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• Karilerim ize bf r hizmet 
• ' 7AKIT, ilk mektep çağında çoçuğu, tarde1' 

YC~ akrabası olan karilerine mühim bir hiz-
..metlt: bulunmı~a hazırlanıyor. Onlara illı:mek· 
t~ '8plannı bedaa \"erecektir. Aybaşındaıt 
1s.lll en koymıya batlıyacatımız k:uponlan 

-Qf 

Sayısı 5 Kuruı 

lktısat sahasında yeni tedbir alınıyor 
.... • 

Buğday işi, bir 
Muhafaza teşkilatı 
Meselesidir 

-1-

Hükilmetçe alınan tedbirlerle 
P&ramızın kıymeti bu gün fi'li ola· 
tak tesbit ediLmit bir vazıyette • 
dir; fakat para kıymetinin tespiti 
le iktıaadi ve mali dertlerin hepsi· 
ile çare bulunmuş olmuyor. En 
baıta olmak üzere mahsul fiatları· 
llın düıkünlüğü meselesi kartımız· 
da duruyor. 

.Japonlar gene taarruza hazırlanıyorlar 
Soviyet hariciye komiseri muavininin Japon 
elçisine söyledikleriTokyoda nasıl karşılandı? 

1 

Tütünlerimizi 
Himaye için 
TUrklye, Yunanistan ve Bul• 
garlstan arasında bir ltlllf 

Istanbul rumlarını 
'l'ilrI Jeştlrlyormuşuz 

Atina, 28 (Hususi) - Cene•· 
reden gelen telgrafnameleıe _g_~
re Tilrkiye ha-
riciye vekili Tev-
fik Rüttü B. Ce
nevrede Atina 

ajansı müdürünü 
kabul etmit ve 
atideki beyanat· 
ta bulunmuştur: 

~ıropıı,....:rııı.-....,...,., 

- Şark tUtün· 
lerininin ecnebi 
istiımanna kartı 
himaye ve mü
dafaası için Tfir· 
kiye ile Yuna- Tevfik RUftD B 

Dikkat edilirse bir noktai na • 
&ardan milli mahsul fiatlannın 
dütkünlüğü, ehemmiyetçe para 
ltıeaelesinden &Jağı değildir. Bel
iti ondan ziyade ehemmiyetlidir. 
Bununla beraber mahsul fiatları • 
lain hepsine birden değilse de hiç 
olınazaa buğday ve arpa gibi en 
inühim bazı kısımlarına care bul· 
inak mümkündür. Hem d~ zanne· 
dildifi kadar büyük bil" ,,ara mese 
lesi değildir. Bunun için bu me· 
teleyle bir gün vakit geçirmiyerekl 
l:bqgul olmak lazım gelir. 

Buiday ve apra gibi hububat 
liatlarını maliyet fiatının üstüne 
>'ükaeltmek, aynı zamanda bu fi· 
-tlan tehavvülden muhafaza et· 
lalek na.ad mümkündür? 

Ş8pey sokeklannde barikat yapıp Japon sDngdlerlne aBID• veren Çlnlller 

niıtan ve Ba1«aristan araların• 
da bir itillf akdetmeleri lüzu· 
manda hemfikirdir. 

Japonya, bundan bir ay evvel başla- dendir. beynelmilel mıntakaya bitişik Çapei m:ı- Türkiye, Yanani.tanla Bulga• 
ristan arasında bir itilaf husulu• 
nü memnuniyetle selimlıyacak· 
tır. Atina ajansı müdtırllnün, 
Türkiyenin kontenjan listeleri ve 
kambiyo hakkında aldığı takyi· 
datla Yunan mallarmtn Ttirkiye• 
ye ithaline mani oldaju hakkın
daki iddiMma kartı T emk Rüş
uı B. , TOrkiyece ithalatın tah· 
didi hakkında alınan tedbirlerin 
umumi mahiyette olduğu ve Yu· 

dı~ı bir teşebbüste bugün muvaffakıyet- Askeri ceph6 ı 23 kAnunusani· hallesini işgal edecekti. Bugün Çapei iş-

sizliğe uğramış bulunuyor. Muvaffakıyet- de, Japon filosu, karaya asker çıkarıyor• gal edilmeıni~tir. 
sir.lik hem asken, hem de siyast cephe- du. Bu kuvvetler, Şangbııyın cenubunda, Japon kuvvetleri kumandanı, bunun Bu meselede bizim yaptığımız 

tetkikat ıu neticeye varmışhr: 
Memleketimizde bqlıca zirai mah U(l/aseü Cümlıw· katibi unıumilirji ve Kabil sefirimiz 
~ fiailuım müstaluili yqatacak T f k H•k Be } b 
UQ' derec:.ye s·lc·-·Lı, _,,_ - 01-evJ ve 1 met y erin eca-
lllanda bu fiatlann iıtikrarını te- } 
lalin etmek için köylerde köy am- yiş eri etrafında bir rivayet 
harlan, bazı istasyonlarda müta • Ankara, 28 (Vakit) - Cenevre konferansında bulunan Cüm-
~ ambarlar, nihayet Haydar k b T vf k hta, İzmir, Samsun, Mer~in bur riyaseti iti i umumisi e i Beyin Istanbula ıelmekte 
tibi ıimendifer hattına bağlı olan olduğu söyleniyor. Kabil elçiJiz Hikmet Bey de mezunen gel-
~ühim liman ve iskelelerde silo- mektedir.Hikmet Beyin mllhim bir vozifeye tayini rivayeti Tevfik 

~ri~~pfum~icap ~~~~=B=e:v~~~·=a~~~h~l~e:ri:n~io=d~e~i:iş:t~ir:i}:m:e:s:i:ih~t:i:m:a~li:n:e:m~a=b~f:~:r:·=~==~ 
~nkü imanlar ve umumiyetle • 
~lı mahlGklar için hayat ve em· Akisler: 1 ~elediye 
~Yet ıeraitinin esası nasıl muha· KAbus 

1 

Jk M d 
.. ~lı yerlerde yqamaksa zirai lısat Ü ÜrÜ 
...._hsuller için de iktısadi noktai "Vakıt,, gazetesini okuyorum. U~ 
~d rdan muhafaza teşkilatı 0 • ıütunu kaplıyan kızıl bir serldvha: 

Ur. Ruslar, Japonlara fiddetli bir ihtar-
L_ ... Geçen memleketimizde fazla da bulundular.. Çerçeve içinde bir 
:""lday mahsulü oldu. Buğday baıka haber: Rua sulannda Japonlar 
letiaalltının fazlalığından müte • talllerini tecrübeye kalkmak üıtiyor -
•eUit buhramn önüne geçmek icin lar.. Bir telgraf: Rua, Romen hudu
eıa a.mell bir çare olmak üzere Zi- dunda kanlı bir hadüıe... Bir resim: 
~t bankuımn alacak mukabi • pencereden ateı eden tüfekler, 80kak 
qde köylüden mahsul kabul et. başltlrını kesmif sünrrüler- Bir karl
-._i dütünüldü. HükUmetin mü- katür: Salibiahmcr çadırı, bacaklan
~alesiyle banka da buna karar nı ve kafasını ıarapnel götürmüş bir I 
•~rdi. Acaba bu tedbirin netice· ı•ücut, bir doktor, bir hasta bakıcı! 
•ı ile oldu? (l'akzt) ı bırakıp (Milliyet)i alı 
.:_ Maalesef hemen hiç! Diyebili- 11orum. ilk sayf aınnda, kanlı bir kı
·~· Çünkü köylü arzusuyla geti- lıç gibi çekilmif beş sütunluk kırmızı 
ti~ borcunu buğday olarak verme· bir serUıvha: Japonlar, RutJyaya da 
"ıittir. Ziraat bankası cebren al· mı tecavüz edecekler? ••• Altında, çiit 
~br. Bu suretle alınan buğday- sütun bir haber: Şeker meselesi! .. 
iL- -il yekunu (6) milyon kilodan Yaprağı çeviriyorum: Falih Rıfkı bey 
i~ettir ki bir senelik memleket anlatıyor: (Krop fabrika.sı sahibi mat-
d Yacının ancak beş yüzde biri mazel Bertanın ıatosunda miMılir ol- Asnn SUrerya B. 

~eıtlektir. Bunlar da çok mahdut duk. Kayserle öğle yemeği, Hinden- I b I , d" • ktu stan u 1 .&e ıyesı i at muı.::-• ınıntakalarda ve köy ambar· burgla ak~am yemeği yedik...) Ve bir 
~da kaldığı için piyasaya arze· çok Enver pa§a, Cemal pa§a üıimleri!. dürliiğüne tütnn inhisarı müra
d ecek vazıyette değildir. Bun - (Milliyet) i kapayıp (Cümhuriyct) kiplerinden Asım SUreyya bey 
~tra. dolayı belki de banka zarar ı açıyorum. Birinci sayfada ıu hava.. tayin olunmuştur. Belediyenin 
\l~ilcesini üzerine alma.mak için disler göze çarpıyor: ihtikar lromi11yo.. yeni iktısat müdürü 1 Marttan 
h . •ı buğdayları yeniden köylü • nunun faaliyctL.. Jencral Lodendorf itibaren •azifesine baılıyacaktır. 
ı.- •ade etmek mecburiyetinde ka- Çine davet cdiJdi.. Korkunç bir keşif: 
~ktır. . 16(}() kilomdre ileritJini yakacak mev- Belediye iktısat müdürlüğü 

M t iri z b k teşkilatında Asım Süreyya beyin ~ e e m gene iraat an ası ccler! ... 
'Ilı e~ aene Eskiıehir mrnt~ka • (Cümhuriyct) i bitirip ( Ak~am) a yapacağı tetkike ve göstereceği 
~a UÇ yüz vagon kadar bu~day bQ.flıyorum: Şanghay muharebelerin. lüzuma göre tadilat yapılacaktır. 
~ tb. Fakat yolsuzluktan hun· de zayüıt 1851JO n~feri bulduN. Amerf.. Bu suretle belediyenin şehir ik
~ -~~demedi. Köy ambarları ka, Jaf'On harp g~milerinin ç~kllnıf". tısatçıhğiyle dahailmi bir şekilde 
~ ~a ba.tladı. Nihayet ban· sW üıtigor_ Şem buhranı!- meıgul olabilmesi temin edile-
~ rç ~in aldı}ı b~aylan tek- Gtızete elİlffthn dü,tü.. Harbi umunıi- cektir. 
~f'ö11üye dalıtarak herçlarını ilin korkunç kdbusu irindeyim .. Yerdeı============:=== 
~ •eel:nır kalmııtı. Halbuki ytdalt bu k4#ıt parÇtıltırı, kırmuı ser- rum.. T~pemde vızıldıyan sinekler, 
~tz teMfde memlehtte mu· Mohtıltlrll/l~, taze bir yaradan kop.. beni, tayyare hücumuna uğramı~ bir 

Mehmet Ası111 1'W' kanlı sargılara ne kadar berı:i. adam gibi ürpertiyor! 
lAluara& 2 inci sayı.fada] yor .. Elimdeki k4lemi ıüngü HIN~ Vuauf Zira 

iizerine. Vo-Sung kalelerini kucaklıyarak 

Çin ordusunu Şan,h!ydın uzafı atacak 
bir ablcka hucket~e t~ebeüs etti. Bu 
taarruz, neticesiz kalı" bir ifltiaıtomdan 
sonra J 9 şubat ubahı bıflıtlı J•f'~>ltlır, 

Klang • Vınr k~ythıtia ortuıH kadar 
ilerlediler, ve } alrdıkluı bu keyii merkez 
ittihaz ederek hücuma 'eçtıler. f Ialbnk~ 
gazlı bombalarh yapılan bir hazulıktan 

sonra 4 mil kadar il erli yen Japonlar, 
t Alt tarııfı 2 inci sıyıfada ] {Alt tarafı ı htei s;ayıfamızdal 

Kontenjan kararnamesi mucibince 

Bir Takas komisyonu 
teşkil olunuyor 

- --- ------
Hariçten malalacağız ; fakat mahsuJAt 

ve mamuh\tımızı alanlardan alacağız 

Ankara, 28 (Yakıt) - 11940 
numaralı birinci kontenjan karar· 
namesi üçüncü maddesi hül..'iimle
rini tatbik etmek üzere bir T akaı 
komiıyonu teıkili vekiller heyetin 
ce kabul edilmiştr . 

Komisyon, Ziraat vekalet 

mmt9f61'I Aenn, Dahiliye ve
klleti mahallt idareler umum 
müdür vekili Naci, lktısat 
Tekileti ticaret umum müdürü Na• 
ki ve lktıaat veklleti sanayi umum 
müdürü Şerif beylerle gümrükler 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Halk evleri açıldıktl\n sonra : 

cumhuriyet - Kapımda böyle nöbetçiler olduktan aonr• 
artık korkusuz, pervasız raşryablllrlm ! .. 





