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Hali ynı Tahrikat 
ismet Pş. hükumeti son za

IDanlarda yeni bir seyrüsefer ta
liınatnamesi yaptı. Evvelce yaz
dığımız gibi resmi gazeteyle ilan 
edilen bu talimatname Türkiye
de bulunan Rum, Ermeni, Muse
•i ekalliyetleri hakkında şimdiye 
kadar mevcut seyahet takayyü
datı tamamile kaldırılıyor. Rum
lar, Ermeniler, Museviler de di
ğer Türk vatandaşları gibi mem
leket dahilinde hiç bir kaytlüşar
ta tabi olmıyarak serbestçe se
Yahet etmek, serbestçe ticari ve 
iktısadi teşebbüsatta bulunmak, 
ıerbestçe çalışmak ve refah için
de yaşamak imkanlarını kaza
nıyor. 

Rumlar ve Museviler hakkın
daki se1ahat takyidatının kaldı
rılmış olmasına makul sebepler 
bulunabilir. Fakat Ermeniler için 
tnevcut takyidat daha bir müd
det muhafaza edilebilirdi. Buna 
ıcbep olarak da memleket hari
ci\deki Ermenilerin Türkiye 
cümhuriyeti ve Türk milleti aley
hinde yaptıkları açık düşmanlık 
ve siyasi tahrikat gösterilebilirdi. 
Hariçten gelen bu tahrikatm 
IDabiyeti dahildeki Ermeniler ta
rafından şüphesiz pek iyi takdir 
edilmektedir. Fakat bu tabrikata 
muhtelif sebeplerle vasıta ola
bilecek ve neticesi tamamen Er
menilerin aleyhinde çıkacağına 
.kani olsalar bile bu komıtecile

söz söylemiye hakkı olamazdı. 
işte vazıyet bundan ibaretken 

hükumet şu veya bu gibi ihtimal
leri hiç nazarı dikkate almamış, 
dahildeki Ermenileri de diğer 
vatandaşlarından ayırmamış, bun· 
lar hakkında da hudutsuz bir 
emniyet göstermiştir. Türkiye 

Ermenilerinin bu emniyet ve iti
mat eserini layık olduğu kıymetle 
takdir edeceklerini ümit ederiz. 
Netekim bu yolda şimdiden bir 
takım deliil ve emareler görün
mektedir. 

Fakat acaba ismet Pş. hüku
metinin bu alicanabane hareketi 
karşısında hariçteki Ermeniler 
ne diyecekler? Bilhassa Taşnak
Jar bala bugünkü tabrikatlarında 
davam edip gideçekler midir? 
Cümkuriyet hükumetine ve Türk 
mil!etine karşı sui kast yolunda 
ısrar edecekler midir? 

Yoksa akıl ve insaf eseri gcs
terecekler midir? Bunu da çok 
zaman beklemeden anlamak 
mümkün olacaktır. 

Eu satırları yazarken gözümü
zün önünde Boenos - Ayres'de 
çıkan Armenya gezetesinio bir 
makalesi duruyor. Vakıt karile
ri bu makalenin kısmen tercüme
sini bugünkü sayısında, diger 
sütununda okuyacaklardır. Gö· 

Mehmet Asım 
1 Alu:ırarı 2 inci sayıfnda] 

rin lelkina i le are'<et e_debi!~-- -'~~....----~-----~--; 
cek bazı kimse erin asla bulun- Türkiye - Irak 
ınadıiına teminat vermek de 

Evvelki gün ıehrimize ge
IDümkün değildir. Onun için yeni 

len yent Irak sefiri Emir Zeyt 
seyrüsefer talimatnamesi tanzim Hz. dfin bir mubarririmizi ka-
cdilirken Ermeniler hakkında 

bul ederek ibtisaslarınt anlat
ınevcut istisnai ahkam bir müd-
det daha mubaf aza ediimiş ol- mışhr. Sefirin sözlerini beşin· 
saydı buna karşı hiç kimsenin ci sayıfamızda bulacaksınız. 

Japonya Çine muhte if yerle 
hücum ! 

.. 

R lar Jclpon a a şi detti bir 
ihtarda bulundular 

Japonlar Kiyangvanı aldıklarını iddia ediyorlar 

Rus 
Sularında 

Japonlar talihlerini 
tecrübeye kalkmak 

istiyorlar ! 
l\1oskova. 27 (A.A) - Hariciye 

komiserliği Çin ve Japon mümessil
lerine bir nota vererek arazisine ve 
~ark! Çindeki Rus hukukuna tecavüz 
edilmesine m~ni olunmasını talep et
mi~tir. Aksi takdirde Sovyet hükl\meti 
Çin • Japon ihti!Mının devamı müd
detince hat üzerinde Ruslara ait olan 
kısımda miinakal:lta nihayet verecektir. 

Moskovn, 27 IA.Al - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

Hariciye komiser munvini, dün Ja
pon sefiri i\1. lrota'yı kııbul etmiş ve 
kendisiyle SO\'yet hükt)metl namına 

ve asker nakliynu meselesi hakkında 
göıüşmüşıür. 

Harbindeki Japon kumandanı, şar
ki Çin dcmiryollan idaresine müracaat 
ederek Japon tebcasını rnüdaf aa cc
meK için İmicnto'ya ve sonra Pogu.
nitchaia'ya asker nülctmek ilzerc 
kendtsine J 7 katar verilmesini talep 
eylemişti. 

Sefire, pu t febin ~vvelce asker 

j 
nııkliyatı içın yııpılmış olan talepler 
mahiyetinde ıelAkki edilcmiyeceği, zira 
şimdi kıtaatın Sovyet hududuna nakli 

f Alttarafı 2 inci sayıfada ] 

Şanghayda sokak muharebelerl 
• [ Göriinen nsker Jnpon babriyelileridir ( 

Şanghay, 27 (A.A) - Şang- ı miktarı şudur : 
· hayda yekdigeri karşısındabulu- Japonların Vousung'da 3000 

~-------------....- nan askerlerin hali hazırdaki (Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Akisler: 

Kar bugünde Edebiyat ve şarkılar 
l(adro nıecmuasııun ikinci sayısın4 
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__ s-Ro h 
da, Y akup Kadri beyin bir makalesi 

en U Udun çıktı. Büyük romancımızın, sokak 
._ .. _. şarkılarına bir methiye olan bu yazısı, 

Edirneliler kızak eğlencesi yapıyorlar 
Kar şehrimizde dün de akıamaj etmİ§, ıiddetli bir soğuk hüküm 

kani 
• türk edebiyatına bir hkviyedir"' 

bir hadl•Se Yakup Kadri beye göre, lstanbd 

Ruslar Romanyaya geçmiye çalışan bir 
kafileyi mltiralyoz atcşile yere serdiler! 

Bükreş, 27 (Yakıt)- Beıarabyanın Rus hududu dahilinde kalan 
kısmından 60 kişilik bir gurup buz tutmuı olan Dinyester nehri 
iizerinde Romanyaya geçmiye çalıştıkları sırada Sovyet hudut 
llıuhafızları tarafından görülmüş ve Üzerlerine mitralyoz ateşi 
aıılmıştır. Bunlardan 40 in hudut üzerinde ölmüşler, 20 si Ro
nıanyaya geçmiye muvaffak olabilmişlerdir. Fak at bunlardan da 
birkaçı ağır yaralı ve ümitsiz bir haldedirler. 
~ ---

Şanghayda ••• 

el - 'uraya koy •• Madem ki henUz har.p ilan edilmedi , 
•ha Umıt vard1r ı 

romancılarının kalemlerinde çürüyen , 
en müptnel kelimeler bile, sadelik -
lcri ve tabiüikleriyle gözleri yaşar~ 
tan bu destanlarda kulağa lıoş geli
yormuş ... lflisal: 

Bir kadın mantosu binlerce lira, 
Elbette dayanmaz buna hiç para, 
l fongi servetine behey budala, 
Bir gün olacaksın sersem, perişan ! 
Bu koşma parçası, eğer salıiden 

Yakup Kadri beyin gözlerini yaşart~ 
tıysa, mulıterenı mtattan, kendileri· 
ni lıemen bir sinir doktoruna göste1.._ 
melcrini rica ederim.. Zira, bu çeşit 
yazılar, lıalkın gülmek için okuduğu 
Karagöz gazetesinde Tıer nüslıa çık"l -
yor ••• 

Yakup Kadri bey, misallerini sa.l/ .. 
makta devanı ederek, Çanakkale lıar
binin en yanık destanı: 

Ah, gençliıtirn eyvah ! 
Nakaratlı uzinsiz, kafiyesiz halk 

türküsü, istik[{d mücadelesinin en 
giizel şiiri: 

Anlcaranın taşına bak! 
Şarkısı olduğunu söylüyor ... 
l' akup J(adri beyin verdiği örnek .. 

lerde, dikkat edilirse, iki ayn lıüner 
görülür: Beste ve güfte ... 

Acaba, ruhumuzu bir balmunm 
gibi istediği şekle koyan ateş parmak· 
lar, hangi san'atkann eline ait? Acc-
mi şaiirin mi, usta bcstekann mı? .. 

Düşünmiye hacet yok: iyi beste 
sayesinde nice tırtılların kelebek ol -
duğunu görüyoruz! 

işle, avucu kınalı köy kızından t:r .. 
nağı manikürlü lstanbul lıanınuna ve 
eli bayraklı kaldırım sürtüklerine ka· 
dar. on dört milyon ağızın çağırdığı 

kadar muhtelif fası lalarla devam r Alt tarafı 7 inci sayı fada 

Mensucat •• • 
sanayı mız 

Fabrikalarımızda bir senede ~aç 
metre kumaş yapılıyor ? 

KaramUrsel fabrikasında f<umaş dokunan bir kısım 
[ Ön plAnda görülen zat dünkü celseye riyaset eden, 
Karamürsel fabrikası sahibi Mehmet Ali Beydir ] 

Yazısı 7 inci sayıfamızda -
Ö==n,=a=n=as=ı=z.=.===================?===~E~ğ~c=r~b~ö~y~lc=b~i~r=t~ec=r~ü~b=ey~i:==~fa=y=t 

Turnam, turnam! 

Türküsü de bunlardan biridir. 
Acaba l 'akup Kadri bey bundarı 

sonra Türk şairlerinin granwfon plak~ 
larım ümck almasını 11u istiu_or?. 

scnıyorlarsa (Erenlerin bağından). 

rinc (Kel oğlan) masalı yazmak • 
ne bekliyorlar? • 

Muhterem üstadın işaret trltikleri 
yeni yolda relıbcrlilderini rica ederiz. 

Yusuf Ziya 
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rülüyorki bu Ermeni Taşnak ga
zetesi bala ( Hirant Canikyan ) 
propagandtsına şiddetle devam 
edivor ve kendi kendini asan .. 
ıui kastcının intiharını Türk :ra-
bitası tarafınc!an Erm~ni mille
tine karşı y~pı!mış bir cinayet 
ıeklinc koyarak bu milleti 1 ür
kiye ve Türklük aleyhine tahrik 
için çalışıyor. 

Bu Taşnak gaıetesinin söı!eri· 
ne biraz dikkat edi's 'n: Eu ga· 
zete Türk milletinin kuvvet ve 
mevkiini bil:yor muş. Bugt:nkü 
dünya ahvalinin Ermeniler için 
gayrı müsait olduğunu an~ıyor· 
muş. Ne matl:uat vasıt~s:yl~ ya· 
pılan tehditlerin, ne c!e arkadan 
11kılan ) umı uldarın ve diı gıcırt
mılarının bir faydası olmadığını 
da takdir ediyorrr Uf. Eununla 
'beraber Tllrkiyeyl! ıöı geçirtmek 
için ellerinde ~Afi vasıtalar ol
du~una kani ~ u 'unuyormuf. Yal· 

kişiden mUrckkep bir liva ve 
]3000 kişiden mUrkkep bir fır 
kas• vardır. 

Cenral, Uyeda'nın kumandası 
altında bir cebel topçu alayı, 500 
bahriye ıilahendezı, !S s per ha-
van topu bataryası, ~00 tayyare 
bulunmaktadır. 

Çindeki Japon ukerlcrinin 
mecn uu 27.COO kiıi tahmin edil
mektedir. 

Soutckeou lcoyunun ıimalinde 
ld Çin askerlerinin miktarı, 19-
uncu ordudan 30.tOO kiı 'yle ce· 
neral Tcanı Kai 1chek'in ku
mandası alında ki 87 ve 88 iuci 
fırkaların 20.000 kiı ıııoden mli· 
rekkeplir •• 

lmtıyaz mıntıkuıncaki bllyllk 
Britanya l<uYvctlerınin mılıtarı 
3659, Franıız ukerlcrininki 2C94, 
ltalyan askerlerinin miktarı da 
677 kiıiair. 

Japonl~nn verdiği telefa\ın 
1500 ve Çinlilerin telefat mikta· 
rıoın da 4COO kişi olduğu söy· 
leni yor. 

Diğer taraftan hali hatırda 
Şangbay kar~ısındaki bahri cüıli 
tamlar da şu miktardadır: 

Şangbayda Jı pon fılosu 8 kru· 
vazôr, 3 tayyat e gemiıi, 1 top· 
çeker ve 26 to rpito muhrib;. 

Büyük Britanyayı 3 kruvazör 
ve 2 torpito muhribi t~msil et
mektedir. 

Cemah"ri Müttebidenin 1 kru. 
Tazör, 11 torpito muhribi ve 1 
nakliye gemisi mevcuttur. 

Fransanan 1 kruvaz~r, 1 top
çeker, ve 1 de sahil muhafızı 
bu unmaktadır. 

ltalya, 2 kruvu lSr, 1 topçeker 
\'e Lehistan da 1 .luuva. ör tara
fından temsil edilme~ tedir. 

Çlnlller mukavemette 
devem ediyor 

Şangbay, 27 (A.A ) - Don 
hlltDn gUn davam eden Japon 
taarruzlarına rağmen hattı harp 
hinnaıariye d~ğişmiı, değ.ldır. 

