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M. MUSOLINI DiYOR Ki: 

• 
Dünya Ve insanlar Bizim 
Açbğımız Yola Geliyor 

Fakat, Silih Meselesi Halledilmezse 
Cihan Buhranı Uzayıp Gidecektir 

Yazam M.Ma•oliıd (ltalyan Batve~W) 
Dllnya lktısat konferanıı için 

C.nene'do hazırlık yapmakla 
meığul olan komisyon lıini bitirdL 
Mütemadi konferanslar, uıanç •• 
bıkkınlık yermiı olmakla beraber, 
blltlln cihan bu ildısat konferan
ıını alAka ile takip etmektedir. 

Dünya ikhsat konferanıı fikri 
lngiliı Baıvekili Makdonad'.ndır. 
Şüphesiz konferansa da o rlyuet 
edecektir ve Omit ederim iyi 
netice alınacaktır. 

lkbsat konferan11 Londra' da 
toplanacakbr. Toplanma tarihi 
laennı mal\\m değildir, fakat her
halde J5 hazirandan enel olma
racak gibidir. Çnnkll Amerika 
Ue Avrupalı borçlu devletler ara
ıındaki borç ve tamirat meaele
lerl aacak bu tarlht.. eolll'a 
mUnakaıa edllebilir. 

ihzari komiıyonuo baıırladıia 
ruınamo 1932 bUyllk Faılıt kor 
peainde tetkik edilmiıtir. Bu 
vesile ile haber verebilirim ki. 
cin.oya •e insanlar bizim açtığımıı 

J 1 Konferanıın takip edecetl çalr .. 
ma uıulile, konferaua lttlrak 
edecek adamlarıa sihnl7etloe 
bağlıdır. 

M. "-lbtl 

yola ıelmektedir. Fakat timdi 
bundan dolayı lftibu edecek 
uman defildlr. 

Aııl meaele lktıut konferan
unın mDıpet bir neticeye Tarma
ııdır. Bu neticeye varacakmıdır? 

HenDı buhrandan •• bunun 
1ebep ve neticelerindea bahse 
lllıum yok. Bu meaele etrafında 
kAfi' derece aöz ılSylenmlı ve her
k.. bunu aı çok a;renmiıtir. 
Artık naaihat ve tavsiye devri 
ıeçmlttlr. icraat ve filiyat umanı 
gclmittir. Lafla lısizlik ••Hleıi
aln balledilemlyecetl tahakkuk 
etmlıtlr. Artık karar vermek ve 
kararı tatbik etmek devrindeyiz. 

Buhran ifi. iktı11dl olmaktan 
%lyado ıiyaıl tedbirleri• halledi· 
lebllir. Ümit ediyorum ki lktısat 
koaforauaına hqYekiller ve ıal). 
lllyet ••bibi ligdir lftlrak ede
cekUr. Ta ld orada Terilen ka
rarlar, parll mentolarda. uyumak 
tehlikesine maruz kalmakıısın, 
derhal tatbik obasını konabllıia. 
Alul takdirde bu konferanı ta 

( [)namı 9 uncu aa7fada ) 

• • 
inhisar Ve Gü~rük işleri 
Kökünden Islah Edilecek 

Kaçakçılık Müca
delesine Kuvvet Ve 
Şiddet Verilecek •• - -

Son samanlarda Glmrllk •• 
lnhiıarlar Veklletinl alakadar eclea 
bası mOhlm meıeleler g6ze çarp
~aktadır. Bu meıelelerla en ba
tında gllmrUk iılerinia ıılah edilip 
dOıeltilmek iıtenmeai gelmekte
dir. HOkümet bu itin baıanlmuı 
maksadile Amerikadan gUmrtık 
müteha111slan getirtti, bunlara 
gOmrUklerin kapılarını açtı. Mn
tehassıslar timdi bUUln gllmrUk 
dairelerinde tetkikat yapıyorlar, 
e'sıik veya fazla tarafları te5bit 
ediyorlar. Bu tetkikat bittikten 
ıonra mütehassıslar raporlarını 
yazacaklar, Vekalete verecekler
dir. Bizim aldığımız. malümata 
g6re, Gümrük ve inhisarlar Ve
k aleti mntehassıslarm lllzum g6s
terdikleri yenilikleri tamamen 
tatbik etmek fikrindedir. 

Yeni meseleler lıakkınaa tzahal 
aeren müsteıar Adil B. 

ıonra UbalAt ve ihracat lılerlnln 
naııl d6ndilğllnll, ne gibi mua• 
meleler tatbik edildiğini teablt 
etmiılerdir. Bilhassa tef tiı Ye 

murakabe usulleri inceden inceye 

r8zden sreçirilmektedlr. Şimtllye· 
kadar varılan netice, mUteba11: .. 
lardan bayll btifade edileceji 
mekezlndedir. 

Aldıj'lmd haberlere s6re 
ıDmrllk tarife kanununa ban 
maddelerbai• daha Tazab bir .. ide 
konulmama IDmıa ıe.terUmek
tecUr. 

· Kaçakçılık mDcadel..ı me ... 
leal de tetkik •dilen mevzulu 
araıındadır. Muhafaza •• kaçak• 
çalık mOcadeleal teıldlltıaa daha 
kunetll •e enalı bir .. kil ver• 
mek huıuıu da ı&ı 6rı0nde bu
lundurulmaktadır. 

BDtlln bu meseleler hakkında 
daha esaalı malümat almak için 
Ankara'da bulunan aUmrQk ve 
inhisarlar VekAlotl MUıleşan 
Adil Bey• mUracaat ettik. ken· 
diıile telefonla aörUıtDk. Adil B. 
bize fU malfimab verdi ı 

.. - Lllıum görlUdllj"ll tak· 
( Duamı 11 tncl Hyfada ) 

Siyaset Mücadelesi Şiddetlendi 
lngiliz Başvekili M. Makdonald 

Fransız diplomatlarile görüşmektedir. 
beşinci sayfamızda. 

ıimdi de 
Tafsilat 

• 

1 Bugünün Meselelerinden 
Büyük Devletlerin Deniz Kuvvetleri: 

Fransa Donanması Yeni 
Gemilerle TakviyeEdildi 

Frarub clonannaaıının •n gmi .. milt1rlruln V•rclÖll torpltlo bıreulnl 

Okuyuculanmıı bu ıOtunlarda 
hergOn 11ra ile blltDn bOyDk deY-
letleria merkez •• bava filolanna 
ait ıoa rakamlan okuyaca\lardır. 
Dlln fnglltere'nia deniz Ye hava 
kuvvetlerini ayn ayn 1azdık. ba-
alln de F ranaaya ait rakamlan 
yazıyoruz. Daha enel tunu ı8yl
liyelim ki bllyOk devletler, ikb
udl bubranıa ezici aj'lrhklanna 
ratmen don_,.malarını yeni in-

Dil Anketi, 
T. D. T. C11migetintl11n ı 

ıaat ile kunetlendlrmektea l'•rl 
duraıuyorlar .. Nitekim Fransa bO
ktımetl do bu yarıııa hararetli 
yanKJları aruında bulunmakta, 
donanmuıaı fenala •• ıoa 
terekkilerlne uygun bir tekle 
ıokmaktadır. Bu arada eıkl ge
miler kadro haricine çıkarılıyor, 
yerine. bOytık harpten alınan 
derslere ıGre inp edilen JODI 
l'•miler ıeçiriliyor. 

( De•amı 8 lııol aylada ) 

11 inci Liste 

Karıılılcları aranacak artıPf4 1111 /araftll kt1lirn11leri11 11 ıuunar•I• 
lideıi ıuJur : 

Lôkap, Lôlcin, Lômise, Lônet, Lô/zi, Lôubali, Lôzım, Leh 
• Aleglıin zıtltlı • , Lelıçe, Letafet, Levlıa, L•glt, Ligaluıt, Lügat. 

Verllen cevaplar ve doldurulma•• icap eden 
llateler on birinci saytamızdad1r. 

Toprak Bayramı İstanbul 
Köylüsünü Neşelendirdi 
Dün Halkalıda Köylüler Ve Talebeler 
Güzel Ve Faydalı Bir Gün GEçirdiler 

Köylüler neıe içinde kuzu pilltlı gigorlar 
PUn toprak bayramı ldL toplanarak bu bayramı teı'it 

Memleketin her yerinde olduğu etmiılerdlr. Bayram bllba11a HaJ. 
gibi lıtanbulun blltlln kazaların- kalı ıiraat mektebinde bllyDk ve 
da da k6ylD ve çlfçilerimlz liraat ıamlml tezabDrlerle kutlulanmıtbr' 

Diğer taraftan aldığımız ma• 
IOmata göre Amerikalı mUtehas• 
ııslar en başta gUmrllk menıur• 
larmın maaşlarım tetkik etmişler, 
her memurun ne kadar para al• 
dıi,nı öğronmiflerdir.. Bundan ~------------------------~ıo~~mm ~~-~ ~ ~ f~n~9ucu~•, 



Halkın Sesi] 

Toprak l:Say
ramı 

Daıı meml'lketin her tarahnda 
n .ıehrlmizde toprak bayramı 

yApıldı.Bu hueuata bıllkııuız 

diyor ki: 
Şevket Bey (Bakırköy çiftlik eablbl) 
Toprak, o z ım •• sıdaır.u.m anua••r. Bla hayatımın topraktan aliyOJ'UL 

Ona takdiı etmek, toprağı hiç ol· 
muıa ıenedo hlr g011 lıtirabate 

terketmelr, ona karf1 olan minned
mbi izhar etmek demektir. Bunun 
içi., Hal kah bayramına ftf ralr ettim. 
Mektebin faaliyet:nden iıtffade ettim. 
Zirant mektebimiz mDmki:u olıa da 
daha tehrln içine ahaabilH menfa• 
ati daha şumullil olur. 

• AU Bey (EmtnönU Balıkpazarı) 
- Eıkiden Türkler Nevruzu teb

dl ederl~rm:f. Nevruzda tfrlD Ulrlil 
tatlılar yaparak kırlarda eğlenirlcr
ml9. Bu sruzel Adet ıon zamanlarda 
unutulmuştu. Şimdi bu uki adetimiz! 
bir bayram bal nde tea'it ediyoruz 
•• ıDpb.,iı: çok iyi 7apıyorur. 

* Ahmet Ağa (Halkalı civarında Safra 
\OyOodcn) 

- Memlcketlmbde nQfuaun y6:r.rfe 
7etmlt betini ~lf çi tqkil eder. Onun 
için blı daha ıi1ade toprakçı 'H çlf
çl bir milletiz. Anamı& topraktır. 
Toprafa icarı• minnetdarhfımı:ıı gö.
termek için onu Hnede bir ıün is• 
tlrabata bırakmak 'H bayram Jap
mak çok lbımdır. .. 

Faııl Bey {Bakırköy lııtaayon cad· 
deel l!t) 

- Ben çlfçiylm. Memlcketimi:ıln 
efend :ıl de çlf ç. ve k6ylüdür. Bizde 
eok'uk nüfuı köylü •e çifçidir. Ç.fcl 
nzifuinl bihakkın yaptı. Yumurta• 
nan d6rdilnQ bet kurut•• Butdayın 
okk"ıını 4 kuru~a, ıildOn okkuını 
7,5 kuru9a1 aarmua4ın okkasını 40 
paraya ind .rdı. Ş mdl iıtibsal buhra
nından tlkiyot ediyoruz. Bunu dü· 
acltmek iti de ticaretçilcrimizo dOşer 
ticaret tetkil•tımız çifç nin yetlıtir• 
dlA'i ıeyleri ihraca lmkin bulmalıdır. 

Esham Fiatleri YUkseldi 
Para Borsasında dllo eabam 

•e tahvilAttan bazıları tekrar 
1Ukıelmiye baolam·ıtır. Düyunu 
muvahhidenin yllkıelmesine se
bep oımanlı borçları haklnnda 
J'&pılan mUıakerelerin kat'! bir 
anlaı mı ya bağlanmak O zere ol· 
mas.dır. Dlln dOyunu muvahhide 
60, mUmesail anadolu 50,40, Ana· 
dolu tahvilAtı 43,60, Anadolu 
bisıe ıenedi 23, 70, Rumeli ıi· 
mendif eri 5 ten muamele rı>r
müşU1r. 

Ticaret Borsasmda 
Don Anadofudan fstanbula 

on altı vagon ve 1325 çuval 
buğday gelmif, iyi mal!arın ki
losu beı kuruı dokıan altı buçuk 
santimden 1atılmıştır. 

32 sandık Hacık~y. Malatya, 
afyonu 1l·11,25 liradan muamele 
rörmOıtUr. 

550 balye Bulvadin yapağ'ııı 
40-42 kuruıtan ıatılmıttır. Bir 
parti Eıkişebir deri tiftiği otuz 
bir buçuk, Trakya tiftiği kırk 
bir buçuk kuruıtao muam~lo 
görmOıtOr. Japonlu piyasadan 
af yon almaktadırlar, 

~ 

• SON POSTA 

Bir Günün Hidiseleri 
fstanbulda Son Yirmi Dört Saat 

içinde .. \Ih Hırsız Yaka landı 
Soo Jfrml dört aaat içinde ıehrimizde bq 

hırsızlık hAdiıe•i ile giirllltUIQ bir kavga olmuttur: 
Kumkapı'da oturan babkçı Mehmet ile kardeff 
Muıt•fa birlik olup balıkçı Süleyman f&mindc bir 
arkadaşlar.om udasına girmişler, iki kat elbiıo 
çalmıılar, fakat kaçarlarken yakalanm ıılardır. 

* Badik Ali isminde bir sabıkalı Fener' de 
Nesim efendinin evine girmiş, bir yığın eşya top· 

1 

'f. Galata'da LOlecibendek caddesinde oturan 
Bobor efendinin evine giren meçhul bıraı:ılar sandık 
içinda bulunan altın bir köstek, saat ve saire eşya 
ç.al~lardır. Polis, şüphe üzerine ayna evde oturan 
Madam Ojeni ile oğulları Pootof ve Nesiml ya• 
kalıyarak tahkikata bqlanmııtır. 

farın,, fakat cllrmpmeıhut halinde yakayı ele ver
miıtir. 

Jf. Beyoğlunda Srıntral 2'BZİnoaunu idare eden 
Ali Rıza efendi diln karakola gitmiş, gazino unda 
garsonluk Japan Osman tarafından 50 lıraaının 
çalındığıDI Deri anrmllştllr. Zabıta bu iddia tlza
rine Osmanı yaka1amıt Yo tahkikat yapmıya 
bqlamıştır. 

lf. Kasımpa~a'da 1l inci İlkmektep hademesi 
iken .azifesine nihayet verilen Yusuf isminde birf, 
bir kolayım bularak mektebe girmi,, bir eeccade 
çalarak saYu~urken tutulmuştur. 

.lf.. Beyoğlunda Meşrutiyet caddesindo oturan 
Seyfi cf eodi isminde biri ailevi bir meseleden 
çıkan kavga neticcaindo kardeşi Ekrem efendiyi 
fena halde dövmfiıtür. Seyfi efendi yakalauarak 
tahkikata baılanmııbr. 

