Fritsch ile birlikte Fasa git
~ik. Ne İyi arkadatlar! Orada çok eğ 
.:"'dik ve vdette Berline . gittim 
•. Cürmü meşhut,, u, ondan sonra 
t~renıeı emirleriniz.!,, i çevirdim. 
ılnııierimde daima itrk rolü aldığını 

dan dolayı serzeniıte bulunanlar olu 
'~r. Şu var ki ben rollerimde müm 
. tın olduğu kadar tabii görünmek 
~terim. Yani hayatta ne isem, film. 
• e de o olmak. .. Tabiaten ıen oldu

.C:tını ve durgunluğu, dütüftceyi sev-

Lilyan Harvey ve yanından biç 
ayrılmayan «Chichy» ismindeki 

köpeği 

mediğim için filmlerimde de hafif 
roller alıyorum. Doğrusu hayatım

dan memnunum. Sinemada büyük 
Alman sinema imili Eric Pommer 
İn nazarı dikkatini celbettim. Eric 
bana İyi filmler çevirtti. "Danseden 
kongre,, de de etim gene Lilian 
Harvey'dir. Bu filmde bir batkalrk 
varsa, o da genç bir Çar olutumdur. 

Garat'nun sinemada daha on se
kiz aya varan hayatı cöz önüne alı. 
mroa, bu genç artisttin müzik hol
den çıkınca yeni ıan'atına ne kadar 
çabuk uyduğu anlaşılır. 

Yeni filimler 
Metro Goldvin Mayer stüd 

yolan 1931 - 1932 senesinde 
yapılacak filmlerin diğer sene
lere faik olmasına çalışmakta
dırlar . Bu stüdyolarla hali ha 
zırda sekiz film çevrilmekte
dir. Yeni dört filme de başlan 
mak üzeredir. 

Bunların bir tanesinde Wal 
lace Berry ile Jackie Cooper'i 
göreceğiz. Greta Garbo hali ha 
zırda "Susan Lenox,, isminde 
bir fi~ çevirmektedir. Bu fi
lim bittikten sonra Ramon No 
varro ile birlikte casus Mata 
Hari'yi çevirecektirı. 

Norma Shearer ise R. Mont 
gomery ile bir film çevirmek
tedir. Bu filmde birçok sahne 
ler Fransızca geçtiği için her 
iki artist hararetle Fransızca 
öğrenmektedirler 

* Pierre Colombier'in idaresi al
tında film çevirmek üzere Rene Le
feber, Pathe Natan tarafından an
je edilmiıtir. Rene Lefebre'i bir çok 
muvaffakıyetle oynamıı filmleri ol
du ğu ve Milyon filminde de oyna
dığı herkesin malümudur. 

* Meıhur tenör L. Muratore'un 
ilk sözlü filmi olan "Meçhul mugan 
ni" filminde büyük bir radiyo ıirke
tinin içtima salonunu görmek fırsa
tına nail ve bu suretle artistlerin bü 
tün dünyaya neşri için mikrofonun
da nasıl söylediklerini anlayacaksı-
nız. ' 

* Jane Mamak'ın ilk defa sinema 
da oynadığı Canım Paris filminin 
müzikaıı "Ta bouche" Pas sur la 
bouche" ve "Comteobligado., ıarkı · 
larrm meıhur beıtegarı Maurice 
Y vain.'indir. 

* Bir kaç aydan beri ıeyretmedi
ğimiz Jean Anjelo "Kupa koz., isim 
1i Henrl Rou11el'in vaz'ı sahne etti 
ği Felix Candera'nın nefis bir kome 
diıinde bize tekrar kendini seyret
tirecektir. Sessiz filmin en büyük 
komiklerinden Marsel Levski ilk 
defa olarak bu filmde oynamakta 
olup sırrı ancak kendince malüm 
san'atrm burada da göıtermektedir. 
Pathe Natan'm bir filmi olan bu 
eıerin yıldızı Alice Cocea'drr. 

* Any Ondra ile 1 van Petrovitch 
hali hazırda Pathe Nalan ıtüdyola
rında Johan Strauıs'un me§hur ope
reti olan "Chauve Souris" yi çevir~ 
mektedirler. 

* Siyahlı kadının kokusu filmi 
pek yakında Pari>te gösterilecektir. 
Bunun hemen akibinde Huguette ex 
Duflos, ve sevimli Ronald Toutain 
tarafından temsil edilen bu büyük 
film Beyoğlunun büyük sinemala
rından bir;ndı! seyredeceğiz. 

* Baroncelli pek yakında bütün 
dünya kütüphanelrinde pek büyük 
bir muvaffakıyet kazananan Vicky
Baum'un meıhur romanı Palas Ote 
lini çevirmcğe ba:~layacaktır. 

Simone Vaudry 

" Amerikaya dönen Şarlo 
Fransız başvekili M. Laval'i 
Amerikadan getiren vapurla 
Fransaya gelmiştir. Şarlo pro 
jeleri hakkında kimseye bir fey 
söylememektedir. 

Pola Negri ilk sesli 
filmini çeviriyor •• 

"' Japonya hükfrmeti sene
nin en güzel üç filmine müka
fat verecektir. 

"' Amerika müstesna, yer 
yüzündeki 41,550 sinemadan 
13, 716 sı sesli tertibat ile tec 
hiz edilmiştir. İngiltere bunla 
rın içinde en ileri gelen memle 
kettir. 

5000 salondan 4100 Ü sesli 
bir hale getirilmiştir. Bu mem 
lekette 1931 de 140 film imal 
edilmiştir. Fransada 1930 da 
76 film imal etmişken 1931 de 
107 film vücude getirmittir. 
Almanyada 1931 de 164 film 
yapmıştır. İtalya ise ancak 50 

"' Fransızlar meşhur sahne 
artistlerinden biri de Spinell' -
dir. O da diğer birçok sahne 
artistleri gibi sinemaya inti
sap etti. llk defa olarak "Ala 
merikan sevda., isminde bir fi 
lim çeviriyor. 

"' Meşhur Macar yıldızı 
Maria Korda yakında Kont 
Teleki ile evlenecektir. Malum 
dur ki artist evvelce sahne va 
zu Aleksandr Korda'nın karı
sı idi. 

Hemen hemen unutulmuş gibiy
di, Zaten sinemada uzun zamanlar 
beyaz perdeye çıkmayanlar pek ça
buk unutulurlar. Fakat endamı, çok 
güzel sesi ve muhteıem tuvaleti ile 
Hollyvood'a geldiği zaman, bir çok 
yıldızlar: 

- Aman yerimizi almasın diye 
endiıeye düıtüler. Şimdi otuz üç 
yaıında olduğunu saklamayan bu 
kadın bundan yedi sene evvel uzun 
etekleri ile Hollyvood'a geldiği za
man da böyle olmuıtur. O tarihte 
Pola doğruca Şarloya gitti ve kolla
rını açarak: 

- Charlie, Charlie! Sana kavuı
mak için dünyaları geçip geldim, de 
di. 

Bir zamanlar Pola'yı Pariıte ta
nımıı olan Şarlo bu heyecanlı beya 
nat karımnda mütehayyir olmadı 
değil. Şarlo mizacı garip bir adam
dır. Meaeli Pola'ya bütün bir gün 
ilinı aıkeder. Sonra iki ay atkım u
nutur. Pola ise buna alrıık olmadığı 
için aıabileıti. Daha sonra çalrıtığı 
Paramount stüdyolarında Cloria 
Swanson kendisine müthiı bir reka
bet göıteriyordu. Hatta taç ve töh
retini tehdit ediyordu. O zamn ka
rakteri değiıti. Sık sık sinir buhran 
!arına düıüyordu. Pola aııktı, Pola 
bedbahttr. 

Bir gün Şarlo ile nitanlandılar. 
Fakat her ikisi de biribirlerine çok 
zıt mizaçlarını telif edemiyecekleri-

Amerikada bir ailenin beş erkek çocuğu, diğer bir ailenin beş kızı ile 
evlenmişlerdir. Ayni zamanda kardeş ve bacanak, hemşire ve elti olan bu 

aile gayet mes'ut yaiamaktadırlar. Biribirlerine amca zade olan on altı 
çocukları vardır 

Pola Negri 

ni anladıkları için gayri mümkün iz
divaç vuku bulmadı. 

Pola Negri anlatır : 

- Benim iki izdivacını da bata ol 
muıtur. Comte Domıky ile prens 
Serge Mdivani hayatta, taliirnin zul 
müne kartı müdafaasız kaldıfım de
virlerde zaafımdan iıtifade etmİfler
dir. Lehiıtanda daha küçük bir kız 
iken, ilk aıkrmr gömdüm. O zaman 
Comte Domıky beni teselli ediyor
du. Prenı Serge1e de Valantinonun 
ölümünden sonra tesadüf ettim. 

Pola Negri timdi "kadın emreder 
ıe!., İsminde ilk ıeli filmini çevirw 
mektedir. Avrupada iken teganni 
ve diksiyona çalrıtığı için, bu filmin 
büyük bir muvaffakıyet kazanacağı 

ıimdiden tahmin edilmektedir. 

Acaba yıldızlar diyarında sarqın 
lar artık hüıufa mr uğrayacak? 

Japonyada sinema 
Japonya'ya ilk film 1896 da 

girmiştir. O vakitten itibaren 
Japonyada sinemaların adedi 
vasati kırk artmıştır. Bugün 
Japonyada 1270 sinema salo
nu vardır. Sonra Japonya ay
ni zamanda film imaline de 
başlamıştır. Kısa bir zaman 
içinde Japonlar 718 film çevir 
mitlerdir. Sesli film de sür'at 
le inkişaf etmiştir, 
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Çocuklar için 

Marco Polo 
' ...... . 

Bu adam Venedikli idi ve on 
üçüncü asırda Çine gitmişti 

Bir tarihte coğrafyası en 
kuvvetli olanlar bile Akdeniz
den baıka fey bilmezlerdiı. Çün 
kü o zamanlar denizlerde se
yahat timdiki kadar kolay ve 
keyfli değildi. Bugün meseli 
Mıura en iyi vapurlarımızla 
dört günde gidebiliyoruz. O za 
manlar ilci ayda ancak gidilebi 
lirdi. Marco Polo'nun hikayesi 
de işte böyle zamanlara tesa
düf eder. 

Bu Marco Polo on dokuz 
yaşındaydı. Bir gün vatanı o
lan Venedikte hiç tanımadığı 
iki adam vapurdan şehre çıktı 
lar. Birisi babası, birisi de am
casıydı. Her ikisi de, Marco Po 
lo doğmadan evvel İstanbula 
doğru yola çıkmışlar ve daha 
uzaklara doğru seyahat etmek 
emelile V enediğe dönmüşler
di. İstanbula kadar gelmekle 
o kadar uzak gittiklerine kani 
idiler ki, V enediğe dönüşte ti 
Çine kadar &İttiklerini iddia e 
diyorlardı. 

Kimse Çin nedir bilmiyor
du. V enediğe gelen iki kiti bu 
rasının çok güzel memleket ol 
duğunu söylüyorlardı. Fakat 
oraya kadar da gitmek için 
dört sene lizım diyorlardı. Çin 
İmparatoruna tekrar dönecekle 
rini vaadetmişlerdi. Onun için 
Marco Polo'yu da beraberleri
ne almak istediler. 

Marco Polo seyahati işitin
ce tereddütsüz kabul etti. Sağ 
lam yapılı olduğu için seyaha
tin bütün yorgunluklarına ta
hammül edebilecek kıratta i
di • 

1271 senesinde yola çıktı

lar. lrana ve Efgana vardılar. 
Efganda hastalandı. Bir sene 
orada kaldı. Tekrar yola revan 
oldular. Meşmur Gobi çölünü 
de geçtiler. Gih, yaya devam 
eden bu seyahat dört sene sür 
dükten sonra nihayet Çine var 
dılar. 

