
Hariciye vekilimiz 
Diin Cenevreden Ankarayla 

telefonla konuştu. 6 Martta ha

reketi bekleniyor. 

Fakirlere yardım 
için çareler 
bulmalıyız ! 

- 2 inci sayfamızda -

15 inci Yıl * Sayı : 5082 P.erşembe 3 MART (3 üncü ay) Sayısı 5 Kuruş 

-=inliler -20 kilometre geriye çekildiler 
Japonların istediği olmuş, sulh kolaylaşmıştır - Telgraflar 2 inci sayıfada-

------
Amerikanın sesi 
Ytiksellyor ! 
Dünkü telgraflar (160) parça 

büyük ve küçük gemiden teşek
kül eden Amerika harp filosu
nun büyük Okyanosla toplandı· 
iuu bildiriyordu. gene telgraf
lar ilave ediyorki 1919 senesin· 
denberi iki Amerika filosunun 
bir cıraya gelişi busuretle ilk 
defa vaki oluyor. 

Büyük Okyanosun Garp sa
hillerinde Japon ve Çin askerle· 
tinin boguımakta o!duğu, Japon 
harp gemilerinin büyük bir faa
liyetle Japon adalanyle Çin kıt
ası arasında mekik dokuduğu 
bir sırada Amerikanın iki büyük 
harp filosunu birleştirerek büyük 
Okyanosun Şark sahil'erinde 
lnaoevra!ar yapması alelade bir 
hareket olarak talakki edile •ncz. 

Bu manevralarda Çin ve Man· 
~ 

çuri topraklarında hergün hare
ket sahasını biraz daha tevsi 
eden Japon kuvvetlerine karşı 

ciddi bir ihtar manası pek açık
tır. 

Netekim bir kaç gün evvel 
de Amerika hariciye nazırı M. 
Stimson ayan meclisi hariciye 

encUmeni reisi M. Borah'a bir 
mektup gönderr:ıiş, bunda Ame
rikanın Japonya lehine tefsir 
olunması giiç o:an siyasi pren

siplerini göstermiş, bilhassa mu
ahedelerin masuniyetinden bü
yük okyanosta statükonun mab

fuziyelinden, Çinde açıkkapı 

politikasının devamından, hatta 
Çinin tamamiyeti mülkiyesinden 

Mehmet Asım 
Alttarafı 4 üncü sayıfad11 

Fransız emmyeti tehlikede ! 
O Fransunın kl 2800 tayyaresi, 621 bin 

askeri 3500 tankı var ••• 

Almanyada rıkan Der Heimat-
d· "' 
•enst gazetesi Fransızların Al-

ltıan tehikesinden baha etmelerine 
~ukabil bir resim ııe,retmek
·Cdir. Bu resimdeki yazıların ma
llaları ıudur: 
f:' Yukarda: Fransayı görüyoruz. 
h ransanın 2800 harp tayyaresi, 
h 8~P halinde 4,5 milyon sulh 
t •lırıde 621,000 askeri, 6300 
~500 tankı ve hudutlarında 

çok kuvvetli istihakamları vardır. 
Altt : Aln1:ınj·:ınm !~:ç istih· 

klmı, harp tayyeri ve tankları 
yoktur. Sade 288 topuyla 100000 
askeri vardır. 

Yukarda sağdaki küçük resim 
Fransız hududundaki i.stikamla-

rın miikemmeliyetini göıterir, 
Fransa ile Almanyanın orta

sındaki şerit üzcrindekiyazı şudur: 
Fransa emniyeti tehlikede! 

,.. 
Bu iddiaya göre Fransa mec

lisi ayan azasından birisi, Fıansa 
nın, Alman propagandasına karşı 
mücadele etmediniz, Heimatdienst 
gazetesinin Alman hükumeti ta
rafından para alarak çıkarıldı-

ğını Ye sade propaganda yapıl· 
dığım söylemektedir. Fransız: 

ayan azasına göre, Almanlar, 

propagandaya sarfedilmek üzre 
5o milyon Mark, takriben 30 
milyon Türk lirası tahsis etmiş
lermiş. 

Jstanbulun dünkü görünüşü! 

$e1ı • • -
dcıı rı~ızde kar dün de deTam etmiştir. Resmimiz Tophane· 

lthrın iörünüı Unü iÖsteriyor. 

Irakta 
Büyük Reisimize 
tahassür ve iştiyak 

lrakhlar, Gialmizln ziyaret- ı 
lerlne dair haberleri işti

yakla tellkkl ettiler 
Bağdatta çıkan (Ehrak) gaze

tesi Türkiye-Irak arasında akto
lunan muahedelerin neşri dolayı
siyle yazdığı bir başmakalede bn 
muahedelerin iki memleket ara~ 
smdaki dostluk; uhuvvet, iktısa -
di ves iyasi te~riki mesaiyi son 
derece kuvvetlendireceğini, iki 
memeleket arasındaki ticaretin 
canlanacağını izah etmekte ve şun 
lan söylemektedir: 

"Irak baıvekili Nuri paşa An -
karayı ziyaret ettiği zaman Türk 
mahafili ve matbuatı kendisine 

, nınıı11ııııınıınıımuıınııııu ıııınn ıu ıunınır.uınıııııımıııınııınııuuı uınnrunıu:1ııııı ııı 111ıuıımnııu11ıınmaı uı ıı ııuıııııınnııııııı ıııu ıı:ıııı' 

1 VAKiT Karileri 1 ~ 
. Yavrularınızın ilk mektep kitaplarını ;: 

size " Vakıt ,, hediye edecek i• 

lı 
( 

1 

ç.ok güzel kabul göstermekle Tür- ( VAKiT) ın bu hizmetine mukabll, size yUkledlOI hlr 
kiyeyle Irak arasındaki dostluk H T 

rabıtalarını teyit etmiştir. Irak \ bir kUlfet yoktur. Bu hediyeyi almak için yalnız, VAKiT 
Kıralı da Türkiyede fevkalade E karii olmak " VAKiT ,, okumak llzımdır. 
hüsnü ka bu 1 görmüş, Iraklılar uıııımıınuııııınımnıuunıınuuuııınıııııııııııınıı:mmıııııaııııınnhluııııılımıııııııoıııımıııı111111ıııııııııııuıııtfllllll•ınııııııımııııııııııuıııııımııııııa-' 
kırallarının AnlC::arayı ..ziyaretine T ı f e k e •• d •• •• 
karşı Gazi Hazretlerinin lrakı şe- e e OD şır etı mu uru 
reflendirmeleri ihtimaline ait ha-

berleri derin bir iıtiyakla bekle.mi- k k 1 w ld 
ye~;:çmı:.~:h~~~ (Türk-Irak) ara o a çagırı 1 
anlaşmasını samimiyetle dileyen 
yüksek siyasilerin uzun mesai ne· 
ticesinde elde ettikleri ıemeredir. 

Bu üç muaheıflr· Türkiyeyle Irak ........ , ............ ,... ..... 
maz dostluk rabıtalannm en tabii 
semeresi olduğundan bunları de .. 
rin bir memnuniyetle karşılıyo • 
ruz.,. 

Kıral F eysal hazretlerinin An· 
karayı ziyaretleri ve Gazi hazret· 
leri tarafından kabul edilmesi 
münasebetiyle alınan filimler ge· 
cen haf ta Halepte gösterilmiş ve 
halk, Gazi hazretlerini, görür 
gör.mez heyecan ve sevinç içinde 
alkışlamıya başlamışlardır. Filim 
bir hafta gösterildiği halde salon· 
da tek yer kalmamıştır. 

Gazi Hz. 
Cazi hazretleri dün saraydaki 

mesai dairr.lerinde meşgul olmuş
lar, bir yeri teşrif buyurmamışlar. 

Ankara 2 (Yakıt ) - Gazi 
haıretlerinin bu hafta şehrimize 
teşrifi beklenmektedir. 

Alpullu. fabrikası 
Sulh birinci ceza mah

kemesine verildi 
Müddeiumumilik, ihtikar ko

misyonu tarafından verilen şeker 
ihtikarına ait mazbatanın tetki-• 
kini dün bitirm"ştir, alpullu şeker 
fabrikası sulh birinci ceza mah
kemesine verilmiştir. Davaya bu 
gün öğleden sonra başlanılacak
tır. Öğrendiğimize göre, fabrika 
müdürü Hayri bey avrupada 
bulunduğu için, muavini Haydar 
bey mahkemeye çajuılmıştır 
fabrika vekaletini avukat Salih 
Zubtü ve lsmail Isa beyler üzer· 
lerine almışlardır. Muddeiumu
milik şeker ihtikarın da müteb~
ki 19 tüccar hakkındaki tetkikini 
henüz bitirmemiştir. ihtikar ko
misyonu diin de fealiyetine de
vam ve kahvedeki ihtikarı tetkik 
etmİ.§tir. 

Ali Yaver Beyin açtığı davaya ait 
ilk tahkikat yapılıyor 

All Yaver B. 
İstanbul belediyesi müfettişle- , 

rinden Ali Yaver bey tarafından 
müddeiumumiliğe müracaat edile
rek telefon tirketi aleyhine bir da
va açıldığını yazmııtık. 

Ali Yaver beyin istidanamesi 
ilk tahkikatın yapılması için Be
yazıt polis merkezine havale ~dil
miştir. Beyazıt merkezi müşteki A 
li Yaver beyi dinledikten sonra 
ifadesini almak üzere telefon ~ir· 
.,..- - - - -r - - -- ~ 

keti umumi müdürü M. F ranıis 
Duglas Vatsonu da karakola da -
vet etm;ttir. M. Vatson karakola 
gelmemi§, onun yerine ıirket me· 
murlanndan bir zat gelmi§, fakat 
kendisine tirket namına cevap 
vermiye ve mes'uliyet kabul etmi• 
ye salahiyettar olup olmadığı so
rulunca bu zat müsaade istemiıı;, 
bunun üzerine zabıta k•ndisine 
müdürü umuminin bizzat karako
la gelmesi ve ifade vermesi la zan 
olduğunu söylemittir. 

M. Duglas Vatsonun bu gün 
saat 14 te Beyazıt polis merkezine 
gelerek ifade vermesi beklenilmek: 
tedir. 

Dava.n1n hudUı1\lna sebep illan 
telefon Şehzade batında Muhtar 
pa§a caddesinde 17 numaralı ev• 
dedir. Şirkete 20636 numırayla 
abonedir. Ali Yaver bey evine 
geçen nisanda telefon koydurmu!, 
mayısta sayfiyeye gitmiş, mayıs, 
haziran, temmuz aylarında telefon 
kullanılmamıttır. 

Şirket Ali Yaver beye bedeli 
be~in verilmiş olan bir senelik mu· 
tat beş yüz mükalemenin evin boş 

1 Alt tar afı 9 uncu .sayıfada] 

Va kıt bugün12sayıfa 
Sinema - Çocu~ ve Akbaba sayıfaları 

Meşhedi nghayda !! 

Bir kaç gün sonra gazetemızin başlığmm sağ tarafında 
bir kupon bulacaksınız. Ders sen~si başında hediyemizi al
mak için bu kuponları sadece kesip saklamak kafidir. 50 
kupona mukabil yavrunuı:a ilk, 60 kupona mukabil ikinci, 90 
kupona mukabil üçüncü ve 210 kupona mukabil dördüncü 
veya beşinci sınıfın kitaplarını takdim edeceğiz. 
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Sulh kolaylaşıyor 1 ;:~~:: 1 s·o D Tel g r a 11 ar ] 
Çing:~~:~e~:0::k~tdi bir Tahlisiye resmi indiriliyorr Son dakika ., 

Sulh Şartlarını ağır bulurlarsa tekrar Şimdiye kadar Karadenize çıkan 
mu kavemet edecekler! gemilerden alınan resim 

Cbanghai,2 fA.A) - Voosung Kiang· Van'dan buranın timali f fi 1 
mıntakasınm M ao Tching Tchan garbisinde Yaog·Tcbe üzerinde Beş kuruşken görülen inkişa zer ne 
mevkiinde bu uuan mareşal Tch kan Luit-o'da karaya çıkmış o- 3 kuı·uşa lndirlldl 
ang- Kai- C hek'm 88 inci fırk ası lan Japon farkası tarafından An':<arı1, 2 (Vakıt) - Ş.diye kadar Karadenize çıkan sefainin 
bu sabah saat 2 de 19 uncu mağlubıyete uğratılmamak ve beher tonilatosuııdan beş kuruş resim alınmaktaydı. 
Cankton ordusunmı garb nde parçalanmamak iç:n ric'at etmiş Son zaman:arda Bulgaristan, Romanya, Rusya hükümetleri 
10 kılometrelık bir r cat ı icap oldukların1 iddia etmektedirler. tarafmd3n hububat, benzin, gaz, mazot, kereste, bani miden, 
ett rcek şe1<ilde ·şgal ettiğı mev- Şanghaydakl Japon zayiab tütün gibi mevaddan fazla miktarda ihracat yaptıklarından dolayı 

·ı ı Lo ;ıdra, 2 (A.A) - Londra-
21 erinı ter <ey.emişt r. evvelki sene!ere nazaran Bogazdan Karadenize geçmekte olan 

J • da ı J pon mahafıli erklnından 
mtıy:ız mınl.skasınıo cenubun· sefair.i t cariye adedinin çok olması neticesi olarak tahlisiye resmi 

dak Mantao garnızonunda l;u U· a lı nan malümat, Şanghaydaki r 31 k f d 885 415 r J •pon kuvvet ıerinin mezkur şe- 929-930 ve 'J sensin n se iz ayı :zar ın a , 1ra mas-
na ı Çin kuvvetlPri de ayni za- birle Voosung ve civaranda ~8 rafa mukabil yalnız tahlis:ye resminden 1.260,t4S hra varidat gel 
manda Cbaog ıai-Hang Tc.1eou şubat tarıHne kadar 0 an zafi- miştir.Bu vaziyet karşısında ve killer heyet nce tahlisiye resminden 
hattı Uzcrindc ricat et T ektedir. alın ka a ordusu için 120 telef b·r mıktar tenzilat icras le bu suretle ticJreti bahriyemizin daha 

Lon ... ra, 2 IA A - Londra'da ve 1030 yara!a ve bahriye için ziyade inkitafla11 esa sı depiş edılerek tahrs·ye resminin üç kuruşa 
Ç n' ilerin bütün cephe imf da- de 115 telef ve 650 yaralı ol- indıri l mesi için tahr s·ye id3resin teşkilat ve vezaifi hakkındaki 
dınca çekilrre !<te o1duklnrana duğunu gös ermeldedir. 1445 numarolu kanunun 1755 kanunla muaddel 3 üncü madde-
d · T ı 'd Japonya Cemiyeti Akvam 
aır o <yo an mevrut resmi sinin birinci fıkrasmın tadili kararlaştmlak muaddel Jiyıha mec-h konseyıne cevap verdi 
aberler alınmış' ır, <;in ordusu- Cenevre, 2 (A.A) _ M. Sato lise sevkt:dilmişt i r. 

nun riic'ah bu saba h başlamış 
Japonyamn Cemiyeti A l.vam 

ve Han Chan a San Kiang isti- ı onseyi tarafmdan Çin Japon 
kametine teveccüh etmiştir. ihtilafının halli için ileri sürülen 

Oa do!rnzuncu Çın orC:usun- teklif eri kabul ettiğinden M. 
dan esir edilen zab ıtıer bu rüc'a- Paul Poncur'u resmen haberdar 
hn Çin ceneralları tarafından s· elm ştır. 
ten len takviye l.ıtaa lmıo gönde- M. Bonkur ne l•tiror? 
rilmemes nden i erı ge ' mi~ oldu- Cenevre, '/. ı A.A.) - M. Yon 
ğunu söv emektedirler. M. Boncur'la yapmış olduj-u bir 

D ğer taraftan, Şanghaya Ja- mlili'rntm Şaoghayda bir konfe-
pon takviye kıtaatı çık arı 'mış ol- rasın toplanması derp f edıldiği 

sırada Japon!arm yeniden taar-
duğu ve ihraç hareketi esnasın- ruza geçme erini tekrar protesto 
da bu kuvvetlerin hafıf zay at etmiştır 
vermiş o!du 'darına dair Londraya M. Poncur M. Sato'yu kabul 
resmi malumat gelmiştir. etm;ş ve Japonya'oın konseyJD 

Cenuba doğru teYcih edilen p'amoı kabul ettiginden dolayı 
takYiye kuvvetleri Ç nlileri mcv- konferansın mu!ıatamaın tatili 
%İlerini tabliye ve rüc'ata icbar l:usul bulacak bir itilifın aktine 
eylemişlerdir. bağlı bu:uduvunu hatırlatmııbr. 

Çinlilerin muntazam bir ha!de Mumaileyh konferanam lop1an· 

intihabat neticeleri Yuna~ 
nistanı dalgalandırdı! 
Atina, 2 (Hususi) - P re belediye riyaseti int:habatının ver· 

diği net ce üzerme M. Ven zelosun istifa edece ~;i ve mecrsi 
meb 'usan reisi M. So o isin riyaseti altında bir kabine teşekkül 
edeceği riva>eti baş vekil tarafmdan kat'i surette telizip edil
miıtir. Bu şay alar ~zerine l:orsada panik baş 'amıı ve serbest 
piyasada dolar 110 Drahm:yc fır lamıştır. Fakat hükumetin tek
z,bi üzerine tabii bal avdet etmi ştir. M. Venizelos mecliıı meb'u· 
samn dfinkü içtimamda, gelecek intihabatta nisbi usulün kahu ü 
lehinde vul ubulan ima arı k:ıl'i surette reddetmiş ve memleket 
kuvvetli bir hükumete muhtaç bulunduğu cıhetle, yeni intihaba· 
tın ekıeriyf' ti mutlaka usu.iyle yapılacağmı söylemiştir. 

Hilkômet belediye re s iği için Pirede yapılacak olan mu
karrer intihaba iştirAk edecek, ağlebi ihtimal Venizelistler tara
fından beled;v~ Teiı Tf'kili R·ropo'osun namzt"t1~ k">nıtlacaldar. 

ve evvelce ırlıar edilmiş mevzi- m<:smdan evvel bir mütarken·n ya· 
ıere çekilmiş oıdukı r:ır• zannedi- pıırnası hususunda israr eylemiı- Veki ter heyeti aiın ne,er görüştü 
liyor. tir. Ankara, 2 (Vakıt) - Bugün vekil!er heyeti toplanarak geç 

Japonların Chapei'i zaptettik- Sabık Çin imparatoru k d . . d tt' 
Şang Şun, (Mançuri) 2 (A. A)- vakıte a ar ıçtımama evam e ı. 

lerıne daır olan haberler teyit Sabık Çın imparatoru Pouyi Bu içtimada 931 bOtçes nin kalan aylan zarfmda azami tasar• 
edı1memiştir. Martn on beıinci sıünO yeni Man- ruf yapılması, veki!etlerce ihzar edi en sarf edilmemit tahsisat-

Şanghay, 2 (A.A) - M. Wıl- çuri devlet n n ıiyasetı vaz fesini laf üzerinde tetkikatta bu!unu1aı ak yepılacak tasarrufu tcsb.t etti. 
den'in bugün N nkin'den lura- resmi surette deruhte eyliyecek Ankara, 2 (Vakıt) - Vekiller heyetinin içtimamda memur 
ya gelmesi beklenmekt edır. ve Şıng unvanını alacaktır. adedinin münhallere katiyen bat aları tayin olunmamak suretiyle 
Şanghayda lngıliz amiralı Kelly· Bu münasebetle Mokdeo'de azaltımas.nın da görüıüldüğft söy.enmektedir. 

nin teşebbüsüyle başhyan ve ~a- bulunan Japon umumi karaglhı d h k 
Jen devam etmekte bulunan mü- da Şarg Şan'a naklecH ece'rtir. Bulgaristana gİ en t ari i evra 
zakerelerde J apon' ar evve.ce ver- I M J l Ankara, 2 (Vakıt) - Refik Şevket Bulgariıtana gönderilen 
m f oldukları ültimatomda talep Spoya USeVi er tarihi evrakın ncfcesı hakkında Maliye vekilinin izahat verme-
ett kJeri veçhile 20 ki omelre ge· Madrit, 2 (A.A) - Musevı tel· ıi hakkında bir takrir ita verdi. 

Japonlar maksatla• 
rını elde ettiler ml'l 

Şangbay, 2 (A.A) - Çtnli· 
lerin imtiyaz mmtakasmdan 20 
kilometre geri çekilme!eri ha· 
sebile Jaroların hedef ve mak· 
satlarma vasıl oldukları nanne
diliyor. 

Maamafih ehemmiyetli bir 
Çin grubunun bu mmtakanın 
barıcinde durmakta olduklann· 
dan end işe olunuyor. 

Mütarekenin aktedileccği tah· 
min o unmaktadır. 