Her iki muhuım, kendi mev
ıilerini takviye ile iıtigal etmekte 
•• Çin l<Uvvetleri kumandanı 
ceoeral Tsai· Ting· Kay'da Kivang 
Wvn'a ehemmiyetle takviye kıta· 
ata g&ndermektedir. 

Japonların devam eden mille· 
madi gayretJerine rağmen Yen· 
Ş·a · Şov'da l::u1unan Çinliler yer· 
lerini katıyyen terkelmemişlerdır. 

Şanghay, 27 (A.A) - Sabah
~yin saat 5 te Japon topçusu, 
"\bim bir Çin kuvvetinin bu.un· 

l(ta olduğu Şapei üzerine şid
li bir ateş açmıştır. 
~büsler, birçok yangın çıkar

mışhr. Alevler süratle etrafa si
rayet ediyor. Çin bataryaları, 

JapOD bombaıduawınaua amkabe-

matbuatsütunıarmdaaayamazmışt na san re mı eyın ta l ırı iZ 1 Ua e 
Acaba bu Taşnak gazetesinin B J •• •• h •• k"' t• h • } 

ve onun kafasında olan komite- u sa 1 gunu u u.me ın uzurıy e 
ciler ın Türklerden isteyipte yap· müzakere edilecek 
tıramadıklara şey nedir? (Lozan) 
muahedesini iptal ederek (Sever) Arkara, 27, lVakıt) - Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) teşki-
ı.ıuahes·oin Ermenistaoa taa luk IAh esas ye kanunundan sonra vergi muafiyeti gibi bütçeye do-
e2en ahkamını iade tlmek midir? kuoan mali taahhütleri mütezammın imtiyazların meclisin tetkikinden 
Ôyle)Se mütareke senelerinde geçirilmesi icap edeceği hakkında bir tefsir takriri vcrmi~tir. 
kcndılerinin uşaklık ettik eri bü- Takrir bugün tet'tila~ı esas:ye encümeninde ko:.luşuldu. Ve 
yük düşman ordularıyle elde edi- bükiimetin huzuriyle müzakeresi kin Salıya bırakıldı. 

lemiyen bu maksada varmak 
için ıimdi ~ilerine geçirdiklui 
mühim meçhul vasıtalar nedir? 
Acaba memleket haricindeki ko· 
miteciler lu caniyane tahrik yo
lunda de. vom ederek Ermeni 
milleti için ne gibi bir menfaat 
temin edebileceklerini Umit et· 
mektcdir? 

Mehmet Aaım 
VAKiT - Yukarıda işaret edilen 

Ermenice gazetenin yazdıkları ilçlincü 
uvıfnmı7.da be~lncl sUnındadır. 

Je elmİf o up lop düellosu ııd
detle devam etmektedir. 

Şanghay, 27 (A.A) - Çin 
mevaıiı üzerine bili fasıla uzun 
saat!er esnasında yağcırılan top
çu aleti bu sabah saat 10 da 
keai ir gibi görünruüı ve muvak
kat bir ıükQnet hasıl o!muttur. 
Bu mlithit tombardıman una-
ıında 12 Japon bataryası biç 
curmak11zın alcş etmitierdir. 

Japonlar Kleng•Wanı aldılar mı 
Changhaı 27 A.A.)- J apon· 

lar pek az aUren tiddetıi bir 
muharebeden sonra Kiang· Van'ı 
aldıklarını iddia ediyorlar. 

Şiddetli bir topçu ateşinden 
ıonra an'aşılan, JaFon piyadesi 
bir blicum a Çın siperlerini ıap· 
tetmit ve Çin.ileri Kiang · Vanı 
dan atmıştır. 

Çlnlllere takviye kataab gelme• 
sine mini olmak ıçin 

Tokyo, 27 (A.A.) - jc:po::ı 
Başkumandanı Şengba:• bavali
ıindeki Çın ordusuna yeniden , 
takviye kıtaatı gelmes·ne mani 
o.mak maksaclıyla Çin'ın uzak 
mahallelerinde bir tesir yapmak 
üzere bava ve deniz 1-uvvetle
rindcn istifadeye hazır anmak
tadır. 

Muhasemabn tatili için Ja· 
ponya tarafından aUrülen 

qartlar 
Tokyo 27 (A.A.) - Alınan 

ma umata r;öre Harciye neza
reti, Çınlilu, teklıf edilen bita· 
raf rr.ıntakadan yirmi kilometre 
uzağa çek:ım·ye hazır o'c!ukla
rım ~anaatbab~o:acak bir suret
te 11bat eder etmez Japonyanm 
Şangbayda muhasematı tatıJe 
amade o!duğunu müsait bir va
kitte a '. i adar makamlara bil
dirmeye Şanghayda M. Shitre· 
nuu'yu ve Cenevr .. de M. Mat
audaira 'yı memur etmitfr. 

Çinliler bu hususa muvaffakat 
dtıkleri takdirde Çın kuvvetle
ri b mamıyle ıı-eri ç~kilir çekil
mez Japonya da kuvvetlerini 
muayyen bir mesafeye kadar 
geı i çekmeyi· taahhüt edect-ktir. 

Amerika mutahaaaıslerrna 
gtire ... 

Vaıington, 27 (A.A.) - Ame
rika mütebass•s'arı, Şanghayda· 
ki Japonlarla Çinlilerin birbirle· 
riyle barbetmckten usandıklarını 
göstt~recek alAmctler ibraz et· 
mekte o!~ukları kanaatinde bu 
lunmakta ve bu şerait dahilinde 
bir mütareke al ti için yapılacak 
yeni teklif ıerin kabuı ec;iıebilme-
ıin :n limit edileceğini söylemek
tedir er. 

Çinliler Ludendorf'u 
istiyorlar 

Londra, '"ı7 tA.A) - Deyli Eks
pres gazetesi, Çinlilerin milli 
ordularının teamk ve tetkili ve-

ispir tola1 ımızaan istifade için 
Benzin ve petrol& ispirto iU\vesl 

etrafında tetkikler 
Ankara, 27 (Vakıt) - Benzin ve petrol içine bir miktar is· 

p!rto ilavesi ve bu suretle memlekette ispirto iıt ihsalinio tervici 
etrafında lktısat ve Ticaret vekAletlerinin yaptığı tetkikat bitmit 
ve neticeleri teıbit edilerek kanun liyi!.ası ahkimını tanzim için 
Ziraat vekllcti iiboratuvar şeflerinden Sait, sanayi müdiirü Şerif 
inhisarlar vekileti müfettişlerinden Rasim, hukuk müıaviri Galip 
beylerden mürekkep bir komisyon faal iyete başlamıştır. 

-=====::::::m:-=::a== ı:::::====== -==========::a 
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Rus sularında 
l lJsuarafı l inci sa} fadıı J 

mt\'ZUu bahis olduğu gurctinde cevap 
verilmiştir. 

Japonyının büıtin demiryollarında 
yüzde 50 tenzilAıla Japon kıt:ıatının 

nakline vı şarkı Çin demir)ollmnın 
muhafazası için sevkedıl~cek kıtaaıın 

meccani olara ı, nakline müteallik bir 
itilU akdedilmesi hakkında .ı teklif, 
demtı yolları mlidUriyeı.inln 11lthiycti 1 

hartclndedır. 

M. Karahan. teklif ~dilmiş olan 
itilArın siyasi mahiyette olup teknik 
mahiyette olmadığını ve Sovyet Rus· 
yayla Japonya v~ Sovyet Hus~aylı 
Çin ıra .ınd:ıki mevcut muııhedelerl 

mUıecssir etmekte bulunduğunu iJAve 
etmi~tir. 

M. Karahan, l\1. lrota•ya Japonya 
nın te ,lifıyle do~rud:ın do~uya yap 
makta olduğu muıa ~rete l~t nadcn 
beyaz Rusların Mançu ide gir şmiş ol· 
duk arı faalıyeucn bııhseylem i~tlr. 

Mumaile~h. böyle bir müzıherctln 
~1. Iıoıa'nın ~erek t\l. Litvinofa ve 
gerek kcndis ne \'crır.lş olduğu temi 
r.ata muh3lif o'duğunu söylcm 'ştir 

M. Karahan, M. lrota•ya So\'yct 
hükômeti namına bu mesele hak ında 

iuhat ve Mançurlde teşek ~fil etmek 
Uzere lıul~nan devlet hakkında maJQ. 
mat vermesini rıca eylem',ıir. 

M lrota, bu mesele hakkındı aci
len Japon hUkOmetinln mUtıl easını 

al:ıcağmı vadeylem lştır. 

lzvestla'nın bir makalesl 
~loskova, 27 (A.A> - Tas ajan· 

sından: 

Balıkçılık meselesiyle rublenin te· 
davü!ii mesPleslnin hı'f surette hal
ledilmesinin ve bu suretle şimal su· 
larında Japon hukuk \'e men:ıliinln 
tesis \:e bunların mlid:ıfaası için icap 
eden tedbirlerin ittıhaz olunmasının 

znrurt olduğundan bahsetmiş olan 
Seivuhai fırkoıı reisinin hu beyanatını 
tefııir ve bu baptaki miltalealarını ser 
deden Izvestia diyor ki : 

f..ğer bu haber doğruysa, fU halde 
balıl\çılık me~elesinln hakiki vazıyeti· 
nln tayin ve Japon cfktrı umumlyesi 
cihan efkAn umumiyesinl fzlll edıl· 
mek isteniliyor. demektir. 

Japon balıkçılık müesseseleri mik· 
tannın tcnnkus etmiş olduıı;u iddiasını 

hakikaten tetabuk etmemektedir. Bil· 
akis bunların mlktan artmıştır. Hali 
hazırda Sovyet sularındaki So,·yet bı· 
lıK sanayiinin nisbeti 0/0 42, buna 
mukabil Japonl:ınn kl 1/ 0 58 d!r. 

Japonya•nın balık ıaydı meselesin· 
deki hukuku Rus - Japon balıkçılık 
muka velenaaıe&i) le tayin ve tesbit e· 
dilmıştir. 

Hakikatte mevıuu babsoian nokta, 
balıkçılık meselesi değildir. Belki b:ızı 
Japon mahafılinln Mançuri ve Chang· 
bai vakayiinden ıonrı işt'halan art
mı~ur. Ve Sovyct sularında talrh tec · 
rilbeaine kıyam etmek istiyorlat. Bu 

1 mahafıl, iştihalarını tadil edecek olur 
sa her şey yoluna girer. 

kumandasını deruhte etmek için 

ceoeral Ludendort•u davet ettik-

Jzmir bı?iediyesi 
Şehrin imarı için mü
tehassıs getirmek 

fikrinde 
lzmir, 27 (A.Aı - Belediye· 

nin Almanya Ye F ranıadan şeh
rin imarı ve inşaat işleri için 
mütehassıs getirmek teşebbüsü 
lımir mühendis ve mimarlar bir
liği azasının içtima aktetmelerine 
sebep oldu. istenilen mütehal?ı· 
110 Türkleı den bulunabileceği 
ileri sürDldO. 

Belediye reisi bey, l:elediyenin 
bazı imarat Ye inşaat işlerinde 

hatalar olduğunu, bu hususta 
tahkikat ve tedkikat yapı:aca
ğını, belediyenin daha müsait 

· - şartlarla Funısadao n ntenas:sı:s 

ve fen müdürü getirileceğini aöy· 
lüyor. Mesele münevverler ara
sında dedikoduları mucip ol
maktadır. 

Aydın tuka kongreal 
Aydın, 27 ( Vakıt ) - Aydan 

Cümhuriyct Halk fırkası villyet 
fevkalide kon~resi cuma günil 
toplandı. Yeni vilayet idare he
yetine meb'us Adnan, Fuat, mü
hendis Hıfzı, Do1<otr Mukadder, 
Avukat Neşet, çiftçi Etem Kad
ri, tüccardan R fat Muhittin, ve 
Sedat Nuri B ler uçilmişlerdir. 

Büyük kongre mümessilliğine 
çiftçi Etem Kadri, Avukat Ne
şet, Söke fırka reisi Hu:usi B.ler 
seçildi. ··············-···· ................................. ..... 
!erini haber almıştır. 

f renaa Jeaonyaya (8Cl0) mllıon 
vermı,ı 

Paıiı, 27 - Komünistlerin 
naşiri efkAn olan Liimanite ga· 
ıctsi Fransa hükürcetinin Japon
yaya\8CO} milyon frank kıymetinde 
askeri yardım(a bu 'unduğunu 
ve Fransa ile Japonya arasında 
Sovyet Rusyaya karşı tecavüzi 
manada hafi bir ittifak mevcut 
o'duğunu yazmaktadır. Bu gazete 
Tardiyö kabinasinin hakiki vazi
fesi Asyada silah ticareti yap
maktadır,, diyor. 

Amerika galeyanda 
Londra, '27 (A.A) - Nevyork· 

tan Daily Express gazetesine bil
dirıldiğine göre Japonya aley· 
hinde boykotaj tatbik edilmuini 
talep eden iıtidaya 5000 ki;i 
imza koymuıtur. 
Çin-Japon lhtllAfı ve Ruaye 

Moskova, 27 (A.A) - Şark 
şimendüfer hattının Japon askeri 
nakliyatı için kuHanılması hak
kında Japon ıefiri tarafıodan 

vaki olan talebe karşı hariciye 
komiseri vekil Karahan bazı 
itirazlar dermevan evlemiatir. 

Akdenfzde harp 
gemisi Bulundur

mıyaca klar 1 
işin içinde Çin meselesi ver 

(Şikago Tribün) gazetesinin 
Londra muhabiri lngiltere, 
Fransa ve ltalyanın uzak ıark 
meselelerinin halline kat' ar 
Akdenizdeki Istatükoyu mu· 
hafaza ıçin gizli bir muahede 
ill'zaladıklarını haber vermek· 
tedir. 

Malta muabedeıi namile 
tanılan bu muahede 8ç deY· 
Jetin bahriye mümessilleri ta· 
rafından Malta valisinin sara· 
yında imza edilmiş bulunuyor. 

Üç devlet, Çin meselelerin· 
de teşriki mesai edebilmek 
için bu muahedeyi aktettik· 
terini ve bu muahedenin 
bir ittifak teşkil etmediğini 
mukaddemede zikre\mekte
dirler. Bu suretle fiç dev!et 
Akdenizde harp gemiıi bu
lundurmıya lüzum görmiye
ccklerdir. 