O zaman Çin hükümdarı 

ve dünyanın en büyük impara 
toru Kubiliy'dı. Kubilly uzak 
diyarlardan gelen bu adamlan 
görünce çok memnun oldu. 
Sanki ayda insanlar vannıt ta, 
bu adamlar oradan ııelip kendi 
smi ziyaret etmitler gibi sevin 
di. Çindeki İnsanlar da basık 
suratlı ve çekik katlı in.anlar 
dL Fakat altın itlemell libaslar 
giyiyorlardL Evleri porslenden 
ve lakeden inşa edilmişti. Ya 
nehirlerde dolatan ejder timsa 
li büyük kayıkları ne ııüzel 
§eylerdi? 

Marco Polo'nun bu yepyeni 
memlekette hiç canı sıkılmı

yordu. Sonra huyu iyi, kalbi te 
miz, etvarı ruı.zik olduğu için 
derhal Kubilayın muhabbetini 
kazandı ve Kubilay kendisini 
mandaren yaptı. Çin gibi kos
koca bir memlekette mandaren 
olmak iyi bir şeydir. O zaman
da da Çinliler yer yüzündeki 
medeniyetin en ihtifamlısını 
kurmuşlardı. 

Marco Polo bir müddet son 
ra vilayetlerden birine vali ta
yin edildi. Daima beraberinde 
bulunan babası ve amcası onun 
bu Çin memleketinde daha ziya 
de yükselmesini arzu ediyorlar 
dı. Marco Polo valilikten son
ra Hindistana sefir tayin edil-

di. Hindi Çiniye gitti. Yani o 
zamanlarda hemen bütün Asya 
yı dolaımış oldu. Yirmi ıene 
Çinde kaldıktan soma, nihayet 
ana vatanına dönmek istedi. Ba 
bası ve amcası evvelce de yirmi 
sene uzak kaldıklan Venediğe 
avdet etmek istiyorlardı. Vatan 
hasreti başka feydir. Bir gün 
imperatordan artık müsaade et 
mesini rica ettiler. lmperator 
Kubilay: 

- Olmaz, dedi, para istiyor 
sanız, size istediğiniz kadar pa 
ra vereyim. Fakat beni bırakıp 
gitmeyin! 

Bir taraftan bu iyi imperato 
ru bırakmak, bir taraftan vata 
na dönmek iki mühim mesele 
idi. Derken hadiseler bunlara 
yardım etti. 

Gene Kubilayın akrabasın
dan olan lran şahı evlenmek is 
tiyordu ve Çin hükümdarının 
da kızını istemişti. Kubilay kız 
larından en münasibini seçti ve 
elçilerine emanet ederek lram 
gönderdi. Lakin yollar karışık 
ve memleketin bu tarafında mu 
harebeleı· olduğu için elçiler ge 
ri döndüler. 

O zaman Marco Polo hüküm 
dara dedi ki: 

- Ben bütün Asyanın yolla 
rını bilirim. Kızınızı lrana ka
dnr emniyt:tle götüreyim. La
kin ondan sonra da vatanıma 
doğru seyahate devam etmek 
için bana izin verin. 

Kubilay bu sefer Marco'nun 
arzusunu kabul etti. Kız ince, 
güzel, daha çocuk yaşında bir 
şeydi. Derhal alaylar, halayık 
lar hazırlandı ve Marco Pch 
nun emri altında yola revan c 
dular. Çinden İrana kadar se
yahat kolay bir şey olmadı. Ol 
madığı şuradan belli ki, bu se
yahat tam iki sene sürdü. Yol
da kızın maiyetin.e veı-ilen iki 
elçi ve altı yüz adam öldüler. 
Fakat kafile ve narin Çin 
prensesi nihayet lrana vardı
lar. Orada öğrendiler ki Kubi
lay ölmüş, kızı isteyen İran 

şahı ölmüş .. Fakat bu kız İran 
tahtına geçen yeni Şahla ev
lendi ve herkes bunu daha mü
nasip buldu. 

Artık üç Venedikliye Vene
diğe dönmek düıüyordu. Bun
lar gene az öz gittiler, Venedi 
ğe vardılar. Baktılar ki evlerin 
de yabancılar oturuyor. Kimse 
kendilerini tanımıyor. Kıyafet
leri Çinli kıyafeti! Bu kıyafet 
V enediklilere bir ucube gibi gö 
rünüyor. Marco Polo yirmi se· 
nedir geçirdiği macerayı anlal 
tığı zaman kimse inanmıyor . 

Fakat onlar Üzerlerindeki el 
bisenin dikiş yerlerini söktüler. 
Elmas, zümrüt, akik ·e saire 
gibi bir çok mücevherler çıka
rarak gösterdiler. Ancak o za
man bu üç kişinin Marco Polo 
ile amcası ve babası olduklarını 
tasdik ettiler. 

Marco Polo bu büyük seya
hati yazdı. Fakat anlattıkları
nı o zamanın adamları o kadar 
şayanı bayret buluyorlardı ki, 
kimse İnanmak istemiyordu. 

Bu seyahatten çok zaman 
sonra, Hint ve Çin denizlerine 
gemiler gitti de, ancak o vakit 
Marco Polonun doğru söyledi
ğine inandılar. 

Kışlık yenı' şapka modelleri 
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Döviz 
Kararları 
Başka memleketlerde 
sterlinin sukutundan 
aonra alınan tedbirler 

lngiliz lirasının sukutun~ mÜ• 
leakıp döviz hakkında muhtelif mem 
leketlerde ittihaz olunan mukarrera
b yazmışbk. Bugün de diğer m~
leket!erdeki mukarreratı neşredıyo
ruz: 

ha 1 ya: - Muhtelif şanj piyasa
larında husule gelen son buhran ne
ticeoindc ltalya maliye nezareti mil
li ve ecnebi valör ve dövizleri üze· 
rinde yapılması muhtemel spekülas· 
yonlara mini olacak tedbirlerin itti
hazına bankalar umumi konfederas
yonunu memur etmittir• Bu mak
ratla bankalar umumi konfederaıyo
ııu yalnız ticari ihtiyaçların lüzum 
göstereceği şanj muamel8tmı i~a 
etmelerini halya bankalarına tanı
t'• etmiştir. Bu ihtiyati bir tedbir
den ibaret olup kontrol tedbirleri 
bankaların takdirine bırakılmıştır. 

Arjantin: - Ecnebi dövizlerinin 
kontrolu için Buenos - Ayreste mil
li banka müdirinin riyaseti altında 
ve bu lrttdi müesseoesi ile Arjantin 
maliye nezareti erkiın:mdan mürek
kep bir komisyon teşkil edilmiıtir. 
13u komisyon ecnebi dövizleri müba
faasına ait bütün talep]eri son dere
:.e •ıkt bir ıurette kontrol etmekle 
mükelleftir. 

F enlandiya: - F enlandiyada al
bn mikyası 12 teırinievvel 931 ta• 
rihinde ilga edilmiftir. Bu tarihten 
evvel F enlandiya bankasmm ruhsat 
ve müsadesile yapdan döviz ticareti 
yeniden ıerbest olmuştur. Yalnız 
F enlandiya marklannın ihracına ait 
memnuiyet bakidir. 

Şili: - Şili hükumeti döviz tica
reti hakkında 30 temmuz 931 tari
hinde bir kanun ne,retmİftİr. Bu 
kanun ahkamına tevfikan ıani mua
melatını tahkik etmek, döviz inhisar 
hakkını Şili merkez bankasına ver
mek ve milli sermayenin harice git
mmne mani olmak makoadile bir 
kontrol komisyonu teşkil edilmiıtir. 
Bu komisyon hariçten bübayaa edi
lecek eıyanın bedelini tediye husu
sunda lazun gelen dövizi merkez 
bankasından almak için alakadarlara 
ves:ka vermek vazifeoile de mükel
leftir 

K- nada' - 6 teşrinievvel 931 
tarihinden itibaren Kanada gümrük 
rüsumu sevkiyatın vuku bulduğu 
tarihtek: dolar rayici Üzerinden he
sap edilmektedir. Bunun netice•i o
Luak ~anj lastikname;İ yeniden te
sis edilmiştir. 

İran: - lranda harici ticaret 25 
şubat 931 tarihli kanun mucibince 
inhisar altındadır. lnbioar kanunu
nun tatbiki neticesi olarak ihracat
tan mütevellit ecnebi dövizlerinin 
mübayaa ve füruhtu hakkında bir 
çok nizamnameler yapılmı§br. Ala· 
kadarların ofiste mevcut olan bu ni
zamnameleri tetkik etmeden lrana 
oevkiyatta bulunmamalan tavsiye 
o;Junur. 

Türk - Yunan 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk. Yunan mab 
kemesi dün 15 dava rüyet et
mittir. Davalardan beti talik e
dilmiş, beşi hakkında karar ve
rilmit ve beşi de ademi salahi
yet noktasından reddedilmiı. 
tir. 

Fırkada 

Ocak kongreleri 
H. fırkası Ocak 

bu ayın yirmisinde 
ondan sonra kaza 
başlayacaktır. 

kongreleri 
bitecek ve 

kongreleri 

Nişancı ocak kongresi 
C. H. F. Eyip nahiyesi Nip.ncı 

Ocağı kongresi evvelki alqam yapıl 
mı§ ve yeni idare hey' eti intihap o
lunmuıtur. 

Yeni idareye 38 inci mektep mü
dürü Tabıin Bey reis ve Tahsin 
Mehmet, Halil, Ihsan Beyler aza o
larak İntihap olunmuşlardır. 

On seneliklerin itasın
daki yolsuzluklar 

Mulga zat maaşları muhasebeci
liği dairesinde on senelik maaşların 
itasında görülen yolsuzluğu tahkik 
ile 1Defgul bulunan Maliye müfettiı 
leri komisyonu mesaisini bitirmiştir. 
Müfettişler fezlekelerini bir iki gü
ne kadar makamı aidine verecekler
dir. 

Himayeietf alin balo ve 
tedansanı 

Himayei etfal cemiyeti 27 
teşrinisani cuma aktamı Mak
simbarda bir tedansan verecek 
tir. Cemiyet tarafından veri
lecek olan kışlık balo için de 
fehrimiz münevver tabakasına 
mensup ailelerden mürekkep 
bir hey' eti tertibi ye teşkil edil 
miştir. Bu hey'et 19 teşrinisa
ni perşembe günü saat 16 da 
Tokatlıyanda toplanarak balo
nun gününü tesbit edecektir. 

Yuvarlak 
Masa! 

Konferans dağıldı, 
Gandhl dönüyor 

LONDRA, 14 A.A. - Yuvarlak 
Masa konferansında müalüman mu
rahhaslar ile Hindistandaki küçük 
ekalliyetlerin mümessilleri arasında 
bir anlaşma hi.111 olduğu haber alın
mıştır. Bu küçük ekalliyetler Hin
distandaki Avrupalılar ile Hintli hi
ristiyanlar, Hindiotanda doğmuş İn· 
gilizler ve inhitat halinde bulunan 
ehali 11nıflarmdan barettir. Bu itila
fa ait tafaillıt henüz öğrenilememi§
tir. Fakat hu husustaki müzakerele
rin intihap hakkına, bu ekalliyetler
den her birinin kanunu esasi liyiba 
ımda musarrah merkez ve eyalet 
meclislerinde temsili hususuna mü
teallik olduğu anlaşılmıttır. 

LONDRA, 14 A. A. - Gandhi 
bu aym 21 inde Londradan ayrıla
caktır. 

Mahatma lsviçreyi zi}'tlret ettik· 
ten sonra Cenovadan vapura rakip 
olacak ve Hindistan& dönecektir. 