Şeker İşi IBir Şerir 
Fiat, Vagon Başına Üç '1'olise 

Yüz Lira Artmışbr. At Eli• 
Şeker fiatlan üzerindeki yOk· e Ş l 

aeklik hakkında yapılmakta olan Evvelki akşam saat alta bu-
tahkikat esaslı tekilde ilerlemek.. çukta KüçOkpazar poliı memur-
tedir. Bir kısım ıeker tacirleri !arından lbsao Efendi aabıkalı-

ıekerin kırk liradan kırk iki buçuk 
liraya çıkmaSJnın kat9iyen doğru. lardan A~navut Abidini mer1'eze 
olmadığını ve bu vaziyetin uıü g8t0rllrken tam Vefa yangın ye- · 
tehlikleri çok mutazarrır ettiğini rine gelince Arnavut Abidin 
söylemektedirler. Ellerinde teker Ihıan Efendinin &ı6nden firlamış 
bulunup kırk iki buçuk liradan ve pantalonunon altına sakladığı 
ıatan tacirler fso bu yüksekliğe, tabancasını çekerek lbıan Efell"' 
yapılan masrafJann sebep oldu-
ğunu iddia etmektedirler. diye ateı etmiye başlamışbr . 

Bir teker tacirinin Yerdiği 'lbıan Efendi de silib kullan--
malümata göre ileriye ıürnfen ve m1ya mecbur olmuı ve neticede 
teker fictlarındaki yllksekliğe se- ıeririn tabancaa:nda lturfµo bit· 
bep olarak gösterilen masraflar tiği için polise teslim olmuıtur. 
çok mnbalagalıdır. Ardiye ma:ı· l:Ju auretle bir memurumuz mu-
ran vagonda yirmi sekiz lira ve hakkak bir kaz.adan kurulmuıtur. 
kiloda yirmi paradır. Halbuki Abidin hakkında polise ateş et .. 
bu gllokn yükseklik vagonda üç mek suçundan da tahkikata baş-
yllz liradır. Ticaret roijdllriyeti 
her iki tarafın da noktai nuzarını lanmııtır. 
l5ğrenmiı ve vardığı neticeyi l1

i· B H ft k. ·Usabakalar 
bsat vekaletine bildirmiıtir. Baza U a a I • 
şeker tacirleri hakkında takibat Önümüzdeki cuma günü futbol 
yapılması icap ettiği takdirde maçlarına devam edilecektir. 
Adliyeye mOracaat edilecektir. Taksim ıtadyomunda Beykoz • 

Betiktaı B ve l inci takımlan, 
Kasımpaıa - Altrnordo karııfqa. 
caklardır. 

24 Sorgu 
Muallimler Bir Sene f çinde 

• Ne işler Gördüler? 
lıtanbul Maarif MndllrlllğU 

yakmda muallimlere bir ıorgı1 
cetveli i8nderecektir. Sorgunun 
miktarı yirmi dört kadardır. 
Muallimlere bir ıene zarfında 
yaptıkları işler, takip ettikleri 
usulden elde ettikleri neticeler 
sorulacaktır. Alınacak cevaplar 
muallimlerin •en elik çalı ımalar nı 
teabite yarayacaktır. Sayl~ndiğine 
göre. yeni ders ıenesinde bilhas· 

Fener stadında ise SUleyma· 
niye - Galatasaray B Ye 1 inci 
takımlara, EyUp- HilAI çarpıtacak
lardır. 

Bundan başka gençler gru
pundan Kasımpaşa - Beıiktaş. 
F enerbahçe-Sftleymaniye 'nin maç· 
lan yapılacak, Galatasaray ıalo
nunda da basketbol ve voleybol 
mUsabakalanna devam edilecektir. 

c::.:========::::.:=======--==:= ===::a 
sa bir kısım başmuallimler ara• 
ı nia nakiller olacakt r. Başmu· 
allimlik!ere daha kuvvetli ve iyi 
veH.;rri ~ .... ,, .. n: ... ·..... ..t, ... ;·ec~tc•i·. 

Halkalı' da 
Ziraat Mektebinde Halk 

f çin Kurs Açılıyor 
Halka!ı ziraat mektebi nisanın 

baftaSJndao itibaren mektepte 
zirai kurslar açmıya karar vermiı· 
tir. Bu kurslarda haftada iki giia 
meyvacılık, bağcıbk, tavukçuluk 
va ıOtçUlk hakkında ameli ve 
faydalı dersler verilecektir. 

Kurslara berkea iştirak ede
bilecektir. İttirak edenler ıynca 
mektebin nakil Yasıtalarmdan da 
istifade edecekleri için Yeıilk&y
den Halkalıya kadar meccanen 
S?idebilecekler.dir. Kuralar altıfar 
hafta devam edecektir. 

Bir Milyon Lev.a Hediye 
Şehrim ~ı.de bir bimayel Haynnat 

Comıyetl tesiı eden Amerikalı Ma· 
dam Maming, bir ıiıOddet •••el Bul• 
•ar Hımayei Hayyanat Cemiyetine 
bir milyon lnalık bir teberrOde bu
lunmuı ve Bulaar hükOmeti kendi· 
ı ne en büyü.t alıanı Yermittir. 

Çikolatacılar 
Kakaoya Ağır Gümrük 

Resmi İstiyorlar 
Şehrimizde iki tane kakao fab

rikası vardır. Ba fabrikalarda toz 
halinde kakao yapdmaktada. 

Çikolata fabrikacılanna ı&r•, 
dahilde kakao yapıldığı halde 
hariçten getirilen kakaodan az 
g Umrilk resmi ahnması, kendile
rini zarara aokmaktadır. 

Çikolatacılar, hariçten ıetirileo 
kakaolar& ağır gllmrilk resmi 
konu!ma11 için te1ebbnJ yapacak
lar ve bu makaatla Ankara 'ya 
bir heyet göndereceklerdir. 

Heyet seçilmiJtlr Ye fU gOn-
1 ... ..1,. ATJkara'yn hareket edecektir. 

Mnrt 22 
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Günün Tarihi 
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Şark Demiryolla
rında Tahkikat 

Hükumet Komis~ ri Şir
ketten İzahat istedi 
Şark ılmendiferlul ldarulnde 

•uku bulan ıuiiatlm1t hakkında 
mOdde·u111umllik Ye bükOmet batko• 
• · 1erf Nuri Bey tarafından yapılan 
tahkikat ll6rllemcktedlr. Komiserlik 
lbbaratta bulunan kimael.,den mü· 
temmlm malOmat aln111br. Diln 
batkomlaer Nuri Bey f:rket mUdGrll 
M. Paakah ziyaret ederek ihbcır:arda 
tnnzubaha olan bau noktalar hak .. 
kında idarenin fikrini ıormuıtur. 
lıten el çektirilmit olan memurlar• 
dan Kadri Bey tekrar yazifeye baı• 
lablmışbr. Kadri Bey fİmdilik b:J•t 
gitulndo detil1 ambarda çahtmakta
dır. Tahkikat neticesinde yeni baı:i 
bJe.re teaadüf edıld ğJ takd:rde dl· 
ğer bazı memurlara itten el çekti• 
rılmul muhtemel gllrülmektedir. 

Haseki Hastahanesinde 
Haseki h111 ' ahanealndc yeniden 

değişiklik yapılacekı haberi erİ:ll yenl 
mOdDr Nazmi Bey tekz'p etm"ttlr, 
Numl Boy belediyeye gelere1e Be-
lediye Reia mua•ini Hiınit Beyle 
glSriltmüt Ye hastahaaenin lbt:ya~ 
larını bildlrmlttir. Nazmi Bey basta• 
hanede bir de lcütüphaao tesisine 
karar nrmlttir. Nekahet devrini 
yafıyanlarla okumalarında mahzur 
buluamıyan baatalar bu kütüphane
den lıtediklcri k taplan ve ~ ı:cto

lerl alarak okuyabilecek?erdlr. MDm• 
kOn o:una haatahaneyo Avropadan 
bir de bafbemfİre getirtllecektir. 

Pofis'ta Değişiklikler 
Beyoğ'.u Pollı Merke:tlnde buı 

de§'itikHkler otmu9tur. Galata komi
seri En.er, belediye mua •ini Behçet, 
Ar.apcamil me•ld muniDI MahMut 
Beylerle birçok tahkik memurl:ra 
batka yerlere nakledllmi9lerdir. Bo
~Qnlerde Galat~da uygunaua itlen 
yuıta oldukları19d•n d~rt otel kap .. 
tılmı~ tır. Şllphell kachnların furact. ' 
burada dolaımuµıa meydan Yeril
memektedir. 

Borlinde Himayei Etfal Batosa 
fJerlia {Hususi) - Bura TOrlc 

kulUbllnde bur4daki Tllrk koioniıl 
tarafında? Himayei etf al cemiyeti 
menfaatine parlak bir balo Ye

rilmit •• .çok muvaffak olmuştur. 
M. K İzzet 

Bir Tevkif Daha 
Samıun, 21 (Hususi) - Yab 

camiiodo müezzinin hastalığından 
lıtif ade ederek arauça ezan okU4 
yan Snleyman iımindeki ıabıı 
tevkif edilmif, tahkikata baıla~ 
ınıştır. 

7 Bin Liralık 
Kredi 

Belediyo Kooperatifi ortakl .. 
rına yerli mallar temin edebilmek 
için yerli mallar pazanndan dört 
ayda ödenmek \\zere 7 bin liralık 
bir kredi temia etmiflir. Eıaaea 
Şehir Meclisi Kooperatife 20 bia 
liralık bir kredi açmıştı. Bu para 
ile Kooperatif bir aatıı mağazaıı 
teaiı edecetir. 

1 Son Postanın Resimli Hikige si ı Pazar Ola Hasan B11g Digor Ki: J 

Eaklden bir Galata1ara1 • F~ ı 
aerbahç• rekabeti .ardı Ha•• . ,. ••. Sahada 

ptflrlrea._ 
futbolc.,lar f&r· ı 

, 

• • . Hariçte de tar.ııft:,arlan 

birlbirleril• prpıı rlardı... rekabet •uya dfttlü.-

1 
... .Şimdi her nedem:ı Hasan Bey - 11! ke4fettln do• 

t•m. Biaim ~lrlaraa eakiai aibf 
... ..... cllfü4 ................. r. ... .. 
e&-41 .aal.ubm. 
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Vatan Dışındaki 
Türkler 
Ne Yapıyor? 

--------------------· --Bulgariıtanda Kırcaall ka1aba1ıa .. 
da .,Ôzdilek" lımlnde tDrkçe bir 
1ruete çıkıyor. Bu ruetede • Her 
,eyde birlik,. bat!ıtı altında bir 
makale g6rdftk. Makale, Bulgari .. 
tanda yafıyan millettatlarımıııa 
bogDnkil içtimai yaziyetinl - tabii 
muharririn kendi JrÖrDtlle - g8ater
nıeai itibarile buraya nakledlyoruu 

SON POSi'\ 
= 
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(Resimli Makale a Dost,Düşman a 

DOnya, dost olanlar için doatla 
doludur. 

Dnnya kavırayı Hnnler için dOt· 
ıoanla doludur. 

t 

Blı ne İ•ok, dünyadA onu bulu ruz. 
KJbar, terbiyeli, nazik, dost adaoıl.r, 
doıt bulmakta ıüç:Ok çekmezler. 
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SON! TELGRAF HABERLER/ 

Münderecatımızın çoklu

l!_ıından dercedilememiş- ' 
fır. ~ . 

Gazi Hz. 
Ankara'da Yünişi Gezdiler 

Ankara, 22 (Huııuıi) - Reisi· 
cllmhur Hz. dün ıehrimiıde bir 
gezinti yapm şiar ve Sarıkııla cl
varmdaki iş Bankaaınm mensucat 
fabrikasını gezmişlerdir. 

BayDk Gazi Hz. f~brlkayı 
haftan aıağı geırniıler yapağı •e 
Merinoı yOoleri hakkında izahat 
almışlardır. 

Gazi, gördOkleri inkişaftan 
dolayı takdir ·.e memnuniyetlerini 

ı iktisat VeKili Celal Beye ıöylo
m~lerdir. 

" HergUn, her saman milU 
itleri mizde, derneklerimizde •• 
ırönül vererek bağlandığımıa da· 
nmıım· ıerçeklijinl anlatmıya 
uğraşırken karıımıaa binbir tUrlll 
engeller çıkmakta olduğunu he
pimiz g8rDyor ve bunlardan acı 
acı ıikiyetler yapıyoruz. Bu tik!· 
yeller yıllardanberl aöylenmekte, 
fakat bir türln CSnilnO almak, iyi 
bir yaıayışa er.bilmek yolu bu
lunamıyor. Bu biçimde yqadıkça, 
birlik dolayından uzak bulunduk· 
ça bulunamıyacakbr dL 

..... ------------------------------~· ! 
.Muhalifler Hükômetten Cüm-

Gazi HL buraduo Keçiören• 
giderek Anakucağ:nı gezmi1ler. 
Bebe kursunu görmüılerdir. 

Gazınin Ankaralılara 
Hitabesi 

Serbeıt Bulgariıtan kanunla• 
rınm bize verdiji birçok haklar
dan, biribirimiıl çekiıtirJrken, 
ona, buna maşa olurken, fayda
lanmadık, bili faydalanmıyoruz 

dı ... 
Bulgaristan hnkOmetlne bai-

landıgım .z gOndenberl denedi· 
ğimiz partilerden bugOne kadar 
ne millet için Ye ne de bata bq 
iyilik gördUk. Bu denemelere 
devam etmeyi istemek kadu dll
ıOncHizlik olamaz. Bunun için 
ıon günlerde "Deliorman" gaze
te1inin Ye diğer kardeılerimiıde 
yazı yazan arkadaılarımızın .. al
yaal birlik " dolayına toplanma
mııı lıtemelerl •• bunun samana 
ıellp ıeçtiiini yana Jakıla an
latmaları, pek yerinde YI amanındı 
bir baykmıtır. Buna Hl Yermek 
'H bunu gerçeldendirmek lçla 
çalıımak hepiıia 011rlne dlifea 
milli bir Yaıifedlr. 

Dllnlln acılan, fakirllklırl; 
bizim için en hDyllk bir deratir. 

BuıOnld\ halimizle biz, hiçbir 
vakit kendimizi Yatandatlarımııa 
olduğu aibl g6ıteremeyiz. Çllnkll 
partizanlara ilet olmaktan •• 
ınların kirli emellerinin meydan 
bulmasına yaramaktan ileri alde
blldiğimlz yok. 

"Siyaat birlik" in bize •• ka
dar IAzım olduğunu •• fayda ı .. 
tlr-eceğini hangi yDıden bakarıak 
bakalım, alacağımız netice hep 
bir, batta dabı aydınlıkla olacak
tır. Bunun için daha fazla yaz
mak artıkbr. 

Bunun gibi daha birçok ı,. 
lerimiıde birlik olıuamız mecbu
riyetleri hergOn kafamıza YUr

maktadır. Bu memlekette yaııyan 
700,000 TnrkUn içinde, yannın 
da bilgisi, medeni dOşUnce Ye 
yaıayı~ı hAkim. Amir kılmaya uğ
raıan dört buçuk gazetemiz. ce
miyetimiz, gençliğimiz vardır. 

Gideceği yer belli ve aydıolıkh 
olan bu varlığın ayrı ayrı yollar
dan gitmesi arbk r&ı:e bat
maktadır. 

Düyunu Umumiye Binası 
Maarife Verildi 

Metruk bir vaziyette duran 
Qüyunu Umumiye binaaı kız kol
leji ittihaz edilmek Uıere Maarife 
denedilmiıtir. 

• 
huriyete Sad.akat istiyor 

beret glSrecektir. Atina, 22 (Huıusl) - HOkOmetin Ayan meclisini 
Ilga etmiye karar verdiği HlAhiyeltar klmaeler 
tarafından söylenmektedir. M. Venlzeloı blSylo bir 
hareketi iıyan talakkt edeceğini a6ylemiıtir. 

