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TİCARET 
\fıE İKTİSAT HAYATI 

Ziraat bankası çif çiye ne 
surettle yardım ediyor? 

Banka erkAnından biri yapılan ten
kitlere cevak yeriyor 

Dtınkft akıam gazetelerinden için tacirlerin ticaret odasına 
biri Ziraat bankasının muameli- müracaat ettiklerini yazmıştır. 
bndeki bazı hareketlerden ve Yaptığımız tahkikata göre oda
bankanın behemehal ialihı zaru- ya böyle bir mllracaat yapılma
retinden bahsediyordu. Bu ten- mışbr. 
kitlere göre Ziraat bankası Sterlin 800 kuruş 
umumi heyet içtimalarında asıl Dün frank 12,0b da açılmış ve 
çiftçi temsil edilmemekte ve aynı fiat üzerinde kapanmışhr. 
çiftçinin hakiki vaziyetini anla- Frank lizerinden olan muamele 
mıyan, ihtiyacını taktir etmeyen miktarı beş milyon 632 bin liradır. 
kimseler toplanhya i§tirak ~t- İngiliz lirası 800, 75 de açılmış 
mektedir. ve 800 de kapanmışbr. Yapılan 

Sonra ,. Ziraat bankası ilk muamele miktarı 7500 Jiralıktır. 
kurulduğu zaman kanunda, çift. Bir haftalık ihracat 
~ye kefaleti mnteıelıile ile 30 Son hafta zarfında memleke-
albn ikraz eder • ., Denildiği halde timizin muhtelif mıntakalarında 
ticari zihniyetle haraket etmekten harice yapılan ihracabmız şudur: 
hir tDrlO yaz geçmiyen banka, lstanbul mmtakasından: 26,810 
halen muhtaç çiftçiye yalnız 30 çuval arpa, 974 çuval fındık, 
liralık evrakı nakttye vermekle 40 sandık afyon, 459 balye tif
iktifa etmektedir. Bu esasın altın tik. 61 balye yapağı. 
para zamanında konduğuna göre İzmir mmtakasmdan; 860,370 
şimdi değiştirilmesi ve biç olmaz- kilo arpa, 997 kilo Afyon, 918,· 
aa 300 liraya çıkarılması icabet- 167 kilo incir, 1,690,785 kilo 
ti-· h kk d b' üzüm, 189426 kilo tütün, 462965 gı ,, a ın a ır mütalaa da 
ileri ıürülmektedir. Dün Ziraat kilo palamut, 
bankası erkinından birile görüş- Samsun mmtakasından; 154365 
tDk ve sorduk. Şunları söyledi : kilo tütün, 1725 sandık yumurta. 

- Umumi heyet içtimalarında Macaristan Yunanlstandan 
"ft Tutun ahyor 

Çl çinin temsil edildiği ve gelişi Yunanistan Macaristanla bir 
gilzel İntihap edilmiş kimselerin ticaret muahedesi yapmıştır. 
aza ıeçildiği hakkmdaki mütalea Macaristan her sene Yunanistan-
yanlıştır. Banka hissedarları, ka- dan 300 bin kilo tüfün sa'.!n 
zalann şahsiyeti maneviyeleridir. alaca~br. Bu sene yapılacak alım 
Heyeti umumiyeye aza seçmek için Macar tütün reji~i mümes· 
için ziraat odası, belediye, 2iraat siUeri teşriniıaninin ortasma doğ
birlikleri azaları toplanırlar, ve ru Yunanistuna gideceklerdir. 
kaza namına aza intihap ederler. Bulgaristanda meyve ihracat. 
intihap olunanlann mazbataları artıyor 
vilayet merkez kazasına iİder. Bulgaristan 24 Teşrinievvele 
Enctlmeni daimi, vilayet, mekez kadar harice 1032 vagon muh
belediye ve ziraat odası azaların- telif meyve ihraç etmiştir. Geçen 
dan mllrekkep bir heyet tara- sene aynı müddet zarfında mey
fından tetkik edilir. Ekıeriyet ve ihracatı ise 800 vagondu. Bu 
alan aza, vilayet namına banka vaziyet, Bu1garistanda meyve ih
umumt heyetine iştirak eder. racatmıo artmakta olduğunu gös-

Bankanın, eıki kanun muci- termektedir. 
bince çiftçiye 30 altın ver- Yunanistan tUtUnlerl 
meli icap . ederken 30 kağıt Yunaniatan hükumetile Yunan 
lira vermeaı meselesine gelince; milli bankası arasında tütün mu
banlcanın 26 milyon küsur ser- bayanına ait mukavele imzalan-
mayesi vardır. Ve bu da tama· mıştır. Hükumetin gösterdiği te-
men zürraın uhteaindedir. minat üzerine milli banka, tütün 

Bu sene zUrraa ikraz edilen mubayaasına memur komisyon 
puanın mikdan 35 milyon küsur emrine 20 milyon drahmi vere
liradır. Şu vaziyetle bankanın cek ve komisyon bu para ile iyi 
ıflrraa daha fazla bir yardımda cins tütün satın alacaktır. 
bulunabilmesi imkansızdır. Maa- Atanacak tütUn 5 - 6 milyon 
mafib, gazetenin dediği gibi çift- okka tahmin edilmektedir. Bu 
çiye sadece kefaleti müteselsile tütünler depolarda muhafaza 
ile 30 lira verilmemektedir. Zürra edilecek ve münasip görülecek 
kefaleti mliteselsile ile para al- zamanlar satılığa çıkarılacaktır. 
makla beraber, istihsalibnı rehin Hasılat tütün mübayaası için 
bırakarak bankadan ayrıca para sarf edilen paradan fana ise bu 
da istikraz edebilir.,, fazlalık tütUn mıntakaları ihtiya-

hhallbn tahdidi için mUracaat calına sarf edilecektir. Az oldu-
yok ğu takdirde husule gelen zarar 

Bir gazete, ithalatın tahdidi devlete ait olacaktır. 
==========:=====:::=:====:========= 

kezidir. Bu kabil olma;sa bu sa- günkü maddi imkin ile stadyu-
laa,ı kvrtarsak da stadyum yap- mun Bey oğlunda yapılması kabil 
mak imklnı vardır. Bu mütale- olamıyacak, bu imkanı elde et
am, ıtadyumun yeri için müna- mek için daha senelerce bekli
kqa edenleri tatmine yaramıya- yeceğiz. G~len ecnebilere karşı 
cakbr." mahçup olmamak için yakın bir 

Mıntaka reisinin fikirleri zamanda stadyum mutlaka ya· 
latanbul mıntakası futbol he- pılmalıdır. 

yeti reiıi Orhan B. de Y enibah- Bugün iyi bir dekor içinde fe-
çe taraftandır, diyor ki; na ve pis bir sahada oyun oynı-

- Biz stadyumun Yenibabçe- yan sporcular, stadyum Yenibah
de yapılmasına mıntaka içtima- çede yapılırsa, belki fena bır 
ında karar Terdik. Çünkü bu- dekor arasında fakat iyi ve asri 
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Amerika 
Japonyaya bir 

nota verdi 

Ankara-Sofya ve Romayı , 
ihtiva eden bir blok mu? , 

Mançurlde vaziyet gittikçe 
vahimleşiyor 

Bulgar Başvekilinin Ankarayı ziyareti 
bilyiik bir dikkat ve alaka uyandırdı 

Cbanghai, 6 (A.A) - Monvi 
ırmağının şimalinde bulunan ~e 
uzunluğu 250 metre olan demır
yolu köprüsü civarında Japonlar
la Çinliler arasında vuku bulan 
çarpışma üzerine ihtilaf sahası
nın Sovyetlere ait nüfuz mınta
kasına yaklaşmış o lması Mançu
rideki vaziyetin ehemmiyet ve 
vehametini bir kat daha arttır
mışlar. ÇünkU bu köprünün. bu
lunduğu Nenkiang mıntakası 
Ruslarla Çinlilerin müşterek 
kootrolu altında olan şarki Çin 
demir yolundan ancak elli kilo
metre mesafede bulunmaktadır. 

Sofya, 6 (A.A.) - "Muhabiri mahsusumuzdan,, Başv~k~l M. l\touc~~ 
nauff, dün gazetecilere, Bulgaristan ın Ankaradaki sefırı .~. Pavloff' rt1' 
almış olduğu mektuptan, i<>met Paşanın , Bulgar başvekılrnın Aıık:..w 
ziyaretine ait davetini tekrar eylemiş bulunduğunun bildirildiğini söyl 

tir.K d' f ki d ' t J . . f' A k . ti M tıf_, en ıs ne va · olan avetın, l\ . ,ıtvıno un n arayı zıyare ~ •. . CI 
solininin İsmet Paşayı davet eylemesi srrasına tesadüf etmesinın dıkl" 
şayan görüldüğüne dair bir ga~cteci tarafmdan sorulan suale cevaben· s; 
vekil, bu hususta yapılan bii tiin mü talea \'e tahminlerin tamameıc ası ti 
ve bu davetin diğerlerile aynı zamanda yapılmış olmasının tamamen tcsad 
olduğunu beyan etmiştir. ~ 

1 teşrinisani tarihli Vreme gazetesi, M. Litvinoff'un Ankarayı ziY8 _.~ 
İsmet Paşanın Moskovayı ziyarete daYeti, l\l. Mussolininin lsmet Pa~ 
Romaya davet eylemesi gibi birbirine benziyen aynı vak'aları karşıJaştıı' 
rak şöyle yazmaktadrr: 1' 

"Siyasi bir 1?em~ad~n ~ğrencliğimize göre ... bu davetler,. Sofya, Ant<•
11 ve Roma mahafıJi sıyasıyesınde Jı11· ha reket vucuda geJmesıne sebep olJll , 

tur. Ankara - Sofya - Romayı ihtiva eden bir blok teşkilinin istihdaf 1 

Çin takviye kd'alar1 
dilmiş olup olmadrğını bilmek istemektedir.,, tf 

2 teşrinisani tarihli haftalık Pravade mecmuası bu ziyaret ve davetli 
Tokyo, 7 (A.A) - Monchuli, 

Harbin, Hailardan Anganchiye 
Çin takviye kıtaatı gönderildiği
ne dair bir takım şayialar dolaş
maktad11. 

dair olarak şunları yazıyor: ~ 
"Başvekil M. Mouchanauffun ya kında Ankaraya yapacağı ziyaret So 

ya siyasi mahafilinde büyük bir dikkat uyanmasrnr mucip olmuştur. ta' 
Büfün ecnebi hükumetler mümessilleri Bulgar başvekilinin Türk cüt11 

riyeti merkezini ziyaretinin hakiki hedefleri hakkrnda malumat istihsal~ 
çalışmak hususunda emir almrşlardrr. Diplomatların birbirlerile olan ~ 
tesadüflerine yegane müsaade zeminini M. Mouchanauff'un AnkaraY8 o' 

Bu haber1eri teyit edecek ma
lümat alınamamıştır. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Amerika· pacağı ziyaret teşkil etmektedir.,, Sofya gazetesi, başvekil M. l\f 
chanauff'un bu ay sonuna doğru veyahut gelecek ay başında Ankaı1l1' 
gideceğini öğrenmiş olduğunu yazm:ık-tadır. 

Atinadan Londra
ya bir telgraf 

nm Japonyadaki sefirinin dün 
Mançuri meselesi 'hakkında hü
kumetin dostane tavsiyel~rini 
havi bir notayı J2ponya harici
ye nezaretine verdiği zannedili
yor. iki hükii.met.~ ~u nota muh
teviyatına daır sukutu muhafaza Kıbrısı Yunanhlara b1racak 
etmek hususunda mutabık bu- lnglllz recUIUnUn heykelini 
lunmaktadırlar. dlkeceıız diyorlar 

Çarpu;ma davam ediyor Atina, 7 (Hususi) - Yunan 
Tokyo, 7 (A.A.)- Japonların Darülfünun müderrisleri dünkü 

Nonni müsademesinde ujrachk- içtimalu~a ingiltere hiikume- _ 
lan zayiat 3fr ll'!aktul ve l44 tine bir telgraf çekmeye karar~ 

mecruhtan ibarettir. Çinlilerden vermiştir. Telgrafın hülasası şu-
200 kişi ölmüştür. dur: 

Bunların arasında, bir de Sov- " Büyük Beritanyanın necip 
yet zabitinin cesedi b?lunmuştur. evlAtlarma minnettar olan Yuna-

Harbinden gelen bır telgrafta nistan, Bayrun, Kaning ve Gla
jeneral Macbam Shen'!n kuman- dston için muazzam heykeller 
dası alhndaki askerlerm Angan- dikti. 
ehi ile Tahıing arasında top- Kıbnsın Yunanlılığını cihana 
)anmakta oldukları bildirilmiştir. ilan ve bu adayı Yuna-
Müsademeler devam etmektedir. nistana iade edecek olan İngiliz 
Amerikanın zevkine uygun recülünün heykelini dikmek için 

mUesslr çare k · t 
Tokyo, 7 (A.A) _ Nonni k6p· darülfünun kapılarının i ı ara-

rfiaü civarındaki çarpıfma artık fında temeller kazılmıştır." 
Kıbr1sta vaziyet 

nihayet bulmuştur. Harbiye ne- Malta, 7 (A.A}-Amiral Hen-
zareti, neşrettiği bir beyanname- leyin ingı'lterenin Akdeniz filosu-
de Japon askerlerine Nonni ır-

na mensup gemilerle birlikte mağından yedi buçuk mil mesa-
fede bulunan Tanchi mevkiinden Maltaya dönmek üzere Kıbrıstan 

1 . · hareketi bu adada vaziyetin ileriye yürümeme eri . i~ın emır 
verildiğini beyan etmıştır. memnuniyeti mucip bir halde 
Amerika yardun m~ ~~ly~~? olduğuou göstermektedir. 