Fransız - Alman 
müzakereleri 

P ARiS, 14 A.A. - Petit Journal 
ırazetesine göre M. Laval meb'usan 
meclisi hariciye ve maliye encümen
lerinde verdifi İzarat esnasmda bil
haua tu sözleri söylemiıtir: 

"Alman başvekili M. Brüning'e 
dedim ki, herhanııi bir istikrazdan 
evvel bazı meseleler hakkında bir 
anl.ıııma temin edilmesi, fikirlerde 
tGkGnet husule gelmesi İcap eder. 
Fransız efkarı umumiyesinde bu 
sükünun husulü Almanyanm Leh 
koridoru, Alman - ATtııturya birliği 
hakkındaki taleplerinden vazg~e
sine, Çelik Miğferliler teşkilitının 
yapbklan nümayİtlerin ortadan kalk 
masma mütevakkif bulunmaktadır. 
Hulasa M. Brüning'e her§eYden ev
vel Fransız - Alman efkan umumi. 
yeleri arasmda bir itillıf vücuda g• 
tirilmeıi liznn geldiğjni beyan et· 
tim." 

A1man komünist fırka
sının faaliyeti men'e 

dilecek 
BERLlN, 14 A.A. - Jeneral 

Groener'in, Alman hükiimetleri da
hiliye nazırlarının konferansında bü 
tün memlekette komünist fırkasının 
faaliyetten men'i meselesini mevzuu 
bahsedeceğine dair bir takım §&yİa
lar deveran etmektedir. Böyle bir 
mesele doğru değildir, çünkü bu ka
dar cezri bir tedbir, bir takım Al
man hükumetlerinin ve hu meyanda 
bilhassa Prusya'nın ciddi itirazları. 
m davet edecektir. Prusya hüküme
ti bu tedbirin tethiş sistemi takip 
eden unsurlann faaliyetine nihayet 
vermiyeceği, bilakis komünist fırka
sının faa1iyetten men' edilmesinin 
gayri kanuni ibtı1alcuyane tahriklıh 
teshil eyliyeceği ve onların kontro
lunu mütkülleştireceği fikrindedir. 

Muhtelif Alman hükumetleri da
hiliye naZJrlarının bilmukabele, bü
tün siyaıi fırkalann üniforma tafı
malarımn memnuiyeti projesini tet
kik edecekleri söylenmektedlir. 

Brükselde cümhuriyet 
bayramı 

BRÜKSEL, 29 (Husuıi muhabiri 
mizden) - Cümhuriyet bayramı bu 
radaki vatanda,lamııız araımda fev 
kalede bir surette teo'it edildi. Bel
çikada bulunan hemen bütün Türk
ler, ve Türk dostları bu büyük gü
nün şerefine maslahatgüzarlık bina
sında loplanmıtlardır. Salon ih
timamla tanzim edilmişti. SeY 
sisi her Türkün kalbinde 
menkuı olan Büyük Gazinin 
büyük bir portreoi, çoktan be
ri dalgalandığını görmek için hasre 
tini çektiğimiz bayrağımız atlas pa
rıltıları ile hu enfes dekoru İtmam 
ediyordu. Maslahatgüzarımız Ka
mil Bey refikaları Hanımefendi mi
aafirlerin hepoi ile ayrı ayrı meşgul 
oluyorlar ve kendilerine iltifat edi
yorlardı. Merasimde hemen bütün 
sefaretler erkanı, Anvers konsolosu
muz, Brükseldeki ticaret miimeosili
miz Koru oğlu Faik Bey, lzmir zira 
at banka11 müdürü lsmail Hakkı B. 
avukat Mazhar Münir Bey, bir çok 
talebelerimiz, tüccarlarımız hazır hu 
lunuyorlardı. Bu samimi bava içinde 
geç vakte kadar eğlenildi, sohbet e
dildi. Hazirun çok mükellef bir bü
feden nevaleçin oluyorlardı. Nihayet 
maslahatgüzarınuz kısa ve veciz bir 
nutuk iradederek bu büyük günün 
batıralannı ve kuvvetini bir kere da 
ha tekrar etti. Misafirler Cümhuriye 
tin, Gazinin ve Türk milletinin saa
deti için şampanyalar içerek çok de 
rin bir ıevinç ve neı' e İçinde dağıl. 
dılar. 

lngilterede tedavül 
eden kağıt para 

LONDRA, 14 (A.A.) - Hazine 
nezareti, tedavül mevkiinde bulu
nan kağıt para mikdarmm 275 mil
yon İngiliz lirası olarak muhafaza 
edilmesi hakkında 1 ngiliz bankasına 
verilen salahiyet ve mezuniyeti 330 
teşrinioaniye kadar tahdit ettiğini 
bildirmiştir. ----Maniıada yeni bir 

istasyon 
Manisada yeni hiı- istasyonun İn

§asrna başl.:tnmı;':ır. 

MiLLiYET PAZAR ltSl 

·Birinci sahifeden geçen yazılar Meclis 
Encümenleri 

Müddeiumumilik tahkikata başladı l Türk-Bulgar 
(Başı birinci sahifede) 

Muharririmizin karıısına çıkan Pat 
rikhane erkanından bir zat demiıtir 
ki: 
- Patrik Ef. eğer bu tarzda beya 

natta bulunmu§laroa demek oluyor 
ki buna lüzum hissetmiflerdir. 

Muharririmiz ruhani bir zabn oi
YtlSİ beyanatta bulunmasını haylı ga 
rip bulanlar olduğunu söyleyince bu 
zat gülerek: 

- Bunu Patrik Ef. nin kendileri 
bilir demittir. 

Patrikhanede Triyandafilos Ef. 
nin mektubu etrafında büyük bir 
ketumiyet muhafaza edilmektedir. 

Fazlı Bey ne digor? 
Dün bu mesele bakında Vali mu

avini Fazlı Beyin mütaleasını öğ
renmek istedik. Fazlı Bey, demi,ıir 
ki: 

- Biz zabıtai mania vazifesini 
görüyoruz. Mevzuu bahsettiğiniz 
mektupta irtikap edilmit bir cürüm
den bahsediliyor. Müddeiumumilik 
bunu elbette tetkik eder. Cürüm va 
lıi ise icap eden muamele yapdır.,, 

Müddeiamamililc tetkikat 
gopıgor 

Diier taraftan müddeinmumilik
ten aldığnmz maliimata gôre, Tri
yaııdafilos Ef. nin mektubu, müddei 
umumiliğin ehemmiyetle nazarı dik
katini celbetmit bulunmaktadır. 

Patrik Fotyos Ef. nin bu beya
natı ceza kanunu ile tearuz ettiği 
halde hakkında lôzıın gelen muame 
lenin ifa edilecefi tabii telakki edil
mektedir. 

Bu da başka .. 
Patrik meselesinin resmi aaflıası 

bu. suretle devam ederken Triyaa· 
dafilos Ef. nin mektubuna mukabele 
olmak üzere Sawa Hacimina Ef. di
den de bir mektup aldık. Gene bita
nıfltftml7.ll binaen hu mektubu ela 
Defredİyoruz: 

Esbak lstanbul Adliye 
Müfettişi Trigandafilos 
Efendiye açık m•ktııp 
Rum Patriki F otyos Efendiye 

Türk ceza kanununa muhalefetin-
den dolayı açık mektupla vesayada 

. bulunuyorsunuz. Rum Patriki Fob· 
yos Ef. nln müdafaa vekili kesilecek 
değilim. Eğer bir kabahat ve cürüm 
işlenmiı İse kanunlar meydandadır. 
Müddeiumumilik hemen faaliyete 
geçebilir. Bu pek basit bir mesele
dir. Buna kaı'iyyen müdahale etmi
yeceğiın F otyoş Efendinin siyasi 
bir zümreye beyanatı türkçe gazete-

lerde intiıar etti. Triyandafiloa E
fendiden evvel onu d6ıünecek ve li 
znnei kanuniyeyi tatbik edecek me
murini adliye ve mülkiye vardır. Ga 
zeteciler dahi bu hususta beyam mü 
talea edebilirler. 

Halbuki Triyandafilos Ef., size 
ne oluyor? Sizin san'atmız nedir? 
Patrik Efendiye münasebetiniz ne
di? Rum akalliyetine ait olmadığını 
zı ve Papa Eftim zümrei kalilesine 
menıup olduğunuzu geçen sene ale
nen itiraf etmiştiniz. On dört mi
lyonluk bir Türk camia11 içinde 
Rum akalliyeıine ve Patrik Efendi
ye nasihat verecek siz mi kaldınız? 
Yoksa müntesibi bulunduğunuzu 
kemali fabrü gururla ilan ettiğiniz 
dört kitilik Papa Eftim cemaatinin 
yaptığı gibi Patrikhane umuruna 
siz de mi vaz'ıyet etmek ı . 
yor.unuz?. 

lıte yalnız bu olmıyacak. im
kan hııricinde. Geçen sene Rum a
kalliyetine karşr neırettiğiniz beyan 
namenizde bütün lıtanbul Rumları
m hiyaneti vataniye ile itham et
mek istediniz. Helbııki siz Atinada 
bulunduğunuz zaman Yunan meh'· 
usu ohnak İstediğiniz bakkıtıda Yu
nan gazetelerine atfen lstanbul 
Rum gazeteleri bir makale neşret
mitlerdi. Bu makale muhterem Baı
vekilirniz ismet Pa§a Hazretlerinin 
Atinayı teırifleri esnasında, bilmem 
hangi beldemizin fahri hemterisi 
ünvanmı ihraz eden Yunanistan mu 
aveneti içtimaiye Nazırı Y asonidi 
Efendinin imzasını havi idi. Niçin 
cevap vermediniz? Ni!ıin tekzip et
mediniz? Demek oluyor ki, münde
recat mahzı hakiat idi. Türk vatan· 
datı olduğunuz halde ecnebi bir 
melekette memuriyet aramq bulunu 
yora unuz. 
Bu cihet oabit olura hudut haricine 
ihracınız lfızım gelecek. Bu hususta 
kanunlarda sarahati kmye vardır. 
Müddeiumumilik ve memurini hükil 
met bu ciheti ariz ve antik tetkik e 
debilir. lndelhace Yunan Nazırı Ya 
sonidi Efendinin §elıadetine de müra 
caat edilebilir. Sabit olursa-ve ola 
cağından hiç §Üphem yoktur - la
zımei kanuniye icriı edilir. 

Biz, Rumlar işimiz gücümüzle 
meşgul, hükumete, Cümhuriyete ka 
nunlara muti ve sadık insanlarız.' Bu 
defa bu kadarla iktifa ediyol"Um.lcap 
ede~se kiyasetva fetanetlerile iştihar 
e~ş .olan pek muhterem ricali siya 
s1yem1ze bu hususta mukni ve nıü
dellil bir tez hazaolayıp takdim ede
ceğim. 

Mektebi mülkir.enin kadjm me
zunlarından 

S. Hacimina 

Matbuat sergisi ı Behçet Bey bir şey 
Kapandı söylemiyor 

Gezeteciliğimizin yuzuncü Dünkü Son Posta gazetesi Tütün 
yıldönümü müoaaebetile Gala- inhisar idaresinin Katip zade Sabri 
taearay lisesinde açılan Matbu Beye sattığı tütünlerden bahsederek 

inhisar idaresini bu buousta İzahat 
at ıergisi dün kapanmııtır. Ser vermeğe davet etınekte ve daha bir 
gi çok rağbet görmüı ve bir çok §eyler yazacairnı ilave etmekte 
çok zevat tarafından ziyaret e- idi. 
dilmi9tir. Dün bu husu•ta Tütün inhisar 

Bulsraristanda yeni bir 
demiryolu 

SOFY A, 10 (Milliyet) - Ayın 
8 inde başvekil ve demiryollar nazı
n hazır bulundukları halde yeni Bul 
gar arazisini ana Sofya • lıtanbul 
hattına bağlıyan Knizovnik: - Kırca 
ali hattının küıat resmi yapılmııtır. 
Mestanliya kadar temdit edilecek o
lan bu bat, ebalisi Türk ve Bulgar 
muhacırlanndan mürekkep olan bu 
mıntakanın iktısadi inkitah nokta-
11ndan çok ehemmiyeti haiz bulun
maktadır. Hatbn inşası 400 milyon 
levaya mal olmuıtur. Bu paranın 
dörtte üçü muhacirlerin iskanı için 
aktedilen beynelmilel istikrazlarla 
temin edilmiştir. Bu hattın İn§all 
Yunan mahafili askeriyesinde endi. 
şeyi mucip olmuftur. 