Glnln aberleri 
Şark harbi 
Genişliyecek mi ? 

Bugünkü hava Şehir meclisi 1 Kıymetli bir abide Irlandada da 
Cümhııriyetçilerin 

Galebesi Kapah olacak, rUzgar poy• 
razdan esecek Anadolu ajansının Moskova· 

dan aldığı bir haber Çin - Japon 
~.arbinin yeni bir safhaya girmek Hava dün tamamite kapalı ve ratıp 

h geçmiş, fakat yağış olmamıştır. Cadde-
~zere olduğunu bildiriyor. Rus a- !erdeki karların mühim bir kısmı dün 
tıciye komiser munviniyle Japon 

f. erimictir. DUnkü hararet derecesi :azamt 
&e ıri arasında konuşulan mesele· "' 
J d l 1 sıfır. ıısgart nakıs 2,5 du. er en şunlar an aşı ıyor: 

Kar:ıdenl7. ve Akdcnizde bir kaç A) Sibiryaya bir Jnpon taaı-ru· 
ıu hazırlanmaktadır. gündenberi devam eden fırtına dün sü-

B) Bu taarruz için Japonya be· kOnet bulmuş ve beklenen vapurlar gel-
)az rus kuvvetlerini silahlandır • rniştlr. 
tnaktadır. Gelibolu civnnnda fırtına yüzünden 

C) Japonya Sovyetler hududun kanıya oturan Yunan vapuru dün de 
da asker tahşit etmektedir. kurtarılamamıştır. 

Rasathanenin verdiği malOmatj göre 
h D) Japonya Rusyanm elinde hava bugün de kapalı ol:ıcak, rüzg~r 
ulunan demir yollarından yüzde poyrazdan esecektir. Yığış ihtimalı gö· 

So tenzilatla asker sevketmek ;s • rillmemekted·r. 
teınektedir. Soulja kurban 
1 E) Japonya, bazı Japon kıt'a • Bakırkoy ch·:ırında, kırda hir adam 
arının Rus simendiferlcrinde mec ölü olarak bulunmuş ve yapılan mua-
~nen nakli~i istemektedir. }ene neticesinde, son günlerde hüküm 
. F) Rusya Japonyanın bu teldi- süren şiddetli souklar yüzünden öldüğü 
fıni Japon ve Sovyet devletleri a- anla~ılmıştır. Souktnn donun bu za\•allı-
thasındaki muahedelere aykın bir h.. . ti h ·· b. dil memicclr 
areket telakM etmektedir. nın uvıye enuz ces ıt e e "' 

• • • Tepe köyUndekl heyelan 
. Bu hadiseler Çin_ Japon har Beykozda 1 epe köyündeki heyelAn 

hınin ikinci bir safhaya girmek ü- şimdilik durmuştur. Maa~ııfih yeniden 
ıere olduğunu göstermektedir. Bu rnzıvetleri tehlikeli gbrillen bazı evler 
f~aliyetlere göre Japon diplomasi- boş;lttınlmıştır. Verilen malômata gö:-c, 
'~ Sovyet Rusyamn harbe girmesi· heyclAn mcvzil bir şekıldc eriyen kar
b.~ arzu ediyor demektir. Cephe- llann tcslrİle husule ıı;elmiş. ve yüz elli 
l'lın · 1 · b 1 b" metre murabbııı hir sahada tesirini gösı· genış emesme se ep ne o a ı· 

~~? Jnponyanm Rusyayı harbe tcrmiştir 
•ur{iklPrı .. si için bazı tahminler Belediye ve mıntal:n fen memurları 
l'apılabilir: heyelfın vukua gelen arazideki tetkikleri-

Japonyanın Fransayla bir :ın • ne de\'am etmektedirler 
l~~nıa temin ettiği bir aydan be - Fsrtına kazazedeleri 
~ısrarla iddia ediliyor. B"zz:ı.l Dört gün cv\'cl Samatya balıkçılann-
tansız gazetelerin;n if~,aatı da bu dan Kırniıc \'e diğer iki ıırkadaşı balık 

run bir hakikat olabileceğini an - tutmak için denize açılmışlar fakat fırtını 
atıyor. Bu anlPsmıya sebep, Fran rüzünden Sı..-riadap iltica etmek mcc· 
~anrn Cnrl k Rusyl' ndRn alac.a- buriyetinde kalmışlardı. 
g1 olan (670) milvon Sterlinlik Fırtına durduktan sonr2 akıntı dola-
arp bordarmm Fr"l.nsaya öden - yısile gene sahile gelebilmek kabil o!mı

~esini kabul eden beyaz rusların mış ve o gün de avlandıktan sonra Ha
.ransn ta.rı:-frni'rn ·m ye e ·ırnc· uswıdnyn r•kmışlar ve ev\·elki sabah &14' D r ır. ı:-u s 1r~·ıc P.V?.7. rusl rın avd~~c[iiH'l'~,..i'Pm-----· 

Sibirya hudutlarında s "lahlandı • 
l'ılınası meselesi vazıhlaşmış olu - Etabli komfsyonunuu 
)or. 5 inci bUrosu 
t. Jaoonva SovyetlP-ri harb .. soka- Muhtelit mübadele komisyo 
l)''d. ... ' _,. d c· l · · ·ı. ıpı t"' wır e n nıese '"'mın nunda teknik işlerle uğraşan be-
1ttinci plana geçeceğini muhte 
~el b;r Rus tarrruzuna kar!5ı bü : şinci büroda işler azaldığından, 
d' hnl')erval; tlerin ce ... Jıosini Çin bu kısımda çalışan bir kısım 
.. e hirJestirmive muvl'r.falt oll\ca· mcmurlarm dahn çıkarılması ta· 
~ınr ta '"lİ rı'"tn::" dedir. Halb· ci karrür e~miştir 

1 ~ii ~;nd,.1ci Jrnmı t~arr.1.,.1 ö- __ ..., __ 
}t'• 
a Unde Amerika, lnniltP.re. Frı•n· Evlenme muamelesi damga 
s'tt. ayrı ayrı zarar eö,.mektedir. resminden maafllr 
t}ı0":ret or-l 1hırınm harekete "tCÇ - Şimdiye kadar evlenme işle· 
. e~, sıwktrı h ·a;;., ;,.,...,"rv"' lic.tle • rinde tutulan defterlere 100, 50 

}
111 hirleşmesine b"lki bir sebep o· ve 15 kurucluk tamga pulu ya· 
lc"'~ır. r 

J)· pışhrılmaktadaydı. Maliye veki-ıfier bir sehell de:'! ~udur: Ja- . . 
f,0nvanın bu JYi>nl·ü dünva ihtHa • !eti evlenme muamelesının bu 
l~tıin ~rstakil ~evlct;n\ vii .. ud::ı P.e- gibi tamga vergisinden muaf 
;ren Rusyava l•ar-;ı filen harekete o'.duğı.:ııu bildirmiştir. 
d eı-""'esi ve bu hf'-rp]·~t mukab;lin- ........................................................... . 
'te C;n..ı .. serbestisini kazan~ası ta yeni bir harp patlarsa hayret et· 
lQti""lalidir. memek lazımdır. 
~ s<"bP.nler mevcutken, ~ark- Sadri Etem 

Bugünkü i~timaıoda 
Tenvlriye ve ıanzlfiye resminin 

artlnlmasını görUşecek 

Şehir meclisi bu gün öğleden 
ıonra toplanarak tetkiki hesap iş· 
leriyle meşgul olacağı gibi tenvi -
rat ve tanzifat resminin arttırıl • 
ması hususunu da müzakere ede· 
cektir. 

Bütçe encümeni dün toplanmış, 
yeni bina vergisini esas tutarak 
han, apartman, dükkan ve mes -
kenlerden alınacak tenvirat ve 
ta.nzifiye resminin miktarlarını 
tesbit etmiştir. Geçen seneye na
zaran bu resim yüzde otuz nispe· 
tinde arttır~.malttadır. 

Mart maıuıı yaran 

Vilayet ve belediyede mart ma· 
aJının verilmesine yarından itiba
ren başlanacaktır. 
Belediye reis muavini Nuri B. 

Belediye reis muavinlerinden 
Nuri bey gripten yatmaktadır. Be
lediye reisi Muhittin bey dün Nu
ri beyi evinde ziyaret etmiştir. 

B~nzln satan dUkkAnlar 
ve cuma tatili 

Benzin satılan dükkanlar cuma 
tatilinden istifade etmiyor ve yal
nız otomatik makineler dükkanla
rın önlerine çıkarılarak otomobil • 
lere benzin veriliyordu. 

Benzin satan bu gibi yerlerden 
cuma ruhsatiyesi alınıp alınma -
ması Dahiliye vekaletinden sorul
muf, gelen cevapta benzin satan 
dükkanlardan cuma ruhsativesi a
lınmaması, yalnız otomotik ma -
kinelerin caddeyi işgal evlemesine 
mukabil beledivece takdir edile • 
cek bir isS?al rı;hsativesi alınması 
cevaben bildirilmiştir. 
Talim otomoblllcrlnin talim 

sahası 

Talim otoınobHlerini numumi 
caddelerde ve foaelerde acemiler 
elinde dolnştırılmaıı mahzurdan 
salim görülmediği için belediye ye 
ni bir talimatname yapmış, ve bu
nu sube müdürlüklerine gönder • 
miştir. 

Bu talimatnameye gö:-e, Kağrt
haneyle Hürriyeti ebediye tepesi 
talim sahasıdır. Acemiler burada 
otomobil kullanılmasını öğrene -
ceklerdir. Sokaklarda dolaşan a· 
cemiler hakkında k~nuni takibat 
yapılacak ve ceza alınacaktır. 

Maaş yoklaması bugUn bitiyor 

Eytam ve eramil maaşı yok· 
laması bugün bitmektedir. Bu 
yoklamada 6 kişinin başkalarının 
cüzdanlarile maaş aldıkları teı· 
bit edilmiş ve haklarında zabıt 
varakası tutulduğu gibi cüzdan
lar ellerinden alınmıştır. Defter
darlık memurları bu hususta 
tahkikata devam etmektedir. 

11""'11ıımı..._.1 ınınını ı nı ıı ıı ııı ııı ııı ıı nı ıı. ııı ıı ıııııuınııınıııı mınıııııııııııııınnıınııımınmııunıımııınıııımııımnınnımılllinmnı~ resinde o da şöyle diyor: 

B 1 "Şaki ( 1), meşayih ve ileri gc· 
M ah m LI t Nedim ey § len mütencffizanla bilmuhabere 

( Son Yemen valisi ) 1 sefki dima' vukuuna ne gibi 

30 Se e i Siyasi Esrarı 
~ ahval sebebiyet vermektedir, cihe· 
= ti askeriye ve memurini mülkiye

den bir §ikayetleri olduğu takdir· 
de veli nimeti biminnetimiz zatı 
ıevketmeap efendimiz hazretleri
nin ve merahimü eşfakı hümayunu 
mülukaneleri kail ola.mıyacağın • 
dan keyfiyetin serian ezbarı ve 
danya ve ahirette mucibi husran 
olacak olan ahvali asayİ§ ikııane
den feragat eylemeleri hakkınd.ı , 
nasihat vermemi · stiyordu. 

ifşa Ediyor ! 1 
-"'11111-nlilıııı:ııııl!illıınnıııınmmııımımınımıııınııll'.ll mıını:ınıEın:ııü J: ııuııı nmııı mı ı ınıı: ıı nıTefrika:4 7ıınmııııınnu'-

ttı.ı?- Bu işte ecnebi ifsadatı var 

.ı Ve b' ·· ·· · t l ~e ır suru aynı cıns en sua -
tı •onra• 

h\l ''AkÇe ~arfiyle egkiya b.eyninde 
~u11•rr~da ilkoye ihtilafat müm

\' ltıudür? 
~ ani Yemene, Yemen toprak • 
'tttek~ gene avuç avuç para dök-. 
L sn . 
"l.\h'l tnıyorlardı ki parayı alan 
ten 

1 
e,. bedevi, beş dakika sonra 

~()ı: •ılahına sarılır, gene bildi.iti 
S •a1>ardı. 

t~~~n~ Yemen elimize henüz 
diJt! l§lı, o kadar oradan bihaber-

41>id· 
ın ))aşa değerli, gayur bir 

Tcrcümc ve iktibas lıaM .. :ı malıfuıs 

insandı, fakat zavallı Yıldızda o
turarak telgrafla, muhabereyle 
işin halledilmesi imkanı olmadığı 
nı bildiği halde, Abdülhamidin 
emrine çarnaçar boyun eğmişti. 

Abdülhamitse meselenin kendi 
nezareti altında cereyan etmesini 
istiyor ve böylece i§in daha iyi hal 
!edilmesi mümkündür sanıyordu. 

Abidin paşa gece gündüz çalı· 
şıyordu. Bu muhakkaktır. Ve ih
timal iti bu yorgunluğun tesiriylc
dir ki, bir gün sarayda birden bi
re vefat etti. 