Jeneral Plastiras'ı Bulamadılar 

ATINA, 22 (Huıuıl) - Meb'uaan Mecliıl ayın 
27 lncJ pazar gllnll ilk lçtimaını yapacak, riyaset 
diYanı intihabından aonra Meclia perıembe gilnll 
ikinci defa toplanacaktır. Relaliğe M. Metaksaı 
en kuY••tll namzettir. M. Çaldariı 3 nisan pazar 
celaeıfode kabinenin beyannameıinl okuyacaktır. 
Saylendij'ine göre hDkümet • cllmhuriyet etaılarına 
ria7et ettiği talidirde Veniıeloa parUıiodeo muza· 

Atioa, 22 (Huıust) - Plastirası aramak baba· 
neaile zabıta tarafmdan yolıuz olarak bazı e•· 
Jer ba11ldığı için Başvekil bOtOn ıabıta kuv· 
vetlerlne balkın hllrriyet ve rahatını lhlll etmeme
leri emrini vermiıtir. Böyle yolsuz aurette eYİ 
basılan Korintioı metrepo!idine tarziye •erilmHi de 
kararlaıtırılmııtır. 

PJlstiraaıo deniz yolu ile kaçmamaıı için tara .. 
autta bulunan torpido fırhoamn tiddetinden karaya 
oturmuıtur. 

Yeni Teşkilat 
Adananın ismi Seyhan 

_ Vi:ayeti Oluyor 
Ankara, 22 (Huıuıl) - Baaı 

yiJAyıtlerin kaldırılmaaı •• birler 
tirilmeal halkında mecllae •erilen 
ltylbaya &6re Mersin ve lçel vi
llyetlerl merkezi Merainde ol
mak Ye lçel villyetl iıminl 
ta11mak ıuretile, Artvin ve 
Rize •illyetleri merkez.l Rize
de olmak •• Çoruh villyetl ı .. 
mini taıımak auretile, P. aklri, 
Akaaray, Cebelibereket, Şibinka
rahisar •illyetleri kaldırılarak 
kazaya tahvil edilecek, Adan·a 
Yillyetinin iami de Seyhan Yillyetl 
olacakbr. 

Beden Ter biyesi 

'fürk-ltalga j 
istikraz Müzake
resi ilerliyor 

Ankara, 22 ( Huıull ) - ltal
yanlarla iatikraı muameleai etra
fında yapılan mllıakereler çok 
llerlemittir. Blrk•ç aDn içinde 
neticenin alıomaaı bekleniyor. 
Mllıakerelerin bu kadar iyi yllrQ. 
meainden anlaJılıyor ki. TOrkiye 
ile balya arasın?• •oğuk. ıayri
tabil hiçbir hAd11e Yoktur. -

I r I 

Ôdemiş'te-

I 

An"ara, 22 - Ankara bele
diye meclisi, Gazi gUnll yapılan 
şenliklerde BUyllk Reiıin Ankara 
halkana beyanabnı bir kitabe 
halinde tesbit elmlye karar yer
miıtir. Bu iş için altın. demir ve 
tunçtan bir (trofe) yapılmıtbr. 
Eti stilinde olan bu alituo bela
diye mecllıi 1&lonuna konacaktır. 

Atina Müzakeresi 
lktısat Vekilimiz Nisan da 

Gidecek 
Ankara, 22 (Huaual) - lkb

sat Vekilimiz niaan sonlarında 
Atlnaya gidecektir. iki memleket 
lktı1&t nazırlarc her iki memle
ketin ticaret ye lktıaadiyatıDl 
alAkadar eden bOtDa mueJelerl 
görUıecekler •• mllabet aalq-
malar yapacaklardır. · 

Darülfünun 
Nisandan itibaren Islah 

Ediliyor 
Ankara, 22 ( Huıuıl ) - Da· 

rlllf llnunu ıslah edecek olan 
profea&r Maltin mukanlHI Ve
kili er Heyetinde kabul •• taadik 
edilmiıtir. Profesör bu aene Da• 
rlllfllnunun ıalahıoı çalaıacak Ye 
ayda ( 1600 ) kUaur lira maaı 
alacak, bir aeneda Dç ay meı:u11 
olacaktır. Aynca profesöre 1600 
lira yol masrafı verilecek ve bir 
niaanda ıslahata baılanacakbr. 
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Memleket Manzaraları 

• 

Bu Sene 
• 
lzınir'de 
Hayat Ucuzladı 

İzmir (Hu usI) - Son zaman• 
larda istihsal mıntakalaramızda 
bayatın hergtın biraz daha ucuz:· 
lad ğı nazara çarpmaktadır. Bu
nun muhtelif sebepleri arasında 
fazla iatibıalit vo noksan ihracat 
öuünde, mahsul fiatlarının dil~ 
mesi hayatın ucuı.lamasına en 
kuvvetli bir Amil olarak g6ste· 
rilmektedir. lktısadl zaruretler 

önünde, az kazancın da hayatın 
kendiliğinden ucuzlamaaına vesile 
olduğu iddia edilmektedir. Altan 
luymeti nazarı itibara alınırsa, 

bugtinkn yaşayıı şeraitinin, umu
mi harpten evvelki ıeneler yak· 
la t.ğı görnlebilir. 

Geçen senenin aynı aylannda 
114 lira geçin on Uç çocuklu, bir 

ana Ye bir babadan mfirekkep 
bir ailenin bu sene 87-90 lira 
ile geçinebileceği an1a~ılmaktad .r. 
Bugtin 87-90 lira, normal bir ge
çimden yllkseldir. Orta halli bir 
ailenin geçinme ine 40 • 60 lira 
tahsis oiilebilmektedir. 

Bugllnlı:n yqayıı ıeraitinl 
daha iyi anlamak için memleke-

tin aigara •arfiyabna dikkat et
mek kafi gelir... Evvelce Tnrki· 
Jenin başlıca şehirlerinde olduğu 
kadar da lzmirdo de en fazla 
aadedilen sigara (Yenice) idi. 

Bogtın lzmirde, hemen her 
k3ıede Köylll ve Halk sigarası 

ıat~n bir iki kişiye tesadüf et• 
aıek kabil oluyor. Kö~e ba~Ja
nndan g lip geçene: 

- Beyim köy1U sigarası!. .• 

Diye sigra aatmak teklifinde 
· bulunanlar muhakkak ki, Yenice 

ıigaraaı aatan bayilerden fazla 
ıfirllm yapıyor •o faı.t kazan~ 
temia ediyor. · 

Buna mukabil giyinecek etya 
ttz:erinde, geçen senelere nisbetle 
bariz bir pahalılık vardır. Bunun 
aebebi kontenjan ve takasLr. 
Bllhasaa taka la memlekete giren 
mallar yüzde 25-30 derecede 
pah lıya mal olmaktadır. - Adnan 

Soma'da 
Zeytin Fidanları Islah 

Ediliyor 

Soma (Hosust) - Zeytin a§'aç
larının hudanmak suretile ıslahı 
için kursa iıUrak etmiJ olan Zı· 
raat memuru ekrem Bey, zeytin 
fidanl ğında ağaçlara mahıul bu
dama11 yaparak ze1tincilero ıslah 
yollanm öğretmiye bqlamııtar. 
Zeytin ağaçlan g'&sterilen numu
neler veçh h budandığı takdirde 
alınacak mahsul birkaç misli faz.• 
la olacaktır. 

Ekrem Bey aynca zeytin yağ
larının filitrelenmeai usutlerini de 
~ğretmektedir. Yakında gerek 
budama, gerek filitre usullerini 
G~retmek Uure köylere çıka
cakbr. 

Filokseradan harap olan bağ
lar Amerika çubukları ile tecdit 
edilmekte, pek mebzuJ olan çit· 
lenbik ağaçların ise Ayıotap fıs
tı,iı şısı yapılmaktadır. 

Hnva müsait gıttiğf takdirde 
bu sene tütün mahsulil de pek 
uefiı olarak istihsal edilecektir. 
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Musahabe 1 
Klasikler 

Edirne Musevilerinin Ç Ve 
ayı Hakikat 

Bu Çayda Herkes Türkçe Konuştu Ve 
Türkçe Temsiller Verildi 

Edime, (Hu
ausi) - Yaya ola• 
rak dllnyayı gez:• 
ineye çıkan TUrk 
seyyahı İbrahim 
B. Balkanlardaki 
seyahatini ikmal 
ederek Edime
ye gelmiştir. İb
rahim B. Asya, 
Afrika, Avrupa 
Amerika vo 
Avusturalyayı ba~
tıın başa dalar 
mı~t.r. lbrahim 
B. ıeyahaUno 
1912 eneıinde 

başlamııtır. Bura
daa lstanbula, 
oradan Ruıyaya 
gidecek avdetinden ıonra da 
seyahatnamesini yazmıya ba,
layacaktır. 

Söz DarJame FaallyeU 
Söz derleme laaliyeti devam 

etmektedir. Şimdiyekadar derle
nip merkeze gönderilen kolimo
lerin miktarı 30{) dür. 

Edirne Muaavll•rlnln Çayı 

Şehrimizdeki Uhuvvet Muıcvl 
kulübll bir danslı çay tertip et• 
miştir. Bu çayda sade Türkçe 
konuşulmuş, Türkçe temsillu 
verilmiştir. Müaamue latiklil 
marşı ile baıtamıştır. 

)1. Vilayet umumi mecliainden 
AlpulJu'da başka bir vazife aldı-

Mürefte' deKrzamıkj 
Hastalığı Var 

Bir Buçuk Ayda 250 
Çocuk Öldü 

MUrefte ( Hususl) - Kıumık 
bnsialığı devam etmektedir. Dok
tor ve eczane olmadığı için haa

talılda mUcadele pek güç olmak· 
tadır. Bir buçuk ay gibi kısa bir 
r.amnnd Şarköy, Mllrefte ve ha· 
valisinde 250 ç-0cuğun 6ldilğü 

öylenmektedir. 

Müreftede nlifus kesafeti on
biuden fazladır. Mevcut hükumet 
doktorları \'e aıhbiye memurları 
mOcadeleye kifayet etmemek· 
tedir. 

Polatlı'da 

Belediye Kasabanın Temiz
liğine itina Ediyor 

Pulatlı ( Hususl) - Kaza hel"
gftn biraz daha inkipf etmekt• 

dir. Belediye çeıme baılannda 
çamaşır ve bulaıık yıkamayı men
netmiıtir. Kasabanın temizliğine 
bilhassa itina edilmektedir. 

Kasab ela hayat çak acuzd\D'. 
Yumurta kırk paraya, birinci 

ekmek ı kiz kuruşa, ikinci ıek

mck yedi kuruşa, halis tereyağı 
ıeksen kuruşa aatılmaktadır. 

Burada ilk defa Türkçe ıalAt 
okunmuş ve bUyük bir alaka ile 
din:enilmiştir. Halk Türkçe salAt
tao çok meınnundur. 

Edirne Beledlye81 

lı için istifa eden Dr. F azıt Şakir 
Beyin yerine yedek azalardan 
Dr. Fuat B. azalığa ıeçilmiıUr. 

Beledıye Faa:ıyeU 

Edirne belediyesi son glln
lcrde faaliyetini arttırmıştır. Ba• 
dema haf tanın muayyen gllnlerin
de belediye arabaları şehrin 
muhtelif yerlerinde dolaşarak 
cvlerdekt ıUprOteleri alacaklar
dır. Bu iı için ıehir yedi mm
takaya ayrılmıştır. Hergiln bir 
mmtakanm ıliprünUlsQ kaldırıla• 
caktır. 

Edlrnede Hudut Haricine 
Çıkarden?ar 

Biray evvel hududu geçip 

:.:tirneye iltica 
eden iki Bulgar 

askeri hudut ha• 

ricine çıkanlmış• 
lardır. 

Kurbanda Yapı
l•c•k Maçlar 

Ankara liıesl 

lıcilerf kurban 

bayramında teb

rimize gelec:klel'., 

bayramı bura

d geçirecelder, 

1apaçaklar 

•e halk e•inde 
İ>lr temıll •ere-

eeklerdir. 

1 
Edirne Hlmayel Ettallnln Faallyetı 

Himayei Etfal cemiyeti zengin 
•e orta halli ailelere birer kum-
bara dağıtarak ba kumbaraların 
yemek odalarına konulmasını 
tavsiye ctmiye karar v~rmiştir. 
Sofrada yem ek yenirken aç vo 
kimsesiz çocuk'an dOşOnenler bu 

kumbaralara diledikleri kadar 
para atacaklardır. Kumbaralar 
her ay evlerden toplanacak ve 
boşaltıldıktan ıonra takrar aynı 
evlere iade editcektir. 

Himayei Etfal bayram mDna• 
eehetile kimsesiz fakir çocuklara 
çam af ' l".ı çorap, ayakkabı tevıi 
edecektir. 

Gelibolu' da Bir Orta 
Mektep Açılacak 

0.-t• mektep rapılmaeı dU•UnUl•n binalardan biri 
Gelibolu (Huıust)- Gelibolu- kereler cereyan etmlJ. neticede 

da orta mektep tuiıl haberi bu- mektebin teıiai için halk her ı .. 
rada allka uyandırmı~tır. Bele- dakArlığı gö~e almıştır. 

. . . • Mevcut bınalardan haotfdnhı 
dıye daıreıınde ehemmıyetll bir mektebe tahıia odilmal mu~afık 
toplan,b yapılmıı, hararetli mUza- olacağı tetkik edilmektedir. 

Menemen'de 
.. , 

Y ıldızeli'nde 
Gediz Köprüsü Tekrar 

Beton Olarak Yapılacak 

Menemen (Huruıt) - Ene!ce 
ahıap olarak iap edilmiı bulu
nan Gediz k&prftallntın yeniden 
beton olarak lDfaaına karar •e
rilmi§tir. 

Menemend• SISz Derleme 

Menemen (Husu11) - Söz der
leme faaliyeti hararetle devam 
etmektedir. Şimdiye kadar der
leni p merkeze gönderilen kolime 
adedi yediyUaU aeçmiştir. 

Bir ihbar Bir Kavgayı 
Doğurdu 

Yıldızeli: Sı•as ( Huıuıl) -
Osman isminde bir adamın yap
bğı ihbar &zerine orman memur-
ları 485 kaçak ağaç yakalamıılar 
Ye müsadere etmiflerdlr. 

Müsadere edilen bu kaçak 
ağaçlar Mehmet isminde bir ada· 
ma aittir. Mehmet bu ihbardan 
dolayı Osmana moA"ber olmut •e 
kavga etmiıtir. Bu kavga netlce
ıinde gerek Mehmet, gerek o .. 
ınan ağır ıurette yaralanmaılardır. 

Namllala Ato 

Gerek Yunan ve Latin mu
harrirJerinint gerek On - yedinci 
asır Fransız muharrir!erinin bil· 
yükleri gibi küçüklerini de, ara
ııra olsun, açıp okumak çok 
faydalı bir şeydir. Romantiklere 
ancak cidden güzel. yeni, derin 
şeyler ıl>yledikleri zaman tabam
mUJ edilebilir ; çUnkn hepsi 
böbDrlenir, gurur İhe ancak ta• 
mamile haklı olduğu zaman biıf 
rencide etmez. 

Bizi tevazua davet eden 
klasiklerin kendileri de mnteva
zıdır. Kendilerini göstermek için 
yeni, emsalsiz feyler ıöylemelr 
değil, ister yeni, ister eskt olsun 
doğru bildiklerini bize de bildir
mek isterler. fiugüokü gençleri
mizin bir ecnebi dili bilmiyenlerl 
lıiçbir fey okuyamıyor s ne yazık 
ki bilenleri do zamanımız·o en 
acaip kitaplarını, kendilerine 
insan hakkında en eaaslı ve 
deiiımez hakikatler öğretecek 
olan kllsik eserlere ti'rcih 
ediyorlar. 