Kalpazanlar 
NAPOLI, 14 (A.A.) - Bir çok 

makbuz pulu İmal ederek tedavül 
mevkiine çıkarmış olan bir mürettip 
ile iki şeriki cürmü tevkif edilmittir. 

Moskova hava limanı 
MOSKOVA, 14 (A.A.) - Bü

yük bir hava limanı inıa edilmiftir. 

Bir Bulgar köyünde 
komünistler 

SOFYA, 13 (Milliyet) - Kar
lovo civarında bir köyde, bolşevik 
ihtilalinin yıldönümü münaaebetile 
300 amele bir nümayiş tertip etınek 
istemişler ve Karlovodan gelen za
bıta ile nümayiıçiler arasında kanlı 
bir muoademe olmuştur. Köyün be
lediye reisi ile nümayişçilerden biri 
ölmüştür. Bir çok yaralı vardır. 

Jeneral Dawes Paris'te 
PARIS, 14 A.A. - Cemiyeti 

Akvam meclisinin içlimaına Ameri
kan mü§abidi sıfatile ittirak edecek 
olan jeneral Dawes Paris'e gelmi,. 
tir. 

Napoli'de bir kaza 
NAPOLI, 14 A.A. - Yarısı hu

susi bir çocuk mektebine tahsis edi
len bir binanın ikinci katının döŞ<?
mesi çökmüştür. iki çocuk ve iki 
kadın ölmüştür. 13 kişi de yara!an
mıştn·. Bunlardan üçü çocuktur. 

umum müdürü Behçet Bey kendisile 
söriişen bir muharririmize demiştir 
ki: 

"- Bu mesleyi evvelce izah et-. 
mittim. Tekrar izaha lüzum görmi
yorum." 

Bahkesirde bir mağa
zayı soydular 

BALIKESiR, 13 (Milliyet) 
Şehrimizin en işlek ve büyük bir 
caddesi olan Kuvayi Milliye cadde
sinde Şah Mehmet zade Hüseyin 
Avni Beyin mağazasına dün gece, 
demir kepenkleri açmak ve kilidi 
kırmak suretiyle bıroız girerek so
kak tarafındaki camekanlarından hi~ 
rinden saat, kordon, kol düğmesi, 
yüzük ve saire gibi sekiz yill, bin 
lira kıymetinde eıyayı sirkat ebniş
tir. 

Üç dört ay zarfında yine bu ci
varda dört, beş mühim sirkat vak'ası 
olmuş ve birinde Isfahanlı Ahmet e
fendinin kasası soyulmuş idi. 

Bu gibi sirkat vak'alarının mem
lekette biribirini takip etmesi naza,. 
n dikkatı caliptir. 

Bazılarının failleri tutulmuıtu. 
Bu son sirkat failleri de zabıtaca a
ranılmaktadır. 

Üç Kıbrıslı piskopos 
CEBELOTTARIK, 14 A.A. -

Kıbrıslan sürülen 3 piokopos Malta. 
dan Cebelütıarike gelmi,lerdir. Pis
koposların burada kalacakları zanno 
lunmaktadır. 

Madrit'te yeni tev
kifat mı 

MADRIT, 14 A. A. - Dünden 
beri emniyeti umumiye idaresinde 
mütaclm fevkinde bir faaliyet görül
müştür. Matbuat mümessillerini sa
bahleyin erkenden kabul ebnek itiya 
dmda bulunan M. Galorza bu sabah 
hiçbir gazeteciyi kabul etınemiş ve 
saat 8 e kadar bürosunda çalıımıı
tır. 

Pek mühim zevatın ve bu meyan 
da bir jeneralın tevkif edilmiş ol
duklarına dair bir §&Yİa deveran et
mektedir. Bu tevkifatın cumartesi 
günü icra edilmiş olan tevkifat ile 
sılu bir rabıta11 bulunduğu zanne
diliyor. 

Yunan ittifakı mı 
(Başı 1 inci sahifede) 

Ancak Bulgaristancla kanaat şu
dur ki, ziyar<ıt bir teırifat meıele
sinden daha manidardır. Türk hü
kumeti Bulgaristanla Yunaniıtan 
arasındaki ihtilafların halli için me
sai sarf edecektir. Türkiye, Y unanİ•· 
tan ve Bulgaristan ara5tnda bir İti· 
lif Sofyada hüsnü telakki edil
mektedir. Şu şartla ki böyle bir iti
laf, Bulgaristanın diğer komıu 
Balkan devletlerile ve bilhassa lstan 
bul konferansında murahhasları, Bul 
garlara kartı samimi davranan Yu
ğoslivya ile münasebeti üzerine fe. 
na bir tesir yapmasın. Bununla be
raber, üç devlet ara11nda bir itilaf 
yapılacağı fısıldanmaktadır. Ve bu 
itilaftan sonra Türkiye Cemiyeti 
Akvama girecektir. Bu devletler, kü 
çük antant devletleri gibi, mü
navebe ile Cemiyeti akvam meclisin
de oturacaklardır. Fakat resmi me
hafil ketumiyeti muhafaza etmekte
dirler. Cenubi Balkanlarda ltalyaa 
- Rus teşriki mesaisi ciddi telakki 
edilmiyor. Bulırariatanın ltalyan ile 
münasebab iyidir. Siyasi münasebat 
teessüı etınemit olmakla beraber, 
Rusya ile ticareti de İnkişaf ediyor. 
Fakat Bulgar hükômeti i'!ine elver
meyen ,,.. yahut kendisini fena bir 
vaziyete koyan bir itilif aktecleceği 
gibi fÜphe altında bile kalmak iste
miyor. 

Mezbahada gayri 
• • 

resmı resım 

de varmış! 
(Başı birinci sahifede) 

ye, mesafe ne olursa olsun bir 
kurut alınmaaı icap ettiği fik 
rindedir. Kasaplar ise deniz 
nakliyatı, kara nakliyatı için 
ayn ve tekrar hammaliye ola
rak ta gene ayn para verdikle 
rini ifade etmektedirler. 

Mezbahada manda, inek, ö 
küz ve dana kesilirken kasap· 
lar reis başına ·verdikleri re
simden maada bir lira da ha~ 
hama vermektedirler. Verilen 
bu bir lira da gayri resmi re
simler meyanındadır. Kasaplar 
hahamların mezbahada bulun
malarının manasız olduğunu 
söylemektedirler. 

Yunan-Bulgat itilafı 
SOFYA, 14 A.A. - "Balkan 

muhabiri mahsusumuzdan". Baş ve· 
kil M. Mouchanoff, Yunanlılarla 

Bulgarlar arasında vukua geleo iti
laftan bahsederkeu demiştir ki: "Bu 
itilaf Yunanlılarla anlaşmak için gü
zel bir başlan~ıç teıkil edebilir. Bu 
itilaftan sonra Yunanlılarla aramız
da muallak bulunan diğer meselele
rin de halli için kapı açılmış demek-
ti. " r. 

PARlS, 14 A.A. - Le Journal 
gazetesi, "ifa edilmemiş bir taalthüt 
daha" ünvanı altında yazmış olduğu 
bir makalede umumi ve husuıi borç 
lar hakkındaki Hoover moratoriumu 
dolayHİle bir itilaf husule gelmiş ol. 
duğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, ilaveten diyor ki: Ta
mirat bedellerinin tediyeoi hususu
nun tehiri, Yunanistan ile Bulgaris
tan arasında husule gelmiş olan ve 
her iki tarafça yeniden tetkikine lü
zum görülen itilithn da tehirini icap 
edecek mi? 

Bulgaristan ile Yunanistan ara
sındaki bu mukareneti, Balkan mil
letleri birliği ve uzlaşma fikirlerinin 
zaferi olmak itibarile tebrike şayan 

bulmaktayız. 

Ancak Mollof - Cafandaris itilafı 
filen tehir edilmiş bulunuyor. 

Bu taahhüdü pek o kadar sağlam 
bulmıyan "Le Joumai", bunun itima 
dı tesis etmenin en iyi çaresi olup 
olmadığını sormaktadır. 

Irak ve Suriye hududu 
CENEVRE:., 14 A.A. - lngilte

re ve Fransa biikGmeıleri Cemiyeti 
Akvama müşterek bir müracaatta 
bulunarak İrak ile Süriye arasındaki 
hududun tahdidi meselesinin Cemi
yeti Akvam meclisinin 16 teşrinisa
ni içtima rüznamesine konmasını is
temiılerdir. Gerek Fransa ve geı·ek 
lngiltere meclisin kararını kat'i bir 
hal sureli olarak kabul edeceklerdir. 

İtalyan meb'usan 
meclisi 

ROMA, J4 A.A. - Meb'usan 
meclisi mesaisine tekrar baılamııbr. 

Kıralın nutkuna verile
cek cevap 

LONDRA, 14 A.A. - Avam 
Kamarasındaki muhalif amele fırka. 
sının kralın nutkuna verilecek cevap 
hakkındaki tadil takriri 338 muhalif 
reye kartı 422 rey ile reddedilmİ§
tir. 

Dahiliye Encümenin
den iki istifa 

ANKARA, 13 (Milliyet) - En· 
cümenler toplanmış reis, reis vekili, 
mazbata muharriri ve katipleri inti
hap etmişlerdir. Bu intilıaplarda hiç 
bir değişiklik yoktur. 

Yalnız, Dahiliye encümeni maz
bata muharriri Abdülmuttalip Bey 
(Malatya) ve katibi Hasan Reşit B. 
(Muş) fırka umumi idare heyetin
den bulunmaları ve bundan dolayı 
fevkalade me§gul olmaları dolayısile 
aflerini encümenden rica etmekte .. 
dirler. Encümen, mütekabilen ve 
müttefikan bu kararlarmdan vazgeç 
melerini Muttalip ve Reşit Beyler
den rica etmiştir. Netice encümenin 
salı günkü içlimaında anlaıılacaktır. 

Kral Alfons 
Haini vatan! 

MADRIT, 14 A.A. - Sabık kral 
AHons'un mes'uliyeti hakkında let
kikatta bulunan komisyon, sabık 
krahn vatan haini ilan edilmesi, is
panya toprağına ayak basmaktan 
menolunması, idama yahut müebbet 
kürek cezasına mahkôm edilmesi, 
biitiin emval ve emlakinin müsadere 
olunması lazım geldiği mütaleasın
da bulunmuttur. 

Leh talebesi, Musevile· 
re hücum ediyor 

VARŞOVA, 14 (A.A.) - Darül 
fiinunlu tehirlerde müoeviler aley
hinde vukubulan hadiseler dolayısile 
Lomza' da hiı- takım arbedeler vukua 
gelmif ve talebe yoldan geçmekte o 
lan mUıevilere hücum etmiştir. 

Varıova, Vilno ve L wow darül
fünunluları kapatılmıştır. 

Darmiştad'da komünist 
lerle mücadele 

BERLIN. 14 (A.A.) - Darms
tardt'ta Hitlerin 20.000 Nazis'e hi
taben bir nutuk söylemiş olduğu bir 
içtimaın nihayetinde nasyonalliol· 
sosyalistlerle komünistler arasında 
şiddetli müsademeler vukua gelmii
tir. 