Sulbün tahakkuku için vapı
lacak mü1akere!erin yarın Ame· 
rikan, lngiJiz ve Fransız mü· 
mensillerinin huzuriyle Kent 
kruvazöründe yapılacağı umu
miyetle zannedilmektedir. 

Çin erkanı askeriyesi, ıuJb 
şeraitinin kabule şayan ve ma· 
kul görülmediği takdirde mu
kavemete devam etmek niye· 
tindedir'er. 

Bir tekzip 
Ankara, 2 (A.A) - Tütün in

hisarlarımn bir ecnebi gruba 
devri mukabilinde 250 milyon 
dolarlık bir avans al1nacağı bak• 
kın:la bazı gazetelerde inf ıar 
eden haberlerin külliyen ası 'sıs 

o1duğunu beyana Anadolu ajan
sı mezundur. 

Mavi yıldırım piyesi 
Ankara, 2 (Vakı) - Üçüncil 

halk temsili olan Aka G!.indüzild 
(Mavi yıldmm) p iyesi hazırlan"' 
mıya baştamıştlr. 

Bu eser, Münir Hayri'ain aayiht 
sahneye konmuştur. 

Seyrisefaln tekeUt kanunu 
Ankara, 2 (Vakıt) - ' · 

faia i 'ueai .~azırlanaa 
tekaüt kanunu maliye veki~eti 
tarafından tetkik edilmetedir. 

lzmlr 600 bin llra istikraz 
rapıyor 

lzmir, (Vakıt) - Umumi mec
lis bugün 600 bin lirabk iıtılı
raz teklifini kabul etm'ıtir. 

Bu paray.a Gediz köpıüs11 
yapılacak, bir kısmı da vo.~'/ 
mektep 1.,.estma sarfedilecektit• sıraf ajansı dıldirİ)'Or: - M ı· k'l' ı. J 

nifbğ;nde bir mmtakamn daımi istihbaratıma gore a ıye ve ı ı evraaun geri a anmasını te-
Hükümet tarafın~an içtirnaa · · k d t 

surette a•kerlikten tecridi hak- d M min etmıştir. Frdınsaoın ne a a .,, avet edilmiş o '.an ispanya u- I l a 
kandaki noktai nazarlarını muba- seYileri konferansı içtima ettik- Tllrk cilmhur ye 1 arması ve başveklllmlz askeri var'? 
faza eder gibi görünmektedir.er. ten sonra mesaisine nihayet yer- Ankara, 2 (Vakıt) - Başvekil Pş. mn "Çoban,,piyesinde he- Paris, 

2 
(A.A) _ Meb'uııf 

Bu mmta'<a Çın kuvvetlerinden m:ştir. ğend: gı·· Cümhuriyet timsalinin arma haline getirilmesi hakkında- b b-t i• 
f M L R b meclisi clün har iye u çes n 

tahliye edilece~t ir. Bu hal, ev- Maari naıırı • os ios, ir ki arzu!armı lsmetpaşa Kız enstıtüsü müdürü MünOr Hayri 8. b , &f. 
b. t •- • t d k 1 müzakeres ne aş amıştır. veli imtiyazatın levsıı manasını ır nu u~ ıra e ere spanva ibzcır etmiştir. Yarın ismet Paşaya takdim edilecektir. b .ı-
Musev lerinın vaziyeHerinı ve Is- T k b 1 · IAl d I Bouil oux Lafont, maz ata l1l tazammüm edecek, bundan baş- Cümhuriyet arması, ür tarı ini tems eden iatık ma a • b "d fal 
Panyaya avdetleri iml{ lnını ma- f b k 1 l d b il barriri sıfatile ütçeyi mu a ka ve ag· lebi ihtimal Yang - Tze - yasından; kuvvet, za er, ere et ve su bü tems. e en sem u er- b b' -·• 
hallinde tetkik etmek ilzere Bal- t · ve sosyalist ir me USU"" 

Kiang ırmağjına tamamen balı:im kan memleketlerine hususi bir den ;r:.~:~:e::c::s::d~~~a:~~::ıet~:· hazırlanmaktadn·. :u~~:e cevaben bugün me•caıl 
olacak bir apon imtiyazla mın- komisyon gönderilmesini teklif . b k k 

1 
k Fransız kuvvct:erinin jandar..,-

takası teessüsünü ıntaç edecek tir. e.;,v_ıe_m_..,;ş~ti_.r_...,. _______ ....,. _____ ...., ____ A __ '..,':,_a_!.!!' • ._ __ '_.e .. n_k .... ıe_r.,.• _!.. .. Y ... a_z, __ .,. __ 11,...:____m_•_;.....__,...1!-,_m ... ~-zı,,__ 0.._a_ca-'-"-·....__..__._ da buna dahil olduğu haldi 
Nankinde Rusyayla o:an mü- ..._F k ı . . l b 1 1 616,408 kişiden ibaret olduğ ...... 

nas~bat mesE'les'yle iştıgal et- a ı'r ere rdım ıçı n çare er u ma ıyız 
mek üzere b·r lıar'ciye l<omis- ya tasrih eylemiştir. t 

t k·ı d ld • · t it ed l D ' "H k . • t' M':li kAncı'ann yakm ... k iç n so~ag· a ranın jlekli epice deg· ite bı·ıı·r. Senevi askeri masarif 1 111 
• ..: yonu t"Ş ı e ı ıgı ey ı • jn ge en a urıye ı ı - .. y yon lirava baliğ olmaktadır,_." 

mektedir. lfo mesele Loyang'da ye,, refıkimızde okuduk: biraktım mangallara ilişere~ ısıt- Mesela diyoruz ki Fransada ve 
A k • o· bunun 1267 mi'yonu deniz • içtima eden Kou M n-Tang mer- Hilaliahmer n nl ara mer ezı mıya çalışanları, sinem3ların ka- diğer bir çok ecnebi memleket- k ~ 

Ank f k. l · · · d ecek • k memleketlerde bulunan uv kezi icra komitesinin te t'dkine ara 8 ır erını sevın ır loriferli kapı!arıne sıgın:ın so.u lerde tiddelli kıı günlerinde 
arzolunacaktır. b r karar vcrmit ve kışın tiddet- ben ·zli çocukları dü~ündük. fak irlerin polis dairelerinde bile lere aittir. ı•L,., 

tini nazarı dikkate alarak halci- · · d h M 'l yb Fransanın tes ,.,. 
Nit!ln t!ekllmi,ler? lstanbulun kışları gıttıçe a a bir müddet ısınmalarına müıade umaı e ' d ..it 

T T ki mu taçlara odun ve kömilr n d' t k' eff"!-
Londra, 2 (A.A) - N3nkin'· d b tiddetli olmıya bacılamıştır. Belki edı'lmektedir. Hi,. deg· ilse bı'r tını m tema ıyen en 11 e ..-aR"ıtmıya teıe büı etmiş.. Y T 52 P" 

den Reuter ajansı na bi'd rihyor: Ne iyi ve yerinde bir karar.. bOtlln fakirlere lazım olan yar· masrafına taalluk etmiyen bu 1913 senesinde mevcut .• ti 
Çin karargahı umumis·, J apon Ne yazık ki lıtanbul bu ıene dımı yapmıya be1cdiyenın ve tedbiri bizde tatbik edmez.miyiz kasını ıimdi 24 e indirdiğıoıcl., 

bombardıman tayyarelerinin fak ırleri için esasla biç bir yar· bayır cemiyetlerinin budceleri Şehrin işlek noktalarında bele- efrat miktarının da 786 bıll r 
Cbanghai-Nankin demiryolu üze- dımda bulunmamııtır. Kııın çok müsait değiJdir. Fakat öyle dü· diye beş on ısmma barakası 538 bine tenezzül ettiğini ":, 
rınde kain Nanhsiang ve Kaun- ıiddetli geçmesine rağmen bele- şünüyoruz ki düşünme ve çalıı- ihdas edemezmi ? Kurulacak delmiştir. Bu miktar Fransız t ~ 
Chan istasiyonlarını tamamıle dıye bile her sene dağıttıqı odun ma ıabasındada daha metın m··ıterek bir idare mahalle bey- raklarıodaki kuvveti gösterdi 

k- - ü b 8 ne veremem olsak, mevcut imkanlardan istı- t i · t ·ı t h u· d tahrip etm ş o'du v unu ve hali ve omur u e ı- e erı vası ası e or a a ı ve te ir. bil' 
hazırda Koun-Chan yakımnda tır. Yukarıki oıemnunıyet haberi fade eısek, belediye ve hayır zenignlerden fakirler için ıenede Mazbata muharriri, askeri ~ 

okurı,en bu acıklı vazıyeti göz cemiyetlerinin yardımiyle kışa bir kaç okka kömiir temin ede- t üdd r · 3 nedeG 
Mhri kateden büyük köpriivu öniine getirdik. Elleri böğründe karşı mOşterek bir mücadele meımi ? Dilşfinmeli ve karar me m e lın . n.ld' ~e. d ~ 
bombardıman ctmE'kte bu undu- ıeneye tenzi edı ığını e 

boş odalannda titreyenleri, dük- tertibah alsak bu acıklı m"nza· vermeliyiz 1 
iu,nu haber almı~tır. ÇinWer, ._,,,,....._ .... ..,..._,, .... -...,._._...._.,,,,..._.-._.. ..... _......,.,..._.~.,.....__,,,,_.___.... __ .._~ ... .-...-... .-........... ..._ •• naboa ilive eylemiftir. 
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Ticaret --
--Ve lktısat 

Dltikar üzerine 
ihtikar yapılıyorl 
l.ozumsuz yere fiyatlara ynk

leltilen maddeler bak kında tet-•tta bulwıan ticaret mıntakası 
:,~Griyeti don de tetkik•hna 

aa etmiıtir. Don bilbaua pi
~ .fiyatlan llzerinde darulmut· 

Aıdıiumz ma14mata g6re pi
~ fiyatlarını yilkselten 11 tüc
~. Bu tüccarlar ualannda 
~ trlat teıkil ederek pirinç 
~e apekOIA•yon yapmıtlardır. 
~Dlit maliyet fiyab 11 kurut 
..._.. Pirince 16,S kurut gllmrOk 
~tni Yerildikten sonra okkası 
L .S kunqa bulmaktadır. Bittabi 
1111 fiyabn Gzerine aynca nakliye 
"'-aliyle · muayyen bir niabet 
~linde kir ili•eai llzımdır. 
~baki pirinç traıtOne dahil 
l'Wlanan ba 11 tllccar ellerindeki 

· çleri piyasaya çıkarmamak 
.__~tiyle fiyatların yOkselmesini 

t
::"'lllll ettikten ıonra pirinçlerinin 

k.11nı 44.45 kuruştan Ye top· 
1atmıtlard11. 

K8mUr ve odun 
Hanların fırtına Ye kuh 

~ısından bir kaç gllndenberi 
"tradenizden odun Ye k6mllr 
ltlememiı Ye bu yüzden fiyatlar 
~ıfbr. Ev\elce çekiıi fabrika
..._ 180 Ye depoda 240 kurup 
~~n me~e odununun fiatlan 
:'*da 280-320 kuruşa çıkdıfı 
..al depolarda da kesilmit ola
"'lı 6 lirayı bulmuttur. 
~•palan tetkikata g&re Fın
~ Kabataş, Haliç, Kumkapı 
'kapidaki odun depolarında 
~ ıene mabaulO ;e~ az 
Od-. kalmlfbr. Y aloya civan 
'Dlumdan getirilen odunlar 

~•ıeoJe kanıık olduğu gibi 
llUI'. 

Piyuada manğal komtlrtl de 
~lfhr· Yerli kok kömürü de 
.._--diii kadar w.ur eclıileı
~ekted;r. 

19 a mukabll 321 
L..:~.ıebin fazlalığı karıısında 
~ k&mUrO fiatlan f azlalaıtınl
~ Fakat kok k&mürOndeki 
1' ..daha zıyade bayilerde 
'hıakendecilerde g6r1Umekte
l9 • Şirketin kendilerine tonunu 
._ liradan Yerdiği 'k._ürü bayi 
..._,._.kendeciler 32 lira,. sat· 
~dırlar. 
~en k5mllr0 fiatlannda da 

1 01•1• Ballerlert 1 
Daimi eıcııeı ı 

Şehir budçeslnl tet
kike başladı 

Daimi encDmen dun Muhittin 
beyin riyasetinde toplanarak •e
nelik belediye bOtçeaini tetkike 
bqlamlfbı'. Bir haftaya kadar 
ikmal edilecek olan yeni bOtçe
de enelfe yazıldıtı gibi 800 bin 
lir açık varmr. Tetkik bitirilince 
basılacak ve Niıan devresinde 
1lmumt mecliıte mDzakere edi
lecektir. 

Maarifte ı 
MUtetu,ıer toplandılar 

Diln, maarif mOdOrlOğOnde, 
mildDr Haydar Beyin riyasetin
de mllfettiıler bir toplanb yap
mqlardır. Bu toplanbda nakille· 
rini Ye tebdillerini iıtiyen mual
limlerin vaziyetleri konuıu•mut 
Ye bir liste bazırlanmıfbr. Liıte 
bugünlerde tHtik edilmek üze
re vekllete g&nderilecektir. 
Bazı mekteplerde odua bitti 
Kışın ve aojuklann devamı 

dolayısiyle bir çok mekteplerde 
oduu bitmif, Ye bazılannda da 
odan tevziatının biraz gecikmeıi 
yüzllnden talebenin bir kısım 
öğleye kadar, bir kısmı da 6i
leden ıonra dere okumuılardır. 

Maamafib maarif idareli yeni
den odun alınmasına ve teniıne 
bqlamıı bu mlifkOflt da hall
edilmiştir . 

Mart kontenjanı 
Mart kontenjan liıtesi Ozerin

den tevziat yapılan beyanname
lerin gi.\mrilklcr tarafından ali
kaclulara nr11....-......,....,.. 
br. TeKil boruaada me•c:at be
yannamelere yapılan tenlat ne
ticesinde bazı maddelerin kontea
fam bitmiıtir. Don muhtelif 
maddelere ait birer mikter mal 
,OmrDkten çıkarılacaktır • 

Adllrede: 

Bir maznun 
Kendisini mtldafaa 
için adliyenin yar

dımını istedi 
Ç91memeydanında Saim is

minde birini 6ldOrmekle maznun 
Sllleymaam muhakemesine din 
afırcezada deYam edilmiftir. 
Muhakemenin dOnkO celsesinde 
buı pbitler daha dinlenilmiıtir. 
Bunlar SiUeymamn aleyhinde 
pbadet etmifler, fakat maznun 
ıahst infialleri yDzllnden hakika
tı gizlediklerini ve kendisine i.
nat da buluoduklarmı iddia ede
rek bOtlln ifadeleri reddetmif tir 
neticede, bir fey deyip demi· 
yeceji 10ruldağu zaman, Sllley
man mahkeme riyasetine bir 
istida vermİf ve garipliğinden 
bahsederek, mUdafaanaı yapmak 
için Tekil tutma11 bumunda 
adliyenin yardımını iatemiıtir. 
Mahkeme, maznunun arzaauaa 
yerine getirerek baro riyasetine 
tezkere yazılma11na kanr Yer
miıtir. Muhakeme 16 marta 
kalmıfbr. 
&aleım•n Tevftk ve Burhllnettln 

il iterler hapishanede 

Ko~ok esnoı 
Ticaret odasının ka
rarma itiraz ediyorlar 

BilOmum esnaf ve küçük •an· 
atklrlarla kOçük tacirlerin odaya 
kayt ve tescil muameleleri hak· 
landa oda meclisinin verdiği ka
rar bir kaç g6ndenberi muhte
lif Yaaıtalarla neşir ve ilin edil
mektedir. Bu karar mucibinde 
Haziran nihayetine kadar tescil 
yaptırmayanlar hakkında odalar 
kanununun beşinci maddeıi mu 
cibince dogrudan icra marifetile 
tahlil edilmek Ozere cezalar ve· 
rilecektir. Bu karar evYelsi gün· 
den itibaren tatbik mekiine kon· 
muttar. 

Bu kararı haber alan esnaf 
menıup alduklan cemiyetlere 
milracaat ederek karann mahi
yetile tatbik •ureti hakkında ma· 
16mat iıtemiflerdir, Verilen ma· 
14mata gGre odaca tcsbit edilen 
teacil bedeli iki taksitte ahna· 
cakbr. Eınafın çoğu bu karar. 
dan memnuniyetsizlik ıöıtermek
te ve tadili için tetebbOsatta 
bulunmaktadırlar. 

Irak sefiri Finike belediye reisioi tahkir
den dolayı Yann razetesi mes'ul • Şebrimizde bulunan yeni Irak 
mlldOrD Süleyman Tevfik beye sefiri emir Zeyt hauetleri önll
yeriJen 10 ay mabkOmiyet kara- m&zdeki lıafta içinde sefaret 
nm temyiz taatik etmiş Ye Sü· maılabatgllzan Ata Emin beyle 
leyman Tevfik bey mabk6miye- birlikte Ankaraya gidecektir. 
tini geçirmek Ozere hapilbaneye Emir Zeyt hazretleri reisicum
ıevko!unmuıtur. bur hazretlerinin Ankarayı teı· 

Gene baıka dayadan dolayı rifterindeo ıonra itimatoamesini 
alb ay hapse mabkOm edilen takdim edecektir. ... ···-·-·-·---·-··· . . .. aynı pzetenin mes'ul mild&rll iımlerinde iki kiti yakalamq ve 
Barlaaaetllu AB h)' d.- .. ,.... ....,... ~. llanuaiann 
neye ghderilmiftir. muhakemeleri lbtıuı mahkeme-

KomUalstler lzmlre ainde yapdacaktır. 
glSnderllecekler mi? Hah h1rsızlar1 ve esrarcllar 

Bir iki giln enel ıehimizde Neşer, Halil ve Cemal iıim-
teykif edilen 6 komilniıt hakkın· terinde üç bah hırsızı yakalan
daki tahkikabnı adliye benilz mış ve adliyeye Yerilmiıtir. 
birmemiıtir. Burada yakalanan Beyazıt polis merkezi de Yah-

ıa....._ eeftrl lala aldı d k 
1 ·ı· firl Slr Cor Ki k maznunlann lımir e i komllniıt- va, Mehmet ve Zihni isminde 
Dfl iZ •• ç er • . -L k . • . J 

b• 'k' 11 k d __.. ti )erle bırbkt~ muaa emelen ıçın gı"zli a•rar aatan ve içen Oç ki-
ır ı ı g ne a ar me ...... ye e • 1 • • • ~ 

Lo d 'd kt" S fi Lo lzmıre glnderilme en ıbtımalin- fiyi yakalamqbr. n raya rı ece ır. e r a- d b b 1 k • 
d d 'k" k ld kt ' en a ıo UDma ta ıaede alika· lhUua mahkemelerinde ra a ı ı ay a ı an ıonra k d k 1 d 9 
tekrar buraya danecektir. a ar ma am ar an yaptığımız Aclliyede çaJqan numaralı 

- m m••·•-m••-·- tahkikata ıare timdilik buna ibtiıaa mabkemeıi, evvelce ha· 
yOde yirmi niıbetinde bir tereffu IGzum g5rillmemektedir. kimi m&nferitler tarafından Yazi-
Yardır. Tıcuet mıntaka11 midi· iki kaçakçı rakalandı, 7et edilip muhakemelerine de-

riyeti •air meYat meyanında mah· Zabıta, Ramıcle tlltOn kaçak- vam etmektedir. Dava evrakının 
rukat fiatlannı ylkıelcliii bak· plıfı yapan Recep n Ayaaofya bir lnıma mlltalea için muddeiu· 
imada da tetkikata batlam1fllr. ela aigara klğıdı kaçıran Hakkı mumiye verilmittir. 

- --
la kahraman ukerde değildir... nuldafunu bile unuttuğu zaman· 

Mahmut Nedim Bey Saray utanam ! lar olurdu. 
Derken, yumru]dannı öyle ıık • Şakir pqa uzun ıeneler Rum· 

( Son Yemen vallal ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 1 

..,..._İllll _____ , ______ llTTefrlkeıso-1 
~ ~~-~ii acelenin ve bilme
'li;. ~ bir ite karqmanın bu 
p~beti karıısında ausmı•ıtu. 

'~ bu ıükiatun da, evvelki 
~~ara aibi ne kıymet ve ehem 
~ olabilirdi ! 
~ '111aanaaız ıefer, yüzlerle, bin· 
~ ~etçiğimizin kanına, ca· 
~ et. b fh. Ümera ve zabitan· 
't. ~ İr çok tehit ver.miıtik. 
~ı-~Yar hastanelerimizdeki 
"~ biler içinde bırak· 

~l.._-~ecbur kalmıttık 
~ 91. ~İmiz nüfuz ve itibar
,_lıyclı~ kale almamak daha 

~ra, utansın ' 
~ L~':n~ pa§&yı Sana kapı 
~~lı k. Muhterem ihti

)' claba ihtiyarlamq, 
'-inıen gene dinç ve 

rilJllll'llllıııınıek iati1or, billau-

Tercllme N Udl6aa lıaHa ınahlu 

sa kunei maneYiye ve 
0

iradeaini 
hiç kaybetmemit aöriinilyordu. 