Mnahede ıı-izli olduğu için 
Cemiyeti akvamın tastiluna 
srıo!unmıyacakhr. 

Muahede, lngilterenin Ro· 
ma sefiri Sir Graham tarafın· 
dan hazırlanmıştır. 

VAKiT - Bu haber evvelce 
Anadolu ajansı tarafından vcrilmittl 
Eğer doğruysa Şikar;o T~ibün hadise 
yi biraz ten\·ir etmiş olmaktıuır. 

Gazi Uz. 
Gazi Hz. dün ıaraydaki me

sai dairelerinde meşi'JJ olmuf lar 
l:>lt:: yeYl te .. r:f bu m mınnr~lnrclır. 

lzn1ırae 

Karşıyaka cinayeti• 
nln fallı yakalandı 
lzmir 27 ( V. kıt) - Beı S(Üd 

evvel Karşıyaka civ::!rında ıöför 
Nurinin esrarenıiz bir ıurette 
ö!dürüldüğü halde katillerin ba 
lunamaması matbuatta ve efkArı 
umumiyl:de dedikodulara sebep 
olmuştur. 

Katillerden Jaz Mehmet Çarll 
altı tuılasmda yakalanarak bugilll 
getirildi. 

Katil, cinayetin ıöföre niıao-
lanan Müşerref iımindel<i bit 
kızın yüzünden vukubulduğun~ 
tertibat alarak otomobilde şöfo
rfi ö ldürdükten sonra kaçtıkl• 
rını itiraf etti. 

Alfons tahtından 
vaz geçmiyor 1 

Madrit. 27 (A.A) - Sabık Jr 
panya kıralile amcası prens Şar
lde Burbon bir beyanoar118 

neşretmi§lerdir. Sabık lural b~ 
beyannamede memleketindeki 
anarşi basecile sükutunu ibIAle 
mecbur oldu · unu ve hiç bir "~ .. . ,, 
kit haklarından feragat etmetP 
bu'unduhunu ıöyliyerek bütO~ 
lspanyolları kendi bayragı alt•: .. 
da toplanmıya davet eylenıe 

tedir. .. . b 
Bundan başka müıarunıleY 

aile reisi ııfatıle amcası preP~ 
Şar:er de Burl:onu kabul eY·:
mekte ve kıraliyete sadık ola 
lan bir hllk f1meti muvakk•t: 
teşkil eylemiye ve müesse: .. 
meclisini toplanmıya davetetııı 
tedir. 

lzmaraekı komünıstıe~beti 
Ankara, 27 (Vakıt) - Cı ill 

askeriyeye verilen komüoistl~ıl
bcııırlık tabkil· atına deva~ e id' 
mektedir. Maznunlar mllbiO' 
raflerda bııhıu~ır. 



ahmut Nedim Bey 
(8o11Yemenftll .. ) 

Senelik Siya f E rarı 
jfşa diyor 1 
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Millet mektepleri 1 
ne haldedir ? ,, 

Şehir meclisinde dünkü müzakere 

Y angırıların önüne geçmek ve 
zararlarını azaltmak için 

Şehir meclisi dün ikinci reis 
vekili Necip beyin riyasetinde 
toplandı. Tuzla köyünün Kartal 
kazasına rapb hakkındaki mül
kiye encümeni mazbatası kabul 
edildi. Belediye çöp kamyonları 
masarifi için tahsisat kalmadı

ğından bütçede münakale icrası 
hakkındaki makam tezkeresi 
bütçe encümenine havale edildi. 
Geçen celsede Latife Bekir ha
nım son zamanlardaki yangınlar 
hakkında bir takrir ver~işti. 
Makam namma fen işleri müdürü 
Ziya bey bu takrire ce'fap ve
rerek dedi ki: 

- Yangın ihbarı için üç vasıta 
vardır: Şehir telefonu, resmi 
telefon ve kuleler, itfaiye yan
gma geç gittiği takdirde yangın
lar tevessü etm~ktedir. 

Ziya B. , son çıkan yangınların 
yanan insanların ve kurtarılan

ların vaziyetleri hakkında uzun 
uı:uadıya izahat verdikten sonra 
Avrupada itfaiye te~kHatlarmın 

daha mükemmel olmasına rağ
men oralarda daha ziyade bu 
gibi facialara tesadüf edildiğini 

ve umumi yerlerde sık sık çıkan 
yangınlarda yüzlerce kişinin yan
dığını söyledi ve beyanatına ıu 
suretle deTam etti : 

- Telefon şirketiyle temas 
ettik. itfaiye için tek numara ih
dasını ileri ıürdük. Bunun feenen 
imkansız olduğunu öğrendik • 
Yalnız itfaiyeye iki hat vardı. 

Bunu dörde iblağ ettirdik. Diğer 
numaraların itfaiyeyi İfgal etme
meleri için itfaiyenin kendi işle
rinde kullanılmak üzre de mah
rem numaralar koy dm duk. 

Bu beyanat uzun bir müna
kaşa kapısını açh. Evvela takrir 
sahibi itiraz etti. Verilen izahatı 
noksa!ll gördü ve: 

- Ben Avrnpa şehirlerinden 
malumat istemedim. Burasını sor
dum. Telefon şirketinin tek nu-
marası vardır. Kendi kullanacağı· 
na biı:e denetmelidir. Bugünkü 
şekil ıakattır dedi. 

Dr. Hikmet B. - Ahşap ve 
büyük evler oda oda kiraya ve-
rilmekte ve bir evde yüzlerce 
kiti oturmaktadır. Bu evler yan
gın için çok fenadır. insanların 
61mesine amildir bu iş ne oluyor? 

Mehmet Ali B. - Yangın vu
kuunda itfaiye neferleri yangın 
yerlerini iyice aramahdır, noksan 
yapılıyor. 

Galip Bahtiyar B. - Adam 
kurtarmak için itfaiyemizde teç-
hizat yok. 
Münakaşa daha bir müddet 

deTam etti. Ondan sonra müıa
kerenin kifayetine karar verildi. 

İtfaiyenin her Türlü noksanla
larınm dairei aidesince nazarı 

dikkate alınarak bütçenin yapıl
ması kaydile bu münakaşa ka
pandı. Aynı zamanda ahşap ev-
lerin oda oda kiraya verilmeme
si hakkındaki eski kararın daha 
sıkı bir surette tatbiki cibetine 
gidilmesi takarrür etti. Agopyan 
hanında, film deposu yüziinden 
YU.kua gelen faciaya ait malu
mat istenilmişti. Fen müdürü 
Ziya B. buna da cevaben dedi ki: 

- Filimlerin muayyen bir 
miktardan fazlası şehir baricin· 
dedir. Yalmz filim depoları hak
kında kat'i tedbirler aldık. Fa
tihte Kurşunlu medreıeleriodea 

birisini umuml filim deposu ha
line ifrağ edeceğiz. Bu suretle 
ifJim depolarindan mütevellit 
tehJike de zail olacaktır. 

Bu izahat kafi görülerek harf 
inkılabından biri MiHet meptep
lerinin geçirdiği safha hakkın
da gene geçen ceJsede verilen 
takririn müzak~resine geçildi. 
Maarif müdürü Haydar B. söz 
aldı ve dedi ki: 

- Harf inkılabrndan biri açı

lan Milfet mektepleriyle kaydo
lan ve diploma alan talebenin 
istatistiğini okuyacağım. 

928 senesinde hiç okuma bil
miyenJere mahsus 1716 A ders
hanesi ve Türk harflerini bilip 
te tptidai malumat almak isti
yenlcre mahsus o\an 807 (B) 
dershanesi açılmıştır. Ayni se
ne de her iki dershaneye 51196 
fa kek 72195 hanım kaydedilmiş 
fakat 3405'2 Erkek 52057 hanım 
dip:oma almıthr. 

929 da 487 A ve 470 B ders
hanesi açılmış o~up 20643 erkek 
21787 i anım !ı:aydedilmiş ve 
7001 erkek 7689 hanıma şaha
detname verilmiştir. 

9.,,0 senesinde 411 A dersha
nesi ve 335 B dershanesi açıl
mış oJup 13594 erkek 9703 
hanım kaydedilmiş ve 6234 er~ 
kek 3960 hanıma nsika veril
miştir. 

Bundan başka 928 senesinde 
devair ve müessesata müfettiş
ler gönderdik oralarda açılan 
kurslarda yetişen 16436 kişiye 
de diploma verilmiştir. 

931 senesi zarfında 410 A 
dersanesi 93 B dersanesi küşat 
edilmiştir. Buralara 9u75 erkek 
16694 hanım kaydolunmuştur. 

Fakat tedris senesi sonu he· 
nüz gelmediği cihetle kaç kişinini 
diploma alacağını bilemem. Bu 
sene 1 O Kanuoisaniyc hadar 
mekteplere kaydedilenler munta· 
zaman devam ettiler. Fakat 10 
Kanunusaniden sonra havaların 
bozması, Ramazan, Bayram, 
Grip gibi sebeblerden dolayı 
devamlar azaldı. Maahaza Kay· 
makamlıklar devam etmeyenle
rin listelerini hazırlamaktadırlar. 

iiç sene zarfında bu mektep
lere 181 bin küsür lira para 
sarfedilmiştir. 

Belediye reis muavini Hamit 
lıey - Millet mektepleri hakkın
da vali beyin mütemmim izahatı 
vardır. Gelecek celseye talikini 
rica ederim. 

Bu teklif kabul edilerek bu 
meselenin bir karara raptı başka 
güne bırakıldı ve birinci celseye 
nihayet verildi. 

ikinci celsede 930 - 931 senesi 
belediye ve vilayet bütçelerinin 
tetkiki hesap raporunun müza
keresine geçildi. Bu raporun va
ridat kısmı geçen günkü içtima
larda ikmal edilmişti. Dün masraf 
kısmına geçildi. Evvela vilayet 
kıımı okundu ve madde madde 
fasıl fasıl reye konuldu. Bu ra
porun yollar ve bilhassa maarif 
kısımları epiyce münakaşalara 

yol açtı. Levazımı tedr!siyenin 
alınma ve dağıtılma usullerile ana 
mekteplerinin mevcut olmamaları 
ve fakir talebenin ue suretle hi
maye edildikleri hakkında birçok 

Günün Muhbrası 1 
Takvim - Pazar 28 Şubat 2 

inci ay 1932. 21 Şevval 1350 Senenin 
g-eçen günleri: 60 kalan günler- 304. 
Güneş - Do~uşu: 6,41 Baaşı. 17,55 
Namaz vakitleri - S:ıbah: 5 32 

Üğle: 12. 27: ikindi I 5.31 : Akşam : 17 ,58 
Yatsı: 19.25. imsak: 5,2 

Hava - Dün en fazla sıcaklık na
kıs 1,5, en az nakıs 5 dereceydi. Bugün 
rüzgılr poyrazdan esecek, ha\'& kapalı 
olacak ve fasılalı suretce kar yağacaktır. 

Radyo 
lstanbul - 18 den 19 a l<adır 

gramofon 19,30dan 20,30 a kadar Bedayi 
musiki heyeti, 20,30 dan 21 e kadıır 

gramofonla opera, 21 den 22 ye ka
dar Kemal Niyazi bey heyeti 22 den 
22,30 a k:ıdar tango. 

Viyana - 11 kem, piyano ve ko
royla Bach konseri - 12 senfonik lrnn
ser - 13,25 Viyana senfonik orıcestrası 

tarafından konser - 16 Sebiller hakkın
da musahabe - 16,30 Jozef Holu.r 
orkestrası tarafından konser - 18,50 
keman ve viyolonsel J, on seri - 19.,20 
konferans, bugünkü Asya. eski Avuru
pa - 21.10 Roma karnavalı isimli ope· 
ra komik - 23,40 dans. 

Heilsberg - 8 konser - 12 
mus!ki - 12,30 lise Veis tarafından -
13 konser - 14,30 kış sporlan - 17 
konser: Smıus, Suppe, l\lilloker'in eser
leri - I 8.30 org ve koroyla Bach'ın 

pıırçalan - 21 l:lerlinden nakil, dııns 
Bükreş - l l,15 çocuklar için -

11,30 dini musiki - 12 konser - 13 
ve 14 plak - 17 halk musikis, 0 21 
bir opera komik. 

Roma - 12 Dante'nin evinden 
nakil - 13,30 koro ve sazla konser -
18 senfonik konser - 20 30 lngilizce 
parçalar - 2 I operet. 

Praga - 8,30 Karlsbad'dan nakil-
10 Brüno'dan nakil - 12 Çek musiki
si - 16 milli tiyatrodan nakil - 20 
konser - 21 orkestra konseri - 22 
saat başı - 2:~.20 dans. 

Kalpte 

DELİLER ÇOGALIYOR 
Şatodaki cinayet bütün civaı· 

halkını şiddetle alakadar etmiştL 
Gazeteler hususi muhabirlerini 
gönderdiler. Ve kont Kastelmey
ramn etrafını sardılar. Bir çok he 
vesliler meseleyle uğraşarak nok
tai nazar serdettiler. Hatta, Nis 
şehrinden hususi bir polis hafiye
si, yanında iki çobanla şatoya 
geldi. Bu çobanlann cinayetleri 
bulmak hususunda f ev kala de ihti
sasları varmış. Velhasıl şato, me
raklılarla doldu. 

Sade F ranoy yerinden kıpırda
mamıştı. Bal ayını ve tatil müd -
detini sakin geçirmek istiyordu. 

Kont, cinayetten haberdar o -
lur olmaz, mühendis Lartiğe ha
ber gönderdi ve gelir gelmez: 

- Olur şey değil, dedi, vak!a 
şimdiye kadar caniler hiç bir şe -
yin önünden çekilmiş değillerse 
de, bu derecede müterakki olduk~ 
larını bilmiyordum. Hiç bir iz 
bırakmadan kaçmışlar ve nasıl şa
toya girmişler? 