Polis, 200 kişi tevkif etmiştir. Bir 
çok )"aralı vardır. 

' Kari Sütunu 1 
Hafta tatili münasebe

tile bir teklif 
Dün gece soba başındaki kö 

şemde oturuyordum. Mahalle
nin eski komşu kadınlarından 
bir kaçı bize toplanmışlardı. 
Birbirlerile konuşuyorlardı. 
Bir aralık elimdeki gazeteyi bı
rakarak muhaverelerine kulak 
misafiri oldum. Baktım Hafta 
tatilinden bahsediyorlar: 

- Ah .. F atmanımcığım ha
berim var mı?Perşembeden son 
ra Pazar ve Cumartesinden 
sonra da Cuma gelecekmit, Ga 
zeteler yazıyormuş diye yana 
yakıla anlatıyordu. 

Diğer biri. "Üstüme iyilik 
sağlık Perşembeden sonra Pa
zar gelir mi imiş? Cumartesi 
adı üstünde, bugün nasıl olurda 
Cumadan evvel gelir? Hiç öyle 
şey olur mu?" diye kemali teleh 
hüfle derdleşiyorlardı. 

Bunlarm bu muhavereleri 
esnasında düşündüm, tatil gü
nünün beynelmilel kabul edilen 
güne uyğun gelmesi zarureti 
aşikar. Günlerin yerini değiş
tirmek yani Cumanın yerine Pa 
zarın ve Pazarın yerine Cuma
nın getirilmesi bir çok zorluk
lar ve karışıkları intaç edecek. 

- Acaba; Tatil gününü bey 

nelmilel tatil gününe tatbik 

için Cuma ile Pazar arasındaki 

iki gün farkı ortadan kaldırsak 

mesela bir defaya mahsus ol
mak üzere salı ve çarşambayı 
atlamak suretile, pazartesi gÜ· 

nünden sonra Perşembe gelse, 
hem günlerin taakubu sırası bo 
zulmamış ve hem matlup kolay 
lıkla tatbik edilmit olmazmı? 
dedim. 

T eşrinisaninin sonu pazarte
si günün tesadüf ediyor. Kanu 
nuevvel 1931 senesi Salı yerine 
Perşembe gününden başlaya
cak diye. Dahiliye vekaleti tara 
fından bütün Türkiye dahilinde 
yapılacak bir tamim maksadı 
temine kafi gelir ümidindeyim. 
Bilmem bu çarei bal bana tat
bik noktai nazarından daha ko
lay ve efkarı basite sahiplerine 
karşı yapacağı tesir de pek ha
fif olacak gibi gördüm. Müna
sip olup olmadığını daha yük
sek düşüncelilerin takdir edece 
ği tabiidir efendim. 

Döyç~ Bankda 

İsmail Şeref 

Memlekette 

Menemendeki feci 
cinayet 

Menemende Topal Osman is
minde birinin kansı Hayriye Hanı
mı canavarcasına öldürdüğünü a~ 
jans haberi olarak yazmıttık. İzmir 
gazeteleri bu cinayet hakkımla şu 
tafsilatı veriyorlar: 

Katil topal Osman Menemende 
Hamidiye mahallesinin dağ kısmın
da bir evde oturmakta idi. Son za
manlarda karı koca arasında kav gn~ 
lar eksik olmamağa başlemıştır. En 
küçük meselelerde bile ka•·ı ile ko
ca anla§amamakta ve sıklajan kav. 
galar neticesinde topal Osman zevw 
cesi Hayriye Hanımı dövmekte idi. 

Evvelki gün de bir hiç yüzünden 
karı koca ara11nda kavga çıkmış, i
ki tarafta biribirine ağır sözler sar
fetmiştir. Topal Osman büyük bir 
hiddetin tahb tesirinde olarak bıca
ğını çekmiş, zevcesi Hayriye Hanı
mın muhtelif yerlerine batırıp çıkar
mağa batlamıtbr. Hayriye Hanım 
sakmmağa çalııırken karnına İsabet 
eden iki bıçak darbesi üzerine sende 
lemiı, yere düşmüştür. 

. Baraakları, karnmda açılan yara
lardan dıtarı fırlam.t, zavallı kadın 
barsaklannı elile içeri doğru iterek 
can havlile evden fırlamıı, yakında 
bulunan hemşiresinin evine kendisi
ni atınıftır. Fakat kocası da takip e
derek hemşireoinin evinde bıçakla 
yaralamakta devam etmiı, hırsını 
alamıyıırak zavallı kadını boğazın
dan kesmiş, öldürmüştür. Bu sırada 
Hayriye Hanonın hemıiresi cinayete 
mani olma!<, kız kardqini kurtar. 
mak için çalıtırken bıçakla mütead
dit yerlerinden ağır surette yaralan
mı§tır~ 

Feryada koıuıan mahalle halkı 
katili kaçarken yakalamak istemiı· 
!erse de muvaffak olamamıtlardır. 

Çarşıda Zabıtai belediye memuru 
Ahmet Efendi kenidisini yakalamış, 
Adliyeye teslim etmi,tir. Adliyece 
hadise tahkikatına devam olunmak
tadır. 

Yalvaçta bir eczacıyı 
öldürdüler 

Yalvaçtan yazdıyor: Burada pek 
feci bir cinayet oldu. Eczacı Ramiz 
B. l teşrinisani Pazar günü akşamı 
saat ~n iki de evine dönerken meç .. 
bul hır §ahro tarafından kama ile 
boğazından kesilmek suretile öldü. 
rüldü. 

Cinayetin ıebebi henü:;:: anlaş la
madı. Ve katil de bilinemedi. Adliye 
ehemmiyetle tahkikat yapıyor. 

Bir yumrukta adamı 
öldürdü 

, l~mirde ~iyaloğlu hnında, çorap 
ımallıthaneımde çalışaıı Kayserili 
~ oğlu Mustafanın arkadaşı lzmir
li Osman oğlu Burhaneddin ile kav. 
ga etmiştir. Ufak bir el şahsı ile 
baılıyan bu kavta Mustafanın ölü
mü ile nelicelenıniştir. Tahkikat ne
ticeıinde Mustafanm kavga esnasın 
da Bürhanettin tarafından mumai
leyhin karnına vurulan yumt·uğun 
tesiriyle vefat ettiği anlaşrlm•ştır. 
Bürbanettin yakalanmıı ve adliyeye 
tevdi olunmuıtur. 

Trenden düşen adam 
Geçen gün Menemen civarında 

Emiralem ile Muradiye arasında bir 
adamın tren altında parçalandığını 
yazmııbk Tahkikat neticesinde, ka· 
zazedenin tren yürürken defi hacet 
için iki vagon arasına girdiği, hu 11-

rada müvazenesini kaybederek te
kerleklerin araJJna düştüğü anlatıl· 
mııtır Kazazede Emiralemin Gözte
pe köyünden Nazmidir. 

iki vagon arasında 
Eskişehir istasyonunda Hasan 

İsminde bir amele, istasyonda bulu
nan bakkaliye vagonundan erzak a• 
lırken arkadan gelen vagonla bu va· 
.gonun. tamponlan arasına sıkışmı§ 
ve fecı surette ezilerek ölmüıtür. 

Y alovada tahtelarz 
bir yol 

Yalovadaki park lokantasının ar
ka tarafında tahtelarz bir yol bulun
mu§tur. Tesadüfen bulunan bu yol
dan 30 metre kadar ileriye gitmek 
kabil olmutlur. Yol burada bir deh· 
liz ve koridora açılmaktadır. Bura
dan daha ileriye gitmek §İmdilik 
kabil olamamıştır. 

Yeni netriyat: 

Mülkiye mektebi 
mecmuası 

Mülkiye mektebi talebe ce
miyeti tarafından neşredilen 
bu mecmuanın 8 inci sayısı çık 
mıştır. Mütenevvi makaleleri 
ihtiva eden bu mecmuayı kari· 
lerimize tavsiye ederiz. 

Yeni mimari 
Güzel san'atlar akademisi 

mimari tarihimiz ve tehircilik 
muallimi Celil Esat Beyin 
"Yeni mimari,, ünvanlı bir ki
tabı intişar etmiştir. Kıymetli 
bir tetkik eseri olan bu kitap 
birçok nakış ve resimlerle süslü 
olduğu halde Agah Sabri kü
tüphanesi tarafından neşredil· 

miş ve matbaamızda tabedil· 

miştir. Fiati "75., kuruştur. 
Tavsiye ederiz. 



S~~0~8lNI~ 
Okunan yeni ·~ 

Konyalıpc1nsın•Columbia 
Pliklannda di"1leylnir:. 

Harik Hayat ve 

Sirgortalanmzı Galatada Ünyon hanında ikain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnrz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNV<ON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Be}'oğlu 2002. 

Devlet Demiryolları idaresü Hanları 

Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
tnünakasası (28 ikinci teşrin 93ı) Cumartesi günü saat ıs te 
İdare merıkezinde yapılacaktır.Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelet'ile Afyon istasy.oı:ıunda birer liraya satılmakta olan 
Şartnamelerde yaztlıa'ır. (3718). 

1 lstanbul Belediye!!i ilanları 1 
Fatih yangın yerinde Haraççı Muhittiın mahallesınde Çır

çır sokağında Adilşah sultan mektebi araııında mevcut ve 80 

lira kıymet takdir olunan duvar taşları 7-12-93ı ıpazartesi günü 

ihale edilmek üzere açtk müzayedeye ıkonmuştur. Muvakkat 

teminat 6 liradır. 

Beyleri>eyinde Beyıled>eyi camii civarında Hamidievvel 

lllektebi bit" -seneden üç seneye kadar kiraya 'Verilmek üzere ve 

7-12-931 pazartsi i1ıale edilmek üzere açık müzayedeye kon

nıuştur. Teminat aıkçesi 4SO ıkuruştur. 

Kocamustafapaşada Ağaçkakanda 3 numaralı Hacı Vah

dettin mektebi 'kiraya verilmek ve 7-12-93ı pazartesi günü iha

le edilmek üzere müzayedeye konmuştur. Teminat al<çesi 3 

liradır. 

Teminat akçesi nakden kaıbul edilmez. Ya Belediyeden irsa 

liye alınarak bartkaya yatırılıp alınacak makıbuz ve yahut !hü

kumetçe mütelber tanınmış banıkalardan birinin teminat mek

tubile olur. Yukarıda yazılı işler hakıkmda şartnamelerini gör

tnek, lazımgelen malumatı almak için her gün Levazun müdür 

lüğüne müracaat lazımdır. İ·hale gününde saat on beşe kadar 1 

teminat makbuz veya mektubu ile Daimi encümene müracaat 

edilmelidir. (3860). 

Beher metro murabbama 17 lira kıymet takdir olunan Ka-· : 

dıköyünde Rıhtun üzerinde 69 numaralı ve 2S7,87 metro murab I 
baı sahasında Belediye malı arsa pazarlıkla satılacaktır. Te-

ı 

ıtıinat akçesi 330 liradır. Bu teminat nakden alınmaz. Ya Bele-

diyeden irsaliye kesilerek Barııkaya yatırılıp alınacak mıık!buz ! 
1 

veya hükfunetçe muteber tanınmış bankalardan birinin temi- · 

nat mektubu ile ıolur. Bu ,şekilde teminat ma'kıbuz veya mektu

bu ile ı8-l ı-931 çarşamba günü saat on beşe kadar Levazun mü- . 

dürlüğüne müracaat edilmelidir (386S) • 

Beyoğlu Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Beyoğlu Be

lediye binasının zemin katında lokanta ittihaz edilecek yer [ 

lieyeti fenniye ve sıhhiyece gösterilecek şerait daıiresinde tat- j 
hir, tamir, telvin ve tesisatı laznnesi ıkiraciya ait olmak ve bu 

Yerde hariçte pişirilip hazırlanacak yemek satmak şartile ve 

pazarlık suretile bir sene için ıkiraya verileceğinden taliplerin 

18 - T. sani 931 çarşamba günü saat on beşte Encümene mü

racaat eylemeleri. (386ı). · 
--~~~~~~~~~~~~~~~i 

İstanbul Belediye Riyasetinden: Belediye zabıtası talimat-
1 

namesinin 4S9 uncu maddesine aşağroaki fıkra tezyil edilmiş

tir. Atakadararun malfunu olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. 