MUsir Etem Pa~a 
Müşir Etem paşa da isyanın 

başlangıeındanberi telgraflar gön· 
derirdi. 12 şubat 320 tarihli şef-

Bunlar bittabi Abdülhamidin 
emriyle yazılıyordu. Yoksa Etem 
paşa da elbette bu ateşin nasihat 
ve sözle söndürülemiyeceğini pek 
ala biliyordu. 

Hele: "Ciheti askeriye ve me • 
murini mülkiyeden bir şikiı.yet!eri 
olduğu takdirde ... ,, sözü gülünçtü. 
Çünkü senelerle bu !ikayetler sa· 
raya yağmış dumıu§tu. 

Ser kfitlbln yazdıklar1 •• 
Serkatip Tahsin beyse: 
" ••.• Maksadı hümayunu müHi

klnelcri hiç bir ferdin mağdur e· 

Atik All Pş. camii yıkllma 
tehlikesine mi maruz 

Fatihte Edirnekapıya giden 
tramvay yolu üzerindeki Atik Ali 
paşa camii, öğrendiğimize göre 
kubbe kurşunlarından bazılannm 
sökülmüt bulunması yüzünden ve 
son günlerde devamlı yağan karın 
tesiriyle ehemmiyetli surette hasa
ra uğramak tehlikesine .maruz kal 
mrştır. O civarda oturan halk, 
Türk mimari tarzının en güzele· 
serlerinden biri olan camiin maruz 
kaldığı tehlikeyi görünce mazbata 
yaparak merciine vermişlerdir. l 

Dün tahkikat yaptık ve öğren -
dik ki, Atik Ali paşa camiinin kub 
besinin tamiri oldukça çok evvel 
kararlaştırılmış ve bu tamirata 
karJılık olmak üzere tahsisat da 
ayrılmıştır. Fakat ne yazık ki, bu 
karardan günler, hatta aylar geç· 
tiği halde tamire bir türlü başlan· 
mamış ve yanı başımızda duran 
kıymetli bir abidenin kendi kendi
ne mahva gidişine göz yumulmuş· 
tur. 

Evkaf idaresinin bir an evvel 
icap eden tamiri yaparak tehlike-
nin önüne geçeceğini ümit ediyo • 
ruz. 

Vapurcular 
DUn seçilen heyet 
Ankaraya gitti 

Vapurcularm istedikleri hak
lunda vekalet ve diğer ali ma
kamlarla temas etmek üzre \a
purcular tarafından seçilen he
yet dfin akşam trenile ·Ankara ya 
gitmiştir. Vapurcular birliği reisi 
Muzaffer beyin riyaset ettiği bu 
heyet altı vapurcudan mürek
keptir. 

Heyet, Yapurculann istedikleri 
hakkında bir layiha da hazırla
mıştır. Bu layihayı meb'uslara 
verecektir. Haber aldığımıza 
göre heyetin Ankarada takip 
edeceği meselelerin başında 
gümrük resmi istenen vapurlar 
işi bulunmaktadır. 

Vapurcular bu resmin affedil· 
mesi, kabil olmadığı takdirde 
resmin vapurculardan ilk ithal 
edenlerden alınmasını, bu da ol
mazsa vapurların ithal tarihinde 
muteber olan kanun mucibince 
alınmasını ve yahut tecil edilme
ıini bütün bunlar kabil olmadığı 
takdirdeyse taksitle alınmasını 
istiyeceklerdir. Heyet bundan 
başka nakliyatın inhisar altma 
alınmaması hakkmda da teşeb
büste bulunacakhr. 

Beynelmilel hadiselerin heye
canlı bir mahiyet aldaj1 şu sıra
da lrlnnda da pek de nazarı dik
kati celbetmiyen mühim bir ha
dise vuku buldu. 

irfanda da yapılan umumi in
tihapta "fiana Fail,, yani cüm• 
huriyetçiler büyük bir galibiyet 
kazanmı 'ardır. irfanda da, inli· 
babat, nisbi temsil usulüne g&
re yapıldığı halde, cfimhuriyet
çilerin ekseriyet kazanmaları, 
onlaran doğrudan doğruya mille
tin reyine müracaat ettikleri tak· 
dirde yalnız büyük bir ekseri· 
yet değil, belki bütün memleke
tin itifakla reyini kazanmak kud
retini haiz olduklarını göster
miştir. 

lrllinda da cOmburiyetçilerin 
intihap olunmaları, ooların yeni 
meclis içtima ettiği zaman yeni 
hükumeti teşkile davet oluna. 
caklarını ifade eder. 

Bu itibarla pek yakında, mq
hur dö Valerayı lrlanda h6k6-
metinin başında görP.ceğiz. 

Dö Valera lrlanda iıtiklil Ya 
hürıiyeti iç.in çalışan, lrlandanın 
tam bir cümhuriyet olmasını ia
tiyen ve 1921 de lrlanda cümliur 
reisliğine intihap olunan Irlanda 
lideridir. 

lrlandanın milli tarihinde bO
yük bir kıymeti haiz o!an d5 
Vnleranın tekrar ekseriyet ka· 
2anarak hükumeti ele alması, 
lrlandamn ta~ bir istiklal içinde 
yaşamak emelinin ne derece 
kuvvetli olduğunu göıtermekte
dir. 

Bununla beraber Da Valeranın 
bu sefer bükü met baıına geç
tikten sonra lngiltereyle yeni bir 
mücadeleye başlaması beklenili
ıniyor. Bilakis onun lrllndanın 
dahili işleriyle meşgul olması, Ir
landayı iktısadi buhranlardan 
kurtaracak, bir siyaıet takip et
mesini beklenilmektedir. 

Çünkü onun intihabat mDca
dclesi esnaıında millete olaıı 
vaidleri tasarruf siyaseti tatbik 
etmek, yüksek maaşlı memurlan 
azami derecede azaltmak, çiftçi
lere yardım etmek, ihtiyarlık te
kaüdiyelerini arttırmak ~bi ıey
lerdir. 

Bununla beraber, intihababn 
neticesi anlaşılır anlaşılmaz, cllm· 

(Lutfcn ıayfayı ~eviriniz). 

-= dilmemesi ve devleti seniyei ~a - ni ve tcsvilatı fasideıine mani ve 
haneden herkesin hissemend e- iğtişaşı dafi tedabirden olarak 
dilmesi merkezindedir. Bunun merkumun - Yani imam Yahya· 
tacaribi adideıi meydanda ola- nın - Sude mutasarnflığma, aha
rak bu cihet defaatle görülerek Ba linin tatminikulubu için de içlerin
bıaliye gerek vilayete tebliğ olun- den ehil ve mütavaatkar olanla
duğu halde bir kısım halkın ne se- rının bazı kaymakamlık ve nahi -
beple harekatı asayişiikenanel c ye müdiriyetlerine tayini ve §aki, 
tasaddi etmekte oldukları anla~d- müftü ve naiplerin Zeydilerden 
lame.mıştır .... ,, diye yazıyordu. olmak üzere tarafından intihabı 

Bittabi, yukarda da kaydetti- maddesini dermeyan eylediği tak· 
ğim veçhile bütün bunları Abdül- dirde intihap kendi tarafından ic• 
hamit yazdırıyordu. ra, ve kc.bul ve tasdiki izhar olu• 

Fakat ben bunları aldıkça Sa- narak arz ~·e istizan suretiyle ta• 
bıalinin ve sarayın ne derin bir karrür ederse hukuku mukadde • 
uykuya dalmış olduklarım görü • sei mülukane mahfuz olacağın -
yor, ve böylece müteessir ve me- dan ..... O suretle icrası huıuıunun 
yus oluyordum. sureti tesviye olarak kararlqtml· 

Babıali mış olduğu ... ,, en &onunda da; 
Babıali de dahiliye nazırı Mem " ... malumu afı~aneleri oldufu 

duh imzasiyle gönderdiği 10121 üzere mese!~i Yemaniye uzaYll' 
numaralı uzun şifrede: devletçe külliyetli fedakarlıklar 

" ... tedabiri askeriyeye leves- ihtiyar olunmu§ ve şu yolda din 
sülle beraber bir yandan da sureti kardeşleri arruıında kital ve cidal 
haaeneyle merkumun celp ve is • senel"'rce ihtilal vukua gelmesiyle 
tihalesi mas~ahata mu':afık olaca·, ihtiltı.fat ve iğtİ§aşab medideni11 
ğmdan ... ,, dıye şu teklıflerde bu ·lbitcvfiki taııla indifaına balalandi 
lunuyordu: (B"tm d.) 

" •• Kendisine nasihat edilerek 1 e 1 

dairei iQkiyada davet ettirilmesi· .(1) Şaki, yani lınam Yahya.. 
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Şekerden Sonra Gilniin Muhtırası 
Gaz, Kahve, Pirinç, Çay, Limon ve 

Takvim - Pa:r:artesi 29 Şubat 2 
inci ay 193~ 22 Şenal 1350 Senenin 
geçen tiinleri: 61 kalan ıfinler 303 
GUneş - Dô~~u: 6,41 Ban~ı. 17.55 
Namaz vakitleri - Sabah. 5 32 

Oğle: 12.27: ikindi 15.31: AJ.."Şam: 17,ı;s 

Kömürde de ihtikar mı ? 
Suçlu olduğu anlaşılanlar derhal Müddei 

umomlllğe tvdl edilecek 
Uıak ıeker fabrikasmdan ıeh

rimize 30 Yagon toz ıekeri gel
diği yammlfb. Bu ıelrerlerin ya
rmnclan fazlam Sanayi ve Maa
din bankası nmtuiyle 34,S lira
dan piyasada sahlmlfbr. Bundan 
başlra Mart ayında ela kontenjan 
Jiatesi mucibince ithal edilecek 
toz ıeker vardır. Buna rağmen 
bakkallarda teker fiab düfme
mittir. 

Bakkallar eUerinde 42 liradan 
almmıt tekerleri olduj'u iddia
sında ve bunla11 buıthı!di piya
sa ftzerinden zararına aatamıya
caklanm s3ylemektedirler. Fakat 
bu vazıyetten baZ1 aç.ık göz bak
kallann istifade etmeleri muhte
mel olduğundan piyasada ihtiyaç
tan fazla teker bulunduiu ıu 
sırada bu hallin 6nUne ieçmek 
için belediyenin tedbir alması 
zaruri prOJmektedir. 

ihtikar komisyonu kahve itini 
tetkike baılamııtır. 

Adliyede: 

Bir po)is 17 ,5 sene
ye mahkôm oldu 

Çenberlitqta meyhaneci Na
diri aldOrmekle maznun polis 
memura Faik Ef. nin ağırcezada 
glrtılmekte olan muhakemesi 
dtha bitirilmiı Yfl mamun 17 se
ne 6 ay hapse Ye bin lira taz
minat vermiye mahk6m edilmiı
tir. 

Bir anda cHJrt cara111 
Llzariyi kasten katil, Vasili 

katli nakısa teşebbftt, Ahmet Ih
sam bir hafta baataJrğ'J mucip 
olacak derecede sillbla cerh ve 
Hakkıyı adiyen darptan mamun 
Ahmet oifa Aziz, evvelce Ağlr 
ceza mablremainde ı&Ulen mah· 
kemesi neticesinde 18 aene do
kuz ay on bir ıh ajır hapse 
ve aynca 2 bin Jira tazminat 
itasma awahk6m ec1i1mtfti. Mah
kemel temyiz ftrilen ba karan 
aalaetmft " dm don Atuee
zada yenide& ~- Dln
kü ceı.ede, heyeti hakime veri
len eald kararda mıar etmitlfr. 
GamrOk lhtl•• mahkemesi 
Şehrimizde tetekldll eden iki 

ilıtisu mabkemainden birinin 
kaçakçılık, aıj'erinin gthnrlik iş
ıerı,r. m9f1111 olacatmı yazmıı
hlr, lfnacfiiimize g6re, giimrük 
ifleriae bakacak olan mahkeme 
prlk bfnam dahilinde çalıp· 
e.ldır. 

.... uw ---
limiyet fırkasına mensup olan 
gençlik. askeri bir intizam için
de bl,tlk bir Dilmayiı yapmak 
cDmlnırf yetçilerin hapsedildikleri 
hapi-eler etrafında dolatmıı 
ve b• aaretle, fırbnm miicadele 
kanetini muhafaza etmekte ol
claj'ana g&termlftir. 

lrlaada meclisi ancak martın 
dokazuuda içtima edeceğine g6-
re lrlaada mulıafazaklr1armı tem
ıil eden KOlp'av hlikOmeti, bir 

Ticaret inüdüriyetinin gaz ve 
benzin fiatlan hakkında yapmak
ta oltloiu tetkikat heırilz bitme
miftir. Mtlttiriyet bunaan başka 
fiatlan ytıkselcn diğer mevat 
hakkında da tahkikat yapmak
tadır. Lftmmıuz yere fiatları 
ytikıeltilen maddeler arasında 
pirinç, limon ve daha bazı mad
deler bu'unmakta:lır. 