Bugllnlerde iki .. küçllk,, Fran
sız klasiğini okuvorum. Ne La 
Bruyere, ne de La Rochefoucauld, 
isimleri ile insanhğın ilelebet 
iftihar edeceği adamlardan değil• 
dir. Fakat ikisinin de kitaplarını 
açıo, içinde birçok ıuallerinize 
ce•ap bulur ve yahut inandığımı 
birçok teylerin size ancak kibri• 
niıl okşadığı için doğru gözük
toğnnn enlars:nız. Her klaaik 
muharrir gibi La Rochefoucnuld 
da, La Bruyere de sizi ıizden, 
yani en bllyük düşmanınızdan 
kurtarm1ya çabşar. 

Klasik, kendi 16ylediğinl 

cerbetmckten de çekinmez. 
Niçin çekinsin ? Hakikatler, 
biribirini nakzederelc itmam 
eder. lıte La Bruyere'in 
iki 93ztl: 

• Kitap yazmak da, aaat yap
mak gibi bir .. metier,, (birfetjtir; 
muharrir olmak için 1adece ıeld 
olmak klfi değildir.,, 

lıte udcce fıtri kabiliyetlerine 
gO•enenlcrin düşünmeleri lizım 
gelen bir ıöz. Fakat La Bruyere'io 
bu dSıO, birçok bayağı kafala• 
rı.ı da işine yaram ştır. Bir ıaat 
yapar gibi kitap yazanlar, yani 
bir yazdıklar.nı mütemadiyen 
tekrar eden, halli başkasının 
yaxdığını tekrar edenler de oldu. 
Fakat kabahat La Bruyere'io 
değil; çUnkn ı6zftnll tashih edi· 
yor: 

.. Okuduğunuz bir kitap kafa· 
nızı yükseltiyor, aize as:lce, civan• 
mertçe biıler veriyorıa, onun 
l.akkıoda hUkmDnüzU vermek için 
ka:do falan aramayın; o ki ap 
iyi •e itini bilen bir işçinin 

eseridir." 
Uikkat edilince bu ı&z evveı.. 

klDI hem cerh ediyor, hem de 
tamamlıyor. Bir kitap yazmak 
için bir takım kaideleri unutma
mak llzımdır; onlan unutan mu
harrir okunmaz uerler ya:ı:ar. 
Fakat o kaideler, gaye değil, 
ancak nsıtadır; çünkD bir kitap 
olnnaabiliyor, tesir ediyorsa artık 
oDan kaidelere uyup uymadığınl 
aramak boıtur. Bir .ene DarnJ. 
bedayi' de atlka ile dinlediğimb 
bir piyes için arkadaılardan birlı 
.. Ama bu tiyatro değili,, demiştL 
La Bruyere'i okusun. hakıuzlığını 
aıılar. 

Aııl hakikat biç bir formOJe 
ıığmaz, biribirinin aksi iki fo'f'" 
m61den '1kar. Bunun için inıan 
kendi kendini nakzetmekten kork-
mamabdı' 
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• 
lngiltere 'de 
Esrarengiz 
Bir Tevkif 

Londranın meıhur blr kulesi 
·-J~n-g_i_lı-.z-IJ-ü---· vardır Ye asırların 

yadigarıdır. Bu 
kiımeti l:Jir kulenin muhafız· 
Şeg Söyle- farı, tıpkı eski 

miuor zamanlarda oldu-
ğu gibi garip bir kıyafet taşırlar, 
ellerınde yine eskisi gibi teberler 
vardır. Bu kule timdi, kısmen 
müıe, kısmen aakeri hapishane-
dir ve bir mUddetten beri, kule
nin hapishane ittihaz olunan 
bahçeılnde esrarengiz bir zabit 
dolaşmaktadır. Senelerdcnberi bu 
bahçede kimse görünm~diği için 
birdenbire bir zabitin beliriver-
mesi, dı~arıdan içerinin ms.nzara• 
ıını gören halkı meraklandırm fı 
bahçe parmaklıklarına yüzlerce 
lnaanm birikip içerisini bcrgüaı 
ıeyretmelerini mucip . olmuştur. 
Vaziyetin tuhaflığı şundad.r ki bu 
ıabit yalnız değildir. Yanında, 
diğer bir zabit daha vardır. Fakat 
biri kılıçlı, öbürü kıhç111zdır. 

Kıl ı çsız zabitle kıl çh zabit 
konuş'llamaktadırlar. Yalnız, biri 
6bllrilnll gölgeıi gibi takip el· 
mektedir. Londra s;:azetelerinin 
bu esrarengiz hadiseyi mey
dana yurmalarına rağmen ln-
sıiliz hlikOmeti uzun zaman bu 
huıusta ağzına açmamış, niha· 
yet gayet kuvvetli objektiflerle 
ıabitin dışarıdan reımi almmca, 
kısa bir surette Taziyeti efkArı 
umumiyeye izah etmiştir. Bu ma· 
liimata göre, esrarengiz zabit 
lıkoç alaylar na mensup bir ruü· 
!Azimdir. Adı Bayyi Stuard' dır ve 
devlet e&rarmı faş etmekten maz· 
nu11dur. Fakat bu sır ~ime ifşa 
edilmiştir 1 Burası meçhuldür. ,.. 
Romanya'nın dahili vaziyee 

tinde karıı ıkhklar devam 

Romanya' da 
/(argaşa· 

lıklar 

ediyor. Bunun ne· 
ticesi olarak, ge
çen giln, Bef grat
tan Bükreşe gelen 

karalın anası Kıraliçe Mari'ye kar
tı da bir takım nilmayışler yapıl
ın ıtır. Kıraliçe, Bükreşe gelmiı 
ve husust vagonu bir kenara 
~ekildiği bir ıırada b.eı yüzden 
faıla nümayifçi amele vagonun 
etrafım alarak iş ve ekmek isteriz 
diye bağrışmaya başlamışlardır. 
Vaziyetin fena bir tekil alma1m• 
dan korkan hükOmet bir tabur 
ukerle nilmayiŞçileri dağ tmıştar. 
Bundan b11şka karal D karııile ay• 
nlmas na ıebep olan ve halk ara• 
11nd• karala karıı için için mu
habbetıizliklerin uyanmaaını in
taç eden meşhur madam Lnpea
ko da alelicele RomanyaJan ay• 
rJlmıJt Niae s;ıitmiıtir. Karaliça 
Marinin, oğlu Kıral Karola, tah
tanı oğlu Mişele bırakmasını tav• 
aiye ettiğine dair bir takım riYa• 
yetler dolaımaktadır. 

• 
Amerika Reiıicl1mburu M. 

Hoover, bet martta mey. 
-M-.-H-o-v-,-,-e-. kıhi M. Roozvelte 

J 
. . bırakarak vatan

i Teklıflerı daşl•n araıına yi· 

ae baait bir vatandaı ıibi dahil 
olacaktır. M. HCiover mllheadia
tir. Reiscllmhur mevkiinden ay• 
rddıktan ıonra tekrar etki meslee 
ğine döneceğini zanneden birçok 
müe11eaeler, daha ıimaiden, ken
disine vazifeler teklif etmektedir· 
ler. Fakat M. Hoover bu teklif· 
lerden henüz hiç birini kabul 
etmemiştir. 

Maksadı, bir müddet, umumt 
ıiyasl vaziyeti takip etmek Ye 
ıonra hir karar vermektir. Eğer 
yeni Reisicümhur M. Roozveltin 
idaresinde her hangi bir akıaklık 
g6rcctk olursa ıiyasl hayatta:ı 
ayrılmıyacak, aksi halde mühen
diıliie koyulacaktır. 

SON POSTA • 

ESKİ KAFES ARDI HAYATI 

Mani Çekmek, Gece Topluluklarının 
Başlıca Eğlencesi İdi ! 

---~~~~~~~ 

Mani Nasıl Çekilirdi? "Ahtım· Mı Büyük, Bahtım Mı 
Büyük,, Diyip Nasıl Niyet Edilirdi? 

T amdıkfardaa yaıı yetmişi 
geçkin bir haminne •ardır. Ge
çen akşam, bana dert yandı: 

- Ah, oğlum.. nerede o eski 
toplantılar? Nerede o eaki eğlen· 
celer ?.. Şimdiki gençlere, Allah 
vermi~ bir zıplama.. vermiş bir 
adam çekiştirmesi... Vermİ!J bir 
hoppalık... Bizim zamanımızın 
eteği belinde tazeleri, aralarında 
ne güzel gec~ler geçirirlerdi. 

l-laminneyi ıöyletmek için iyi 
bir fırsattı bu .. 

- Peki, dedik, ıi:ı nas ıl eğle
nirdiniz bakal ım? 

Şakakların n iki yanına dökil· 
len k nah :saçlarım elile düzelte· 
rek gülümsedi: 

- Nası l eğleneceğiz? Tatlı 
tatlı maniler söylerdik. " Elim 
üstilnde kimin eli var. " 

"Tura!"' 
" Kovuklardan balık kaçta ", 
" Kald.r Kald.r yine vur " , 
" Uzun uzun urğan " , 
" Turşucu başı " , 
.. Alaylar, alaylar " 
.. Şeytan ölüsü " , 
Daha böyle ne oyunlanmız 

vardı. 
BUyllk hanım, baıınl manalı 

manalı aalladı: 
- Hele o manilerimiz, hele 

o manilerimiz .•• 

çıkan taze, odadakiler, el çır
parak bir ağızdan çığlığı baa:nca, 
utanc odan kıpkırm zı kesilirdi. 

Kocası, üstüne evlenen bir 
karlmcağıza ıeytanan iti yok, 
ıöyle bir mani düşfirüverirdi: 

Fırın tıstO rıde fırın, 

Duyun ko ıntular, duyun, 
Y llr Osta ıne evlen mif, 
Yll rcğlme ta.9 koyun! .• 

Baıı maniler, sitemle dolu 
idi: 

O iterim elin;zden 
Kurtu la. ın d ilinizden, 
Yı ' lba' ördek olsam, 
Su içmem gö'OııUzdo n ... 

Yahut bahttan şikAyet olu· 
nurdu: 

Eli i ee ıı den, y tlz benden, 
Dertli mi öksnz be nden. 
Gaın yard rn vefalıdır, 
Hiç çcvirımz yüz be nden\ 

Kendini dirhem dirhem .. tan 
aııklar ıöyle söylerlerdi: 

Yarim yar ise . gelsin, 
D:ı ğlar kar fıse gels1n, 
Da· a yar mı bulunmaz' 
Aklı var iee gclılol 

Baıı manilerde kıı oğlana, 
oil.ın kıza bilğiçlik taalard.ı 

Benim çocukluğumda hlr Hat
çe Hanım vard1. Tamam bet bin 
mani dilzdüğilnO ıöylerdi. Kalın 
sesli, IAfını sakınmaz, erkek ıl
bi bir kadındı. 

Bu Hatçe Hanımdan dinledi-' 
ğim manileri, bir araya topla
mııhm. Bilyllk Vefa yangınında 
hepsi yandı. Şimdiki manileri 
görüyorum, dam üıtıinde aakaa• 
ğan, beline vurdum kazmaylan .• 

Başı belli değil, kuyruğu bel
li değil.. Geçen giln, bir yerde 
bize küçük çikolatalar dağıttılar. 
içlerinde mani v~rmıı meğerse •• 
Amma, ne maniler, ne maniler .• 

Elini alnında gezdirerek bir 
mUddet hafızasını zorladıktan 
sonra buldu: 

Aç gözilnft işin e lAyiklle kıl nazar, 
lı i ıten geçerse, etmeyesin A.htııarl .. 

Şimdi bu da mani mi allahı-
nızı severseniz.. Dedim ya, ne o 
eski maniler kaldı, ne de o eaki 
maniciler .•. 

Hiçbir ev yoktu kl, Hıdrellez 
f çin evin do mani toplam&11a. 
Toplanan maniler, bir toprak 
çömle" içine konulur, çomleğin 
ağzı ıımııkı bağlanırdL Hıdrellez 
sabahı erkenden gol ağacının 
dibine gidilir, çömleğin baıına, 
kUçük bir çocuk oturtulur, ma
nileri besmele ile o çekerdi. 

Herkes, kendisi için çekilen 
maniyi, ıenesine kadar aaldamı-
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Kuruçeşme' deki 
Kömür Depoları 

Kuruçeımede ilk ~nce Şirketi 
Hayriye aahile pek yakın olan 
adacık~a kömOr tozu y1Ad1. Oa 
bet metre )Üksekliğinde yığıb 
olan bu tozları, yazın mOtema
diyen eıen meltem, aabildeld 
evlere, yal.lara getirmiye baılach. 
Pencereleri aç.k kalan odalarda 
oturmak ve döşemeleri muhaf .. 
ıa etmek imkansız oldu. 

B.slediyemizio mOsaadeıile 
Sarrafburnundan Defterdar bur
nuna kadar aahilde yirmi bir 
depo peyda oldu. Yüzlerce eY 
kömUr tozu yağmuru altında 
kaldı. YUzlerce aile bu depoların 
kaldırılmaaıqı veyahut fenni bu 
ıurette muhafaza altana ahnmaaı
nı iıtediler. Bu talep nedenı6i 
heoOı bir netice vermedi. Ancak 
7enldea depo teaiıine mllaaade 
edilmedi. Fakat on altı depooua 
arkasında ytızlerce ey bulunuyor 

Bu halk mütemadiyen k5mDr
tozu yutarak ölmiye mahkGm bu
lunuyorlar. Bu biçareler mabk .. 
meye mllracaata mecbur oldular4 
Mahkemeden alınan karar Ozerl
no bakb oldukları ıabit olaa 
halk, fırkaya müracaat ettL 
Fırka yaptığı tetkikat netic .. 
sinde bu depoların uzak ola11 
arsalara nakledilmeal milna1ip 
olduğunu bildirdi. Sarraf bur
nundan Kuruçeşme lskeleıine 

kadc1r yllılerce e•de oturmıya 
mabklim olan aileler bu mUthit 
feliketten ne zaman kurtulacak. 

Kuruçeıme ahalist ndon: Necml, 
KAmlrao, Halim. Kemal 

Radyoda IY:illf Marş 
Tnrkilm. Türk harımın muha• 

faıasmda her Tilrk gibi kııkancım. 
Kazam.zda Halk evinde ve bO
kOmet tabibi Remzi Beyin e•inde 
birer radyo var. BlltUo kaza •• 
genç.ili( :bu radyodan istifade 
ediy Tnrk milli marıınıa 
radyoC:la Çalınmasını ve bu yllk
ıek marıın bu cihanda dinlen
meainl istiyoruz. lıtanbuldald 
darDlfünun gençlerinio fikirlerine 
iştirak ederim. 

Söğüt: lf .Rahmi 

Sonra, izahat verdi: 
- Efendim; mani ıöylenecek 

mi, ev halkı iki bölnk olurdu. 
Gençler bir tarafa, yaılılar bir 
tarafa... Maniler, ceviz tııtOne 
sedefle l1lenmiı bir kutuda ·durur 
bazı evl~rde kutu yerine çömlek 
kullanılırdı. 

Yemenim allı idi, 
Ortası dallı idi, 
Senin yar olmadığın 
Evvl'lden belll idi .•• 

Bazılanncla da 
Heri nrdı: 

kııkançlıtın 

)'a mecburdu. [ 
Bundan başka Hıdrellezde de-

nize istida vermek adeti de 
vardı. ---------"!imi----' 

ı 
Cevaplarımız 

Kutu, yahut çömlek ortaya 
ıelince tazeler araıında bir fıkırtı 
baılardı. lık maniyi kim çeke
cek? Bu iş, bayağı metele olurdu. 
Uyuşulamaua, rifa çekilirdL Siz 
buna kur'a diyorsunuz galibL. 