Jan Lartig sesini çıkarmıyordu. 
Sadece dinliyor ve yfü:ünü göster
mek istemiyormuş gibi başını baş~ 
ka tarafa çeviriyordu. O gece iyi 
uyumamıştı. Sonyanın hatırasiy -
le, rüyasında mütemadiyen onu::ı 
la uğraşmıştı. Elenayla onun iki 
maceraperest oluşu ,muhakkaktı, 
fakat bunu nasıl konta söyliyecek
ti. Kont Elenaya delicesine aşık~ 
tı. Hoş, hakikati söylese bile, e -
linde bizzat F ranoyun yani polis 
hafiyesi Krapotun bile kafi olma
dıihnı söylediği ~elillerden ba~ka 
delil de yoktu. Binaenaleyh sus
mak, ve konta hic bir şey söyle
memek lazımdı. Kendi kendine: 

- Daha kuvvetli ve baska de
liller bulana kadar bekle~ek la • 
zım, diyordu, ve bunları elde e • 
der etme?; onların maskelerini a· 

İğne Tefrik& 

18 

Nakleden: fa. 

K . . ~k -d n oııle.1'1 ont, sesını çı arma a ıı· 

takip ediyordu. lçerde, bütün .k
0 iş 

solların gözlerinin altüst edıllıle.• 
olduğunu fakat her şeyin _ahnı:çi• 
mış olduğunu gördüler. Hız~~ .. ~ 
ler, Marginin odasındaki k~Ç:ıı 
çelik kasanın çalınmış oldugu 
haber verdiler. Larşe sordu: 

- Bu çelik kasa nasıldı? 
Kont cevap veı·di: de. 
- Şatonun öteki odalar~. ı· 

buna benzerlerini v.örebilirsı~ı 
o loıl' 

Amcam bunların dört asırlık o • 
ğunu söyler. Garip kilitleri ~ade 
dır ve fakat anahtarların nere 
oldu~unu kimse bilmez. bit 

Bu odada bu kasalardan 
tanesi mi varmış? 

-Evet. 
- Sikletini de bilmek Iazıırı:J 

fRitmedı 

Fransızlar 
Kolayca boşanabilmek f~lrt 

Letonyaya gid!yorlar 
3 

(Matin) gazetesinin yazdığıJ1ll 
göre Fransız hükumeti, Letoıı~e. 
hükUmeti nezdinde teşebbüsat • 
bulunarak, Letonya mahke:aıele. 
rinin Fransızlara kolayca tılak ~.31 • tı • 
rarı vermesini protesto etnı11_ • 
Fransızlara nazaran Letonya ~"tt 
nunu medenisinin bu tatbilc:•t 
Fransız hükümranlık hakkına 1 

tecavuz teşkU etmektedir. di' 

Budapeşte - 12 orkestra kon
seı i - 17,l:i Sarayda verilen konserden 
nakil - 19 konser ve Tsigan musiki
si - rn,20 Feenlibe opereti - 24 
Tsigan musikisi. 

:: ~ağı alabilirim. 

Bu teşebbüse sebep olan he. J 

se şudur: Dusseldof' da bulund1l~ 
sırada bir Holandalıyla evleı:t~f' 
olan bir Fransız doktoru, k_?-t151

11
• 

le .gecinememiye başlamış, Hol~~, 
dalı kadın memleketine dönı1l 1~ 
ve tılak istemi~se de muvaff al<?~, 
mamıştır. Kadın, buradan F·~~ 
şehrine gitmiş, orada bir kaÇ ~· 
kaldıktan sonra tılak kararı al~ıı' 
tır. Bununla beraber, Fransıı Jto' 
nununa gÖYe, doldor, eP an ~~ 
lan<lalı kadıJlJn kocası savılrr'13 

devam etmekteClit. / 

Moskova - 20 köylü gazetesi -
21 kitle hareketleri - 23 Almanca ve 
İngilizce konferans. 

Oslo - 23,05 hafif musiki 
23,35 dans. 

Varşova - 11 Lemberg'den na
kil - 14,15 senfonik konser - 16 
koro heyeti - 18,45 konser - 21,15 
halk konseri : Meyerbeer, Mac Oovel, 
Puccini, Tchaikovsky, Straus, Gal, Of
fenbach v. s. v s. nin eserlerinden -
24 dans. 

1 SPOR 1 
Antirenör ve milli 
takım kadrosu 

Milli takımın gençleştirilmesi 
meselesi atrafında münakaşalar 
devam etmektedir. Bu arada 
futbol antirenörünüo talep üze
rine federasyona bir rapor ver
diii ve bu raporda Milli takımın 
en belli başlı sayılan unsurları-

nm kamiJen takundan çıkarılması 
lazım geldiğıni bildirdiği ortaya 
atılmıştır. Dün federasyon reisi 
Hamdi Emin beye sordu~ böyle 
bir şey olmadığı cevabını verdi. 

Eu mesele üzerinde düşiindük
lerimizi ayrıca yazacağız. 

··;~·;ii;;··;~;~i<l·~···~·;···b·t; .. i;k;·;;;·"t;: .. 
menniler serdedildi. 

Bundan başka bilhassa maa
rif fas 'ından hemen birçok mad
delere ait tahsisatın ihtiyaç mev
cut olduğu halde sarfedılmemeiİ 
ve bu yekfinun 300 bin lirayı 
mütecaviz olması haklı itiraı.ları 
davet etti. Bütün bu talep ve 
itirazlar hakkında maarif müdü
rü Haydar beyin tetkikat icra 
ederek gelecak celsede izahat 
vermesi tensip olundu, vakit çok 
geç olmuştu. içtima müddeti de 
azalmıştı. Yarın saat on dörtte 
toplanılmak üzre celseye nihayet 
verildi. 

Şatoya geldikleri zaman jan -
darmalar tetkjkat yapmış bulunu
yorlardı. Lartig bundan bir hayli 
endişeye düştü. Bu adamlar, muh 
temel bazı izleri siJ,miş olabilirler
di. Bununla beraber, şatoya ge • 
len sivil polislerden mehareti ve 
mantı kıy la tanmı:uş müf eUiş Lar 
şe de vardı. Onunla görüşmek 
her halde iyi olacaktı. 

Obenin cesedi bir odaya nak -
ledilmişti. Yarası alelade bir ya
raydı. Ondan bir şey anlamak ka 
bil de~ildi. Jandarmalar her ta• 
rafta katil aletini aramışlar fakat" 
bulamamışlardı. Müfetiş Larşe 
cesedi ~östererek : 

- Bundan bir sey öğrenmek 
kabil olmıyacak. Ölü sırrını mu -
hafaza ediyor. Eµ iyisi morga 
gönderelim.Bu suretle cinayetin sa 
at kaçta olduğunu anlamış oluruz. 
Şüphesiz hu cinayet tahammüden 
yapılmış de!iildir. Adamca~ız hır
sızla karşılaşmıs, hrrsız da mey

~--------~--------~------..-' 
Bugün akşam saat fstJnbul Bd~diqesl~ 

21 ,30 da ŞıhirTiyat~oS 

!~~~Ü~ !~~~~ \11111111\\\111111 

Yazan: M. A. ve 1 111111 
Otto E. Hasse 111 

Tercüme eden: \\l\fl\\\ 
Nabi Zeki 
Tenzilatlı haJk geces~ 

Raşit Rıza TiyatroS11 

Şehzadebaşında 
11
,r 

Bu akş:ım saat 21.30 da (SS 11 : r ı:ı Hastahğı) vodvil 8 perde. .a ıere 
Reşat r\uri bey. Zabitana mua\!ıt1l ~r. 
ve talebeye birin.~i .. 50, duhuliye ~Odıl;Ôf 

Çarşamba gunu akşa~ı Ka) 
Süreyya sinemasında. (Aktor ~ 

BORSA 
dana çıkmam::ı.k için, bir cinayet 1--------~~....ı-r:; 
yapmayı tercih etmiştir. 27 Şubat 932 ıı-.;.;A.:..çıl_d.;..1 

--

Lartif~, müfettişle beraber C0.· Kambiyo 
sedin bulunduğu kayıkhaneye git- Frnsız Frangı 
ti. 1 lngiliz lirası Kr. 

- Hırsız bu tarafa doğru p.idi- .. T.L. mukabll! noıar 
yordu. Kapı kilitJi. Zorlandığı
na dair bir emare d eyok. Maama
fih kayıkların ve motörlerin yerli 
yerinde olup olmadığmı bir tetkik 
edelim. 

Her şey yerli yerinde duruyor
du. Hiz.metciler de hiç bir kaYJk 
ve motörün eksilmediğini söyledi
ler. Larşe: 

- Esasen emindim. Evvela, 
hırsız adaya gelmiştir. Sonra da 
Marginin adamları hiç bir kayığın 
buraya yanaştığım görmemişler • 
dir. bu da muhakkak. 

Lartig kayıkhaneyi tetkik edi -
yordu. Deniz kapısı suyun sathın 
dan üç kadem a.şağı inen demir 
bir parmaklıktı ve kilitliydi. Mü 
hendis, eline bir sırık almış, ka -
yıkhanenin dibini aradı, ölçtü. 
Tamam dokuz kademdi. Mühen
dis bu hususiyetleri not ediyord·u. 
Larşeye: 

- Haydi, dedi, dönelim. 

.... Liret 
Belıp 
Drahmi 

Is. Frank 
Leva t 467 

Florin 1 17 75 

Kuron 16 .... .... ... 
" .. 

Şilin~ 
Pezeca 
Mark 
7.lotl 

" " [' engi) 
" .. Ley 
[ Tilrk lirası Dinar 
Çervoneç Kıırus 

Nukut 
20 Frank [Fransız ~ 

ı Jscerlln (lngUlzı 

1 Dolar (Amerika) 
20 Liret [ lcalya 

BORSA 
Altın 
l\ leci diye 
B:ınkonot 

167 J 
729 
20850 
216 

.. ______ ..... 
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Türkiye ve Irak arasında 
samimi münasebetler 

Yeni sefir Emir Zeyit muharri
rimize hislerini anlatıyor 

-30------ TARİH EL KİTABI 

Milittan bir uır evveline kadar bu itikatlar devam etti. Mııırlılar 
Türklerden (Doğan) ve (Kurt) kudıiyetlerini aldılar. Muakddea olan 
ıünet mabudunu da aldılar. 

Mııır itikatlarına göre Güneı, Oziriı, batbktan aonra karanlık baaıyo""' 
du. Yani karanlık basınca Oziriıin düımanı (Set) mabudu meydana çı• 
layordu. Ondan ıonra (İziı) ay halinde .meydana çıkıyordu. 

Ertesi gün doğan güneı Oziriıin oğlu (Horüa) idi. Bu baba, oiul, 
anadır. 

Oziria babayı, lziı anayı, Horüa çocuğu temsil eder. Vahdet teeuüa 
ettikçe mibutlann adedi de azlmııtır. Hatta payitahtlar değiıtikçe merkez 
lerin mi.butlan diğerlerinin fevkine çıkarılmak iıtenmittir. Meseli (Tiniı) 
hanedanından Pepi (Menhpiı) Henfiıi payitaht yapınca bu tehrin mabudu 
olan ve insan tekliade tasavvur edilen (Amon) un bütün mi.butların fev • 
kinde olmumı istedi. Fakat bu mi but kuvvetli olamıyordu. Çünkü kral 
için ıünete mensup bir mi buda tapınmak lizımdı. Fakat Pepi ne Ozirisi 
De de Horüaü mabut olarak almak istemiyordu. Bunları alamayınca tüne· 
fe mensup olan (Ra) yı mabut telikki etti ve Menfiıin mibudu bu auret• 
le (Amon - Ra) oldu. 

Ruhun ebedlretl ı 

Mııırblar ruhun ebediyetine ve ruhun bir gün tekrar ceaede geleceğine 
lranidiler. Cesedi bozmadan mumya-larlar, öyle gömerlerdi. Ehramlar ce· 
setleri muhafaza eden birer mezardan bqka bir şey değildi. Mııır itikat • 
lanna göre ruhlar ölümden sonra mabut Oziriıin huzurunda muhakeme o • 
lurlarcb 

Mıaır .. n'•b ı 

• M11ır aan'atmın en bariz cephesi mimaridir. Mimarinin ruhunu veren :::r. Mi.betler büyük ve yüksek yapılırdı. (Karnak) mibedinin kalan 
bunu iıpat eder. 

Ehranll•rı 

Runlann en yübeii '1ükümdar (Keopı) a ait olan mezardır. 143 metre 
JUkaeldijindeydi. Şimdi 137 metre irtifaındadır. 

Bu mezarı yapmak için (200,000) kiti (20) sene çalıımıtbr. Keopı eh· 
~daki tqlann bir dıl'ı (120 santim) olmak üzere bir milyon iki yüz 
Vllll ıeçer. 

Bu ehramlar milleti ezmİf, İtçiyi harap etmiı, Mııırı büyük harpler 
ha>ınrı kadar harap etmittir. 

Herkel ve realm ı 

.._ H~ltrqbk da dini mahiyetteydi. Sütunlkl', sütun ~bldan çok e • 
-......UJet)idir. 

Re.imlerde çehrelerin hakikate mutabakatine çok dikkat ederler. Bi· 
hl12±ki iloyah resimlerde tabiat tanirleri yoktur. 

Şeker işi müddei umumilikte 
~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~ 

Alpullu fabrikası erkanı şirketin vaziyetini 

• 

• 

izah ediyorlar 

------- TARİH EL KİTABI 31-
Mısırda ilk yazı ı 

Mııırda ilk yazı Hiyeroğliftir. Bu yazıda bir teY anlatmak için resmi· 
ni yapmak usuldür. Yazılan papirüsler üıtüne yontulmuı kamııla ve iıten 
yapılmıı mürekkeple yazılırdı. Bunlarla kitaplar vücuda getirdiler (Ruhla· 
nn iliçları) adını veridkleri kürüphanelerde sakladılar. Mısırda edebiyat 
da diğer ıan'atlar gibi diniydi. 

Musiki ve lllm : 

Mısırlılar muıiki ileti olarak harp ve flüt çalardı. Hendese, kozmoğraf 
ya, hesap inkitaf elmit tir. Tıbba ait eıerer de bulunmu§tur. 