" Derununda alkol bulunmıyan şurupların Hkör ıııamı ve eti
keti altında satılması mwmnudur." (3863). 

Eminönü Kaymakamlığından: Başı boş olarak bulunup 

tahtı muhafazaya alman kuzunun sahibi her kim ise bir hafta 
zarfında müracaatla almadığı takdirde alelusul satılacağı ilan 
olunur. (3864). ı 

lstanbul Esnaf 
Bankasından: 

İstanbul, Esnaf Bankası hissedaranı 16 Kinuneve\ 1931 tarihine mü· 
•adif Çarşamba günü saat 14 te Bankanın merkezinde fevkalade ~urette 
İn i kat edecek heyeti umumiyeye davet olunur. 

Rüznamei müzakerat : 1 - Sermaye vaziyetinin tespiti. ' 
Ticaret kanununun 371 inci maddesi ahk11ın.ına tevfikan hamiline 

tnuharrer hisse senetleri sahipleri nihayet 7 Kanunevel 931 akşamına ka
dar hisse senetle~ini veyahut hisse senetlerinin mevdu bulunduğu banka 
hlakpuzunu bankamız veznesine tevdi ile >ta olunacak dilhuliye varaka
•ını almaları iktiza eder. 

MiLLiYET PAZAR 

Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POSTASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazartesi ak
şamı on yedide Siııkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanalııkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de biraderler. Telefon: İst. 
2210. 

lstanbul 6 ';ner hukuk dııiresinde-n: 
Madam İmıa tarafından Fatihte 
ZimirJi kuyu önfinde Hoca Meh
met B. hanceinde sakin iken ha.lt.ıı 

ik.a.metgihı meçhul mütekaidini ,.... 
keriyeden Had Şerif zade Ali Ri
za B. aleyhine ikame eylediği bo
şanma davasınm giyaben an tah
kikatı esnasında şühut istimaile tah 
kilcata hitam verilmiş ve icrayı mu 
hakemcei için 26-12-931 c:umartc,;i 
saat 13,30 tayin edilmiş olduğu.ndan 
yevmi vaktı mezkürde mahkemede 
müddeaaleyhin hazır bulunması ve 
bir itirazi varsa ilin tarihinden iti
baren 15 gün içinde mahkemeye 
beyan etmesi aksi takdirde hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 402 

193! 

. 
3 üncü Kolordu 

llinları 

. ,. 

Maçka silah deposunda mev' 
cut köhne eşyanın satışı aleni 
münakasa ile K. O. 3. SA. AL 
KOM. da yapılacaktır. İhalesi 
22-11-931 pazar günü saat ı4 te 
icra edilecektir. Taliplerin 
şartnameyi almak üzere her 
gün ve ihaleye iştiraık edecek 
lerin de yevmi muayyende te
minatlarile komisyonumuza 
müracaatları. (SOS) (3S61) 

* * * K. O. ve 1. inci Fırka Kı-

Beyoğlu, istiklal Caddesi (Tokatliyan karşısında kain) ~ ::.-

L U V R '. :: 
MAGAZASI 
Apartımanlarını san'atkarane ve hüsnü intihap dairesin

de tefriş etmek arzusunda bulunanlar tarafından diğer ma
ğazalara tercih edilmektedir. Bu mağazada en iyi cins ve 
en son moda bilcümle tefrişat levazımatı kolayhkla ve her 
yerden ehven fiatlarla tedarik edilmektedir. 

Mezkur mağazada salon tezyinatı, yemek odası takımları 
ve bilhassa en birinci •bronz karyolalar emsalsiz fiatla rla sa-SADIK ZADE 

Biraderler vapurlan 
Karadeniz postası 

j inci maddesine tevfikan gıyabmda 

muhakeme icra olunacağı ve cere
yan eden muamelelerin müteber 
addedileceğ i gibi bir daha nıuhake
meye kabul edilmeyece ğine dair ih 
tari havi karari mahkeme divanha
nesine talik edilmiş olmakla keyfi
yet ilan olunur. 

taatı ihtiyacı için4ıkalem sepze tılmaktadır. Kanaat ıkesbetımek için bir defa ziyaret etmekle 
kapalı zarfla münalkasaya kon- paranızda ikt1sat etmiş olacaksınız 

muştur. İhalesi ı8-11-931 ta- ı iııl----------------••-------Sakarya rih Çarşamba günü saat 14 te 1ST AN BUL TRAMVAY ŞİRKETİ 
K. o. Sa. Al. Kom. da yapıla- EVKA T TARİFESİ 

vapuru 
ıs T. sani rızın 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Sam-;un, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net ham altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22ı34. 

BARTİN LÜKS SÜR'AT 
POSTASI 

BARTIN Vapuru 
Her PAZARTESİ günü 

~~~~~~~~~~~~ı 

lstanbul birinci il/fıs memurlu
ğundan : Adres : &yoğlunda Tepe
başında S. Hayim Tiea~ethanesi : 

Balada ismi ve adresi yazılı olan 
Ticarethanenin iflasına karar veril 
miş olduğu~dan tasfiyenin adi şekil 
de yapılmasına karar verilmiştir. 

1 - Müflisden al:acağı olan veya 
mallarında istihkak iddiasında bu
lunanların alacak ve iddialarmı iş
bu Handan bir ay içinde eyyamı 

resmiy.c müstesna olmak üzere her 
gün saat 9 dan 12 ye kadar Sultan
ahmette vaki adliye binasında icra-
yı vazife oden Birinci iflas dairesi 
ne gelerek alacaklarını kayt ettir
meleri, ve senet ve defter gibi de
lilleri her ne ise bunların aaıl veya 
musaddak suretlerini vermeleri, 

caktır. Taliplerin şartna1':1eyi 

almak üzere her gün ve ihale-
ye iştirak etmek üzere vaıktı 
muayyende teminat ve teklif
namelerile Komisy.onumuza 
müracaatları. (487) (3444). 

~ >(. >(. 

K. O. ve ı inci Fırka ihtiya-

cı için sabun ıkapalı zanfla mü

nakasaya konmuştur. İhalesi 

ı6-11-93ı tarih Pazartesi günü 

saat ı4 te K. O. 3. Sa. Al.Kom 

da icra edilecektir. Taliplerin 

şartnameyi almak üzere her 

gün ve ihaleye iştirak etındk 

üzere va'ktı muayyende temi
nat ve teklifnarnelerile Ko-

2 - Müflise borçlu olanların 
yukarıda yazılı olan müddet içinde mi-syonuanuza müracaatlaırı. 

No 

931 senesi Teşrinisaninin 22 inci gününden itibaren 

ilinı ahire kadar müteberdir. 
HUDUT 

10 Şişli - Tünel 

HAREKET 

1 Şişliden - Tünek 
Tünelden - Şişliye 

Kurtuluıtan - Tün~le 

Tünelden - Kurtuluşa 11 Kurtuluş - Tünel 1 
12 Harbiye - .Fatih 1 Harbiyeden - Fatihe 

Fatihten - Harbiye 

1 Maçkadan - Tünele 
14 Maçka • Tünel Tünelden - Maçkaya 

15 Taksim • Sirkeci 1 Takıimden - Sirftciye 
Sirkeciden - Taksime 

16 Maçka-Beyazit 

18 Takıiın-Fatih 

1 Maçkadan - Beyaz!Q 
Beyazıttan - Maçhya 

1 Taksimden. - Fatihe 
Fatihten • Taksime 

1 Kartulqtaıı - Beyaz!Q 
19 Kurtul.ut- Beyazıt Beyazrttan - Kurtulup 

1 ••••••• 

3, 6, \, 

30 

s, ı . 

30 

4, 5 
7 

6, g 
14 

ıs. 3a 

6, 11 
ıs 

Birinci So~ 

H arek. Harck. 
Saat Saat 

6.30 
6.5S 

21.00 
21.30 

6.09 
6.21 

20.30 
ıı .oo 

1.ıo 

7.35 

6.40 
6.33 

7.30 

1.16 

6.40 
7.30 

24.10 

24.33 

23.30 
24.00 

1.02 
1.00 

23.30 
24.00 

20.05 
20.30 

22.20 
2ı.3o 

ıS.30 

19.16 

21.ıo 

22.00 

saat 18 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle, Ereğli, Zonguldak, Bar
tin, Amasra, Kuruçaşile, Cide is
kelelerine azimet ve ayni tarikle İs 
tanbula avdet edecektir. 

borçları mikdarını yazdırmaları, ( 486) 
hilafına hareketin ceza Kanunu mil .• *. 

(3443). p:ı Beıilı:taıtan· Bebefe 
Beıilrtaıtan - Eminönü.ne 
Bebekten - Eminönünc 8, ıe 

Eminönünden - Bebeie 4 • 
Bebekten - Knaköye 
Karaköyden - BebeCe 
Bebekten . Beşilı:taşa 

6.01 
6.26 
6.30 
6.45 

22.25 
Z3.10 

- . 
-. 

Müracaat mahalli: Sirkeci 
han No 15. Telefon: 23609 ve 23388. 

cibinc<: takibat ve mesuliyete uğra
yacaklarını bilmeleri, 3 - Müflisin 
mallarını nakit ve tahvilatı ve buna 
mümasil kıymetli evrakını her ne 
suretle olursa olsun .ellerinde bulun 
duranlar ister şahis jster banka ve 
sair mücssise olsun bunların üzerin 
deki hakları mahfuz kalmak şarti
le o malları ayni müddet içinde 
daireye vermel.eri. vermczlcrac ce
zai takibat ve mesuliyete uğraya

III. K. O. ve 1. inci Fll'ka ve 

Topçu Alayi ıhayvanatmm ot 

ihtiyacı ayrı ayrı şartnameler

le pazarlı!kla aluıacaktrr. İha

lesi ı9-11-931 Perşembe günü 

saat 16 da Komisyonumuzda 

yapılacaktır. Taliplerin şart

namelerini almaık üzere her 

KARADENİZ 
POST ASI 

cakları mazeret bulunmadıkça orüc- gün ve pazarlığa iştirak et
lıen haklarından mahrum kalacak- mek isteyenlerin de vakti 
larmın bilinmesi, 4 - 25-11-931 ta- ı . . 

Samsun 
·h· ·· d.f ç ba .. .. muayyenınde Komısyonumu 

rı ıne musa ı arşam gunu saat 
13 de alacaklıların ilk içtimada ha- za müracaatları. (S53). (3852) 
zır bulunmaları ve müflisin müşte-

16 vi.u::ni Pazartesi 
rek borçtulariyle kefillerinin ve 
borcu tekeffül oden sair kimselerin 
içtimada hazır bulunmağa hakları 

S. olduğu ilan olunur. 
günü akşamı ırkeci Rrh- ı -------------
tımından hareketle (Zon- lstanbul Be§inci icra dairesinden: 
g_uldak, İnebolu, Samsun, Bir matlubun temini tahsili zım-
Unye, Fatsa, Orou, Kire- nında mahcuz beş ton demir çubuk 
son, Trabzon, Rize ve Pa- halinde ve bir adet makina mahi 
zar) iskelerine azimet ede- halin onsekizine müsadif Çarşam-
cektir • .ba günü saat 12-13 .de Galatada -VATAN 

vapuru 18 T. sani 

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

Fazla tafsilat için Siı
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 2ısıs 

SEYRISEF AIN 
Mertı: .. acenıa: Galata Köprll bo.· 

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 
dsr ude ban 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(INEBOLU) vapuru 16 

T.eşrinisani Pazartesi ı 7 de 
Sirkeci Rıhtnrundan hare
dctle Zon.guld$, İenbolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab 
zon, Rize, Mapawi'ye gide 
cektir. Dönüşte Zonguldak 
ydktur. Of, Sümıene, Tire
bolu'ya da uğrayacaktır. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) ı7 Teşrinsani 
Salı ı 7 de Siııkeci Rıhtı
mından. 

Tophanede Kılıç Ali mahallesinde 
Koyun llOkağında sabık Salhane e
lyevim demirci fabrikasında, açık 

artırma süretil e satılacağından mez 
kur gün ve saatta mezkur mahalde 
hazır bulunacak memuru.muza ta
lip olanların müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
PALESTİN A vapuru 17 Teşrini

sani Salı (İtalya ve Yunanistan) 
dan. 
ASİRİA vapuru 19 Teşrinisani 

Perşembe (Rumanya ve Bıılgaris

tan) dan. 
Yakında Limanımızdan haraket 

edecek vapurlar. 
1 VESTA vapuru 15 Teşrinisani 
f Pazar (İzmir, Midilli, Kandia, Ha
l nya, Kalamata. Katakulo, Venedik, 
, Tricste , Fiume, ve Trieste) y<:. 
i PALESTİN A vapuru 18 Teşrini
' sani Çarşamba (Burgaz, Yama, 

Köstence, Sulina, Kalas ve İbnıile) 
ye. 

V!ENNA vapuru 19 T<:şrinisani 
Perşembe sabah tam 10 da (Lloyd 
Ekspres) olarak (Pire, Brcndizi, 
Venedik ve Trieste) ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 
sının lüks vapurlarına aktarma edi
lerek şimali ve cenubi Amerika li
manlarına gitmek için tenzilitlı 
doğru bilet verilir. 

Her nevi tafeilat için Galatada 
Mumhane (Lloyd Triestino) ser 
acentesine Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galatasarayında sabık Selinik 

16 Teşrin.sani pazartesi bonmarşesi binasındaki yazıhanele-
Ban:dır.ma postası yapılmr- rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya-
yacaktır. hut Sirk~ide Kırzade hanındaki ya 

=-•••••••••••- zıhanesine milracaat edilmesi Te-
- • lefon İstanbul 235. 

Askeri mektep
ler ilinatl 

As. Sn. Mp. için bilmüna!Jı:a

sa alınacak aşağrda muharrer 

11 ıkalem sebzenin evvelce ı

lan edildiği veç<hile 11 - Teş. 

sani tarihinde icra edilen mü

nakasada müteahhitler tara

fından teklif edilen fiatlar mü

tedil görülmediğinden 2ı Teş. 

sani 931 T. de tıekrar münaka

saya vaz'ına !karar verilmiş ol

malda taliplerin yevmi mez

kurda saat 14 ten ı6 ya ıkadar 

As. Sn. Mp. inde müteşekkil 

SA. AL. KO. nuna müracaat 

eylemeleri ilan olunur. (3850). 

Kilo 

360 

ı99S 

ısss 

980 
2840 
ıo50 

90 
780 
ı9o 

40 
260 

Askeri 

Cinsi 

Semizotu 
İspanak 
Pırasa 

Llhna 
Patates 
Kunı sovan 
Maıydanoz 

Taze bakla 
Taze sovan 
Dereotu 
Sakız kahagı 

fabrikalar Umum 
Müdürlüğü için ücretle istih

dam olunmak üzere Türkçe

den Almancaya ~ Almanca· 

dan Tüıikçeye mükemmelen 

tercümeye muktedir (Almanca 

ile beraber Fransızca bilenler 

tercilh olunur) bir tercümana 

ihtiyaç vardır. Şeraiti laznne

yi haiz olan talipler vesikala
rı ile bizzat veya bilvasıta u• 

mum müdürlük Zat. İşleri Şü

besine müracaatlarL (3849). 
(~518). 

~ 22 Bebek-EminönU 
ofll 

ofll 

21.S!I 
22.42 
24.40 

G: 
~ 23 Ortaköy- Aks.arayı Ortakö,.den - Ak.araya ıo, 16 

Akıaraydan - Ortaköyc 20 
6.06 
6.45 

1.25 

2.05 
20.44 
21.30 

~ 34 Betiktaıt- Fatih 1 B~iktaıtan - Fatihe 
Fatihten - Bqilı:tap 

7, ı 1 
15 

7.00 
7.46 

20.30 
21.lf 

