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Anl&llJOl'I•• Nümayişler Umumi heyet içtimaı yapıldı 
-- -.- Istanbul Liman işleri inhisarı şirketi 

Vaşington, 27 (A.A) - Bir geçeD sene neler yaptı? 
~Journal de Gelleve.. •rrlJ'l111z hat

,_ ....... hlthll aluada taJ••• 
dikkat bir makale J181JO"· Tıhaklnan 
Jsalind• mastatil A YnlJN ıfyuednde bil· 
,Ut bir dellttkllk Jlpletk eln bu aa• laf•• hattlndakt flttr1er1 aakl~yeru~ 

Lôadn bahri lroaferanmd•• 
ileri M. Gr•ndi'yle postane mi· 
BHebette bulanan M. Tardiy6 
fllbİ.t bidayetillde Ceneneye 
pldiii zamaa hltla cltlnya Iİ· 
,..ı me.eleleri etrafında mllhim 
bir mlllkatta ltulun•Ufhır. 

O umaelar, M. Tarcliyl M. 
LaYal namına ı&rB98yorda. Soa 
Fralllls kabine clefitilditmden 
IOlll'a, M. Tardiyl Ceanre1• 
•apelril ııfattyle pldl ft o za• 

11 M. Grandiye muayyen bir 
kaç tekli~e baluacla. 

Bu teklifleria mahiyetleri kat'ı 
olarak ... defildir. Kat'l olaa 
bit nokta Yarıa oda bu teklif· 
~da birialnln em. A~ıa 
b..clt Yazıyetine Ut olutudar. 
~ çok FnB11s pzeteleri ba 
Maltayı taoih ettiler. M. TardiJI 
M. Craadi7e, mlıtemlikelerde 

jf bir Willt ve ealaıma pro
~ teklif et-'fti. s..lar, 
ft lt'••'M'aildtlfd lllaa -

o da, iki bOkOmet adamının m Ü· 

ıalıereye piftikleri, Orta AYru· 
pa muelesini menuu bahis et· 
tikleri, Ye M. Grandin in, F rantız 
batYekiJindea aldıiı tekliflere 
ehemmi1et vererek Romaya M. 
Maqolini'yle 16rG1mek üue av· 
det edifidir. 

liri h&klcmet adamının doğrudan 
dofruya ve bilv&11ta mtizakere 
ye girlımeleri uzun bir aalaıama
mazbk devre1ındea aonra ıaya• 
111 dilrlrattir. Haddiu.bada Fran
AJla ltalya ara11ndaki münafe· 
ret Aclece manevi bir anlaşama· 
maıhktır. Bunan da ıebebi kıs
mea teati edilen sözlerden iba· 
rettir, Harp zamanında ta ... amen 
Franıız taraftara olan M. Musolini 
bir çok kereler, Franaamn keodi· 
aini anlamadığını hiuetmiıti 

Dk zamanlar, Pariete, Fqiat 
hareketine pek inauıl~or gibiy· 
eli. Bu ıebepten M. Musolim 
ba11 teferruatta, kendisini siDİr· 
lendirecek manialar kaqwnda 
kalarak FraauDI' dostluğundan 
ftlphelenaıiye batladı. 

Birçok Fraaaız gazeteleri de 
keadil.' 

- Nll•droloınoltlUacten me111nun musun?. Hızla gidi•or .. ., 
- Oıae - ille ........... ,iri, mmolıla 111r ...... _.,_•1111 

genç kız tanfnıdan s•vk ve ida· - - .-

re o1unan ve Japonyanın Çindc 
takip e~mekte o duğu imperya
liım aleyhinde yauları b3vİ bay
ra~dar taşı van bif takım nüma
yiıçiler Jıp:>n 4far~thancsi ö· 
ntınde top anmı1J. teşebbüs et
mişlerdir. Po iı &)'lfÇ leri so
payla c)ağatmıtbt Her iki ta,Y-
tan bir ~ .-rdır. 

.uıwa, 'l'I ev 
namesi.-, bazt ın 
verltm'ed; meclisin 
hesabatt baldrmd 
tahlisiye kaalll1UlıWıi' 

tesiri. ihtira kaw 
il vardı. Ecnebilere 
lar kanUllUllU nt 
keresi muhtem-el 

TabU7et barçııın l1ıhas111e 

bir ••ehi• tllzyiH 

Istanbul konse" atuYan talebe orkestrasının ikinci konser' 
dün akşam Tepebaşı tiyatrosunda verilmi~tJr. Birçok ecnebiler 
Ye daireler rOeıaıı bu konserde davetli olarak buluamopar, kon
servatuvar talebesinin muvaffakıyetini takdirle karıılamıılardır. 

Resmimiz ta1ebe orkestrasını •e tefleri Seyfettin Aaef beyi ı&e

teriyoT'. 

is kanunu 
BOtün if çiterimizi alikadar 
eden yeni kanun lAyibaaımn 

metnini aynea Deflediyoruz. 
Befhıci ıaJfamızda okuyunuz. 

Parasız kitaplar 
Y avrularıaua iftıe bqıada 
ilk t.ahaij kitaplarapı peram 
hediye edecejiz. l.{upoalan
mızı istediiiniz rftnden itiba
ren birlktirel>ilininiz. 



Kitap kuponları
mızı biriktiriniz ! 

Troçki 
Çekoslovakyaya ka· 

bul edilmiyor 

C>ahlA ,,. 
Harlct 

ithalatın tahdidinden evvell{i • • 
sıparış 

Vekiller heyeti çok musfp bir karar verdi 
Ankara, 27 Vakıt) - lthalAbn tabclidi kararından evvel be

deli kısmea nya tamamen dö•iı ihraca ıuretile ıiparit edilerek 
memlekete ıe:e11 •ıyanın 111emlekete ıokolmadığı takdirde itha- . 
lat tacirlerinin mutazarrır elacaklın dftcftn6lerek bu eşya ve 
emteanın iUıs'lne vtkifl,,r hevfl'firıc~ mfısıuu~e fl'd ilmistir. 

Prnidaıt Taymi• ıazet.Mine bildi· 
rildiğine ıöre, Troçkiııln Bohemyada 
tedavi olunmak ttzere Çekoılonkya- . 
ya girmesi için T\lkn bulaıt müracaatı 
reddolunmu~tur. Çekoslonkya hükA· 
JMti, Troçkintn, TOrkiyeye veya bat
ka bir memlekete udet içU. teminat 
vermediğini ileri sürerek enu11 talebi
ni kabul etmemif tir. 

Ankara da üçüncü milli sergi 
Bir Mayısta açılacak olan bu sergide 
7alnız yeril malları teı,hlr edilecek 
Ankara, 27 ıA.A) - Üçfineft milt1 saM,; ıcrg .ıi 1 mayısta 

~v'aaf apart1111aa1ttın sinema salonunda a~ılaeal..trr. Satnf'y.c !er 
araaıada aerıir• iftirak etmek i~in bftynk haurlılclar yapılmak
tadır. Troçklnln beyeneb 

TrGçld bir Avrupa guetesinm şeh
rlmlz muhabirine beyanatuıda. Japcnı 
taarruzunun bidayette mun.rfak ol • 
aa bile sonralan Rusya dahilinde bü • 
yük müşkUlitla karşılaşacağını, Al • 
manyada milliyetperverci Bitler mu· 
.affa.it olursa bunun Rusya için Ja
ponyayla harbe ~rmekten daha teh
likeli olacağını söylemiı n "~tikbalin 
ana h:ıtlan BerlfndediT,. demiştJr. 

Eskl,ehir t-:olk ev. çehşıyor 

Eskişehir Halk evinin kütüpane, 
rıe~rlyat, dil, ~debiyat n tarih .,uııe

Jcri t.alı~mıya ba~la.mı§la.rdır. Tarih 
fU~. Eskifelıir tarihil\in yuıhnaM • 
na ba.,tamr~. neşıiy&t §Ube!I bir mec
mu& neşrine karar vermiştir. 

Eölence yerıerinin latlhllk 
vergisi 

.An.kararlan bildiritdiğineı göre 
1ı aliye vekil.Jeti sinema, tiyatro, dans 
&ılonu grbi yerlerden alınmakta olan 
istih lAk :resmin hl daha kolay bir ~" • 
kilde tahsili için ~are düşünmekterUr. 
Yerilen habere ıöre VekAlet bu .ter -
&iyi bina .irattan nrgisine muayyen 
bir nfsbet dahilinde r.am yapmak l'IU· 

retiyle ta.hail etmek kararındadir. Ru 
hunsuta bir layiha hazırlanmaktadır. 

Serfiie yalnız yerli mamo'.ilı ve masnaah teşhir edilecek ve 
ıerfi ı•htfı el•e.ktll'. Sergi yeri i~n bi~bir f!cret ıluunıyacakhr. 
Euıı •• ftya ıetiıet1 t-thastan gıid ıp gelr.ıe ve ntLdiyelerindc 
y6zde elli ~nllillt yapılacaktır. 

iş Bankası umumi heyetinin 
kararlan 

Ankara, 27 - iş hankıısı heyeti umumiye içtimaı bngün 
bankanın merke:ıinde Siirt meb'nsu Mahmut Beyin riyasetinde 
toplanmıtlır. Heyeti umumiye riyasetiıae dahil mnaddı müzakere 
etmi~ ve bu sene bjuedarlara % 1 O t~niine yani 1 O lira ık hisse 
senedine bir Jira ıtaınta ve mfttuielere % 15 lirıı verilmesine 
harar nrmittİI'. Temettftün temine 10 Nisandan itibaren başla· 
nacaktır. 1932 oeaeci meedisi idare azahırına nıahiye 100, reise 
150 lira verflceclıtir. '5Z murakipleri Trapzon meb'uso Haaan ve 
EdirBe meb'usu Şakir beylerdir. Ken:!J~rine senev1 ik~er bin 
lira ita edileeektir. 

Ankara balckalları piyanko bayi-
liğini istiyorlar 

· Ankara, 27 (V•krt}- Ankımıda mevcut 350 bakkal BaşYe
kAlete, Tay1are cemiyetine, fırkaya mfiracaat ederek buhran 

• dolayıaiyle mkınhda olclaklanndaı:a bahisle diğer şehirlerde ol
duğu gibi Ankarada da Tayyare piyıutko ba~tleri b.yilt ıntn 

kendilerine 'f'critmesiai iıtemi~ lerdir. Halen Ankarada bir tek 
bayi var .:ır. 

dır.(1931) Hntsind• limanımıza em@- Rana bey lstan bula geliyor 
bi lima.nlarmda.n <299.9.tO) ton e,ya Ankara, 27 (Vakıt) - GümrOkler vekili Rana B. tetkikatta 
gelmiştir. Bunlardan (36,753) tonu 
dofru kon§imentoyla lianatnmızda bulanmak firre birk1te ~· l<"ndar htanbula tidecektir. 
(tranebordöment • aktarına) yapıl-

mıştır. Ecnebi liınanlannd~Jl ıel~n Odemiş cinayetinin katilleri yakalandı 
eşya yekAnunda (930) senesıne naza· 

nn <% 8> dereeesinde bir tezayüt ve Katiller dört kl11ldlr Çalınan 15 000 
1929 !enesne nuaran (% 36) derece- ~ • , 
sinde bir tenakus Tardır. lira aranmaktadır 

Aktarma İ!)lerlmlz aynca naıan l
tibare alındıkta 931 de (36,753) tona 
baliğ olınu~tur. Halbuki aktarma iş

leri 930 d:ı (21,320) ton, 1929 da (18696) 
ton ve 1928 de ise (15,114) tondu. Ak· 
tarma işlerind•mevcut tezayiltte ten· 
dl Atlı tarife tatbikinin mühim tesiri 
dokunmuştur. 