Mııır san'atı hayali ta değil dine ve devlete hasrolunmuıtu. Onun bariz 
aıfab budur. • 

- Fenike -

coıran vaziyet • 

Fenike Suriyenin ıahil mıntakasıdır. Bu ıahil (Kannel) dağı burnun• 
dan itibaren timale doğru uzamr. Li·manlar arasında deniz münuebeti, 
karadan teıiı edilecek münasebetten daha kolaydır. Çok defa dağların 
sahile amut istikametler almasından dolayı kara yollan müıkülitla kap • 
bdır. Ahalinin gemiciliii çabuk öğrenmesine bu vaziyet ıebep olmuttur. 

Fenlkede •h•ll ı 

ilk ahalinin kimlerden mürekkep oldutu belli değildir. Fakat Fenike· 
liler iımini alan ve ilk (Fenike) medeniyetini kuranlar milattan evvel 
(2800) .eneaine doiru buraya gelen (Orta Asyalılar) dır • 

(Sayda) dan çıkanlan eıki Fenike kafa taslan Orta Asyalıların kafa 
taslarımn aynidir. Fenikeliler büyük devlet te,kil etmediler. 

Fenikeliler sahil boyunca müatakil tehirler vücuda getirdiler: (Sayda, 
Sur, Tir, Sidon, Berut, Arvat, Akko, Bibloı) gibi. 

Bu tehirler bir vadinin nihayetinde ya bir burunda yahut da bir adada 
teıekkül etmiıtir. 

Fenike tarihi hakkında malOm•t ı 

Fenike tarihi iyi bilinmiyor. Çünkü hiç bir kitap kalmamıfbr. Ele ge
çen kitaplar da azdır. Fenike hakkında malUınat, (Tevrattan), (Mııır ve 
Aaur) kitabelerinden ve (Yunan), (Roma) muharrirlerinden abnmııtır. 

Fenlkede idare ı 

F enikenin bazı tehirleri krallar ve bazı tehirleri de halk tarafmdan ida 
re olunurdu. 

Fenikeliler milattan evel (9) uncu asnn nihayetinde (Kartaca) mlls. 
temlelreeini teeiı ettiler. Kartaca müstemlekeainin teaiıine dahili bir mu • 



berveçhi aliydi: Trakya ihtiyacına bile tekabül e- rak Uşa )qekcri lstanbula gelin-
lstanbul Alpulluda demiyeeek derec.ecleydi. Ve ora· ciye kadar geçecek müddet zar

Toz şeker 26 vağon 75 vagon dan lstanbula şeker getirip sat • fında piyasaya bir genişlik olmak Memleketimize Kimler 
Gelebilecek ? 

Doubl rafine şek. 167 ,, 2 ,, mak şirketi için aykırı bir hareket üzere kendi mevcudu olan 20 va-
Küb şeke 152 ,, 7 ,, olacakb. gondan on üçünü bilahara Uşak-

Bu miktarlardan anlaşıldı?i ı lstanbuldaki mevcut 26 vagon tan gelecek tekerlerle istipdal et· 
veçhile şirketin elinde toz şeker o- toz şekerin bir miktarıysa daha mek üzere Uşak şekeriymiş gibi 
larak 101 vagon §eker kalmıştı. evvel resmi devaire satılmış bulu· tüccara teslim etmeyi kabul etmiş· Yeni bir seyrüseler talımatna- zacak ve her beyannameye fo-
Dubl rafine ve küp şekerler mev· nuyordu. Gününde teslim edile- tir. mesi dün vıJayete tebJig edilmiş- toğrafini yapışhracakhr. 
cudu az cok mühim olmakla be- bilmek icin bunların da muhafa- Görülüyor ki bu muamele Al· tir aynen alıyoruz: Konso'os bu beyannamenin bir, 
raber piyasada da bu çıkıştan ec· zasına sirket mecburdu. Nihayet pullu için hiç bir karı tazammun 1 - Yüz eHilik listeye dahil parçasını alıkoyarak diğer ikisinf 
nebi şekerleri kô.fi miktarda mev- lstanbulda satılabilecek toz §eker etmemekte, münhasrran lstanbu- olanlarla Türk tabiiyetinden is- U 
cut olduğu için dubl rafine ve ke~- miktarı 20 vagon derecesinde kal lu toz şekersiz bırakmamak ıçın k Dahiliye vekileti Emniyet iş. • 
me ~eker ihtiyacı mevzuuhabis ol- mıştı. yapılmı, bir delalet ve tavassuttan at edilmif ve sakit hanedana müdürlüğüne gönderecek ve be-
mamıştır. Asıl buhran toz §eker Normal satısa devam edildiği ibaret bulunmaktadır. mensup olduğundan dolayı milli yanname sahibi hakkında vuku'; 
üzerinde hissolunmu• ve •irketimi takdirde bu da iki gu"n 1i'k İstanbul Böyle bir tavassutun lstanbul hudut haricine çıkarılmış olan- k , t 

'l' -s bulaca iı ar üzerine pasapor ,r 
zin niçin toz şeker satışlarına de· ihtiyacı demektir. Binaenaleyh için faydalı olduğundaysa şüphe fardan maada Türk pasaportu 

verecektir. va.m etmek suretiyle buhranı izale §İrketirı hu şekerleri de satmak yoktur. Uşaktan bu ilk sabş mu· almaksızın ecnebi bir memlekete 
etmediği her tarafta söylenmiye suretivle iki gün daha idare etme· kabilinde gelen şekerler ancak 27 kaçmış olan Türk tebası ikinci 3 - Türkiye Büyük Millet mec-
ba~lanmıttır. si, nihayet maruz kalman buhra- tubatta İstanbul limarur..a muva • liıi hükumeti ve Cümhuriyet pa• 

Şirketin bn husustakı" mu"'la"ha • nı iki gu''n sonra hissettirmekten salat etmi•, halbuki Alpullu •İr· maddede yaıô usul dairsinde r 
':t -s 1 k ı b ı· J saportile ecnebi memleketlerine zalarını bir iki noktada hülasa e· ibaret bir şey yapabilirdi. Fakat keti on iki gün evvel, hu sekerler meme etimize ge e i ır er. 

debiliriz: buna mukabil şirket elinde hiç toz mu1{abiHni piyasaya vermiştir • 2 - A- Hiç pasapart olma· gitmiş ve Türk YatandaşhğıDJ 
Fabrikada mevcut görünen 76 ~eker kalmadıP,-rnı haber alacak o· 27 9t1batta gelen U§ak şekerle~ dan ecnebi memleketlerine gt- kaybetmemiı olanlar avdet ede-

vagon toz ~eker Trakva havalisi· lan pivasanm her hangi bir suret- rl Alnullu ambarlıı.nna girm1ı;tir. den. bilir. 
nin yeni §eker istihsali zamanına te teskini daha güç olacaktı. Ve Alpullu on, on iki P.iin müddet- 8 • Osmanlı pasaportu alarak 4 _ Türl<iye cümhuriyeti ma• 
kadar olan ihtivacma b!le teka~ü1 Şirketimiz bütün stokunu bi - le k~ndi §ekerlerine hiç bir faiz, 
edemiyecek miktardavdı. Ve fil. tirdikten sonl"a, böyle bir vazıyet "'f". ;~r k,..m:svon ve mcn~l"l'l.t bek- ecneci meınJeketJerine giden. kamatı tarafmdan verilmiş pasa• 
vaki normal bir surette fabrika • muvacehesinde kalmaktansa iki le~eksizin tüccara vermiş bulun· D - Ôtedenberi ecnebi bir portla lstanbulu terketmiş gayri 
dan her ay Trakya havalis!ne <25, gün evvel satı!larını tevkif etmek du. memlekette o!up ta beş sene mübadil Ortodoks Rumlarla fa .. 
30) va~on §eker .-atılıyordu. Şir. ve dilfer taraftan derhal hükilme- Hükamete vaki müracaat ne· müddetle Türk konso!oshaneleri· tanbulda bu'.unan aile reislerine 
ket pancar müstahsillerini MÜm • te İzahat vermek, meclisi idare- ticesinde alınan rlirektifler ve mec ne müracaat ederek kayıtlarını 
kün mertebe sekersiz Lırakma • nin veni bir kararını alabilmek lisi idııtrece yen;..len vazıyet müta- iltihak etmek üzre geJecek olan 

. tescil ettirip tabiiyet veı:cikası Ye 
m~k vııo fabr!kı:ı rnın•:ılı;:~"m'la (!~ icin te~.,bbüuta giri§mi§ ve fazla laa edilerek itt'haz olunııı.n karar kız ve erkek çocuklar ve reıit 
günün birinde ecnebi ,ekerinin sa- "'arak ls•anbul piyasasını toz şe· üzerine a~h·!ar kin eski fiat mu - ya pasaport aJmıyan Türk teba· bile olsa evlenmemİf kızlar ye 
tılmaaı ~ibi garip bir vazryete ker tereffilünden k-1rtarmak eneli- hafa7." ed;Jmekl~ beraber, mik· ası memleketimize gelmek ist~ reşit oğlu etabli tanınmtı dul 
ma"'U:!: ka!mama.ın iç;n fabrikııt. ela şesiyle o oünlerde lstanbula gel - tar itibaryile bazı tahdidata riayet dikleri takdirde 6tedenberi o1ur-
cüz't hir sfol.ı:: muhl\faza ~tmek i". miş olan U§ak şeker fabrikası .mü· edilmesi ve toptan4:1 tacirlerin cu· makta oldukları yerin Türk kon- analar hakkında olunacak mua• 
teıniştir ki 75 vıtc:ron bu hesaba dürüyle lst!lnbul tüccarlRrınm te· val başma a!tmış ln~rustan faz· solo.sbanelerine ve orada lı:onso- mele Türkiye ile Yunanistan ara"' 
:nazaran norm~I 1l1tiyar d("ı""~kt1r. masım temin e"71em1~tir. Bu temas la zam yapılmamaST hftklcrnda ta - sında yapılmış ve 11 haziran 930 
B k if' d hh 1 ı ·h b Joshane yoksa en yakın konso· 

11 mi tarın da =1ıt;vara Jtaf; tyel • neticeBin e u,eı.k ,eker fabrik~st a üt 5r a mması gı i :ı\ZI tedbir- tarihinde Ankarada imza edilmiı 
mi~eceğini dü'}iln~iPH\ içindi~ ki dört be, yüz vagon raddesindeki ler ittihaz edilerek sahslar tanzim 1osbaneye bizzat müracaat ede-
avlık satr~J,,.nn' fabrike. har.ı-.smd"' toz şeker stokundan lstanbula sa· olunmuı ve P-iinlerdt'lnheri rl'.zete· rek alacağı üç parça beyanna- olan mukaveleye ve Muhtelit 
bile normal miktarda de~ll, av- tış yıı.llmayı eıaı itibariyle kabul ferde görüldüfTü veçhile şirket es· menin her hanesinde yaz.ıh sual- mübadele komisyonu Türk he• 
da an~ak (14) "-""r.~n2' mfüıaade etmekle beraber, nakliye masra· ki fiat üzerinden ıab,lanna de • tere açık ve sarih cevaplar ya- yeti murahhasası reisliğinden 
etmek ~tll'P.f+ .. le İ~arevi düıı;ünmi - fını ll.Vaf1"l'\lan ve sairevi hesap e- varı etmistir. m......................................................... konsoloslara YUku bulacak it'ara 
ye mecbur kalmı,, v~ bu ~111ksftt- der~k sırf lst!'.\nbula 40 kurusa sa· Bu arada seke,.Je;mecilerin de iade olunmak tartiyle ödünç ola - f d 1 T b d · · göre i a e i ir. a iiyetin en 
la bi,t ün Trakv1t vil.3.v~tlerine vt hş ir.:n tücar1ftrla mutabık k2'lmış bir mürac~ati vaki olmu~tu. Şir • rak on bet vagon teker verilmiş, 
belerliye ri-.,P.,et'· .. ;ne mfö-ar;,.at e- ve ille parti olarl\k tüccara 13 va- ketten f'.tn be~ va~on toz seker h.- buna mukabil de kendilerinden şüphe edilenlere dairei aidesince 
dt""rek. ,,.Jchttı t~..JJ..• ı-1,.Ti jzah et • gon !eker Htmışbr. lep ettiler. O günlerde h~nüz ıa- bir dipozito alınmı~tır. Bu teker - yapılacak tahkikat neticesinde 
,,,;~ ,. P.."'!r han~ b;r fiı-t t~1"eHfü!- Sirket?miz bu satışta münhası· hş hakkında bir karar olmadığı den on beg vagonu· teslim edilmiş tabiiyeti tesbit edildikten sonra 
ft~ ~,. .... '" "T~ril'""\•Me~i ir:;n ken· ran-fsta"'but pivauı.•"nI tanımZ\k· ve şirketten alrnaeak şekerlerin bulunuyor. Ve alınan malumata pasaport verilebilir. 
cJ'3tnl"' mü,.aherette bulunulmasmı ta dan u,.ak seker fabrikasına la- dışında fa:r,)a f!~ tla !ahlmama • nazaran teslim edilen~ 1-~rlerden 
n.- etmi~tir. tanbul teker tÜccarlannı tanıtm"k smd"n !Üphe edildiği için §ckerle- bir kıs.mı, tekerleme imal!hna de 5 - 2 Temmuz 340ve17-11• 

~, 8~'-ıen1~ erörülü...,.or ki.sirke. ve temaslanrn temin etmek gibi ,,,,.. .. n~r· rri.i""'l.- iki vawnn t.•slim e- ğil, §Üphe edildiği veçhile piyasa 93() tarihli seyrüsefer talimatna• 
t:r. ',,. ı. ... ;'-... .. 1 .. t; t.._ ... c.,,.ı .,...,. ....., .... ,r. ,.Jn b;,. t~ ..,. .. 'l oıı::nt !fa ~h,,..;,. v• f-.. ... ıa ola· debHmek ve bir ay :;ıı: r fmdn aynen satıısına gitmiştir. meleri hükDm!eri mefsuhtur. --·--·-·····--·-------·--··········-·········-···········-----------------·· 
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harabe sebep oldu. Surda dahilt biı- harpten ıonra mağlup olan fırka erkl· 
DI tehri terkederek şimali Afrikaya reçtiler. 