San'aya ıirer ıirmez, pqa. ci
var kabail rüeaamu orada alıkoy
duğumuzu ıörerek: 

- Bunlan burada tutmut ol • 
masaydınız, kim bilir ne hale ge
lirdik, Allah ıizden razı olsun ..• 
dedi. 

Filhakika ordunun arkası, an • 
cak bu mepyihin elimizde rehine 
gibi Aldanması aayeainde temin 
edilebilmifti. 

Feyzi pqa da yollarda topla • 
clıiı yüzden fazla teJhi elleri ke
lepçeli ve zincirli ollP'ak S1tn'aya 
getirmifti. 

• • • 
ihtiyar m~ aarayı bir türlü 

affedemiyordu. 
Bir gün çeneai titriyerek: 
.- Bosulduk.. fakat IGnah .. 

IDlf, öyle admufb ki o anda A"b • elide bulunduiu için, Draç. Yan· 
dülhamit karpama çıksa, muhak· ya, Serez ve diier Rumeli liva ve 
kak bu kııılmıt pençeler onun ka- fırkalan onu tabii bir merci add· 
fuma inerdi ! ederlerdi. Bütün dertlerini, tiki -

Heflreler yellerini, armlarmı ona ıöylerfer-
Saraym Yemende bile suru di. Oda btınlan dinlerdi. 

sürü hafiyeleri varclL lnaan bun • Bu uker _ Biz buraya Sam.yı 
lann neden lmllamlclıimı, ne ite • • d · · idik · S 
yaraya bileceklerini bir türlü kei- iatir at açın ıe ve ifle ana~ 
tiremez. aldık, Oatelik, bir de lirei lıarekita 

ittirak ettik. ta Hqit' e kadar da 
Vardılar ••• Ve o kadar çoktular, aittik, bozulduk, kmldık.. Şimdi 

ve her biri ötekinden o kadar fark- terhis edilmeliyiz, diye nunldanmı 
lı ve binnetice öyle biri birini tut- batladı 
maz jurnallerle sarayı bunalbrlar- ya Ve ha ~ldanıt bir gün nyan 
dı ki, zaten tatırmıt kalmıt olan teklinde tecelli etti. Bir kaç tabur 
biçareler aünden güne daha irade- uker ıili.hlan omuzlannda, tor· 
ıiz, kararıız bir hale ıelirlerdi. baları ıntlarmda kı§lalarını hıra • 

Hatta ıaraydan ögrenerek bir 
zamanlar yemendeki valilerin karak tehirden çıktılar ve Hudey· 
ve kumandanların bile biri birle • de yolunu tuttular. 
rini tarauut ve takip için huausi Artık emir dinlemiyorlar, söz 
hafiyeler kullandıldarmı biliyor - anlamıyorlardı. 
dum. Vaziyetin kesp ettiği bu neza -

Saray abllla memleketin en u- ket kartıamda Mütir F' eyzi paşa 
zak katelerine kadar sirayet et- Ahmet 1zzet beyle birlikte ( .v.) 
mifti. Sana' da aakiıı kalan askerin batı· 

na seçti ve ilerileyerek kaçan u· 
kerin yolunu kesti, batta top isti· 
mal ederek bu ukeri ıeri çe • 
'Yirdi. 

Fabl o iünden sonra, bittabi 

Gnnnn 
---Meselelerinden 

iklimler 
Değişiyor mu? 
lstanbola ilk kar dDşeli bir 

ay oluyor. Ardı, arası kesilmi
yor. Yağ-makta devam ediyor. 
Yalnız lstanbul değil; Anadolu
nun hemen her tarafından gelen 
haberler kışın şiddetini göateri
yor. Başka senelerde lopn niıhe
ten hafif geçtiği bazı yer!erde 
insanlar donmaktadır. SoğujuD 
fiddeti öh.imlere ıebep olmak
tadır. Fatin Efendiye balohna 
bu kar sağnağı bufiln yann da 
bitmiyecek, Martın ortalanna 
kadar ıilrecekmif .•• 

Fakat garip olan cihet ıudur 
ki biz arzın mutedil iklimli bir 
memleketinde kııın tiddetli kar
larından ıikiyet ederken pmab 
Almanya Ye lskandinavya gibi 
A vrupanı:ı •opk iklimli mem• 
JeketJerinde yaşıyaolar bu laf 
hiç kar yilıü g6rmemiıler 1 

Buna hayret etmeyiniz. Ver
diğim bu haber çok doğrudur. 
On bet glln evvel lstanbala 
gelmit olan lıveçli bir tlccarla 
görDıilyordum. Bu zat bana de
di ki: 

- Biz bu sene latokholm'de 
hiç kıt görmedik. MemlekeW.. 
den çıktım. Buraya relirkea ilk 
kara Atmanyanın Mlinih tehria• 
de tesadOf ettim ..... 

lsveçli zatın bu ifadeaioe ba. 
kalırsa arz üzerinde iklimlerin 
bOyük bir tebeddlll geçhmekte 
olduğuna b6kmelmek icap edi· 
yor, değil mi? Acaba ba te
beddülün ilmi sebepleri nedir, 
Fatin Efendi hocamız bunu izab 
edebilirler mi? 

• • • 
DUnkD ha"9 

Bir kaç rDoden beri deYam 
eden kar fırbnaıı evYelki akf8m 
birdenbire tiddetlenmiş •e aa
baha k~şı da tipi haline reç
miştir. Bu bal dün öğleye kadar 
devam etmit olduğundan Ada• 
Jara işleyen vapurlar 3 saat; 
Kadıköy ve Boğariçine ifliyen 
vapurlarda 2 saat iıliyememiş· 
lerdir. Öğleden sonraysa haYa 
yaYaş, yavaı düzelmiye bııla• 
mıf ve saat 17 de karın yai· 
ması tamamiyle durmuftur. 

Liman ve tahlisiye idareleria
de yaphğımıı tahkikata gire 
denizlerde bir kaza wk111111a 
dair bir hab~r gelmemiftİr. Bir 

(!Atfen aagfauı ~irinfz) 

. .. 
• 

•• .. 
111 

uker arasında hafif de ola bir 
&n&l'fİ bat göıtermifti. L 

Feyzi pqa, bu itte Şakir pap.• 
nın günahkar olduğunu, hic; deiiJ-
ıe, bu askerin onun tarafmdan .,_ 
- Bilerek veya bilmiyerek - teı-
ci edildiğini söylüyordu. Sarayla 
uzun uzadıya muhabereden sonra 
Şakir Pata latanbula çağnldı n 
yerine heyeti teftitiye reiıi olarak 
SeliniL.-ten Ferit P&fll sönderildi. 

Yusuf P'" 
imam Hqit te, olduiu yerde o

turuyordu .• 
Biz de onun kartıalJlda ~ene 

Hititten sayılan Amran kazasm • 
da Harif, Rede, Dahyan mınta
kumda mühim bir boiazı tubnut 
bekliyorduR. Buraraki fırkamızın 
batında Yuıuf P&§a (••) vardı. 

Yuauf p&f& imamın biaman bir 
düpnanıydı. O da mÜ§İr Feyzi 
pqa gibi imamla kat'iyen anlat
mak, itilif etmek taraftan değil-
di. Harp, ne oluna olsun hz.rp 
istiyordu. 

[ Bitmedi] -------

-

•• 
.ı. 

( •) Bilahara sadAzam Ah - • 
met İzzet paşa. 1111, 

( • •) Bu Yusuf pap 81 mart Jı 
vak'asmı müteakip idam edilmi,. 
tir. 
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anın s Günün Muhtırası 

! Baş makalemızden mabaatj 
bahsetm şti. 

y 
Amerıka hariciye nazırının 

Japonyadan ziyade Çiolıler le
hine tefsir o!unması tabibi olan 
bu beyanatmdan sonra büyük 
okyanos ıularında Amerikanın 
i'arp ve şark sahiJlerinde mev
cut ne kadar harp gemisi varsa 
bideşerek manevralar yapması bu 
hareketteki ıbtar mnnnsmm kuv
vet ve ehemmiyetini bir kat 
daha arhhyor. 

Burada hatırlamak liııımdırki 

Amerikada Japon maHarma kar
tı toykotaj hareketi hergün bir 
az daha ehemmiyet kespetmek
tedir, Ameri <an malı ve ve tica· 
ret mücssese!erı Japon'arda olan 
alaca ıarını derhal almak için 
muza kere!erde bu!un maktadır. 

Nihayet Şang~aydaki beynel
milel imtiyazlı rnıntakamn Jaı:on 
lar tarafından kafi derecede hi
maye edilmediği şil ayeti her 
yerden fazıa lmvvetli sesleriJe 
A""'erikada yüt selmetedır. 

Amerilrnda Japonya aleyhine 
gittıkçe daha zıyade açık bir 
şekıl alon bu umumi ceryanla 
Japonların Şanghay bavalisindc 
ıirıştıkıeri harekatın n-m·aftakı· 

yets z manzart?sı arasında b r 
münıscbet bulundu-u muhak· 
ka tır. 

Japon harp gtmi:erinio Şang 
. hay sahil!erioe yaptı'darı iık ih-
r raç hareket nc.'enberi bir uçuk 

ay geçti; bu ıhraç hareketiyle 
beraber Şanghay ve hatta Nan
kinin z p.edildıği Takyodan bil
dıriJdıği halde lmg·;ne kadar bu 
haberler fi en tohakkuk etmedi. 
Japon kuvvetleri her gün Şang· 
hay ve civarın '~ yeni bir tanr 
ruz yı:ıpıyor1ar. • akat her taar· 
ruzdan sonra Japo:ı kuvvetleri
nin o!dukları yerde kaldıkları 

görüfüvor. Her gün 1 o!,yodan 
gelen aberlerde Şanghnya ye
ni l uvvetler gönder ldiğinden 
bahs edil'yor. Fakat ı:ünler, haf
talar geç"yor. u takviye kıtaatı 
gelmiyor! 

japonJ..rın Şnngbay hareka
tında taıdp ettik1eri taklit o kn· 
dar gd pf r ki insnn şiiphelere 
drş- or: Acaı..a J;ponlar burada 
o .. 11dar tantanayla b ş'ndı!darı 

hareketi baş a taraflorda, ezcüm
le Mançurinin Rus cephesinde 
yaptı darı daha mühim hazırlık ........................................................ 
kaç gün evvel Gelibo u civarın· 
da karaya otur:nuş olan Yunan 
•apuruysa hcni'z ı urtarılama· 

mış.ır iki tab isiye gemisi tara
fından ~urtarılması için ça!ışıl· 
ma tadır. 

Dünkü bar aı et derecesi aza
mı 1, asgari nal<ıı 4 tü, saat 
yed ye kadar yağan karın irffai 
8 ıaotimdir. Rasataoenin verdiği 
ma ümata göre bugün hava bu· 
lutlu ol cak ve tüzgir muledil 
ıüratte poyr. zdan esece tir. 
Bugün ara sıra güneşin ıörün

meı Ye kar yıı&ması da muh· 
temeı görülmer<tedir. 

Fatin B. diyor ki : 
Kaodilh rasallıaneıi müdürü 

Fatin Bey soğuklar hakkında 
tunları aöylemiştır : 

- Kışın bu kadar şiddetli 
olmasının ıebep!er:ni henilı tah
min edemi oruz. Karın fası'a
larla daha oir hafta kadar ya
ğacağı zannedilmektedir. Bun· 
dan başka 15 Marta kadar .de· 
•am edecek ıo:uldan, yağmur· 
lann takip ctmeıi mubtemtldir. 
lıtanbul 25 seweden laeri ltöyle 
aoiuk ve kar ıörmemiştir. " 

hareketlerini gız.emek için bir 
perde olarak mı kullanıyorlar? 

Y oksn Çine Mançuri bal<lnnda 
siyasi vasıtaJariyle kabul ettire· 
medeği ağır şartları dığer dev
let erin bz •ıidyJe elde edebilmek 
ç o as er. bir şantajını yapı

yorlar? Y o!ua dimyata pirin
ce giderken evdeki bu'gurdan 
olmak, yahut ava gidert{en av-
lanmak ka il 1ndeo o'arak Şang
bay ve Mançuri macerasının ar· 
ka tarafından bir Amerika mü· 
dahalesiyle alUlst o.ması tehlike-
sini düşünerek çok ihtiyatlı yü
rümek zaruretin; mi hissediyor
lar? 

Vazıyet o şekildedir ki bu ıh
tima !erden her birisi ayrı ayrı 

do~ru görüle ilır. Fakat Japonya 
için net ccsi tibar y e en mühim 
o an ihtimal hiç 'l(üphes :ı üçün-
cüsüdür. Binaena!eyh Japonlar 
gerek MançurHe, gerek do ru· 
dan do;rruya Çıcde ıleri 
tarekatına devam ederken 
daıma başka alakadar dev· 
letlcre, ve Ameriı:rn ılara lrnrşı 

emniyet ve ric'at hatluını dü.,ii· 
nülür$e t unu pe < tab t buln c.k 
Hizım gelır. Me .. ur bir söz var· 
dır: Akıl ı bır n an bir yere 
girmezden evv 1 n:ısı çı nc:ığını 

düşünür, bilh ssa j ponyanın 

içeris=ne gird ğı yer bütün dün· 
yanın a 51 adar oldu~ u uçsuz 
buca' sız bir Ç n kıt-c:sı o 1urs-.ı 
ordulnrmı Çin li nn arına çıka· 
rırkcn gem er'ni vakarak nrka
sını düşünmek isterniven bir 
Japooyn tam:ıımen mahvolmuş 
demektir. 

vası 

Belediye taf.matnames ne mu
halif hareketlerinden dolayı sey 
rüsefercen menedılen 30 otobüs 
sabıbi, bu kararın ke uni olma
dığı idasile Adliyeye müracaat 

el • i,t rdir. 

M ci<Hye köyü 
Şehir hududu dahili~e alımın 

Mecidiye köyüne ait muamele 
bitir'lmek üzcred'r. 

Mecidıye köyü kasap'orı Ka
ğıthone ve Z ncirlil:uyu vol aı ma 
nal< edilm',.,lerrl r, 

Bogazlar om s oı u 
raporunu baz~ layo • 

.Eo!?azlar 1 om syonu dün sa· 
bab Am'hl Vasıf paşar.ın riya
setinde top al'\mış ır. Kom syonun 
senelik raporunun ha:ıırlımmas y
le m,.şgul o unmn,tur. Tamam· 
landık tan sonra rapor b~sıJRcalt 
ve bir suret; Akvam cem yetine 
ıönr ('fİ ,.~ ... '·• 

lstarabul <:iurmukler .de de 
yeni teşkila~ Y•11ıracak 

Ya1unda latanbul gihnrül:lerin· 
de mUhim dr.j"şi!dlld~r olacağı 
haber verilmektedir. Eu cümle
den olarıtk buı teş'ti ~t ilga 
edilecek n bzııı te~wilahl'I umu· 
m mUdftr'ökten rabıhıluı kesile
rek ve A ete ba?l!lnacektır. 

Hayc!arp3şa gümrrı-ğilndede 
bau ~ad it yapılııe~k ve bu 1dare 
yeni bir tarzda tah•il eeilec:ektir. 

Attl.:ara ıf?mrllk idareMnin 
derecu· de ylikselecektir. 

Takvim - Perşembe 3 Mart 3 
üncü ay l 932. 25 Şevval 1350 Senenin 
ı;eçen ~ünleri: 64 kalan ıtünler- 300. 
Gilneş - Doğuşa 6,36 Banşı 17.55 
Namaz vak"Ueri - Sabah 5 32 

Üğle 12 27. ikindi 15.34 Akşam 17,59 
Yatsı 19 28 imsak 4 58 

Hav - Dünkü barnret derecesi 
azami 1 :ısr;::ri nakıs 4, dü. Bugiin 
h:ı,·a kapalı olacak 'e rüzgAr mut:ıvassıt 

şiddette poyrazdan esecektir. Bugün h:ıfif 
kar scrpint si muhtemel görülrnektdir. 

ı __ Ra~~--
ıstanbuı - 18 den 19 a kadar 

gramofon 19,30 d:ın 20,30 a kadar Bedal 
musiki he\•eti ve Hayrıye hanımın ıştıro· 
kile sa1., 20,30 dan 21 e kadar Dmil
fünun müd..:rrislerinden lsma;l 1 laltkı bey 
tnrafın'bn konferans. 21 den 22 ye ka· 
d:ır Nebil < ğ•u ls'l'lıil Hakkı beyin i~tira· 
kile ~az 22 den 22 :m a kaJ:ır orkestra 

Vı~·a a - 12,JO ı-.onser : Straus. 
De lU sv 101..ıırt. Delıbes'ın ı.:serleri -
13,40 B:ıı lı er de Sentlc operasınd:ııı bır 
parça - 15 p'ak konserı - 16,.30 ba 
ııton Knapp. Soprııns Rohrvasscr taıa· 

fmd:ı.n konser - ~040 ı:onser - 23,15 
Kari \'ıesmnnn or estrasiylc konser. 

Hcilsberg - 9,30 jimnastik -
13 Dcınz'~den nakil - 17.45 hafif mo· 
siki - ~O 25 ac:~ı oda mus ki ·ı p yıno 
ve kemınl:ı - 21 Berllnden dans mu· 
sik isi nıı il - 22. 10 bir piyes. 

Bli'ueş - 2010 plak - 21.20 
senfoni konser - 22, I O Vinccnt d'ln
dy'clen sen roni { bir p:ırç:ı .• 

Roma - 21 dint musıki - 21,45 
San Kaı lo tlyııtroc:und:ın nakil - 23 45 
rnusikı. 

Prn..,a - 13 s:ı:ıt b:ışı - 16 30 
kılarnet konc:eri - 17.JO Bratislnvadnn 
nakil - J 8 35 küçil ~ mu si işi naslar 
koıseri ~O .30 tr:ımpete KulTteti -
21,l"i keman on-.eri 21.~5 orkcstro 
konseri - 23 B imo'dan nakıl 

Bud::;peşte - Buda 1cşre orkes 
tr:ısı t:ır:ıf ndan • oııser - 18 3 ı Sandor 
Bura'nin Zig:ıo orkestrası - 19 35 kon· 
ser - 21 klasik konser - 2.3.20 M car 
lcu:ırtetl konseri - 24.20 t:ıngo konseri. 

oakova - 11 den 23 e &.ııdar 
nak 1 

Varşova - 13,35 mektep kon~e 
ri - 17,40 p1 L7 - 18,10 Polo:ıy:ı ede· 
biy:ıtı - 19 pi ,·:ıno konseri - 20,:~5 

pla'< - 23 30 dans. 

BO 
2 Mart 932 

Kambivo 
F rnsız Fr:ıngı 

1 lnglllz lirosı Kr. 
"ll. muhbnt f>olıı• . .. 

ı.ırcc 
reıe~ 

Or:ıhır.I 

ı ~ 
lı. rrank 

l .C\'8 

Florin 
Rııron .. .. 
~11 n• 
Pezeta 
r.ıark .. .. 
7.lotı 

f'en :rı 

.. • l..e\ 
ı 1 ürk !ırası Olnar 

"ora 

ffu[<ut 
110 1 rıın' Ll ran~ız 

ı lsıerlln lngiltı 

1 Dolar J\ JllCtlk:ı 
!O l.lrer lt:ılya 

BORSA 
Altın 
Mecidiye 
Banıonot 

Htı ri, 

SA-~ 
Açı dı ıı.aps!ıdl1 

l 
lfıS 

•3 

21:ı 

HARiCi 

211 
22 

1
92~ 

49150 
23~ 

,. 
Gü:ıo:ide ses '"t 'a ıı ız Mü· 

nir Nurcttın l::c L u a şam 
G.orya sinemRsı da bir ~·onser 
verilecektir. Ko s~r progrnmı 
bilha!'Sr itirr.y'r te-r l'p edi.miştır. 

UW& 

o U L O ti \' A'da 
bıR• . Cumartesı a 1 ,:ımından itibaren 
-:-~ Amerikanm en dilber z .. nci kadını 

• N i N A M A E M C K i N N EY ... ile 
O AN ı EL HA ı NE S'in ... Zencile
rin bayatı ... Kabareler.n... Şarkı arı ... 
Danıları.. Aticları .. Sırf Zenciler tarafın
dan temsil edilen il< 111uazzam filmleri 
7.RNrı C-IJHU 

- Daha evvel başJ:a bir nokta-ı 
yı aydınlntmak istiyorum. Kont 
Kastelmeyran gözcülerin rnevcudi 
yetinden onlara bahsetmiş mi? 

- Kimseye bir !iCY söylemiye
ceeinden bahsediyordu. Fukat E
lena da bu (kimse) ye dahil mi? 

- Zira Sonya, bana, gôzcüle
rin bir şey görüp görmediğini sor
du. 