1931 1enesinde tahmil n tahliye i'
lerı hemen hemen anzasıı; geçmi~ ve 
olrket esaslı hiç bir fildyet k•rJLS•n
da kalmamııtır. 

1931 senesinde kömür tahliye mlk
tan (384,796) ton ve tahmil mlktan 
da (195,364) ton ki cem'an (iS0,160) 
tondur. 
~en senenin tahmil ve tahliye 

miktan cem'an (646.401) ton olduıl'n
na göre bu senenin ttn&ku• ıniktan 

(o/o 10) derecesindedir.' Limandan ıe
lip geçen vapurJann aralmMJ '~ bir 
kısmının mazota tahvili .,.. ecnebi kö
m6rleriıtden mümkün oldutu kadar 
müstafni kalmak keyfiyeti kömür l!:I" 
Jerinde mahsds tedenniyi vücude :e
tirmiştfr. Bu meyanda Seyrisef ıtln, 
Şirketi haY?'iye ve Haliç npurlıtn k5-
mür fstfhsalatr dahil ltulunmamaktı1· 
tlır. 

(1931) senMindeki su tevziatı 
(~,045) tona baliğ olmaktadır ki 
(238,410) ton olan 930 sene!!inin St1 

tevziat :rekQnunun hemen ınuıtdill n 
(262,041) ton olan 929 ıeneslnde tg• 
yüzde 10 derecesinde ltir Hksa11 l'i•· 
termektedir. 

Şirketin ıu vesaitinirı tekemmül 
~tıni§ olmasrna nazaran ili tevziatrnın 
artmaması lim:uıdan ı:elip ıe~n btl
Jtassa transit sef alnin ve seyyah r• 
ınilerl?ıfn azalması ve reHp ıeçenle
'rin de to:ıajlannrn azalmaanulan t 
. li ~ atfohuamaJmdat. '-L 

lımir, 27 (Yakıt) - Ot!eır.iıt• iıtil.lp edilen esrarengiz cina· 
yetin failleri tama11tet1 yakal•ndı. 

Ôdamltl• Kea.-ır pazarmda bacı Kadir ağanın ttsanufundaki 
Nman!akta ci•ayeti. ınıreti icrası tertip edilmiştir. 

Maktul Mehmet ağaam yakın olan e'Y'ine girilerek kansı ve 
bizmet~i8i Mehmet l!>oğulchıktan ıonı a Mehmet efendinin göğ· 
ıline bir kama saplanmıfhr. Kanlı lıama baııda yapılan tahar
riyatta balonda. 

Katilin ban 111~1t,cirl Tireli Hakkı, ıabıkah Çallı Omer, 
odabap Akıekiri Kadir. Tavaah bası.ıcs Mehmettir. Omer c na
yeti itiraf etmiJtiT, Alttıkt.n 15000 Jirem nerede ıaklaadığı 
atanwnaktadı:-. 

Parlste bir 
Gilnltık ka~alar 
Pariı 27 (A.A. - Matin ra· 

Htesi cUht milnak-at4t y!ıiınC.:en 

9 kııinin 6hnDı ve !9 kitinin 
yaralanmıt elduğtmtı razmaK
tadar. 

Y abaııarısı tutuldu 
Jtoma, 27 (A.A) - Tiryut~ 

ele şehrın ıokak n caddelerinde 
yapılan rayrimaataıam bir ta· 
lıiptea n•ra y911hia fenalakJar 
lıtltthı tehir ltaflntlt lııeyecaa .. 
4&ft'r•lt eb• 2S ,_.ıac!a air 
fft'İr tıvlcif olaamı:ohfr,. 

!u aelzm, t.irçek ren~ kızları 

1aralamrthr .. .aF' ~aıtn aokak erla
ııncla hab.ktan sonıulan takıyJa 

yaralam8/e meı:kür tıMfşti. 

Kendibaıır bulunman •ımi Ye· 
rilmiı elki taliplerin ~ pnurıre 
kadar ilan olunur. (1 l~ıenndan 

Kilise kulesinde 
kızıl bayrak ! 

Parre, 27 (A.A) - Bu gece, 
kombm hİ?' amele, lvry • sur -
ıeine kil:nsinin çan ~clesine 

tırmanarak pantonere büyük 
bir kml bapuk asT.ıştır. 

Bayrığın üstt1nde şu cümle 
yazılıydı: "Kahto sun harp!,, 
Kilise~fu papuıyla polıı komi· 
eni boş yere yerli ameleye mü
racaat ederek bu bayrn,)a indi· 
riımeeiai iate•itfecıse do amele 
reddet.~İ'r. Nıb:ıyct, ı tfa iyeye 
mftracaat 111~dturiyeti lııasıl ol
muş ve l>unlar kili,cmhl etrafını 

" tlffr Hl"tllri-al't dolduran çok 
ka1ae~hk bir ha lkı~ önrinde bü
ytık bir mcrdınnle bayrağı kal· 
drrmışlardır. 

-· .. ········-···-····-······-·············-······--· 
idare edı . en polis kuv~·etlt:rinin 

lııarmtq eHluktırs pusulara diif" 

-~ muvafhk oltltlJihı. 

Çin.Japon 
Konferansı 
Şanghay, 27 tA.A) - Çin Ja-

pon konferuısı, Çin ve Japon 
askeri murahhaslım ve Fransa, 
lngiltere, A•erıka va ltalya mü 
mcssillerinin huzuruyle bo sabah 
tekur metıaisine baıla•ışhr. 

Müz:ııkeratan bati bir surette 
terakki etmekte o!dnğu siy.en· 
meli tedir. Diğer ter ftan ~in !iler 
le Japonların neşretm ş oldukları 
tebiifde Çin-Japo11 ke•f cransınm 
yalnız tali noktalarda terakki 
etmekte, halbuki bııılıcn ıtokta· 
larda b ir takım ınü~~altıtA tesa
cltif eylemekte olduğuna iizle· 
memcktedir. 
Looen~o• , Cemiyeti akvamın 

ittihaz etmiş olduğu kararn tev· 
ffaan toplanmış olan Şanıhay 
konferansının Japon kuvvetleri
nin çekılmcsinı temin maksadile 
bir mntıırcke akti neticesini İ•· 

tihsalde:ı başka bir va:ı fest ol
ır.ad ığını beyan etmİf n dem §· 

tır ki: 
Şimdiye lcadar aktedilmit o1~uı 

celselerin Mançnrideld gayrı nıe~· 
ru tcşekkDller hakkmda hiç bir 
netice e lde cdilmesıne medar 
olm1:mıştır. Ç in prntestolarını 

tekrar etmi.,liT. Ban devletler de 
memleketimizin siya11 ve mülkt 
tamamiyetine r iayet ll1zun:unda 
ıs:-ar etmi~lerdir. Çinin Şanghay· 
da y<ıpmı~ olduğu fedak~rıaklar 
beynelmilel misaklara olail bör
metini ispat etnıiştir. 

Cemiyeti akvamın Japonyaya 
karşı nıilcyyidelc:ini tatbik ede· 
mt:mesine tcessllf eı!unnr. 

Fransaile İtalya 
Anlaşıyorlar 

[ 8ış mıkılemiı;den mıbut J 
siyasetin net;celerindezı birisi de 
bu mü:ıakeredir. 

Şimdi va:ıiyet pek mllsaittir. 
Fransada sağ cenah e kseriyeti, 
ıol cena1' ekseriyetinden daha 

fazla bir 'f ransız ltalyan anla~ 
masına taraftnrdır. N ısan niba· 
yetinde de, A lmanya rejiminin 
değişip değişmiyeceği belli olun• 
ca bu vaziyet daha ziyade tavaz• 
zub etmit ol acaktır. 

ltalya ile Fransa arasının dn
zelmcsi için evvela bir itimat 
u~sı lı:uru lmak tizımdır 

Bu nnlbşmıyn ikinci esas da 
orta Avrupa meı:eles ·nde 8yoi 
no1:t i naur sabıbi o:mak o!abi· 
Hr. Orta Av. upada iktısadt bub· 
rnııdnn müteessir olan devletler 
var. Zaman zaman bu devletlere 
"Bir leqiniı,, diyorlar. tiatta son 
ıünleıde Cemiyeti akvam malt 
ko nitesi de, bu devlet erin refa· 
hının, ancak, Tuna havzasanda 
bir anlaşma neticesinde kabil 
olabileceğini bildirdi. Fakat bu 
devletıcr ne zaman bir aniaşmı· 
ya te1ebbüa ettilerse daima siyasi 
mania larla karşılaştılar, büylik 
devletlerin birbirleriyle ~arpııaa 
menfantleri karşısında ka!dılar. 
Bu noktadı!i çarpı~an başlıca nç 
bi,iyftk devlet Almanya, Fransa 
ve ltalyaydı. Bu sebepten, bu üç 
büyük devlet arasında bir an• 
!aşma olmadıkça Tuna havzasın• 
dil iktısadi vaıiyeti düzeltmek 
ihtimali yokta. 

Acaba bu anlnşma elde edi· 
lebilir mı? E lde edilse bile kon• 
lenjan esası mı, yoksa gümrük 
m eselelerinde en zıyade şayanı 

tercıh devlet esasında mı, yoi<sa 
-""""F~~ ............ -------- - - -....--Jl·-=c,.;,,_.,f ---•&: u~.::a:-..1 ... _; ı.-1. 

"una me eles~ni 
konuşma!' f çln 

Londra, 26 (A.A.)- Hariciye 
nezaretinde beyan edıldiğine 
göre Tuna meselesi hakkında 
müzakeratta bul•ıemak ftzere he
men Londra)·a bir•r mllmes11l 
ıöndermelcri için Frar.sa, Al

manya ve ltalyaya birer nota 
irs ::ı l ed il mi:ıı:ti r. 

Fransada tiyatro 
Buhranı 

Pyris, 27 (A. A) - Dün de ti· 
y:ıtro buhrınunarı halli müyesser 
o!mamı~sa da hllhtımet, bütçe 
müvazeııes'ni & 31 e .memek şar· 
tiyle bir uzlaşma zemini bulmak 
için son dercccı gayret aarfına 
mlltemayiJ olduiundan nıayet
teki gcrgi11 ıiğin zeval bulacağı 

ümit olurımaktadır. T ~r~l er sen· 
dikas1 Ye kaa\'ecİler kenfede
rasyonu fibi t~tekküller tema~a 
mücsaescleriftin haretine müza· 
herc>te ttr ~l' ~rmi~1 crdir. 

Şatranç ıııftsabal<ası 
Lonbra, 27 (A.A} - Kcmbriç 

komitesinin oatranç oyunculuı 

cemin~ti tarn fuıdan tertip edilen 
mühim bir ıatranç mnaabakuına 
dün başlanmıştır. 