Fenike tarihi Fenike ticaretinin ve Fenike müstemlekelerinin tarihi • 
Clir. Bu tarih üç devreye ayrılır: 

1 - Sayda devri; 

(Milattan evvel 1200 - 1500} Saydalılar gemicilik yapıyorlar, Akde
nizin fark kısmında çalışıyorlardı. z~ngin bakır madenleri olan (Kıbns)ı 
zaptettiler. Sonra küçük Asyaya geçtiler. Mamur şehirler vücuda getirdi .. 
ler. (Ege) adalarından da (mermer- kükürt} ve (altın) çıkarıyorlardı. 
Sayclalılar (Limni ve Tqoz) adalarını de zaptettiler. Boğazlardan geçe• 
rek Karadenize girdiler, oradan (Kafkasya} ya gittiler. 

Fenikeliler bütün (Yunan) sahilleriyle ticaret yapıyorlardı. (Tep) §eh· 
ri Fenikeli (Kadmüs)tarafmdan tesis edilmiştir. 

Saydalılar şarktan, §arkın silahlarını, mücevherlerini, heykellerini ge
tiriyorlardı. Milattan evvel (6) ıncı asırda (Palestinliler) tarafından zap
tedildi. 

2 - Sur devri ı 

Bir çok Sayda.hlan nda hicreti dolayısiyle nüfusu artan (Sur) şebrl 
Saydanın yerini tuttu. Milattan evvel (6 ıncı asırdan 5 inci asrıra) kadar 
bütün ıarkf Akdenizin en büyük ticaret merkezi oldu. 

Surlular müstemleke işleriyle ve ticaret meselelerinde garbi Akdenizi 
tercih ettiler. Şimali Afrikaya, ispanyaya gittiler. Orada Yunan rekabe

tiyle karşılaştılar. 
Sur gemicileTİ (Sardenya) ve (B:ılear) adalarına gittiler. Gol sahille

ri~de ticaret şehirleri teais ettiler. (Tunus) sahillerinde yerle§tiler. Evvela. 
(Utik) sonra (Kartaca) şehirlerini t~ıiı ettiler. (Cebelitarık) boğazım 

geçtiler. (Endülüa) kıt'asını zaptetti!er.Endürüsten gümü§ istihsal ettikleri 
gibi yün, zeytin yağı ve buğdayı buradan getirirlerdi. (Kadiks) Fenike 
müstemlekelerinin ispanya merkezi oldu. 

5 - Kerteca devri ı 

Surlular, Asurilere kar§ı isyan ett!ler. Bu mukavemet şehri kuvvetten 
düşürdü. Sur milattan evvel (5) inci asırdan itibaren kıymetini kavbet • 
miye ba,Iadı. Bundan aonra (Kartaca) hakim oldu. Afrika, Sicilya, lapan• 
ya, Fenike müstemlekelerini idaresi altında topladı. (Etrüskler) le ve Yu· 
nanilerle muzafferane döğü§lÜ. Milattan iki asır evel Romalıların idaresi 
altına ı:irdi. 

Fenike gemlciliGI ; 

Fenikeliler ilk gemiciler değildirler. Onlardan evvel Egeliler meşhur 
Jelnİciiercii. Fenikeliler onların tecrübelerinden istifade ettiler. Ecnebi hü· 
kdmetler donanma vücuda ıetirecek!eri zaman F enikelilerle aalapyorlar
dı. . Fenikeliler kuvvetli bir tenaner.e ıahiptiler. 

• TARIB EL KITAB1 ----- .t:9 -
3 - (lkesuılar) ( •). 
4 - (Yeni imparatorluk: Yani ikinci imparatorluk. 
S - Sayis) devri: Bu revirde Firavunların istiklali son haddine gel• 

mişti. Merkez Deltada (Sayis) ıeh .. ridir. 

- Mısır medeniyeti -

Ffravın • 

Mısırı ilk Türk devrinden sonra idare edenler Firavunlardı. Firavun 
gözle görülen bir Allahb. Bu, k.iinah idare eden (Ra) nın oğluydu. Fi• 
ravun Mısır arazisinin sahibi addedilirdi. 

Sınlflar ı 

t - Mııırda rahipler çoktu. Bunri arazide ya&§rlardı. 
2 - (Muharipler) sınıfı: Bunalr da Firavunlarm verdikleri arazide 

yaşarlardı. Bunlar Firavunlar istediği zaman muharebe etmek mecburi• 
yetindeydi. Samiler orduya gelmek istemedikleri için Firavunlar ordula" 
nru Anadolululardan te!ki lederlerdi. 

3 - Katipler yani memurlar bunlar kendileTini ballan üstünde bir ıı• 
ruf sayarlardı. 

4 - Halk işçi ve köylüden mürekkepti. Bunlar hüktimetin tazyiki al • 
bndaydı. 

Mısarda lkt:sadt hayat ı 

Mısırda dokumacılık, boyacılık, kuyumculuk, Minecilik, camcılık ıall 
atları inkişaf etmişti. Memlekette bulunmıyan maden ve kereste 
dışardan getirilirdi. Ticaret de inkişaf etmişti. Köylüler topraklarına ta" 

hip değildiler. Firavunun, Rahibin. Muharibin arazisinde bir esir l[ibi ça" 
hşırdı. 

Mısırda din ; 

Mısırda yüzlerce Allah vardı. Güneş, Ay, Nil ve hayvanlar mabut tde: 
lakki edilirdi. Hayvanlar bu mabutlann en meşhurlarıydı. K~ ! 
Timsah, §ehir kurbağası, Aslan Kurt, Çakal, Leylek, Akrep Öküz gıb• 
me,hur Allahlan vardı. Bunlann fevkinde büyük mabut, güneşti. 1"0-
temleri öldürmek haramdı. 

(*) lke bey demektir. (Sus) Ein.mrn merkezidir. !kesus Sus beyi, S~ 
sa~i~i deme!rtir. lkesuslar Firat vndisinden geçip Mtsrra gelen ve Mısıra 
muslıhane gıren orta Asyalılardır.. Medeniyete hizmetleri oımuştıtt· 
B_?n.la~ geniş. bir imparatorluk kurmrya muvaffak olmu.,lardır. :Mısır~s 
hakımıyetlen (M. E. 1580 ) e kadardevam. eder. tkesus imparatorlui" 
bütün Mısıra. Mısınn en münbit sahillerine hükmetmi§tir. 
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Fahri arımızda ir senede 

metre ku aş yapılıyor ? 
aç 

Zevcim, merhum Nureddin Pa
şanın cennzesine bizzat iştirak 
ve kederdide ailemize tahriren 
beyanı taziyet lütfunda bulunan 
aziz dostlarına, lnymctli silah 
arkadaşlarına, al\raba ve taaliil-
kata ayrı ayrı teşekküre teessü
rümüz mani bulunduğundan ço-Dün; Ticaret ve Sanayi odası

nın senelik kongresi Dördüncü 
:a.kıf hanmda, oda meclisi salo-
Unda toplanmıştır. 

? Kongreyi oda reislerinden Ka
'la. Osman zade Ahmet B. açmış 
he bır senelik faaliyetten kısaca 
a.~settikten sonra kongre riya

~elı intihabı yapılarak reisliğe 

2?rlun zade Murat, reis vekilli
dıne Karamürsel fabri <ası mü
h Drn Mehmet Ali, mazbata mu-
1\atrirliğine de Nizamettin Ali ve 

1 Udret Hakkı beyJer seçilrniş-
tdir. Murat beyin gelmemesi 
y <>layısile Mehmet Ali B. kürsü
tı~ çıl<nıış ve hongre ruznamesi-

111 lllÜzdkeresine başlanmıştır. 
.ı Ruznamede şu maddeler var
\lt : 

•a)l -:-- İhraç mallarım12ın istih
fıatı ve ihraç masrafları. 

2 M t ·· • · h 
1
• - er.suca sanayıımızın 

illa 1 hazırı ve inkişafı. Birinci 
iti lddeye ait raporun tab'ı yetiş
S·~d~ği için ikinci maddeye ge
dQ llıış ve Hereke fabrikası mü
f r(i Reşnt bey hazırladığı mu
tssat rapoı unu okumuştur. 
ttl"R.eşat bey raporundn ticari 
t li\Pazenemizde mensucatın de
~Cei ehemmiyetinden, ev doku-
11 acılığından, halıcılıhtan ayrı 
E:~•. bahsederek yünlü mensucat 
da tıkalarımızm faaliyeti hakkın-

.. Şunları söy!em ştir: 
ı 'Oo iplik fabrikalnn norm31 olarak 
Cck . ~ kilo halı ipliği imal çdebilc
~'da kabılı \ etced rler. :\,3am:ıfih, hali ha
Cc • bunların ım:ıl:itı anca'< nısıf derc-
sınded· t• iki ır. ~ulJ)aş imal~tımıza _gelıncei 

?ııtı seııc evvel yUnlil mensucat f:ıbrı al:ı 
dca;lın lstıhs:ıldtı J. IOO,OOJ metre rad 
btı ndcydi. Bugünkü hlmave sayesinde 
ı.. ltıll,tar 2 000 000 a bnliıt olmu~tur. 
'ltn:ı 15 • 
taı :ıye devam ctt ğl t:ıl:dirde fabrikalar 
teli~·~ ırıcsıi müddetlf'rf nl arttırmak su
lb~·c istihsa 14cl:ırını S 300 000 metreye 
tııı ğ edebllecek kabili} ettediı ler. Bu 
tıı~ tar temin edildiği takdırde hariçten 

"•k 2 lı.ı~u .aoo 000 metre 1..-umıış ithaline 
J rrı kalacaktır. 

~ı~ tha1Ata lüzum bırakmıyarak ihtiyao· 
lırı~' dahilde temin etmek mcscles'ne ge-

'-t. 
tıı•dı · Yeniden fııbrrka tesisine !uzum ol-
~bıı~na kanıim Çünkü. yünlü mcn!:ucat 
~Ye .•ları glimrük r:ırtreslnln yükselmesi 
tarı sın de ıki ı:ene gibi ı..,sa b ·r müddet 

ınd 
~c. a lmılftt'arını ta riben ikf mi !ine 

dııb·ı 
'ttcnı· 1 m şlcrdlr ı.ugünkü kontenjan 
lor 1

• fobrikıılan daha faal bir h:ıle 
lıs~uş ve onlara ıızamr kabili} etle ça
~t"a~ı tc$v k ermiştir. l lı mayc sisı cml 
tcıı ederse fabrikalann ızamf kabili
ı. c çaı 
'illa·~ ışmıl:ırı 'ani 3.~00 000 metre 
llı~11/ 'iicuda getirebllmclcıi iç n hıç bir 
l 6., rrıc, cut de""ıldir Bundan sonr:ıt..i .• , 27 f> 
tih,1 3 metrenin temıni nihı \'et fab-
t · ill'Jn °/ 50 · b · d 1 · · ırir k' o • nıs eıın c tevsı nı ıcap 

'"en 1 bu da lıanaatımc:ı leni bir mu-
1~ıı~ Ctc lüzum d:ıhi göscermt>den bir kaç 

~~atfında kabil ol.:ıbi ecektir . ., 

'llt a~orun o'rnnr.ıas1 bir sad 
•~ ltıuştür. Bur:u müteakip kon~
loyl reisi rapor hakkında söz 
~1 8 

emek isti yen o!up olmadığı
''te~trn.u~lur. Hiç kimsen·n söz 
tetkikeyışı meselenin geniş ve 
ltıış e ıtıuhtaç oldujunu göster
~etıı~e • hazırlanmak imkamnın a .. esı ıstenilmiştir. 
h "llun .. el-'lc . uzerıne Hasan Tahsin 
~İt liılmi bey arasında· kısa il} •• 

tlleııs Unakaıa olmuş, mes'elnin, 
._tı Ucat iş!erile alakadar zevat
~af lllüteşekkil bir kom syon 
t 11ld 
1
1 avtı f~n.rnı, yoksa herkesin ay-
~~esi ıktr ve mütalealarmı söy

'11> old s~uretile mi tetkiki müna· 
~r. N Ugu ihtilafı muç p o'muş
•~tıl'ttet cede rey top nnmış, ek
~d;:ı nıeselenin komisyon tara· f 

rikası müdürü Reşat, F eshane 
fabrilrnsı müdürü ŞevKet Tuğrul, 
Karamürsel fabrikası mfidürü 
Mehmet Ali, sanayi müfettişi 
Kudret Hakkı, Ras·m Şinasi ve 
Muhlis Etem beylerle M. Taranto 
bu komısyona seçilmişlerdir. 
Kongre, komis\·onun bu raporu 

üzerinde tetkikat yaparak 
neticeyi bildirmesi ve ruz-
namenin birinci maddesinin mü
zakeresi ıçın sah günilne talik 
edilmistir. 

'ar Bugünde 
Yağacak 

1 Ust tarafı 1 in d sayfada J 
sürmüstür. 

Dü~ eski takvime göre ikinci 
cemrenin suyn dü:tüğü güne tesa· 
düf ediyordu. Eskilerin baharın 
ve iyi havalnrm başlangıcına ala
met saydıklan cemreye rağmen 
dün şehrimiz baharın değil, kışın 
en ~iddetli günlerinden birini ya -
şamıştır. 

Kıs memleketimizin hemen her 
tarafı~da bütün şiddetiyle yeni -
den başlamı§tır. Edirnede bir kaç 
senedenberi eörülmcmiı derecede 
fazla miktarda kar yağmaktadır. 
Sakin bir hav da vağan kar veni
den her tarafı kaplamı,, yolların 
kapanması tehlikesi be.ş göster
miştir. Köprüce, Muradiye ve Sa
ncapaşa bayırlarında Edirne hal
kı belediye reislerinin de igtirakiy 
le davullar ve zurnalarla §enlikler 
yapmakta, kızak kaymaktadırlar. 