- ~~~·~• .... O•IHl•...eeHı>-~~ 

~ 32 Topkapı - Sirkeci 

fil 

~ 

Abaraydan - Topbprya 
Topkapıd.an - Sirkeciye 
Slrkecidcn - Topkapıya 
Topbpıdaıı - Beyazrta 
Beyazıttan - Topkapıya 

Topkapıdan - Aksaraya 

6,10 
20 

60 

6.12 
6.33 
1.G9 

24.00 
24.30 

- .-

22.10 

22.46 
1.00 
ı,45 

2,0S 

> 
~ 33 Yedikule-Sirkeci 

ofll 

e 
E 

Aksaraydan - Y cdilnıleye 
Yedilculeden - Sirkeciye 6, 11 
Sirkeciden - Y edilı:ulcyc 20 
Y edikıılederı - Beyazrta 60 
Beyazıttaıı - Y edikul.e7e 

6.08 

6.33 
7.13 

14.00 
l4.30 

- . 
22.14 
22.54 
ı . oo 

l.4S 

2.05 Y edilruleden - Aksaraya -.-

... 37 Edimekapı -Sirk. 

Aksaraydan - Edirnckapıya 

Edirnekapıdan - Sirkeciye 7-14 
Sirkeciden - Edirnelı:apıya 24-60 
Edirn.ek.apıdan - Beyazıta 

Beyazrttan - Edimekapıya 
Edirnekaprdan - Aksaraya 

6.04 
6.30 
2.03 

24.00 
24,30 

-.-

22.20 
22.SS 
ı .oo 

1.45 
205 

1STANBUL 
MAVNACILARI 

TAHMİL VE TAHLİYE T. 
A. ŞİRKETİ İDARE MECLt 
Sİ REİSLİGİNDEN: 

Meclisi iıdaremiz dahili nizamna
menin 22 .inci maddesinde muhar
rer sa.libiyete istinaden hissedaran 
heyeti umumiyesini 14 Kaounevel 
1931 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 14 te Galata Ovagimyan ha 
nındaki şirket idare merkezinde fev 
kalade içti.maa dav.eti lilzumlu gör
müştür. 

Rüznamei müzakerat: 
1 - Şirket nizamnamesinin 1 in

.ci maddeııinin son fıkrasına (ve bu 
i~tigalat mevzuuna zamimeten tir
Jret eermayesi~ İdare Meclisinin 

, tensip ve karara raptıede<:eği şekil 
, ve nevide tıi.cari muamelat ifasına 

sal.§hiyettar ve mezu.n bulunmak) 
kaydının illlvesi iiüretinde tadili 

Medisi İdare Reisi 
Ahmet Riza 

.-~ANKARA 

Eyüp icra Memurluğundan: Ta 
mamma yedi bin lira kıymet tak 
dir <>dilen Fenerde Abdi Subaş 

maballeainde Fener Kapı caddesin 
de 6 ve 8 ve mükerrer 8 numaralar 
la mürakkam bir bap hanenin ve 
tahtında vaki üç bap dükkanın ta 
mamı Eyüp sulh mahkemesi İcra 
sından açık artırma suretile satıla 
caktır. Emlaki mezkfıreye Hi,.sedar 
bulunan Müteveffa Filahtos veled 
Anasti vcreeesi Despin ve diğer k 
zı Morto.la hanımların mahalli ika 
metleri olan Cibalide Ayakapıda 

Karakol karşısında 208 numaralı ha 
neye tebliğat !cra odilmiş ise de 
Mezkür hanede bulunmadıkları ve 
nerede oldukları da meçhul bulun
malarına binaen tebligat makamına 
kaim olmak üne tarihi ilandan iti 
barca bir mah zarfında Eyüp İcra 
dairesine müracaat etmeleri ve ak 
si takdirde haklarında giyaben mua 
meleyi !az.ime icra edileceği ilan 
olunur. 

lstanbul ikinci Ticaret Mahke 

L P l mesinden: Kmnapçı Zade Mehmet 
Ozan a as B. vekili avukat Cemil B.. tarafın-

0 T E L l dan İstanbul Fıncancılarda !ehle 
ı6 Şııbat 932 tarihinden bici Hanında 8-14-15 No da Vasi! 

itibaren 'kiraya verilecektir. Sarafim ve Şürekası Ef. ler aleyhi-
Taliıp1erin .Ankarada İstan- ne ikame eylediği 1276 lira 18 ku-

bul pasta salonuna ruşuh 30 Haziran 926 tarihinden i 
l••lllıiııi müracaatlan ımiııl•• I tibaren faiz ve masarif ve ücret 

tahsili hakındaki davasında müd-
lstanbul Birinci lflas memurlu- dealeyhin ikamct~hrnın meçbuliye 

gundan: İstanbulda Çiçek pazarın- tine binaen ve ilanen tebliğata rağ 
da Hafafiye<:ililtle meşgul iken mü men mahkemenin 10-11-931 tarihi 
kaddeına iflası ilan olunan Rafail celsesinde tahkikata gelmediğinden 
Şaul efendinin ilk alacaklılar top- hakkında müddei vekilinin talebile 
!anmasında müzakere edilemiyen giyap kararı ittihaz ve kararı mez
mürakabe komisyonu tayini ve kurun ilanen tebliğine karar veril
müflisin mesbuk bitalebi hakkında miş olmakla H. U.M.K. mevad 
ittihazı karar edilmek üzre alacaklı muayyelıesi dairesinde giyap kara
ların 16-11-931 Pazartesi günü saat rı tebliğ makamına kaim olmak üz 
13 de Birinci iflas memurluğu top- re ve yevmi muhakeme lS-12-1931 
!anma salonunda hazır bulunma ları tarihine müsadif Sah günü saat 14 
'lan olunur. te talık edildiği ilan olunur. 
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Gayrimübadiller tak -
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Balıkesirin Burhaniye kazasının 
Gömeç nahiyesi dahilinde kain olup 
(l~rikopis) çiftliği namile maruf vasi 
arazi, mer'a, palamutluk ve 21 par
ça da büyük zeytinlikleri ve meba
nii müteaddideyi ve müştemilatı sa
ireyi muhtevi büyük çiftlik gayrimü
badil bonolarile satılmak üzere ma
hallince müzayedeye vazolunmuş
tur. Talip olanların mahalline müra
caatla şeraiti muayyenesi dahilinde 
müzayedeye iştirakleri. (3812) 

Tahlisiye Umum mü
dürlüğünden: 

Sişli havalarda sefainin selameti seyrüseferlerini temin 
içi'1 Fenerbahçe, Kızkulesi, Ahırkapıda vaz ve tesisi mütasav
ver sis düdükleri kapalı zarf usuli ile ve iki ay müddetle mü
nakasaya konulmuştur. 30 Teşrinisani 931 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
şeraiti anlamak ve bu baptaki fenni ve idari şartnameyi almak 
üzere her giin ve münakasaya iştirak edecek olanların da ihale 
günü Galatada Maritim Hanında Tahlisiye Müdiriyeti Umu
niyesi Mübayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(2794) 

Istanbul Baytar Müdiriyet\nden: 
İktisat Vekaleti namına mübayaa olunacak yetmiş ila 

yüz adet tek kollu emaskülatörün 25-11-931 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat on beşte Defterdarlrkta mahalli mahsu

sunda ihale edileceğinden talip olanların şartnameyi görmek 

üzere Baytar Müdiriyetine müracaatları ilan olunur. (3606). 