San Fransiskodan bıldırıldıgıoe Atlnada imza toplanacak 
göre Amerikaya japonyadan 23 Atina, 6 (A.A)-Kıbns ehalisi 
buçuk milyon dolarlık al~n gel· hakkında muhabbet ve muhale- . 
miştir. Bu altınların Amerıkadan fet izharı maksadile neşredilecek 
mühim tşya ve mihimmat sah~ beyanname için imza toplanacağı 
almak için geldiği söylenmektedı. .. gün Atinadaki mağaza ve dük
lhtilif harbemi mUnce oluyor? kanlarla ticaret evleri kapanacak 

Londra, 7 (A.A) - Times ga- ve münakale vasıtalarının hepsi 
zetesinin Tokyodan istihbarına tatil yapacaktır. 
nazaran Tasitsikar mıntakasında 1=7============= 
Japonlar, Çinlilerin ilk mü~a~aa olursa olsnu yapılmasını istiyo-
hattını zaptetmişlerdir • .S:ınlil~r ruz." 
mukabil taarruza geçmışlerdır. Avni beyin fiklrlerl 
140 Japon askeri ölmüşl~r: İstanbul vilayeti nafia sermü-

Daily Ekspres gazetesımn de hendisi Avni B. diyor ki: 
Mukdenden aldığı bir habere ueu mesele hakkında herkesin 
göre gerek Japonlar gerek Çin- fikrini söylemesi faideden faz1a 
liler Tasitsikıar mıntakasında zarar tevlit eder. Çünkü stad
daha geniş harekab harbiye ic- yumun şurada veya burada ya
rası için harp sahasına .takviye pılma1ı hakkında verilecek hü
kuvvetleri göndermektedırler. kilmlerin bir takım esaslara isti-
bir sahada oyun oymyacaklardır nadı lazımdır. 
Bir stadyumun Yenibahçede ya- Bu itibarladır ki bu vadide 
pılması, Beyoğlunda ikinci bir ben hiçbir fey söyliyemiyeceğim. 
stadyum yapılması imkamnı or- Çünkü herşeyden evel istanbu
tadan kaldırmış olmaz. Biz se- hm hemen her semtini ayrı ay
nelerdenberi dedikodusu süren rı tanımak ve her semtin husu
bu meıelenin biran evel nerede siyetlerini bilmek lizımdır.• 

Yunanistan ve 
balkanlar 

Naz1rlar meclisi, balkan na:ıır' 
ları konferansına iştirak• 

karar verdi 
0 Atina, 7 ( Hususi ) - DOolı 

nazırlar meclisinde siyasi fırk•"' 
/ 

ı ......... :.:. A. .. : __ ,__ .lı---- ..J:-.......... ı 

kanunu esasi encümeninin der\ill 
ictimaa daveti kararlaştırılmıştı~: 
Kanunu esasi encümeni, lstanbU 

O" da toplanan balkan konfransı • 
da ızhar edilmiş olan temen°~ 

1 

leri tetkik edecektir. Hükfiıtle 
konfransm mukarrerat ve tenıeO"' 
ni1erini kabul ediyor konfraost~ 
Yunan hey'eti murabhasası reiSI 
Papa Anastastasyu, dün Veniıe" 
losı ziyaretle konfransca ittih•: 
edilen kararları birer t:irer iı• 
etmiş ve Türkiye hükumeti il• 
Türk milleti tarafından büttl# 
mürahhasaları ve bilhassa Yun•0 

murahhaslarına gösterilen mis•' 
firperverliği anlatmıştır. 

Yunan hükumeti, Balkan kol 
fer ansı tarafından ızhar edilnıM 
olan temenniyata tevfikan Te~ 
fik Rüştü B. tarafından içtiın•' 
davet edilecek olan Balkan bl" 
riciye nazırları konferansa iştir•" 
edecektir. M. Papa AnastasY~ 
dün Türkiye sefiri Enis beyi ı;ı' 
yaretle gerek istanbulda ve ge"' 
rek Ankarada kendisile Yun•ıt 
murahhaslarına gösterilen ınilY 
mannüvazlıktan ve konferaol 
müzakeratınm muvaffakıyetle tel' 
vici için Türkiye tarafından sar 
fedilmiş olan samimi yardımda" 
dolayı teşekkür eylemiştir. 

Japonya, Amerlkaya altıll 
gönderiyor 

San-Fransisko, 6 (A,A) - 2' 
milyon 500 bin dolar altın pi"' 
ranm Japonyadan buraya geJıııe"' 
si, Japon bankaları tarafıodaO. 
Mançuride vukuu melhuz baSI 
hadiselerin hazırlanmakta olıııa"' 
sma atfediJmektedir. Geçen sf 
zarfında da Japonyadan Amerik• 
ya 75 milyon dolar altın gönde"' 
rilmiştir. 

- - bit Telgraf haberlerimizin 
kısmı 6 ıncı sayfamrzdadıt• 
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Blak bey, Pi?k iyi adanı olabilir, 
Blak bey fena adam olabnı·ı· B 1 • una
rın zerre kadar ehemmiyeti _ kt . . Jo u~ 
Benım tezım şahısların fena ta fi 
nnrve yahut hayır ve h ra a-

sayı~. dök~ek değiJdi. Nete~~~,~~~ 
da böyle hır ta anurum k 

. . Yo ·tur. 
Tezımı birçok def 1 ettim. Gene tek ~ ar t.ekrar rar edeyıın 
Tanzimat Oıoı • 

"' ti ·k b" · man]ı ıınparatorlu-l'iu pı ır Yarı m .. 
Bu yarı m ·· t ustemleke idi. 
satra . us emieke maliyece. ikti-
~ :r ' 61Yasetçe b' 'b' . 
şartlar altın .. ırı ırınden ~rlJat 

1 
. da gun geçiriyordu. Os-

man 1 ımparatorluğu kendi fikrini 
neşretmek .. 

ıçın gazete cıkaracağı za-
~a~ onun fikriyatı sadece varı müs
enı eke fikriyatı, Türk 11alk tabaka-

temieke fikriyatı Türk halk ta!>aka
larını T'u'rk k .. ı··ı · · "th ı·t . • oy u erını ı a a çr ,.e 
fstıkrazcr unsurlar hesabına istismar 
etmekti. lmparatorhık, ecnebi scrma
Y_edar gruplarıla birlikte sadece is
tısmarcıların hesabına çalışıyordu. 
r~nzimat devrinin bütün siyaseti 
T1uık halkına hizmet{ Osmanlı banka
ııınm Önünde ecnebi kasasmı '.iürk 

jandarmasına muhafaza ettirmek oJ. 
nıuştur. 

Yüz senelik tarihteki Osmanlı 
neşriyatı bu istikametten 5a;;mamış

tır. Blak beyin kendi gazetesile 
Türk tezini müdafaa ettiğini de ka
bul etmek pek mümkün değildir. Ulak 

~Y Rusyanın, ve Fransız sefareti
nin birçok hücumlarma maruı kaJ
'1'111.:;tJT. 'F:ıka t hıı n ıın hl 'l'iirk hızi 

arasındaki mii:ıasebeti anlamak miiş
küldür. Vakıa Yunanistanrn istik-

lali ale)hinde bulunan bir fransız, o 
zamanki Babıaliyi çok memnun et
miş olabilir. Fakat bu müdafaalar
dan Tilrk müstahsili değil, Osmanlı 
imparatorluğu, bilah..,.sa lzmirde yer-

leşmiş olan Fransız tüccarı fayda 
ooklemiştir. lş ha. ittir. lımirdeki 
Fransız tüccarı lzmirden Yunanista
na yapılan ihracat işlerini ellerinde 

tutuyorlardı. Yunanistanın istiklali 
hu tüccarın isine gelmezdi. Ciinkü 
lzmirden n 1'ürkiyeden Yunanistana 
gönderilen maddeler bilhassa huhu • 
bat ve hayvanat, Yunanistan müsta
kil olduğu takdirde bir gümrük mani
asına çarpacaktı. Bunun icin lzmir
deki Fransız kolonisi Yuna;ı istiklali 
aleyhindeydi. O zaman lzmirde bu-
lunan \'e y · unamstana ihracat yapan 
ı-urn tacirler de Yunan istiklalinin a-
~eyhindeydi. Bogiin bile 'I'ürkh:eden 
ıthalAt yapa t·· · n uccar gruplan güm-

,~ --u~ı~.~.-.--.-.~b-e-r~ıe-r~ı~~I 
Keyif verici zehirll

lerle mücadele 
Mısır emnly&tl umumiye mU· 

dUrlUOU memleketlmlze 
seyahati sebebi 

Mısır emniyeti umumiye müdür 
vekili Beyker beyin şehrimizden 
geçerek Ankaraya gittiğini ve 
buraya dündüğünü yazmışdık. 
Mısır gazetelerinin verdiği malu
mata göre Beyker beyin seyya
hatinin hedefi geçenlerde mem· 
leketimize gelen Mısır emniyeti 
umumiye müdürü Russel paıa
nın Ankarada başladıgı müza
kerah lntac etmektir. Müzake
relerden maksat, Türkiye ile 
Mısır hükumetlerinin keyf verici 
zehir kaçakçıbğına karıı yapıla

cak mücadelede müşterek hare· 
ketlerini temin etmektir. Russel 
paşa Ankarada müıakereleri 
açmış fakat bitirmeden Mısıra 
dönmüştü Beyker bey bunlan 
bitirecektir. 

Sefaretlerde: 
Avusturyada CUmhuriyet 

iUinının yıl dönUmU 
Perşembe günü Avusturyada 

Cümhuriyet Hanının yıl dönümü 
münasebetile Ayaspaşadaki A
vusturya sefaretinde bir kabul 
resmi yapılacak, sefir M. Ogust 
Kral Avusturya kolonisine men
sup zevatı kabul edecektir. 

Muhtelit mahkemelerde 

Belediyede 

Tiyaıro mektebi 
yakında açılacak 

Bu sene ancak llseyi bitirenler 
kabul edilecekler 

Darülbedayie merbut olan ti
yatro mektebi yakında açılacak 
ve derslere baılanacaktır. Maa
rif vekaletinden dün belediyeye 
gelen bir telgrafta tiyatro mek
tebi için 3000 lira tahsisatın 

defterdarlığa gönderildiği bildi
rilmiştir. 

Mektebe bu sene alınacak ta
lebelerin lise mezunu olmaları 
şart konulmuştur. Geçen sene 
ahnan talebeler bu sene de mek
tebe devam edeceklerdir. Bu 
sene kız talebe kadrosu geniş-
letilmiştir. 10 hanım talebe alı
nacaktır. 
Belediyeye ait paralar hangi 

bankalarda duracak 
Dahiliye vekaleti, belediye p~

ralarının hangi bankalara ver~
leceği hakkında vekiller heyetı-
nin kararını dün belediyeye teb
liğ etmiştir. 

Bu karara göre, vilayetler~e 
hususi idarelerle belediyelerın 
veznedarlık şubesi bulunan yer
lerde iş bankası, bulunmıyan 
yerlerde ziraat bankası tarafm
dan yapılacaktır. Ziraat bankası 
şubesi olmıyan yerlerde hususi 
iidareler veznedarhğ1nın malsan· 
dıklarmca yapılmasına devam e
dilecektir. 

Türk· Yunan muhtelit hakem iş ve ziraat bankalarına vez-
mabkemesinde dün 16 davaya nedarhk vazifesinin ifasından do
bakılmış bunlardan biri reddedil- layı hiç bir ma3raf verilmiyecek, 
miş, diğerleri müdafaaları yapıl· ve para nakil ve havalesi için 
mak üzere geri bırakılmıştır. ücret ve masraf ahnmıyacaktır. 
Mahkeme önümüzdeki perşembe Halen banka şubelerile mua-
günü yeni bazı davalara baka· mele yapmakta olan hususi ida· 
cakhr. ıeler ve belediy~erin mevduatı 

Bir gazete, inegölJülerin Türk- için kabul edilmiş olan faiz mik· 
Yunan mahkemesine mliracaat tarı mahfuz kalmak üzere, as
ederek Yunan işgali zamanında gaıi % 3,5 faiz verilecektir. 

Yu!lan kumandanları tarafmdan ltalyanFaşistler blrli§i umumi 
senet mukabilinde alınan zahire mUdUrU şehrimizde 
bedelleri yil:zünden Yunan hükii- Ecnebi memleketlerdeki ital· 
meli aleyhine 20000 liralık bir yan Faşistleri birliği,, umumi 

müdürü komandator Piero Parini 
dava açtıklarını yazmı~br. Dün 
tahkikat yaptık. Muhtelit dünkü Avrupa ekspresile şehri-

mize gelmiştir. 
mahkemelerde böyle bir dava Otuz yedi yaşında olan Piero 
hakkmda malumat yoktur. Parini,on yedi yaşındanberi gaze· 

.::.ı. rı • k Jk . i - tecilik yapmakta olan Popola Di-
ı wı. m"'masımn a ması ıç n zaman l . 
zaman teşebbüslerde bulunmaktadrr- ta ya ga:zetesı namına bir çok seya· 
lar. Blak bey mensup olduğu zümre- hat.le~ yapmış tanınmış bir gaze· 
nin iyi bir muharriridir. tecıdır. 1928 de Halep konso· 

Tezini kuvntıi müdafaa etmiş iyi losluğuna, sonra Sinyor Mosolini 
bir ovukattır. Fakat bu tez, 1'ürk te- tarafından verilen emir üzerine 
zi olmakt~n uzaktır. Müdafaalar ecnebi memleketlerdeki Faşistler 
Fransız tucannrn menfaatini hedef bir lig~ i umumi k~tı' ı· ~ · t · 

d" · t· B . . ... P ıgıne ayın e ınmış ır. ence hakikatin en çıp- olunmuştur 
lak cephesi budur. K d' · · b d · en ısı ura a ıtalyan genç-

SADRI ETEM lik teşkilatım tetkik edecektir. 

Adliyede: 

Rozet hasılatını 
cebine atmak ... 

Salamnn ve Mı,on lslmlerinde 
iki yahudl genci, hapse ve pa· 
ra cezasına mahkOm oldular 

lstanbul Aiır ceza mahkeme
sinde, dün iki yahudi genci aley
hindeki bir davada karar bildi
rilmiştir. Maznunlar, .Salamon ve 
Mişon isimlerindedirler. Davanın 
mevzuu şudur: Kurban bayramın· 
da bir hayır mfiessesesi namına 
dağıtılan rozet hasından, iki yüz 
otuz üç kuruşu cebine atmak ... 
Bu hareket, Nihat ve Mustafa 
beyler tarafından, maznunların 
takibi neticesinde görülmüş, iş 
me~dana çıkarılmış. Mahkeme 
verdiği kararda, cürmli sabit gö· 
rerek ikisini de ceza kanununun 
508 inci maddesi mucibince iki
ıer ay hapse, ellişer lira para 
cezasına mahkum etmiı, cebe 
atılan paranın miktarı az oldu
ğundan, hapis cezası yirmişer 
güne, para cezası on alhşar lira
ya indiriJmiı, bundan ba4ka Sa
lamon on sekiz yaşını bitirip yir· 
mi birini tekmillemediğinden ce-
zası on alh gün, on beş liraya, 
Mişon on beş yaşını bitirip on 
sekiz yaşım tekmillemediğinden 
cezası on gün, on liraya tahvil 
olunmuştur. 
VllAyet idare heyeti kltibi 

adalet hanımın davası 

lstanbul ikinci ceza mahke
mesinde, dün vilayet idare he
yeti k itibi Adalet bammı vazife 
ifası esnasında tahkir ettiği kay
dile Firdevs hanımın muhake
mesi görlllmüştUr. 