Haric ye nazıra Sir John Simon 
küşd ce.sea:ne riypset ehnittir. 
S r George Thomıısl• Mıı Men· 
cbik ve felemenkli Van den Voch 
rnfüşabakaya İ§tir!k edenler mı 
yanınr1 1tn ' r 

Çeş111e •~h ıltorindo avlanan 
Yu"ttnlt kayılu:ılar 

lımlr, 2'1 (\"'.:2ut) - Altı nulilarab 
btimrük materU Cqıne nhillt!?'inde 
:Knra ı;n rnhı.nn.nıda bnlrk avlryan 11 
~yfnh bir Yunan lcayıflm yn.kal:ıdı. 
Eal:k~ılıır Ç~me adliyei.Sinc verildi • 
ler . .EaJıkçılar tendi Mhilleıincle bnlık 

bal«aUr'.cluı if9 Kya -~ 
ef n!lk1~i ü~qerlar. 

edılobitir? 
Bu suallerin cevaplarını M. 

Tardiyöyle Grandinin müzake
ratı net.cesi, Almanyanın bu ne· 
t:ce karşıs nda alacağı vaziyet 
göstcrecektır. 

Fakat timdiden, M. Grandinin 
Cenevreye, Fransız: ltalyan an-
laf masa huıuıunda müspet esas .. 
lar1a avdet edeceğini ıöyleraek, 
büyük kehanette bulunmuş ol• 
mayız. Şüphesıı:, bazı teferrüalta 
değ .şıkhkler olabiıir, fa"at bu a
l ar ana battı üı:erınde bir teoir 
yapamıı7-

Fransayla ltalyanın anlaşması 
tertei lesıihat meselesinin haıü 
için de büyük bir adım demek .. 
tir. Zıra, bu an.aşma bir meıo
.eye münhasır kaıamaz. 

Garbi Avrupada 
Çocuk dogumu azalıyor 
Garbi Anup:ıyla Amerikada ço .. 

cuk do6Umu gittikçe azalmaktadır. 
Yapılan tetkiklere göre lnKiltcre, 
FraMa., Alma.nya, Amerikada 13 mll· 
yon ailenin çocuk6uz yaşadığı anla· 
ıılmı~tır . .Amerikndalti çocuksuz nl • 
lelerin 5 milyona, Almanyndakiler ' 
milyona, lngillercde 2 milyona, Frnn 
H da 2 milyona vanyor . 

lngilterede 1911 den 1921 e kadar 
çpcukıuı ailelerin 8dedi ild misline 
vnmıı9t11'. 1911 de nlsbet yü:r:de 16 ol· 
~uğu halele 1921 de yllide 32 ye ba • 
111 eldu. BıııUn IH nisbet yüz 38 oJ. 
Mtlftur, 

Hadi•• A1nuınyada derin ~klsltr 
t17udtrm~rr. Alman Dttisatçrsı 
~rrıı!t l\ohn, A.lmanyllnm 1975 8ene • 
sinde 1i mil)'&-' anfacafmr tMSylilyor. 
Halbuki harpt,n enelki Almanyanm 
nüfu~ mnte.madiyen artıyordu. 

Profe~5r ~nl'en Zlscher e göre ıssn 
denberi büttm i(timaf sdlar arasında 
tevc110dnt un.lıyor. Amuikılda çoculc 
suz l'lilclor, 19 tincH asra nlsbet1e ıo 
misli yliks:ılmiştir • 

{;er.e rnınl n 1ctkfk1en göre. ~ .. 
eukları e ..ıı ual•• lft\ıf lhiiJtenet 
mufm. 





Adliye Haberleri 

Hanımın burnunu 
Kim kesti ? 

Kamile 
1 

Şahit Kiraz hanım 

llyas, llyasın karısı Kamile, 
ve Münür arasmda, K.imile ha
nımın burnunun kesilmesile ne
ticelenen kavgadan sonra, llyas 
ve Münürün mHnun olarak ağır 
cezada muhakemelerine başlanıl
mııtı. Düa de davaya devam 
edildi. Dünkü celsede yenideıı 
bazı şahitler dinlenildi. Bunlar
dan biri Hanife hanımdır. Şiş· 
man, amma pek şişman bir ka· 
dın.. Mahkeme salonuna kısa ve 
aceleci adımlarla, gülerek girdi. 
Zabıt kltibinin yanma kadar so· 
kuldu. 

Hava sıcak değildi. Hatta so
ğuldu da denebilir. Buna rağ
men ter içinde l<almııtı. Solu· 
yordu. Bir elinin tersiyle şişman 
yüzUnün kıvrımlarından süzülen 
teri kurularken, ötekiyle yelpa· 
zeleniyordu. Hanife hanım va
k' ayı eneJi gazetelerden haber 
almıf.. Şöyle anlatıyor .• 
"- Efendim, biz Beyoğlunda 

ot•ruruz.. Sabahleyin çocuklar 
gazete okuyorlardı... Birde bak
tım, gazetenin bir kıyısında Ka
mileyle llyasm ismi geçiyor.. il
yas K•milenin yüzünii uçurmuş
muş.. Merak ettim... Sakın bun
lar bizim llyasle Kamile olmasın 
diye.. Sordum çocuklara: 

- Nerede olmuşki bu vak'a? .• 
- Karagümrükte ... 
- Eyvah... A dostlar bu bi-

zim Kamile.. Bu bizim Ilyas ... 
\. ·· 'ün mü sen olanları.. 

ı:...:,,;ncecik çocukları topla· 
dın.ı . Apar topar Karagümrüğe 
geçtim. Kamileyi hastaneye kal
dırmıılardı.. Ne birşey gördüm, 
ne de birşey duydum.. Ha .. Şey .• 
Galiba, K~miJe, hastanede ya
tarken "Beni Münür vurdu!. ,, 
diyesiymiş. . Doğru mu eğrimi 
kimbiJir? .• ,, 

Hanife H. ıözünün bir yerinde 
Kiraz H. iımiode bir kadının 
Tak'ayı bildiğini söyledi. 

Maznun llyu, ismi geçen Ki
raz hanimın müdafaa şahidi ola
rak dinlenilmesini istedi. Mah
keme kabul etti. Kiraz hanım da 
adliye koridorundaymıı •. 
Dışan çıkan mübaşir yarım 

dakika sonra, yanmda babayani 
çarıafb, a1tmıım1 teçkin bir ka
dınla döndü. "Kiraz,, hanımı da
ha baıka türlü tahayyül eden sa
miin arasında hafif bir gülü7 ve 
fis kos oldu. •• 

Kiraz hanımın hemen salonun 
kapısında bulunuıu, reisin me
rakını mucip oldu: 

- Hanım, mahkemeye ken
diliğinden mi geldin sen? 

Kiraz hauım mırın kmn elti. 
Amma doğruladı: 

- Efendim, beni IJyas bey 
getirdi .•• Mahkeme beni de iste
mi, ••• Hani, celbi melbi yok mu 
bunun, dediıem de, celp kesme-

neler anlatıyor? 

diklerim cevap etti... Ben de eh 
peki ... dedim ... 

- Kıraz hanım Erzurumluy· 
muş, llyasgiJlerin gonşusuymuş, 
Münür bir gün kendisine de
miş ki: 

- Hışt... Kiraz hanım... Sen 
benim gözümün içine iyi bak ... 
Bana deli şoför derler... Ben on
lara edeceğimi edeyim de bir .. .. ' gorsun ... 

Sonra, gene şöyle demi1: 
- Gece gündüz hırsızıyım 

ben.. Kamile, gece ltyasınsa , 
gündüz benim .. 

Zavalh Krraz H. , vaziyetten 
şaşırmış kalmış~. Reis: 

- Acaba l\lüoürle Kamile 
arasında birşeymi vardı dersin?. 

Diye sorunca, kaşlarını k~ldn· 
dı, Loynunu çarpıttı: 

- Vallah bilemenki ireizbey· 
•w. ?I 

cıgım ... 
Bazı şahitlere daha lüzum gö· 

rülmüştü. Dava, onların da din
lenilmesi için başka gttne bua
kaldı· 

Beraet etti 
Kanuna uymiyan bazı hare· 

ketler de bu~unc!uğu iddias;yle 
ağır cezada mahkeme altına alı 
nan sabık Şile müddeiumumisi 
şimdiki SHıvri hakimi Os·nan 
Tevhit beyın mu!ıakemesi dün 
bitirilmit ve bir kast cürmü g5· 
rülmediiinden maznunun berae· 
tine karar verilmiştir. 

Kaçak rakı yapanCar 
Yüksek kaldmmda Yazıcı !'O 

kağanda 55 numaralı apartma
nın dördüncü katında kaçak rakı 
yapan Madam Eliza, oğlu Rafail 
ve şeriki Yorginin üçüncü cezada 
devam eden muhakemelri dün bi
tirilmiş ve maznunlar 1510 ilu-
maralı kanun mucibince birer ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

BUyU davasının sonu 
Büyü yapı::ıaktan maznun mol

la Nasrullah efendiyle, kendisi
ne büyü y.aptırmaktan suçlu Mu· 
zaffer hanımın muhakemelerine 
diin ağırcezada devam olunmuş 

ve dava bitirilmiştir. Cürüm tes· 
pit edilemediği için her iki maz
nuıı da beraet etmiştilr. 

._K_ısn haberler 1 
Yeril mal 

Telgraf ve telefon tesisabnda 
yerll mah kullanılacak 

Telgraf ve telefon tesisa.tında kulla
nılacak malzemenin behemehal dahildt-n 
temini vilAyete tebliğ edilmiştir. 

RDstemiye vapuru - Rüste· 
miye vapuru Mersine gid~rken Çeşme 
ıçıklannda !.:azını bozularak: demirlemiye 

mecbur kalmıştır. 

lzmlrdo zelzele - lzmirdc ev· 
\'elkt glin üçü ö~leden evvel, biri sonr:ı. 

olmalc üzere dört kerre zelzele oldu. 

Halk tellş ~östcrmcktedir 

Edirne mUddeiumumlliAi -
Edirne Comburiyet müddeiumumiliğine 

Gelibolu müddeiumumisi Edip bey uyin 
edilmiştir. 

.............. mt!ı~~ 

JANET GAYNOR 
Yakmda .M E L E K sinemasında 

irae edilecek 

SAADET GULGESl 
(Papa longues - jambeı) Fransızca s6zlü güzel filminde 

gençlik ve sevimlilik harikasını vücuda getiriyor. 

Bu hafta 

MARY GLORY 

MELEK 
OLACA 

sinemasında 

K SIN 

bir 

.1 
·-
~ 

DOŞES 
(Ta seras Duchesse) filminde büyllk takdirler kazanmakta 

denm ediyor. 

..--Takvim--
Pazartesi Sah 
28 mart 29 mart 
20 Zilk•de 21 Zilkade 

Gün doğ uşu 
,, ba tışı 

Sabah na mazı 
Ôğ"le 

" 
lkindi .. 
Akşam , 

Yatsı 

lms:ık ,, 

5,51 
18,30 

4.35 
12,(8 

15.')0 
1830 
20.01 
4,10 

5.48 
18.31 
4,40 

12,19 

15,5ı 

18,31 

20,04 
4,06 

Yılın geçen günleri 88 89 
,, kalan .. 278 277 

._ _______ I .. 