Diyarıbekir Birir:ci Umumi müfet
tişlik Alım Komisyonu riyasetinden: 

Diyarbekirde Birinci Umumi Müfettişlik emrindeki otomo
biller için 400 ila 600 teneke kız maırka benzin 306 teneılı:e vakom 
yağı ve 15 kiloluk 30 teneke en iyi cinsten gaz kaıpalı zarf usu
füe mübayaa edileceğinden itaya talip olanların krymeti mu
hammenesinin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvak:ka
te ve ihaleyi müteakıp teminatı muvakkatenin yüzde 15 e iblağı 
suretile yüzde 15 teminatı kat'iye vereceklerdir. Münakasaya 
iştirak edeceklerin yevmi ihale olan 30 kanunuevvel 931 tarihin 
ie saat 10 da Diyarbekirde Birinci Umumi Müfettişlikte Alım 
komisyonu riyasetine ve şeraiti münakasayı anlamak üzere de 
gene Umumi Müfettişlik Levazım Memurluğuna müracaat et 
meleri illin olunur. (3738) 

Tahlisiye Umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

30 Te. rinisani 931 tarihinde ihalesi ilan edilmiş olan Kız
kulesi, Fenerbahçe, Ahırkapıdaki ~is düdükleri münakasasma 
ait fenni sartnamenin umumi esaslara müteallik 4 üncü mad
desi (Elektrik şirketinin Anadolu cihetinde yeni yaptığı tesi
sat dolayısi ile) berveçhizir tashih edilmiştir. Mevzuu bahis 
dördüncü maddede yazılı olan saniyede 50 priyot ve 190 voltun 
yalnız Ahırkapıya raci olduğu ve Kızkulesi ile FeneI1bahçenin 
saniyede 50 priyot ve 380 volt olaırak tashih edildiği bu bap
taki fenni şartnameyi alan taliplere ve alelumum alakadarlara 
malum olmak üzere ilan olunur. (3549), 

·t_ AAoıuM ~\ ilTIHT ve TlHBB~F ıG HAKiKi - ~' 
~'o o o~ HAKKINDA fü o. o o~ 
\~ HAus ISVEÇ ÇELi~i 11 M··h· B· T . \~~ RADiüM JJ 
~ u ım ır avsıye 

Halis fsviçr-e çeliğinden mamul HAKİKİ RADİ 
UM hraş bıçaklarımızın tanesini her yerde 5 ku
ruşa satılırken yaldızlı ilanlara kapılarak ecnebi 
tıraş bıçaklarına 71/2, 10; 121/2 kuruş ve daha 
fazla para vermek beyhude paranızı sokağa at
mak demek olup adeta günahtır.Paranıza acıyınız. 

HAKiKi RADiUM tıraş bıçaklarımızı bir defa 
kullanınız, tecrübe ediniz, diğer bıçaklarla mu
kayese ederek kanaatinize göre karar vermeniz 
menfaatiniz iktizasındandır. 

• 

DOK'fOR HEYLr:Rt:.: 
TRİKALSIN :;~;~~as~~~~ KALKOLEOL 

(Vitamin A. B. D. li Bahkyağı hulasası) 
Her mevsimde ve her yaşta midey<i yormadan 

RAŞİTİZM ve ZAAFİYETİ UMUMİYEDE 
Balıkyağı yerine kullanılır. Kokusuzdur. 

Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

KARON Alman kitaphantsi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

I" 

1932 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

l fkramive ',000,000 
1 .. 400,000 
1 .. 200,000 
1 

" 
150,000 

1 .. 100,000 
1 " 

40,000 
1 

" 
30,000 

1 .. 20,000 
1 .. 15,000 

100 Mükafat (1,000) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 

5 ikramiye (10,000) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 .. (5,000) 30,000 

15 .. (3,000) 45,000 
60 " (2,000) 120,000. 

200 
" 

(1,000) 200,000 
Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

1 Piyango Müdürlüğünden : 
Şartnamesi veçhile müdürlük 

binasmm yan cephesi tamir ettiri
leceğinden keza nümwıesi veçbile 
100 adet iane kutusu imal ettirile
ceğinden talip olacakların pey ak
çaları ile birlikte 16-11-931 pazarte 
si günü saat 15 te Piyango Müdür
lüğünde müteşekkil tayyare cemi
yeti mübayaat komisyonuna müra
caatları. 

Basur memelerine 
RASURAL 

Basur memelerinin kat'i 
ilacıdır 

Dr. A. KUTiEL · 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda· 

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

1726 Nümerolu 27 Eylul 1930 tarihli Kanunun tatbik• 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Na:ktiye ve Dövi1 

Giriş ve Çıkışları 
ıı - 2 inci 1931 tarihindeıki vaziyet 

, 1 - Döviz giriş ve Çıkışlar 

' 5 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde mevcut evel-
ki bakıye Fr. 28.244. 

Taıhsil edilen yahut hafta zarfında tahsil 
-edilecek olan Dövizler Fr. 8.048.000 

Fark Fr. 8.048. 
12 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Bar 

·kası yedindeki Dövizler yeıkunu Fr. 36.292. 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çrkan Evrakı Naktiyenin 5 - 2- inci Teş. 

1931 tarihindeıki bakryesi T.L. 2.339.713. 
Hafta zarfında çıkan Evrakı Naktiye T.L.667,362.03 
Fark T.L.667.362· 
Çrkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 12 - 2 inci Teş. 

1 0~1 tarihindeki yekunu T.L.3.007.075 

Osmanlı Banka'.) 

BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİQİNDE• 
1726 Nümerolu 27 Eyliıl 1930 tarihli Kanunun tatbiki 

<lolayisile vaki olan İhtiyat Ev.rakı Naktiye ve Dövi. 
Giriş ve Çıkışları 

12 - 2 inci Teşrin 1931 tarihindeki vaziyet 
1 - Döviz giriş ve Çıkışları 

5 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde mevcut evel-
tki bakıye Fr. 28.244.()l'( 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında tahsil 
edilecek olan Dövizler Fr. 8.048.000 

Faıık Fr. 8.048. 
12 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Ban

.kası yedindeki Dövizler yekunu Fr. 36.292. 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çrkışları 
Çıkan Evrakı Naktiyenin 5 2 - inci Teş. 

1931 tarihindeki bakıyesi T .L. 2.339.713. 
Hafta zarfında çrkan Evrakı Naktiye T.L.667,362.03 
Fark T.L.667.362.0' 
Çıkan Evrakı Naktiyenin 5 - 2- inci Teş. 

1931 tarihindeki yekunu T.L.3.007.075• oıı 
Yukardaki rakıkamlar konsorsiyo.m kaydına muvafrktır. 
27 Eyliıl 930 ta.rihli ve 1726 nümer-0lu kanuna tevfikan ktl 

fiyet Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur • 

KADIKÖY MALMODORLOCONDEN: . 

Istanbul Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünder1: 

Doktor 

Zühtü Paşa mahallesinde Fener caddesinde Aya Yani ıı:ilt' 
sesi ittisaılindeki 50 No. lı Gazinonun bir seneliık icarı 15 Tel' 
rinisani 931 tarihinden itibaren yiımi gün müddetle müzaye<lt' 
ye vazedildiğinden taliplerin 5 Kanunuevvel 931 cumartesi g~· 
nü saat on dörtte 18 lira pey akçelerini 'hamilen Kadıköy }';fal· 
miiıdiriyetindeki Müzayede ve münakasa komisyonuna mür3" 

caatları ilan ıolunur. (3839). 

~, -~~~~~~~~~~--

Rusçuklu Hakkı Evrakı matbua 
Beyoğlu, İstiklal cad- k 

desi Büyük Parmak ka- mu•• na asası 
pu, Afrika hanına bitişik Mektebimize lüzumu olan bir adet kamyonetin 16-12-931 

TÜCCAR ve BANKA tan1ıine müsadif çarşamba günü saat on ıbeş buç.ukta ihale edil-
---ııı mek üzere -kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Ta-

Apartıman No 21.- Tel: M V J d 
Beyoğlu 2797. _j anisa j ayetin en: 

Saat: 14 - 18. · 
Memuru olmak için !iplerin şeraiti münaikasayı anlamak ve yewni ihalede iştirak 

Pazartesi ve perşembe günleri saat 16 dan 18 ve akıam 18 _ 20 ye etmek üzere Galatasaray Lisesi binası dahilinde kain İstanlbul 
kadar iki &aat açılmıştır. Malilmatı ticariye, ilmi hesabı ticari, usulü Ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müracaatları. (3828). 
defteri: Basita, muzaaf pakradomar, Amerikan wıulü ve bankacılık 

4 ay zarfında kamilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara 
iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler 19 teşrinisani perşembe günü başlıyor. Prograını mecca
nen .almak ve kaydoJmak için BeyoğJunda Amerikan Sefarethanesi 
yanında No. 42 Amerikan Lisan ve Ticaret dershanesine müracaat. 
Hususi der6 dahi kabul olunur. 

Agop Pakraduni 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede iş 

yaprnağa izinli kılman ecnebi şirketlerinden Danimarka tabiiyetli 
(Wetek Anonim Şirketi - A. S. WETEK) şirketi bu kere müracaatla 
Türkiyedeki faaliyeti~ .nihayet verdiğimi bildirmiş ve keyfiyet kanuni 
hükümlere muvafık görülmüş olmakla mezkur şirketle alakası bulunan
iarm tirkete ve icabında İstanbul mıntakaaı Ticaret Müdürlüğüne mü
racaat evı,.m.,Jeri ililn oluruır, 

Vekaleti Adana Yedinci Nafia 
Daire Su işleri müdürlüğünden: 

Ceyhan kasabası civarında mevcut rnehmuzların tami,ratile 
ilaveten yapılacaık üç adet mehmuzun ıbedeıli !keşfi olan 10530 
lira mukabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış 
ve 931 senesi kanunuevvelinin ikinci çarşamba günü zevali saat 
on beşte ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat ve sair vesaiki havi ıkapalı zarlilarm 
ihaleden bir saat evvel hükumet dairesin.de müteşek!kil ıkomis
;yonu mahsusuna tevdi etmeleri ve ~şifname ve fenn1 evrakını 
görmek istiyenlerin Su İşleri dairesine müracaatları ilan olu
nur. (3851 ). 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder, Telefon: 
İstanbul 22398 

Sıra numaraBim beklememek 
isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu aJ
mabdırlar. 

Manisa ınuhasebei hususiye ve encümeni vilayet dairelef1' 1 
nin 57 kalem defter ve sair evrakının ~kağıdı aynen idaredefl 
verilmeık üzere) nümune ve şartnamesi dairesinde tab'ı (zızZ) 
lira (22) kuruş bedeli nfırhammen üzerinden kanunuevveJifl 
ikinci çarşamba günü -saat ona kadar müddelte münakasa>'8 

çılkartlmıştır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin viılayet muııase 
bci hususiye müdürlüğüne müracaatları. (3857). 

Jandarma Satın Alma KomisyonıJ 
Riyasetinden: 

Serpuş ve tozluğile beraber (4600) takını ıkışhk elbise İJJI~· 
liy.esi pazarlığa çıitarıhmştır, Taliplerin şartnameyi görme!< 1: 

çin her gün pazarlığa iştirak için de 18-11-931 çarşamba gii~ 
saat on dörtten .arı beşe kadar Gediıkpaşada Jandarma Satlll P. 
rna ıkomisyonuna müracaatları (3858). ~ 

MlLLIYET MATBM>J 