Yaşlıca bir kadın olan Firdevs 
hanımın, kendi işine ait bir ka
rarı öğrenmek için, eski harfler
le suretini istediği, Adalet ha
nımın bunu veremediği ve öfke
lenen Firdevs hanımın katibe 
hakaret ettiği mevzuubahisti. 

Mahkeme, Firdevs hanımın bir 
8 y hapsine, otuz lira para cezası 
vermesine ve bin lira :zararı ma
nevi istiyen Adalet hanım, bu 
hususta mahkemeye istida ver
mediğindan. talebinin reddine 
karar vermiıtir. 

Kuyudan çıkardan ceset 
Kasımpaşada Zeynep isminde 

bir köyUi kadını, fesinin kenarı-
na dikili albnlarına tamaan bo
ğarak kuyuya atmakla maznun 
olanların muhakemesine dUn is· 
tanbul ağırceza mahkemesinde 
·devam ediJmııttr. 

D6nkii celsede ıahitler, bu 
arada polisler dinlenilmiş, Hüse
yin Nuri, ibrahim ve Mahmudun 
tahkikat esnasındaki vaziyetıeri
ni, cesedin kuyudan nasıl çıka-
rıldığını anlatmıılardır. 

Muhakeme , bqka ıahitlerin 
celbine bırakılmışbr. 

Sesi) Kolomp 1 
Yazan: Jacques La Guerche N ki d fa 

- Evet, dedi. Suzan 0 akak he-'len sonra niye söylemediniz? 
rifin elinde ~ok fena işlere ~Jet ol· - Tam söyliyeceğim zaman, Mös
muş. Her şeyi üğ-reıtdim. En son bir yö Darföy oradaydı .• Ben de .. çekin. 
gramofon fabrikasrnda, ondan en·el dim ... Sözlerjrnin onu Suzandan uzak
bir moda müessesesinde faaliyette ıaştıracağından korktum, halbuki, siz 
b~lu~mu~. Daha en-eı de bizde idi. onu terketmezdiniz .• 

a e enı • 
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Vakit geçikmişti, Andre müsaa. 

de alarak gitti. 
Sesil, bu ziyaretlerden memnun 

oluyor ve iyiliğe >üz tutuyordu. 
Beşinci gün madam Godfrua, Dar

föyü sevin~le karşrlad1. 
- Mösyö, dedi, hastamız ıyı. 

Doktt>r daha kalkmasına müsaade et
nıe4i ama, görüşebilir, dedi. Kızm 
Öyle de kamı açtkmış ki .. Hemen bir 
çorba hazırladım, içirdim. 

Kadmcağız pek memnundu. Fil· 
haklka iki gün sonra Sesil artık pen
cerenin önünde oturabiliyordu. 

Ertesi gün kapı çalındı ve Sesil. 
oturduğ~ yerden Piyer Dütriyönün 
Sesini duyarak titredi, dizlerindeki 
büyük harflerle FJorYal müessesesi
nin yeni şiprlerini ilan eden gazete}i 
kapattr. Piyer içeri girer girmez, Se
silift elini sıktı ve: 

- Tamamen jyiJeşmeden gelip si· 
zı :rahatsız ettiğim için beni af f edi· 

niz, dedi. fakat size söyliyecek 0 
kadar şeylerim var ki.. 

Sesil, bu sözlerin manasını anlı
yormuş gibi hayran hayran yüzüne 
bakıyoı·du: 

- Ne var, dedi, Suzan bulundu 
mu? 

-Heyhat, hayır!. Fakat söyliye. 
ceklerirn bundan daha mühim. Bili-

yorsunuz ki artık Brevandan "az ge
çip başka bir poJis hafiyesine müra
caat ettik. Öllrendiklerim müthiş. 

- Mösyö Darf öyün haberi var 
mı? 

- Hayır, söylemedim. Zira Su
zan ~ok fena hareketlerde bulunmuş. 

- İyi ki söylemediniz, kardesi 
öğrendiyse zavallı kinı bilir ne olu;'.' 

Piyer elile yüzooü kapamıştı. Ağ
lıyordu. Sesil onum göz yaşlarını 
silmek hakkına malik olmak için ha
yatını verebilirdi, Piyer, nihayet: 

\ e bızde de neler Yaptığını simdi an- - AIJahım, ben hayatrmda sizin 
!'~orum, .matmaz~l ~il. ;izden af kadar mukaddes bir kadm görmedi'll, 
a ep etmıye geldım, heni affedebi- ne büyük kalbiniz nr. Beni affedi

lecek misiniz? 

.. Piy~.r· .. Ses.-ilin elini almıs, diz çök· 
mu:;., opuyor: 

- Ah, diyordu, siz hic bnnu tah· 
min edebilir miydiniz, bu. kadar iyi 
arkadaşınızdı? 

Sesn cevap veı-medi. Bu sükut 
Piyeri hayrete düçar etmişti: 

- Ne o, dedi, hiç hayret etmiyor· 
sunuz .. Yoksa ... Yoksa biliyor muy
dunuz? 

Sesil ağır bir sesle cevap verdi: 
- Şüphe ediyoıdum, fakat basta 

olmadan evvel artık emin olmuştum. 
- Nasıl, şüphe ediyordunuz da 

sustunuz? 

- Evet, kendimi müdafaa etınek, 
demek, Suzanı itham demek olacak
tı. 

- Pekıi, artık emnfyet ttttf .. ,-.:· 

niz. 
Piyer ağlamıya başlamıştı. Sesil: 
- Rica ederim, dedi, ağlamayı

nız, mademki bh dost gibi buraya 
gel diniz, sizi nCf etmeme de hacet 
yok. Çünkü kanaatiniz dahilinde ha
reket ettiniz. 

- Piyer göz yaşlannı sHiyor ve: 
- Mersi, diyordu, mersi. 
O aralık Sesilin kapattığı gazel{! 

dizlerinden kaydı ve yere düştü. Pi
yer Florvallerin ilanını gördii. Sesi
le dönerek okudu: 

"Florval Şipr" Jeri.. Ettikleri yan
lanna kalsın, dedi, Allah büyüık
tür, ben gene onlardan evvel danan
drm ve bizim şiprlerimiz bir aydır 
piyasada satılıyor bile, onlar, gen~ 
mukallit vaziyetinde kaldılar. 

· · • h11 huadlsten de pek mem-

inanalım mı? 
Cümhuriyetin yeni açbfı bir 

ankete cevap veren Hüseyin 
Rahmi bey "insan insan olurc:la 
yalan söylemez olur mu? Hepi• 
miz yalancıyızl,, yollu bir cevap 
vermi,ti. 

Ayni ankete 30 güzidenin o
nun~usu olarak cevap yeren A
ka Gündüz de altı yaşında iken 
bir devecinin, on ikisinde de bir 
nazırın kızını sevdiğini söylemiı-

Alta yaşında bir yavru içi111 
bir deveci kızı, bir çift hörgtiç 
kadar yüksek, on iki yaşında 
bir çocuk için reji nazırının kızı 
üstü dumanlı dağlar kadar ırak 
olduğuna göre aceba Hüseyin 
Rahmi beyin sözüne uyupla A
kanın dediklerine inansak olW' 

mu? 
Şöhretin zararı 

Evvelki gece Halıcıoilunda 
Sadri beyin tiyatrosunda yangın 
çıkmış. Gazetede bu haberi o
kuyan bir tanıdığımız: 

- Yazık, dedi, fakat bu ylD· 
gına kendisi sebep olmuıtur. 
Maliimya Sadri Etem, kızıl bir 
kor kadar ateşin bir gençtir. 

Bir başkası da hayıflandı: 
- Bu çocuğa da ne oluyor, 

bilmem. Evvelki gün Kızıltoprak· 
ta bir kazaya uğrayıp düştü, dizi 
yarıldı, yepyeni bir pantalonu 
yırtıldı, şimdi de -bakan- Hask&y .. 
de tiyatrosu yanmış •• 

Şöhret ne fena şeymiş meğer! 
Bu adamlar, bir türlü akıl ede· 
ıniyorlardı ki Hasköyde tiyatro-
au yanan Sadri bey, bizim Sadri 
Etem değildir. 

Neye kapamış? 
Sivri sözlü ve keskin fikirli 

mubarrirlerden Kılıcoğlu, izmitte 
çıkardığı Hürfikir gazetesini ka~ 
patb. 

Bir gazeteci kendisine: 
- Gazetenizi neden tatil et• 

tiniz? diye sormuş. Kıhcoğlu 
bu suale şu yolda bir cevap 
veriyor, 

"Gazetemle inkılabı ve teced· 
düdü müdafaa ediyordum. Arbk 
inkılap muhkemleıü, teceddilt 
hareketi tamamdır. Bu suretle 
gazetemi neşirde devama !Uzum 
kalmamış oluyordu, kapatbm.,, 
Hakkı beyin bulduğu 0 hUsnU 

talıl,, fena değil, ama bu yolda· 
ki muhakemenin neticesi garip! 

1~ j,q,ıe 
Tapu mUdUrleri arasında 
Kastamonu tapu müdürl6ğüne 

Deniz tapu müdürü Celil, Deniı• 
li tapu müdürlüğüne Ellziz tapu 
müdürü Hasan Avni beyler tayin 
edilmişlerdir. 

nun kalmıştı. 
O aralık iceriye giren madam GOd· 

frua, Sesile J yaklaştı ve eUni alnrnaı 
koyarak Piyere: 

- Ah mösyö, dedi, havalar bira~ 
daha ısınıp güne~ daha bollaşsa kızt• 
mıı; daha çnbuk iyileşecek ama ... 

Piyer, birdenbire düşünmiye baş. 
Jadı. Çekingen bir sesle: 

- Matmazel Kolomp, dedi, sizden 
bir şey rica edeceğim, müsaade eder 
misiniz? ...._ 

- Buyurunuz efendim. 
- Biliyorsunuz ki (Nis) te bir ŞU· 

bemiz Yar. imalatı, siz aynldıWan 
sonra, sadece oraya inhisar ettirdi:n. 
Fakat ben sık sıl~ gidip işin başında 
bulunamıyorum. Zeki, dirayem ve 
namuslu bir muavine ihtiyacrm var. 
Bu muavin siz olur musunuz! 

Sesilin yüzü pembeleşmişti. CevaP. 
veremiyordu. Piyer devam etti: 

- Artık }'lorvaUerin nezdinde b• 
lamazsınrz. . 

Oh... Pek tabii, bilhassa "211arm 
size karşı nasrl hareket ettfkleriDI 
öğrendikten sonra .. , 
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Kahire polis Du··rÜşşehvarın İzdiva
müdürü 

Ferdi ve nasıl yazıldı? 
Türkiye seyahati 
hakkında beyanat

Hrzmet gazetesinde çıkan edebiyat tarihi tetebbUleri-ibrani 
ve Sanskrit edebiyatl•Şimal edeblyab·Flnlandya esatiri 

ta bulundu 
Bir müddet evvel istanbul ve 

Ankarayı ziyaret eden ve Mısıra - 11 - Yazan : Halit Ziya 
Ilu buhran seneleri bende faaliyeti[ 

kalemiyenin en mebzul bir devresini 
teşkil etti. Ruhunun ıstırabma sü
kun ve devayı meykeşlikte • arryan 
derdmendan gibi ben de hissiyatımm 
ateşlerine su serpecek semayı, ciğer
lerime inşirah verecek havayı ki
taplarımın teselliyetsaz aleminde a
rıyor, ve edebiyatın kasej şerabrnı 
kana kana, sızrncrya kadar içi
yordum. Kütüphanemin içinde bü
tün haricin dertleri susar. beni 
sabahın ilk rşıklarrndan akşamın S-On 

ihtizar dakikalarına kadar takip eden 
itzüntülerm, yorgunlukların, hazan 
her şeyi bırakıp kaçmak kararlarma 
yaklaştıran füturlann burada, eşik
ten atıamrya kuvvet bulamryarak ir
kilip durdukları görülürdü. 

Nasıl kurulduğu tahattür ~dilemi
yen .sazı elinde, müphem bir tahas
süs ufkunda serseriyane dolaşan da
ğnuk bir düşünceyle, hangi perde· 
}erde tevakkuf edeceğinden, hangi 
makamlarda gezineceğinden bihaber, 
neye karar vereceğinden mütehayyir, 
aletinin gergin telleri ne verirse onu
alrp onun arkasından biirade gid~ıı 
bir sazende gihi ne okuduklarunda, 
ne yazdıklarrmcla bir rttll'at, bir inti
sak göı.ıetemez haldeydim. 

giden Russel paşa Mısır gazeteişte (Tibyan) ile Kasmirski tercümesi 
ve bilhassa Jül Labomun _ Jules La cilerine beyanatta bulunmuştur. 
beaume {Kur'anın tahlili: terciimesi) Russel paşa şu sözleri söylemişti: 
nam eseri bana vefakar bir rehber ol- u Mısır hükumeti, keyif verici 

du. zehir kaçakçılığı ile mücadele 
İbrani ve Sanscrit edebiyatile meş- etmek üzere beni Avrupa ve 

gul olurken o zamana kadar bence Türkiyeye murahhas olarak gön
gayri mekşuf kalan bir ufkun engin- derdi. Cenevrede toplanan kong
lerine dalıp genç şuurumu müthi'} 
dalgalara kaptırmamak mümkün o1- rede Türkiye ile Avrupa devlet· 
madr: Gördüm ki kadim Iraıı ve Hint leri arasında ibtilaf çıktı Çünkü 
fensefelerine bir mahiyeti diniye ve- Türkiye bu tıcareti, meşru bir 
ren efsanelerle kadim Yu·nan satiri, ticaret telakkı ediyordu. Devlet
v daha garip olarak, rivayatr lsrai- Jer ise bu ticaretin gayri meıru 
Jiye Ye daha sonra mevzuatı hiristi- d M 

olduğu fikrin e idiler. ısıra yaniye arasın da gayet bariz nıünase- f h l · 
betler, müşabehetler var. Sonuncu- kaçırılan keyi verici ıe ir erın 
Jara dair tarihi tetkikata m;jstenit ekserisi Türkiyeden gelmekte 
bir kanaat sahibi değildim, yalnrz idi. Türkiyenin bu maddeleri ye
tesadüf e medyun olan mü.<şahedelerle tiştirmemesi için vuku bulan te
mütalealardan mütekasif bir fikir ta- şebbüsler faide vermedi. Türki
şrrdım ki buna müteessis bır akide yede son üç sene zarfında bu 
nazarile bakılamazdı. Ernest Rena- maddeleri jstihsal eden üç fab
nrn yedi büyük ciltten miirekkep hi-
ristiyaniyet tarihini o tarihlerde ta- rika yapıldı. n 

nımış değiJdim, yalnız Bunların bi- Russel paşa, daha sonra Tür
rincisini teskil eden (lsanrn hayatı) kiyenin bu maddelere müteallik 
e~rinden ı:.mahhas bir temsili oku- bir kanun yaptığını, bu kanun 

muştum. mucebince bu maddeleri ihraç 
Ne kadar şayanr arzudur ki en ka- ve ithal için ruhsatnameler almak 

dim itikadatr kuran efsanelerden 
Bu haleti ruhiyenin içinden neler başhyarak, hatta insanhğın vahşet icap ettiğini söylemiş, kendisinin 

crktı? En başta. lzmirde yazılmış hayatında hakim olan bu hevatılm Ankarada başvekil ismet paşa, 
büyük romanlar ... · sonuncusunu künhünü deşerek, bize en yakın o- Tevfik Rüştü bey ve Şükrü Kaya 
t(\C\ldl eden (Fl'nl " ,ürekasr) vardr. lan edyanı samiyeye ait riv::ıyat ara- bey ile görüştüğünü, bunun üze
Bu eser belki keı••Iİ5İne takadd\im e- srnda tenazuri bir mukayese yapr1a- rine Mısır polisi ile Türk polisi 
denler kadar cazip değildi. fa'.,~t Öy- bilsin Müverrihler, mütetebbi1er hep 
le zannediyorum kj hayatı hakıkıyeye · . . k k d'l arasında bir irtibat tesisi tekar-