Rifa, ıöyle çekilirdi: 
Toplant.da bulunan yaılı ha· 

mml•rdan tıç kişinin isimleri ayrı 
ayrı kaiatlara yazılıp tabağa 
konur, taıelerden biri, bu klğıt• 
lardan raatgele birini açıp okur· 
du. KAğıtta kimin ismi yazılı 
ise, ilk maniyi o çekerdi. Malum 
ya, bizdeki maniler... H~pisi 
aşka meşke dair... Bunlarm için
de bale pek mUnasip düşenleri 
olurdu. Mt'selA nişanlı sından zorla 
ayırtılmıı bir kıza, sevgilisi ıitem 
ederdi: 

c K öprünün altı d iken , 
Yaktın uonl gill iken, 
Sen ellerl<l uyu,tun. 
B;;n oldum kahır çeken .. > 

Ke.1diıine böyle bir mani 

Hen ııevıntıtm, ı'ze ne 
Vıırıtbilsom izine, 
Vıllabl kan ederim 
Yllrimle çift gcunel ... 

Kiminde pişmanlık aezilirdh 

Ycıil muma uıaırdım, 
Ş . ındaıııma doldurdum, 
Eloğ: u neyim idi, 
0111 benzimi soldurdum? •• 

Ha1ıh ber maninin kendine 
göre hoşa gider bir tarafı var
dı. Maniler, çekilirken kime 
ne doıtoğllnO 6ğrenmek için 
berkute bir merak uyanırdı. 
Odadakilerden manisi çekilmiyen 
kimse kalmadığı zaman orada 
bulunmıyan hısım akrabaya konu· 
komşuya eşe doıta ı ra gelir, 
bunlar için de ayrı ayrı maniler 
çekilir.di. 

Eski hanımlar içinde, gayet 
güzel mani düzenler vardı. Baş· 
ta oyalı hotoz, arkada dört peşli 
entari, mindere çlSrekleme otu• 
rup arka arkaya yirmi otuz mani 
ı.ralayanları bilirim. Hiçbirinin 
ne okuması vardı, ne yazması .. 

Fakat aöyledikleri manilere 
deime kitipler kuıur bulamazdı. 

Kağıdın Dıtilne yuılan JUi Antalya'da Zıy a Beye: 
ıu idi. Söylediğiniz ıinemaDJD b&yle 

•Arzılıal tonttum deryaya, 
Derya ı unııun mevl!yal,, 

Dent&in dalgaları kAjıdı alıp 
götürUnceye kadar çoluk çocuk 
sahilde bekleşirdik. Klğıdm yazı 
olan tarafJ, denizin Dstilne ıelir11 
bu, iılidamızın kabul olunduğuna 
lıaret aayılırdı. Bir Adet daha 
vardı: 

Hıdrellez geceal lusmet açık· 
lığı için toprakta ekili duran iki 
bat aarm:.ak, tepeluiuden ayni 
boyda kesilirdi. Bu sarmııakların 
birisi aht, öteki de bahtta. 

Geceden: 
_:_ Ahttım mı bUyllk, hah-

. tım mı büyük? Diye niyet edilir
di. Sabaha kadar baht sarmısağı 
aht sarmısağmdaaı fazla büyU· 
mUşıe, genç kızıo kısmeti açaldı •• 
G itti.. Yok, aht sarmısağı daha 
fazla boy atmışsa, O ıene için
de kı.ta kısmet met çıkmayacak 

demekti." 
Büyük hanımın, eski gece 

topluluklarındaki oyunl~ra dair 
anlattıklarını i•lecek yazımda 

bekleyiniz. *• 

bir film göstermemeaf, ticaret 
endiıesinden ileri gelmektedir. 
Halk maale1ef aşk ve macar• 
filmlerini tercih ediyor. Sıhhi ve 
ahlAkt filmlere rağbet g8ıterml• 
yor. Bu vazifeyi dHlet ve b .. 
lediye mileeıseseleri yapmahdır. 

Türkiyede Arap Gazetesi 
Kudib, (Huıust) - Geçenler

de içtima eden Arap konırell

nin ittihaz ettiği kararlar ar .. 
ıında Arap milletinin naıiri ef. 
kin olacak bOyilk bir ıaıete 
neşredilmesi do vardı~. Kongre 
Arap memleketleri ecnebilerin 
tahakkümü alt.oda olduğu içia 
bu gazetenin Türkiyede neşre
dilmesini de karar altına almıı
br. Kongre namına Türkiye bü
k\imetine müracaat edilme11i ve 
bu gazetenin neşri için mOsaa
de istenilmesi ıçın bir heyet 
seçilmiş ve müracaat yapılmıştır. 

Türkiye hükumetinin vereceği 
cevap buyuk bir alaka ile bek· 
lenmektedir. 
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Bu ~agfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lt,nur Ve tütün Düı ·ya 
Matbuatını Size Getirir. 

------~-

Bavgera'nın 
Vahşi 
Adamı 

Bavyerahlar bira içmekle ta
nınırlar. OUoyada eıı çok bira 
içen insanlar Bavyera halkıdır. 

Bira arpadan yapılır. Ba'f)'e

raı.Jar. tabiatin kendilerine Yer

diği bu hediyeyi takdis için her 
ıene bir k r eğlencoıi yaparlar. 

Bu eğlenceye bütün köyll11er ye . 
yerliler iıtirak eder. Çalgılar 

. calmır, danılar yapılır, akıama 

kadar eğlenilir. Eğlence için de 

daha ziyade aiaçlı dağ etekleri 
Hçifir. 

Bu eğlencelerde halkı etlen
dlrenlerden biri de burada rcl-' 

mini a6rdlliilnllz yabani adamdır. 

Bu adam hakikatte yabani 

değildir. Fakat Afrika kabilele

rinde olduğu gibi, kendisine ta• 

biatin bir mUmesaili ııfatına 

vermek llzero baştan başa çam 

dallarile örtllnUr. Elbisesi çam 
çalılarından yapılmıştır. Bu kıya· 

feti!e ortaya çıkar, muhtelif dans· 

lar yapar, ve balkı eğlendirir. 

Danslarda, oyn:yanların her 

biri muhtelif ıeyleri temsil eder· 
ler .. Biri arpayı, biri buğdayı, biri 

ağaçları temsil eder, ve seneler
denberi devam · eden bu .an'ane 

hiçbir vesile ilo ihmal edilmez. 

~ON PO~TA Sayfa 1 

İN ANILMIY A CAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
"Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makale:eri Bulacaksınn. 

; . 

Bir Hint hamah, 190 kilo ağır· 
lıj'tnda bir 1andık kitabı Oç aa• 
atte 12 kilometre meaafeye 15-
tGrmOıtür. 

, . p 1 

G,ce yansından tim• 
diye kadar J/4 zaman 
reçmı, .... thndlden 
rec• yara•••• 112 sa
man var•• timdi aaat 
lıaçbr 'I Cenbı .re-

1ecek .hafta 

Bu :ıat dOnyanın 
en uıun ıo.f o
yununu oyna• 

mıttır. Bu oyuod:a 
top bir delikten dl· 
terfoo atalar. Bu adam 

topu bir delikten d ter dellt• 
ata ata iki buçuk aaat 701 al• 
m•tt lb87 dar be •armut •• 50 '" 
kilometre ·meHfe katetmltllı-• ,.....,...:: 

Belediye Reisini 
Tarttıkları 
Şehir 

____ ......._....W T 1 -1 ="' 

1 - MlllAıım Ryan tayyare

nin bomba hazneıindo ıoyu

nurken birdenbire tayyare bir 
bava boıluğuoa ,arparak dOt
mlye baıltyor. 

2 - Tayyare okadar ıOratle 
dOıOyor kl MUllzım Ryan bir

denbire kendini hayada buluyor. 

3 - Fakat talle bakın ki 
MUllzım Ryan dOıerken tayyare 
altına geliyor •• o da tayyarenin 

içine dD1Up kurf\Jluyor. 

MDllzım Ryanın bqına aelen 

kaza. hiçbir tayyarecinio ba· 
ı·na gelmemiıtir. Müllzım Ryan 

Amerikan orduıuna menıup 

bir tayyarecidir. Emrinde bir 

bomba tayyareal vardır. Sı

cak bir hayada yalnıı hafif bir 

ya:ı tayyareci elbisesi giyerek 

Arap Çöllerinde 
Çöllerde en iyi aeyahat Yatı· 

tası devedir. Kumlu çölleri bu 
hayvan kadar aabru sllkdn Ue 

yarıp geçen iyi nakil Yasıtası 

yoktur. 

Yerli eşraf ve ıeoglnler, çöl· 

de deve ile giderken üzerini bir 

oda haline çevirirler ve bu oda 
içinde giderler. 

F asta da zenginler çöilerde 
bu seyyar kulübeler içinde ıt

yabat t:derler. 

pllotla birlikte ha•aya 70kıelf· 
7orlar. Bia metre yllkıekliğe 

çıkınca hava birdenbire aoğuyor, 
MOIAzım Ryaa Oıllmlye baılayor. 
Bunun llzerine bomba haznealade 

bulunan yQn ceketini geymek 
lbere ayala kalk•yor. Elbiaeıini 
çıkarıyor ye tam 1eleğinJ baıın
dan geçireceği ıtrada birdenbire 
tayyarenin ayaklan alt.ndan kay• 
dağını Ye keodiıinln havada mu-

allakta kaldıtını g8rUyor. · 

Filhakika tayyare birdenbire 

bir hava boıluğuna raatgeliyor 

ve mntblı bir ıUrıtle •ıatı ç8-
kOyor. Okadar ıDratle ç6kllyor 

ki, bomba hameainde ayakta 

duran Ryan aynı ıDraUe a,ağıya 

inemiyor, hayada. kalıyor. 

Fakat· bereket versin tanare 
tekrar yOkıelmiye başlıyor Yo 

Ryan qaj'a dDımlye bqlarkea 
tayyare:rl albnda buluyor ve tek• 

rar bomba mahzenine atlayıp 

derhal ıım11kı tutunuyor. 
Pilot derhal 7ere hılyor. Fa

kat bir de bakıyorlar ld RyUID 

kundurası dart yerinde11 kuilmlf 

tayyarenin lçl ku "1adedlr. 
Kuundurayı kHen tayyarenin 
perHnealdlr. Ryan havada kaldıiı 

ıaman ayalı tayyarenin pern
nealoe ~arpı:ror. Fakat ok•dar 
ıiddetll bir heyecan içindedir ki, 
bu darbeyi biuodemiyor. 

Ba kan, dOnyada hiçbir laJ
yarecloln baıına aelmemiılir. 

1 

lngitterede Hırh Wykamb 
pbrinde garip bir ldet Yardır. 
Burada Belediye Riyasetine kim 
aeçilirae aeçilain, buıuıl meraılme 
le o zatı halk huzurunda tu
tarlar. 

Bu merasim, Adeta Belediye 
Reisinin makamına oturması me
raıiml gibi bir ıeydir. O glln 
blUOn Belediye wo hUk6met m .. 
murları reıml elbiselerini giyer, 
baılanna yllkıek ,apkalanna ıe
çirir, eldivenlerini takar ve me
rasime iıtirak etmek llzere Be
lediye dairesine gelirler. 

Belediye Rciıi olarak ıeçilen 
sat ta o ı On reımt elbisesini 
aiyerek misafirlerini karı:lar. Bir 
taraftan da merasimi aeyretmek 
Oıere dıpnda halk toplan·r. 

Belediye kapıımm önüne bO
yDk bir kantar konur. Belediye 
Reiıi, merasime lıtirak eden de
YetJilerle birlikte aş ağı iner. Reiı, 
berkesin 6nUnde kantara oturur 
ve bir poliı memuru gelip kan• 
tarın Jıaret ettiği rakamı kay
deder. Bu, ıenelcrdenberi devam 
eden bir an'anedir. Belediye def• 
terinde bütün Belediye reislerinin 
ağırlıklan tesçil edilmiştir. 

Bu garip an'anenin manası 
ıu imiş: Belediye Reisi, reiılik 
makamına oturduktan ıonra şi,. 
manlarsa, kendisini fazla rahatr 
vermiş, fazla para yapmaya bai• 
lamış demektir. Bu suretle Bele
diye Reisini daimi bir kontrola 
tabi tutmak mümkün olurmuı. 
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KIZIL KILIÇLI · ASLAN Büyük Devletlerin 
Deniz Kuvvetleri 
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Şüpheli inciri Maymuna Verdim 
• 

C Battarıı. fı l ine\ aayfai& ) 
Fransa bfikOmeUnin bahriye 

btıtçeıini 928 ıeneaindenb4'rİ her 
aen& bir miktar artm11tır. 928 
senesin de iki milyar 400 . milyon 
frank olaa bahriJe blitçesi 9l9 
aeneaiııde aekiz milyon frank ka
dar ıiyadeleştirilmifir. 931 aene
ıinde ise bu rakkam iki milyar 
900 milyona yilkıeltilmiıtir. 

orta derece ıırf harp gemlll nıw 
dır. Torpido muhribi adedi de 26 
parçadır. Tahtelbahir kunetiae 
gelince; 2 parça tahtelbahir kro
vazör, 40 parça birinci ıımf tah
telbahir Ye 28 parça ildnd aıaaf 
tahtelbahir Fransa donanmumua 
denizaltı filosunu teıkil etmekt .. 
dir. 8aJ11ardaa bqka birçok tor
pil. nakliye ve iatui7onerler 
mevcııttur. 

•• 
Hayvan Kıvrana Kıvrana Oldü 

- Belkl bir a1 kadar ıDrer. 
imparatoriçeyi temizlemek ve 
pnçleıtirmek için bakad.ır saman 
bile klfl ıelmeıL Seni de beraber 
ı~HGrecelctik. Fakat ba 1eal it 
dalaa mllhim glrilldD. Ç&aktl _. 
urlar u :lzadeJer orada mahpaa. 
Zannederim ki HD de ba kapl ca 
•feriaden )Mfk boılanmaıcba. 

- EYet. MartiaL Hamam, 
kaphca . seferlerinde• hotlan
.mam. Sen çok iyi we aııel 
bir kızun. 'Tapbim lllhlar HDI 
korusun •• dileğini versin 1 

- Nafile yere dua ediyonunl 
Onlann bana dilediğillll •erme
lerine baklD kalmadı. Belki 
lllblar da bana llııet etti. 

Martinanın hircleablre ıls 
, .. 1an bopnc:h, we 10nra dinip 
"tti. 

il ·--1-1 Ben de bUflbl pek ... Uülm. 

Bapmda -- ~tll Kı
..... b..ı .. diye .. .ı,orda. 
ICobaana •• dl1• lnJaldanm• 
llaclirmlfti? Nezaketiad• mi? 
KeadW benim .. ,_damda ... 
çirdiiim qlc macvua ytlılloden 
kadmlarla llİfİil kestiifml bili
JOl'du. Acaba H•diil ama 
ae 1apacağmı ılrmek, aonra 
IMaimle alaJ etmek ml lateda"? 

Oaa baıkalarile ele b61lec• 
pb'att tam haber al•lfl m. 

Her ne ise Bapam Strama
ldm. lmparatoriçenba Jeal bir 
tlade halmuandan korkup nk
thtde içeri p.rek bul brtaı
mqb. a.daa dolaJI - mbmet 
daJaJora..., Wı•t bir erkek 
olmak clOla,..Ue ele ha minnet 
d91claium adama linet ecliforam. 