- Aferin. Bu nokta mülıim. 
T elcfonla konttan sorunuz derdim 
ama, tehlikeli.. Zira, kont suali -
m"zden şüphelenir .• 

- Gidip ke:ıdisini göreceğim .• 
F ethirneyt ameliyesi ... 

- Bc!demek lazım. 
- Ya cinayet saati Elenamn a-

leyh;nc çıkarsa.? Ya l;ont onlara 
şatonun etı-afmda.ki gözcülerden 
bahsetmemi ~:;e? 

- Gene bir şey yapamazsınız 
azizim. Sabretmek l~.zım, tnbu. 
Sizin kanaatiniz tamamen mnne -
,,.idir. Henüz maddi kannnt vere
cek bir şey ortada yok. 

Lartig dostundnn ayrıldı. Mc~
hur polis hafiyesi Krapntun bu 1 
kaadr tereddüdüne hayret ediyor-i 
du. F d:at cna son derece emniye 
ti olduğu için dediklerini de yapı
yordu. 

Öğleden sonra lcont Kaste1mey 
rana gitti. Kont, tekrar amrası· 
nm şatosun::ı. dönmü~tü. Mühendis 
de oraya gitti ve kontu. polilj mii· 
fettişi Larşeyle, bir hakimle I::o • 
nuşurJ.cen buld. Kont: 

- F ethirneyt neticesini biliy.o
ruz, dedi, cinayet saat (1) le (2) 
nra"mrla ya~ı mıg. 

Mü"ı~ntlis cevr.p vcnt'edi. Bu 
netice Ela.nanın aleyhineydi. Kont 
devam etti: 

- Çalınan eşya için yapılön 
tahnrriyat hiç bir netice vermedi. 

Polfo müfettl!jİ Larşe ~öze ka -
n tı: 

- Bu hadise, öyle esrarengiz 
bir şey lri1 doğn1su hen izhan ac
zediyorum. 

- Yani bu mesele dosyasiylc 
berber (Hıfz) a mı gönderile -
cek? 

- Hayır.. Yeni bir şev olana 
kndar... Hem bı.rrada anlıyaına • 
dığımız bir mese e karçn;mdayız. 
inat etmiye lüzum yok. V c csa -
sen bumda İo;İr.ıiz de lc!ılnmdı. En 
iyisi. benim i~in, dönmektir. 

Kont t :;dil~ etti ... 
- Filhn'·i 'n bir mtıE!mma kar

şısm-lryrz. ~imee k .. ilin burnyn 
geHiv'ni gö•·memis. Yü~ereh geç 
mc!t i 1f.m,.. ; c1e vok.. Kasnyı ~ö
türcm"z.. O h .. lde ... Bir tec-ndiif .. 

- Da :ı doğrusu bu me5clenin 
devamı ••• 

- Demek dzc göre hen ··z me
sele b;~meıri.,tir?. 

- Evet. Ş""to, bir türlü anhya
madı v ım biı- sebeoten do lavı bir 
çeteye eö:;te ... ilmi,Ür. Çet~, her 
halele gelecel:f r. 

Kont kahkr.hnlarlll eülerek: 
- Hayaletler g"bi mi? D~di. 
- Evet. Öyle. Fakat sonunda 

muhal 1-.alt ele ge;ecek. 
- Snlnn içinde n~ olduaunu 

hilmP.d";yirn;~ kasanın mühteviva • 
tı onlara k5.fi gelmit olmasın? 

Bugün ak4:am saat lstJnbul BchdiYC!İ 
21•30 da Sthirıo.:'iynİl'OSU 

y -~ lf; ' 1 fi I ' ıı ı l'lll 1 I' ıvJJ ü IJ IJ ti •i• 1 ı 11, 
1\ us kili Ko nedi 

11 

111 I', 
Besteklrı : 1

1 ı ı 
Hasan Ferit il il ııı 

Nak 1i: İ llllllllJ l I 
I. Galip 

Fiatlarda zam yo:etur. 
Yakında: I<AF AT ASI, kafatası 

Raş!t Rıza Tiyatrosu 
Bugün akş:ım saat ~ 1.30 da (Bahar 

Hastal•ğ) \'Odvil 3 perde. \"aı:ın: 

Rcş:ıt ;-.;urı bey. 
Zabıt:mıı, mu:ıllimlue ~ e talebeye 

birinci 50 dubuli}c 30 Kr. Yakında: 

(Olello). 

Tefrika 

21 

Nakleden• fa. 

- Belki de ... Fakat aksi de 0 ' 

labilir. Tali isi bu. 
Larşe gitti. ~ Şatonun etrafınd• 

jardannalarla gözcüler vazifele' 
rine devam cdiyorlo.rdı. Koolı 
mühendise sordu: 

- Bütün bu hadiseler size fef' 
iminde ~arip gelmiyor mu? Dit' 
sordu. Bu esrnrengiz kadm, kıJle' 
deki gizli kapı.. Sirkat... Ne y•' 
zık iri bir de cinayet oldu. 

- Ben katilin satoda bulurtdır 
ğuna ve onu burada aramak f~' 
rine hic de taraftar değilim. 

- Evet. Tuhaf olur. 
- Hem lıimEe de katili göı11"' 

mi~. O halde ne diye nöbetçi k0f 
makta c!evam etmeli? ,. , 

- Bütün nöbetçilerden kat 1 ~ 
ven eminiz. Evet. Bütün mete 
burada. Lnrşe de bunu aöylü1at 

- Fakat vazgeçip ·gidiyor. Ş.: 
tonun et.rafına gözcü koyduğıJJ;. 
nU?'1an ki.mseye bahsetmi~ rni)'P' 
niz? 

- Hayır. Amcam bana l:i~ 
ye söylem~memi şiddetle ta-vııf 
etmi .. ti. Bunun iı;in kimseye ı'ôf 
lemedim. 

Lartig kahkahayla güldü: 1~ 
- Aman azizim, dedi, bu•·, 

dar ehemmiyetle kimseye söyle 
medim d('ımeyiniz. 

- Emin olunuz kimseye sof 
lemedim. 

- ln::.an öyle zannediyor aııt~ 
bakınız şeye ... Ne bileyim beıı; 
Evet, mecela dostumuz mad•. 
Gregorovnaya da söylcmediııİ' 
mi? 

Kcn teb .... srüm etti: r 
- Te rnihinizi unlı •orum, d 

di, fi!hnlrilm, ben, Elcneyı "': 
dmların en güzeli olarak buluY~1 
rum. Fak"'t ômİn olunuz M ov
da sövlemedim. , 

Mühenclis gUldü, ba.ska teY 
leril~n hon,ıc:mıva başladı. -iJ 

Baıı;lad?iar. Sonra mühen°' 
müsaade alarak şatodan avrJl~ 
Artık emindi. Şatodan 50 Jôl"ı 
metre u"Pakta olan iki kız karı\, 
orada o "l.n biten her ser:dcn ~ 
0rd--rdı "11:. ve ltont. ltendilerı 

bir §CY "Ö •1 :-:le"l ·"ti. 
ErJr;.J>I GECE 

Margi d' Oviyak büyük bir ~ 
hır ve sül:::fınetle tedaviye de"{ 
etmişti. Esasen, doktor Su'\1aJ f 
fun töy ediği gibi snncılar ted t 
ccn nzc..'mr·tı. f3kat avnı z~n 
.. a ü~itler ·de azalıyordu. er I 
bal1, Suv rcf onu mu" ene edh', 
du1 gö-lcrine elektrik tutarP.!~ 

- Ziy<'vı dnha iyi farkeclı ı 
musunuz, diye "5oruyordu. rt§c 
her zı:-~:uı· cevap menfiydi. J 

·;n, en "Cn şı!"m:ta..:ınn sonra ıJto! 
ümit t-"'1-"'1en h:!jilmi~ti. Do!'1 ~ 

- Söylemirıtim, dedi, bı~ .t' 
b;r ihtimal vardı, onu da kayw· 
tik. .J 

Margi metanetini kaybe~ 
ti: ~ 

- Yarın, dedi. dönece~idl' 
sasen bur~va kücük bir ümitle 
mi~ti.m. T ekrl\r • e91dsi gibi, 
1ıaıma Gül.Unetle tahammill 
ğ'm. Fakat r.itmedcn evvel, 
tor, size te~ckkür etmeliyilll• 6' 
na !i!'."'ı:dtir<iniz itinadan çok t' 
h~·;s:m. A 

Dc-ldor c:,ıvarof, Marginill 
mob:rn .. binin ~!\tosuna dö 
!;1tnd .. t ... l. tır r;id;., onn evind~ 

ü. ıı .. ,...,.· tr!"'l' ~·v~nlcri, f'=_.k 

l ır-., '·.--J• n:ia ini rordu. 11""" 
tor: • 

- B' rr:Un, dedi, M:.ırgif1 
indirece«:rn. 

Ve ltohm~ girdi. Mcrdif' ~ 
inrHhr. th .. ·~ar M~rıi met• ,J1'_, 
ınuhafo~a ~r1 'vordu. Fab\., 1 
titr"vQr.-ln. Doktor. birdenb• 
mm 1 imHr: ~ .. inrf,.. h'r d"'ml• 'iP'., 
ptrılcta'.:hP.::m gördü. 5;,Jdetl" 
t""essh· olarak oto.mobilin 
kar.~dı. d" 

OtorrınbiJde. PPtri~, efera 
1 

ka.rşI'3'"!l oturmu .. tu. __.,,, 
- Y Bzık rl.-..-1\, dönüfor-" 
M"',.ni siddetle: 
-Sus.' 



..... = ışıpyı ,, *** 

ocu 
[ Uzak Memleketlerde 

onga 
Dünyamn beş kıtasından biri 

o1an Okyanosyavı şüphesiz bi
lirsinh:. Hatta burada Polinezya 
adaları olduğunu da o!rnmuşsu
nuzdur. Bu adalar ahalisi ekse
riyetle vahşidirler, fakat bunların 
İçinde Ton~alılar müstesnadır. 
Buranın abalisi temizliği pek 

severler, kuvvetli, cessur adam
lardır. Kadmları umumiyetle 
göze! ve sevimlidirler. Daima 
gölgede bulunduklar1 için renk· 
leri beyazdır. 

1 onga adası hakkında yerlile
rin ğarip bir masalı vardır. Din
lerinde sanat aHahı diye iman 
ettikleri mabut T onga!oa bir gün 
bahk avlamak istem:ş. O tasmm 
iğnesine bir böcek koyarak gök
lerden Okyanos denizine uzat
mış, fakat iğne deniz içindeki 
kayalardan birinin brr deliğine 
takıhvermiş. Mabut oltayı bir az 
ıallıyarak aiır olduğunu bisset
ıniş, mutlak büyük bir ba ı.t; 
Yakaladım zanniyle var kuvve-

ada arı 

J Tonga adalarında yaşıyanlardan bir kadın 

mesini ve hayvanların basil ol
mcısım emretmiş. Bu da olduktan 
GOnra iki oğlunu zevceleri ve 
çocuklarını oraya göndermiş. Bu 
masala göre Tonga ahalisi ma
bu:lun çocuklarmıo nesli imiş ! 

SAYFAS 
Hesap işleri 

Daima Aynı 
Adetler! 

Bir nrkıı.daşınız:ı deyiniz ki: 
- Bana göstermeden han~ rakkam· 

!arı lmllamrsan l. ullan. yaptıracağım ame· 
liyann neticesini sana ~imdiden söyliye
bilirim. 

•Söyle!,, derlerse, biç tereddüt etme 
den 1089 dur cevabını verin. Evet ha
kikaten öyledir. H:ınıı;i rakk:ımlıı y:ıparsa 

yapsın netice daima böyle çı.;ar. Yalnız 

hir şartı var, aynı rakkamı yımyıı.n:ı koy· 
mıyacak. Mesel!; 99 yahut 77 ve s.:ıirc 
gibl .• 

Şimdi nasıl ol:tcap;ım anlataltın: 

Baştaki büyük sondaki daha küçük 
olmak şartiyla üç rakkamdan mürelckep 
bir adet alınacak. MeselA.: 821) gibi. Son
ra bu .ııdet ııksedilerelc altına yazılıp 
tarh edilecek. 

826 
-682 

198 
Çıkan netice tekrar akscdilip 

yazılacak ve bu defa cemedilccek: 

198 
+a9ı 

1089 

altına 

Nasıl oldu mu? lster~eniz başka adet· 
le yapalım: 

532 
-~35 

297 
+792 

1089 
Bu dı ötekinin aynı 

1 B o.valarzn 

Köpek mi, 

lini vererek çekmiye başlamı~. O, 
oltayı çekdikce kaya da yukarıya 
dozru çıkrrış ve nihayet büyük 
bir ada halini almış. Bunu gören 
lllabut, dünya yüzüne yeni bir 
kaya çrkardığından pek mem
nun olarak üzerinde otlar bit-

1::::::::: 

B~ gün Tonga adam oldukca 
meden dir. Kral ve kraliçelerı 
Avrupalılar gibi gıyımyor ve 
hü .. fımet merkezi olan Hoabai 
şehrınde bir sarayda otoruyor· 
Jar. Yukardaki resim bir Ton· 
gah kadınm resmidir. 

r······-·_ ........................ _. ................ ~ 

~ ç ki ' = 1 ocu ar. !· Fa ydah Bilgiler 

Bir ••• 

a r 

f Mektep kitaplan-f 

1 - Kerim usta parkın kanepe
lerini boyuyordu. 

için altmış vagon lazımdır ve her i 
vagon beş bin kilo alabilmelidir. nızı parasız 

2 - Parkta dolaşan bir köpek 
yanma geldi ; fakat fena bir niyeti 
görülmüyordu . 

3 - Kerim usta kanepenin ar -
kasını boyamakla me~gu!ken, kö~ 
pek obür tarafa geçti rahat rahat 
uyumıya başladı. 

Bu kadar altın parayı eritip bir v • 
milimetrenin dörtte ilçü kalınlığın verecegız 

ti 

da bir tel yapılacak olursa bu 
k:üı·rei arzı, hatlı üstüva istikame· 
tinde, tamamiyle sarabilir. 

Şiındi bir milyar albn paranm 
ne olduğunu anladınız mı? Bana • 
sorarsanız, hayır diyeceğim; çün· 
kü bana ait olmıyan ve dünyada 
olmıyacak olan bu paranm şerefi
ne aklımı kaybetmek istemem de 
ondan .. 

ır yavru arımız 

ti Salihli (Hi~ayei EtfaJ) cemiye-ı dirmiştir. Yukardaki resimdt:: .. 
b' Geç~n Şeker bayramı için otuz yavrularla beraber cemiyetin ida · 
~kır ve bikes yavruyu giyin - re heyeti azaları görülmektedir. 

Bu oyunun esası şud~r: 
Oyunları· 

tö Sal~~~a bulunanlardan biri , 
aıı:n1edıgı şeylere dair sorulan s~
iu re . doğı·u cevaplar verecek; 

YB zıhnen keşf etmiş olacak. 
leri bn~ yapacak her kimse göz • 
ilan aglanır, yahut, bir parava -
ida:: ar!{asma geçer. Oyunu kim 
la.rd edıyorsa salonda bulunan
dair a~. birinin yanına gelir ve ona 
&bal suallere başlar, öteki her 

e cevap verecektir. Mesela 

- Selma hanımı (yahut Şakir 
beyi) tanıyor musunuz? 

-Evet. 
- Biliyorum. 
- Elbisesini? 
- Şapkasını? 
- Evet. 
- Eldivenlerini? 
- Evet. 
- Ya kemerini? 
-Evet. 
- Ayak kaplarını? 

.. Vakit ,, ın bu hediyesini 
almak için y3lnız "Yakıt,, ı : 
okumak, Ya~ıt karii olmak i 
ve "Yakıt,. ın hergUn başh• i 
gının sa§ tarafında neşre· i 
deceaı kuponlar. biriktir• 
mek kftfldlr. Başka hiç bir 
zahmeti ve kUlfetl rok •• 

Çacuklar 
BugUn birinci sayıfamız· 

dakl llAnı okuyun ve 
velilerlnize okutun 

4 - Boyaların bozulacağını an-

ı ___ E_n __ ıe_n_c_e_ı_ı_o __ y_u_n_ıa_r __ _ 

Şeytan işlen: 
Bu kış günlerinde ve gecele

rinde mangal yahut sobanın yar
dımıyle tiirlü lürm eğlenceler yap~ 
mak kabildir. Mesela: Soba bo
rusuna bir demir tel sarar, uzun
ca bırakacağınız bir ucunu yu
karıya kaldırıroınız. 

Bir kiğıt parç:ısından yılan gi
bi bir parça keser ve tepesinden, 

\.. ............. - ......... ._ ............... -....... J delmemek şartile tele ta.karsımz. 
Kağıt teJin etraf anda dolanmı;ı 

- Evet. 
_ Çoraplarını? oJacak ve hemen dönmiye baş-
- Evet. lıyacak. Sobada ateş bulundukça 
- Çorap lastiklerini (.Jarti • bu dönmek devam ader. 

yer) ? Bir kağıt üzerine evvelce Ji. 
- Evet. mon, yahut soğan suyile istedi~ 
- Aferin, ne eyi biliyorsunuz! ğiniı bir yazıyı yazarsınız. Sonra 

Sizi tebrik ederim. Artık bu ka -
arkadaşlarınıza gösterirsiniz. Kadarını bildikten sonra lutfen şunu-

da söyleyiniz. Ben Sef.tna hanımı ğıt özetinde biç bir yaıı görül-
(yahut Şakir beyi) neresinden mez. Mangal yahut soba yanında 
tanıyorum 1 bulunmayı da unutmayın. Arka-

- Kemerinden. daşlarınıza deyin ki: 
- Aferin, Artık soracak bir - Şimdi dikkat edin, şeytan-

şeyim kalmadı. lar bu kiğıda yazı yaz:ıcak. 
Evet (kemerinden) dediği za • 

man doğrusunu söylemiştir. Şim. Bu sözleri ağır ağır Eôyler ve 
di bunu nasıl bildi diyeceksiniz s5ylerken kAğıdın yazılmıq tara
deyilmi? Pek basit. fından ateşe yahut sıcak soba 

Oyunu idare eden her kimse borusuna doğru tutars1n1z. 
gözleri bağlanacak yahut parava- Sıcağın tes;rile yazı renk ala
na arkasına çekilecek olanla ev - rak meydana çıkar. Ve guya şey
velce görü~ür. Ve ona der ki: 

_ Sana bir takım sualler sora- tan efendalerin yazdığı bu yllzıyı, 
cağını, bunların hepsine (Evet) arkadaşlarınıza g8sterirsiniı. Eğer 
diye cevap vereceksin. Seni tebrfü SJrrınızı söylemezseniz tabii onlar 
ettikten sonra bir sual daha var. hayret edip dururlar. 
Onun cevabı da, evelce sorduğum .......... ._ ................................ --.. ••••. ._ __ 
sualler arasında hangisi (Y m) eda- tinizse, ba~teki sualler arsında 
tile ba~lamıtıam o olacaktır. (Ya kemerini) demi~ik. Artık 

Bu suretle asıl ehemnıi: _tli gözü bağlanmış olana da, (Nere· 
olan son suale cevap vermek pek sinden tutuyorum?) sualine (Ke
tabii bir şeydir. Eğer dikkat et· j merinden) cevabım ver demiştik. 

akislez i 

aplan mı? 

·lıyan Kerim usta, hemen geliP. 
hayvanı kovdu. 

5 - Köpek kanepeden atlayıP. 
kaçarken o sırada, mektepten çıl<• 
mış, biraz hava almak için parka 
gelmiş olan çocuklarla karşılaşh. 
Köpeğin üstü çizgi çizgi boya ol • 
muştu. Bunu gören çocuklar, kap .. 
lan zannederek büyük bir dehşet • 
le bağırıp ka~mıya başladılar. 

Yeni bilmecemiz 
Ben neyim, anlatayım, dikkatle dinle· 

yiniz: 
Beni tutamazsınız, göremezsiniz de siz, 
Faı,at ben ıiıl tutar, yere bile çarpanını; 
Kasırga, fırt nada arayın mutlak vanm. 
Saçınızı okşarım bazı pek tatlı tatlı, 

Küçül< kelebek gibi, ince ipek kanatlı. 
Yerden su çıkarının, aize buğday Vf'-

ririm. 
Deniz seyahatiniz gene benim eserim. 
A.nhyamamışsaııız, şunu söylcylm yalnıa 
Farisi bilirseni;o; zamanda arayınız. 

i 
n 

Vakn.t bilmece 
kupo:Jıaı 

3·3·1QS2 

n 

Geçen defaki bilmecenin hal• 
ledilmlş şekli 

p 

A 

s 

Şen fıkralar 

Para bu! 
Küçük Rüştü havuza düşmüş· 

tü. Hemen çıkardılar. Bereket ver· 
sin ıu yutmamış, tehlikeli bir va· 
zıyete girmemişti. Havuzdan çı • 
kınca ağlamıya, tcpinmiye başla• 
clı. 