, . . ..: ,· yapılacak işın azametıne arşı en 1 e- rür ettigv ini, onun için iki tarafın pek :>akın sahıfelerle, hu u~ıle dede- . d k . k.f. bulamamışlar ve 
. . . rın e uvveı a ıye • k J k k k J • t mın nr. bab~mın tıcaretha~el~rıııden, bütün etrafa hfLkim ve nazır olan yü- kaça çı ı ve aça çı ara aı 

banka .ılemınden kalmı~ ıntıb::ılarla b' t t ak ·cı'n llacak malumat, resim ve havadis mü-. ce ır epeye ırmanm ı~ • 
dolu idi. Eşhas arasr~da tımsaıı~.r lannda icap eden muıkavemet serma- badele edeceklerini beyan etmiş 
var~r ki muayyen şah~ıye~erclenl ~u- yesini daha dağın eteklerinde sürük ve Türkiyede çok iyi kabul gör-
nakıs olmamakl~ er~ er >_ırer lenirken tüketmişlerdir. düğünü ele i13ve etmiştir. 
mtiteayyin ve barız Ş~~s~yet teşkıl e~ Bu taharriyat ummanını ge~mek. 
derdi. Dunu bana so~·ı;~eıı~er 1 peli karanlık sislerin altında hudut ve eş- İtalyanca kurslar açıhyor 
çoktu, belki bu eser a' on a ıası d d 1 ltal}·an .. Dante Algıyore,, cemiyetin· · · ·d·ı · kalj saklanan peraken e a a arm olan fikirlerime ona daır ıtıı ı mı.:; den: 
takdirler mu·· e.ssir olmu~tur. Bugün göklere başlarınr kaldıran dalgalar 

1 
l . . .. .. 

· altında ittisal rabrtalarmı bulmak T e,rinisaninin ırıcı gunu sa-
bu ki ta in elime almak cesaretinde de· 

1 
19 d T başında eskı' ı'tal 

ğiJim, ihtimal 0 zaman kazanılan için takati beşeriyenin küçücek ye · at a epe -
kenile narin sandah ne zayıf, ne mis- yan sefareti binasında İtalyanca tebrik seslerine ne az nispette müsta-

hak olduğuma vakıf olmamak için.... kin bir vasıtadır. mükaleme ve edebiyat kursları-
Gene bu sırada edebiyat tarihine Bir yandan şark edebiyatı tarihle- nın resmi küşadı yapllacskbr. 

avdet ettim, ve her şeyi havsalamın rile meşgul olurken bir yandan da Bu kurslara mukayyet bulunan
istiap kudretinin fevkine çıkarmak. müfrez par~alar halinde şimal edebi- lar salı, perşembe, ve cumartesi 
daima kollarımı taşıyamıya~akları a- yatrndan nümuneler aldım. Bunlar 30 d 19 30 

da müteselsil olmıyan bir tarzda günleri saat 18, arı , a ğır yüklere doğru sevketmek nıeralcr d R 1 d kadar Tepebaşındakj Dante bı'· neşrolundu. Bu meyan a us ar an, 
bunda da saik olaral<, artık yalnız ezcümle Lermenkof ve Pauchldne- nasmı teşrif edebilirler. 
bir Fran.srz edebiyatı tarihi değil. bü- den tercümeler vardı, bittabi bunlar ..------~-------.:aııııı. 
tün fikir cihanmr ihata edecek umu- d ~ d 

tercümenin tercümesi ol agun an a
mi bir tarihi edebiyatın ilk temelleri- sıl1annın pek sönük bir sureti ola-
ni atmrya teşebbüs ettim. (Hizmet) rak telakki edilmek zaruridir. 
gazetesinin o senelere ait nüshalarm-

b Şimal edebiyatı arasında Finu-:~i. u tecrübelerin birçoklarr intişar alarm _ Finlandiyalıların _ efsane-

Elimde mevcut olan kitaplara ye
niden celbedilen eserler inzimam ede-

Şafak Keşif Kolu 
Richard Barthelemess 
mevsimin en büyük filmi 

Bu akşam başlıyor 
Majik sineması 

rek bir memba nıehzuliyeti ara51nda 
yegane müşkül olan cihet müte,·azin, 
mütenasip, bütün hatları mfüekabi· 
1en mütevazi umu.mi bir plan dıebil
mekti. Bunu vücuda gelecek bina
nnı malzemesi ortaya yığıldıktan 
sonra yapmıya karar ve~rek her he
vesime küşade olan sütunlara hun
lardan doldurmrya başladım. 

lerini hepsinden daha topluc::ı. yaz
dım, bunun için o zaman Alfred Ru
jonun - Alfred Rougeault ve Vap-
ronun - Vapreau eserleri maksada , ____________ _,, 

kfıf i bir meh'azdı. Darülbedayi Temsilleri 

Bu yazıların içinde lbrnni ve 
Sanscrit edebiyatı tarihleri en ziyade 
intiuı.m altında yazılabilmiş olanlar-

Finlandiye esatirile yukarda mev· Bugün akşam 
zuu bahsolan menkulat ve rivayat a- saat 21,30 da 
rasrnda da aynr münasebetlerin mev
cudiyeti beni büsbütün şaşırtan bir 
keşif oldu. Biçare beşeriyetin mu· 
kadderat tarihinde hakim olan zunn
nu izlali aarsında ne uzun asrrların 

kemikleri kıran, kan lan akıtan zin
ciri dolamış, ne yüz binlerce nesil-

~Hl~in ~~Si 
Piyes 3 perde 

1 Tablo 

Yazan: 

A. Bisson 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~t~ ~~ 
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ler karanlıkların içinde yurnrlanrp Tercüme eden: dr. Birincisi için ahdıatiki te;;kil e- bir hakikat giineşinin tebessüm;inden 
den kitaplar, (Agniye • Tül - Ağani) inşirah alamryarak siyah bir uçurum· M. AJaettin il 111 ll I 
(Mezamiri Davut) ve Ernest Reııanrn da kaybolup gitmişti. Tenzilatlı Halk Gecesi 
elsinei samiye hakkındaki eserleri, Yakında·. DOKTOR IHSAN 

Halit Ziya: Uşşakl ~arle ~i~~ ~m~rnkitter ~ mU~ur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mü. .. teşriklerin iştirakile teşekkül e· .:::;; Bu hafta 
den (Şark kiitüphanesi) külliyatında 
buluna bilen asar ile Lahorun (llint 
edebiyatı tarihi) nam kita.br en kıy-
mettar birer memba oldu. Reni hu 
şark edebiyatı içinde en ziyade di.i
şünd üren arap edebiyatı idi. Ve Zi
ya paşanrr. (Harabat) külliyatında 

arapça müntehibatrndan istifade ça
relerini büyük bir korku ile düşünür. 
ken bir yandan da Kur'anı kerimi bir 
ders halinde aslile Türkçe le Fran-

Melek 
Sinemalarında 

RENE 

ve Elbamra 
şen ve çok neşeli bir film olan 

C L A 1 R' in şaheseri 

Milyon Peşinde 
sızca. tercümeleri arasında mukabele e•erini görenler katıhrcasina gülmektedirler. 

J':&ı>arak tetkik ediyordum. Du son '·--------------------------r 

cından çıkan mesele 
----

Siyasi ~-~-- -· dini gay~!er takip 
o.lunduğu tekzip ediliyor 

Deyli telgraf gazetesinin dip- i~i hükumet tarafından ~i:: 
Jonıat muhabiri tarafından veri- dıkkate ahnmaktadır. ~bdu r•~ 
len malumata göre Abdülmeci- c~i.~ .. Hay~~rabada halife o!:ıır• 
din kızı Dürrüıehvar hanımın goturulecegıne. ve. ~ndan. ~eiİ' 
Haydarabat nizamının veliahb ile dama~ının hahfe ılan ~dıle tlerf 
evlenmesi için vuku bulan mü- ne daır ortaya çıkan rıvaye laf. 
zakereler müsbet bir surette ne- gelince; bazı Hint MüslümFao "'t 
t . ı · 'ı· bu fikri tasvip edebilirler. a ıce enmıt ır. . . . M .. 

1 
.. ı:JJ,ır 

Gerek nizamın, gerek Abdül- umumıyetle Hındıstan us u ,,od 
mecidin ailesi bu izdivaç ile si- farının ve İngiliz makamabnı.n ~ 
yasi veya dini bir gaye istihdaf tasvip etmeleri ~ok ıüphelı?ırfet 
olunduğunu tekzip etmektedirler. Haydarabat nızammıo, hıli Ali 

Kudüste hilafet namına bir meselesini ortaya atan Şevket ., 
« Vatikan» şehri vücuda getirmek ile tamam ile hemfikir olınadığt 
meselesi İngiltere veya Fransa anlaşılmaktadır. B~zı. Müslüı:JJ; 
tarafından müsait bir sureti:e te- murahhasları ve Hındıstanda,. 
Iakki olunmamaktadır. Böyle bir keleri tulunan bazı Hint bükuor' 

hadisenin mubtelif Müslüman darları hilafet meselesi ile ın~ 
hükümdarlar Müslümanlarla hı- gul olmakta ve Londrada bulu . 

' k · ·f d d k lef' rıstiyanlar, Fransız idaresi ile Su- ma tan ıstı a e e ere mese • 
riyenin istiklaJi taraftarları ara- diğer İslam devletlerinin müoıe•. 

·ıı · · ·ı ·1 k oıalı smda mahalli ve beynelmilel ih- sı en ve sıyası erı e onuş 
tilatlar vücuda getirmesi ihtimali tadırlar. / 

izmir belediye retsl SPOR 

Milli 
değişiyor 

küm en İn te- izmir belediye reisi Sezai be' 
yin şehir mecJisinde ademi iti~•: 
reyi aldığından ve bu Yaııye~ şekkülüne doğru , 

Son aldığımız haberlere göre 1 
bazı kulüpler arasında bir 11 Milli 
futbol kümesi,, teşkiline doğru 
ileriye si.!rülen tasavvur terakki 

etmektedir. Böyle bir kümenin 
teşekkülünü çok faydalı gören 

futbol federasyonu reisi Hamdi 
Emin B. bu teşebbüs üzerinde şun
ları söylemektedir: 

- Bu mesele esasen öteden· 
beri intacım istediğim en mühim 
meselelerden 'biridir. Yunan kdt:· 

rasyonunun milli küme hakkın
daki nizamnamesini tetkik edi

yorum. Yakında İzmir ve Anka
ranm birinci, ikinci ve üçüncüsü 
olan kulüp mümessillerini istan
bula davet edeceğim. Burada 
yapacağımız içtimalarda milli 
kümenin esaslarını, maçların te
ferrüat ve günlerini tesbit ede
ceğiz. Eunun için de milli ve di
ni bayram günlerinden istifade 
edeceğiz. Ve masrafları mümkün 
mertebe hafifletmek için mesela 
istanbuldan bir takım izmire git-
tiği zaman cuma pazar ve cuma 
olmak üzere oranın üç takımile 
üç maç yapacaktır. 

Seyahat masrafı ziyaret edilen 
şehir kulüplerme ait olacakbr. 
Esasatını pek mücmel olarak 
söylediğim miHi küme teşkilatı
nın intacı için bütün arkadaşla

rımın bana muavenette buluna
caklarından bir an bile şüphe 
etmivorum. 

Muhittin bey iyileşiyor 
Ankara da geçirdiği kaza ~ ij. 

zünden bir müddettenberi evin· 
d~ tedavi edilen Vali Muhittin 

beyin ayağı iyileşmek üzeredir. 
iki güne kadar evir;den çıkarak 
vazifesi başına gelmesi mubte
meldir. 

karşısmda vazifesinden çekilı:JJel
ıstırarmda lfolunduğuna dair • 

dığımız haberlerden dün b•~ 
setmiştik. izmirden gelen !~l• 
haberler ademi itiruat reyi ver• 
diğini te vit etmekte ve vali 1'4i 
zım paşa ile polis müdürü feyı 
beyin belediye reisliğini deruhte 
edecekler arasında isimleri gev 
tiği işaret olunmaktadır. 

Bir tren kazası t 
Evvelki gün izmirden hare~~ 

eden katarın ~on ıh.1 vdg"' 
1 
.. 

Kırkağaç ile So:na arasına ge 
diği zaman · oldan çıkmıştır. 

Bir delilik faciası . 
Fransada Nantes civarındaki 

tarlalardan birinde geçenlerd~ 
genç bir çocuk cesedi bulun~uŞ. 
tur. Zabıta bu çocuğun büV"ıye 
tini, amcasının delaletile teşhise 
muvaffak olmuştur. 

Cavi ismini taşıyan bu ge~9~ çocuğun ana ve babasının Parı 
teki evleri de bulunmuştur. za· 
bıta bu evde yaptığı taharriyat 
neticesinde çocuğun annesinin de 
buğazından sıkılmak suretile bO" 
ğu!up · bırakıldığı görülmüştiit• 
Aile reisinin bir delilik buhrad 
esnasında karısını ve çocuğuııi 
öldürmüş olduğu zannedilmelı' 
tedir. 