O hal;. ~tina ne diye 
.... -.? 

içime bk flphe. pdL Fakat 
lmrftmd• majtJlr olma7an ben, 
ba ıllpbeyl ~ •ili•erdim 
.. bu diifüncelerl baraktua. 

imparatoriçe beai lpmlf. lper 
a, bundan ne ç .kar? ı...,. Mar
tin• ağlam·" atll1abilir .. bana 
ne. Benim ifim harpti, 'alaat harp 
De allkadaJ itler. KadmlanB iti 
benim harcım değil 1 Ben harp 
uyeıinde bu meYkie kadar nr
c:lılDt fakat, ne tuhaf ki ba harpı 
lerl biç mi. biç habrlamıyorum. 
,nıe harp uyeainde ilerliyec~k
tiaa. Bunda hiç 1Bphe yok. Martina 
bul imparatoriçeye habrlatmıı 1 
Ona tepkklrler. F aalumı dllfOn
mekten yaz ıeçerek lmparatori
pain iradesial okumak daha de j
ra. Sarayı~ tepeaiadeJd buaail 
,...,.,. çekilerek iraderl okudum. .. ........ ,..... , .• 
I& Olau okumakta bir a ..... 
klllt .-tim. fakat Marti..ıa 
Wi1 ....... Dnı.t hapi.
baeeahh a..•Naltiula tafia .................... '°" ... 
aiftL ....... ~ ...... 
dilediiiml idam bile .-l&clrS... 
Sonra r&tbem de JeaeraUata ,ak
..Itilmifti. Jenerel 1DPf1 ela ala
cakbm. Demek ld ...... a 
bOyllk ricalinden oll•llfbım. Bat 
mwr bile beni aaymals ...._. 
rlyetinde idi. 

Vaziyetiml dDıDamey• batfa. 
clım. Daha bqlarken trampet ta-

Lndı. Maiyetimden bir uker geldi. 
SelAm Yerdi •• ptnld ğımı say
Jedt Çıktım indim. AYiada bir 
kıt'a resmi tazimi ifa etti. K·t'a 
kumandam olan zabit ileriledi ve 
bana: 

- Ceneral 1 DedL Sizi resmea 
de•let bapiıaneaine ı&tnreceğim. 

- Ne i~inl 
- Devlet hapisanell Jeneral 

n muhafızı ııfatlle. 
- O halde ha7di 1 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
Umumi haplsaneye bitişik 

muhteıem dairelerde ikamet 
ediyordum. Koatantinin formun• 
dan lllak olmıy..; bapiı .. e 
çok ıebİf bir ubaya kaplıyordu. 
Bllyllk Lir babçeal de vardı •• 
mabpuılar.n burada dolqmalar.aa 
müsaade ediliyordu. Çepçevre 
çifte bir clu•arla ~vrilen hapiaane 
cbttan da. içten de au Ue dola 
hendeklerle aaNIDlflı. Kaleli 
kapalar, laer taraftan mabafaa 
oluaayorda. Avhada mahpaalara 
dayak atmaya malama bir 7er 
yarcb. Avlanma ortamdaki bir 
oda qkeace yeri ldL Odanın 

lçbdekl tahtadan ıedire mah• 
pualar yahnlar, ve burada gazle
rine mil çekilir, yahut dilleri 
kesilirdi. Ayni odada. idama 
mabkOm olanlan 6JdDrmiye mab
ıuı bir yer de Yardı. 

Mahpuslar çok ıayılamazda. 
Fakat adi mllcrimlerden mnte
ıekkil değildiler. Bunlar ya siylal 
dlrllmlerden, yahut dini suçlar
daıı dolaya buraya tıkılmıflardı. 
Bu çe~ mahpuslann aayıaı ylla 
kadard •. Kadınlara mabaua bir 
daire de Yardı. Mabpuılara hiz
met edenlerden başka altmıı 
kadar muhaf a, ıeceli. gllndüzlll 
buraıim bekliyorlardı. Ben de 
bUDlana bllth kumandanı idim. 

Vazifeme bqbı·alı Dç gtln 
olmuştu. Mahpuslar•D akrabaları 
tarafından glnderilea eıyaya 
almalarına mllaaade olunuyordu. 
Bnttın bu 91yan n dikkatle mua
yene olunmuı lbımda. Fakat 
sabitler •• memurlar bu muaye
aeyi ihmal ediyorlardı. Ben her 
te1dea e•vel buaa dikkat ettim. 
Ve birçok .. ,ıer ketfettim. 

Mahpuı •ıarfara n aalza. 
delere incir ılnderilmifti. Bunlan 
baaa da ;Gaterdiler. Baktım, ft 

lacirleıin birinden fllpbe ettim. 

(Arkalı •ar) 

11r Son gün I ~ 
BagO.n bu btlytlk 

TOrk eseri 
ANADOLU'ya 

gönderlllyor. 
Son gftnUntlzdtlr • 

KARIM BENi 
ALDATIRSA! 

• 
YarınL U l 'nln 
933 şaheseri 
LUİ SINEMACI 

Fransa donanma11n n mUrette
bat mevcudu 2530 zabit Ye 

53, 750 neferden ibarettir. Bu 
miktar, lngiliz donanması mllr•t
tebabaa nazaran yarıdaa bir u 
fazladır. 

BuıOn Fransa donanmasının 
hakiki Ye öz kuvveti 136 parça 
irili, ufakh zırhlıdan ibarettir. 
Ton yekOnu da 450 bine varmak• 
tadar. Fakat eski ZU'hWar yardımcı 
kadroıunu te,kil etmektedir ki 
bunlar yukandald rakamın hari
cinde kalmaktadır. Derhal Uive 
edelim ki Fransa hOk6metl 1011 

birkaç ıene içinde birçok J•nl 
harp gemiai yapmıı ve eau kad
roya ilin etmiftir. Y ardama 
kadroaunda Waaaa eald gemiler 
de. 7enilerl 1apald.kça kadro ha· 
rici bırakılmaktadır. 

Harp gemilerinin taklimabna 
gelince; Fıraıısız do•nmuanm 
en bqında 11 parça bDyllk zırhh 
ıelmaktecllr. Aynca 30 parça da · 

Franus 6loaunun açık denia 
kunetleriDİD mühim parçalan 
daimi olarak Akdenizde bulunur. 

Hava kunetioe gelince; p
:r•m dikkattir ld Fransa hllk&o 
meti hava filo•una bOyDk bir 
ehemmiyet vermiftir. Buglba 
F tansa, biUftn dllnyada ea çok 
ta71areye uhip olan bir devlet
tir. Büylk devletler aruuıda 
harp tayyareleri adedi itibarile 
birinciliii kazanan Fraoaada 2097 
parça ta11are vardır ki bunlana 
milhim bir kwm femala a IOD 

eserleridir. 
Din de ipret ettijimla 8'W. 

blltla bu r.kamlar reamt lsta
tiıtik cetvellerinin zahiri meaza
raaaadan ibarettir. Gizliden pu.. 
ye ılaterilen faaliyet tabiidir ld 
buradaki malAmat&a baricindedir. 

Tr. 
(Yarın /talgo'ııııı AaN w 

deni% luınetluini o/aıgacafız.) 

Fenerbahçe spor klübil b&flamlf olduiu yeni ab&dıa 

20000 KIŞltlf TRfBONO 
ile ihata edilerek asri bir ıekil alabilmul içia 

BiR EŞYA PiYANGOSU TERTiP ETliŞTiR. 

Beher Bilet 10 Kuruştur. 
(Otomobll, Radyo, •otollkl•t, oda talnmlarile mlteacldit Awa.pa 

aeyahaflerlnden ltqka 3000 m1metll mGWat ) 
Sah§ merkezi: Bahçekapu-da Zeki Rlu MllU ıpor mağna11 

,_. Bu akşam EL HAMRA Sinemaauula.._.. 
IPEKFILM studyosunda yapdan 

T~k~ iiübö u1YU1r EC Es r 
Oyn'!yanlar : NAŞiT • HAZIM • HALiDE • ASii EftNDi 

MUAZZEZ- Ali • HAYRI Beyler· EMiNE H. vesaire 
ilive olarak: ARTiST KANI • Fransızca aözla 

.. Mümeı;silesi: MEG LEMONNlER J 
Flatlarda zam yoktur. Blletlerlnlzl evelden aldırınız. 

GEORG ALEXANDER • lf.AGDA SChNE:DER 
LEE PAitRY • HERMANN THIMIG 
Yarın •ktam ı Büyük gala olarak , 

.---. 103~. 1933 bUyBk cihan film m&ıabakaıında ~-... ART is Ti K Sinemasında 
$. A M p İ V ON (Bir Yavrunun çekUklerl) ( Mas,a, Madem ve Bibi) filminin almanca kopy.:si olan. 

ftlml bGJlk makıratıar kazanmıfttr. Otlrn.11 M!f.&leUeıı kurtaran bir b&Laıun ,. K ·ı M E S' u T ıı.11 A ••-..-tt bfut lllbnelerlnl fanlr eden bu Uılka filmi · R 
Y llrle alqam G L O R Y A s;,..,,,..ıtlda 

aocterUme-te bat an"".aktır. Bat rollerde ı filminde. .görilneceklerdir. iki eaadik net~e sevk ve çılgınlık. 

\V Au.ACE BEERY ve dlhi çoçuk JACKIE COOPER ---·MİİuİİİsiİİİkiliİsilİPİIİAıiİIULİİİİlllİİAİİİıBRAİİİİllHllAllMllıa.-ll•l•v"•tlt•n•ı •F•OİllXlliııJURNp•A•L-lllf!!! 
~-~ Metro GoldWJD•llayer'ia bir Ffaau filmidir. 411_.,,, ,.. 