Hava Oün sıcaklık az:ııni 7, 
:ıs-ı;1ıt nakıs 2 idi. Bug-ün hava ekstri· 
yerle buiuı~u olaca" \'e rfüı:;!;ılr şarktan 

mütehavvil e~ecektir. 

1 Radyo 
ıstanbul - 6 dan l e liadar 

gram >fon; 7.30 Jan 8.30 a k:ıd:ır Vedia 
Rıza h:ını mm iştır:ikile saz, 8 ;)L) d:ın 9 a 

l•atbr fhrülbedavi tarafından temsil, 9 
dan 1 O a k:adıır ·ıklkis bıınımın iştir:l.kile 
c;az 111 dan 10 .. 30 a kadar orkestra. 

Viyaı1a 1 I Serı[onik kor.ser -
12 .. 10 h O:l!'l:!r- - 1:),4• j sen tonik Orkestra. 
14 50 konser - lh .m konser - 18 
k:man, vivolo:ısı.:ı kons'!l'I - 20 .• m ıki 
piy:ıno\•la konser - 2 ı operet parçala• ı 
23,5 d:ın, 

Heilsbsrg - 8 musi ,i - 12 
Götı: - 16 Beri inden nakil - l "l kon
ser - 21 Hcrlin operasından nakil -
2J dans 

BUJueş - 18 konser - 19 kon· 
ser - 2040 plal\ - 21 oda rnusi.isi-
21.30 j:ızband ve iki piyano - ~~.15 
konser 

Roına - 18,JO ses ve kem:ı.n kon· 
St'ri 22 sentonik konser - 2J,l0 
harıf musiki. 

Praga - 830 Karlsbad'den kon· 
ser - 9,30 or~ orkestrası - 17.4;) 
··syucopto s. - 22.05 oıkestra - 23.20 
dans 

Budapeşte - 11 konseri -
12,15 dini m=ıasim ve o~kestrayla musi· 
ki - 15 pla - 17 konser - 1845 
l:onser - 19,50 ses konseri - 20 30 
üpernd~n nakil - 21 Ts'g:ın musilı::ısi. 

Moskova - 9 den 21 e 'kad1r 
neşrıyat. 

Var.ova - IJ.l5 senfonik kon 

ser - 15.~0 düctco - 16 hafıf musiki 
17,'20 pla; 17,40 Lembergden na· 
kil - 18,45 konser - 21,15 bir ope· 
ret - 2.l 45 dans. 

Yarın 29 mart 
Viyana - 12.30 konser-15 plak 

I 6,20 konser - 17 ,50 konser - 20,4'J 
konser - 21 konser - 23 45 konser. 

Hellsberg - 8 konser - 9,30 

jimnastik - ı.~ konser - 16.45 askeri 
musil<i - 1 ~.15 kon~er - 20 30 · '"Oü
nün saçm:ılırı bugünün tekniği., serlav· 
halı bir konferans - 21 Berlinden nak
len dans 

BUkreş - 20,40 plak - 21 rad· 

yo ı,onseri - 21,45 taganni - 22,05 
orKestra konseri: 

Roma - 21,45 konser - 22,15 
konser - 23,55 musiki. 

Praga -başı - 16.30 lıonser 
22.30 piyano koaseri - 23.20 plak. 

Budapeşte - 1015 konser -
13,05 konser - 18.30 ı.onsPr - 19,45 
Tsigan musikisi - 21,15 opera orkestra· 
sıyla ı.onııer - 22 45 t:ı~:ınni ve konser 

Moskova - 9.~0 dan 19 ~ ka· 
dar nakil. 

Varşova - 1835 senıonik halk 
konseri - 12.15 or~estra ı,onseri - 23 

piyano konseri - 23.50 dans. 

Darülbedayi temsilleri 
son haftası 

Bugün a..şam s:ı:ıt 

21,30 da 

Musildli komedi 3 

perde 

Yazan: ve bestcliyen 

Cel:11 E.rnıt 

Bu akşam 
soat 21,30 d:ı 

Kurt Ağzın· 
dan Kuzu 
Vodvil 3 perde 

Nakle den: 

Mahmut Yesari 

Bey 
Bu akşam: Zabi· 
tana, muallimlere 

htanbul B~lediycsi 
Şıhir11'yatl'OSU 

1 llillllllllllll 

l ıııiiiııı j ı 
Raşit Rıza 
TiYATROSU 
Sehzadebaşı 

ve talebeye husust 65 birinci SO duhu· 
!iye 30 L:uruş 

Tel. lst. 22053 den tiyatro gişesini 
isteviruz. 

• Kalpte iğne Tefrika 

44 

Aynı gün, Lartigle Franoy şa
toya, adetleri veçbile gitmişler, 

ve hizmetçilerle çene çalmıya 

ba~lamışlardı. Bu usulü de Fra
nsy bulmuştu. Polis hafiyesi, 
en küçük bir hadisenin bu mü
him meselevi meydana çıkarabile· 
ceğini bildiği için mühendisle 
beraber şatodaki bütün hfa:met
çilerle ve bekçilerle dost olmuş
lardı ve her gün, onlardan bir 
söz, yeni bir hadise öğrenmiye 
çalışıyorlardı. 

O gün de aşçı kadınlardan 
birisile görüşüyorlardı. Başka bir 
kadın gelerek sözlerini kesti. 
Şatonun sandallarına nezaret 
eden Über köye gitmek için bir 
vesiie bulmuş, gitmiş, üç saattir 
de dönrn'!mişti. Tam bu esnada 
Kont geldi ve garip bir sesle: 

- Yukarı ç11talım, dedi. 
Yukarı çıkınca Franay sordu: 
- Gene var? 
- Ne olacak, eve bırsız:ar 

girmiş, yazıhanemi a't üst etmiş
ler. 

- Güpe gündüz mü? 
- Evet güpegündüz.. Oturu-

nuzcla anlatayım. 
- Peki amı:t ne çalmışlar? 
- Bilmiyorum. aradım, tara· 

dım, ne çaldı'darını bir tür.Ü 
bulamadım. 

- Peki, nasıl çalmışlar, ki· 
!itleri kırmı,lar mı? 

- Hayu, hiç bir iz yok .• Sa
dece gözler açılmlş, herşey alt 
üst edilmiş. 

- Gidip bir bakalım, belki 
bir iz buluruz. Polise haber ver
diniz mi? 

- Hayır, daha önce sizleri 
g•r1neyi tcrctb c~. • 

- Güzel. Hoş polisten de bir 
yardım ümit etmek doğru olmaz 
ya.. Be[ki hizmetçilerden birisi.. 

- Heps"ni sorguya çektim .. 
Kimse bir şey görmemiş .• 

- Sirkati yapmış olan müs
tesna... Bu doğru olabilir. Ney
se, meseleyi bütün teferruatiyJe 
anlatınız bakalım. 

- Bugün, öğle yemeğine, ma-
dam Gregorovnayla kardeşini 
ve çocuğunu davet etmiştim 

Franoy, yan gözle mühendise 
baktı, ve bir işaret ederek so· 
ğukkanhlığmı muhafaza etmesini 
tavsiye etti. Kont devam etti: 

- Sabahleyin dışarı çıkmış
tım. Hatta, istemiyerek geç bile 
kalmışım, ve misafirlerimi bek
letmek nezaketsizliğinde bulun-
dum. 

- Misafirleriniz sizden eYvel 
mi relmişlerdi? 
-Yarım saat kadar evvel.. Pek 

müteessif oldum ve kendilerin
den af diledim. Yemekten ıon
ra, Sonyayla MiJel bahçeye çık
tılar. Sonyanın çiçekleri ne ka
dar sevdiğini bilirsiniz? Ben de 
bundan P.ek memnu'l olmuştum, 
zira mad3m Gregorovnayla ko· 
nuşacaklarım vardı. 

iki genç gene birbirlerine ba
kıştılar. 

Kont devam etti: 
- Kırk beş dakika kadar •• 

Sonra kalkıp gittiler. Ben de ya-

Nakleden ı fa. 
zıhaneme döndüm ve bir de bak· 
tım ki her taraf altüst .• 

- Ve ne çaldıklarım da bil· 
miyorsunuz değil mi? 

- Hayır. Şatodaki bütfin hiz· 
metçiler yazıhanemde para sak· 
lamadı~ımı bilirler. 

- Pencereler açıkmıydı. 
- Evet, yaz günlerinde dal· 

ma açıktır. Fakat görünmeden 
pencerelere yaklaşmak kabil de
ğildir. 

Kootla Lartig yerine Franoy 
konuşuyordu. Mühendisin beye• 
cana kapılarak ağzından birtey 
kaçırmasından korkuyordy. Kont 
devam etti. 

- Size telefon ettim, ikinizin 
de l:iuraya geldiğinizi söylediler. 
Ben de doğruca buraya geldim. 

- iyi ettiniz. Hemen gidip 
bakarız. 

- Amcamı gördübÜZ mü? 
- Hayır, fakat ne için bu 

kadar acele gittiğinizi söylersek 
darılmaz. 

- Peki gidelim. 
Üçü de kalktı!ar kapıdan çı

karken yukardan bir gürültü du
yuldu. 

Kont kaşlarını çatarak: 
- Ne o!uyor? 
Diye sordu, dinlediler.Bir müd-

det sonra. Kont: 
- Amcamın sesi 
Diyerek fırladı. M;ıbendisle 

Franoy onu takip ettiler. Bir 
haylı koridordan geçtikten son
ra, markinin sesinin geldiği kü· 
çük bir odaya girdiler. Orada 
marki, bir cılgm gibi tepiniyor 
ve haykırıyordu: 

1( ., • ..J-- 1..-·-r- ... Lıla..nmıc. 

hm, gene çalmışlar. 
Franoy kontu bir kenara çe

kerek ilerledi. Marki, yüzünü du· 
vara doğru dönmüş haykırıp du· 
ruyordu, polis hafiyesi sordu: 

- Kasaları buraya mı koydur• 
dunuzdu Mösyö? 

- Evet. Bizzat Patris getirip 
koydu. 

- Belki kaybolalı birkaç gün 

olmuştur. 
- Hayır. Dsba bu sabah bu-

rada ydilar. Her gün gelip on\arı 
yokluyordum. Yeğeni~ peki~i 
bilir. Bu sabah da Patrısle gelıp 
yokladım. O da gördü. Kasalar 
buradaydı. Demek, timdi de, 
güpegündüz, bütün aldığımız 
tedbirlere rağm~n, gene hırsız• 
ların e'inden kuıtulamıyoruz. 

Kont sesini çıkaramıyordu. 
Bitkin bir haldeydi. Aynı zaman
d:ı hem kendi evinde, hem de 
amcasının ev~nde iki hırsızlık 
olmu~tu. Nihayet: 

- Efendiler, dedi, artık biz
zat şatoda taharriyat yapmak 
sırasının geldiğini zannC?tmivor• 
musunuz? Hem bu tabarriyatı be· 
raberce değil, muhtelif ko'lara 
ayrılarak yapmalıyız. Zira, hepi
niz küçükken hahrlars;mz, balık 
kaçb diye bir oyun oynardık. 
Kasaların da bu suretle kaçırıl· 
masına mani olmak için ayrı ayn 
aramalıyız. 