Bir artistin intiharı 
Paris, (A.A.)- Le Journal ga" 

zetesi yazıyor: 

Sinema artisti Olga Poujkiotı 
uyuşturucu maddeler istimal el" 
tiğinden dolayı bugün ceza ma~" 
kemesinde muhal<emeedilecel<id•· 

Cels~nin bidayetinde maznuvuıı 
vekili, artistin yüksek dozlu bit 
uyku ıllcı içerek, ayni suretle 
intihar etmiş olan sevgilisine ınt' 
zarda kavuşmak üzere, intibat 
etmiş oldu$?'unu bey~n etmiştir: ... 

Kısa Haberler Galatasaray Lisesinde _ _.. 

Bu sene seyyah az - Bu sene r·-- Matbuat Sergl-
şchrimizc az Seyya gelecektir. ~\' \'Clce sini ziyaret 
lstıınbtıla Se}) ah getiıecekJerini bıldiren ediniz. 
dört seyyah vapurunun acentesinden be-
ledi}eye mektup gtlmiş Ye sen-ah temin 

edemedikleri için seyyalıatten. ~az l!eçil- 1 
diJtini bildirmiştir. 

Yol bedeli - Dabillye \·ek aletinden • 
belediyeye gelen bir emre göre, mükel
leflerden t:ıhsi l edilmekte olan 6 lira yol 
bedelinin °fo 85 i Vilayet, °fo 15 i Nafıa 
hissesi olarnk avrılacak ve varidat bu su· 
retle tahakkuk cttirilcct:ktir. 

-eugUn 14·19 arasında açık-
tır. dUhuliye yoktur. -Türk gazeteciliği kitabından 

bir tane edininiz. 
Sayısı mahduttur. 

Fia tı 1 LiraôJI 



OCUK 
Fakat ben Şen Fıkralar 

T .. k.. ' ur um. Yenen etler 
R~rbl u"numi i~indeydi. Yıınanis- Hayat bilgisi dersinde Hocanım 

lan da İngilizler ve Fransızların taz- bir gün evvel anlattığı dersi tale
yjki üıerıne harbe iştirftk etmişti. beye tekrar ettiriyordu. Bir küçük 
:Runun uzedne Selanik şehri bir ka- kızı çağırdı: 
rargah lııı!ini aldı. İngiliz. Jı'ransız. - Söyle bakayım, hangi hay"-an-
ltalyan, Sırp, Rus hatta Aruavut or- Jaııın etlerini yiyoruz?. 
dulan orada toplanmı~, kJsım kısım KJ.. ~ t uk b 1-1- • _ - uyun, S!gır, av , a H\, ın-

harp y~rforine gönderiliyordu. Li- san etlerini yiyoruz Hocanım: 
manda dı. bu devletlerin bazılarna a- - insan eti yenir mi?. Sen ne söy-
it zırhlı 1aı bulunuyordu. Iüyorsun?. 

Sokakiarda türlü türlü lisanlarla - Yenir Hocanrm, babam gece, 
konuşrın, biçim biçim askeri elbiseler· "insanlar hala birbirlerini yemeh.tenl 
1e in:ıı.nlar ıloiaşıyordu. Hu kadarı vaz geçmediler.,, diyordu. 
hile ~okken Fransızların Af rikadan 
Hinıd·çı • BUyUk muvaffakıyet ı nıden getirdikleri siyahlar ve 
&arılar da vardı. Hülasa bir mahşer! lstanbu!da leyli bir mektepte bu· 

Bu ı lunan ve bakalorya imtiJ1anında mu-
:l'ln a. 1 traber, şehırdc bulu- b 

nan yirnıi, otuz "ıin Tl.irkten başka, vaffak olamryan bir çocuk, ba asına 
Rum, Yahı1di l'h 

1
. . 

1 
w şu mektubu yazdı: 

hQ .. a ı bıfo bu ka abahgı "Baba, imtihanım mükemmel oldu. ş go,·nıü.-ord 
B d · u. Mümeyyizler verdiğim cevaplardan 

niye~fo:~I~t.lerin idarecileri kendi em- 0 kadar memnun kaldılar k~ gelecek 
tedb" ıçın şehir iç;ndc bir takım defa da aynı imtihana girmemi ~ok 
ş'" d1.:~~~ almışlar, ehalinin ne dil· rica ettiler. Tabii ben de hatırlarım 
:nı Uguı1ü, neler )·~11mal.: istedH;i- k ak · w iti ô~ ırmam ıçin t"tediklerini yapacagı. 

..,ll~nm<>k ;çin de haliJ eler kuJlan- ·· d · 
nıaya h· , .• h C ma soz ver ıın.,,. 
Yel •aşa ·n,~ tardı. 1

1

abıı bu a ı- .............................. ~·····················-----·· 
l er g·~ne Ş<'hir ehnnsi arasından O· \'erecekti. 
ataktı. Bu sefiJ adam, en ziyade zengin-

HaJbuki bir adamın kendi vatanı, ]eri gÖzt' almıştı. Bir giın. kendisini 
kendi milleti aleyhinde hafiyelik et- :stemiyerek kabul eden bir Türk 
tneslnin ne kadar çirkin, ne kadar mektebi miiJ ürü ile görü~iirken bazr 
nanıus..<ıuzca bir hareket olduğunu zenginlerin nasıl adam olduklannı 
SÖylemiye bile lüzum yoktur. Uunu ı-oruyordu. Mektep müdiiriı hunun 
her ,·icdanlr, her hamiyetli inasn memuriyetini biJdiğj için, sorduğu a
kendi kendine duyar. Öyle ama. hir damlarnı namuslu olduklarını ve 
~uval içindeki cevizlerin hepsi iyi de· li:e-ndi i~~erinden başka Lir :.>ey ciü· 
i.ildir. Çürük olanları da buluna bi qlinmediklerirıi anlattı. 
Ur. Böyleleri diğerlerine müthiş \'e Anlaşılan, adam kı"'!.nu~ olacak ki. 
fecj zararlar nren birer mikroptur. h<-men ~i<iiı> Fransız poHs miirlilriine 

lşte bu yabancı devletler, aradık- 'hn, Tür:, m•:!.'tclıi nıllılürünü gam-
lan hafiyeleri, böyle namussuz ve u azladı. Bunu ı~as ·!, a halıer almış 
ntilliyetsiz adamlar arasında buJa o'an me'd-: > müdiirü, kcn<lisini arat. 
bildiler. Artrk şehir dahilindeki her nuya meydan vermeden Fransız po· 
lnilletin düşüncelerini, duygularını lis müdürüne gitti. En·ela kendisi • 
lııq adamlar nsrtasiJe anir:racaklarr- nin nasıl bir adam olduğunu i8pat 
J\ı zannediyorlardı. Ne kadar yanlış ettikten sonra dedi ki: 
bir fikir!.. - Polis müdürü efendi, böyle na-

Bu namussuzlar, kendi millet Ye mussuz, yalancı herifleri kullanmak· 
~tanları aleyhin~e bulunacak kadar la bir menfeat temin edeceğinizi mi 
sefil ruhlu oldukları halde ötekilew zannediyorsunuz?. J{endi milletine 
rine sadakat göstere bilir mi?. Ne hiyanet eden bir adamdan size mi 
gezer?. Tabii oni.ın aldatacaklar ve sadakat bekliyorsunuz?. 
ınasum bir takım kimseleri, her hal- Polis müdürü bir iki dakika dil
de zenginleri.korkutarak para kazan- şündükten sonra 5u teklifte bulundu: 
nıanın çaresine bakacaklanh. - Beyefendi, kabul ederseniz, sizi 

Böyle feci 'fak'alar olmuyor değil· hafiye teşkilatımrzrn reisi y:ıpahm, 
di. iyi bir maaş alacakstnız.,, 

O zamanki Osmanh hiikiimetinin Bunu işiten mekt~p müdürü hid-
lstanbuldan kovduğu böyle ,·atansız detle yerind~ıı fırladı ve '!Jağırarak 
bir adam, Fransızların hafiyesi ol· ıledi ki: 
ınuş, Türkler arasmda do1aı;:arak, - Çok güzel söylüyorsunuz.Fakat 
yalancılıkla, riyakarlıkla muhabbet- lıcn bir Türktim. hak:!d Türk olanlar 
lerini kaunarak guya ağızlarından namussuz olamazlar. 
lfıf alarak lll'men Fransrzlnra haber TE!JIJS 
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Tercüme 
eden: 
Doğan 
Yıldız 

. ;Fakat siz onu tanıyorsunuz değili 
nıı .. ,, 

"Evet, bu adam zabitinin rliir!>ü
rıünil çalıp kaçtıktan sonra, b:..na fo. 
toğraf mı gösterdiler, bu adam1 0 re. 
simden tanıyorum .. , 

"Bu işte vazif edar mı buluuuyor· 
dunuz ki size bunun resmini gfü;ter
diler? • .,, 

" Hayır, resmen bu işle meşgul de
ğildim. Polon)alının firarı sıraların

da ileri karakolda bulunuyordum. 
Maalesef, bir az geç hareket etmi-?tik. 
Yoksa bunu çoktan yakalardık.,, 

Polonya1rnın dişarı çıkması emr:?
dildi. Arkasından Terehov "Kabili-· 
Yetsiz herif!,, dedi. 

Miralayların isticvabı yeniden ba~
lamrştr. Terehov tekrar para teklif 
etti ve parayı almaktan niçin çekin
diğimi sordu. 

"Acrnacak vasıtalara müracaat e
diyorsunuz. Hem çok iyi biliyorsu
nuz ki, namuslu bir adam yatanma 
ihanet etmez!,,. 

"Harpte yardımına ihtiyaç göste · 
rilmiyen vasıta y()ktur. Şu h:ı lde siz 
.... ınalfımat •ermemekte inat ecli
)'o.rısunuz!. 

.. Evet, inat ediyorum, l\IiraJay.,, 

" "O halde idam kararı tatbik olu
nacaktır.?,,. 

Bir saat sonra pencerenin önünde 
Polonyalile Avusturyalıyı gördüm.A
vusturyalının bana getirmek üzre al
dığı, elindeki sigara paketini, Polon
yah açmış, muayene ediyordu. Ya 
paketten yazılı kağıt çıkarsa?. diye 
korkuyordum. Fakat Avustııryah, 
Polonyalıdan daha kurnaz çıktı, oda
ma girdiği zaman muayene ok.nan 
paketi cebine soktu. Diğer bir cebin
den bana başka bir paket verdi :Dik
kat! Kağıt! 

Kağıt, her hususu ikmal olurımus 
bir firar planım izah ediyordu. Pıa: 
na göre gece yarısı odadan gizlice \ı 
karak, parmaklrktan atlamaklığ·ım 
lazımdı. Benim yapacağım yalmz 
bundan ibaret gösterilirordu. Gece 
yarısı nöbetçi derin bir uykuya dnl
mıştı. ~luayene ettiğim geniş sol>a 
bacası, firarrma el\"eriş1idi. Soha ta
mir edilmekte olduğundan bar:ı a\·ık 
bırakılmıştr. Dişardan gecenin p~r
lak yıldızları görünüyordu. Binanın 
damr çok yül<sek olmamakla b·~ra~r 
düzdü. Firar için ertesi geceyi nmva
fık buldum. 

Sabah erkenden, ı=ıadrk ~ ... ·-'··- -

Yangın 
Vaaaar! .. 

Bir gün Hindistamn bir köyün· 
de, Gomoranın kulübesinde yan

gm çıktı. Zaval· 
Jı Gomora avazı 
çıktığı kadar: 
-Yangın Vaaarl 

Diye bağıra-
--- rak kulübeden 

fırladı ve ıtfaiye çavuşuna koş
tu. 

Çavuş dedi ki : 
- Azizim, iki -------ı 

dakika müsaade 

et. Bu küçük 

zaman içinde 
her şeyi hazır
lar ve kulübenin önüne gelmiş 
bulunurum. 

Hakikaten it-
faiye çavuşu ıa

şılacak bir ça
buklukla işe 
başladı. 

Tulumbayı ve arazözü hazır
hyarak yola koyuldu. Tulumba 
bütün sür' atile uçuyordu. 

iki dakika geç -.....-:-~-:-::-:~ 

mişti ki itfaiye 
çavuşu bütün va
sıtaları ile, yan

makta bulunan 

kulübenin önünde bulundu. 
Yangından her ne kalmışsa, 

bir an içinde söndürebildi. 

Salon 
oyunları 

Şişede muvazene 
Bu, pek eylenceli bir oyundur.Sıv 

londa bulunan herkes iştirak edebi
lir ve herki?Sin gözü önünde yıpılır. 
Hazırlanacak şeyler pek basit ve e
hemmiyetsizdir. Bir ŞİŞe, meselfL ma
den suyu şişesi alır Yere yatırır.sını:z. 
Şişenin yarım metre ötesine, sağ ta· 
rafına bir mumlu bir şamdan, bunun 
da yanma bir kibrit kurtusu koyarsı
nız. Hepsi bundan ibaret. 

Faydalı Bilgiler 

Mürekkep 
Gördünüz mü işi?. Hizmetçi dik

katsizlilde mürekkebinizi döh:mütö; 
evde başka mürekkep te kalmamış. 
Günlerden cuma! Eyvah ne Iena te
sad üf ! Halbuki yazacak vazifeleri
niz var. Şimdi ne yapacaksınız"!. Ü· 
zülüp ağlamıya Jüzum yok. Bunun i· 
çin de size kolay bir çare gösterelim: 
Evinizde ocak var; sirke de var de
ğil mi?. Oldu, tamam. Ocaktan bir 
az kurum alırrsmız, bir az da sirke i
le karıştırırsmız;işte size aıa bir mü 
rekkepl. 

Kağıttan 
cezve 
Ne, inanmadınız mı.? Evet k~itıt

tan, defterinizden çıkara bileceğiniz 
her hangi bir sahifeden cezve! Bu
na inanmamıya lüzum yok. Pek ala 
tecrübe edebilirsiniz; hem ateş iistün
de değil, mesela ispirto alevi üstün
de suyunuzu ısıtrr, kahvenizi pişirir• 
siniz. 

Bu, pek kolay birşeydir. Bir parça 
kağıt alınız; pek büyiik olmasın~ ha
ni şu bizim takdir varakalarımız yok 
mu?. Onlardan birinin yarısı kadar 
olsun. Sonra bu kağıdın dört tarafı· 
nı yukariya doğru kıvırıp U!-:larmı 

İhtiyaç zamanında insan kafasını bükünüz. lşte size cezve vazifosini 
yorarak bir çare bulmak, hatta bir görecek bir kap. 
şeyler icat etmek istidadmdadrr. Ba- Şimdi bu kağıdı ispirto lambasının 
zr öyle zamanlar olur ki on !)ara kıy- üzerine koyar, içine su doldurursu
meti olmıyan bir şeyi bulmak için nuz. Bundan sonra lambayı yakınız; 
on kUTUş da sarfetseniz beyhudedir. hiç merak etmeyiniz, kağıt yanmaz; 
Aksilik öyle olur ki bulmanm imkanı suyunuz pek- çabuk ısınır ve fıkır fı· 
olmaz. Mesela bir parça kurutma kır kaynamıya başlar. 