Kar memleketimizin bir tara • 
fında senlildere vesile teşkil eder
ken di~er liir tarafında da faciaya 
sebep olmu~tur. Gelen haberlere 
cöre cuma günü Trnbzondnn Erzu 
ruına giden bir posta kamyonu 
Ziganada daC1dan kopup gelen bir 
cığın altında kalmış, ve içinde bu· 
lunan yedi kişiyle birlikte karlat"a 
~ömülmüştür. Kamyondakiler 
kurt rılamamı~tır. 

Mersinde yaITT1lur vai{mıya ba~· 
lamıs ve kuraklık tehlikesi orta -
dan foı.lkını~tır. 

Kandilli V"! Y eşilköy rasatha -
nelerinin verdiği malumata ~öre 
bu P:Ü:ıı hava gene kapalı olacak ve 
fasılalarla ltar ya~acaktır. 

Denizlerdeki fırtın nispeten 
hafiflemekle beraber hala devam 
etmektedir. Kücük ge!'Diler liman 
lara sı~ınmıslardır. Sehrimize ye
ni bir kaza haberi gelmemi!tir. 

Türk :Mendin Şirketinden: 
Şirketimizin umumi heyeti mar· 

tın yirmi dolruzuncu salı günü aa· 
at on iHde şirketin idare merkezi 
olan Galatada Ahen ve Münih ha· 
nmm dördüncü katında 1 ve 2 nu
maralı yazıhanede adi surette top· 
lanacaktır. Vekaleten veya asa· 
leten en az yüz hisseye sahip olan· 
ların binse senetlerin; içtima gü • 
nünden bir hafta evvel şirketin 
idare merkezine te .. ~im ile muka
bilinde makbuz almaları rica olu
nur. 

Ruzmı.mei müzakerat: 
1 - İdare meclisinin ve müra· 

kıbm raporlarının okunması. 
2 - Şirketin .mevcudat defter· 

leriyle bilancosunun ve kar ve za
rar hesabının tetkik ve kabulü. 

3 - İdare meclininin ibrası. 
4 - 1932 &enesi için bir müra

kıp tayini ile tahsisatının tesbiti • 
5 - idare meclisi azasına ve· 

rilecek nid t miktarının tayini. 

cuklarım ile birlikte muhterem 
gneteniz deliiletile arz1 şükran 
eyleriz. Refikası: Nazmiye 

1 Mahkeme ve icra ilanlara 1 
Beşiktaş icra dairesinden: 
Emine ve Gül hanımlarla Meh

met Hulusi efendinin şayıan mu· 
tasarrıf oldukları Beşiktaş Yeni 
mahalle at;k kasap cedit incir so
kaP,ında atik 10 cedit 1 No: lu ve 
1900 lira kıymeti muhammineli ve 
üc hat üzerine mebni bodrum ka
tı~da bir abdeshane bir mutfak 
birinci katta zemini mermer tas -
hk ild oda ve ikinci katta iki o~da 
bir hala ve kü~ük bahçeyi havi bir 
bap kargir hanenin icra kılınan n· 
leni birinci arttırmasında kıymeti 
mubamminesini bulmadı~mdan 
ikinci arttırma 20 - 3 - 932 ta
rihine müsadif pazar günü ıaat 15 
te mulmrrer bulunmuş olup yevmi 
nıezkurda ihalci kc.t'iyesinin icra 
kılınacağı cihetle talip olanların 
kıymeti muhe.mminesinin yüzde o
nu nispetinde pey nkcesini müsta.s 
hiben Be5iktaş sulh icrasının 931 
- 2455 No. lu dosvasına müraca
atları ilan olunur. (2522) 

Fatih ikinci sulh hukuk mahke
mesinden: 

Karagümrükte Derviş Ali ma -
hallesinde Ku?"t ağa sokağında 5 
atik 22 cedit nurnarah hane bod· 
rum katiyle üç ke.ttan ibaret ah -
şap ve dahilen merdivenden bir 
kısmile odalann cüzi bir kısmının 
sıvalan ve haricen dahi cüzi mik
tarda kapl malarının yıkılmış ve 
eskimiş olduğu ve ba!'\kaca bir nok 
san ve arızaııı olmadığı gibi bod -
rum kntmda. lruyu ve e~can müs
mireyi havi 6 a~acla bir bahçe bi
rinci katta iki oda bir sofa bir mut 
fak bir ha!! ikinci katta üc oda bir 
hali bir sofa ilciineü katta· dahi iki 
oda bir dara~ bir sofaden ibaret 
olan hanenin satılmatuna karar ve 
rilmiştir. 

1 - He.nenin kıvmeti muha'!l • 
minesi 2243 lira 75 kurur.tur. Ha· 
len ipotek ve hacza muallak mu
amelesi yoktur. 

2 - Şartname herkesin ~örebi
leceği vaz:ivctte l""a.hkeme divan • 
hane.sine taHk edildiği gibi 932 -
4 m.•maralı dosyndn mevcuttur. 

3-Tapuda müseccel ve ı?ayn 
müseccl halt 15 h?pleri tarihi ilan -
dan itibarf'n 20 gün müddetle hak 
larını tesbit etmek üzere mahka
lava müracaatları lazımdır. Aksi 
talrtirde f.!ayri müseccel hak sahip 
leri bedeli müzayedenin pn.vlaş • 
mnsmdan haric tutulacaklardır. 

4 - Müz:avedeye iştirak ede -
cek zevat yüzde yedi buçuk nisp"!· 
tinde depozit akçasını depo ede -
cektir. . 

5 - T ellaliyc ve ihale pulu müg 
teri ye aitir. 

6 - Müsakkafat ve tanzifat ve 
sair rüsum tekalif hissedarlara a
ittir. 

7 - Gavri menkulü mezkurun 
3 - 4 - 932 pazar günü saat 15 
da ikinci sulh hukuk mahkeme -
s:nde birinci arttırması icra oluna.i 
cak ve kıymeti muhamminesini bu 
lursa en cok arttıran zabn üzerin· 
de bırakılacaktır. 

8 - Üstünde bırakılan zevat· 
bedeli müzavedevi 5 gün zarfında 
vermiye mecburdur. Aksi takdir· 
de müzayede fesih ve farkı fin~la 
zarar ziyan ondan tazmin edile • 
cektir. Şeraiti mesrude dairesin
de taliplerin müracaatlan ilan o · 
lunur. (2~20) 6 - Şirket namına teferruğ e· 

dilecek maden ruhsatnamelerinin.1~~~~~~~~~~~~~~"71 
imtiyazlannm, gayri menkul mal-j Doğum ve kadın hastalıkları 
1 rının tnkrirlerini kabule mezun mütehassısı 
id re m ... ~Hsi az sının tayini. 1 Doktor 

7-Ticaret kanununun 323 ve H"" seyin Na$ •t 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Tamamına 500 lira kıymeı konulan Süleymaniyede 

muhterik 8 inci ilk mektep binasının satı'ık ankazı. 
Teminatı 

37,SO 
Fenrde Fener caddesinde 208,44 metro murabbaı 

mahalJin icarı 112,50 
Yuktmda yazılı mahaller satılmak ve kiraya verilmek üzere mü• 

zayede müddeti bir hafa müddetle temdit ediler~k açık müza• 
yedeye konmuştur. Talip olanlar lafsi.at almak için her gün Le
vazım Miidürlüğüne ve ihale günü olan 7 - 3 - ~32 Pazartesi 
günü de teminat makbuzu veya mektubu ile s<!al on beşe ka· 
dar Daimi Encüme muracat ~tmelidirlerler. (737) 

Haseki, Cerrahgaşa, Beyoğlu ve Emrazı Zühreviye hastane!erl 
için bir sene zarfmda lüzumu olan et kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 1 alip olanlar şartname ve tafsil8t a!malc için her gün 
Levazım Müdürlüğüne ve ihale günU o'an 21 - 3 - 932 pazartesi 
günü de 3285 liralık teminat makbuz veya mektubile saat oıı 
beşe kadar Daimi Encümene müracaat etme.idırler. \739) 

Sarsyer Belediye Şubesi Müdürlügünden: Tarabya caddesinde 
Cemile ve Müzeyyen Hanımlarla Fuat Talip ve Zabit Zekeriyya 
beyler ve sairenin tahtı tasarruflarında bu!unup Emniyet Sandı· 
ğma merhun bulunan 149 No. lı ahşap hanenin maili inhidam 
olmasına mebni izalei mahzur edilmesi hususunda tebligat ifa 
kılınmış ise de ikametgah adresleri meçhul bulunan sair a!aka
darlara tebliğ makamına kaim olmak ve on beş gün zarfında 
İ%alei mabıur edilmediği takdirde Dairece muamelei kanuniye 
ifa kılınmak üzere ilanı keyfiyet olunur. (738) 

Afyon Nafia 
liğinden: 

asmühendis-, 

l<apah zarf usulile münakasaya lrnnulduğu evvelce ilan edi
len (5869 lira bedeli keşifli Dinar - Isparta yolunun 118+ 115-120 
+ GOO kilometreleri arası tamiratına talip zuhur etmediğinden 
13 - 3 • 932 tarih!nde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar mü• 
na kasaya konulduğu ılan olunur, (671) 

r 3. K. O. S • Al. Ko. dan 1 
Selimiyc kışlasındaki gübrelerin 

knldırılmasını tanhhüt eden Galnt:\dR 
Nimoku han No G yı ikametgah &üst. 
ren Kalos efen-di iki ay rnütecavuz ~~ 
bu taahhüdünü ifaya yana~mııdığın-
dan ve ynpılan tebliı;:atta ikamctı:Ahrn 
da bulunmııdıtında.n mumaile:rhe mer. 
L:Qr rübr Ierin esmnnını yatırmak U -
zere komisyona müracaat için kendi ·. 
ne 10 gün mUdct mchcliye bıral{ll -
mr olduğundan ilanen ferdasından 

itibaren on gün zarfında gübrelerin 
esmanını yatırmak ü:ıere komisyona 
müracaat etmediği takdirde hakkınd:ı 
ahkamı kanuniycnin tatbik olunacağı 
ilfln olunur. (89) (G37) 

... * • 
ÇntalCl.\ mti tahkem mevtn kıtaatı 

hayranatı rpası aleni münakasaya 
konmuştur. lhlesi 7 - 3 - 932 tarih 
pazartesi günü sant 15 de komisyonu
muzda yapılalacaktır. Taliplerin şart· 
namc!fnf almc.k Uı:cre her ,..··- mü· 
nnlmsaya iştirak edcce'dcrin de vak 
ti munyy~nir.de kornfgyonumuza mü
racantlan. (76) (521) 

• * • 

SELANlK BANKASI 

Selanik b nkası hiuedarlanntn 
lel5.de heyeti u.."Ilumiyesi, ticaret 

hanununun 361 inci maddesine •ıe 
nizamname hl:amına öre 1932 
m rtının 31 inci perıembe günü 
aat on birde lıtanbuld idare mer 

kezinde toplnmı.caktır. 
Muhterem hiosedarlar bu heyeti 

umumiycyi akde davet olunur. 
Bu heyeti umuıniyenin ruına

mei müzakeratı §udur: 
1 - Mecli5i idarenin ve mura• 

loplo.rın raporlarının kıra.ah. 2 -
1931 bilançosunun ve kAr ve za .. 
rar hesabının tudiki. Meclisi ida
renin ibrası. 3 - Mediai idareve 
intihap edilen azanın memuriyeti· 
nin tasdiki ve yeniden aza intiha
bı. 4 - Meclisi id re aza.sına ti· 
carct kanununun 323 üncü madde· 
i ahltB.ınına tevfikan şirketle mu
mele yap bilmeleri için mezuni· 

yet verilmesi. 5 - Müarkıpların 
intihabı ve ücretlerini ntayini. 

Uıakal 100 (Yüz) Franklık 
125 hfoııe flcncdi kupürüne malik 
olup t:n bu heyeti umumiyeye it • 
tiro.k etmeyi veya temsil edilmeyi 

Yollama müdiirlüfiünün 20 r · istiyen hissedarlar hisse aenetle • 
lı motörü tamir ettirilecektir. lha - rini heveti umumiyenin ictimıun • 
lesi 29 - 2 - 932 pazartesi gü - dan n 'hnyet birhafta enel yan( 
nü ~aat 15 te yapılmak üzere bir 1932 m rtının 24 üncü gününe 
hafta pazarlığa konulmustur. Ta- kodar: 
liplerin ~ rtnrunesini alm~k üzere• 1:ıte.nbulda Şirket merkezine, 
her gün alım satım komisyonuna Seltmikte Selanik bankası §ubesi· 
ve motörü cöı'Dlek için Yollama ne, ve nihayet 15 gün evvel yani 
müdürlüğüne müracaatları ve ihn- 1932 martının 17 inci gününe ka
leye iştirak edeceklerin de ~·evmi dar: Pariste 'ambon sokağmda 
muayyeninde komisyona gelmele- 43 N:> da: Credit F oncier d' Alge-
ri. (91) (655) rie Et De Tuni&ie ye, Pariste Bul· 

* • "' var H ust.mann da: Societe Ge • 
K. O. ve 1 inci fırkn hayvanatı nerale a tevdi etmelidirler. 

için kırdrnıacnk arpa aıenl münaka - Selanik bankası meclisi idaresi 
sa)·a konmuştur. lha lesi 29 - 2 - ································:············ .. ••••••••••• .. 
932 pazartesi günü saat lG da komis· olan 24? defter ıle 95180 adet 
yonumuzda ynpılaca!dır. Taliplerin cetvel KOM. da mevcut nüma• 
şartnamesini almnk üzere her ~ün ve neleri vecbile tab ve teclidi pa
münakasaya l~tirak edeceklerin de %nrJık sureti le 29-2· 932 pazartesi 
vnkti muayyeninde koml.syonamuza günü saat 16 da ihalesi icra 
müracaatlan. (70) (488) kılınacaktır. Taliplerin nümuneyi 

• ıı: * 
Polatlıda bulanan lotaat hayva .. 

natının dört aylı'{ ihtiyacı olan 220.00•1 
kilo arpa kapalı zarfla münakaır.ayn 

konmuştur. İhale tarihi 7 - l\f:-rt -
932 pazartesi günü saat 14 tür. l'alip
lerin şartnameyi görmek üzere her 
gün münakasnya iştirak edeceklcriıı 

ise teminat akçelerile birlikte ihale tn 
rihinde Polatlı satın alma komisyonu· 
na milracaatları. (78) (553) 