(Bitmedi) 

I' m+swe tt • • Pek yakında macmı••••••••~ 

EL HAMRA sinemasında 
Görülmemiş ... Pek müessir ... ve Ahenkdar eser olan 

Meksikalı Fahişe 
(La courtisane Mexicaine) 

filmini görmeye hazırlamnız. Bu filmde fevkalade lspanyol 
$arkaları işideceksiniz. 



Kadın hürriyetine düşman 
bir İngiliz muharriri 

o 

iş 
Kazaya u n 

S -VAKiT :t8 MART 1932 ~ 

u Liyıhası 
işçilere dair hüküm~er 

Türk kad1nı hür, fakat mes'ut mudur? 
(B~taralı dünkü 3aycmırda) milcr~ne yerleştirnri.ye mecbur - 78 - Geçici bir işliyememezliği mü 

(Deyli Ekspretı) pretaf!llin husu- bugünkü ~era.iti gayn tabiidir. Yeni Sigorta birliği C trendinde bah.,o - dur. cip malllUyet halinde 69 uncu mndde-
111 muhabiri Mıster Pembnıke St.e- bir dünya doğmak üzeredir. Yeni gü- lunnn hak sahihi haleflerden cet- Yul.ıtnki !farklar mücibmu bir ~- nin C. bendindeki hüküm mücibince 
fens Tftrlc kadrnt hürdOr, fakat aea- nfin J§Tklan dofdukt'3.n sonra, ümit lerin tazminat a.lmıtlt!ııın kolAyl k • dan mö eec!ine yerl~irilen i~çintn kazazedeye verilecek tazminata esas 
ba m~'ut mudur? Serlnhuiyle yaJ>t ededir:m ki, her kadm tabii haklanna la ya~rynaklarmı i8pat eder hu.mi h:ık 5ah "bi aleyhlerine ölüm taktirin- ola.n gündelik lt:uız zamanında almak 
dıfı bir makalede urllft&t, T1lrk b- Aahf]) clacak, sevdiği erkeklerle evle- nat tedly~ine mecbur tatnlmn:r:. Bu de verilecek olan irat bağlanır. ta oldu~u gündelik kazancıdır. Eğer 
d.mmr esrarentrfz1tkten " ftisfmdan nMek ve koeasmm evindeki mevkiine ~uretle irattan maiırnm cdllon tt , H - lratı r aylık suretiyle ?epe- bu kaunç mütedavil ise kazaya tckad 
mahrum ettiitai, Türk kadmlarmm ısahip olacaktır.,, sonradan, eğer kazaya uğrıyan öl - l} ·ı~en nrilir. düm eden dört haftn zarfındaki gün-
:arlf ça~narda.n tıkarak yalaJıbız memi~ olı!.'\ydı onun nl\laka&nu1.. ihti- lrr.t ay iç.inde baila.nacak olursa delile kaıançlannın Yasatisidir. ifa -
asrf elbieelu giydftfnf, p~e yerlne Afif ve Cemal Beyler yaçlan ol&cak bir v zıyete gird ~ - : ın OOTiur.~ J..-11.dar olan müddet için T.ancm müteharnl olması işçinin muh 
mahuttsiz Jrollanılan podra ,.. 'hoya lerini hı.pat ederle~~. t.alep tarihin· t dı-ye olunacak miktar geleceok aym telif i~lerde ~alışması ve muhtelif su-

Zira.at vek!leti müstf'~rı Atıf Bey · d 1 d kti fJÜrdüfünO, m6eevherler yerine A.T:u- den itibaren ıra a hZLk t t.zanırl•.. ı nda tediye ftlunur. retlerde gündelik a rnası eme r. 
-.a le İhracat ofisi müdürü Cemal Bey. . d A y ortalnrındn. ira.t kesiHr veya ira · ı· rw ..,.....a yapılma inee dndrler takhfnn ta.kas usulünü tatbik eden memleket- 71 - Şigort.a 69 ve 70 intı mnd c· Daimi sbrette ış ıyememez ıgi mu-
98ylü;ror. l•rde tetkika.tta bulunmak üzere dlin !erde yazılı tazminatlarda.n ba.UwA l; dın rmkt~m ı-esHirst r.ym sonuna ka- cip malQliyet hallerinde kazazed<'ye 

Muhabir daha sonn TOı'k Jcadmla- Vi;raıta n.puriyle Aprup:ıya hareket ıaya uğny&n ifii İçfn 1l rfedilttı tcdn- da.r geçen müddet için bu kHilme 'YI!· nya kazazedenin ölümü halinde hak 
ımm erkeklerle nkabet ettiflni ve fe rintfolerdir. vi Ye on be§ ltraya kad:ır defin m · :m deP,nre lir tesir icra etmez. sahibi haleflerine verilecek irada esas 
bulduğWtu, koca bulmak fçln birbir- raflannı da öder. Tedni m~rP..f1 J.."7\· '15 - lr~tJ:ır temMII sumaye ttek- olan gündeliğin senelik tutan kaıııya 
lerlyle r~kabet ettikleri.ni, eTlendftd• Matbaamıza gelen eserler: ıa T..amanmilan itibaren boşlnr. linclc nrilnm:. takaddüm eden 12 ay zarfında işçinin 
rint, ve kocalarını bqka .kaamlann Eğer kazara uirryan knruse anı:. .• n ka.du J..i sulh hAkimi irat Hhi- edindiği kazançtır. Kazaya uğradığı 
kollannda sfrdtlklerlnf, taltk hnsu - Jlll Vern, bayatı ği dola~iyle ihtijll~ gôsteriyoT!.r., binin · temcsi fiEerirıe senede 30 lira- müesseeede 12 aydan az çalışmış işçi-
9U!lda htll' ftlduklannı, istedikleri ıi- M!iderris Faile Sabri bey urafından sigorta sunl un d1'. remin eder. yı g"çrniyt>n iratlar için, 87 inci mad- nm kazancı kazaya uğradığı müesse-
bi yapdıklannı anlattıktan sonra yazılın Jül Vem hıtyıtı ,.e eserleri i'imli 72 - Kazaya uğrıyan İ"'Çi h ı irn·~ • <! de z:i rredill'n t.adiJ müddeti hitam sedeki kazancıyla mezkQr müessese • 
"bJr kadın, bunda.n fazla ne istiyor?.. kitap Kın ut tiitüphıneJi urıfındıın renk le eczacr51nı kendisi inthap eyiodiği hulmuı; s, tem ili sermayenin Teriime deki işini 12 aya iblağ için çalışması 
diye ısoruyor ve cevap ftlarak: 1i bir kıp içinde ve bir çok resimlerle taktirde ~igorta. birliği mahallt ulh sin" 1 :ırar nı·cbilir. lfızım gelen zaman 7.arfuıda edinebil· 

- Masuniyet! ıfiul bir şekilde bastırılmıştır. 1'itap. mahkemesi U.r:"lından tnJ in ohtıt'\ - 7G - Bu J..."anun mücibince Terilen mesi mümkün kazanç mecmuudar. 
Diyor ve evin kadm için en büyük meşbor muharrir hakkında ansiklopıdilt cak \'e cc:r.n masrafından fazl:\!;tn irn lar devir ve temlik olunmaz olun- Eğer iş devamlı i~lerden olmayıp dn. 

ma..'ltlnfyet ocaft olduğunu a.nlatarl'lk maldmıtı muhtevfdir. Gençlere tavsiye tediyeye mecbur değildU-. Sulh h~t .. i- maz n i -at eahibfnin k3mıma veya scnell'İn bir kısmında yapılan işlerden. 
§11 umomf mUlahaıa1an neri silrff • rderi1;. mi işbu nu~sarm lktl5at ve Sıhhr.t H' C'ocnkJaıına olan nafaka borcundan 11e işçinin kazaya uğradığt müessese • 
yor: Semiha Cemal hanımın yeni lçtimat Mua\·cnct '\"ekaletleri tarafın- maada borçlar için haczedilmez. deki Jrn.7,ancmdan maada senenin mil· 

bir rl 
Hürriyet, kadmı erkekle•tiriyor. dan mü5tcrcken lt'rtip •e te bit edi - 77 - Ifazar..ede ecnebi işçiler Türk 1cbaki kısmında hariçteı..;, Yesaitle ka-

~ IMaı k Orcl) ve Efltturıun idilli yırın- 1 ek ·r · · d d ı b · h 1 Erkek evlendlfi :ıa.man, ne erkek, ne cc bir tarı eye göre tayın e er. topu.ğını fot'kcderlerse kendilerine bJli ispat, ka1.ancı n tes:ı a ıt a o-
dan (f'edôn; Eplktıt. Kevisln ublosu) 

de kadrn olmryan, fıüca.t fki11inin hali- Hekimler ve ecıatılar \eya ted 'ı Jllhk ira.dm üç miısli bir defa.da veri• lunur. 
ismindeki rserleri Türk,.e ô!mık neşre b l • ı 

ta.~ olan bir mahl~ku &ıtemfTM. Ma.k ' müe~eseleri u tu'3ustaln n nr:ı1'fa - Jcıck irattan t.aklan kesilir. Fevkalade iş inkıfalan bilfJil I~ 
88.dnn !.n~terede hlrem ~emhıtn den Jmnbol kıT. muallim mektebi ruhiyat rından dola.yı > alnız r.igorhı b:rli~in<' Ilunlann ha.k Mhibi ecnebi halef - mUddetlerme dahildir. 
kabulfi def.ildir. Malt n iktfelldt ~ . muallimi Semiha Ccmıl hanım gene bu karşr dnva aç:ıbHhler. Ieri ha ' ındn da &ynt şekil tatbik olu- Gündelik, yüzdeler, bahşiş gibi nak 

b külliyattan IApoloJi ve Koriton) namın 
rait una hnkln Terınez. Maksa.drm, 73 - Sigort.'l birliği vermiJ e mce · rur. Yaln~ bu ~uretle verilecek üç mf!I dl ve y:ıtacak yiyecek n giyecek gi • 
k d dakl eserleri ml!,terelc bir kitı:ı halinde 

a ın hürrlydfnfn facialannr göster- neşretmiştir bur olduğu ta:r:miuat )Crine k:!:ı:n:re · 1i irat. irP.dı t.eımil eden l!lermaye ~e- bi aynı kazançlar i~çi kazancı :ırası• 
mektfr. Xadm hürriyeti de. hıtyatm deyi bir tednvi mü~~ese..,.in<' yerle~ • d)oısa tenzil olunur. na girer. 
e.M~larmı ihmal edtn bOtün fdeıılltr S EY Rf SEFA f N tirchilir. Bu husu.,m kn:ı:a3 a uğrryn • Ecnebi işçinin hak .!llhibi haleCJeri 79 - 16 ynşmdan aşağı çocnklnrln 
l'Jbi nuarlye elmak fffbarfyle mft- nın \'cya ailesinin rnunfnkati alınm:ı J,u~ 7.rımanmdn 'fürk toprağında ika- mesleld bilgilerinin noksanlığından 
kemmel, fakat umumt kıymet nokbli M erkeı ıccntası Gala.: 1 köprülıa,ı 8 2623 st şaı1tır. md l'tm;) orJama hiç bir tazminat al- dolayı pek nz bir parayla veya hiç p:ı-

5nbe A, SJrkecl .Mub!irdar udc: Han S2:'40 
nuarmdan f el!ket !mfzdfr. Eğer ı,aıaıedc.nin tedtw~i el·incl m:u;lıır. ra almaksıun çalışan ıişç.ilcre ve çırak 

-ı':ı.blldir ki ban mUnakkitler, hu lzmlr • Pire • isken deriye yapılamr)"2lcnk bir ihtimamı icap cdi- 1: ukarıdaki fıkralar Türk i~çilerl- la.ra veya bunlann hak sahibi halef-
gUnkü ~era.it içinde kadın htlrriyeUnf Postası yo~a kendisinin hu hucsuta mın:ıf:t - nt dllha milMit tazminat ~rait.i ta- lerine nrilecek iratlara esas olan 
tahdit ehn~in mtimlrltn o1m11drfmı, (Aakara) 29 Mart Sah 11 katini nlm1ya liitum yoktur. nıyan m~mlcketlerin i~çi1eri için bu gündeliğm ),Jhk tutan aynı sınıf iş-
lradmm evlenmek f~ beklfyemfyttt- Eğer kaıa:ıcclenin hali dct':ımtı u- kanunun knbul ettiği haklar içinde lerde en aşağı gündelikle çahş:ın tam 
~· ı de Galata Rıhtımından kalkar. ıs ..... ~a ı;ımrya mecbur ftl&eafmı ıııöy.