Pirinç fiyatları, cinse göre 32 
ve 35 kuruftan 42 ve 44 kuru
ta yükıelmittir. Çay, limon ve 
kömür fiyatlannda da ylizde el
li niabetmde bir tereffü görül
mektedir. Halbuki hükumet gıda 
ve diğer liizumlu maddeleri kon
tenjan listesine ihtiyaç nisbetinde 
koyduiundan fiyatların yüksel
mui sebepleri ehemmiyetle tet
kik edilmektedir. Mndüriyet tet
kikah neticesinde suçlu olduk
ları anlaıılanları şeker ve kahve 
itinde olduğu gibi müddeiumu
miliie verecektir. 

Poli•te ı 

Bir tokat 
Hadisesi 

Yat!!: 19.~5- imsıık: ~.2 
Hava - Dünkü har:ıret derecesi 

aır;ami O, a5gari rıık1s 2,5 du. Bugün 
hava kapılı olacak ,.e rüz,Ar poyrazdan 
eseeekıir. Yağı~ muhtemel görülmemek:· 
tedir. 

1 Radyo 1 _ _,,_ 

lstanbul - 18 den 19 a .kadar 
gn.mofcn 19,30dın 20,30 a ~adar Vedıa 
Rıza hanımın işrirdkıle birinci kısım ala
turka saz., 20,30 dan 21 e kıdır grllmo-
fonla karmen opereti, 21 den !?2 ye ka
dar Belkıs h:mımın i~rirakile ikinci kısım 
alarurka saz, 22 den 22,30 a kadar or
kestra 

Viyana - 12.30 ı.onser: ı\1ozart'· 
ın Türk marşı , Strıus, Areuski. Helime<· 
berger, Flemming'un eserleri - 13,40 
konser· Brıhm~. Mendessohu, .N:ırdin'nin 
eı;erleri - 1 t ,4E konser - ~O Rosen 
kavalın isimli ı omedi muzibi - 23,45 
konser ve dans 

Hellsberg - 9 30 jımn:ısttk -
12,40 Danzi,'den nakil - 17,J 5 l\len-
delssohu. Chopin, Weber, Liızt'ın e<er
leri - ~ stt:n<> dersleri. 

BDkre, - 21 Kumetle Bechoo· 
ven'den bir parça - 21.45 Bükreş er· 
meni korosu - 22 15 ıki piy:ınoyla 
konser. 

Roma - 23,IO modern lt:ıtyan 
musıkisı. 

Praga - 13 saat başı - 13.15 
Brün'den nakil - l:',10 Bratisl:ı,·a'dan 
nakn - 18.10 Rusca kurs - 21,05 
Smetana salonu ve tiyatrodan naldl -

Evvelki gece Glorya sinema'ı 22,30 Kuartet - 24 dans. 
önünde bir tokat hadisesi olmuş- Budape,te - 10,t 5 salon orkes-

trasıyla konser - 13,0.5 Hal:ılarka or-
tur. kestrası tarafından konser - 18,30 !\Ta· 

Ekiem bey isminde bir zat bi • car musikisi konseri - 19,10 konser: 
let almak üzere sinema gitesine Scbulert, füahms"ın eserleri - 20,4-0 fi. 
yaklatırken kalabalık arasında do !armoni konseri - 22,50 çigan orkes
lqan dilenci çocuklardan birinin trası tarafından konser. 
kendisine yakl&fbiını görmüf, ço- Oalo - ~ı Stol.holm saray ope
cuia çekilmesini söylemiftir. Bu rası tarafından oynanan Rigoletto ope
hareket .,,..1ce aym çocuia para rası nakledilecek 
vermit olan bir kadının asabil;!} • Var,ova - l 3 ı ô I !;,~O I 15,~ô 

d 
plak - 18,JO Lemberg'den nakil -

mesini mucip olmuf, ka ın yanın 1s,.q5 Polonr.ı musikisi konseri - 20 50 
daki ahbaplanna Fransızca ola · Tehaikovslry'rrin bir e~eri - ~4,40 dans. 
rak bazı aözler aöylemittir. Ekrem Moskova _ 20 köylü gazetesi -
bey bu 111ükllemede kendisinden 21 kide hareketleri - 23 muhtelif lisan· 
bahaedildifini anlayınca arkasına Jarda konfer:ın~ ve "eşriy:ıt 
danmü9 ve kadnun hiddetli ve ha-
karetlmiz lrir tarzda kendisin~ Galataserar ak•am yemeıı 
baktıjmı ,armüftür. Bu sırad'1 Her sene bayramın birinci gü
Ekrem beyle kadm arasmda geçen nii verilmesi mutat oıan G3lata
müklleme esnasında kadmm fra~ saray ailesi akşam yemeği mar
sızca olarak ve millt hislerimizı hn 3 fincil perıembe glinfi ak
rencitle eder yollu sözler sarfet • tamına tehir editmiıtir. Her han
mesi üzerine Ekrem bey muka~ fİ bir yanhthğa mahal ktlma
le etmek mecburiyetinde kalmıt • mak üzere tavzih olunur. 
frr. 

Hadi..,.e zabıta vaz'ıyet •c11ebller fototrafçı olamıyacak 
etmiftir. Kadmm ismi Sofiya· Meclisi adliye encümeni bu 
dır. Ekrem bey kendisine (Kaba günlerde Türk teb'asına inhisar 
Türk, hayvan Türk) teklinde ha· ettirilen küçük san'atlar IAyiha
karet eden madam Sofiya aleyhı- sını müzakere edecektir. 
ne dava açmıştır. 

C.pra lursızları Ecnebilerin Türkiyede yapamı-
1 

Evvelisi aece Yemitte çardak yacağı san'atlar meyanana foto· 
iskelesinde 35 numaralı Hatim e- grafçılık da ilive edilmiıtir. 
fendinin tütüncü dükklnına, as • Etabll Rumlar için tazminat 
ma kilidi kırmak auretiyle Hay - Etabli Rumlar için tahsis olu-
dar, Mahmut, Basri isminde üç ı 
sabıkalı girmit ve 230 paket cık&- nan 150 bin lngiliz irahk taz-
ra ve tütün alarak kaçmıtlardır. minatın mart ayı içerisinde tev-

Zabıta üçünü de yakalamıf, tnh ziine batlanılmıısı muhtemeldir. 
kikata bqlanmıfbr. 

Bir Jangın 
Dün ıece sabaha kartı Fener • 

de Haydarda irfan sokağında Rn
tidin kulübesinden yangın çıkmıı· 
br. 1 

.. -GlORYA-~ 
SiNEMASINDA 

3 Mart perşembe nkşamı 21.30 d3 

Sinema ve MDnlr Nurettin 

KONSERi 
Program: Yeni ve müntahap 
eserlerle ıeçen konserlerde 
çok muvaffakiyet kazanan bazı 

Geniflemesine meydan veril • 
mede:ı söndürülen yangının bir 
hafta evvel o kulübede oturan uy· 
ıunsuz huı halleri dolayısiyle 
çıkanlan F eritle adlı bir kadm t~· 
rafmdan lcunclaklanmak suretiyle 
çıkanldıiı teabit edilmi,, tahkika
ta bqlanmıftn'. =~ daha it bapnda kala- ........... - ... _ .. _____ .. .. 

eserler ithal edilmiştir. 
Yerlerin evvelden temin edil

meıi rica olunu. Onun için lrlaı:da muhafaza- bulmUfludır. 
Fiatlar: 75-100-150-200-800 

ve 1000 kuru,tur. 
klrlanndan olup ctlmlmrlyetçı1er 03 V alera lrJandanın İngilte
le dağiifenler arasından baza reden klmilen ayrılması mesele-
kimseler tellp dlfmlfler, hatta lini zamana bırakacak fibi gö- R it R Ti t 
memleketi terketmek istemitfer- rtintıyor. Onun içill' iki taraf ara- Bf iZ& ya r08U 

d L 1....-.... -L. ıında ba yUzden bir mficadele 'ehzadeba,ında 
le • a61U1met alwyahlde tabri- wku lralmyaeaba da irfanda- Bu akşam ıaat 21.30 da (Nur 
kltta balanmadıldan takdirde da da clhBhariyet ruhunun hakim Baba) vodvn 8 perde 

onlara dokunulmayacağı anlatıl- o]acaitnda flipbe yoktur. Çarş:ımb:ı akşamı Kadıkör ~üıey-
-~m~11L.!w~bmau~~llD~~tlz~R~n~me~~·~k~tm~et~---------~8.~R.~~ ya aıncmasında (Aktör Kin) 

Kalpte 

Alıp tartblar, on dört kilo gel· 
di. 

- Yani, bu kasayla beraber yü
zerek kaçmak kabil değil. Ve ya
hut da bir İpe bağlayıp nehire .ıt
mıılardır, ararsak buluruz, hemen1 
jandarmalara haber verelim. 

Jandarmalar derhal taharriya -
ta çıktılar. Larte: 

- Bunu, dedi, hi~ bir feyİ ih • 
mal etmit olmamak için yaptırıyo· 
rum. Hiç de ümidim yok. Bunun· 
la beraber yeni bir vaziyet karşı -
11ndayız. 

- Anlıyorum. Kasa, henüz şa-
todadır elemek istiyorsunuz. 

-Evet. 
Konta dönerek müfettiş sordu: 
- Amcanızın bu kasada neler 

sakladığını bize aöyliyebilir misi -
niz? 

- Kat'i olarak bilmiyorum. 
Zannedersem evrak .. Belki de bi -
raz altın, işlerivle ben mesgul ol -
duğum halde, hu kıı.sayı hiç ya -
nımda açtı;ını bilmiyorum. 

- Herhalde hırsızların bu ka· 
sa içinde ne olduğunu bildiklerini 
kabul etmek lazım. 

Derhal bütün şatoda taharrivat 
basladı. Aranılan yerler sonradan 
mühürleniyordu. Bu suretle aranıl 
madık bir yer birakılmadı. Nehir· 
de yapılan taharriyat da netice 
vermedi ve kasa bulunamlldı. 
Kont, müfettiş Larfeye hırsız ka • 
dın hadisesini hatırlattı. 

- Anlıyorum, dedi, yani bu 
kadının bir şeriki cürmü oldui?u • 
nu, ve buraya gizli bir methalden 
girildiğini, kasanın da, şato du -
varları arasında bir yerde saklı ol
duğunu söylemek istiyorsunuz. 

- Evet. 
- Fakat her tarafı aradık böy· 

le gizli bir methal bulamadık. Di • 
ier taraftan sözcüler de haricten 
kimsenin ırelmedi.iini temin ecli -
yor ar, o halde, ilk önce söyledi· 
ğim gibi. katili ve hırsızı içerden 
aramak llzım. 

Kont şiddetle itiraz etti. Mühen 
dis de onunla hemfikirdi. Bir ta • 
raf tan müfettişi dinlerken, mühen 
dis, içinden, Sonva veya Elena -
nın yahut da feriki cürümlerinin 
tatoya nasıl sirebildiklerini ve ka
sayı alıp gittiklerini dü!llnüyordu. 
Bir an, orta devirde olduiu ~ibi, 
nehrin altmdan 9atoya bir yol ol
duiunu zannetti. Fakat hu ihti -
mali kabul edemedi. O zamanın 
insanları, nehir altından yol kaza· 
mazlardı. Sonra da, o zamandan 
bu zamana kadar, bövle bir yol, 
dayanamaz, muhakkak çökerdi. 
Diier taraftan mahreç muhakk~ 
köylüler tarafından simdiye ka • 
dar keşfedilmit olurdu. 

Elena veya feriki herhalde ne· 
hirden gelmi§lerdi. Larıenin ka -
tili icerden arıı.ması .mantıktydi. 
Bu t;kdirde, Eğer Marıri de şato· 
da olsaydı, onu da öldürürlerdi. 
Yemekten sonra, yalnız kalınca, 
kont, mühendise sordu: 

- Miifettiıin tetkikatı hakkın· 
da ne dü!ünüyorsunuz? Hizmetçi
lerden şüphelerine ne dersiniz? 

- Bu tedbiri de almak lazım· 
dı. 

- O halde? Başka bir fey mi 
var? 

- Hayır. Bütün aklıma gelen 
9eylerin birer dakika sonra yanlı, 
olduğunu anlıyorum. 

- O halde bu meseleyi de dos 
yasıyla beraber (Hıfz) a gönde -
recekler? 

- lhti.mal. Fakat ben tetkika· 
tımda devam edeceğim. Kendim 
için, bir izzeti nefs meselesi yap • 
tım. 

lğae T6frlk• 
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Nakleden: fa. 
lara gitti ve bütün olan biteni 8' 
lattı. 