- Şimdi ne ağlıyorsun? Kurtul· 
dun işte! 

Dediler. O cevap verdi: 
- Beni niye çıkardınız? Ben 

kurtulmak İçin havuza ablmadDQ, 
düşen beş lmruşumu kurb:ı.rmak 
için atıldım. 



Gizt· 
Harbi umumi. Rusyayla Almar. 

ya harp halindedir. Fakat bu, 
Rus jeneralı Lanskoi'nin karısının 
Alman olmasına mani teşkil et . 
memektedir, zira, Vera, jeneralla 
harpten evel evlenmişlerdi. Harp 
çıkalıberi, jeneral Lanskoi, karı -
sındaki Alman ruhunu ezmek için 
her fırsattan istifade etmektedir. 

Alman başvekili Betman Hol -
veg, itilaf kuvvetlerine sulh tekli
finde bulunuyor, teklif kabul olun 
muyor, harp, eskisinden şiddetli 
olarak tekrar başlıyor. 

Cephe harbinin yanında bir de 
istihbarat harbi başlamıştır. Al : 
manlar, Amerikalı bir kemancı o· 
larak kendini takdim eden bir ca
suslarını ı::etersbur!!a gönderiyor
lar. Bu delıkanlı yakısıklıdır ve is
mi T omas Hagen' dir: 

Hagen, jeneral Lanskoi'nın ka
rısiyle tanışmakta gecikmiyor ve 
onun milli hissiyatını tahrik ede • 
r~k b!r çok planlar elde ediyor. 
Şımdı, Vera, milli hisle aile hissi 
arasında sıkışıp kalmıştır ve müt· 
hiş bir vicdan azabı içindedir. Bu 
esnc~da, jeneral karısından şüphe 
etmıye başlıyor ve onu cürmü mes· 
hut halinde, planları çalarken y~
kalıyor. Artık, jeneral, kemancı -
nın bir casus olduğunu anlamış -
tır. Karı~ını tazyik ederek ona sah 
te planlar verdiriyor ve onu da 
tevkif etmek icin tertibat alıyorsa 
da, genç kaçıyor. 

Bu hadiaelerden sonra jenerallc 
karısı artık ayrılıyorlar. Vera, Ko
penhag vasıtasıyla memleketine 
dönerken, bir teııadüf onu Hagen 
1 b. ' ' e ırleştiriyor. Artık, aile endi -e-

Kıymetli s:m'at ar Münir }fo -
rettin bey bu akşam (Glory:ı) si
nemasında saat dokuz buçukta 
ikinci konserini veriyor. Mesut 
Cemil, RU§en Ferit, Artaki bcv 
Ierin iştirak edeceği bu konserde 
Dede efendi merhumla Lemi. Muh 
lis Sabahattin beyler gibi' Türk 
musikisinin üstatlarının münta
hap eserleri çalmaca.ktır. 

Münir Nurettcn bey, memlek~
timizde musikiyi tamamiyle kav -
ramış san'atkarlanmrzdan birisi -
dir. İlk konserde yer bulunma -
masr da bunu ispat etmişii. Bu 
ikinci konserin de aynı muvaffa
laye.tle neticeleneceğinden ~üphe 
etmıyoruz. 

Kazım Bey aranıyor 1 
BUNDAN BiR MÜDDET EV

VEL BiR AKŞAM GAZETESiNDE 
(SiNEMA ARTiSTi OL!JIAI( iSTi. 
YEN HANI.JJLARIN GAZI AYIN
TAP •• NU,l/ARALI POSTA J(UTU
SUNA ,lftJRACAAT ETSlıVLER) 

DiYE iLAN VEREN VE ŞUBATIN 
1' ÜNCÜ GtJNtJ GAZI AYINTıtP
TAN ISTANBULA GET,EN l1AZI:tl 
REYiN Sl.VEıl/A MUHARRIRl/JIIZ 
FA. YA !tlÜRACAAT ETMESi Ri
CA OLUNUR. 

* * * 
Ronald Colmnn, Richard Bart

helmes, Şanghaya gitmişlerdir. 
Pek ya.kında Douglas Fairbnnks 
da oraya gidecektir. 

Japonlar el'an sessiz filimleri 
tercih ediyorlarmıs. Acaba ses -
lerini Çin cephei h~rbinde crkar 
mak için mi saklıyorlar? ~, 

* * * 
Almanyada (Goethe} nin ölü· 

münün yüzüncü devir senesi mü -
nasebetiylc bir filim yapılmıştır. 

Greia l:<l "''":;ı Garwford J 
John ve Li~nel Bnrrymore, Lewi~ 

;(illi Friç 

sinden kurtulmuş olan Vera, genç 
Almanla evlenebilecektir. 

* * * 
Vera rolünü Brigitte Helm oy -

namaktadır. (Hagen) iyse Willy 
Fritch yaşatıyor. Film Almanca 
mükalemelidir ve mükfılemeler bi
raz fazlacadır. Eserin havası, mev 
zuu kuvvetle yaşatıyor. 

Roland Toutain ile 
b·r aç g··n 

"Candidc,, gazetesinin sinema 
muharriri (Plerrc de Regnier) 
(Ronald Toutain) le geçirdiği biı' 
kaç günü şöyle anlatıyor: 

İsterseniz bana. deli deyiniz. 
Fakat olan biteni olduğu gibi an -
!atacağım. Sözlerime de iaanı
nız, isterseniz inanmayınız. Ne -
tice itibariyle bana vız gelir. 

Roland T outain'i görmiyeli bir 
kaç ay oluyordu. Pek tabii ken • 
disini tanıyorsunuz. (Siyahlı kadı
nın kokusu) yla (Sarı odanın es
rarında) Larsan'la Hugette Duflos 
nin oğlu olan bu ateşli sinema ar
tisti, daha bir kaç sene evvel, bir 
tayyarenin altına trapezdeymiş 
gibi kendini ayaklarından sarkıtı
yor, saatte iki yüz kilometre sür
atle giderken, yerden bir met
re yükseğe konulmuş bir men
dili eliyle alıp gidiyordu. Ay 

nı Ronald Toutain Fouquet's isimli 
barda, ihtiyar bir mösyö -
nün sakalını kesmiş, gard • 
roba paltosuyla beraber çı
karıp pantalonunu bırakmış, 
barlara ve lokantalara kapılardan 
değil, bacalardan ve penc~reler· 
den girmiş olan Roland T ontain -
dir. Daha bir sürü maceralarım 
biliyorum ama burada söylemiye 
sıkılıyorum. 

ni korkudan bayılttı. O gün pa -
zarlesiydi. S-:- lı günü kendisini, 
başında bir sarxk, ayaklarında bir 
pijama pantalonu ve vücudu çıp
lak olarak r;ezdirdik. Biraz sonra: 

- Hadi, dedi, (Velodrome d' 
Hivan) c gidelim. Orada cambaz
lık yapacağım. 

O akşam bu kapalı stadyumda 
bir hokey macı vardı. Sonra da 
numaralar, nihayet bir Venedik 
balosu yapılacaktı. Her taraf do
luydu. İçeri, önde yarı çıplak o, 
arkada kadın kıyafetine girmiş bir 
arkadaş, onun arh:aı;mda taksi şo' 
förü, ve biz, girdik. Ronald T Ol~
tain stadyumun 25 metre yüksek 
olan tavanından :;arkan ipe tutu -
narak, baş aşağı indi ve sadece 
öylece dola~tı. Hökeycilerin elin
den sopaları kayarak anafor gol -
ler attı. Bir müddet sonra da, a -
vucuna küçük ve yağlı pastalar 
saklıyarak ötekinin berikinin dini 
sıkmıya ve avuçlarını vıçık vıçık 
yapışkan tatlılarla... Doldurmıya 
başladı. Kapıdan çıkarken hepi
mizin yüzünde gözünde kaymaklı 
pasta izleri vardı. 

Ertesi gün, çarşamba, . gidi? 
kendisinin son yaptığı (Kalbimin 
esiri) filmini gördük. Burada Ro 
land T outain, Mairi Glory'le oy -
nuyordu. Bu filimde, re1ısor 
dostuma fantezilerini yapmasma 
müsaade etmişti. Kendisi (Siyah! 
lı kadının kokusu) ndaki gih1 do
nuk değildi. Şarkı söyleyişi biraz 
Chevalier' e benzer burası da ta -
mamen şahsi. Kendisini şuna ve-

Belçiliada çıkan '(Soir) gazete• 
si bu kızın resmini koymuş ve at• 
tına: 

ELIZZA LA PORT A 

Aslen Türk olan güzel bir yıldı:.'dır· 
Demiştir. Acaba kim? 

İşte bu Roland T ontian hundan 
on gün evvel, bir barda oturur -
ken, tavandan içeriye girdi, üç 
masanın üstünden atlıyarak yanı
ma geldi. Peşinde bir sürü de ar
kadaşı vardı. Eğlenmiye karar 
vermiştik, fakat çılgınlığımız, dn 
ha doğrusu onun cılgmlığı, t<:dri -
cen, yorgunluğumuzla makusen 
mütenasip olarak arttı. Ama doğ
rusunu söyliyeyim mi, bu çocukla 
eğlenmek pek yoru-cu bir şey. 

ya buna benzetenler var. Meseld. c:zımıı-mm.ı::ııı:mm;::c:ı:Ei-z::ıım:ıı ____ ııll 

Stone ve Wallace Beery (Büyük 
Otel) is!.mli bir filimde aym za -
manda oynamaktadırlar. Şimdiye 
kadar bu derece mühim ve meşhur 
artistlerin bir filimde oynadıkları 
gözükmemişti. 

Her halde bu a:·tiotleri çalıştı -
ran !{İrket, büyük bir fiJ;m yapa· 
rak sarsılmıya başlıyan ~öhretini 
tekrar ikti:mp etmek istiyor. 

(: * ... 

O akşam .makul deni!ecek su
rette eğlendik. Sadece bardak 
canak kırıldı, bir sürü akrobatik 
damlar yapıldı. Ertesi gün, T ou
tain, koktey ictiye gittiğimiz bir 
hanımın evinde, bir aynalı dola
bın i~inden fırlıyarak ev sahibesi-

(Garp cephesinde bir çok şeyler 
var) isimli bir filim veçrilmekte
dir. 

* * * 
Georgs Bancroft (Karadeniz) 

isimli b'r filmin kahramanıdır. 
* * * 

M - G - M şirketi Sovyet 
Rusya hakkında büyük bir filim 
ynpacnktır. Amerikalılar bu fil
me yedi buçuk milyon dolar sarfe
deceklermiş. (Georgic) isimli büyü klngiliz 

seyyah gemisine sesli sinema ter -
şehrinde tibatı yapılmıştır. 

$ * • 
Rus yada, Kiyef 

Zenci 

Şik isminde bir meyhane kı2ı 
yüzünden kardeşini öldüren Zeke 
rahip ve vaız olarak zenci kardeş-1 

Ruhu 

lerine nasihatlerde bulunmıya ba~ 
lıyor. Fakat Şik onu baştan çıkar -
mıya muvaffak oluyor ve beraber 

Douglas Fairhanks'a. Fakat Ro -
land T outain herkese benzemek!e 
beraber onlar değildir. Tam~men 
şahsidir. 

Bu filmi seyrettikten bii· gün 
sonra, Artık deliliğimiz tamamen 
en yüksek derecesine yükselmişti. 
Toutain smokinle yeziyordu. Fa-

1 kat içinde gömlek yoktu. 
Bir sürü barları dolaştık, türlü 

numaralar yaptı, halkı şaşırth. 
Kimisini kızdırdı fakat daima. gül 
dürdü. 

Şimdi size bir şey söyliyeiym 
mi? Ronald T outain her zaman 
böyle değildir, delilikler ve çam· 
bazlıklar yapmaz. Bazan herkes 
gibi dümdüz ve ayakları üzerinde 
yürür, hem de ayaklarının ucuna 
basarak. Sonra, herkes g~hi ka -
pıdan girer. Fakat kapıyı a~nrken 
görültü etmemiye çalışır. Sonra 
da üstünde iki kişilik takım kon -
muş bir yemek sofrasında, tabak
ları bardakları kırmadan sessizce 
oturur. İste siz bu Roland Tou
tain i gör;mezsiniz. Y almz emin 
olunuz ki, hu ik;nci Toutain ele, 
birincisi lmc!ar sevimlidir ... İGter· 
seniz size onu da anlatayım .. Fa -
kat hayır ... Gene inanmıyacnk ol
duktan sonra.. . 

yaşamıya başlıyorlar. 
Bir kaç gün sonra Şik'ın eski 

aşıklarından biri gelip kızı ç.ıh -
yor. Zeke onları takip ediyor ve 
bataklı:klar arasında ikiGini de sı -
kıştırıp öldürüyor. Zcke mahkum 
olmuştur. Uzun senelerini hnpiı;a-
nede geçirdikten sonra ailesinini 
yanma dönüp muti ve hula kendi
sini bekli yen eski nişanlısını bulu·· 
y-··. 

ıı: * * 
u film, fomi tanınmış rejisör -

lerden King Vidorun eseridir. Kaft 
milen zenci aktörler tarafından 

oynanmıştır. Filmi henüz biz de 
karilerimiz gibi görmediğimiz için 
hakkında bir şey söyliyemiyece -
ğiz. Yalnız, geçen sene, bu film et-
rafında bir çok reklamlar yapıl -
dığmı hatırlıyoruz. J 

Sesli sinema 
seyircileri 

Filmler konuşmıya başladığın• 
danberi seyirciler deii,ti. Nasıl? 
Gidip sesli film gösteren bir sine "' 
mada tetkik ediniz. Bütün halk 
sükut içindedir. Ne tuhaf değil 
mi? r· 4 mler sessizken seyirciler ko 
nuşurdu. Filmdeki yazıları, yük "' 
sek sesle okur, okuma yazma bil· 
miyenlere veya gözleri (miyop) 
olanlara yardım ederlerdi. Fakot 
şimdi öyle mi? Bir çıt çıkarsanız 
her taraf tan: 

- Sus .. ssst .• 

Sesleri yükselir. Fakat en ga "' 
ribi şu ki, sesli sinema seyircileri 
Darülbedayi seyircilerinden dah' 
sükUti oluyorlar. Bunun sebeb ne' 
dir? Çok basit. Sesli filmlerde, .?11~ 
kalemelerin kısa ve ancak en lii • 
zumlularından olması. TiyatrodıJ 
iki dakika başka şeyle meşgul o"' 
lurse.nız piyesi gene anlıyabilirti • 
niz. Fakat sinemada öyle değil· 
Kaçırılan bir mükaleme, mevzll11 

size unutturabilir. Sesli sinemad' 
dikkat tamamen teksif edilmistit• 
Esasen yüzde yüz sesli filml;rdeı 
görülüyor ki ho~a gitmiyor. 

Bundan başka, artık şimdi, •: 
. . 1 . • d ,.,ıt 

yırcı er, Gınemaya te.m saatın e o 

miye çok dikkat ediyorlar. Me.lc • 
' s:ıtlnrı ilk rnük5.lemeleri kaçırJllş 

maktır. Aksi takdirde yamndnlcİ' 
ne: 

- Ne oldu, ne oldu? 
Diye ~ormak lazım gelecek, ,e 

pek bbii cev.ıp alamıyacak. 

B .. .. l' . . cile' ugunun ses ı Gınema scyır 
rini eski filozoflar görselerdi ırı"' 
hakkak fazilet mükafatını orıJııt: 
verirlerdi. Filhakika, bugünün ,e, 
li sinema seyircisi, ( SükUt) iJahJ 
nın şerefine dikilmiş bir heY1' 
2ibidir. 
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Busıısi 
Muhabirimizin 
M ektuplarz : 1 

Meşhedi 
Şanghag Yolunda 
Ye$il köyden uçıı$ .. lstanbulun tepeden 
görünii$fı .. Beşyiiz metreden bir vedala$ma .. 
Güne$ ve tayyare .. Yanan kanatlar .. Tay .. 

yare romorkörü 
Pederi ıefit, yaniyaçi Ahbabba 

Ceridesinin hüsusi muhabirliğin ga 
bul ile, yarı vefakarım, çığı çığı 
dadatım T orih efendi ilen yola re
\'an olduh. 

Özümüzü Şanghaya aparacah 
teyyareye Y e!ilköy canibinde sü
\'ar olunacahtı. 

Ottomobilimiz, uçuş meydanın
da duranda teyyaremizi hazır bul
~uk. Gutun ganatlarına (Ahbab-
a) yazmıslardı. 1 

l 
DerhaJ gıyafetlerimizi tebdil ey, 

edik.Özüm, me§!İn cekketi.mi, l 
deri küllahımı geydim, T orih efen
di güzlühlerini tahtı, ahbabba gu
tunun garnına girdik! 
1-nBir hırladı, bir zırladı, bir fırdo
l dı, ganatların çırpa çırpa hava-
andı •.. 

Bu esnada, T orih efendi, gorhu
h~·ndan, mühterem garilerin haşa 

Uzurundan çoh ayıp bir şey yap • 
lllı!tı, yazmahta teeddüp ediy -
l'enı !.. 

T eyyaremiz yükselen de, aziz 
tstum terbiyyeci İsmail Hakkı 

Y te!Yiimize geldi. Beş yüz met
heden yekdiğerimizin elleerini zı -1 
arak vedalaftık ! .. 

lnı!Ue bu esnada ecayip bir mah -
" görmiıem. Yerden bitme, tup

l>lç gibi bir feydi .. Özüme: 

- Uğurlar ola Meşhedi ağa! .. 
d.Diye ağaz eyledi .. Eyle tahmin 
~ •r.enı ki, Sedri Etem ola !.. Ka -
~ e~ıne İsmail Hakkı beyin gölge
L .. •ı vurmitti, yahşice rüyet müm~ 
"lln. olmadı !.. 
~•tanbul, tayyereden nemene gö 

---...__ ''6 c:; 
'='<7 

.,::;- Bu itsizlik biraz daha de
..... ederse açhktan öleceğim .. 

\' •k ~erak etme, kurtulacağız . 
tele~ • ıeferberlik ilin edile-

- Fransız karikııtürü -

rünüptü? Size hikaye gılam: 
Beyazıtta (Behri Heyder) tes -

miye gılınan havvuz, guya ki bir 
fincan çaydı! .. Darülfünun meyda 
nındaki gulleyi feytan minaresi 
sanmişem !.. Evler, gonahlar, a -
partümenler birer gibrit guttusuy· 
du !.. lki min metreye yükselende, 
Heşmetlii Prens Burhan Cahit 
hezretlerini, kaşanelerinin ellinci 
gatındaki balkonda meşhur Fran
sız şairi Çemberlaynın §İirlerini uı 
raat ederken görmitem .. Kendile
rini hürmetle selimlamıtaam da, 
mü~arünileyh hazretelri .mugabele 
tenezzülünde bulunmamışlardı!. 

Ondan sonra, teyyaremiz eyle 
yükseldi, eyle yükseldikim, güneş 
altımızda galdı !.. 

İlle bu esnada uf ah bir gaza ol • 
muftu: Teyyaremiz Hurşidin ya· 
nından geçerken gannatları yan -
mıştı .. Bereket ki, o anda civarı -
mızda bulumm hemşehrim Kerbe
lai Gasım daddaşımın filosundan 
bir teyyare romorkörü imdadımı -
za goştu ve bizi guyruğumuzdan 
bağlayup bulutlar arasında, Şang
hayadoğru çekmeğe başladı! .. 

Akbabanın 'anghay muhabiri 

Meşhedi Cafer 

Tavsiye 
lki ahbap arasında: 
- Yahu, !U köpeği görüyor mu 

sun?.. iki ay evvel kaybetmişti.m. 
Dün, köprüden geçerken rasgel -
dim. Beni kokumdan tanıyıp ya
nıma koşmasın mı? .. O kadar ka
labalığın içinde benim kokumu al
masına ne dersin? 

- Derhal hamama gidip yıkan, 
derim!. 

Tarziye 
iki muharrir arasında: 
- Benim romanım için (Bun

dan daha fena ela olabifü-di) de -
miısin .. Çok teessüf ettim! 

- Aman birader, bunda tees -
süf edecek ne var? .. İstersen sö
zümü geri alıp (Daha fena ola -
mazdı !) diyeyim! 

Ne •es! 
Bey, sobanın yanında miskin 

miskin oturan köpeği göstererek 
sordu: 

- Hanım, bu köpek hasta ga
liba? .. 

- Neden anladın? 
- Şey .. Demin sen şarkı söy -

_Ierken hiç havlamadı da! ... 

r'll111111 ınnııı111urıııı111111ıll~ 
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Çin .. ;avon harbi diinyayz nereye siiriikliiyoc? .. 

Sulh - Nereye gidiyorsun ayol?. Nereye gidiyorsun? •• 
Dünya - Onu bana değil, albmdaki ata sor !.. 