Kurutma kAtıdı 

kağıdının ne ehemmiyeti var?. Öyle İsterseniz, lambayı yakrnazdan ev• • 
ama bazen en lüzumlu bir zamanda vel su icine biraz şeker ve kahve ko~ 
bulamazsınız da dünyalar değen bir yarsmız: lki dakika içinde kahYenin 
nesne oluverir. kabardığını göreceksiniz. 

Hem ucuz. hem kolay, hem sür'atli 
Mamafih siz bunu evvelce~en ha-

bir vasıta değil mi?. 
zırlamış olabilirsiniz. Vikr:i bir az--;;:====;;;;;;;======~-
kaba saba olur ama, siz şekle bak- Yeni Bilmecemiz 1 
maym işinize yaradığına bakın. . 

Her gün öteye beriye attığ'ınız kil- 1 2 3 4 5 6 7 
ğıt parçalarını toplaytn; isterse ya
zılı olsun ziyanı yok. Bunları su i
çinde bir müddet kaynatrn, sonra çr
kanp avucunuz içinde srktp ezin. 
Tam bir hamur oldu mu, bir tahta 
üzerine koyar, bir az elinizle e1,.ersi-
niz. Sonra kurşun kaleminin oklava 
yapıp yufka açar gibi kuvve+Je bastı· 
rıp yaymaya başlıvsmrı. Kafi dere· 
cede incelince kurutm·erin. 

Yazrnrzrn mlirekkebini pek çabuk 
emen, ala bir 1 autma kağıdı olur 

gider. 
tuııunııımıııııt11ınııuo11ımıııı111111ını11111nıııııuıın11111111111ııınıııııuıı uıııııııuıııımıınn 

gelip şişenin üzerine oturacak, şu 
şartla ki, şişenin ağız tarafı baca~
larrna doğru gelmiş bulunacak. Bır 
ayağmı da öteki ayağının üzerine 
koyacak. Elile yere dokunmak ya· 
saktır. 

Sağ elini uzatıp, kibrit kutusunu 

1 
2 
3 
4 
5 

Ufki: 
9 8 

J - mr barf, 2 - 'Aile rei'i kadın, 
3 - Türkiyenin gı:çirmcktc olduğu hal. 
4 - Benzer, 5 - iki nida edaa. 

Şakuli: 
I - Bir harf, 2 - Bir sual, 3- Su· 

ya k:ı.rşı menfi bir emir. 4 - Bır kız 
ismi, 5- istih7.:ı., 6 - Bizim sevdiğimiz 
bir renk, 7- Bir harf, 8- Koşan adam 
bir emir Q- Yok değil. alacak, açacak, bir kibrit çrkararak 

yakacak ve sonra bu yanan kibriti 
muma uzatıp onu da yakmıya çalışa- ~==v=a=k=ıı===b=ı:=:·ı==m=e=c=e==ıt= 
caktır. 

Tabii bütün bu hareketıeri )apar- kuponu 
ken müvaze.neyi temin etmt.-nin ne 8· 11 -1931 
kadar güç olduğunu anlarsınız. S:ı.· :::ı~=============iF 
ğa sola yalpa ~· aparak bir iki defa -ı 
düşmek tehlikesi de vardır ki. hu hal- ı Geçen hattaki bilmecemiz 
de salondakilerin ne kadar gülecekle 
rini ve oyunun ne kadar eğle-nceli 0 • Yazı kışı bahane ederek ça• 

lse, lacağm~öylemiy~ lüzum kalmaz. hşmıyan aç kalır. 
1 

Şimdi gelelim oyuna: 
iştirak etmek istiyen her kim 

l · - - ~ - t k- 1 Ag~ aç gölgelerini takip ederek bir ı, ıçeri girdi. Saat dokuzda beni rıp hapse ı ·mız " . 
k b b Yakla .. tı b i t ı mu··ddet ı'lerledim, beni kova1ı)'anlaı· urşuına dizeceklerini söylıüyordn. Bu Yüz aşı ana :; ' eu ese 
defa da bir komedya oynama!c iste- liye çalışı·yordu. bir kurşun menzili bana yaklaşmışlar 
d. dd bu apt 1 h ·rı · · dr. ıı..wukav""'met göstermeden askerlere iklerini bildiğim için, telaş etmeden "Ci en, a erı er sızı ı..u " 

l h. te go'"nd kt"l ı t""'lı'm oldum. Tak.ip vazifeı;;ini de-"Azizim, başka çare Yok!,, diye cevap az ka sm a ıre erece ı er .. , ......... 
verdim. Günlerdenberi hareketsiz bir hal- ruhte eden, Polonyah küçiik zabit 

"Fakat siz gece ya?'ısı ka,.malidi- de hapisane odasında yatmıştım. Asa. küfrediyordu. 
h ~ J t B" ·· Benı·m fı"rar ettigwimi ne suretle ni, biz her şeyi azırlamıştrk. Şimdi brm bozu muş u. ır gece yarısı, no-

iş işten geçti.!,, betçi horul darken sobanın gc- anladıklarını öğrenemedim. Bil:iha-
Tam dakikası dakikasrna erkanJ niş deliğinden bacaya doğru ra yahudi çocugunu da ya.kalamı~ ge· 

harp yüzbaşısı i<;eri girdi. Sair za- süzü:Jdiim. Hareketimi · kollarım tirdiler. Her halde ağır surette ceza 
manlar benimle dostça görüşen yüz. ve bacaklarımla temin ediyor· görecekti, kendisine çok acıdım. 
başı, bu defa bir keliıne söylemiyor· du:rn. lş kolayca olmuştu. Da- lnkılAp içinde seyahat 
du .. Altı asker ilerden, altı asker de .ma çrktığım zaman devriyelel"in be- Minsk şehrinde geçirdiğim günler 
gende~ etrafımı sarnıışlardı. nim pencerenin önünden geçtiklerini tamam olmuştu. Öğle üzeri bir zabit 
Hapıshane bahçesinin bir duvarı 0_ gördüm • ye beş neferle istasyondan hareket 

nünde durduk. Kendi kendime me~ Onlar uzaklaştıktan sonra damın ettik. llk durak noktası Smolensk 
leyi gene bir tiyatro telakki ederek kenarından tutunarak bahçeye atla- şehri olmuştu. Smolensk haı>isaue
sükunetimi muhafazaya çalışıyor- dmı. Dunrın gölgesile parmaklıkla· sinde iki gece bir gün kaldık. Ha
dum. İki kişi beni duvara dayadılar. ra. yetiştikten sonra, iki gölg'e gör- pihanede benimle aynı höcred.?, dört 
Diğer askerler de on adım ilerde va- düm. Birisi parmaklığın bu tarafın- BohemyalI Alman ''ardı. Bunlar 
ziyet almışlardı. Silahlar omza bas- da birisi de diğer tarafında. Bunlar· Çekoslovak gönüllü teşkilatına gir· 
tırıldı. Ben yaJnız namlılarr uöre hi· dan birisi benim Avusturyalr diğ-eri mek için buraya tıkıldılar. J(endile-,.. 
liyordum. Ve bir az sonra .. olduğum de bir yahudi rocuğu idi. rine burada yakayı kurtarmaları için 
yere yıkılmıştım. Çok uzak] aşmadan hapisancde gü- nasihat ettim, dedim ki: 
Düşerken bir tüfe~in ateş etmiş oldu· rültünün başladığım duyduk. Yahu- "Dördünüz birden gönüllü teşld
ğunu duydum. Kurşun üzerimden di çocuğu bana yol gösteriyordu. Jatma gireceğinizi bildirirsiniz. tık 
geçmiş duYnra saplanınrştr. Yüzbaşı TarJalar arasından tabana kuvvet, fırsatta bizim tarafa geçersiniz. Bu 
küfürle karışık bağırıyordu: yahudi çocuğu korkusundan elime da ancak ileri karakolda bulunduğu-

"Ben cellat değil, bir zabitim! yapışmıştı. Kafi derecede süratle nuz takdirde mümkündür. Gönüllü 
Böyle berbat işlerle uğraşamam. Ya kaçamıyorduk. Tam kuYv~tim kesil
son? aptal herif, hayvan !K Heni üç mişti ki bir caddeye gelclık. 
gün mütemadiyen nöbete çıkarttıra- "İşte bu caddeden ileri gide-
yım da Irnmandadan evvel ates edil· ceğiz.,. ;Yahudi sözüne devamla: "Be· 

' :,; 1 ~ . - .. ··- ~~.Ti.,,i öğren! Çabuk onu kaldı- nı yakalamama arı laıtmdır . ., dedı. 

kıt'asının mevcudunu, mevkiinl iyi
ce öğrenmiye dikkat etmelisiniz ki 
bizim tarafa geçtiğiniz zaman düş· 

mal\ -:ephesi hakkında maJQrnat vere
bilf siniz.,, ..!L! -Bitmedi-
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eder ki küçiik sanayi mensupla
n henllz göçebe halinde bulu
nuyorlar. Bu hal devam ettikçe 
bu aanayiin inkişaf etmesi şöy
le dursun, gün geçtikçe müıkü
latlan artacakbr. Esasen sanayi 
noktasından son yarım asır zar· 
fında pek çok ,ey kaybetmif 
olan lıtanbulun iktisadi vazıye
ti bütün bütün sönecektir. 

Binaenaleyh btanbulda, me
seli Aksaray gibi, ihtiyaç nis
petinde boı arsa bulunabilecek 
yerlerde bir küçük sanayi mın
takası TÜcude getirmek çok fay
dalı olur. Bu hususta hiç bir 
şilphe ve tereddüde mahal yok
tur. 

Yalnız mesele küçük sanayi 
nııntakasını nasıl yapmalıdır? Bu
nun için biç olmazsa dörtyüz, 
beı~ı: bin lira kadar bir serma
yenın tab · · 

sısı lazımdır. Bu ser-
mayeyi n d . 
d ere en bulmalıdır? Bır 

e serrn . 
Y 1 

ayeyı bulduktan sonra 
apı acak . . . 

ID l d ış ıçın program yap-
k .. 1 ~. ır. Bu program etrafında 
c:~ sanayi erbabını toplama· 

Tam günümüz 
d [ Üst tarafı 1 inci sayıfada] 
U 

1 
malGmat istenildiğini farzede-

m. Bu telgraf ancak cuma gü· 
bij. Istanbula gelecektir. Cuma 
tatıl olduğumuz için telgraf cu
~artesi sabahı elimize geçecek
lır, derhal cevap vereceğiz. Fa
kat cevap verdiğimiz günün öğ
leden sonrası ingilt~rede pazar 
tatili başlamıştır. Sipariş verecek 
tüccar cevabımızı pazartesi gllnü 
görebilecektir, ve o zamana ka
dar da siparişini bir başka yere 
"ereceği tabiidir. 11 

Ticaret mektebi muallimlerin
den Hakkı Nezihi B. diyor ki: 

- Avrupahlarla 11K1 ve sami
llıi teşriki mesaiye ihtiyacımız 
olduğu muhakkaktır. Bu itibarla 
Çalııma Te haftalık tatil günle
rinde aynı esasların lrnbulu muh
telif faideleri muciptir. Halen 
kontratların ve taahhüdatın ifa
sında, tatil günlerinin yekdiğe
rinden farkh olması bir takım 
karışıkhklara sebebiyet vermek
tedir. Saniyen bazı ihracai: em
tiamız beynelmilel piyasalara ta
bidir. Mesela pamuk Liverpol 
piyasasına tabidir. Hergün bor
samız telgrafla Liverpoldan pa
muk piyasasını öğrenir. Bu telg
raflar fiyat ilzerinde müessir o
lur. Pazar gllnleri Liverpolde 
muamele olmadığı için hem pa
zar hem pa~artesi günleri telgraf 
alamayız, pıyaaanın vaziyeti bizce 
meçhul kalır. Sonra, mesela tatil 
günlerinin değişikliği, bankaların 
pazar günleri öğleden son·ra ta· 
·tilini icabettirmektedir. Bu da 
büyük zararları mucip bir vazi· 
yettedir. Çünkü ticaret müesse
seleri ve piyasa açık olduğu hal
de bankalar kapalı bulunmak
tadır. 

Tatil pazara geldiği gün bu 
vaziyet olmıyacakhr. Her şeyde 
beynelmilel esasları kabul etmiş 
bulwıqyoruz. Bu meselede ayrı1-
ınanın hiç bir faidesi olmadığı 

gibi cumayı tatil olarak kabul 
etmek te bizi israra sevkedecek 
hiç bir zaruret de volctur. 

Matmbaamıza gelen eserler. 

Belediye mecmuası 
Belediye mecmuasının teşrini

sani sayısı çıkmıştır. Mecmuada 
belediyecileri alakadar eden ya
zılarla Hilmi Ziya ve Haluk Ni
hat beylerin şehircilik hakkında 
lllakaleleri vardır. 

hdır. işin bu cihetleri kimler ta
rafından deruhte edilec:ektir? 

/stanbul asliye malıkemesi ~ ıncı K. o. ihtiyacı i~in 3 kalem malzeme ayrr ayrı .şartnam~lerle münak:ısal 
hukuk dairesinden: aleniye usulile satm alınacaktır. ihale tarihleri ~ıns ve mık~~rlar& a~gıda 

Zannediyoruz ki bu mesele Ahmet Cevdet bey tarafından gösterilmiştir. Taliplerin şartnamesini almak_ uze~e her gun v~ munaka-
Süleymaniye mahallesinde Medrese saya iştirak edeceklerin de yevmi muayyende K. O. 3. Sa. Al. liom. nuna 

iktisat Vekaleti tarafından ciddi 
bir surette tetkik edilecek bir 
mevzudur. Herıeyden evvel bu 
Vekllet maksada göre bir pro
gram hazırJamalıdır. 

sokağında 5 numaralı Ayşe hanrmrn müracaatleri. (.f.88) (3446) 
hanesinde mukime Sanıiye Mevhibe Cinsi l\fikran Tarihi Günii Saat 
hanım al~yhine jkame olunan tevdii Kilo 
\•ekalet ve kat'ı nafaka talebine mü- Gaz yağı 4000 
tedair verdiği arzuhal suretinin ma- Gre8 yağr !)000 

18-11- 931 
18 -11 - 931 
18 - 11 - 931 

Çarşamba 15 

Bu programın tatbiki için ne 
gibi vasıtalara ihtiyaç gösterdiği 
evvelden tesbit etmeli, sonra bu 
vesaitin tedariki esbabı düşünül
melidir. 

halli ikametinin meçhuliyeti hasebile Vakum yağt 5000 
mumaileyhaya tebliğ edilemediği mü-

15.ı> 
16 

Eğer hakikaten bu maksat 
denildiği gibi dört, yahut beş 
yüz bin lira ile tahakkuk ettirile
bilecek bir işse böyle bir te
şebbüsü tehir veya ihmal etmek 
doğru değildir. Çünkü bu teşeb
büse sarfedilecek paranın yüzde 
yüz kendi besabma faide temin 
edeceği mubakkakbr. Aynı za
manda Istanbulda en aşağı altı, 
yedi bin amele çalıtbran küçük 
sanayi erbabı da göçebe halin
den kurtarılacaktır. Istanbul ci· 
betinde Türk emlaki kıymet bu
lacaktır. 