zaatrAN 
ıecui 

Bu akpm lllLIK Sinemasında, Jıldızlanıı • gllZell 

BRIGİTTE HELi ı BAL &Ti 
Fransızca sözlü· Şarkılı 1 ERT PREJEAN 'le beraber 

~~~~ ALB ~ 
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Kurşunlar Vınla yordu Şuayp Yandım 
Diye Haykırarak Yere Devrildi 

- A-. bizim lllftl Ef. ,. 
1J1 laakm.. Y .. landa. rltbe ft 

Dipnla taltifiala muhakkaktır. 
Diyor, •e Mithat ŞOkrl BeJI 
~ için alldlrtlyorda. 

Tahkik heyeti. artak Ydifellnl 
aaatmutta. Yegln• mqpliyet
lerl, aak •k telgrafhaneye adam 
ıladermek ye lıtaabula aydet
lerinl tebfİI' edecek olan telarafm 
ıeHp ıelmedliial Btrenmiye 
mlllhlıır kallDlfb. laplladit ote
linde balaaaa Mtlllzim Selim 
Beyle Reji Baıkltibi Aaam Bey, 
••yet llzerindekl taraıaut vazife
Iİni ifada deYam ediyor, tifrenia 
hir an enel elde edilmal için 
pnoa Analta11 11kqtır11orlarclı.. 
Bir abab erkenden Selim Beyin 
kar• wrulcla. Anaıtae tela,la 
oclaya ıfrdl r 

- Paplar, fstanhal trenine 
1etfımek için acele acele eıyala.
nm topluycrlar. 

DedL Selim Be1 derhal 1a
tağındaa fırladı. Hemen IİYİDİP 
qağ17a inerek bir arabaya atladı. 
Dotruca Talil Beyin evine &illL 
Patalann hareket etmek Ozere 
olduklarım 16y!eclL Tam lata.yona 
glrerlerkea bir iÖ>ombua ile 
bunlarm imhuuu teklif etti. 
Fakat T ıllt Be1 allt dl ı 

-lkau. W. *-9flf yek. Daha 
1yl. ın.n iltainler •• ~ 
burada slrcllld.W ~ .. 

DedL. Pqalar, 18tanbala Jal-
m titmecliler. Haıtaaede yatan 
Maatafa Efendiyi ele alcbrddar, 
berab. 11tlrcllller. 

Paplana bu kadar tellf 
etmekte baklan 'ftl'ch.. Çtbıld, 
tarauut zabitleri tarafmdan adım 
adam takip edilen Haca Halda 
Ue Şaayp te, keadileriH ma
kadder olan akıbete bYDpaar 
larch. Bu iki hafiye, alqam Be-

O•manb Terakki n lmllat oemlı•• Manaelll', .u,.a 
heı.U m•r•azlr••I 

MetroYlçıdan hareket etmeden 1 hfm bir darbe lndirecefl mahak-
enel Pirittine, Piuen, Yako•a, kakb. Buna binaen herıeJI g6ze 
ipekteki Arnawt rDesasını ora- almıya Ye bu korkunç ıahıiyeti 
lardakl telgrafhanelere getlrtmiı; ortadan kaldırmıya katı bir lhti-
makiae bıpada bunlarla mulaa- yaç vardı... Cemiyetin umumi 
bere etmif: he7etf, nihayet lf'n hlikmOnll ver-

- Manastırda bulanan bam miı; Mana.tara gitmek için trene 
din ve deYlet hainleri, Buliarlarla binerken, paıama IJdtırDlmeıl 
anlaımıtfar. Mllalllmanlan keıe- takarrtır etmiıtL •• Fakat ba karar, 
cekler Ye RameBde bir h:rlıtiyaa bir tllrlO tatbik eclilemedL ÇllnlcO: 
hlkGmetl YDcude getirecekler. Biribirioi rn&teakip yapılan ıuika1t
Firz6vikte toplaamız. Beadea l~r, ıerek ı: aıaya Ye ıerek muha• 
talimat bekleyiniz. fızlanna bir ibret d•d Yermi1-. 

Demqti. Pap, bunu da klfi böyle bir akibete atranılmamak 
.......... Sel ..... ••M• + ._ fe .. ct. ~t.dbirlerine 
radıft tata.,.onlarda yine Ama- •lracaat .......... 
wt beylerini toplam1f, •JDI emri i( 
Yermişti. 

Cemiyet, ea tehlikeli Ye en 
balaranh glbaleriai J8f1Jordu. 
Merkul Umumi, Yillyet merkes 
heyeti Ue mltemadi1en birleılyor, 
fualam Ye la91ecanL mlizalr.ere
ler cere1an ediyordu. Eğer, Şemal 
Pap ulimen Muaabra aider •• 
icraata da ıeçene. cemiyete mi-

1ukule bahçelİDe gelmitler. 11111'ıı::r'"':':::~ =. =!!!!=:!!!--!!!!!!-!!!!!!!!!!-!!!-:::..!!!!!·!!!-.·::·:= :: 
Yemek 1emifler. Geç nkte 

Şemll pap, bUlhtdiıe trene 
blnmif, Manutıra mDteYeccihen 
hareket etmiftl. Ba eanacla, Ma
naatır' da bir te181 Ye beyeca 
bqlamlfb. Ea tehHlreU Taziyette 
bulunan, bqhca iki kİfi ldL Bua
larclan biri, alay kumandanların
dan •• erklnıharbiye kayma
kamlanndan Sallhaddin, diğeri 
d, Manutır mıntakası erkim• 
harbiy.,ine memur binbaıı, Ha
un T 01Un BeydL Bu iki sat, 
iatiç•ap edilmek Ozere latanbul 
Ye SelAnikteD mlltemadiyen iste
niliyor; fakat bunlar ba emirlere 
icabet etmiyor Ye gitmiyorlardı. 
Şimdi Şemsi paıa Manaatıra gel
diii takdirde. en evvel bunlan 
ele geçirecek ve tllphealz derhal 
Sellniğe ı&aderecektL 

= TAKVJM ZE! kadar oralarda dolıprak gtlya 
mal6mat toplamıılar •e artık na ÇARŞAMBA Kula 

panıiyonlanna avdetle raporlanm ~ 22 MART 933 l:J.> -JUIDIJa haaırlanmıtlarcb. Cac:I- Arabt llamt 
deden. panaiyonun buluadağa il • Zl!kad• mı • • llut • 13ct 

•okağ'a upar up.ınaz, arkaların
dan bir ıillh patladı. Kuraaı 
Haca Hakki derhal upuzun yere 
1atb. Atılan kurtunlar biribiriDi 
takip ettL Şuayp r 

- Yandım •• 
Dire .. , ........ yen dewllcB. 

8a yazifeyl de, topçu mllfldm 
Hakkı Be1 ifa etmifti. Attap 
... pelarla Şaa1bla belkemlifnl 
lcar11111t banaldarana 1ekb 7eria
MD d•ftll. Haca lfakln,. ,.. 
•c• Bu ......_ tllld, bir mlcl•t hareketaiı olarak ,.,d• Jat
•lt 10nra peeala lraraal imclaa 
lltifade ederek llrthM ..._bir 
klteJ• pkilmit. bir •llclclet 
•idamı'" audaa kolayım buı.. 
rak latanhala kaçlDlfb. 

Bu 11rada, Şemli Pqa Sell
alte ıelmiıtL Asilere karp kur 
•cali zaferden emindL Şemsi 
Plflllllll refakatinde iç tabur 
Mkerd• maada Metro.içe. Pi1n11 
" FlnlYiktea topladıtı yirmi 
lekla Arnawt aaabacleaiaden 
alnkep bir de ıillbtor mllfraed 
.ardı. Bualar, doindu dojruya 
Dtss•ıa aabafWul idi. 

Valııft U..lffia•t Vaklt~al "••'t ıı.:--ı-- ~-
Giba.:t 11 39 .. Ol AlqA.a ·~ - 1d 22 
Öll• 5- 58 U 21 Yata 1 il il 5.1 
Udadl t 25 15 48 1....ıs t it • 21 
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Vill1et laeyeU merkulyul, 
kaza heyeti Ue birletmit. umumi 
içtima akdetilmİf, en enel 111 
kararlan yermİflÜ 

1 - Cemlyetba amil " 
mabacluu.. hiç bir kanet " 
ıiddetle ba asmlndea teri dlami
yecejinl mlbenla bir he,aana-

.. hamlamak " baaa la••• 
o rece eaclcle " 10lraidana do
•vlanaa ppatbrmalr... (Ba ... 
retle ş..a paflDID lcorlmtula
cap •e bareldba darc:laralacafL. 
w 7ahut, halkm cemi1ete mha
lıarette bulaaacatı lmlt eclill
Jorcla.) 

2 - Şeinll papma ..... 
oha •• as ~k cemiyete muhip 
bulailaD MıMlhr Jandarma ta
bur kamaDclam biabqı Rifat 
Bep mDracaat olmıaralr, .,...,. 
bareketta nz ıeçinniye phr 
mallDID temlal. 

Toprak Bayramı fstanbul 
[{öylüsünü Neşelendirdi 

( Baftarafl 1 inel 1aJfada ) 
Daha aat oadara ltlbana 

ı.taabulclaa Bakırklr bauınclaa 
dantliler plmiye baflamıft mek
tebin ıealı aaloıalan " bahç .. 
lerl slyaretçilerle dolmaftu. Cl
Yar kaylerdeld mektep çocuk
tan ellerinde yemek çıkuılan 
oldufa halde etrafa aq'• ·ye ..
•inç daf .tarak gellyorlard1. Saat 
on birde Safra, Kalfa, KDçOk Ye 
BDyUkçekmece, Çifıteburıaz. Ay
fa, Nifoa, lkitelli, Şamlar 'te Vl
r111bcıına kayllllerile çiflik uhlp
leri, hlerinde daval IUl'Dalarla 
Jerli ha•alan çalarak ıeldiler. 

Daha 8nde atıvarl k6y1Dler 
Tark bayraldanm tapyorlardı. 
KaylGler, talebeler ve hocalan ta
rafından hararetli alkıılarla kar
ıılanarak mektebin laboratuvarla
nna. klltllphanelerlne miaafır 
edildiler. Mektebin iç balıçeainde 
kllrne kllme toplanan Uyliller 
yerU ha•alarla fbel duılar 
1apblar. 

Mektep Ye bahçeler •endilerl
ne ıezdirildl, ameli bir tekilde 
babat YerilclL Bu etlentllere 
cİYar k8ylerden fefen kad D

lar da iftlrak ediyordu. B&o 
tlln misafırlere ıojıık ayranlar 
ikram edildL Geçen ıene Uk defa 
te.'it edilen toprak bayramı ha•a 
müaait olmadıta için dllnkll ka
dar atızol geçmemiftL Diba hawa 
çok gDzeldi. 

Çifçilerimb, maktep talebe
leri araunda samimi bir ıftn 

ıeçirmit oldular. Sut hirde cif· 
cilerle mledirler laep bir aracla 
remek 1ediler. lllRftrlere 1•.U 
olarak kuzu kızartmam, irmik 
helvaa Yerildi " mektebin ba 
ıene yeni teerGbe ettiji lapirtoau 
praplardan da ikram edildi. 

Yemekten monra mektep mi
dir Yekill Muzaffer Bey hararetli 
bit hitabe De ba,,amı kutJulacL. 
Bundan IODra mektebin baiaJık 
•e praı:çıhk mltelMıı•ı Necati 
Bey eılri deYir çifçllerile Ctlmha
riyet çifçilerial maka7eae etti ft 
mektebin ba MDe ldSylUye yapbla 
rardımlaraa bir pl1Dso1UDa ... 
latb. 

Bu ıene mekte~ lclyltllen 7885 
• . iı k&ldl, 8527 4 k&ldll 3393 
meywuas Ye mey•ah •faç. 1500 
damızbk yumurta, (200) clamıdak 
tank Ye horos datıtmıı ( 100 ) 
laek bofaya çekilmif (3) çifçbda 
paUup mektepı. tamir ettlrll
mlftir. Necati S.1den ..,. 
talebeden Abf Be1 iniuflrlere 
... imi bir IUl'elte te .. kk.. etti. 

Çiflik aahipleriDdea Ald Be,. 
de btlttln pçiler ..... mektep 
talebesine " talim he7etine t• 
ıekkllr ederek llrekll alkıılar 
topladı. Davetli k&yltl!erla melrı
tebin ıenİf bahçelİllde pJlrlar 
llzerine karulala 10fralarda .Uerile 
kam kızartmua )emelerl. daYetW• 
rin keaclilerine kll'fl olan 1amiml 
cluygulanm izhara Yeaile ••mit 
Ye çok alktflanlDlflarcbr. 

Dünya Ve insanlar Bizim 
Açbğımız Yola Geliyor 

(Bat tarafı ı lı:el uyfada) ı Benim kaaıatlmoe ... tarafta 
akim kalmaya belki arar .....,_ mllhlm meaelelerla •lfterek bir 
mahkimdur. tanda Wli ......... dlll fikri 

lktısat Konferaaa tberlad• ·yayılmaktadar. Fakat laltta .U. 
mllpet Yeya menfi en liyade Jetler, deYlet aclaaalarm • tencl-
mOeulr olacak meaelelerdea biri d&tll hanketleriad• baldail lem 
.UAhlan bırakma meHlelidir. arblr onlarcla kat'J ......._ 
Sillhlann baralulmua buhram beklemektedir. 
hal Yeya tetdit edecek olan 
Amillerden biridir. Fakat .Ulblan Eminim ki blth dllnya rlcaD. 
bırakma Konferanu toı:laaaL bir beynelmilel hldiHlere ltalya ıfbl 
ame geçtiği halde pmcli1e kadar kat'l bir naıarla haksalardı, 
mllapet bir netice elde edile- fimdiye kadar iktıudl buhraa 
memiftir. F ransanm teklifin- halledil mit ve dtloya tekerlelderl 
de11 ıonra ortaya bir· Ozeriade yllrlmiye bqlamır ola-
çok plAnlar lllrOldB. Fakat cakb. 
bu muhtelif g3rilf •• teklifleri Buplln • blylk ihtiyaca. 
birleıtirerek kat'ı bir neticeye yapt:juu bilen, ıideccğl Jola 
Yarmak için yapılan blltOn teıeb- sana azimU ve kararlı lnaan-
bllaler ıimdiye kadar aldm kalCh. lardır. Halbuki cihan. ne yap-
Ba maretle C.aewe'de 80 millet t ğını •• memleketinia neye ih
murahballannın toplandı it & in- ti yaca oldutwnı bilmiyea demt 
denberi tam 12 ay kaybeclildL a<...mlarile doludur. 

Bir taraftan Uzak Şarkta, bir Nadiut ODiara ha lhti,acı 
taraftan Cenubi Amerikacla harp 
7apıl rkea, bir taraftan da Anupa- ap.tecek " her •eeel• bü-
da harp teblikuiod• babwli- luada katı •• wnen fHdr 
lirk• ka11Mdil• ba 11 ay bet• ..WW almak ~ _. 
binlere hak ftl'IBektecllr. Hal- lpcaktır. 
baki cihan 11ctı .. t koaferan11nm ı....ıuaa ._,._ llaheebae-
manffalayeti, lilihl•ı b rakma lerl, IMlhrama 'ılrterl aekadar 
konferan•ma mayaffaluyetlae bosct.I•• l8pat ecler. Harp, 
batlıdır. tlmitablerln lmlcllclir. Halkın n 

Eter Loadra koaferana, borç- ralat •ileti, cle•let adamlarma 
lar ft .Ulblar meaelelerlnla liaı. blyllk ••'uliyetler 71lldemeld.
llncla IODfa toplaıaına, aetice- clir. 
lincle• lmimr olabiliris. 

Bugtba cilıaa deYlet ....._. 
da beki.._ PJ braıla olmak
br.. 0111,.... karfalalmakta 
oldala • ...ı.ı. kat'I bir ., ... t 
istemektedir. Bir defa karar •er-
dikten IOlll'll da, ha kaıanmı11 
1eaelerla 6almlle Y1td it buhran
dan çakıaaıa lladu tatbik etm .. 

Hakiki de~et acta.1, ita 
m .. 'uliyetl cl11pp ftlifeainl ,.. 
pabilendir • 

Yeni Irak Kaı.-nesi 
Londra 21 - Irak hlkametl 

lıtifa etmiftir. Yeni kabine Ratlt 
Ali Beyia nWi;incle tefekkll 

• • 
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Plin Her Tarafta Beğenildi 
C Ba9tarafı 5 inci tayfada) 

Plan Per.embe GUnU MUz• 
kere Edllecek 

Cenevre 21 - lngiliz plAnt, 
umumi komisyonda perıembeden 
itibaren madde madde mllzakere 
edilecektir. Umumi komiıyon 

reiai M. Sir Jon Simoa plinın 
lae:neo mOzakere edilmesini Ye 
makul bir uaul tatbikini lıtiy .. 
cektir. 

Pllnın birçok komiteler ara
•nda daiıtılarak parça parça ol
masına mani olmak için İngiliz 
heyeti, tekliflerinin yalnız umumi 
komisyon tarafından ve madde 
madde müzakere edilmesi vtt her 
bl\kömetin pek kısa bir zaman 
urfanda her madde hakkmdaki 
mütalea Ye kararını bildirm~si 
için ısrar edecektir. 

İngiliz heyetinin, devletlerin 
bu hususta sfır'atle karar verme
lerini arzu etmesi anlatılmaz 
blr ıey değildir. Fakat pllnın tev• 
diinden itibaren bir haftadan az 
bir mllddet zarfmda hiikümetlerin 
bu arzuyu yerine getirip getire
miyecekleri ıuale değer g6rDl
mektedir, zira birçok bUk6metler 
benQz memleketlerinin milli mü
dafaa tetkilatlannın mUtalealırın~ 
aJmıya Ye hatta MakdonaM plA-
D nın ortaya atm•t olduğu m""e
leleri aiyasl noktai nazardan de
rin bir surette tetkike benOz va
kit bulmamıılardır. 

Bu aebebc binaen umumi ko
mlsyonm perıembe gllnll yapa
cağı mllıakerelerio pek umumi 
mabiyyette olmaaı çok muhte
meldir. 

Cuma gOnkD celesede mOta-
lealarım bildirmek fıraabnı elde 
edememif olan deYletler murah
baaimnın plinın heyeti umum1-
7eai hakkında mlltalealannı bil
dirmek liıere aaz almak iıtiye
cekleri mubakkakbr. Fakat hiçbir 
heyet, ururl olaa iıtiıarelerde 
bulunmadan eYvel kat'ı bir Yazi
yet al1Dak latemiyecektir. 

Herhalde bu konf"rana, per
ıem be allntl faal bir ıafhaya Ki· 
recektir. 