$ • * 

görme'< ve şartnameyi almak Oze-
re KOM. a muracatları. (94) (689) 

* • • 

'(,:J:tk~kine karar vermİilir. ı 
il ıntihapta Hcreke fab· 

3~4 ün-:ü maddeleri ahlmmma tev1 Türbe, eski Hi filiahmer binası 
fih:nn meclisi idare azasına mezu·ı' No. 10 Tel. 22622 K. O. ya mensup askerlik 
ni.Yet ve müsaade itası. (2529) llıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıl.ı ıubeleriııe ve daireleriııe lüıumu 

Askeri müze binası tamir edile
cektir. Pazarlığı 2 - 3 - 932 
çarşamba günü a at 15 te komisyo 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve k~ifnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığına itti• 
rak etmek i::tiy-cnlerin yevmi mu· 
ayyeninde komitıyonumuza mür&· 
caatları. J..97) (735) 



-s- VAKiT 28 ŞUBAT 1932 

• • ~r; -~~K~~10"", Köprü inşaat Münakasası 
Sahıplerı ••.. 1 Ku1~~~Ü2 ~~,:~!:!]ı Nafia Vekaletinden: . 

t Mart tarihine kadarlevdlatınız yektl.nu•1H1• Çanakkale •illyetinde Balya. Çanakkale yolunun Çandan ıtl-

Kumbara 
1 Sermayedar ,erik aranıyor -A A il!! Bizzat 35 nevi ıtrıyat ve emsali levazım bareo 49 + 700 kilometresinde kain Nişankaya mevkiinde inşasına 

Sgarl . ım imal ederim. Sermayedar bir şerike ih • lüzum görülen 2X 17 ,5 metre açıklığında betonar1De köprtinOO 

5 1 • ilff tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir isti· inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. K6prün00 Jra lıH fade temin edileceği muhakkaktır. Gö- bedeli keşfi 25,900 liradır. Münak11a 14 Mart 932.tarihioe 1110-
il!i rüşmck üzere Kumkapı çifte gelin N'o 26 1&dif pazartesi glinll saat on dörtte Nafia Vekaletinde yapılacak• 

O 1 1 d ··u Mustafa Baki adresine müracaat. (2483) ı.: .. m a 1 1 r il! tır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını seaua 

ini Saldık dUkkln ve haneler gün eYYel yollar umum müdürlilğüne ve teklif mektuplarını mil-' 
ı!I Pangalbda Tramvay caddesin- nakasa günü saat 14 de kadar Nafia vekileti müsteıarbğına 

.m de 20, 22 No. la diikklnlar ile vermeleri lizımdır. -i üstlerindeki 11, 13 No. la haneler Talipler münakaıa evrakını görmek üzere Nafia vekileti yol-
IBİ 2 Mart 932 Çarıanba günü saat lar umum müdilrltıgüne, lstanbul, lzmir, Çanakkale Başmilher 

1
1
11! ıS-16 da Beyoğlu 3 üncll Sulh disliklerioe müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (S) lira bedel 

1 mukabilinde Nafia vekaleti levazım memurluğundan ve mezk6r 
H. Mahkemesince izalei şuyü 
suretile satılacaktır. viliyetler Başmübendisliklerinden satın alınabilir. (634) 

. l,ı Almanca dersleri - Müsait Tu·· tu•· n ı· nhı· sarı Urınum"ı !! şeraitle ak şamlan altıdan sonra Almancı 

Asgari 
Bütün 

dersleri verilir. idare memurumuz Ah· 

1 E met heye müracaat edilmesi. MÜ d Ü r l Ü g~ Ünden : 
5 lira tevdiatı Olan .. Memur istiyoruz - Taşrada, 

h 
kazılarda mal satacakur, hangi kazada 

kumbara sa ipleri satış yapacaksa o kaunın yerli ahılisin· 
den olması şarttır mektupla milracut; .. k A f ti ı lstanbul Pm:tabanesi 400 

mu a a ı ıı"-2500 lira 1 • 1 : 1ıı ı ı. ı j ·ı ıı ı· 1 ı': : 111 ·ı t r 1
111 

1: lıl" 'plı.,·, 1 1 ·'ilıl'' '•ı ' ,11'. 111. " il 

ı Nisan kur'asına iıtirak edecektir :ıll ~ ..... "' 
im 

( Tllrklye iş Bankası 1 
llll 

··--·-==::nn::::· .. ·-·-·-········-·····-·········-··-·-···-.. ·--· .11 ·==m:ı::"i5::::::::::i:T.E':i!.:SiL=Ei5!55::5"=:ın::r:::::.=:r:=~ 

1 As. Mk. aa. AL Komiayunu llinlan 1 
1150 çift harici fotin } B. d k 1 f 
11 SO ,, dahili ,, ır prtname e apa ı zar 

560 Kaput imaliyeai aleni mlinakasa 
1150 Takım maa serpuş elbise imaliyesi kapalı zarf 

KulelJ li9esi için yukanda yazıb qyalar hlzalannda cösterlldfti mik • ,·, -------------ı 
tar üzerinden üç prtnamecle olarak satuı almacaldırr. MUnakaulan 6 - S E YRI SEFA l N 
"8ft - ~ ..-r stbııll kapalı zarfla aaat 1',30 ela aleni mla•kıH saat 16 
n kadar HarbJ.ye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. 

Taliplerin prtnamesini görmek için komisyona müracaatları ve kapalı zar
fa fttirak için de prtnamesi veçhile bazırlıyacaJdan teklif mektuplannı 

lhale silnfhıtln muayyen vaktinde komisyon rlyuetine vermeleri. (210) (510) 

• • • 
Adet 
1400 Maltepe Liıeei için kısa kollu fildikos fanill 
1400 ,, ., ,, kua fildikos don 

Yukanda yuık mahaller için hizalannda ıöeterilen miktar üzerinden iki 
prtnamede aleni miinakua auret!le flldikos f anill ve don satm alınacaktır. 
Mtinakualan 5 - Mart - 932 cumartesi ıifnl saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılmacaktır. Taliplerin prtna • 
:mıelerint ıönnek i~in komisyona mtlracaatlan ve iştirak için de vakti muay. 
yeninde kazır buhnna1!-n. (209) (509) 

• • • 

Merkez acentası: Galit.t köprll başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mt!blirdarr:ade Haa !.!740 

Jzmir - ~ıre - Iakenderiye 
POSTASI 

(ANKARA) 1 Mart Sah 11 
de Galata Rıhbmandan kalkar. 

idare fabrikuanda Mayaa 
1933 nihayetiae kadar birike

cek bıçkı talatı mUzayede ile 

sablacaktır. Teminat maktuan 

SO liradır. ihale 10 • 3 - 932 
saat 17. 

Doktor 
Konya askeri orta mektebi için 

1500 metre yubk kıbfbğı bezi 
pazarbkla aabn alınacaktır. Pa -

'.zarbiı 5 • mart - 932 cumartesi gü
nü aaat 18 ya kadar icra kılına • 
cakbr. Taliplerin Harbiye mekte
'hindeki aabn alma komiıyonuna 
müracaatlan. (227) (716) 

Askeri mekteplerle butaneler Hafız Cemal 
için 18.000 kilo toz §eker kapalı Dahllt hstaldder mutahaaaıaı 
zarf •uretile aabn alınacaktır. Mü- Cumadan maada ber rtln lfleden 
nakuuı 21 - Mart - 932 pa • sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Iatan
~arteai günü aaat 14,30 da Harbi· bulda divanyolunda 118 numaralı bu. 
ye mektebindeki ıabn alma ko • susl kabinesinde dahili hastalıklan 
misyonunda icra kılınacaktır. Ta- muayene ve tedavi eder. Telefon: fs. 
liplerin §artnameaini ıörmek için tanbul (2. 22398) 

• • • 
Konya ukert orta mektebi için 

1000 metre minder kıbffıiı bezi 
pazarblda satın almacakbr. Pa -
zarlıp 5-mart-932 cumarteai günü 
saat 18 ya kadar Harbiye mekte -
bindeki satm alma komisyonuna 
müracaatlan. (228) (717) 

komisyona müracaatları ve ittirak -------==-~~--
için de prtnameai veçhile hazırlı- _...-._._. V A I[ l T ....__..... 
yacaklan teklif mektuplarım ihale 

• • • 
SüYari binicilik mektebinde 

me•cut 62 eler pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Pazarbiı 5 ·mart 
832 camarteei ıünü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki aa • 
tın alma komisyonunda icra edile 
cektir. Taliplerin komisyona mü -
naatlan. (221) (715) 

gününün muayyen vaktinde ko • 
misyon riyasetine vemıeleri. 

(230) (742) 
• • • 

Maltepe Askeri Li.esi için 750 
adet y&z haYluıu pazarhkla ••· 
tm alınacaktır. Pazarbj1 27·Şu-• 
bat-932 cumarteai gOnU saat 16 
ya kadar Harbiye mekt~bindeki 
satan alma komisyonunda icra 
labnacakbr. Taliplerin muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmalan. (225) (694) 

lstanbul Deniz Ticaret Müdür
lüQünden: 

Mlcliriyetimizce mlbayaa edilecek 20 - 30 ton benzin kapah 
zarf an&le mDnakaAya konmuftur. 

Şartnameye temkan Yermek iıtiyenlerin yevmli mlinakasa 
olan 15 Mart 932 Ah gGnU saat 15 te % 7,S teminat akçelerile 
birlikte komlayona Ye prtnameyi almak lzere her gitn MUdli· 
r1Jiet idare Şabeaine mlirac.ıtları ( ikinci ) defa olarak ilin olu
... ("6) 

Adrea ı lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 
Telgrafı lstanbul Vakıt. 

Abone '8rtlanı 

1 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

llln prtlanmızı 

Aylık 
Kurut 

Sann 
San ti mı 

Resmi 
ıo Kş. 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 . 

KUçUk Hin .-rUanmız: 

1 2 3 4 1·10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kurut 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

H - 4 sann geçen iltnlllnn fazla 
uun için 5 kuruş 7.ammolunur, 

VAKiT Matbaam 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

aeeriYat mldllrl: Refik Mllet 

Şartname ve nümunesine tevfikan : 
1 - 350 kilo Sarı Yaldız 
2 - 150 ,, Vernik 
Mezkir iki malzemeyi vermek isteyenlere % 7,5 teminat ak

çelerini hamilen 21 • 3 - 932 Pazartesi gOnü saat 10 da Galata' 
da Mubayaat Komiıyonuna muracaatları. (730) 
--------------------------------~--~--~ 
Kiralık Kagir Hane ve Dükkaıı 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye ldaresindenı 

Beıiktaıta Akaretlerde 6, 14 numaralı haneler liçer 41, SS 
numarala haneler birer sene 1/3, 7, 11 numaralı dOkkinlar birtt 
sene müddetle kiraya verileceğinden 28 Şubat 932 taribinddl 
itibaren Yirmi gün müddetle aleni müzayedeye vaz edilm~ 
Talip olanlann ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin Marbll 
yirmi birinci pazartesi günü saat on üçe kadar maiıalli mezk6rda 
54 numarada MllteveUi kaymakamhj'ına Ye yevmi mezkiirun saat 
on Uçünden on betine kadak lstaobul Evkaf müdiriyetinde idare 
encllmenine müracaat etmeleri. (729) 

Jandarma Satınalma Komi~ 
yonundan: 

Tozluk ve serpufile beraber on iki bin takım kıtlık elbiaeail 
imaliyesi kapalı zarfla münakuaya çıkaralmqtar. Taliplerin nll•_MP 
ne, prtnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya İftil'P' : 
için de 19 Mart 932 Cumartesi sıllnll saat On bqe kadar iC' 
misyona mOracaatları. (712) _/ 

Köprü inşaat münakasası 
Nafia vekaletinden: 
Antalya viliyetinde Antalya - Serik yolu lizerinde bulunan br 

tonarma ve (73042,09) lira bedeli keıifli Akıu ve Sinop villye
tinde Taıköprli- Boyabat yolunda Gölnrmak üzerinde keza b.-' 
tonırma ve (29200) lira bedeli ketifli lıpiroilu köprlileriniD ilr' 
taab (eYelce ayni talibe ihale edilmek üzere birlikte olarak ~ 
nakaaaya konulmuı ise de münakHada yapılan tenzillt had• 
llyık görUlmediğindeo bu kere) ayrı, ayrı talibine ihale edil•-
lizere kapalı zarf usulüyle yeniden milnakasaya konulmuıtur. 

MUnaka1& 10-3-932 ye mlisadif pertembe gilnll saat 14 d9 
Nafia vekiletinde yapılacaktır. Mnnakasaya gireceklerin ehliyeti 
fenniye vesikalannı sekiz gün eve) yollar umu:n mtıdfirlilğilne .,. 
teklif mektuplannı, muvakkat teminatlannı senesi içinde ahD ..... 
ticaret Yeaikalannı mlinakasa günli saat on dörde kadar Nafi' 
vekAleti mliateıarhtına vermeleri lizımdır. 

Talipler mllnakasa evrakını iÖrmek üzere Nafia Tekileti ,; 
lar umum mOdllrlDiOne, lstanbul, lzmir, Antalya ve Sinop sır 
mlibendiıliklerine mOracaat edebilirler. Her köprUye ait mOnak,
aa evrakı .bet lira bedel mukabilinde Nafia vekileti levazım aoll' 

murluğund•n Ye mezkur viliyetler Baımühendisliklerinden sabi' 
alabilirler. (612) _/ 

Maraş Vilayetinden: 
Viliyet yollarının beher kilo-metresi altmıı lira bedelle ~ 

kilometreai kapala ıarfla ve 59 gOn nıOddetle münaksaya vase dl' 
mtıtir. 1 ·Nisan • 932 tarihinde saat 14 te ihalesi icra kıbaa 
ilin olunur. (604) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tetrip 2 inci keeide 
ı ı Mart 1932 dedir. 

BOJO~ ikrııiJe ~5,000 lira~ır 
Ayrıea bir de 20,000 Liralık mtlk-. 