................................................................................................................................. 
Tarif '''1t11111ıııııı111ııı•''"'''111ııuııı,,,,111ı••••ı11111ıııııı111111ıııııı111'\ Tevazün 

Muallim - Oğlum, hiç durma-~ Dikenler, Çiçekler ~ - Şu kıza bak.. Ne güzel! 
dan konuşan adama ne derler? ~ U" 't d tt d'l b' . E - Yalnız sağ ayağı biraz to • 

. ~ mı , saa c en e ı en ır ıs- g 1 
Talebe - Muallım derler e - =----_-_-_ tikrazdır. =_-=----= pa ·• 

fendim!:. lf. - Zarar yok.Sol gözü de bir 
f GOriUtüaUz, rahat, sakin yafa· ~ az §aJı .. Birbh·ine denk geliyor l 

Kı•a a4ç ~ mak, zafersiz, müvaffakıyetsiz, ~ 
- Nasıl kocacığım, saçlarımı ~ sönük yaşamı;•a razı olmakbr. ~ 

kestirdikten sonra ihtiyar bir ka· ~ Jf. ~ 
dm gibi durmuyorum, değil mi? .. ~ çok bağıranlar, acizlerini ört- F 

H k w 'h . b' ff miye çalışanlardır. ~ - ayır arıcıgım, ı tıyar ır :: : 

erkek gibi duruyorsun! ~ z k'I h" d~I bı'r acı 01•• § l h:;e~ ~atl:s~~r \:~tu birakır. l 
Karı k~la ::::~~!: 1 ~kıllının. a}zı k:lbindedir.Deli- l 

M. l~ h · v. b . . ::: nın kalbı ağzındadır! :: 
- e a atcıgım, u elbısenm a ff 

yakası biraz fazla açık değil mi? ff y v • ·ı·~ · t k % .. :. aptıgın ıyı lit unu turma g 
- Öyle .. Uç dizi inci kafi de - § istersen sık sık hatırlat! ~ 

recede kapatmadı.. İki dizi daha ~ • ff 
alıversene !.. · ff Kadınlar, dünyada üç şey'i ~ = c 

§ gözlerini kapayıp harcarlar: ~ 

Tali i Vakit, Para, Sıhhat! = 
iki kadın arasında: ~ . • . . . :: 

K "b . ~ msanlar, Şarap gıbıdır. Mayası ğ 
- ocam bö ~e~l~rınden has- ~ i.<i olanlar eskidkiçe kı;metlenir.~ 

ta .. Bu sene tedavı ıçın Avrupaya = M 1 "t" 1 1 k"d·k = 'd w• ~ ayası {0 u o an ar es 1 1 çe g 
gı ecegız.. = L l ! = = t;OZU ur = 

- Ne mutlu sana ... Ben çok ta- ~ • ~ 
lisiz kadınımdır.. g Güzellik, güzel kokulara benzer.~ 

- Neden? ~ Burun alıştıktan sonra, keyfi ~ 

Dedikodu 
Hanımefendi, yeni gelen hiz· 

metçi kıza sordu: 
- Halil beylerden niçin çık • 

tın? ... 
- Hiç efendim ... iftira ... Gii. 

ya, beyefendiyle hanım efendi o • 

dalarında ne konuturlarsa ben ka
pıdan dinlermişim de! .•• 

- Ha .. Bak ben evimde öyle 
şey istemem .• 

- Elbet hanımefendiciği~ .• 
Hiç merak etmeyiniz.... · 

- Peki, ıeni tutuyorum .. Yal
nız bir şartla: Halil beyle ha.ı."lırnı• 
kapıdan dinlediğin zaman neler 
duydunsa hepsini bana anlat.acık· 
sın! .• 

Sıhhat 

- Yanak kırmızılığı sıhhat a• 
lameli, değil mi? .• 

- Evet ... 
- Dün, sizin hanımefendiyi 

gördüm, sağ yanağı sol yanağın • 
dan daha sıhhatliydi! .. - Neden olacak, kocam öy. ~ azalır! } 

le sağlam ki, hastalanıp Avrupaya ff • ~ --------------• 
- Aşk, oyle bir dilencidir ki, -

gitmemize imkan yok! :_~_===_-:=- verdıkçe ister! §====~_:_ 
Şeytanın ihmal ettiği kadınlar, 
yüzlerini Allaha çevirirler! 

Tahdidi teslihat konferansı 

İ Aşkta, namus~ kadın: hayır, I 
'§ der... lhbrash kadm, hem: ~ 

1 
\ Evet, hem: Hayır, der.,. Hafif l 
~= meşreb kadın sa, ne: Evet, =~I 

der, ne hayır! .. 

\ Aşkta ihanet :ffolunur, fakat ) j dostlukta, asi•;· ' 

:. Saadet ne sevmektedir, ne = 
[ sevilm:kte... Seviımektedir! i 
= • : 
f Aık, nezle gibidir, iyi tedavi ) 
~ edilmezse sık sık tekrarlar! ~ 

- Rus karikaturu - \ıuııııııı11111ıııııııı11111ıııııı11111ııııııı111111ııııııı1111ııı11ııııı111111.I 

- Bu ak§am tayyaremle Çine 
hareket ediyorum. 

- Kurum, bına oradan mek· 
tup yaz .. 

- imkan yok.. Yann sabah 
burada bulunacağım! 
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ı= Saka 
E 1 Mahkemede: 
5i Hak·m - Sen, Mehmet efendi-
! İ nin Ut>küdardaki evinin bahcesin· 

• den üç tavuk aşırmı.ısm.. Neden . ! ~ 
: : bu işi yaptın? .. 
Ei Maznun - Aman re:s bey, öy • 
g le iş mi olur hiç?. Mesele yanlı~ 
: anlaşılmış vallahi .. 
J Hılkim - Ne gibi? 
E Maznun - Mehmet efendi he -
e: nim r.rkada ımdır. Kendisine bir 
: latife yapm;k istedim, küme~ten 
• üç tavurunu aldrrn. Maksat sade • 
İ ce saka!. 
! ~ Hakim - Peki, tavukları alıp 
E nereye götürdün? 
i Maznun - Şey ... Aksaraydaki 
5 d • evime götür iim efendim .. 
E i Hakim - Öyseyle kurtulmana 
E imkan yok.. 

1 

1 
i 

M~znun - Niçin reis bey?. 
Hakim - Şakayı pek ileri gö 

türmüşsün !. 

Tecrübe 

Hanım, hizmetçiye sordu: 
Ayol, çocuğun elinde düdük 

vardı, ne oldu? .. 
- Vallahi bilmem ..• 
- Sekm yutmu§ olmasın? 
- Durun bakalım, ağzından 

1 
·j . • 1 

1 . 

Sayıfa ı 2 ~ 
~································································~ f ( ................................................................ ,, 

E Haber! li 
İ Hanımefendi, hizmetçiye: H 
! - Ayol, bütün gün neredcy • :1: 
! din? .. Hem insan sokağa giderken i: 
1 adet hanıma haber verir.. U 
i - Haber verdim efendim.. ;J 
i - Ne zaman? i! 
! - Giderken (Çat! .. ) diye ka • ;! 
! pıyı kapadım .. Elbet duymuşsunu~ :j 

I• dur .. Başka nasıl haber vereyim?. i! .. 
-- :ı 

5 Dü!hı."n ! fi ; . . ! 
i Ahmet bey, Mehmet beye sitem =ı 

1 etti : h d ? S :.j. I ı - Ya u, dün neredey in... e· 
ni o kadar aradım, bulamadım.. il 

il 
dim-:- Sorma birader .. Düğündey· ı:.·I 

- Oooo, Allah versin .. Bövle 
düğünlerde gezip zevkü sefa edi • ijıl ı 

yorsun, ha? ... 
- Ne zevkü sefası canım .. Git

tiğim düğün kendi düğünümdü ! 
~ 

Pehriz 
Ressam Çallı lbrahime sordu • 

E lar: i - Üstat, sen hiç su içer misin? 
5. c d' : evap ver ı: 

5 - Su bir şey mi yahu?.. Ben 
i zaman oldu ki, bir sene ağzıma 
E sütten hatim bir şey koymadım.. ı 

! 
i 

bir kere üf liyeyim .. Eğer yutmuş· 
sa öter! .. 

............................................................... )) 
•••31•••·························································~ 

Erkek - Eğer benim!e evlenmiye razı olmaısan ••• 
Kadın - Ee ... lntiharmı edersin? .. 

~ - Acaip ... Ne zaman bu?.. 1 
! - Çok esiri .. Kırk be§ sene ev- 1 ı 
: ve) .. Daha emzikteyken! ! ı 

~---·-·-----·--···-··· .. ···--···)} Erkek - Hayır, arkadaşın LeyUiyJa evlenirim !.. . ............................................................... ~ 
oe •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••-•••••••••••••• 

~ Faı·kında değilim saııoorsun.? .. 

Eı kek - Size aşkımı ispat 
için ne yapayım? 

Kız Babamdan beni isteyi· 
veri.. 

Mernkyan efendi, Beyoilu - Olur İ§ değil ahbar, adeta 
cacldesinde, do.lgın, sinirli, kendi dilim ağzımda §İ§oor .• Böyle aevil 
kendine söylenerek yürüyordu: ce olur hiç? .. 

- Zo, bu ne iştir başımEt. ge • (Pannağiyle dilinin ucunu yok-
len? .. Bir gün, ilti gün, derken bu lar.) 
gün tam haftası oldu.. Sonra, bir - Vay babasının canına .. Am· 
de ban:\ meraklı derler. Hadi ba • ma kabarmış ha .. 
kalım, gel de merak ebne... (Yanından, vücudunu sıyıra -

(Parnıağiyle dilinin ucuna do • rak bir otomobil geçer, şoför fe -
kunarak) na bir }·üfür saYm·ur.) 

-Vay, vay, vay .. Öyle aızlooı - Önüne bak hırbo .. f:şşek cen· 
ki ... Vizitadan kaçtığım yok. dok· netini boylarsın ! .. 
toıa gidip göstereceğim, fekat fe. (l\Ierakyan aldırmaz. Söylen -
na bir lam edecek deye yüreğim mesine devam eder.) 
hop edoor!.. -Acaba tertirdyot mu çok 

(Bu korkunç düşünceyle bfis - geldi .. Oksijenli su mu yaktı? .. Ağ 
bütün etrafını görmez hale gelir .. _____ m::::ı;;ıı_IK:ıl_._.m::ıms..:111111 
İhtiyar bir yolcuya şiddetle çar -
por.) 

- Önüne bak, sersem herif .. 
sokakta eözü kapalı yürünmez! 

Faiz - He .. Pardon ciğerim .. Par. 
don! .. 

Hesap hocası, hüçük Salamo- (Tekrar kendi kendine söylen-
nu tahtaya kaldırıp sordu: mcsine devam eder.) 

- Snlamon, söyle bahalum, se- 11a1=-~ll!Zl~--m:::z-----
nin babaoi, bir adama, yuzde on 
fo.yizlan elli lira borç verse, bir se· 
ne sonunda kac kurüş fayiz alir? .. 

- Olmaz .. Bu hesap yn.nli.tir .. 
- Allah, Allah .. Nesi yanli~ 

bakalum? .... 
- Benim baba, yuzde kiı ktan 

aşaği tayizlan kimseye para ver· 
mez! ... 

Ne muhabbet ! 

Aşıkla ma§uka arasında: 
- Demek ev Jenmemize imkan 

yok? .. 
- Hayırlı birer losmet bulur • 

sak niçin evlenmiyelim? •• 
_,c-

Teaadüf 
Mon~er, sana fena bir havadis - Nihayet kocamın nerede 

Di~çide vereceğim.. vakit geçirdiğini öğrendim .. 
Salamon efendi, dişçiye sordu: - Hayrola? - Yaaa ... Nasıl öğrendin ha· 
-Bir disi kaça çekiyorsunuz?. - Senin hanım fena yerlere kayım? 
- llaç koydurursanız iki liro.. gidiyormu§... - Bir akşam eve erken dön· 

llaçsız çcktiı-iı·seniz bir lirn... - Yalandır yahu .. Kim aöyle- müştüm. Baktım ki odasında otu· 
- W•çli ile ilaçsiz arasinda ne di? ı 

f k ? ruyor .... ar var... - Yalan olur mu hic? .. Bizim _______ m::ı ____ ımı:ı11a 
- 1laçlı acımaz .. 11 A çsız acır! hamm tesadüf etmiş! ~ 
- Zarar yok .. llaç.;z ç k!.niz .. --------------
-Peki .. Oturunuz t;andalyeye ! 
Salarnon, kapıya doğru vürü • 

yerek cevap verdi: 
- Yok be paşam .. Beıı:m de • 

ğil, kaynanamin di~ini çekecek -
sin! 

n ahsup 
Alacaklı, Borçlunun evine gi • 

<!ip dayandı: 
- Parcmı almadıkça şuradan 

şuraya gitmem ... 
Borçlu cevap verdi: 

- O zaman alncağınızı ldra be· 
deli olarak keserim! .. -

Şikayet 

- Niçin ağlıyorsun yavrum?. 
- HE-rltes beni ı;ana benz tiyor 

büyük anne! 

Şu geçeni görüyor musun?. 
Ateş gibi bir kızdır •. 

Belli •. Maşa g:b· bacukları 
va.rl .. 

Veda 
İstasyonda, bir delikanlıyla 

bir genç kız, uzun uzun lruc<'lkla
şarak ağlaııyorlo.rdı. 

Nihayet, ç::.n çaldı. Tren lcal
kacaktı. Delikanlı vagona girdi. 

Bir çan, bir çı:.n dalıa ve ncı hir 
düdük .. T.ren lmlktı .. Genç pence
reden seslendi: 

- Melttup ya .. mayı unutmn ... 
- Y azmım, yn:rnrım .. Yalnız .. 

Şey •• Adresini ynzdtm ama, ismini 
yazmadım ... Adın neydi 7 •• 

~ ....... 
Karayağı:ı: •• Esmer 1 

- Yahu, şu Iı:arşıda oturan ka -
ra yağız, şi;man kadın l<im?. 

- Ni~anlım ! .. 
- Allah bağı~lasın birader .. 

Doğrmıu nadir lıuıu11ur bir esmer 
.. li' g:uze ... 

zrmın içi de eczacı çanağı gibi ko
koor ! .. 

(Bir mücevherci camckunmm 
önünde bir ayna görür.) 

- Hah .. Şu aynada bir yol mu 
ayene edeyim .. Oooo. Oooo. Al • 
mı§ yürümü~ .. Aman Allahtm, a • 
cap şiri pençedir, nedir? 

(Ağzını açıp kaparnab.ia, par
mağiy le dilinin ucunu ınuayr.nedc 
deYam ederken dükkanın kapısı 
açılır ve kıranta bir ermeni1'aşmr 
uzatarak homurdrnrr.) 

- Bana bak .. Zefzekliyin ma· 
hanası yok.. Namuzunla buradan 
dümeni kırıp gider misin·! .. 

(l\ferakyan, açık ağzını biraz 
daha açarak hayretle sorar:) 

- Acaip .. Ne olmuı ki? 
- Zo daha ne olsun?.. Sanki 

Muallim - Söyle bakayım: 

şu ayağındaki pantalon neden 
yapılmışhr? 

Talebe - Baba!nın eski pan· 
ta1onundan ! 

on takkoden beri tükkanda biizm _________ ı:m:ıı ... ___ r 

madam ilen i~.mar edoorsan ben 
hiç bir şey ağnamoorum ıanoor -
sun 7 •• Hent ! ... 

Karga 

O başka 1 
Babau, oğluna pürhiddet ha 

ğırdı: 

- Bir aktrisle evlenmek ha .... 
Utanmadan bana teklif ettiği §e· 

ye bak. Ben, bir aktrise (Gelinim) 
diyemem ... 

- Canım bnbacağım, dur, bir· 
denbire hiddet etme .. Zaten bu dn 
aktris filan cleğil .. Adi bir kanto
cu kız .. O, kendi kendiıine (Ak -
tris) diyor! --Tramvayda 

iki kişi arasında: 
- Bak, bak .. Biletçi, sanki bi

let almnmı~ım gibi, yüzüme naıııl 
dik dik bakıyor .. 

- Aldırma .. Sen de sanki pa
ranın üst tarafını nlmamışsın gibi 
onun yüzüne dik dik bak! 

Müşteri - Bu ne biçim et 
yabu? .. Öyle katıki, suyuna bi· 
eı çatal batıraanıyoıum!.. 

Köyde 
Bir genç seyyah, bir ihtiyar kof 

lüye sordu: 
- Baba, kaç yaşındasın? 
- Doksan beş ... 
- Ma§allah .. Bu yaşa kacl"f 

nasıl yaşadın. bana söyler mbiıı 
lhtivar güldü: . 
- Hey oğul, yaşamamak iç111 

sebep yok ki ... Bizim kövde ne cı' 
tomobil var, ne tramvay! --Pf ürai 

Muallim - Oğlum, murni kite' 
derler? 

Talebe - Mektebe seviıı' 
rek gelen çocuklo.ra efendim! 
~ 

Zamane 1 
Muallim - Söyle b~kayım, ıı~ 

sıl oldu da hesap vazifeni bu se 
fer rloöru yap ın? 

Talebe - Babam evde yoııc' 
da kendi kendime yaplr.m !. 
~ 

Dargınlık fr 
Mişon, Salamonu kolundan çe 

ti: "" - Salamon.. Yel.. Yel.. t' 
kaldirima yeçelim.. .l 

- Neden be kuzum? .. Bu t.ır 
daha viizel.. YuneşJi.. ,

1 
- Olmaz be.. lzak yeli1° 

Keratavi yormek istemem .. 
- Ya .. Dargin misin 7 
- Evet, darginim .. 
-Sebep? 
- Elli lira boc istP.mİştirn· 
- E? .. Vermedi ha?. 
- Hayır .. Verdi! .. 

inat 
lki ahpap arasında: ot~;t 

- Yahu, bu pis köpeği 
besliyorsun?. 1 

- Kaynanam hiç sevmiyor 
ondan! 
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Papanın mllmesslll 
dlln şehrimize geldi 
Papanın Türkiye ve Yuoanis

la11 mümessili Monsenyor Mar
~Otti dün Loyt vapuriyle ltalya· 
•n şehrimıze gelmiştir. 

Şark Domlr yollan TUrk Anonim 
şirketi tescll edildi 

Şark Demir yollan kumpan· 
yasının 29-4· 929 tarihinde top
nan hıaaedarlar umumt heyetinin 
13 Dncü içtimaında ıirketin fes· 
hile yeniden bir ıirket yapılması 
takarrur etmiı Ye bir müddet 
evvel Pariıtan gelen iki murah· 
has Aokaraya giderek yeni ıir· 
ketin teşekkülil hakkmda hüku
metle mutabık kalmı~lardı. 

lstanbul dördüncü icra me· 
murluğundan : 

Fatma Mevhibe hanım ile Ali Müş

teba beyin Etem beyden borç aldıklan 
paraya mukabil birinci derecede birinci 
ııra nümarasile ipotek kayden Ü!küdar 

Telef on şirketi müdürü 
karakola çağırıldı 

Monsenyor Margotti şehrimiz
den ayrıldıktan sorıra Yunanista-
11• gitmiş ve Yunan reis.cümhu
:. M. Zaimis tarafından kabul 

derek kendisine Papamn 
lon zamanlarda bastırdığı tf alann kolleksiyonunu v r njşti 
.onseniyor Atinadan Romaya 

:tınit papa onbirinci Pie tara
~an kabul edilmiştir. 