1 
. rette tıbbf gözetmeyi dı--m lnlQ 0 " ~ h"JT. t1ntilc1 rnul.:avclelcr ta.dil olun:\• ı i~çllerin gündeliklerinin yıllık tutarr-

Jiyeeekler, doğmdur. Fakat dünyanın ~ sigorta hirlifü kaz.:-:r~ ·· i bir te -lıtvi bilir. 1 drr. (Devanı edecektir.) 

-----------------------·----------------------------------------------------

-114------ r ARlH EL KlTABT --------· 
Bu aahada (Talıiriler) devleti teıekkül ettiği zamımd~ da bu "valiler 

makamlarında kaldılar. Fersane valiliiini Tahriler namına yapan Saman 
oilu Ahmedin ölümiinden sonra oilu Na•ır kardeıini Buhara valiliğine 
tayin etti. Arbk Talıirilerin de kuvv~ti kalmamıfh. Naıır Ahbuilerden 
mentur aldı. Ve Semerkantte hükümdar oldu. 

Bu deTlet (874) ten (999) a kadar kua bir zaman devam etmi~tir. 
Saffariler maildp edilerek Horasan ve lranın bir çok vilayetleri zaptcdil
miı hudutlar ıeniıletilmiıtir. Fakat hu vaziyet devam edememi§, bir ta· 
raftan Gazeneli Mahmudun Horua.nı zaptetmeıi diğer taraftan Kara hail"' 
lılann Buharayı zaptetme1eri Saman oju1lan devletine nihayet venni~tir. 

Samani dewlethdn yıkll••• : 

Samant devletinin yıkılmumda muhtelif sebepler vardır: Devlet reis· 
leri kuvetli bir ıahaiyete malik değildiler, 1altanat kavgası ekıik olmuyor· 
du. Vezirlerle Türk kumandanlar ara11nda rekabetler mevcuttu. Vilayet· 
lerde birbirlerine rakip ve yarı müstakil valiler türemiıti. Mezhep mücade· 
leri çoğalmıftı. )•yanlar, müalüman olmıyan Türkle muharebeler Saman 
devletini tahrip ecliYordu. BiJhassamall mütkülit ahaliyi ağır vergiler al
tında eziyordu. 

Saman oaullan dewrlnde idare r 

Saman ojullan umanmda devletin batında hükümdar bulunur, hü
kümdar devleti veziri vuıtaaile idare ederdi. Vezir idare makinesinin .n 
büyük adamı ve hükümdarm Tekili idi. 

Payitahtta maliye, adliye, posta i.§leri pek munta:amdı. Vilayetlerde 
bu tetkil&t aynen meycuttu. 

fehlr te,kllltı ı 

Horuanda ve Maveraünnehirde daha lılılmiyetten evvelki devirler
den kalma muntazam belediye teşkilltı vardı. Bu tefkilatın ba§ında §ehir 
Nİeİ bulunur Ye tehria umumi hayatını tanzim ederdi. 

lkttseclt hayat : 

İlk zamanlarda •ükdn n uayİf temin edildiği cihetle ticaret, sanayi 
çok inkiıaf ebnİftİ. Bilhu.a Maveraünnehir aahaıında sabun, halı, hasır, 
balar fenerler, kumaılar, haTlu, ejer takımları, ıilahlar, §İ~e ve cam ma· 
mullb, kllrt ba9lıca ihracat eu·aımı tetkil ediyordu. Zeref §:ın ovasında· 
ki tehirlerin ipekli ve yünlü kumqla-n, Ferganenin demir ve bakır i~!eri 
bütün lıl&m dbyumda BMth• idi. 

Semerkantliler tezrlhlannda paçavradan k&ğrt yapm<ı.k usulünü c!c 
tatbik ediyorlardı. Bu klfıtlar İ•llm&lemine ve Avrupaya kadar yayılmıj• 
tr. MaTeraftnnehirde lıllm olımyan Türklerin de iktiıadt faaliyetleri mü• 
Jıimdi. lıllm olmıyan bazı Türk kabileleri araama lılAmiyet ticart miınii.• 
Mbetlcr neticesinde ;yıerlepıeje harlamqtır. 

.............. ___ ~·--:ırmm .. TARiH EL KITABT -----ns-
- Oazneliler devleti -

Gazn• liler devleti (9S2) den (1183) e kadar devam etti. Bu devletin 
kurulmn !.ına Saman oğulları tarafından Horasan valiliğine tayin edilen 
(Alptekin) s hep olmuıtur. 

Çün~ü kendiı
0

ni Horaaa.na tayin eden Abdülmelikten aonra Nasır hü
kümdar oluncıı. kcndiainin bir hakaızlıja uğrıyacağına kani oldu. Başına 
topladığı 4000 Türk ile hareket etti. (Gazne) ,ehrini yerli hükümdarının 
clinJ .. n aldı. (9ô2) orada yerle9ti. Ölümünden sonra 'oğlu yerine geçti. fa 
kat dört sene sonra o da öldü. Türk kumarıdanlarından Bilge Tekin İ! 
ba,m.3. geldi. Fakat hiç bir ıey yapamadı. Mevkii iktidarı nüfuzlu ve m.:ı.· 
hir bir l<um!'.naan olan (Sevük Tekin) e terke mecbur oldu. 

(Scvük Tekin) ı;r.manında hudutlarını Tahoristan (1), Zabülistan (2) 
Zemindaver (3), Gar havaliıine ve bu günkü Bülücistan a kadar genişlet· 
ti. 

Hindin ~imnli garbf~iude en kuvvetli hlikümdar olan Çipal ile harp 
etti. 

Bu harpteki ıtAlihiyıet Gaznelilerin Hint istila hareketlerinin mukad· 
demesini te~kil ediyordu. 

Sevük Tekin Saman oğullarından daha kuvvetli olduğu halde !ıe· 
nüz ıeklcn Saman oğullarına bağlı idi. Hattl Kara hanlıların ilk hücum· 
larınd Sa.manilere yardım etti. Horasandaki bir isyanı da bastırdı. Sama· 
niler hlrRfından kendieine Horasan valiliği verildi. 

Bu ı:emandn artık Saman oğullar; devleti filen Sevük T ckin'in nüfuzu 
altında bulunuyor demekti. 

Mahmut devrt ı 

Sevük Tekin ölünce (997) küçitk oğlu İsm:ıil yerine &cçti. Fakat ayni 
sene için knrdeti Mahmut ıaltanı'lt;: eline geçirdi. MP.hmut Gazne hükum· 
dnı ! rımn .• ..ıvc'Ytliaidir. 

Mnhmut Sanuı.n ojullan devleti yıkıldıktan ıonra Horasanda kuv· 
vetle yerle!tİ. irak'ı Aum'i Har:ııem'i zaptelti. Hint'te 17 sefer yapt:. Bü .. 
yük :aferler kuandı. Pencap, Multan ve Sindin bir k11mını zaptetti. 
Bir takım yctli Hint devletleri Mahmudu metbu olarak tanıdı. 

Mahmut zamanında kuvvetli bir imparatorluk teşekkül etti. Mahmut 
ölünce erine k11.rdeii Mehmedi mağlOp eden Mes'ut geçti. Mes'ut bu za· 
rm1. ·ıda gittikçe kuvvetlenmelrte olan Selçuk ku,•etlerile muharebe etti. 
Ga:ıne kuma.ndanlarından bazılarınm Selçukilere iltihakı, ve Mes'udun 

( 1) Bclh'i'n. 9!1rlı.ında Bctlthfan'ıııe atırbındtı, Afturdtrga·nın cenubunda, Hindi 
mı~'un (m.ıtlind!"ki kıt•n. 

2) fJ-!lr tlf' Tahori3ttm'ut ttl'tllbuntlaki kıt' aya V(!ri/en ltin.clir:. Merkezi Gazno. 



• Askerliğe davet Gayet Milsait Şeraitte 
icra ve iflas 

Kanun layıhasının tadil"' 
den sonra aldığı şekil 

l'MJ'<'gla 11hril~ tnbetindcn : Şımdl
ye kadar aevı;edilm!yen 324 doğumlu 

pyri islim aa:ıaın J'İy~de efrnt ile 825 
do6umlu hlt'D piyade " 326 cfoğ"umln 
Jandarma n mıZ'l!ia efradının hemen 'tt
beye müracaıtlan. 

\Sll'.IU~ık b •• y aire 
Ga'at:ıd:ı Karaköyde Karaköy Palas Hanmın üçüncü katında k~!n I! odalı 
şir);etlere ve tİC3rl müe11sesata !ondcrece elverişli elektrik. su, asansör, kalorifer 
\oesaire gibi tesisatı eami ve hiç bir tamire ihtiyacı olmıyan büyük bir daire 
kiralıkur. D;ıha fazla maldmat için meıkdr handa •soyuz Neft ~ksport • Ndt 

Gayrımenkol nasıl ihale edilir? - Sonra
dan tesis edilen gayrımenkul mllkelle

flyetlerl - Ihalenln feshi 

Sendilm .. mrı~sesnine her gü~ saat] O dan l 7 ye kadar mUracaat olu'" a'>illr. 

~rn~mi~DBSI Telefon: e. o. 4838 a~mB&B-

• Fatib ısk~rllk ,ubesinden : 1076 
No. in IH Z. ltttt n Ili AS 1e ka
nunonun S. eti maddesi ahklmına ttvfı· 

kın ~şmif JH. Z. lerllo OBl senesinde 
Jandarmaya tallıt olrrıut n fakat r;crlyc 
birakılmtf olan ludan Jındarma z.ıbltlıg-ile stanbul Gedikli Küçük Zabit Mektebi Müdürliiğündenı 
muvaııaf sınıfa nakle talip olanların şe- t _ Haıiranda ba,lıyacak olan yeni tedris devresi için lstau .. 
ralri öğr•flmek tlure nihayet 5! • Nisan· b l b k. 