Polis hafiyesi: 
- Bütün bunlar Elena'nın itlr 

rine benziyor. Fakat onun al~· 
hinde henüz kat'i bir delili.US
yok. Gidip kendisini gördiiniİ' .. ., mu. 

- Hayır. 
- Sizin kendisinden füpbe ,; 

tiğinizi biliyormu dersiniz? 
- Zannetmem. 
- Peki ama bunu nasıl gizJiyr 

bilirsiniz. Seven ve ıstırap çekeO 
bir kalp pek tedbirli olamaz. 

- Ben kendimden eminitll
Sonra §Üphelendiğimi fark ede' 
mez. 

- Bir defa gidip onları göriİ" 
nüz, belki bir şeyler öğrenebilir, 
belki bir iz de bula bilirsiniz. 

- Ya §ato? .. 
- Ne yapalım. Polisten dabt 

fazla vasaitimiz yok ki. Orada o• 
lan bitenler hakikaten anlatıl~ 
§eyler. Beklemekten hatka çar' 
yok. Katillerin yakalanmaınatl 
onları belki bir tetbirsizliğe se.lı 
eder. 

Jan Lartig otomobiline bin~ 
Rusların evine gitti. Kendiıiol 
karşılıyan Sonya: 

- Ne eyi ettinizde geldiııil. 
dedi, pek yalnızdım. 
- Niçin? Mitel nerede? 
- Çalı~ıyor. 
- Kız kardeşiniz? 
- Parise gitti. 
- Yaa?!.. 

1 - Neye hayret ediyorsunuS 
Artık Parise gidemiyecek kad~ 
köylü olmadık ya? lnaamn bit 
iti cıkmazmı? 

Sonyanın sesi pek tatlıydı. Mir 
hendis kalbinin şiddetle çarptıV 
m hissediyordu. Zavallı genç o.,_ 
dar seviyordu ki.. Bir an, kendiO" 
den seçer gibi oldu. Az ka\aı». ti 
na Zl!klDI :tÖy)İ_xcc;ckCf. re.fı.Al ~cı .. 
dine hakim oldu. Muhakkak ' 
ğuk kanlılığını muhafaza etmek it 
ti yordu. 

- Her halde, dedi, heaı~' 
reniz moda evlerini ziyaret içil' 
gitmiştir. 

- Bir parça ... Doğrusunu it ' 
terseniz yiyecek bir şeyimiz kal -
madı. 

Mühendis birdenbire sordu: 
- Bu gece §atoda olan bitell' 

den haberiniz var mı? 
Sonya titredi. Mühendiain hii -

cumunu hi11etmişti: 
-Hayır. 
Diye kısa bir cevap verdi. 
- Her tarafta bundan baht"' 

diliyor. 
- Hiç dıtarı çıkmadım. S•~ 

ce, sabahleyin erkenden Eleoa~ 
eksprese yetiştirmek için oto111° 
bille götürdüm. 

- Bu sabah mı gitti? , 
- Evet. Fakat şatoda ne ol 

muş henüz söylemediniz? . , 
- Şatoyu soymuflar, bir bıS 

.metçiyi de öldürmütler. 
- Aman yarabbi! Mütbi•· bir 
- Hınızın yolu üstünde , 

hizmetçi hulunmuı olacak ki • , 
dam ve yahut kadın - bu aıet4' , 
leyle geçenlerdeki hırsız kadı~~ 
rasında bir münasebet olsa. P;l
- onu öldürmü9. Katil, hı~ ... 
çiye şiddetli bir bıçak sapl~f
Mütahaasıslar bu darbenin bır .,.
kek tarafından yapılmamı,-•r dJtl 
cak sporcu ve kuvvetli bir ~~ lii" 
tarafından yapılabileceğini to1 
yorlar. 

[ Bitm~ 
Yarın akfam saat lsranbul BılıdiflSI 

21,30 da .JrhiP1igafıroSll 

ııtıı itirıı 1ıım Mühendis bu sözleri söylerken 
batım çevirdi. Kont bu hareketin Facia 5 perde 1 .. farkına varmadı. Y M A azan: • . ve 

- Ben, dedi, bu alqam fatoda Otto E. Hasse 
kalacağım, isterseniz ıize de bir T ü d lllJllll 
oda hazırlatayım. ere ~e e en fffflflJ .J 

- Hayır. Ben ritmeyi tercih Nabı Zeki . . ~ 
edivorum. Müsaade ederseniz.. Tenzilatlı talebe ve mualli1111•11.,~ 

Mühendis evine döner dönmez 3 Mart perşembe gl~~ 
kendi otomobiline binerek Fıuay itibaren YALOVA ~. 
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100 yaşında bir hekim! 
Paris Tıp akademisi aza

Dr. Genyo sın dan 

.._34 ____ _ 

Din ; 

llk zamanlar Fenikelilerin dini Sümerlerin dinine benziyordu. Sonra • 
ları deği,ti. Her Fenike §ehrinde (Bal) yahut (Bel) mabudu vardı. Fakat 
her şehirde mabutlarm adı ayrıydı. Bundan başka (aşk ve ilk hahar)ı ka • 
dın mabudu olan (Astarte) temsil ederdi. (Molok) namındaki mabuda da 
ibadet ederlerdi. (Molok) a çocukları kurban ederlerdi. 

Kurban (Allah) ın heykeli önünde (flüt, boru) çalarak diri diri yakı· 
lll"dı. Analar kurban merasiminde hazır bulunnııya mecburdular. 

Fenikelilerin hususi bir medeniyeti yoktu. En büyük hizmetleri alfabe· 
Yİ icat etmeleriydi. Fenikeliler muhtelif medeniyetler arasında münase -
betler tesis ettiler! •• 

- Ibraniler -

Palestln ı 

İbrani tarihiyle (Palestin) arasında tabii bir münasebet vardır. Suriye 
~~Mısır arasında uzryan kıt'aya (Palestin) derler. Bu mıntaka üç kısma 
~l'rılır. 

1 - Sahil. 2 - Yayla. 3 - Şeria vadısı. 
(Karmel) dağı Palestinin şimalini gösterir. Şeria ırmağı şimalden ce· 

!tuba inen (Lut) gölüne akar. 
(Lut) gölü bir çöküntüdür. Akdcnizden (400) metre aşağıdadır. Cenu 

~u çok tuzlu ve siftlidir. Onun için etrafında insanlar oturmazlar. 
'aylada eskiden ormanlar ve dağ yamaçlarında zeytin ve incir ağaçla· 
~~n~~ . 

Nehirler ilk baharda taşar. Bu mıntaka yaşamıya en müsait sahadır. 
~\U'ası İbraniler için (Arzı mevut) idi. Buraya ilk gelen sakinlere nispet
.. kenaneli denir. 

lbranl kavmi : 

Uzun zaman (Mezap~tamya) ve Mısır arasında çöller dolaştılar. An· 
tak nıilattan (1000) sene evvel bir kıral idaresinde toplandılar. 

Oh: 

İbrani dini (Heykele, Resme, Cesetli Allaha ibadet fikrine düşman• 
dı. Bunları yapanlar günah iılemiş sayılırlardı. İbı-anilerde Allah mücer 
l'et bir fikir olan Y ahovadır. 

!branilerden bir çok peygamber zuhur etmiştir. Bu peygamberler İb· 
::.~lerin arasmda itikatlar bozulmıya hatladığı za.man meydana çıkmış • 

. Bu peygamberler İbranilerin Allahın aevgilileri olduğunu, Allalun ken
dılerile beraber olduğunu söylerlerdi. 

Herşeye rağmen aşk! 
isveç prensinin sevgilisi 

neler anlatıyor ? 

TAR1H BL K!TABT __. _ _..._..,.. 35-
lbrani tarihi ; 

İbrani tarihi mukaddes kitaplarla, (Ahdi atik) yani (Tevrat) tarafın -
dan hikaye edilir. (Tevratta) şiir, kanun ve masal vardır. Hikiyeleı-in 
kahramanı hep Allahtır. (Tevrat) hristiyanlıkta ve müslümanlıkta mukad -
des tanınmıştır. Hristiyan san'ati~.cle (Tevrat) taki hikayelerin mühim te• 
ıiri olmuştur. 

Peygamberler : 

İlk İbrani peygamberi (İbrahim) dir. Tevrata göre (Ur) şelirinde çık· 
mış ve kral (Hamorabi) zamamnda Milattan evvel 2 asırda) yaşamış • 
tır. İbrahim Kaideden gelip (Kenanelj) ne yerleşmİ§tİr. 

İbrahim ve oğlu (İshak) ona da (İsrail) namını alan ikinci oğlu (Yn· 
kup) halef olmuştur. O zamandanheı"i İbraniler _(İsrail) ismini taşımakta
dırlar. 

Beni lsrail Mısırda : 

Beni İsrail Kenan diyarında yerleştikten sonra Mısıra gitti. V eorada 
yerleşti. (Tevrat) a göre Beni İsrail Mısırda Yakuhun oğlu Yusuf sayesin· 
de yerle~miye muvaffak olinuıtur. 

(lkesus) larm Mısırdan tardı zaınamnda Mısırda iyi bir hayat yaşı • 
yan Yahudiler tazyıka uğradılar. Milattan evvel (1200 - 1400) senesin· 
de Yahudiler (Musa) peygamberin idaresinde Mısırdan çıktılar çöllerde 
sürünmiye başladılar. Kırk aen~ çötl""rde dolattıktan sonra (Paleatin) e 
kavuştular. 

Musanın kanunları ; 

İbranilerin ilk teşkilatı Mısırdan çıktıktan sonra ba§lar. (Mu!a) yal• 
nız Mısırdan çıkışı idare etmedi. İbraniler için kanunlar da koydu. Fakat 
Mısırdan çıkan İbraniler arasında (Yakova) ya inanmaktan ba,ka müşte 
rek mefkiire yoktu. Onun için (Musa} İbranileri id~re için ancak dini ka • 
nunlar koydu. Bu kanunların eaau (Allahtan aldığı 10 emir) dir . 

İbraniler seyyar bir kaTimken mi.betleri bir çadırdan ibaretti. Bu çadır 
iki kısımdı. Kısımlar perdeyle biribirinden ayrıydı. Bir tarafta mukaddes· 
ler, diğer tarafta mukaddeslerin mukaddesi vardı. Kanunların yazılı ol • 
cluğu taş lavhalar mukaddesin mukaddeıiclir. 

K1ralh(lın başlangıcı : 

İbraniler düşmanlarla çevrilmişti. Düşmanlara kaı-şı koyabilmek için 
toplanmak lazımdı. Ve bir kumandaya ihtiyaç vardı. Başlangıçta kral -
lık kumandanlıktan ibaretti. (Davut bunların bir kumandanıydı. (Davut) 
Kudüsü zaptetti ve ora11nı merkeı:yaptı. 

(Davut) bir ordu tetkil etti. Ve .kom.fularım mağlup etmiye batladı. 
Krallığı Firattan Kızddenize kadar uzattı. Davut girdiği §ehirlerde heı· • 
kesi kesiyor ve sai kalanlardan aiu haraçlar alıyordu. Bundan sonra 
Süleyman zamanı sulh ve sükan içinde geçti. Kudüs mabedi İn§a e
clildi. Ticaret inkişaf etti. Limanlu İn§a olundu. Süleymanın ticaret filo .. 
ları Hindistana kadar gitti. · 
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Arap ittihadı kocaları harbe gidince •• ltalyan rejisi 
Yakında Mekkede bir 
kongre toplanacak J k d 1 • 1 l • Memleketimizden 2 apon a ın arı o me erı milyon tllttln alıyor 

Deyli Telgraf gazeteainin dıp- • • d d 1 f Ecnebi firketler tarafından 
lomat muhabiri taraf1ndan veri- ıçın ua e er er . memleketimizde yapdan tıtnn 
J. mal8mata gire Arap ittbacb miibayaah devam etmektedir. 
laareketi flinden güa• kunetlen- Japoayanm en r•n'p hadı"ae· d ği d d Öğrendiğimize göre ltalyan re-
--...Lte •e Mekkede bı"r kongre e ece ne pencere en ııanya •. . S d b ...,. " J d b J k Jısı namına amıun a mtı aya• 
-L&.t takann... etmektedir. Mek· erin en iri, apon adınlan bakıyordu. Çocuğun nazan dik· h -u ...- k ı k k atta bu!unan eyet, alacağı tll• 
..... aktOlunacak kongre, bütün ve ız arama ocaları ve sevgı· atini celpetmek için gözlOğll· "k iki •1 Arap memleketlerinde manda Hleri harbe fittllderi saman ma- mOn muhafazasını onun CSnilnde ~~:.: .. ~:~m mı yon kiloya 
~minin ilnasını iıtiyecektir. bellerde toplanarak onlann ıe· dlitlirdüm. Gözlük, onnn masa· 
_,ıs; 6 1.1. t' • i d~I f k t •ı ı · dü • · inhisar idar•i de ekıperleri Hicazla Necit manda altmda ame ı ıç a w•• a a v me en s1na ıecegıae omuzunuu Da· 