,.,.__SEYRiSEFAiN 
Aıtrt 

Sıı1ıt ez acentası. Galata lı:öpru başı B. 2362 
~ A. Slrtcci Mlihurdamıde ifan 2.2740 

Mersin Postası 
(KONYA) 4 Mart cuma 10 

d, idare nbtımından kalkar 

Mutat iskelelerden maada 
~9dette Edremit'e de u~rar. 
-...::::::::: 

Yeni şirket u Şark Demir 
yolları iş!edici Türk anonin şir· 
keti,, namı alhnda 17·2·9.)2 ta· 
rihinden itbaren resmen teşekkül 
etmiş ve bu şuretle tescil mu
amelesi da yapılmışhr. Şirket yeni 
hisse senetlerini yakmda teda
vüle çıkaracaktır. 

balen Karut kaZ2sının sotanb\c kariye- (Ust tarah 1 inci sayfada 1 1 
sinde Üsküdar caddesinde 3390 9368· 13 bulunduğu bu müddet zarf md11. Ye 
14 31 177 murakkam evablı mut,addema 77 tane de fazla mükaleme olduğu 
maa bağ k6şk elyevm tarla 45 aün nu bildirmİ§tir. Ali Yaver bey 
müddetle müzayedeye konarak 100 lira 'irkete müracaat ederek bu müd
bedelle ullbi uhdesinde olup bedeli mü- det zarfında evde kimse bulurunn
zayed• hatti layıkında gôrülmediğinden dığı için telefonda mükaleme ic -
bir ay müddetle ıemdidi müzayedeye rasına imkin olmadığını söylemiş, 
konmuştur, hududu şarken Muıufa et- fakat tirket hesapların doğru ve 
vevm kaymakam M1:hmet bey bağ ~· makinenin sağlam olduğunu iddia 
hen Yakacık tuiki fimalen küçüle Veli etmit ve Ali Yaver bey istenilen 
ağa bağı cenuben harmanlık ..-e soğanlık fazla parayı tediyeye mecbur ol
tarikile mahduttur tarla boştur içinde bir muştur. 

mıktar incir ceviz ve çam ağacı vardır Bundan sonra Ali Yaver bey • 
mcs.ıhası ber mucibi senet 24 dönüm den teırinisaQi ayı için 134, kunu-

1 terbi'indedir kıymeti mubammencsi 2000 nuevvel ayı i~in 133 fazla mükalc 
Jirodır talip olanlann kıymert muhamme· me üçreti alınmıştır. Ali Yaver 

Teşekkllr nesinin yüzde onu nispetinde pey akçe· bey bu aylar zarfındaki mükale • 
Refikamın vaz'ı hamlinde gösterdiği sini müstahsiben 7·4-932 tarihinde saat mesinin de kat'iyen bu hndde va1·

' liyakatten dolayı Üs'•üdard:ı lmrohorda on dörtten on alttya k!dsr bizzat \'cya madığını söylemittir. Fakat gene 
~ kabile Münire hanıma ıknen te,ekkür bil vckAle ve 928 S54(; dosyıı numarıı- ücreti tediye vazıyetinde kalmış -

1 1 ederim. Mehmet Celil sile Jsunbul dördüncü icra memurluğuna tır. 
müracaat edilmesi ve fazla malumat dos- Bunu nüzerine 31 kanunuev\·el 1 K ~ ralık Fevki Odalar yasından ita edileceği lüzumu ilAn O· gij.nü Ali Yaver bey Eminönü ka-
lunur. zası Beyazıt nahiyesi müdürlJğü-

Iı •• t • ı D •• k'· A Beyollu 2 inci Noterllll ne mürac,.at ederek bir hakikat;n ..f'Y~ UŞ emı ll ~an Canibi Allslne tespiti için evindeki telefonun mü-

F Efendim, hürlenmeaini iıtemİ§tir. Nahiye atih Kazasn Mal Müdüırllü.X.ünden: müdürlüğü tarafından Beyazıt na-
" Dairenizden mfisaddak 22-12-Unkapanmda haraççı kara Mehmet mahallesinin Uskibi cad- hiyeıi katibi A. Sabri Te Beyazıt 

d 931 tarih ve 10851 • 267 numa· komiser muavini Halit beyler bu eıınde atık 31 ve 31 mükerrer cedit 27: 29 No. Jı fevkinde ralu mukavelenama mucibince iş~ memur edilmişlerdir. Bun!nr· 
Odaları müştemil dükkan kiraya verilecektir. Mnddeti mllzayedc Edvar Kasarcıyan efendi ile ha· dan ba!ka belediye zat i§leri sicil 
22 Şubaf 932 tarihinden 12 Mart 932 tarihine kadar yirmi gün· ııl olan itilaf neticesinde Beyoj'· mümeyyizi Hami, belediye müfet· 
dOr. Taliplerin saat 10 da Fatih Mal Müdürlüğünde· müteşekkil ti•lerinden Cemil, Necati ve Feh-

lu 4 üncii Noterliainden tanzim ,. h f ı h lta6ıayede ve ihale Komisyonuna 12 Mart 932 tarihine müsadii •· mi beyler de ~a it ıı atiye azır 
Cumart~si günü müracaat eylemeleri. (641) edilen 17 Teşrinisam 341 tarih bulunmuflardır. -

......_ Te 14197 • 542 • 2 numaralu ve· Telefon mühürlenmiş ve bir 

Gazi Ayıntap Belediyesinde kAletname ile tarafımdadn mu- -·i<~"..t .. •c·;;;d;;1~·d·;···5·i··~·~·;·;·;;!~·· 
maileyb Kasarcıyan efen iye ve· eYde mukim Haci Karabet 

Mllnakasaya vaıolunan ve ihalei kat'iye.i 25-2-932 tarihim. rilen Yekllet istirdat ve ibtal 
lcr Ye7.ekyaly:ın 

• edilecek olan Gazi Ayıntap ıebrioin umumi haritasının ters. edildiğinden mezkür veklletna· (Tarihi mezkürden itibaren 

zabıt tutulmuştur. Zabıtta A.U 
Yaver beyin sarf etmediği halde 
kendisinden fazla mükaleme ücre
ti alındığı ve keyfiyeti tesbit ettir 
mek niyetiyle nahiye müdürlü~ 
ne müracaat ettigi tesbit ve hikl· 
ye olunduktan sonra aynen söyle 
deniliyor: 

"Müteharrik kadran huzuru • 
muzia sa~lam bir kınnapla bağla· 
narak ve kınnaba merbut ve bal • 
mumuyla yapıştırılan kağıtı işbµ 
za-otın tarihi tanziminde ve ıaat 
ı 3 te muhabere edilmesine imkan 
bırakmamak üzere kırmızı mühür 
mumuyla ve Beyazıt nahiye müdi,. 
riyetinin resI'li mührüyle mühür • 
liyerek kağıdı imza eylediğimizi 
mübeyyin işbu zabıt vakaraaı ma· 
hallinde tanzim ve tahtı imzaya a· 
lındı. 31 kinunuevvel 1931,, 

Bu suretle telefon kadranı baf
lanmca Ali Yaver beyin evindeki 
telefondan harice telefon etmelC 
imkanı kalmamı§ ve telefon kul • 
lanı lma.mıstır . 

Bir ay .sonra şirketten Ali Ya .. 
ver beye telefon ediler.ek: "Bir ay 
dır hesabınızda bir şey eörülmü • 
yor, acaba telefonunuz bozuJıl 
mu?,, diye sorulm\19, Ali Yaver B. 
telefonun bozuk olmadığı cevabı.• 
m verm;ştir. Bir müddet sonra 18 
şubat günü Ali Yaver beyden te • 
lcfon\ln mühürlü balunduğu za • 
man icin fazla mükaleme bedeli o
larak 11 Ji,.a 47 kuruş istenilmif, 
Ali Yaver bey bu parayı vermi~ 
makbuzunu almıstır. Bundan 
sonr:. da :ıdliveye ~üracaat etmit· 
tir. Tr1fl'fnn J, .. ni(.,. :miidürlüdür. 

lif atbaa;mzn r.elrn eserler: 'bine fimdiye kadar yalnız üç talip zuhur etmesine Ye elde mevcu ınenin noterdeki kaydına olveç· 
....... d mumaileyhin nam ve bııabına Göril G:. ~namede bazı tadiıit yapılmasına binaen ihale 20-3 932 tarihine hile işaret buyurulması zımnın a '>: 

.... düf eden paıar gllnüne saat on alhya talik edilmittir. mezkur 4 Oncü Noterliğine jı'ar hiç bir muamelede bulunamaya- Ankarada çıkan bu edebiyac. san'at. 
Taliplerin teklifname• teminat akçeleri ve verakı mliıbitelerile ve keyfiyetin alelusul illnını caj"ı ve vekl!eti lnezküreden tekni~ ve bibli,oğrr.fya mecmuasının dôr· 

birlikte tarihi mezltürdan evvel Gazi Ayrntıp belediyesine g6nde· istirham eylerim efendim. dolayı biç • bir mes'uliyetim kal- diin~ü cayısı da intişar etmiştir. Tnsiye 
illeten· ·ıı ı ( 811 Bey ... .:ıc.•uoda F~ri K&vl\nde Boz madıflnı bılbeyan) (2542' cdcrız. 
, 1 n o unur. VJS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ··--------------------------------------

....... 46-----
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rARfH F;T KfTABT 

Odise lliyadadan aonra tanzım edilmittir. Akaların en ıüzel konuıan 
~d İai Olisin, Turovanın zapbndan sonra avdetteki ıergüzeıtlerini hikaye e-
.er. Omer tiirleri eski Akaların hayat, ahlakı ve medeniyeti hakkında bir 1
ilcir Terebilir. Omer şiirleri dokuzuncu uırda yqıyan bir iyon tairini11 
~ki Aaklar hayabm nasıl tasavvurcttiğini gösteriyor. Miken ve Giritte 
~Pala rihafriyatta Omer tiirlednin mevzulanm aynen nakleden bir ta • 
"Ilı resimler bulunmu!tur. 

- Yunanlılarda din ve esatir -

ilk din : 

eli Yunanlıların hayatında din mühimi bir mevki i,gal ederdi. her ıeyi 
._;' tanzim ederdi. iyonlar tab;atm kuvvetlerine ibadet ederlerdi. mabut· 
d lllütahhaslqmıt tabiat kuvvetleriydi. Onlan iman ,eklinde tasavvur ~ 
1 el'ler, heykellerle temsil ederlerdi. Mabutlar (Olemp) de otururlardı. 
ll"-nlar gibi yaıarlardı. Kinleri ve ihtirasları da inıanlannkine benzerdi. 
ıa: llıibutlar insa.nlar anazaran ebediyete mazhar olmuı daha tüzel, da• 

kunetli insanlardı. 

Esatir : 

~_'Yunan mibutlannın fevkalade maceraları, aertüzeftleri vardı. Bı• 
-cera ve sergüzettler Yunan eıatirini tetkil eder. 

Kllna: tellkklsl ı 

(O Yunanlılar Kaoı denilen boıluğa ve Geo denilen yer~ inamrl~rdı. Gök 
... ,taııos) ile denize Pcntüı denirdi. Bu Kaosla Geonun bırle,meıınden hu· 
-..._ ıelmiıtir. Olimpteki mabutlar da Kaostan çıkmıtbr. 

BUyDk mabutlar : 

------- TARİH EL KlTABJ 47-

- Isparta -

Isparta ve Peloponez _nıntakalarmdan beri ola~ (La.l<.~~ra)iki dağ a· 
rasında bir vadidir. Burada Örotas çayı akar. Nchnn geçtıgı yer mahsul· 
dardır. Yamaçlarında üzüm, zeytin yetişir. Şimalde da mcr'a ve ormanlar 
vardır. Isparta tehri Örotas üzerindedir. Altı tepe üzel'inde dağınık kasa· 
balann birleımeıinden tetekkül etmi§tİr. 

Ahall: 

Torlar milittan evvel on birinci asırda Lakonyamn zaptını bitirmiıler. 
Eski ahali olan (Aka) lan itaatleri altına almışlardı. (Tor) larm hakimiye· 
tini mukavemebiz kabul edenler civar ahalisi Periyek namını aldılar. Tor 
)ara kartı mukavemet eden Akalar ise es:r mu.:.melezi Gördüler. Ve .on mu 
kavemet gösterdikleri Helos sahasına nispetle Hilotlar adını aldıll\r. Ru 
suretle lıpartada iki sınıf ahali meydana çıktı: 

1 - Müsaviler yani (galipler) 2 - Periyck!er ve Hilotlar yani 
(mailtiplar). , 

lapartada müaaviler milalll\n evvel be§inci asırda sekiz bin kiıiydiler. 
Dördüncü asırda yed yüz kişi kaldılar. 

Müsaviler, devlet hakimiyetine ait olan i§lerle meşgul olurlardı. 
Periyekler Ispartalılardan on defa fazlaydılar. A:tağı Lakonya kasaba

larına inerek ziraat ve sanayilP. me§gul oldule.r. Bu suretle zneginlettiler. 
Bunlar efendilerine verıi vreiyorlardı. Hilotlar toprağa bağlı esirler 

halindeydiler. Yalmz bunları ::.1diğer esirlerden farkları; Efendilerine se • 
neden seneye çavdar vermeleri ve zengin olabilmeleri imkanıydı. lnp: · - 'ı:· 
lar Hilotlara itimat etmezlerdi. Her sene gen; ltıpartalılıır Hilotlara harp 
ilin ederler. Ve yolda rasıeldikleriniboğazlarlardı. 

- Llkilrk kanunları a.a Oleınpte mibutlar, mi.but (Zeüa} ün .r!yasetinde toplanırl~dı. (~~üı? 
~h_-atların kralıydı. Gök mabudu addedılır. Ve kartalla temsıl edılırd!. 
qınz nılbudu (Poseidon) Zeüıün,. kardeıidir. ~~~etra yer. m.ibudeıı· 
~· cehennemler mabuduydu. Mabude Hera Zeuıun z~vcesıy~ı: (Apol· 
ı_;> Güneı mibuduydu. Yunanlılar mibutlann hoıuna g1tmek ıçın oyun· 

lertip ederlerdi. (Olimpiyat) oyunlan bu meyandaydı. 
Atalara ibadet ; 

Likürk namına izafe edilen kanunlar, lspartada milattan evvel XI inci 
asırdan üçüncü asra kadar hazırl:ınnuş olan kanunlardır. Kral sülalesinden 
ıeldiği iddia edilen Likürk efsanevi bir tahsiyettir. 

)ıı._ '.t unanlılar ecdat ruhlanmn ebediyetine inanırlardı •• Onl-:rın ~ezarda 
-,_dıklarına kanidiler. Ölülere yemek ikram etmek bır vazıfeydı. 

Yara mabutlar : 

lt.L.~in kahraman arı yan allah mahiyetindeydi. Herkül Torların milh 
~.~rdı. Olis, Ödip, Teze de methur kahramanlardır~ 

HOkQrnet ı 

lapartada Herakleıin süllleıindeıı geldiği iddia edilen iki kral, dini va ı 
zifelere riyaset, muharebelerde ordulara kumanda ederlerdi. 

Hakimiyet müsaviler meclisındeydi. Müsaviler meclisi ayda bir defa 
toplanır, hükGmete ait itleri konu,urdu. Maamafih lspartada asıl salibi • 
ret müaaYiler tarafmdan, en qağı altmıı yaşında olan (28) azadan ma. 
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1 3. K. O. SA. AL. o. don , _______ ,,___ 
1. N. 
Adet 

50 
100 
100 
100 
100 

3. N . 
Adet 

Sırlı berber leğeni 
Berber bi.eği l n)ışı 

., " taşı 

" 
ön a·u 

" 
hav!usu 

200 Ustura 
50 Et mnkincsi (Ma yedek) 

200 Et bıçağı 
50 Çamaşır ütüsü 

2. N. 
Adet 
100 Sırlı ve • palı ::m lı viusu 

1000 

4. N. 
Adet 
250 

•• .. n tü rJ 1~ o kası 

Lake karyola 

Ba fida mu arrer ve dört kalemde yazı1 ı eşya hııstnneler ibti· 
yacı içın a.eni münnlu~sa usulile mübayaa ve iha.eleri 5-3-932 
cumartesi günü 1. N. h liste saat 14,5 ta iki N. lı f ale 15 te 3. 
N. h hsetc 15,5 ta ve 4. N.lı rst 16 ela münn· 2s arı icra 1 tına
caktır. 1 alip erin şartnamesini almalc: ve nümunelerir i görmek 
Ozere Kom. a n ürncnat'arı ve münl!l sava i~tirak edenlerin vakti 
muayyenind Kom: a müracaatları. (7SJ (504) 

* * * 

iPE 

l 
~L Blll K~ i HfilOIH 

"0ç yıldızlı veyahut V. S. O. P.) 

dilm· tir. 7~.l"plcrin İzmir n:üs -
tnhl;_m mevki sntın alma komi& -
yonunn müraca.::ı.t':ırı. (101) ( 780) 

* Ordu sı 1 

nacnnı il An e ·: • ıc: n-
de b=:- t '"ım S"'Yl r 1 f r~yo1oji 
labnr tu~armm m 'ibavn smdan 
;md'iik znrfI Il"' ar edildiği irn 

olunur. (101) (817) 
:;. :{. :r. 

As. Mk. ı:ta. Al. 

Ku eh As ~erı L'sesı ıbt acı 

için 450 adet karyola sornyası 

elenl münak sa surutile sııtm alı· 
rac ktır. M .. nakas" .. ı 19 mut-
932 cumarlesi günü saat 16 ya 
irnt.ar Harbiye Mektebindeki sa· 
tın alma lrnmisyonundn ict a ln
hnacak~ır. Tal'pletin şartname 
1ıe nümunes"oi görmek iç'n ko· 
misyona müraca .. tl rı ve iştirak 
için de muayyen vaktinde ko
m·s on ri~, setine mürac:ıat :ırı. 

(22.!) (691) 
* • * 

Komı'"'yun ı ilanlan J 
şru-tmı!?"Ct;0ni c;örmek için kon:~· 
yona müracaa 1--rı ve iştirak ıç~ll 
de mu yyen vaktind komit;yonı;ı' 
h - r b:ı tn""n"' !"I ·ı. (816) 

Eyüpte D"kim evinde me\"cııl 
muhtelif köhne eşya aleni 111üzl' 
yede suretile s tılaccı.ktır. Müz~~ 
desi 20 mart 932 pazar günü "!'"' 
1 G ya k dar Harbiye mektebi~ 
c!eki zntm alma komisyonunda 1' 
ra kılmnc lrtır. Taliplerin ~art' 
n me3İni gürmck için komisyo~ 
k"lme e yaları r;örmck icin Dik~ 

saya i tiralc i~ 
ı n 'l v" 'tte l ~misyond' 
ha ır bul ı .m 1 rı. (229) (718) 

4000 Çift tire çorap 
10 O 1'a1 ım pi

0

<1ma 
2000 Adet f ilcl" \OZ fanila 
lG o Adet yün fnnila 

1 Yukarda yazılı malzeme Kuleli 

~ 
& Ezinede' i kıtnatın ihtiyacı olup 
1 kapalı zarfla mü a .a n;} a ı~onc1an 

tir~k edecel-lerin ele ih le tnrihin
de A 'rn a AL. ~ ~. Kom. nuna 
mürna\allnrı. (v3) ( ~) 

K. O. ve 1 inci fırha h yvanntl 
içil kırı'acnk "'rpa m··ne. ~asası bir 
hafta tal'k edilmiçtir. ihalesi 9 
- 3 - 932 çarşamba günü "ant 
15 5 ta l orrı · yonumuzda yapıla -
cal=tır. Tali;>1erin <-nrtnruner.ini al 
mn ' üznre h ... r P.Ün ve müncl<n .. n- 1 

ya fotiral· edccel:lcrin de valct:i mu 
e.yyende l·omb·.mnu.muzo müraca
atları. (1 O"') ( 21) 

Konya Askeri Ortn Mektebı 
için 900 adet fılidikos fani a ale
ni mün-kaaa surclt e s tın alı· 

nnca hr. Münn ""S:ısı 19-M:ırt-
932 Cum~rtesi günü s t 16 ya 
Harbiye mektebin eki satın al
ma Komisyo unda ;c a kılır ::ak
tır. Tal'p'erin şartn me ve nü
munes ni görmek için komisyona 
müracı;atlan ve iştir3k için de 
muayyen vattbde l om'syon rı

yaısetme vcrme!erı. (223) (6'J2) 

sesi ihti)acı için clört şartnamede ıı f 
ri münakasa suretilc satın almnc~ 
tır. Münakasnlan 13 - l\fart - · 
pazar günü aat 16 ya kadar Hnrbl!' 
mel tehi satın alma komisyonunda ıt 
rn cdilecekt:r. Taliplerin şartname fi 
nümunclerini görmek için komisJO~ 
müracnatlnn 'e münnknı:;aya işti~ 

ve halen pazarhı.ta bulunnn 2;;0,oov 
kilo a•-panın ih le müddeti 5 - 3 -
932 cumarte i günü hit:ım bulacal-.tır. 