Şimdi işsizlikten muztaribolan 
Türk amelesi çalışmaya ve ha· 
yatlarını kazanmaya başhyacak· 
tır. Fabrikalar da amele yoklu
ğundan mlişküllt çekmiyecektir. 
Sonra kliçük sanayi erbabının 
toplu olarak bir yerde bulunma
lan · Korporaıyon teıkilitına im
kan verecektir. Ondan sonra 
memlekete sahip olacak ol.an 
sanayi erbabı fabrikalarını ipo
tek yapabilecek, muhtaç olduk
ları krediyi kolayca bulabilecek
tir. Nihayet lstanbulda muayyen 
bir küçük sanayi mıntakası bu
lunması Anadoludan gelecek o
lan mutavassıt ticaret adamları
nın işlerini kolaylaştıracak, bu 
sayede yerli küçük sanayi ma
muJAhnın memlekette mliıterisi 
ve revacı artacaktır. 

.A!efuffet .A.sutt 

başirin tahşiyesinden anlaşrlnnş Ye 
buna binaen ilanen tebligat icrası ka 
rargir olmuş olduğundan bir sureti 
mahkeme divanhanesine talik edilen 
bu baptaki dava arzuhaline tarihi 
Handan itibaren (on beş) g~n zarfın. 
da cevap verilmediii takdirde mua
melei kanuniyenin icra edileceği ma
ilim olmak üzere keyfiyet ilan "hl· 
nur. (1982) 

lstanbul dördüncü icra darcsilı· 
den: 

Tamamına kn•k bes bin altı yüz .. . 
Hra kıymet takdir edilen Beşı1'.taşta 
Teşvikiye mahallesi eski hamamcı Y~ 
ni bahçe ve gülisatn sokakla 
nnda eski 5 yeni 48, '.? numa-
ralı apartman açık arttırmıya 

konulmuş ve şartnamesi 18 - 11 -
931 tarihinde divanhaneye asılmış O· 

lup 30 - 11 _ 931 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka. 
dar satılacaktır. Arttırma ildncidir. 
Birinci arttırmada 12 bin liradan 
fazlaya talip çıkmamıştır. Arttırım· 
ya iştirak için yüzde yedi teminat a-
1rnır. Hakları tapu sicilile sabit ol
mryan alacakhJar i]e irtifak ı~akkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerir.deki 
haklarım hususile faiz ve masarife 
dair olan iddilanm evrakı müsbite
lerile yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirıMleri aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedeli· 
nin paylaşmasından hariç kalacak]a. 
rı daha fazla malUmat istiyenlerir. 
930 - 16-i doı;y numarasile d:ıiremize 
müracaatfori nltlkndar1arm icra ka
nununun 119 uncu maddesine tevfiki 
hareket etmeleri ilftn olunur. -

lstanbul nıaJıkemei asliye birinci 
ti('(ıret dairesinden: 

Mahkemece satılmasına karar ve
rilmiş olan Galatada ithalat güml'ii
ğü rıhtım antreposunda meveut ü~ 
sandık sun't ipek 12 - ıı - 9'.U ta
rihine mi~aclif perşembe giinü saat 
?ndan on bire Irndar açık :-ırttırma 

Tokat asliye mahkemesinden: ıle satılacağından taHp olanların 
Tokat hazinei maliye Yeki1i Ha.san mezkur gün n saatte nıahallincle ha· 

beyle Tokadın Meydan mahallesin- zır bulunmaları ilan olunur. 
- -~~-den Müezzin zade doğramacı Ihsan Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

efendi meyanelerinde miitehaddis a- mahkemetJinden: 
lacak davasının icrayi muhakemesin-

Terekesine mahkemeee v:ızıyct o
de: Müddeialeyh namına gönderilen lunan müteveffiye nıadam Maryanm 
davetiye varakası mer:kmnun ika- uhdesinde bulunan; 
metgahr meçhu1 bulunduğundan teb-
ligat yapılamadığı mübaşiri it'? heyeti l) Beyoğlunda Hüseyin ağa ma· 
"ht" f . h d ha11esinde yağhane sokat':-nula atik ı ıyar yenın meşru atm an anlaşıl- 1 " 
mış n binaenaleyh ilanen tebligat :> cedit 19 numaralı (3.000) lira kıy· 
ifasına karar verilerek mahekesi de meti muhammineli bir baıl hane. 
30 11 9.,1 t ihf t l'k k Açık arttırma suretne rüsumu - - •) ar n~ a ı ıiınmış d 

11 olduğundan tarihi ilandan itibaren ~ aliye ,.e jhale Pulu müşterisine 
yirmi gün zarfında mumaileyh İhsan aıt olmak üzere 13 - 12 - 931 pazar 

saat l:J te satılacaktır. efendinin esas davaya karşı cenp 
Talip olanların kıYmeti muham· vermesi ve yevmi mezkiirda mahke. 

minesinin yüzde onu ttisn..o.Unde pey meye gelmesi veya muteber bir veki1 ~ 
.. akçesini müstashiben mezkur gün "e 

gondermesi aksi takdirde gıyaben mu saatte Beyoğlu dördünc::U sulh hukuk 
amele yapılacağı Ye istida ile daveti. 

mahkemesinde hnzır buluttmnlarr ve ye ~uretlerinfn mahıkeme divanhane-
sine talik olunduğu tebliğ makaınr.na fazla malUmat almak iı.tiyenlerin 
kaiıın olmaık üzere iJAn olunur. (47i) 9:u - 1 numara ile rnahkeme kalemi· 

111 • • ne miiracantleri lüzumu i1un olunur. 

Tokat hazinei maliye vekili Hasan lstanbul ikı"nci ti~t malıkeme-
bey i1e Artuvanın Bolus kariyesin· Binden: 
den Arakil oğlu Arminak ve kardeşi Agop ~inary~n ve Ohannes Agop
Karabit ve hemşireleri Maryam me. Yan efendılere aıt olup T ·· k" · ar 

1 . b ur ıye ım 
yane ermde miltehaddis meni milda- ~nkasına merhun bulunan 13 rnnchk 
hale ve iptali senet davasının icrayi yu~ ipliği ve i.iç sandık sun'i İpek horç 
muhakemesinde müddeialeyhterden tedıye edilmediğinden dolayı şehri 
Arakil oğlu Karabitnamına gön-deri- halin 18 inci çarşamba sabahı saat 
len dave-tiye varakası merkumun ika- dokuz buçukta lstan\ulda Bahceka· 
metgahı meçhul bulunduğundan teb- pısında Şamlr hanında lnıar ba~kasr 
ligat yaprlamadığı miibaşirle heyeti ha ait ardiyede açık arttrrma sureti· 
ihtiyari}--~nin meşruhatından anlaşıl. · le satılacağı ilan olunur. 

mış ve bınaenaleyh Hanen tebligat lstanbul ikinci icra memurluğun-· 
ifasrna karar verilerek mahkemesi dan: 

de 16 - 11 - 931 tarihine tallk kılın- Bir borçtan dolayı mahcuz ve sa· 
mış olduğundan tarihi ilandan iti- tılması mukarrer bulunan l:iOO kıyye 
haren yirmi gün zarfında munıaileyh üzüm sirkesi elli adet hes yüz ,.e 
Kara bitin esas davaya kar~ı cevap nltı yüz kiloluk f ıı;ı ıo _.:: ıı _ 9:ll 
verme9j ve yevmi mezktlrda mahke- tarihine müsadif s:ılı günü 10 ilft 1~ 
meye gelmesi nya muteber bir vekil saate kadar Yenişehirde dere hoyu 
göndermesi, aksi takdirde gryaben caddesinde 73 numaralı mağazada 
muamele yapılacağı ve istida ile ikinci arttırma suretile satılacağın· 
davetiye suretlerinin mahkeme divan- dan talip olanlar gün ve saatte mez
hanesine talik olunduğu tebliğ mak:ı- k!ir mahalde hazır bulunacal• memu-
mına kaim olmak üzere ilan olunur. ra ve 930 - 5080 dilsya numarasına 

(92) müracaat eylemeleri ilft.n olunur. 

* "' * 
Maçka silah deposunrfa mercut 

köhne eşyanın satışı aleni miinakas:ı 
ile K. O. 3. SA. AL. KOM. da .rarıla 
caktır. İhalesi 22 • 11 • 931 pazar gü-

nü saat 14 te icra edilecektir. Taliı>· 
]erin şartnameyi almak ü:ıere he!" gün 
ve ihaleye iştirak edeceklerin de 

yevmi r.ıuayyende teminatlari1e ko
misyonumuza müracaatları. UıO:J) -
(:3561) 

"' * * 
K O. ve 1. inci fırka kıtaatı ih· 

tiyacı için 4 kalem sebze kapnlr zarf· 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 

18 -11 - 931 tarih çaı·şambn günH 
saat 14 te K. O. Sa. Al. Kom. da 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi 

almak üzere her gün ve ihaleye i~· 
tirak etmek üzere vakti muayyende 
teminat ve teklifnamelerile komis
yonumuza müracaatleri. (4~7) (3-1-tt) 

• * • 
K. O. ve 1. inci fırkJ. ihtiyacı 

kapalı zartla münakasay;ı konmuş

tur. ihalesi 18 - 11 - 931 tarih çar
şamba günü saat 14,30 d~ icra. olu· 
nacaktır. 'l'aliplerin şartnameyi al
mak üzere her gün ve münakasaya 
iştirak etmek üzere yevmi muayyen
de teminat ve teklifnamelerile K. O. 
3. Sa. Al. Kom. nuna Llüraca
atleri. (488) (3445) 

* • • 
K. o. ihtiyacı için 40 ton benzin 

için sabun kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 16 - 11 - 9.)l 

tarih pazartesi günü saat H te K. O. 
3. Sa. Al. Kom. da icar edilecektir. 
~aliplerin şartnameyi almak üz~re 
her gün ve ihaleye iştirak etmek uze. 

,ark demlryollar1 ı,ıetlcl kum: 
panyası TUrk anonim •lrket• 

DAVETNAME 
Nizamnamei dahHinin yirmi dör. -

dilncü maddesinin ikinci fıkrası ahl<tt
mı mucibince lstnabuldaki ~ark .~~ 
miryo11arı işletici kumpanyası Turk 
An()nim şirketi 10 kanunuene1 1931 
tarihinde sabah saat 11 de kumpanya: 

re vakti muanende teminat ve tt-JC
lifnamelerile komisyonumUZ'l müra
caatleri. (486) (3.J4:l) 

* • * 
Catalca MOT. Mv. kıtaatı için pa• 

zarlık1a sade yağı 1 f. 11. 931 cumarte
si günü saat 16 da fiatlar haddi iti
dalde göl'iildiiğü takdirde ihalesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartnamesini 
almak ve pazarlığa iştrak etmek Ü7.e

rc ye,·mi me-1.kürcla Kom. a müracaat .. 
leri. (:>22) (:3697) 

:~ * * 
III. K. o. \'C topçu ,.e birinci fırka 

hayvanatı için kapalr zarfla münaka
·a,· ı konulan kuru ota talip ztıhuı: 
~~· b 
etmediğinden 11. 2. Teş. 931 ç:ırşam a 
günü saat 16 ela ihaleleri icra ~ılmaıo 
cağından ta1iplerin şartnamey~ ~ör~ 
mek üzre her gün n ihaleye ıştırai 
etmek icin de yevmi muayyeninde sa .. 
t n alma komisyonuna müracaatları. 1 

(525) (37001. 

* * * 
Kolordu kıtaatı ihtiyacı i~in paıı 

za.rlıklu alınacak olan çaya , ·erilen 
fiat muvafık görüldiiğii surette tn~i
bine verilmek üzere 16 - 2· Teşnn 
_ 931 perşembe günü saat 16 da pa-

v (~~-) zarlığı yapı1acagının ilAnı. ·1-·> 
(3731) 

"' * * 
!l - ıı - 931 tarihinde kapalr zarf• 

la münakasaya konulan muhtelif 
cins muhabere malzemesine verilen 
fiat gali görüldüğiinden 10 - 11 931 
tarih salr günü saat 11 de pazarlıkla 
intaç edileceğinden taliplerin o gün 
ve saatinde tl"mjnatlarile birlikte An .. 
kara merkez satın alma komisyonuna 
müracaatleri ilftn olunur. (52S)(3730 

1 As. Mk. SA. Al. kom synu 
,__ ______ _,;.i~IA•n~ı.a_rı ________ _ 

Fen tatbikat mektebinde mevcut. 
60 santimetrelik ışıldak aleni müna-
kasa suretile tamir ettirilecektir. lha· 
lesi 30 - İkinci teşrin - 931 pazarte
si günü ~aat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusunda ic· 
ra edilecektir. Taliplerin şartname

sini görmek için komisyona mürac:a
a tleri ve iştirak için de ~kti muay
yeninde hazır bulunmaları. (3730) 

* * * 

lstanbulda Sirkeci garmda ,·akı 
~~düriyet binası dahilinde fe,·kalılde 
olarak içtima edecek olan he~eti Uınıu-
miyede hazır bulunmaları rıta olu. Miktarı Cinsi 

nur. 27 çift Harici fotin 
RUZNAME/ MÜZAKERAT 11 takım lş elbisesi 

11 Mayıs 1929 tarihli mukavelena- 12 takrm Pijama 
meye tevfikan yeni bir şirketin teşki 26 takım Maa. don iç faniJd 

1. j •0 meclisi idare tarafmdan itti· 9:) çift Çorap 1 
ÇJ t t 'b" "'f lb;.,,. haz olunan mukarera m asvı ı, '27 takım !Y aa serpuş e ...,.... 