· · d t ı "d' B 1 t" dn.. ü vaııtaıiyle mObayaata bqlamıı J.ahmmadıpa, Yemen de man· ıç n ua • me en ır. un ar une ...,t • 
mabet erde bunu o kadar aami· Odanın hava..- birdenbire de- ve piyasanın bararetlenm~i için 

da altına girmediğine, sonra miyetle temenni ederler ki bu tedbirler almııbr. TGtOn m&ba· 
•-:...•. _ _. d 'b t bul k ğiımiıti. Bnton suratlarda bid-
..... mauuall • nı aye ma manzara ka-••ıada hayret et· yaab lzmir, Bara, Samsun, .___ ld .:ıc..... ,. d • r- det, gayz ve nefret okunuyor ....-e o a•-• gvre man atının memek mDmkOa değildir. Dilzce ve Hendek mıntakalana-
Bp11 iateaecek memleketler, Banan Hbebi bOtlln Japon- Ye blltlln hiddet, bfttQn gayz ve da yapılmaktadır. 
9 ela it d k" S nefret bana gösteriliyordu. rraDllz man sı a ın a ı urlye lann prefti lllmD, dDnyada en Avu....._a reliıi de teku tize-
• la • · d ltı d ki F" Acaba ben ne yapm1fbm da .,,. ... T ~ 

ıııız man aıı a n a •· aziz ve en katli ıey tanımala- rine mO.bet bit itiW olmadı"" 
11.-..• M • d bu hale sebebiyet vermiılim? •• 
~• 98 averayı ıer1a ır. rıdır. Şerefli llüm, ya harpte irtn memleketimizden yapaca""' 

M kk d t 1 k la b 811.:ındım, fakat bir ıey anlıya• r- •• 
e e e op anaca 0 n a ölmek, yahut ailenin hançeri ve tütlha mtlbayaatım tehir etmiftir. 

•ır• iki ay enel Kudüıte ya lnbciyle kendini &ldlrmektir. madım. Sonra talebeden biri 
topl k izah etti TDtlln lfln reni bir komlQon anan ongrenin zeyli sayıla• Japon kadınları, tereffi 6ıümll : 
•llir. temenni h111111Uncla erkeklerden - Arkadapmız hiçbir vakit Haber aldığamıza gıire, Iktısat 

Fakat Kadtlı konıreai, islAmt hiç te geri kalmazlar. bu kadar miltbit hakarete uğ· veklleti, Balkan konferan11nın 
mahiyette oldujundan ve birçok Ruı. Japon harbtnde bir ta· ramadı. Siz ona bllttın arkadaı· iktisadi meselelere mGnbaaar ola· 
...._ devleUeri ona iıtirak et· raftan erkekler harp sahnelerin- lan karııaında hakaretin en çir· rak teabit eltili uulan tetkike 
•dilderiadea hiçbir resmi ma• de 8lllyorkea, kadıDlar da erkek- kinini yaptınız Onun uyku batlamııhr. Ba cllmledea, t&tlbı• 
WJet alamalllJfb. ler gibi evleriade kendilerini il· uyumaaına imkla kalmamııtar. ciUlik llzeriade Yunaniıtaa •• 

Yeni konferını için Mekkenln d6rtlyorlard1e Banan makal bir Gene anlı yamadım: Hadiseyi Bulgariatanla mesaimizi birleftir-
_,keı olarak intibabile kıral it olup olmama11 onlan allkadar daha yqla adamlara açbm. On- menin bizim için faydalı olup 
Jbniuuudua mOzahereti kazanı&· etmez. lar da hareketinin bir hakaret tq· olmaclajlnı tetkik için bir komiı· 
.U isteniliyor. Yalnaa Irakla Vaktiyle Japoayacla profeıBr· kil ett ğini söylediler. Ve pyet yon tqkil edilmiftir. Komisyon; 
MaYera)'I Şeria lalikOmdarlan ilik eden bir lngiliz muharriri fU bu çocuk intihar etmezse benim lkbtat vek&leti namına Habip 
....... lara1 lbniaaada muhasım vak'ayı anlabyor: çok talili olacağımı i!Ave ettiler. Edip, tütlln inbiaan namına yap· 
olclaklanndaa onlann kongreye On ıekiı OD dokuz tqlannda Çtlnk& Japonlann ıeref hi11i, rak tütDn ıubeai mtldlrll N eıip, 

41irakleriniD ne suretle temin olan talebeye konferans veri· ap arn bir histir. Bunu makul ihracat of si mlidllrü Cemal, tlic-
e.tlleeejl benDı anlaıılmamııtır. yordum. Salon talebeyle do uy- bir surette tahlile imkln yoktur. cardan Nemli zade Mithat, KA· 

Dr. Ihsan Sami -••R>~ 
lstafllokok AfJsı 

Stafilokoklardan mtlteYellıt (er 
genlik, kan çıbam, koltuk alh 
çıbanı, arapçık) ve bllt8n cilt haı 
tabklarıaa karıı pek tesirli bir 

asıdar. DiYanvo'u No. 189 

1 Yeni Ne,rlyat 1 
Vatandaşlık terbiyesi 

Şimdiye tedar ilim ve terbiye ki' 
tflpbanemlze pek çok kıymetli etı.W 
nakletmiş olan gtizide muallim ve mr 
baırir Hıfzırrabman Rqlt bey son SU. 
lerdc lisanımıza yeni bir eser daha kr 
zandırdı. 16Vatandlflıt teıblyell,. adO 
taşıyın ve Kanut kUtflpbanesl taraf1ndta 
basılan bu kitap, beynelmilel şölvedl 
bilyük Atman terbiyecilerinden GecrC 
Kerschensreinerın eseridir. Kf tan, meın• 

leketlnde umumt faydıb ilimler &kıdr. 
misi tarafından miiklfatlandmlmıfar. Proo 
fesör, Münib gibi büyüt bir pblrcı. 
ylrml beş sene murll bareketlnl aTt 
ve idare etmlşdr. Köy hocabğlndan W 
rülfünon müderristlgine tadar çakan pro
fesör bu e1erinde halk terbiyeshıe, kidt 
terbiyesine, balbn Dk mektebine " 
meslek mekteplerine. mektep bartcia&WŞ 
gençlik kltlealnln terblyceine • llrVe& .,... 

11 niıbet mevnbabı olmadan • her ..., 
tandaşın sahip olmasa Jtzımgelen fuillt' 
lere temas etmişdr. Onun için ba e"'19 
okanmaa sade terbiyeciler için de .... 
gençllttn ve balkın sevk ve ldarealnd9 
sözü ve emegi geçen her vatandafl 11'
kıdar edecek mahiyettedir. lnkJllp ~ 
cemiyete faydalı ve cemiyet için fa.t 
vatandaşlar ister t Bu kitap vmndatfs* 
tttblyesi için rehberdir. 

d 

Siyonistler, kongrenin toplan· da. SBz ıBylerken dikkat ettim. Hele bir kimaeain lizerine her tip zade Sabri, Karalalı H&aeyin 
••RN, kendi Yarhklanna kartı -~enin biri tallririme dikkat banfi birıeyi atmak, bakareUe· beylerden terekk6p etmektedir. 
te1adit mahiyetinde telikki et· manduınm Sur1yeden kalclard· ria en aıllthişidirl Bu çqit ha· Komisyon, TOrk, Yunan, Bul· 
•elde ve Arap ittihadının Falis- ma11nı bile Fdiıtia içia bir teh· karetae, bir Japon için 6limden gar tlttlaleri için mltterek bir 
indeki Yahudi yarc:huıa tehlike- like laJIJOr Ye bu- Filiatia beterdir. Ve hakaıettea kurtal- orsaaiza.,OD te•sinia bizim için 
n -.ı.caiau .ll1lemekteclirler. Araplum ı.-. .. ......_,,~ mak için &IOmflep b&Ma ~are faydala olup olmadığı hakkında ya hareket etmiftir. Nezihi ""* 
Hatta .,_.tler, yalnız Fransız edeceğini ı!SvlOvorlar. yol<tur ,, karar verece'·t'r. Ko-nisyon içti· seyahati bir ay kadar ıürecektifıt 

-------·-········------·····························--------···------------~ 

-!6----- rARlH EL KiTABI 

Klrallıtın parçalanması ı 

saıe,.anm llüml lbranl lmallıimm claiılmuma eebep olda. Şbnal 
bbileleri cenup kabUel.ini çebmi •yorlardı. Süleymamn otlu kanunen 
,(Veliaht) olmuftu. 

Onu t•nnnıyan timal kabileleri kendilerine başka bir kral intihap et-
tiler. Bu 111retle iki kırallık meydanaçıktı. Şimalde on kabileden mürek· 
kep Cl1niliye) lmallıfı cenupta (Bünyamin) ve (Yahuda) kabilelerini ve 
Kadiilil ihtiva etmek üzere (Y abada) lmallıiı tefe)ddll etti. 

Yahudileri eneli Mıaırblar milattan enel (925) te yaizna ettiler. ı .. 
...W,.. kralbimm mkutundan aoma A.rlalar Kudtbe airdiler ye krab b..
nca batlaclılar. Mili.ttan nel (586) Kaclll de Babll balı tarafından apte 
dildi. Ve tahrip olunda. 

Yahudiler esir edilerek (Habil) e ptüriildü. Y etmiı sene eaarettea 
Lan imparatoru (Kuru1) Sabili zaptettiktmı aoma ,abudi esaretine 
.U..,.et veİ'c:IL 

Hlrlatlranlık ,,. Yahadlllk ı 

Yahudiler Babil esaretinden aoma küçük bir kaW. haline aelmitlerdL 
............. yahu adini rabıta mevcuttu. Yahudi bwai aiyul tet)dlltta-:ı 
........ ( Paleatin) lranlılarm, ye fskenderin, milittan evvel (70) 
.._inde ele Romalıların eline ıeçti. Romalılara, Y ahadiler iayan ettik
W fcla btlilm edildiler. Ve ondamonra ,.hadiler diinpma her taraf.. 
• JQ'Jlddar. Hirittiyanbk da barac:la zuhur etti. 

ç.aran wuı,et ı 
han pylau Dide, Firat vadileriyle (lndüa) ırmalı arumdaki sahadır. 

{Alan) c:latlan, Hazar timalinde Bura körfezi cenubuncla hudatlan tef • 
ldl..ter. 

ltii\ iiml enelca (Eran) teklinde telaffuz ohmıdu. (ArJa) (Aryana) 
Wmeleri (Eran) ubndan çıkmııtır. 

(Er) kelimesi (Kahraman ve inert manuma aelen TGrkp (Er) den a• 
1-ıftır. . 

Muhtelif TOrk dalplarmm .A'91'Upa a1mdan eanaımda ba (Er) ve 
'.(Ar) blimeleri mabtelif kaYim Ye kabile iaimlerine kantmıfm. 

rıunn rıJJ n.rı :aı:Jı » -
Fenike ıemileri yelken ve kürekle hareket ediyorlardı. Gemiler her ak 

tam bir iakelede demir atarlar ve yahut gemiciler pmileri kuma çekerek 
orada konaklarlardı. Gündüzleri kara11 ıazden kaçırmadan bir buramı Ut' 
tarlardı. Fenikeliler bütün Akdenizi böyle dolqblar. 
Fenike gemidleri bOyGk ıeferlere de çıktılar. (Atlantik)n Hint d~ 
gittiler. Milittan(GOO)sene ewl Kızıl denizden hareket eden Fenike pıt" 
cilri üç senede Afrikayı dolafblar. (Septe) boiumdan ıeçerek ~ 
döndüler. Bir bqka seferde de Septehoiazmdan çıkarak (Kine) ılrf 
kadar gittiler. Bir takım Fenike gemicileri de timal ittikametined ilerledi• 
ler. Şimal denizine Ye Britanyaya kadar aittiler Baltık aabilleriacle dolar 
tdar. Fenike gemicilijinin 'VUJflan fUDlardır: 

l - Kitif. 2 - Konan. 3 - Ti.lccarhk. 