• * $ 

.~ Taliplerin ıı.artnamcyi görmek üzere 
E iter gün münaJ,ns:ıya i~tirak edecekle

rin ise ihale tnrıhindo Ezine sntm al~ 
"aJa kom· yonuna mür, cnntlnrL (Si) 

K. O. ve 1. inci fı !:a kıta.ctmın 
hayvanatı için yu!af pa.zarhkla a
hnncahtrr. 1 mle:ıi 5 - mnı-t -
932 cumartetıi gün i cnnt 16 5 dn 
yapılacdktır. Tal'plerin,. . tn-me 
sini görm k ü ere h ... r cr":ı .. e rnü
n k "<!.ya i~tir~ · cdec lJe 'n yev
mi munyyenin o t:om · s onumu:: :ı 
mürae--ntları. (10~) (760) 

~ :ı~ ~ 

K. O. Merkez ot'nlnrı yer.:ıek • 
ne: od ·n ilıı·vacı icin mün=-!,a a 
h'r h:ıfta c-J'k edi1m1ştir. lha!e i 
9 - 3 - 932 car mb günü saat 
15 te yaoıl"cal •1T. Tal'o1erin ;art 
na..."n.0 ~ni al 'lk üzere her gün ve 
mi.!nl\k saya · :!ltİralr edeceklerin 
vaitti uayyeninde it mfo1r01mmu

* • * 
Askeri Baylar mektebi için 

n:u .t lif eczayı b ytarıye aleni 
mün<>lrnsa surerle satın a!ına
ca!<tır. Münakasnsı 20- Mnrt-932 

pazar günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektcb'ndeki s:ıhn al
ma ko'11 · vonunda ıcra kılrnaca -
tır. Ta ip erin ş rtnamcsini gör
mek için kom's1 ona müracaat
ları ve j'lf rnk için <le mu"'yyen 
vaktinde l<0mis ondn hazır bu
lunmnlan. (2 4) (693) 

için de vakti muaycninde hazır bulıı' 
mnlnrr. (216) {6~6) 

• 
= 

( r,s..;) 
* • • * • • 

ırno 
5000 Taze hezelyl ..... s;;ooo Taze bul.la 

20300 Adet enginar 
10000 Semizotu 

Erzurum hastane .. inin inşası için 
90,000 kilo çimento rnünnknsaya kon• 
~uştur. Ihnle tarihi 15 - Mart -
932 sah ı;iinü sn t 15 tir. Talivi 'nn 
prtnam yi g~rm ü. re İstanbul vt
Erzurum satın nlrnn komis;J or.lnrı.rn müracaatl~ rr. (105) (820) SOOO Adet marul 
Jıer gün mümı.f,n aya istirnk edecek - T. de pe.zart i gün "i saat 16,5 la 
lerin ise ihale tnr"hinde Erzurnm s.-ı- y pıl~cclrtır. Tnl"p er·n ~artname i 
tın alma komisyoııunıı müracaatları. ni almal ü~eı-e her "n ve pa::ar

(83) (5S:1) lı .. a ic:fr • ed .. le rinde )CV ı ..... 
Anltera hava Intaatının ihtiya

cı iç'n 2:00 ç·r't fot'n it p:ılı .,.nrf 
usu!ile m"n k -:ıy J·o :n _tur. 
Jhale tar'hi 21 - m"rt - 9 2 pa
zartC!ii günü ... t 14 Cr. Taliple· 
Pin ~ rtmuncyi cö:-:-ı"'II i.~re İs • 
tanbul ve ArJnn. AL. A. J.re is
}'Or..larına ya ıı-

m ·'rur a kcrofoyona tle-
ı-ı. (102) (781) 

* * • 

~ 

----- ........ 
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rekkcp (Sena) ya bırakılmı§h. (Sen ) rei~ lmnunlan '!i p r harp ilun e • 
derdi. 

f. ur~ mbe r 
l:;p rla la müralmbe hakkı mü::mvilcr t r~fın 

Bunbr Efe l r dcn"r. Efo•l""r hrnlliln bile muh 
mem 1 J e h ... kimi mutlaktdar. 

n s .. · en b ,, iri ·ve aitti. 
ver' rludi. Acl .... a 

- ayat ve a Jfik -

lsp rtnhl:ır nskeri bir ha:·:-.t ya~ıyorlardı. (33) ya~·n .3. r berkcs kış-
lalarda kalırdı. Yemeklerini evde ceğil, so ·nkl rda, ç. ... dırbr iç!nde on 
beş ki§ilik masalarda yerlerdi. 

Isparta terb:ycsl ı 

Isparta terbiyesi yalnız asker yeti~tirmiye mah!:ustu. Çocuk aileden zi· 
yade devletin malıydı. Doğna çocuk cı!ıo:cn bir çukura atılırdı. Çocuk ye· 
di yaşında eilesini terkedCT, askerliğe hazrrl rm:rya ha~I rdı. He\' oene 
tArtemfo) m:bed"nde kırbnç miiıa" ı ya ıl ı. nyıl d en çok 
'amçı y'ycn çocuk b:rinci il ol - u. !apar • , n \'C 

Omer şiirle.-i ö u renirdi. 

Ordu; 

lspaıt~Iılar yedi ya ından on yedi yaşına Is: d r ukerlife hazrrla~ır • 
lar. On sck"z 'en altını a kadar askerlik ederi eli. ı:ıu e l rdc fo- ta 
piyadeleri dir&e r. dirse;Je seki~ veya on Grra dcrinlıgi . bnlt n~ır. t L: bir 
ınsr.n gibi h re~~t ederlerdi. lsparta.nın ordc~u kun .. li oldu 'hı l ., l l Is • 
parta don nrn 1il znyıftı. lcpaı·ta, ordusu kuvv tli Icluuu iç"n o • l ı o• 
lan (Mcsenyn) ve (A rgolit) Torlannın zar rm olar k 'büy' ü. l .. ta 

M '"Cnya) yı mirtt .. , nevvel sekiz ve yde'nci aorrlar<l:ı i ... -.ı etti. 
M~en y, L konyayı ihtiva ed~n 1 rt le · ... E t (Hel· 

latte) kıt' c: nm en l:uvvetli d~vlcti •ldu. Nüf zu yea'ni (0-
lemp) telci Zcü m A "cd" ne v Arkadya ~ J.irl t ~ · ı ott · ..... o-
rente h"kim oldu. P !epcnez devlotl riylc ·r 
başında lsp rta bulunuyordu. 

- At: a -

Orta Yunanistamn şark kı"mında denize cfo;;.ru Here 'ş y- nn"' a 
parçaı;ma At k denir. Bu a acia ltnısa alar v k .. l 

Ahali, lıkçılık, e:rıicilik ve ti<:ar tlc •l .u ler. 
0

T kı!:mı d zi. 
raatle me gul lur. uy rı:m ela ili: rmde (Ati a) ge j! b'r ova i eriı·n • 
dedir. Yüksek bir k y §Clıre iti.kim .ı.r. (Ak, • l), yl;.r, ctlo.r u 
ka.Yanın clüzl~~e )~· 

* ... * 

Askeri mcktcplerJe hastaneıe 

mn.yıs 932 gayesine kadar yukarda · 
zılı beş 1 alem sebze lmp:ılı zarf sll 
tile satın alın:ıcal.tır. lh:ılcsl 14 
fart - 932 pnznrtcsi günü saat 14 

da Hnrb·ye me' teb"ndcki "'atın al 
komisyonunda icra kılınacaktır. 'fŞ 
!iplerin şartnamcs'ni görmek için • 
m·syonn miir~caafüın ve iştirak ed 
"'' lerin ıı::artnnme i ycchile hazırlı. 
c" ı l:.1rı t"'~ 'f m tup arını fhale g 
nünün muayen '~k~indc komisyoıt 
y-2.&etin vermel rl. (217) (62i) 

-···········-· 

TARİH EL KİTABI---.~:·•·=-- 45 --
adalarım da zaptettiler. Bunlar daha sonra Eolyamn cenup mmtakasın• 
yerle:tiler.12 &İte vücuda getirdiler. En mühimleri (Foça), (lzmir), (Mi .. 
les), (M'nes), (Sakız) ve (Sisam) dır. Bu ha.vz ... ya İyonya denildi. 

Kildat nd~larından da şim::ıli Afr"l::aya bir muhnceret oldu. Şimali Af' 
rikada Bingnzide (Kircn) milstemlekczi tesio cdi i. 

MakedonyF.da Ha ik" dikya (Sel" nik) yarımadasına da Öbe adasmdııd 
hicret edenler oldu. 

Ege denh:inin ar hve şirnalinc id n muhacırlnr yerle:til~ten sonrş, 
~elrizinci a .. ırda kendi he --pfo.rma Akdenizde h"r çolc r.:ı·· .. temlekelct' vü::.11' 
ele getirdiler. Trakya sahillerine yerle tiler. Abidos ve B"znnsı tesis ettiler• 
Karadenizin cenubunda Sinohu ve Trahzonu, Don ırmaklarının 3.ğzındJ 
lstirya, Olbiya, ve Tnnnnis schirlerini meydana getirildi. Bu yeni siteleriıt 
müstemlekeleri en ziyade ~1iictiler tarafından tesis edildi. 

Miletin 93 mü:ltcmleke!:İ vardı. Mar ily da F ocalıl<U" tarafından te' 
ıis edilmiş bir iyon müntemlekesidir. Yun nl !ar l~panyamn c nubuıııı 
da gittiler. Atlas denizine kadar çıl·tılar .. Bu mÜ3lemlekeler mübadel• 
yerleriydi. 

İyon medeniyetinin de u duğu ycrlc.r ele buralardır. lyoniya c enilt~n mrt' 
takada M'kcn mct'en"y ~·rıe var"s ol n Türk er I\'ifr.ttnn evvel on s;ck ıiır' 
ci a ıra dovru İyon rne n'y tini ku ular. u me..:l n' t sonra r.da ııtl 
ve Albk krt'asma y yıllı. Yuni\n me eniyetinin e:;ncı bud r. M'lnttan et' 
vel ı;eVizinci asırd n be inci asıra kadnr m dcniyet erin b .. şJrca merl·eı1 
lyoniya idi. İyoniyadaki 12 site (Po:;idon) m" bedi etr fınd to bndıl~' 
Bu şehirlerde ilk ed bi li an teşekkül eti.i ve bu li nnı ebedil~tiren tyosr 
ca ya ... ılmı:.> (He ";:Jer) şiirleri oluu. 

- Omer şii • er ... 

To ·ların fo • • "I ·• .. erine kliJi!t Asya.ya hicret etm"ş olan Altalar, eıtcl 
devirleri h tıılı orlar ve bunları destan h:ırnde ifode ecl~yoı·1ardı. crurO' 
'a) mu: c e i ef e.:ni ve mıili rebeye irti ak et. ·" ol n reislerin ·~~ 
g'.jze'" 'ni iyon edeb' tının en güzel eseri ol n {Hom r) şiirlerinde c0 ,il 
l .. r. (O:n ) ş"irl .. ri m nilerin z"y tct1crd ... ve m ..... asinıde Liı· çalllr • 
o' .ud darı uzun manzum h1kuye!erdi. Bunlar içer is· ndc e me§huı u tli1' 
d , Od" dir. • 

Bunlara Omer ,::rleri den' di. Bu )irler lzmiıli veya S nzlı Omcr i~ 
r. 'nde b"r oire iz<lfe edil 0 ! tcd·r. Omer hakkında hiç bir malumat 1° 

tur.O .. ' • · " t 6 d b" A · l f ,,.d-' --er .. r .crı m 'ten evv mc a"ır n on n ır t n ı tara ı .. 
topl r..-:niıtır. 

lr · t!a Turova mu'"" mel n, M"kcn idaı· "nd n Ak ların yar~' 
lnrı kah.ram nlıkfan nnlatrr. 



- Hayret 1 bu adamın sırtındaki ne 1 
- Ne olacak 1 bir dağ 1 
- ? •• ?il 
- Hem de ıo.ooo ton ııklefinde 1 
- 1111 
- Fakat dikkat et ! nereye basıyor 1 
- Evet 1 eördüm: 

ZiRAAT BANKASI 
Tamam... Bu adamın 

DID 

:. : . 1 • 

". : .. 'i :,\. 
. . ;- ,. ,_ 

' ' ' 

kumbara!arına 

ZIRAA T BANKASI 
nda bir 

Tasarral B81abı vaı· ! 
- Öyle ise, daha bunun Qibi iki yük tatır ve 

Sırtl Tara Gehnezı 
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Köprü nşaat Münakasası 
Nafia Vekaletinden : 

Çanakkale Yilayetinde Balya - Çanakkale yolunun Çandan iti
baren 49+ 700 kilometresinde kain Nişankaya mevkiinde inşasına 
lüzum görülen 2X 17,5 metre açıkhğında betonarme köprünün 
inşaatı kapah zarf usuli!e münakasaya konulmuştur. Köprünün 
bedeli keşfi 25,900 liradır. Müna!casa 14 Mart 932 tarihine mü
ıadif pazartesi günü saat on dörtte Nafia Vekaletinde yapılacak
tır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını sekiz 
gün evvel yollar umum müdürlüiüne ve teklif mektuplarını mü
nakasa günü saat 14 de kadar Nafia vekaleti müsteşarlığına 
vermeleri lazımdır. 

ipekli kumaşlarda 
mes' ele de (Renk) 

en m m bir 
ve (Bo a) dır! 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yol
lar umum müdürlilgüne, Istanbul, lzmir, Çanakkale Başmühen· 

disliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel 
mukabilinde Nafia vekaleti levazım memurluğundan ve mezkur 
vilayetler Başmübenılisliklerinden satın alınabilir. (634) 

Yalova Malmüdürlüğünden: 
Samanlı köyünde şarkan değ' rmen su bendi garben şose yo u 

şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlaki Millıye tar 
lasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çıkarıl
mıştır. Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif pazar gönü Ya
lova Malmüdürlüğüne müracaatlan. (813 ' 

Afyon Nafia Başmühendis
liğinden: 

Kapalı zarf usulile münaka~aya konulduğu evvelce ilan edi· 
len (5869 lira bedeli keşifli Dinar - Isparta yolunun 118+115-120 
+ 000 kilometreleri arası tamiratma talip 2ubur etmediğinden 
13 - 3 ı 932 tarih!nde saat 15 le ihale edilmek üzere tekrar mü· 
nakasaya konulduğu ilan olunur, <671) 

Istanbu Ev af 
riyetin en: 

Mahalle Ye meYkii Sokağı No. sı Cinsi 

Beyoğlu Hüseyinağa Zambak 3-5 Hane 
,. Pangaltı Yunus 

" ,, Kamerhatun Eleni 
" Galata Bereketzade Zürefa 
" Feriköy Rum kilisesi Arka S. " 

• 
ı--

Müddeti Bcrimi lı 
icar Lira 
l·sene 40 

" 
" 
" 

12 
26 
16 
10 

ÜIPll•İI 
En son tatbik sahasına konulan 
makinelerle mücehhez asri bir 

Solmaz 
Boya 
Fabril<ası 

Tesis etmiştir. (!pekiş) in en· 
fes ~umaşJarı işte bu fabrikada 
boyanır. Bu kumaşlarda: 

1 - Boyalar sabittir, kat'iyyen 
solmaz. 

2 - Boyalar hiç bir zaman 
çıkmaz. 

3 - Boyandığı zaman kumaş 
dalgalı bir mam:ara arzetmez, 
kumaşın her yeri aynı derecede 
boyanmıştır. 

4 - Renkler çok canlı ve mo· 
danın en cazip renkleridir. 

5 - Renkler, bütün düya ile 
temas hasıl eden (!pekiş moda 
bürosu) tarafından verilir. Boya· 
ma ameliyesini mütehassıslar 

bizzat yaparlar. 
' 

(Solmaz boya fabrika-) 
sı) boyaları, doğrudan 
doğruya lngiltere'nin 
en mühim kimya mü
esseselerinden celp et· 
mektedir. 

ti 

Pangaltı 

Arnavutköv Y enima· 
halle 

Akasya 
Ccdıdiye 

4-46 
11-13 
18-24 
22-12 
41-14 

155-185 
10-52 

,, 
" 
" 

,, 
" 
" 

3 
8 
4 

\r akında Piyasaya Çıı ~ııyoır 
Kadıköy Osmanağa 
Ortaköy 
Haydarpaşa Ibrahim 
ağa 

Feridiye 
Taşçı 

Camıişerif 

19 " " 
19 ti " 

19 Muvakkithane ,, 

Şişli Mecidiyeköy 13·15 9·11 Dükkan maa 11 

ardiye 
Pangaltıda Çayır 53·63· 1 Dükl<an 
Galata Berekelzade Yüksek kal- 53 

" dırım 
Taksim Firuzag· a Sırasel viler 105 

" 
" " 107 " 

Galata Arapcamii Mahmudiye 6 ,, 
Tophane Kılıçali Medrese 8- ı O ,, 
Ortaköy l aşçılar 20 ,, 
Erenköy istasyon caddesinde 1 ,, 

" " " 3 " 
" ti " 5 " 

Beyoğlu Feriköy Akasya 14 Baraka 
Taksim Kazancı Çeşmearkaıı 87 ,, 
Erenköy Hatboyu 1 -2 - oda 
Şişli Mecidiyeköy 9-11 Garaj 
Ortaköy vapur iskelesi caddesinde 6-4 Gazino 
Tophane Karabaş Mektep çık- 38·40 Arsa 

mazında 

Kadıköy Osmanağa Haydarpaşa C. 1 Hane 
,, Yogurthane 3 ,. 

Erenköy istasyon caddesinde 2 Dükkan 
Kadıköy Osmanağa Haydarpaşa C. 60 ,, 
Kadıköy Caferağa Ruşen 1 Hane 
Galata Yenicami Persembepazarı 16 Dükkan 
Galata Arapcamii Kalafatçılar 179· 161 Baraka 

,, Hacıama Şehit Meh- 6 Bodrum 
metpafa ca· 
mii altında 
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" 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2-sene 
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" 3·sene 

" 
" 
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5 
36 

6 
14 
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6,5 
8 

15 
17 
ıs 
1 
4 

10 
8 
3 
4 

2o 
iS 
6 

:l3 
35 
70 

6 
3 

Fmdıklı Ayaspaşa Yeniyol 71-81 Dükkan ,, 10 
F.renköy lstaıyon caddesinde 1 ,, ,, 38 
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Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Tstan. 
bulda dirnnyolunda 118 numaralı hu· 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene re tedavi eder. Telefon: İs
tanbul (2. 22398) 

r Doğu m~v~e~k~a~d~ı~n·h~as~t~a~lı~k~la~r~ı ~111 
' mütehassısı 

Doktor 

, Hüseyin Naşit ; 
ı l ı Türbe, eski Hilaliabmer binası j 1 

No. 10 Tel. 22622 _ . 

1 

-- ~ -

Adres: lstanbul ı\nkar:ı caddesi 
V:ıkıt yurdu. 

Telefon : Y:ızı işleri 

2~872 id:ıre 2 4370 

2.4379 ve 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartlar1: 
1 

1 !'l (ı 12 Aylık 
Kuruş Dahilde 150 400 750 1400 

Hariçte - 800 J 450 2700 

!!!,n şartlarımız: 

Satın 
San ti mı 

R"smr 
10 Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş 
25 

Küçük ilan şartlarımız : 

2 3 
30 50 65 

4 

75 
l • I O De falı • 
100 Kuruş 

1 
t 

" " " 7 " " 18 
1 f ı k h, 1 A - Abonelerimızin her iiç :ıv(ı. Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan va n em a ıza arm- J 

ğı içın bir defo meccanen<lir 
daki müddetlerle kiraya verilmek üzere miizayedeye lconmuıtur. 1~ _ 4 satırı geçen ilclnl:ınn fazla 
lbaleleri Martın 23-cü çarşırnba günü saat 14 te yapılacaktır.- 1l, .;atın için 5 kuruş zammolunur, 
Talipleı'İn yevm ve saati mezkfıra kadar Çemberlitaı'ta Evkaf ... _ .... ___ V __ A_K_I...,T_M .... a_th_a_a...,s--ı _.._ ____ ,_.,. ... , 

mftdiriyetinde Akarat kalemıne müracaatları. (812) Sahibi: Mehmet A~ım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmeı 

Köprü inşaat münakasası 
Nafia vekaletinden: 
Antalya vilayetinde Antalya - Serik yolu üzerinde bulunan be• 

ıonarma ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop vilaye· 
tinde Taıköprü - Boyabat· yolunda Gökırmak üzerinde keza be• 
tonarma ve (29200) lira bedeli keıifli Ispiroğlu köprülerinin in· 
şaatı (evelce ayn! talibe ihale ediln;ek üzere birlikte olarak mü· 
nakasaya konulmuş ise de münakasada yapılan tenzilat baddı 
layık görülmediğinden bu kere) ayrı, ayrı talibine ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulüyle yeniden münakasaya konulmuştur. 

Münakaia 10-3-932 ye müsadif perşembe günü saat 14 de 
Nafia vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti 
fenniye vesikalarını sekiz gün evel yollar umum müdürlüğüne ye 
teklif mektuplarını, muvakkat teminatlarını senesi içinde alınmış 
ticaret vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar Nafia 
vekaleti müsteşarlığına vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yol
lar umum müdürlüğüne, lstanbul, Izmir, Antalya ve Sinop Baş• 
mühendisliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye ait münaka• 
sa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti levazım me• 
murluğundan ve mezkur vilayetler Başmühendisliklerinden satıO 
alabilirler. (612) 

'- Devlet Demiryolları ilanlan J 
Haydarpaşa - Anlcara hattı üzerinde Ooğançay istasyonu cı

varında 147+750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıkarıla'" 
cak üç bin metre mik'abı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla mil" 
nakasası 23 Mart 932 Çarşanba günü saat 15 te idare merke'" 
zinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya sa'" 
talan şarnamelerde yazılıdır. (814) 

Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle "'' 
aleni müzayede ile kiraya verilecektir 

Müzayede 22/Mart/932 salı günü saat lS de idare merke'" 
zinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde elliıer kurut' 
!atılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 815) 