Yem lera w /il& kmwnu layilı2- çok arltıra.na ihale edilir. Şa kadu o.~t tarihine kadar muldm bulonduklan bul GcdHdi kü~ük H it baurlama mektebine ta e e almaca 
•uun son muaddel JMtinleri hakla.n· ki ikinci lrkrada.ki bedtl "'eıt• eld~ t· ... Kayda kabul şeraiti • ıskttlik ftıbelmne mür:ıcaatlan. 
tla malfımtıt vermifllk. Buoün dcvam dilmezse ihalı ,.ap1lmaz ve sat?} ta- A P:.minönti Askcrtitt şubct!f reisli- 1- Türk o1mak Ye Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinde bu!un-
"1yoruz: lehi dfi§er. ğindcn: Eminönti ukerl ı. şubesinden mak (yedinde hüviyet cllzdanı bolunacaktır.) 

Mahlm lkametg!hlan nya mfimes- ._._ "'--d 11 ~- '!!~ tr .a -'· ou•t IJC e P"':i' .... v.am • .n~;:u\ nıokurer ılınata rıı~men ıknmiye defte 2- Vücudünün leştıkkülitı ·ve aibhali orduda ve her iklimde 
Bi1leri varsa ilanm bira liureti borç- fcra mCJRtmı alıcıya yMif ıü~ft ~ · rm• kaydım yıptıtft'ıınış " adı esleri 
luya n ılaakll}"& Te pyrl ıHnku • m-.ak =·- LIT -u'-let •er-t..•tır. faal hh:mete mft&ait bulunmak {tam teşki:attı aıbbi heyetlerin 

"''"" u ........ m ... IH1 • .m deJştifinde11 d•!ıyıd:ı •alularina tebliğat · 
Jön tapu alcllinde kayitli bulunan bU. bir seneyı" tecavüz etmiyen raporu i!e) 

Satr~ bcdeUnb llfen•NI f~tn 1nUb- fnıktm lıttılunmınuş elan malul ve şehit 
ttln alllmdarlara. tehlif olunur. let veril•~ para ?trltindye Jaular yttimlma:n 1 • ' t5'2ft 982 ~rihlne kııd r 3- Ablak ve ıeciye sahibi olmak ve ailesi sui hal ve şöhret 

len. meınura satı~ ba;ılamudanl n JMıra!ı mil,tmyı aft 0 t111ak l!ıe · munıcaatle hn fi ,1 tı::rıı ettirm,lcri r sı sahibi olmamalr (bu hususta mahalle ihtiyar hey'etinden almaca" 
evvel rayri menkul berindeki tapu l re gayıı ftMl'llrnl, fen tlaf'NfJI tal'.'ftfTR· ttkdirt!e lll~l! .~~miye defterine ~~ ilmühaber zabitsca 1110saddak olaca\ br.) 
•kmn~ ınukayyet veya l'eSllll ıerııdı fan fdan olnft. h •ltldet i9inJe qirilmectirıneal\ ie!ltyi ~ubcnin bir r"fte5·- 4- yeni eşla11ıdrğln• r~terir aşı ~badetnameıi getirmek. 
mfü•tenit olan mükelJefiyetlerin ht,. fcra dafr8fnht mft~detııl ol•almmn n!Jyrt h9al edt111ıycee:tt n dcftcnn d ı. 11. h. ld k d d ı 

• 
lrinhl bir JiıtNinı .,..

1
,...r •e L. .. lı"•te-' S- Ge Hdi Kfi~a" ID ıt o u ·tan ıonra or a a a ta ıene 

-1 r- • u.. ., J• t.t,ac:a Jıılt Mr fıesdl yaprltmtı.L icra sabuHta tıkcit•i11•eıa tor.ra ildnei bir f .1 b k (k 
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asken hatnlan yüxündcm Tuürul Bey kumanclamıdakt Selçuk ordusu bü .. 
yük bir zafer kazandı. Bütün Horuaıu nptetti. Selçuk devletinin eaasını 
kurdu. 

İran, Harzem, MaTeraünnehir'de Ga.2Rlenlere tlhi·elan sahalar 
Selçukilere geçti. Ga.zne hAkimiyeti ede Efrn!&tttn ve Hint' e münhasI!' 
kaldı. Daha bir müddet bu devlet ya;adı. Fakat ehemmiydlni lıaybetti. 
Selçuld imparatorluğu inkitaf ettiil raman Guneliler Sultan Somce.r'r 
metbu olo.rak kabul ettiler. 

Ga:me Gorlular tarafından zapt.dilince (1181) hökftmet merkezini 
{Laher) a göturdüler. Fakat 1183 de Gorlulann hükümdarı '~ Muizubbin 
son Gazne hükümdarım eeir etti. Pencap' dakl eon Guno hAk.imi1etine 

nihayet verdi. 

CSaznelllerhı tarihi ı 

Caznelilcr'in tarihi rolü, ıima1t Hint fütuhatına yol açmaları, fsl!m
lığa Pencap'ta kuvvetli bir istinat nokta.11 temin etmeleri Te Türklerin buD" 
dan sonra yapacaklan Hint fütuhatrna eaaa halrll'lunıı elmalarıdt1'. 

Gaznelller devrinde 111edenlyet ı 

Gazneliler devrinde ilim ve aan'at hayab büyük bir inki§afa mazhar 
olmu,tur. Fikri terbiyeleri yüksek olan Türk deTlet reisleri mqhur alim· 
leri, ıairleri saraylarına topluyorlardı. 

Sarayda ve orduda konuıulan lian Türkçe Devletin resmi lııaru 
ve ilim lisanı Arapça idi. Bu devire ait Arapça bir ~k eserler h&ll mev
cuttur. 

Nesil itibarile Türk olan bir çok tairler Acfml edebiyahm ihya etti• 
ler. Mahmut ve Meı'ut devrinde bir ~k ıaraylar, camileT, tGrbeleT yapıl· 
mı!tır. Bunlardan bir çoğu harap olmu,tur. Son zamanlarda yapılan haf• 
riyat neticesinde Gaznevi devrind«Jri Türk aan'atma ait bir ~ok eserler 
meydana çıkmıthr. 

Gazne devrinde eski Türk san'ab unsurlar, lran ve Hint aan'atı un
surlarile birle§erek yeni bir san'at şekli TÜcuda ıelmiıtir. 

Bazı ATrUpa tarihçileri Gazneli Mahmudu lrnn zilnıiyetini milda.faa. 
eden, bu zihniyeti İtlimiyete Te Türktahakkümüne kartı lcerumut ltir hü· 
kümdar ıuretinde taıTir ederler. Halbuki MahmutlUB dem 1.-.n ...ıl-'r~ 
tinin değil, Türk JMdeniyetinin bir .. fhuım '°fı.il eder. 

- Karahanlılar devleti -

.Kara hanlılar devletinin ne zaman kurulduğu ne zaman f r1laml'yetl · 
Jrabul ettiii malum deiildir. 

Bu d~let (932) den 1212 ye kadar yqannfbr. Orta A.yada Tlyan• 
pQ, (TaMJ daiı) ma timal ,.. &makı-- 'Mblu k O.el tiat ~ 
•iakm&IİlllJ~ 

hırı medeniy~t uhitlari:rle daha. yakından temasa. getirmi§ti. Ve ibu 
zuretle araplnr nra:nnda ecki kabile tetkili.tına ve dört halifeler zcma • 
runa nazaran daha bir çok ıınıfla.rın tO!ckkül etmesine Hbep olmufbı. 
Emeviye devrinde 1) Arap ela:nlar, 2) Arap olımyanlar, 3) Köleler, 
4) Azatlılar, 5) De~let ınemurlan ribi zümreler te§ekkül etmiff.i. 
Marune.fih l!.mev1ier bedcvt hayntındıı.n henüz kurtulmu! deiillerdi. 

AbbMtlfJr zamLUJrnda haTu ve an.m ıın:rh olmak üzere iki ıınıf 
teşekkül ctmi~ti. 

HnTM amıfı: 1) Halife, 2) Ha.lifenin akraba ve taallukatı, 3) Hü • 
kllmet ricnli, 4) E rı\f ve lyan olmak üz:ere dört tabakaya aynlmı§tı. 

Tüa-k?cı-in medcnt hayam hi:cmetleri İ§ Eilmrclerini çoğalttı. lhtisns 
zümreleri te~ckl:ül etti. Bu aa,yode ialim ınadeniyeti 'ft ialaa aan'at• 
knrlılfı inki~af etti. 

- EndftlUs -

ispanya Emevtleı" r.:--...-zıaıunda (711) de fethohmmuştu. Araplar ls
pnnyaya Endülüs derlerdi. !mcYUer Endülüıte 138 sene vali ıön • 
dermelc am·ctiyle hlkim oldular. 75fS da birinci Abbasi hükümdanmn 
kıhcındaıt kurtulanlar aranında Hitamm torunu Abdürrahman Endülü • 
~e geçti ve hükümdar tanındı. llu wretle Endillüı !.meTt devleti teteklrul 
etti. Abdürrnhmı.nd!\n sonra l1ıpa11yanın Jİmr.linde itaat(t alım:uyan hı· 
ı-istiyl!nbr birçok defalar tecaTfiz ettiler. lzl&nlar ı.raıındo. ihtilaflar, 
isyanlar zuhur etti. Endülüs EmeTilerinin en lcuvTet u.hibi htiküandarı 
III tlncti Abdürrahmandır. Bu n.wıanda Endülüs Akdenizde ve Barade • 
nizde komşularına kar§ı kuTTetli bir hale tclmiıti. 

nı üncü Abdürrahman öldükteR .onra Endülüı bir eok serserilerin 
elinde oyunca..k oldu. Nihayet küçük, küçük dcrcbeylikler~ t~l etti. 
Bunlo.r nraamda en kuYTetli olanları !~biliye de hüküm süren (Abhııt) 
sülalesidir. Bunlar dn dicer derebcyleri gibi Hiristiyanların tecavüzleri
ne uğradılnr. Yardım etmeleri için ma~ript~n Mura.bitleri daTet ettiler. 
Murabitler İspanynya geldikton sonra MüYehhidin deTleti Endilliisü im .. 
la e~ti. 

Nihayet Gn-m1.tn da (Ben\ Ah....:.!cr) df!vl ti te§ckkül etti. Bu cl~let 
iki buçıılc nınrdan fazla payidar oldu. Fal<ı~.t ftu deTlet te Fcrdinant ve 
lzabel tar~fmdan mnhvedildi. J!u suretle lspa.nyada seki~ aarr devam 
eden İslam hS.kimiycti nihayet lıuhnu~ oldu. 