Fenike mUstemllkelerl ı 

Fenike müstemlekeleri üç kısımdır: 
A - Asıl müstemlekeler. Fenikeliler burada yerlileri ltükmWi altıD9 

alırlar idarelerini teaiı ederlerdi: Şimali Afrika, Cenubi lapanya gibi. 
B - Ticaret mu.temlekeleri: Emin bir limanda Ye yahut emin bir br 

randa eabf yeri ricada getirirlerdi. Buralan ahali için pazar yeri ......... 
C - Medeni olmıyan yerlerde gene ticarethaneler vücuda ıetirlrle'• 

bir m&bet yaparlar ~ralarda yerleıirlerdL 

Penlk• ticareti ı 

Ji'enike ticareti Ud kuma aynlahilir: Deniz Ye kara ticareti. BGl8D ~ 
J'&tehirlerinde (Sur) dan ve (Saycla)dan ıetirilmit mallan satan F_... 
tacirleri vardı. Fenikede hazardan ıelme bir ticaret yolu vardı. Adtd
ve Babilden gelen batak bir yol da mevcuttu. B uyol ile Hint ve Çin !:-!· 
Fenikeye ıelirdi. Bir bqka yol Fenikeyi Arabiatana rapteclercli. 8'a ~· 
dan çöl mamalib kokular, hurma getirilirdL 
. Mııırdan (Keten, pamuk) Hindiıtandan (Flldifi, baharat) A.lıı&ıtMI~ 
(Albn, abanoz ve kut tüyü) lıpatıyadan (Buiday, sümit Ye Jiin) Y. 
adalanndan (bakır, mermer) timal memleketlerinden (kalay) lrallltr. 
,(halı, kumat> gelirdi. Esir ticareti Fenikeliler için mühim bir teJdL 

Fenike •n•Jll ı 

· Fenikede ıanayi büyük itletme devrine ıelmifli. Efyayı bol ve .i...f. 
yapıyorlardı. Vazolar, miicevberler, kumqlar, mlbut heykelleri W....,.; 
~ya MVkediliJIOl'Cla 

Fenike alfabe .. f 

Fenike alfabeli (22) İfU'elten mürekkeptir. Fenike alfaı...indeia 
ki yazılar çok kantıkb. Fenike alfa'beıinin diler alfabelerclm f..W 
lerin delil, tedalarm ifareti olmualır. F...U. alfabeli lllllil&tılQ· 
1200) aeae evvel icat edil•ip. Fenib aJl-lııMi ~-.ılQkl.• 
:Yte niw tarafnıdaa takllt Mi""iadr. 



ET 

T A 

Yarından 
tatbiki 

itibaren gümrüklerde 
e başlanacak 

Mart ayma ait kontenjan liste· 
•inin gümrük başmüdürlüğüne tcb 
liğ edildiğini yıızmıştık. Listenin 
Yarından itibaren gümrükte tatbi· 
kine başlanacaktır. 

Bu listede .de bazı eşyanın it • 
halatı geçen aylann listesine na· 
:ıaran tahdit edilmiştir. ithalatı 
tahdit edilenler arasında bulun ... n 

göre be~ parayla on para arasınd3. 
yükselmiştir. 

iktisat şirketinin konkor
dato talebi 

Şehrimizdeki iktısat tirketi a • 
lacaklılariyle uyuşmak üzere kon· 
kordato istemiştir. Söylendiğine 
göre şirkette halkın iki yüz bin Hı·a 
mevduatı vardır. 

Yünlü ve ipekli mensucattan güm· --------------
tüklere gelmiş bir hayli mal bulun 
duğundan alakadar tüccarlar hu 
ltıallann bedellerinin ödenmiı ol· 
~uğunu, binaenaleyh memlekete 
ıthali harice para çıkmasını istil • 
:ıa.m etmiyeceğini ileri sürerek bu 
e§yanın beyhude yere gümrük am· 
barlarında kalmasındansa ithaline 
tnüsaade edilmesi için vekalete 
tnüracaat etmişlerdir. 

PE:ElTEV 
MÜSTAH7.ARI 

Kontenjanda gramafon 
Kontenjan listelerinde gramo· 

fon aletiyle plaklarının ithalatı 
tahdit edildiğinden b·ı işle meşgul 
olan ticarethaneler müşkül vazı • 
Yette kalmışlardır. Haber aldığı· 
tnıza göre bu ticarethanelerden 
birisi muamelatını tatile karar ver --------------
ınistir. , 3. K. o. Sa. Al. Ko. dan 1 
Japonların isabetli bir kararı . 

Japonlar memleketimize yap • Yollama müdürJüğünün 20 N.'ı 
bkları ithalata mukabil memleke· motörü tamir ettirilecektir. ihale· 
tiınizden mal almıya karar ver· si 29-2-932 pazartesi günü saat 
llıişlerdir. Bunun için memleketi· t5te yapılmak lizerc bir hafta 
llıizden Japonyaya ithal edebile· pazarlığa konulmuştur. Talip:e
Cekleri maHarımız hakkında tct· rin şartnamesini almak Uzere 
kikata başlamışlardır. her gün alım satım komisyonu· 
Borsamızda Japon parası na Ye motörü görmek için yol-
Japon parası olan (Yen) bor - Jama müdürlüğüne müracaatları 

ltııza kobul edilmiştir. Bu ısuretlc ve ihaleye j~ı irak edeceklerin de 
ho'rsamıza dahil bulunan ecnebi yevmı muayyenede komisyona 
l>aralarmm miktarı on dokuza ba· gelmelerı (91) (655> 
liğ olmaktadır. Borsada (Yen) • • • 
ii:ıerine henüz muamele olmamış· Askeri mUze binası tamir 
br, Yalnız borsa komiserliği edilecektir. Pazarlığı 2-3· 932 
londra piyasası üzerinden Japon ça 1 m~a günü saat 15 te ko· 
Parasına her gün ihtiyari bir fiat mısıonumı la yapılacaktır. Ta· 
teabit etmektedir. !iplerin Şll . .ıame ve keşıfname· 

Haber aldığımıza göre Japon sini almak Uzere her gün ve 
hükümeti de mukabele olmak üze· pazarlığına iştirak etmek isti
re paramızı borsalarına kabul ~t- yeuierın yeYmi muayyeninde ko. 
llıive karar vermiş ve bunun için misyonumuza müracaatları. (97) 
letkike başlamıştır. (73~) 

Fabrlkelerın muafiyetleri 
Ankaradan alman malumata 

Röre lktısat vekaleti fabrikaların 
muafiyetlerinin arttırmak fikrin· 
~edir. Bu suretle teşviki sanayi 
IQlnununda mevcut olup da şimdi
l'e kadar tntbil~ cdilmiyen bir lu • 
'~Ilı muafiyetlerden fabrikalar is • 
lıfade edebileceklerdir. 

"tasfiyesi istenen şirketler 

"' * * 
Halıcıoğlundaki istihkam Tb. 

arabalan tamiratı müteahhit nam 
ve hesabına pazarlığa konmuıtur. 
İhalesi 2 - 3 - 932 çar§amba gü· 
nü tıan.t 15,5 da yapılacaktır. Ta· 
liplerin ıartnamesini almak üzere 
her gün ve münakasaya ittirak e -
deceklerin de yevmi muayyeninde 
komisyonda bulunmaları. (99) 

(759) 
* • • 

Satılık dUkkAn ve haneler 
Pangaltıda. Tramvay caddesin· 

de 20, 22 No. lı dükkAnlar ile 
üstlerindeki 11, 13 No. lı haneler 
2 Mart 932 Çarşanba günü saat 
ı5- lb da Beyoğlu 3 üncü Sulb 
H. Mahkemesince izalei şuyü 
suretilc satılacaktır. 

Almanca dersleri 
şeraitle akşamları altıdan sonra Almanca 
dersleri verilir. idare memurumuz Ah· 
met heye milracaat edilmesi. 

1STANBUL DORDt~··cu İCRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Temamına 15000 lira kıymet 
takdir edilen Boğaziçinde Mir· 
gonda Mirgon Voli mahallinin m· 
sıf hissesi açık artırmaya vazedil· 
miş olup 3-3-932 tarihinde şart 
namesi divanhaneye talikedilerek 
24-3-932 tarihine müsadif Per
şembe günü saat 14 ten 16 yaka
dar İstanbul dördüncü icra daire
sinde açık artırma ile satılacaktır. 

Artırmaya iştirak için yüzde 
yedi teminat alınır. 

:Müterakim vergilerle belediye 
resimleri vakıf icaresi rnüşter;ye 
aitir. Yalnız icra ve iflas kanu -
nunun 119 uncu maddesine tevfi
kan hakları tapu sicillerilc sahit 
olmiyan ipotekli alacaklılar ile di
ğer aiakadaranm ve irtifak hakhı 
sahiplerinin bu haklarım ve husu
sile faiz ve masarif e dair olan id
dialarım ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müspitelerile 
bildinneleri Iaznndır. 

Asgari 
Bütün. 

5 lira tevdiatı olan 
kumbara sahipleri 

2500 lira mükafatlı 

[TUrkJye iş Bankası 
····-..,,,::::n::=:::m:::::::::::::::::::::::n:::::::=n::::m~rnrl 
::::mı::'.:~'."'':~'.'"'::'.'"'~;:===~::;:::::=~;~:;~;;-.. -·.. j 

Miktara 
1450 Metre Konya orta mektebine kapalı zarf 
1800 ,, Maltepe askeri lisesine ,, ., 
2750 ,, Kuleli lisesine ,, ,, 
1645 ,, Çengelköy orta mektebine ,, ,, 
840 ,, Erzincan orta mektebine Aleni müna~asa 

Yukarda isim ve miktarı yazılı mahallere hizalannda gösterild~ veçhfle 
dördü kapalı ve biri aleni münakasa suretiyle beş şart.?a~ede llcıvert elbi
selik kumaş satın alınacaktır. 15 -mart -932 r.mh gunü saat 14,30 da ka
palı zarf münakasalan ve 16 ya kadar alent münakasaya Harbjye mektebinde 
ki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartname ve nümg., 
nesini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de kapalı zarf m~ 
nakasalanna ait olanlar için bir şartnamesi vcçhile haDrlıyacaklan teklif 
mektuparnu ihale gününün muayyen Ynktindc komisyon riyasetine nrmel• 
ri ve alent münakasa için de 16 ya kadar iştirakleri. (219) (644) 

* * * 
Maltepe askeri lisesi fütiyacı için 

700 çift dahili 700 çift harici potin ka 
palı zarf suretiyle bir şartnamede ola
rak satın ahnacakır. Münakasası 9 
- Mart - 932 çarşamba gü .. 
nü saat 14,30 da Harbiye mck• 
tebindcki satın alma komisyonun.! 

dn icra kılınaca.h'1ır. Talipleıin pn. 
namesini görmek için komi!'yona mü • 
racnatları ''e iştirak için de şartname
si Ycçhile hazırlıyacakJan teklif mek
tuplarını ihale gününün muayyen vak 
tinde komisyon riyasetine vermeleri. 

(203) (571) 
~~------------~~------~ 

Aksi alde hakları tapu sicille· RI SEFA i N ı L A N 
rile sabit olmiyanlar, satış bedeli- 1-_S_E_Y _______ --t Şark Demiryolları işletici kum .. 
nin paylaşmasından haıiç kalırlar. l\1crtc:ı accnmı. Galata koprıl başı B 2362 JJanyasc: 

Alakadarların işbu maddei ka- Sube A. Sirkeci Mfihurdaızıde Haa 2•2:'"0 Demir, çelik, aaç, cıvata, eo • 
nuniye ahkamına göre t~vfiki ha- 1ı--1-z-m-ir-.. -P-i_r_e-.. -1.-k-e_n_d_e_r_i_y_c-1 mun, rondela, krampon, vestiq • 
reket etmeleri ve daha fazla ma- ı havz freni ve sofajı için ayrılmq 
lfımat almak istiyenlerin 930-333 POST ASI parçalar, akümülatör plaklan, A. 

Ticaret odası müdiriyeti, ç~ • 
~~ll:ııyan bazı şirketlerin tasfiyesi 
1~ın mahkemeye müracaat etmi~
tir. Bu tirketler meyanında Ka
~a.deniz nal<ilyat ve ticaret, Boğa·! 
~in - Beykoz parkı şirketleri ve 

dosya numerosile memuriyet.imize (ANKARA) 1 Mart Salı 11 c. F. ı. reş.oför parçaları, drezin 
K. O. ve 1. inci fırka kıtaatınm müracaatlan Han olunur. (2527) parçaları, elektrik ampulleri Te 

hayvanatı için yulaf pazarlıkla a· --------------- de Galata Rıhtımından kalkar. 

Ürkiye - lran, Asya ve lstan • 
;uı bankalarıyla Büyükada bira 

it ahrikası bulunmaktdnır. 
QçUk esnafın teselli meselesl 

Bir gazete, ticaret ve sanayi 
~asına kaydedilmeleri lc:ararlaş • 
h ~an kücük esnafın tescili mec· 
L Urıyetinden istisna edilmeleri 
•takkında teşebbüste bulunmak Ü· 
~e:_e Ankaraya bir heyet göndere· 
(•derini yazmıştı. Dün bu husus· 
s~laptığımız tahkikata göre kü • 
tul{ esnaf henüz böyle bir şeye 1-:a· 
ar "ermiş değildir. 