2:> adet Harici talebe kaputa Nizamnaınei dahiJinin 2:> inci mad- Ham makinist mektebi ihtiyatı 
desi mucibince heyeti umumiye ge· için yukarda :rnzıh elbise ve kaput 
rek asaleten ve gerek vekaletn laa - paıarhkla satın alınacaktır. Pazar .. 
kal on hbıs senedini hamil bulunan Jığr 14 ikinci teşrin 9;31 cumal'tesi gü .. 
hissedarlardan mürekkep bulunmak- nü !'laat 16 )a kadar Harbiye mekte• 

tadır. bindeki mahalli masusunda icra edi. 
Heyeti umumiye azalarından her ıecektir. 'faliplerin şartnamesini 

biri asaleten ''eya vekaleten hamil görmt"k için komisyona. müracaatleı·i 
olduğu hisse senetlerinden her on ve i,ştiı·a.k için de 'akti muayyeninde 
hisse için bir reye malik buhınmak- hazır bulunmalarr. {t::ıO) {3729) 

tadrr. Mamafi ticaret kanunnamesi. ·~~~~~~~~~~~:.ı~~kl~~l 
Doğum ve Kadın hastcuı an 

nin 36:> inci maddesi mucibince her l mütehassısı ı 
aza on reyden fazla reyi nefsinde 1 Doktor 

toplryamaz. Hüseyin Naşit 
Rey vermek hakkını haiz olup da ~ 

işbu fevkalAde heyeti umumiye içti- 1 Türbe, eski Hilaliahmer binası 
maında hazır bulunmak istiyen aza - , No. 10 Tel. lstailbul: 2622 l I 
nm nihayet gelecek birinci kanunun 

tkisfne kadar hamil oldu:kları hisse 
senetlerini aşağtda gösterilen 
]ere tevdi etmeleri lazımdır: 

TÜRKiYE DE 

mahal· 

Şirketin lstanbulda Sirkecideki 
merkez idamtine. 

Istanbulda Galatada Memaliki 
şarkiye Fransız bankasma. 

AVUSTURY ADA 

Viyana Wiener Bank - Yere· 

bE!Siİne. 

FELE!f-IENKTE 

Amsterdamda M. M. 'feixeira dö 
Mattos Frere.-ı. 

FRANSADtl 

Pariste Boulernı·d des 1ta1iens 
No. 16da (Banque NationaJe de Cre· 
dit. 

Pari8te, La Rochefou~auld'da No. 
6 da J acques Menasche nşürekAsı. 

ISVIÇREDE 
in'e, 

BELÇIKADA. 
Brü.kselde NamUr sokağında 

Bal'da Bank Komersiyal dö llal. 
Zurihde; Bal'de Genev'de ve St · 

48 Gall'de Credit Suisse • 
numarada kain (Eski Bank d' Outre- Şark demiryolları ifleticl kum11• 
mer) SQ.,yete Jenera.l dö Belçildn §U· gaaı mecllai idareaL 
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Bartın - Çaycuma yolunun O + 000 - 7 + 300 kilometreleri 
arasında mevcut tesviye üzerinde 7300 metre tulünde yeni şose 
inşası 3-11-931 tarihinden itibaren 23 - 11 - 931 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 21 gün müddetle 
vahidi kayasii fiatla kapalı zarf olarak m~nakasaya konulmuştur. 

Şoseye muktezi taş yol kenarında ihzar ve kısmen de kırıl
mıştır. inşasına talip olanların şeraitini ve evrakı fcnniyesini 
görmek üzere Zonguldak ~afıa Başmühendisliğine ve münakasaya 
i~tirak için de Başmühendislikçe musaddak ehliyeti fenniye vesi
kaları ve muhammen bedeli keşfinin % 7,5 nisbetinde 1486 
Jirahk teminah muvakkate akçesile birlikte mezkfir günde muay
yen saatte vilayet daimi encümeninde isbah vücut etmeleri ilin 
olunur. (3719) 

Kiralık kfügir hane ve dükkan 
Beşiktaş akaratl vel fi ye idaresinden : 

Beşih."1aşta Akaretlerde 26 numaralı hane iki. sene, 30, 4:> numaralı haneler 
birer sene ve 22, 47 numaralı haneler ü~er sene 1-3, 7, ıı numaralı dükkan-
lar birer sene ve 12, 31 numaralı dük kanlar ikişer sene müddetle ic:ır edile
ceğinden şehri halin üçüncü sair giin ünden itibaren yirmi gün müddetle a
leni müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların ve dalia ziyade malümat al· 
mak istiyenlerin Teşrinisaninin yirmi dördüncü sah günü saat on üçe kadar 
maha1Ji mezk.Qrda i>4 numarada Mütevelli kaymkamlığına ,.e yevmi mezku
run saat on üçünden on beşine kadar İstanbul Evkaf müdüriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. (!!608) 

-------1932------
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet 

1 iKRAMiYE 
1 

" 1 
" 1 

1 
" 1 n 

1 n 
1 

" 1 
" 100 MUKAFAT 

100 
" 100 
" 100 
" 5 iKRAMiYE 

6 
" 6 
" 15 
" 60 
" 200 
" 5,000 AMORTi 

S,700 ADET 
• ..., •• • • ~ • ~ 1 

(1,000) 

" 
" 
" (10,000) 

(8,000) 
(5,000) 

(3,000) 
(2,000) 
(1,000) 

(100) 

Lira 

1,000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 

30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,000 

3,340,oOO LiRA 1 
Gedikpaşa Jandarma satın al

ma komisyon riyasetinden: 
B:n yedi yüz yetmiş giyim nal ile bin kilo mıh l 0-11-931 salı 

sli:nü saat on dörtten on altıya kadar pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve iştirak ede
ceklerin de meıkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. (3726) 

Adliye levazım memurluğundan: 
lstanbul Umumi hapisane ve tevkifanesi hastaları için müba· 

yaa edilecek 3000 kilo ikinci nevi koyun etinin bir ay müddetle 
pazarlık suretile ihalesi 29 Teşrinisani 931 perşembe giinü ya
pılacağmdan talip olanların yevmi mezkürda saat 15 te Defter
darlıkta müteşekkil mübayyat komisyonuna müracaat eyle -
meleri (3725) 

1 Devlet Demır yolları ilanlara 1 
Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapah ıarfla mll

nakasası 28 ikinci teşrin 931 cumartesi gfinfi saat 15 te idare 
merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerile Afyon istasyonunda birer liraya satılmakta olan şartname· 
lerde yazıhdır. (3718) 

Ulukışla-Kayseri hattı inşaat 
müfettişliğinden: 

Ulukışla-Kayseri hattı inşaat müfettişliği sobaları için 4 ton 
eleklenmiş Ereğli maden kömürü ile 1 ton odunun açık müna
kasa ile mubayaası 3-11-931 tarihinden itibaren 20 gün müddet-

le münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek ve iştirak et
mek iatiyenler yüzde yedi buçuk nisbetinde 15 lirahk muvakkat 

teminat akçelerini mal sandıklarına yatardıklarına ait makbuzla
rını hamilen kat'i ihale: tarihi olan 23-11-931 pazartesi günü sa-
at 15 te Ulukışlada inşaat müfettifliiine aıüıacaaUeri. (3722) 

Kolonya, IAranta, esans, diş macunu 
yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 

briyantin. l\lis müstahzeratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

.t\lühendis Şevki Beyin 
Fizik Kanun ve dUsturlara 

Fiatı 40 kuruştur. Ankara caddesi 
Remzi, Beyazıt inkıl~p kltaphaneleri. (1131 

Mürebbiye 
Genç bir Alman muallime burada ve 

taşrada evlerde alafranga yemek ve dikiş 
yapmak, Fransızca ve Almanca dersi ver
mek ve mürebbiyelik yapmak arzusun
dadır. lstiyenlerin idare memurumuz Ah
met heye müracaatları. (1967) 

Hizmetçi istiyoruz - iki kadın 
hizmetçi istiyoru7~ ~a:ıt 9 • J 2 arasında 

lstanbul B:ıhçekapı dördüncü Vakıfhan 

asmakat 29 numımıya müracaat (1983) 

EmUik satın ahrız - iskeleye, 
şümendüfere, tramvaya, otöbüse yakın 

olanlar tercih edilir. 'ant 9 • l 2 arasında 
müracaat (1913) 

Jstıınbul Bahçekapı dördüncü 
Vakıfhan asmakat 29 

Gayri mUbadll bonoları -
Almak yahut satmak için saat 9 • 12 
arasında müracaat (1983) 

Istıınbul dördüncü Vakıfhan 
umakat 29 

Para kazand1rıyoruz- lstanbul 
taşra vil4ycclcrinde, kazalarda memur yahut 
erkek işçi isriroruz. işinize, vazifenize 
halel gclmiyeeektir. içine 6 kuruşluk pul 
koyup mcknıplıı sorunuz. (1983) 

Istanbul postanesinde 400 

Para - Dükk~ncı esnaf haftalık tak· 
sitle kefaletle 50 lir:ı.ra kadar para ala
bilirler, fazla atmak için J 5 liradan ziyade 
varidatı olan emlAk terhin edilirse senelik 
faiz komisyon yüzde 12 dir . . Sa:ı.t 9. 12 
arasında müracaat (1983) 

Istasbul dfüdüncü Vakıfhın 
asmakat ~9 

1111111 ••••ıı~ 
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ZAYiLER 1 
-~~ 
Emniyet Sandığı müdürlüğün-

den: Ankara imalatı harbiye top 
fabrikası yedek ınalzeme Anbar 
ustası Süleyman bey l 7 - Mart 
931 tarihinde sandığımıza bı
raktığı para için verilen 71491 
numarah cüzdanı kaybettiğini 
söylemiştir. Yenisi verileceğinden 
eski cüzdanın hükmü olmıyacağı 
ilan olunur. (1985) 

SEYRtSEF AiN 
Merkez accntas1; Galata köprü başı R. 2362 
Subc A. Sirkeci Miıhürdar zade han 2. 2740 

-9 Teşrinisani Pazartesi 

Bandnma postası yapılmıya

cakbr. 

Saç döklllmeslnln ve kepeklerin eıı 
mllessir ilacıdır. 

Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha edet• 

Eczane ve Parfümeri mağazalarmda araymız. 

Silindir mubayaası hakkında 
Nafıa Vekaletinden: 
20 Adedi sekiz, 20 adedi on iki ve 10 adedi on beş tonluk 

elli adet mazotla müteharrik silindirin -teslim ve bedelinin tedi
yesi şartları münakasa şartnamesinde gösterildiği üzre mubayr 
ası takarrür etmiş olduğundan kapalı zarfla ve 1 Teşrinisani 931 
tarihinden 2 ikinci Kanun 932 tarihine kadar münakasaya vaıe: 
dilmiştir. Taliplerin münakasa şartnamesile mukavele müsvedde" 
ve fenni şartnameyi almak üzre Ankarada yollar umum mndOt
lüğüne ve lstanbulda Nafia baş mühendisliğine müracaat eylemeleri 
ve münakasaya iştirak için teklifatm münakasa, müzayede "' 
ihalat kanununda gösterilen eşkal dairesinde hazulanmış olduğd 
halde 2 ikinci Kanun 932 Cumartesi günü saat 15 ten evvel Na
fıa vekaleti müsteşarlık makamında müteşekkil münakasa koıııir 
yonuna tevdi edilmiş olması ve mukabilinde makbuz alinması JO-
zumu ilan olunur. (3612) 

~-----------------------------------------------------------------------__,., 

Istanbul evkaf müdürlüğünden: 
Bir sene müddet:e icar için 
Milzayedeye vazolunan emlak 

1 - Galatada Mebmetali paşa hanı üst katında 48 No. od• 
2 - " ,, " ,, " " 59 ,, ,, 
3 - " " " " ., " 60 ,, ,. 
4 - Kumkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa mahallesinde tat .. 

çılar sokağında 14 No. arsa. 
Müddeti icarlar 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar bir senedir• 

iki sene müddetle icar için müzayede 
vazolunan emlAk 

5 - Babçekapıda dördüncü vakıf hanın zemin kabnda 1 t-3 
No. mağaza. 

6 - T opanede ilyasçelebi mahallesinde kışla arkasında 14 Na. 
hane. 

7 - Çarşıda Kalcılar sokağmda 30 No. dükkan 
Müddeti -icarlar: 1·6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki ,,r 

nedir. Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akti safükın bita 
yeni müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 27 T. evvel 931 den 17 T. sani 931 salı 
günü. 

Ballda muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayed.eye 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon gün saat oll 

beşe kadar şartnameyi okumak ve teminab muvakkate ita ede" 
rek müzayedeye iştirak etmek Uzere İstanbul Evkaf müdürlüğü~ 
de varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatleri ilin olunııt• 

Evkaf ve müştemillta hakkında malumat almak isteyenlet 
bu müddet zarfmda müzayede odasma müracaat ederek ectİ 
misil raporlarını görebilirler. (3464) 

Af yon Nafia başmühendis" 
liğinden: 

Afyon-Kütahya yolunun 14880 lira bedeli keşifli 22 + 315-
30+ 290 kilometreleri arası tamiratı 17-11-931 tarihinde saat 15 
te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazılı vesal• 
kin münakasa gününden laakal 8 gün evvel vilayet başmühen .. 
disliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakaları'" 
nm Nafia başmühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya İftirak edeceklerinin münakasa ve ihale ka• 
nunile şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 17-11-931 tarihinde saat 15 den evvel vilayet enclİ" 
meni riyasetine vermeleri. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit dt" 
recesinde meı'ul olacağmdan mukaveleye müteahhitle berabet 
imza etmesi lizım geldiği ilan olunur. (3721) 

lstahbul adliye levazımından: 
lstanbul umumi bapisane ve tevkifhanesile Üsküdar hapisa• 

Doktor · nesi için muktazi 50000 kilo mangal kömürü münakasaya vaze-
Hafız Cemal dilmiştir. Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün levazım daire"' 

Dahlll hastahkları mutahassısı sine ve taliplerin de 26 teşrinisani-931 tarihine müsadif perşenı· 
Sıra numarası beklememek isti- be günü saat 15 te defterdarhkta • müteşekkil komisyonu mab• 

yorlar, kabineye müracaatla veya sosuna müıacaatlan ilan olunur. (3724) 
~~fonla randevu saati almalıdırla~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~ 

Cumadan maada her gün öğleden ı K R A M ı y E L ı 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan-
bulda Dimnyolunda 118 numaralı hu-
susi kabinesinde dahili hastalıktan Arayıd~ 

muayene ve tedavi eder. Telefon: Is- 1·------------------·-------.....-~ ıabul 2398. 

Emniyet Çayını 