- ilk Müslüman Türk devleti -

s msn oaunarı t 

Abb:ı,:;t HaHfeei Memun kendi hizmetinde bulunan. (Saman ol:lu E
cet) in <"!ört ~ S.m~ F-.J'e, T~ ~ ,.SlikJısiDi 
... ittj. 



ahs s 

KTABI 
ay at 111 

3. O. SA. AL Ko. un 1 '-------- 1 
is. Mk. 1 . Al. komsiyonu ı 
. ilA __ n_la_r_ı ____ _ 

K. O. hayvanah ilttiyaeı için alı • 
11acak 3,000 gebre 200 kadana ~ulu 

800 bellemesi 600 yerli belleme 6t)(j 

kadana yem torbası alent münaka.. 
saya konmu§tur. lhaJesi 26 • 4 -932 
eumartesı günü sut 15 te komisyo • 
11umuzd& yapılacaktır. Taliplerin 
prtnamesfni almak ve nilmone~ini 
CÖrmek Üzere her IÜD Te ihaleye İŞ
tirflk edeceklerin de :rnmi mu:ıyy e • 
111fnde komlsyenumuza 1r1üracaatlan. 
(163) (W3) 

• • • 
61 adet bakır çay · güğümü ve GO 

adet bakır semaver ahn~caktır. l -
halesi 1 • ' • 932 eelı slinft saat u,;; 
da yapılaclitır. NUmon ini gör • 
mek prtname!ini almak istiycnle 
Jin her a-Uıt ve ihaleye i~tir:\k ede • 
ceklerin yevmi muayyeninde komi!
:ronumuza mUracaatlan. (162) (1212) 

• * • 

Selimiye l ışlasındaki 180 araba 
gübre e tılaeaktır. lhaleııi 4 • 4 • ~ 
p:ıuırtesi ünü eaat 16 da komlsyo • 
namuzda yaptlacnkm. Taliplerba 
~ı1nnmffini g6rmek üzen htt &'ÜB 
ihn.ltye i~tirik için de vakti ınnay • -
ye:ıinde komisyoırnmuza müracaatll.
n. (161) (1211) 

• • * 
80 adet knravana par.1lrltkla alt • 

nacaktır. İhalesi IS .. .(. • 932 l!lah rft 
nü s21.at 15,5 da yapıluııh.-trr. NU111.u 
neyi görmek ve ~rtl'l.am«!sini almak 
istiycnlerin her g-ün ihaleye i§tirik 
edeceklerin "nıkti nnıayyeniatle k• 
r.ıieyanurnuza müncaat\ın. (109) 
(1209) 

Kuleli askeri lisısinde mevcut SOO 
Jdlo srkletinde ·'78 battaniye ve Ge
dikli küçük zabit ihzari mektebin • 
de menut i kalem köhne eşya ve ısü-
.-ari mektebinde mevcut gübre nıü· 
:r::ayede ısnretiyle satılacaktır • .l\lli • 
zaycdeleri 31 mart 932 pel"§emtc 

snnn Mat 16 ya kadar Harbiye mek 
tebindeld satın alma komisyonunda 
kra kıltnanktrr. Taliplerin mez · 
kdr köhne e~lan ve ısaire!\ini ~ör • 
mek için mahallerine müraca:ıtfa. 

rı ve iştirAk için de muayyen vaktin· 
de komisy(»nda. haKir 'bulunmıı~rı. 
(266) (1208) . " . 

• • • .A!1~eT! mc'h'teplcrle hastaneler hay 
Çenge1köy6ndeki Knlelf askeri nnatı Ihtiyaeı için 70060 kilo saman 

Uscsinde bulunan bir adet ten'Yirat pazarlıkla Mtm alınacaktır. Pazar 
motörO fle ih1 dinamo " tefetTUatt Jıfl 31 mart 932 pe~embe günü ~a
Çatalcn"ya Mkfl ve maMıltine kenu· at IS ya kadar Hnrbiye mekteb~ .. de
lacaktır. Nıtkliye ve teeis&Mıa ait JHl ti ntm alma kC)misyonunda icra edf.. 
~arlık 29 • 3 • 932 .!!ah ctınü l!lftat 18 Jecektir. Talpilerin şartnnmtsini gör 
da icra edilecektir. Taliplmtt me:r.JrOr mek içtn komisyona mUr:uaz.tl:ın ve 
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ldaremir.e ait outp H. P. Limanında çahşmakteolnn dubalar
dan biri bil mllzayide satılacaktır. Mnznyide 31. 3. 32 Perf!mbe 
gOnil saat 14 de H. P. Moğa:ıa ntda icra kılınacaktır. T_al~~. o
lanların he1' ffin H. P. de Liman v rıhtım . ser nınfett11hgı;ıe 
mür~caatJa cfabayJ g'ÖrebiJeceklerİ TC mfizay~de ffiD~w .·~. H&hll'
de mağ~r 1r1iidürlügünde ha:l'!r bulunm.ıları ıcap cttıgı ııau olu· 
nur. (1078) 

Ankua dcpc!U k~mfir tahmil ve tnbliyesinin kapalı zarfla 
mtinakasnıı 14 Nisaa 932 perşembe gürıii sıat 15 te idare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafoilô.t .Atnkara ve Hayderp şıı unelerindc birer liraya sa• 
tılrnakta olen ~artnamelerc!e va:ıllıdır. (1149) 

Cumarhsi, Sah vD ptırşembc ü leri Anlc.-radan • Sivasa giden 
yahıl.lı ara9a ile Pıır:nr, ÇM a ba. e Cu :ı gllnleri Sınahm 
Ankaraya bnrek1!t eden vntakh vag-onu M::ırl 932 nibayetia e11 
itibnreu işarı nbire hatlar l~ğvedildiği mulıtere ahalıya üiln 

(1063) 

260 karyola ftlmaa:.kttr. tlı.alcsi 
5 • 4 • 932 5a1ı gUnU .ımat 15 te y:ıpı • 
lacaktır. Nilmunesfni zörmek ve 
f&rtnamesini almak istiyenlerin her 
gün pazarlığa iotirA.k edeceklerin 
:muayyen gaafte ltomi.!yaıttustuza 
müracaattan. (164) (1214) 

nkitte koml~enda btıhnunalan f~fütk i~n de nkti muayyeninde h~ ' 
izahat almak fstlrenlerht ke111faıyna r.rr bu}uBmalan. (255) (1207) 

' 
r 

- ~ 

• $ ılo 

Birinci Tayyare Tb. ve l\tp. ait ve 
S~Jfde tramvay caddesi Ford fab · 
rikamıda :iki adet 50'1 modeli 59 
par(a mlistaınel şase motör T"C te • 
1errilab satılacaktır. lhalem 6 • 4 • 
'932 ~rpmba ailnü saat 16 da y~pr
lacaktır. SMe Te p:ı.rçalarmı gör • 
nek i.!tfyenlcrin mczkQr graja Te 
fartnameini alma.k istiyenler ve f. 
:haleye l§tirlk edeceklerin vayti mn
ayyenlnde komisyeaumur.a müracaat 
Jan. (160) (1210) · 

• • • 
K. O. ve L F. Kıtaat Te müesse • 

ıatı hayva:natrnın çayırlııttınlm:uıı 

kin K. O. ve 1. F. Garnizonlanna 2<1· 
25 kflometn dahilinde olmak ve lı\
akal 150 dönüm miktarmda çayın 

l>ulnnanlann çayırlan ciheti as~ieriye 
• latfear edilmek tlzere bu bapta • 
ki tekltfnameleriy!cı 1 ni5u DM gO • 
Qilne kadar E&•. a miinaaatlL11. 
'1'8) Cll34 

müracaatlnn. (146) (1119) 

" • * 
lst:ınbul Lenmm ~ ımlran 

fçl" mctörJU bir adet elektrlk tuln11t· 
ba!!I par;arlrkla satnt a1ntarak binıı 
dahiline n:ıedileeektil'. rua.rhğt 
?S mnrt 932 pac.r~ ariittü D%\t 18 
da icra edfle«!ektir. İ§tirlk edetekl• 
rin valttinde komhıynda lntln:nm~la• 
n ve lte§ffnantt~ini almıtk fstfyenle • 
rin de knıdeyMta m<ftraca.atlar1. (l(i) 
(1118) 

• • • 
Tire' deki kıt'a?ıma 7 - Nins • 

932 dea Temmoz 932 •i\rayet:ine 
kadnr ihtiyacı olan 135,4 ;6 ki· 
lo ek.,,ek 10 - Mart- 932 tarihin· 
den itibareft kapah zarf ot'ulile 
mllnakasaya konmuş~ur. 6- Nisan 
932 çarıamba günü saat 14 te 
Tire'de Askeri satın alma ko· 
misyonuoaa ihalesi yapılacakhr. 

Talipteriıı farblameyj pmek 
llzere her frl1a nre Ôdemiı ··-

................................................................ 
kert Iı:mir Mst. MT. ve lstanbul 
IIl. K. O. AL SA. komisyonla
nl!a ihaleye iştirAk edeceklerin 
yevmi mezk~rda Tire sabo 

alma komisvo•uan müracaat
ları. (131) (1008) 

Jtayserl T"e Talns yolundaki paT"• 

:ron1arla Elker'de bulunan kıt:u\ -

tın ~ aylrk ihtfyıct elan (303,000) 

kilo ekmek 3 11isan 932 Mlı gt!nü 

aaat 14 te kapalı zarf uırollyle ihale 
edilmek l!zere mUnaku.aya konmu~ • 

tur. Tnllp olacakbınn ~.artnamesini 

ı:örmek Uure hergün Kayseride VI Ji 

O. SA. AL KO. r.ıüraca:ıtlan il!ın 

runda ğÖrmclerl ve mün:ıkasaya iştl• 
rtk edeceklerin de §artnamesini ala. 
ihalesi kG111lsyoıtumuıda yaptla.oakhr. 

ı'alipleriıt hurdalUI aakliY't tabu • 
elu•ur. (133) (1019) 

~ · 
Fabrik 1 rı yaz ı < ku ~lann nefis 

bir gurette .. maii e b ş amıştır 
Merkezi: Istanbul Sultan hamam No. 24 Tel.: 20625 

Şub ~oll: ~eyo~!n l.nikl!l c.ııddcs1 N . ~H 1'elef.ıı : 1. 7 
lstanbnl E:hçd::ı~ı H::•ekl mmam oaddui ür Tel: !1320 
fst:ınbnl Mab!!!n~:t~ eı;-t üyffk g.:rf! Ay»lloalu kıpıS1 Ne, t ıt 

'Tel. ~lf 

pa darına 
Satın alma komisyon riyasetinden: 
2500 portatif H!ıek kılıfı 1000 bel kayr~ı 500 Olllm: kl}'Jfl 

5CO kütük 1000 :ıünırfilök 300 lli!ek kayılllt 1800 portatif kuma 
kı 1ıfı 50 portatif baJta kı!ıfı ~ tel r.tEkı:ısı kılıfının !<~palı zarfla 
münakssası 17 Ni-san 932 pa~nr günli ~ı:ı :ıt 15 te yapılacak va 
her kalem i~ n o:yn nyrı talep te de buluı:rnlabilccektir. Talipleri.o 
ıartname ve nümuneleri görmek fiU!rc her gün ve münakasaya 
ittir&lı içia talip e!s.cnklan bdemlere ıtit teminat ve tcklif11:ıme
lerile mu~ Or gunde muar~n 1nate lu~d&r komisyonumuza müra
caatları (1222) 