Bu§day ve un fiyetları 
ll Bir müddetten beri piyasada 
) tı •atılmıyordu. Buğday piyasa· \U Çok geliyordu. Bunun için fi. 
R" ar düşüktü. Haber aldığım1zn 
'U.:re dün piyasada beş bin çuval 
.,., •atılmıştır. Dün şehrimize 19 
ı,~0!' buğday gelmiştir. Kar Jo
ltı 11Yle yollar kısmen kapalı ve 
d\ı~en Yilklemek müskülatı da ol· 
lin~un~an bu vazıyetin devamı ha 
tQ• e fıatlarda tereffü olacağı tah 

ın ediJrno'rtedir. 
bun piyasada buğday cin~;ne 

lınacakbr. Jha.lesi 5 - mart - v ~ fiW 18 ırr saire gibi edevat ve muhtelif par· 
932 cumartesi günü aaat 16,5 da __ _. fA ~ l!I ......_. 1 ophane idare rıhtımında çaların itasını münakasaya vazet-
yapılacaktır. Taliplerin ıartname Adres: lstanbul ,\nkara caddesi scyyahin salonu içindeki 6 ve miştir. 
sini görmek üzere her gün ve mü· Vakıt yurdu. 11 numaralı 2 vitrin ayrı ayrı 12 mnrt 1932 cmnartcıi gilnü 
nnkasaya iştirak edeceklerin yev· Telefon : Yazı ışleri 2.4379 ve icra eidlecek i~bu açık münakasa· 

kiralanacaktır. Teminat yüzde · · ı d b 1 al~ mi muayyeninde komisyonumuza 2.3872 idare 2 4370 ya ışbra t arzusun a u unan a· 

müracaatlan. (100) (760) Posta kutusu= 46. 10 dur. ihale 29-2-932saat17. kad ran bu muhtelif malzemenin 
.., "' * Telgraf: lstanbul VukıL - - 1 mufassal liste&ile nümunelerini 

lslahiyede bulunan kıt'alar hay· 'IJ Doğum ve kadın hasta!ıkJarı il görmek ve bunlara ait !eraiti İta .. 
vanatımn ihtiyacı olan 227.800 ki· Abone şartlaru mütehassısı ya kesbi ittila etmek için her gün 
lo arpa kapalı zarf usulile müna • 1 3 tı 12 Aylık Doktor saat 9 dan 12 ye kadar Sirkecide 
kasaya konmuştur. İhale tarihi Duhilde 150 400 750 1400 Kuruş tt•• • N •t Şark D2miryolları Kumpanyası U-
20 - 3 - 932 pazar günü saat Hariçte - 800 1450 2700 USCYID aŞJ mumi Muhasebe dairesine müra· 
10 dur. Taliplerin şartnameyi gör ın Türbe. eski Hi aliahıner binası caat edebilirler. 
mek üzere her gün münal<asaya iş- llAn şartlarımız: No. 1 O Tel. 22622 
tirak edeceklerin ise ihale tarihin· ---..-.;........;;-..-..__ _ _ _ _ _ _ _ Müdiriyet 

ı 1. S Al Resmi Hususi de slahiyede Dağ ıvaaı a. • Satın ıo Ks 12,50 Kş 
Kom. nuna müracaatları. (95) Santimı 20,, 25 

(733) 
* * • KUçUk llftn ,artlarımız: 

2 3 
30 50 65 

4 
75 

1·10 Defa!ı, 
100 Kuruş 

Is. M. l\f. V. I.v. dfldm evinin Slr • 
kecide saraciye ambarında mevcut 
10,000 kiJo kö ele kırpıntısı alent mü-
naka!a usulile 9 _ Mart _ 932 çar • A - Abonelerimızin her üç aylı· 
şamba günü saat 15 te satılacaktır. ğı ıçın bir defa meccanendir 
Taliplerin kösele kırpıntılarını gör . B - 4 satırı geçen ıl!nl:ırın fazl 11 

saurı için 5 kuruş znmmolunur, mek üzere mezkur ambar MD. ne .. e
1
., _____________ ..,. 

şartnamesini almak ve münakasaya 
iştirak etmek üzere Kom, a müracnnt
ları. (82) (583) 

V AKIT Mathaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumt 
neşriyat mUdllrU: Refik Ahmet 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tetrip 2 inci keşide 

ı ı Mart 1932 dedir. 

Büyü~ i~ronı=ye J , ~ lira~ır 
Ayrıca bir de 20,000 Liralık milkAfat 



9' Komprimeleri kullanınız 
Taklitlerden sakınınız 

kar 

~ 
~ ~ ~ Bu ucuz ilaç 

0# M H H lf l K ~ n y n i 1 ~ır 
üç yıldızh ve yahut V. S. O. P. 

Yüksek Mektepler Mübayaat , 
Komisyonundan: 

Yüksek Orman ve Orman ameliyat mektepleri talebesi için 
iç çamapn ve asma fiaandıit için 2000 kilo kimyevi gübre 2-3-
932 çarıamba pü saat on tiörtte paı:arhkla mübayaa oluna
cakhr. Talip elanlar teminat akçelerile birlikte Fındıklıda ko
misyona gelmeleri i1l11 olo•ur. ("m9} 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Balta limaft1ada Darü fihıun deniz hayvanat ıubesinde yap 

tmlacak fennt tesisat kapaiı zarf usulile iS-Şrıbat-932 tarihindeıı 
10· Mart-932 tarilline kadar mevkii münakasaya vazedilmiştir. 
Talip olan Mimar ve mühendislerin şartname ve projeyi aJma t< 
&zere her rftn öiletlen sonra lstanbul Evkaf Hey'eti fenniyesine 
ve ihale ~imfi olan 10.Mart-932 saat 15 te lcapala zarfları usu l 
dairesinde Evkaf idare Encümenine tevdi etmeleri ilan olu· 
nur. (S36) 

Jandarma Satınalma komis
yonundan: 

21 Şubat 932 de kapalı zarfla yapılan 9 kalem mutabiye mü· 
nakasası sırasında gali fiat verildiğinden dolayı 7545 f1rça ile 
3770 yem torbası pazarlığa çıkanJmı,tır. Paıarhk 2 Mart 932 
çarşamba rfinü saat on beşte yapılacaktır. T sliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her gün ve paıarhğa iştirak için yevmi 
mez1:ürun muayyen saatine kadar komisyona müracaatlar1. (761 l 

Artık Hanımlarımız için Modayı 
Takip Müşkülatı Kalmıyacaktır 

ipek iş 
Bu mes'eleyl 
Kökünden halletti 
"IPEKIŞ,, kurulurken şu mü

him noktayı esash surette naıarı 
dikkate aldı: Dünya moda cere
yanlarını günü gününe takip 
etmek. .. 

İİ iP• ii: I~ İİ' 
Bu mabsatla yüksek mütebas· 

sısların idare ettiği hususi bir 
büro tesis etmiştir. Bu büronun 
bütün mtşgıılesi, dünya moda ce
rcyanlarmı adım adım takip ve 
P ARIS'te çıkan her yeni modayı 
burada derhal tatbik etmektir. 

IPEKIŞ moda büosu 
Dünyanın en büyük ipek fab

rikaları ve Parisin en büyük moda 
milesseseleri ile çok yakından 
temas hasıl etmiştir. 

Yüzlerce tecrübeden 
Sonra .. 

IPEKIŞ Avrupa kumaşları de
recesinde, hatta onlardan daha 
iyi cins kumaş zapmaya muvaffak 
olmuıtur. Jandarma Satınalma Komis

yonundan: 
3880 fit JMI t.lnm kempile kıtlık eU,iae imaltyesi kaf'alı 

zarfla mlhlak*saya ~kanlm ışbr. MDnakasası S Mart 932 Cumar
tesi gtlnft 1aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve 
numuneleri prmek üzere her gfin mDnakasaya iştirak için de 

Pek Yakında Göreceksiniz ! 

teminat ve tetıJiflerile muayyen gh ve saatte komisyona mura
caatlan. (522) 

Jand•rma Satınalma Komis
yonundan: 

10312 ıeYİm alafranka at ve 798 geyim eater nalı ile 936166 
adet (talrımen 470G kilo) mıh kapalı zarfla mftnakasaya çıkarıl· 
IDlfhr. Mtlnkuam 5 Mart 932 Cumartesi pnli saat on birde 
yapılacakbr. Taliplerin ıartname ve nOmuneleri görmek üzre her 
gln n mtnalrnaya iftirak i~ de temlnatlarile beraber muayyen 
-- mentr ıaafllM lrııırl11r ke,,=s,•enumuu lfti;racaatlar1. (523) 

lstanbul ikinci Ticaret mah· 
kemesinden : 

Beyoğlunda lstikltl caddesinde ~90 
No : in mağazada JokantaC1hk ve pı!

tacılıkla müştcgil Türkuvaz nam müessi· 

senin uhibi Alehandır Püriç efendinin 
esbabı muluplı icra ve ifUs memurlu

Qundın akt ettiği kongordato berap tas 

dik mahkemeye tevdi olunmuş ve mu· 
hıkemeside "l Mart 932 Pazartesi günO 

saat 13.30 da icra edilecetlnden keyfi· 
yer 111alum olmık üzere illn olunur. 

Akhisar 1UtUncUler 
Bankasından 

Akhisar TGt6ncfiler Bankasının alelade hissedarlar umumi toplanması zirdeki 
namameyle 29 Mart 1932 tarihine miisadif sala günü Aklıisar'da icra edileceğinden 
ualeten ve Yeklleten en aıata on hisseye malik olan hissedarların duhuliye varakası 

lllmak Ozere içtima glinOnden bir hafta eneline kadar hisse senellerini Bankamıza ibraz 

ederek duhuliye varakaıı almalan ilin olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - Mecliıi idare Ye murakıp raporlarının okunmasa. 
2 - Billnçoaun taıdiki ve meclis idarenin ibrası. 

3 - Hillei temettaua aareti tavıti. 
4 - Mtlddetleri hitam bulan Mecliıi idare lzalannın yeniden intihap veva tebdilleri. 

5 - Murakıp intihabı n tıcretiain tayini. 

ı __ .... ___ ıs __ ta~n-b ..... u_ı~~l3~e--:le~d~l~y~e~s~l~~·-•A __ n~l~a~r~ı~~~~ 
sküdar Belediye Şube1i MüdOrlüğünden: Sahipsiz bir A• 

k6peği buhmup teslim edilmiıtir. Sahibinin ıekiz gün zarfında 
Üsk6dar belediye pbesi•e mfiracaatla almadığı takdirde ıatıla• 
caktır. (762) 

Keıif bedeli 12,238 lira 64 kuruı olan Fatihte Kurıunlu med• 
resesi tamiri ve elektrik tuisah kapalı zarfla nıOnakasaya kon• 
muştur. Teminat akçesi 918 liradır. Talip olanlar ıartname ve 
tafıillt almak ve keıif enaknn görmek için her gün Levazılll 
MOdGrlftğ&ne Ye ihale gOnfi olan 21-3-932 pazartesi günü de te-

minat makbuz veya mektubu ile fen vesikasını teklif mektubu 
içerisine koyarak sıat on beıe kadar Daimi EncOmene mOracaat 
etmelidirler. (763) 

Nafia Vekaletinden: 
Antalya vilAyetinde derdesti inıa Manavıat köprüsünün dr 

mir g6zii Ozerine yapılacak (3306, 1 O) lira keıif bedelli beton d&' 
ıeme, ıoıe ve teferruatile bir ayak etrafına imal olunacak .,,
roıman pazarlık suretile ihale edilecektir. 

Taliplerin mal6111at almak Gzere yollar umnm mOdOrlOi808 

ve pazarbp ittirak etmek illere S-3-932 tarihine müsadif Cll'"' 
martesi gilnO saat on dörtte Nafia veklleti müıteşarlık mak•'"' 
mında in'ıkat edecek olan yollar ve köpriller mlinakasa koıoi,. 
yonuna mltracaat etmeleri illn olunur. (754) .....,,,,.,.,,. 

Ergani Bakır Türk Anonir11 
Şirketinden: 

Hiııedaran Heyeti Umumiyesinin 24 Mart 1932 tarihinde~ 
timaı mukarrer bulunmuı ve keyfiyet gazeteler ile 2l Şu. 
1932 tarihinde illa edilmiı iıecle esbabı mücbire dolay•lle 
Heyeti Umumiyenin 31 Mart 1932 tarihine miisadif Pertelll 
günü saat on bire talik edilmiı olduğu tasbihen ilAn olunur. 

Meclisi idare 

MUzakerat Ruznamesi _.dl 

1 - Şirketin 1931 senesi zarfındaki muamelAbnı mobeJJ..-
Mecliıi idare raporunun kıraatı. 

2 - Murakıplar tarafından verilen raporun kıraah. dıt' 
3 - 1931 ı..- Bilb~ ve Kir ve Zarar hesabının tat 

ile, Meclisi idarenin ibrası. W 
4 - MOddetleri hitam halan Mecliıi idare Azalannıa ,.ı 

rina Aza in'\abı. . f# 
S - 1932 senesi için murakıplar intihabı ile icretle.._ 

yiııi. (2526) 