KUçOll DewJetlerln Yazı,.11 
Na O.acak? 

Paria 21 - Ajanı Ekonomik 
Finanıiye' de, Hanri Berenje yaz· 
dığa makalede kUçDk devletlerin 
Yaaiyetinin ne olacatam aorarak 
eliyor ki: 

l,gal etmekte olduğu Aha 
Jtibarile dağınık bir halde Ye 
miHecaniı bir Yaziyette bulunan 
ba •aba 100 milyondan fazla 
Aft"llralıya içine almaktadır. 
Onun da ~yliyece;i a6a yok 
mudur. Bu aaztı nuıl ı&yliy.-
cektir. Küçük devletlerden mll1-
tagni kalınamaz. 
Aımanya, Mueoilnl PIAnını iyi 

K•rfal'yor 
Berlia 21 - M. Muaolini'nin 

Anupa aulhu projesi, burada 
hararetle karıılanmıştır. Hukuk 
müaaYab, muahedelerde tadil. 
teklifi çok mllait karşılanmıştır. 
M. Musolini, Avrupa hastalığının 

( 
tedaviaine baıtahk membalanDI 
kaldırmak auretile baılamaktadır, 
denilmektedir. 

lnglllz Gazeteterıntn Sevinci 

Londra 21 - logiliz gazete
leri M. Makdoaald M. Muaolial 
konuımalarından cıkan neticeleri 
1evinçle karplamııtar. Gautel•, 
bu konqmalann Avrupa mem
leketleri arumcla blr anlafl"• 
elde edilebileceği llmidiDI Yercll
iini yazmaktadır. 
lllr 81rp G•z ... elnın MUtate .. ı 

Baj"dat 21 - Zagrep'te çıkan 
bir gazete, Roma koouşmalarıtnın, 
Milletler Cemiyetini her tnrlD 
beynelmilel aiyaat faaliyetinden 
mahrum bıraktığını yazmaktadır. 

Siyul mahafil, kUçllk itilafı 
bir tarafa bırakmak auretile bir 
Dörtler Konferanıı toplanmasa 
projesi dolay.ıile endife için
dedir. 

inhisar Ve Gümrük İşleri 
Kökünden Islah Edilecek 

C Battarah l !nci aayfada) 

dirde muhafaza ve kaçakçılık mO
cadelesi teıkilatı bazı m1ntaka • 
larda kuvvetlendirilecektir. Gilm
ri\k ve inhiıar iılerinde ya~ılacak 
ıslahata gelince: Amerika'dan 
gel irtiien miltelıassıslar ıimdil:k 
tetkikat yaoıy r rlar. Bu tetkikat 
bitti İdeo ıonra raporlar.na vere
Cftklerdir. Mütehassısların rapor· 
larında JOzum sıöıterilen ıeyler 
yerine getirilecek tir • ., 

GilmrOk Ye inhisarlar VekA· · 
Jetini allkadar eden itlerden 
birisi de ıoo gllnlcrde inhisarlar 
umum · mUdUr muavinlerinden 
A11n> Beyin iıtifa etmesi hldiıe

ıidir. Müıteşar Adil Beye bu 
meseleyi sorduk •e ıu ce•abı 
aldık: 

• - Aaım Beyin lstifanameıi 
henllz VekAletc gelmemiştir. Bu 
aebeple istifa hakkında timdi den 
bir ıey ıöylenemez . ., 

lıtifa meselesinin ıon aafba11 

Dil Anketi 

hakkında biz burada da tahkikat 
yaptık ye umurn rnOdOr HllsnO 
Beyle görDttük. HüanO Bey biıe 
dedi ki: 

.. - A-nir ile memur aruıoda 
fikir ihtillh olamaz; Asım Bey 
bazı 9abal ıebepler göıtererek 
istifa etti Ye lstifuı da idare
mizce kabul edikli. 

" 
Adll Be1 Oellyor 

GUmrilk ve İnhisarlar MOate
ıan Adil B.io bugl\nlerde latan-
bula geleceği Ye Aıım defİD 
tekrar umum mlldllr muavinliğine 
avdet edeceği ıa,yleamektedir. 

Amerika'da içki Yasağı Kal~h 
Vaıington 21 - Meb'usan ve 

•yan meclisleri binde 32 niapetini 
geçmiyen bira, ıarap ve meyva· 
lardao yapılan diğer içkilerin 
1atılmuma ve içilmeıine izin 
Yeren kanun llyihaıını kabul 
etmiştir. 

Verilen Cevapları Okuyunuz! 
==4 Numarah Liste == 

ltarlla ........ edrdl Çare Çebrfı Çel .. k Çemen Dafh agda• Dahi Dafr Daire Da•• 'ebdebe Defttet 
Hap! Eüiıoblr 140 derman ,.a. ulu def .. ,.. korkunç 

Saadet, J.met mah.Ueal 
Aakara 

çabr ,.. yefilllk itim eren dolayı •arhk korku 

~rilltU Mlrat H. , Eaklfehlr derman ,.. çimen aııvucu gUrU!ttı seyrek d8nen Dunıtııı• kor~unç 

itme korka dDeg'au 
o 1lf 

Ahmet Na1. Omlt mata- dennu aarat adak çimen bay iç fataf at )1 ilk sa .. , klıeblr 

ilmin 
okuyan 

NlPm, F._._lı, OekW. •Jftlal ,... çlf* Ç•/tr aavım e .. lz ·patırtılı korku demeti Yarhkb .. g&-Uıallf 

GGlteldn, h&kömet ba,.tan, derman ,a. ••chç otcuk da1atma gilrUltU ,. ...... .-pç •alı korkunç .... .... kaygıl•t ulu dlrentl kurum-Tarın B.rwaa, A1up8f8 dtreltl aurat ,.eıllcJk •••ma dedi def llikUnUl palu tırma lııuna laonaa 
Ali O.man, F.aklfeblr 

. 
mail benb tab çl• rercnllk dallanb koyr- ••st aaçln111 llrpertld 

Kaclel, •aa'Jlm, Ankanı pi, .. ,.. .. ca:r- lııov- ,armtı hUytlll ..... telr.,l•k t.teme betentl llrkGatl lalma ..ıu ,. .... 
Ahmet Refilıı, Ticaret .. ,.. 

-~ çim itme rtrl"tl ll•n dela11 t.lrere ~·me JOntur korJ&u 
Mektebi Ada .. 1 

Dil Tetkik Cemiyetinin Anketi Mnnaaebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 

Numara: 11 

arapça .... , lakla •• IAHI lAh1 IAuball ilam leh ..• j~ leYha .. ,.. ll7akat .a.ı., 

ara~ 
lakap ili.la lmlet linet llh1 lluball lbıaa leh ...... .. ,., .. ...... ~il 

~···· 
a8slu 

.... .,.~ .... letafet leYll• leJH li1akat .. ...... eh , llkap ıw. lımfM ıs .. ı ..... llubalt itala{ lab 

Sa,fa il 

Maliye Vekiletinden: 
14112/932 tasrih Ye 2094 numarala kanun madbloc:e hamh 

Fenipaşa • Diyarbekir demiryolunun Şefkatli lıtaaiyonuodan ıonra 
olan kıımının inpaıoa tahsia edilmek tızere yapılacak 12.000.000 
liralık iıtikra&ın .. A" tertibini teıkil eden 4.000.000 Urahk lr : ımıaıa 
ka.Yat muamelesine 1 ni1an 933 te baılanacak Ye bu mllddet bir ay 
deyam ederek 30 aiıan 933 akşamı bitecektir. 

1 - Bu iatlkraa iç mllaavl tertipte Ye beheri 1irmlter lirahll 
itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacakt:r. 

2 - Her tertip birden iki yllz bine kadar numarayt tafıyacakbr. 

3 - Bu itibarla tam tahYil altmıı lira itibari kl)'metinde olup 
bunun için her tertibe ait yirmi llrahk tahvil tam tahvilin Dçte 
biriai temall eder " ikramiyelere de o nlabette iftiralı bak
kmı Yerir. 

.C - Bu defa kayıt muamelealne baılanan ••A,, tertibine ait taft. 
Ylllerin ihraç fiati yOzde doksan beı olarak tesbit edilmiıtir. Yani 
yirmi liralık bir tahvil bu müddet zarfına on dokuz liraya aatdacaktır, 

5 - lıtikrazm faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira kıy
metinde yirmi kuponu ta11yacakbr. 

6 - Faizden batka ıenede iki defa 16 nlaan Ye 16 teşrinl
eYvel tarihlerinde yapılacak keıidelerde kazanan numaralara aşaj1. 
da yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Türk lirası beheriDı YekOn Tork llra11 
30 000 1 30 ()()() 

1 15 000 15 000 
a a ooo 9 000 
6 fk)9 5 454 

289 120 - 34 680 
94 134 

Yukarda yazılı mlktarlu tam tahvil Ozerfoden hesap " tesblt 
edilmiş olup nun>araaına ikramiye iaabet edecek terüplerden bu 
~irine Oçte biri teni edilecektir. 

.. Alta ayda bir yapılacak ke9ideler neticesi tevzi odUecek ltba 
ikramiye miktarlannın ne aoretle hesap Ye teıpit edilmif olduğa 
ayrıca broşür halinde yapılan nefl'İyatla lzab edilmif tir. Bu broıtır
lerin kayit muamelesini yapan bankalardan talep edilmesi.,. 

7 - Faiz ve ikratııiyeler bu fıtikrazan tamamea ltfaana kadar 
her tnrlQ relim Ye verfilerden muaftır. 

8 - Ba istikraz tahYillerl rami elenir we mOeueeelmıee laa-
1Ual idare ye belediyelerce yapılacak mll:ıayede, mllnakua Ye ma
kaveleltsrde teminat olarak itibari kıymetleri llzerindea bqa bat 
kabul edilir. Bundan b3ıka hazinece Ablmıı Ye Ablac:ak olu 
milli emllk bedellerlniD Gdenmeainde de batabq alınır. 

Kayit maamellb: 

9 - Kayıt maameleal Tllrldye Cllmhuriyetl Merkeı Banka11 De 
Ziraat lı Ye Emlak Bankalarının merkez ve ıubeleri tarafından beı 
tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baıka latanbulda Oamanlı, 
Amerikan lkiapru, Doyçe Bank, Doyçe Oryant Baak. Banko 
di Roma Felemenk Bahri Sefil Baakaluile aynca illa edi!ecell 
~er baakalar tarafuadan da icra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak •A,, tertibine alt ka71t muamelem 
için on dokm liranın pefinea tediyelİ mukabilinde yukarda yaz.il 
bankalar tarafından tahvillerin ualları yerine geçmek Clzerk yine 
hamiline muharrer Jirml liralık mu•akkat makbm yeriJecektir. 

11 - MuYakkat makbazlann uıllarile ne nmaa deilftirileeeti 
ayrıca ilin edilecektir. 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

21 Mart 933 ıGnllne raıtlıyan 1alı gtlnB ıaat l .C te kapah 
zarfla mftnakaıua 7apılacağını illa ettifimlz 800 tane ceketin 
yine kapah zarf usalile münakalUI 25 Mart 933 ı&nlbae l'aıt:
L7aa cumartelİ ... t 14 te yapılacaktır. 

Şartnamesinde bir metrosunun aikletl 400: -460 rr•m denile
cek yerde bir metro murabbauun aikleti 400: 460 Gr. diye yazıl
dıi adan ubhab Teçhile taabib edilmiıtir. 

lıtekliler taabih ı<>ren prtname ile allmuauial Atınalma 
komiayoounda aörebilirler. 

lıteklilerio belli uatten evvel kapalı urfla ve nld Ulıuam 
veçhile •60(). lira teminatlarile komU,on• aelmeleri. 

lstanbul Orman 
Bqmüdürlüğünden 

Haliç ormaa iıkelelerinde 
mubat 5 kal...de 263 adet 
ka7m ve 1 kalemde 414 adet 
kibar n 3 kalemde 243 adet 
çam keredai ile iki adet kik· 
Dar ....... bir adet klknar aln
ct.lki cam'•• 15 kalem orman 
.. ..u 29-3-9.1.l carıamba .. 
•il " yiae 3 kalemde 1871 
adet pm " 4 kalemde 819 
adet k61mar Ye bir kalemde 
262 adet ka1m k ..... t.U. 7~ 
adet klknar çıta Ye iki kalemde 
10300 on bin aç ylz adet fan· 
CI k n keatane çubup ve 
2f.4!> ln1o meıe klmOrft Y• iki 
çeki ı&rıen ve 6 çeki meıe 
~G ld cem'an 18 kalem 
orman emnlı do 2-4-933 pa
.. , glnl ihale edilmek ll&ue 
lıaö:ayedeıe çıkanllll..fbr. I..~ 

Doktor 
HORHORUNI 

Hw sil• akta•• ka4ar ltaıtaıua .. 
EmiD5cıll Valide luraatlaaDHi yuaa• 

-dald maa1e .. &aae8'Dcle tedul 

~L-~ eder. Tel 2.-4131 ~-r 

let8nllal 7 inci lcr. Memur
hlland•ı Paraya ~ntl .. alne ka· 
rar Yeril• SUimlupıda Hanakara
t3& mahalles:nde Serubl Efendlnla 
t.ı.b lıl.canadald banda buluna 
arpa ••men ile hene •1YU1 .. hrihaJ .. 
30 uncu rDnG ... t 1arımclan ilibara 
malııalll ••Rtrcla aablMatJ uaa 
olun ar. 

almak htiyen talipleria Ker ... 
tecilerde orm= lcianline " 
ihale gGaleriocle ele ormaa ml-
dOriyeti kalı ·- ...... 
•Jleme*i. 
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Bürhan Cahit Beyin 

iki güzel romanı 

KÖY HEKİMi 
Bir Çatı Altında 

Bayrama 10-15 gün kaldı 
Birbirinden meraklı 

Romanlar 
Beheri 125 kurUf. 

Sat t yeri: 
ikbal KUtUphanesl 

SATILIK 
Abwalı aıhh yem dolayııile Sirk• 
cl'cl• Muradiye c .. ddH.ade e N. 
dakl lokant•mı maamefru .. t •• 
allb tabbiye devren aatacıtımdan 
talıp o anların lo!ıan tama teır.flerl 

~---- ilAn o~unur. I' 

• • 
1 
1 ,. l• .. nbul ikinci lcr• Memur

ıuıundan: Mahcuz •• para7a Ç•Y. 
rllmeai mukarrer 12 çunl fabrika 
uaa ~7 • 3 • 933 tarihine mOHdif pa
autHi fGnü saat 9 dan ltiltarea 
Şlılaane yoku~u Kuledib: BOyDldaen
dek 83 aumarah almıtçı dOkktnında 
ltiriacl açık arttırma aaretll• utıla
cafandan tal iplerlu a111i sOr .. aaatte 
••hallinde memuruna mDraaatlwl 
JIAn olunur. 

Bütün Hanımlarımızı memnun edecek 
büyük bir slrpriz hazırlıyor 

h~AAil~I BİR YENiLİK 
G.llir..{b'cfı:, KaraldSy'de klia meıhw· 

EKSELSiOR 
Büyük Elbise fabrikası 

c.rke.hl.,• mahıua 

28 1I2 Liraya 

ISMARLAMA ELBiSE 
da:rel&{ tHia ettlğıoi muhterem mOılerilerlne 
tcbtir ey)eı. En mUkemme? ve son moda ku;naş
lar ea lyl malum• lnıllan,nak ıuretile itiaah bir 
dıkit we l"ıaurauı bi,. biçimd~ ko•Ulmler imal 
edc-(:ektir. SuHtl mahıuaada ıetirttiii Paria biçki 
akadanıiairaden mezun pek mahir Ye tecrtlbedide 
bir ıı •kut&1 taraf .odan kesilecek olan koatOmfer, 

en mltkllpe.•ntler! hll• m&mnun ed•c:ek bir derecel mtıkemme
liyette olacaktıa. 
Muhterem mUfterller, daim• mUntallap kumatl•rd•n 

bir stok bul•Caklardır. 
T ~dt1attr:ı teıbillt 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir kaıe 

NEOKALMINA 
aldığanızda vllcudunuza gripe ka~ı en,.kunetll ıillhı • 
Yermiı olurıunuz. Mideyi " kalbı. kat ıyyen y~rma~ e Ye t2 kaıelık 

kutuları iıteyinia. Tek kstelı kutunun fictı 7,S kuruıtur • .,ti 

Emrazı anhreriye t..-Ollb •e hutaneal içia •caa11 
bbbtye: Temiaat 272.5 Ura 

• • • • haatanui lçia 
allt •• edeYat ,. 138 " 

Emrua dhreYiye tqldllb ye lautaneıl için mllbayaa edilecek 
allt Ye ecza ayn ayıt mGnakuaya koaulmaıtur.. Talip olanlar 
fU'ba••• almak •• liatelerl rGr••k here her ıGn le•azna mildir• 

lltGne mDracaat etmeli, mDaakuaya ıirmek için de tembaat makbuı 
••Ja mektubu Ue teklif mektuplarım 27-3-933 pazarteai pi aaat 
OD bqe kadar Dai .. ı Encllmene Yermelidirler. \ 

Zabitan ve memurine mahsus 
kabili nakH portatif hezaren sandalyeler 380 kuruı 
Ye 8 parçalı hezaren salon takımları 4880kuruı 

olup lstanhul'da 66 N 
Rızapaıa yoku§unda o 

Asri Mobilya 
meıberlade •ablmaktadır. 

Ahmet Fevzi 
• 
Dr. A. KUTIEL OçUncU icra Memurlulun-

Aaın: Mahcua •• fGruhtu mukarrer 
menaucat makineleri 23-8·93.1 tari

kuaköy Börekçi fırını ııraaında No. 3' hine mGaadlf per .. mbe tılal aeat 

,-------------· 9-10 da KadıköyGnde rabtlm eadd .. 
aon Poata Matbaaaı 

8alaibl ı Ali Ekrem 

Netriıat MGdGri • Ham Lltft 

alnde No. 12'l de blrlnel açık arthrma 
auretlle Htalacatıadan taliplerin J•Y. 
mi meakGrda •• aa.tte malat..UflHle 
bulunacak memurma _.,.aattwı 
Ula olunur. 

Slmon Sel wartz "Ye J. P. Babayef 
Efendilerin Baok Jeneral pur lö ko· 
merı etranjenin kapanaıı lıtanbul ıu· 
besinde ::1 ve 18~ ~umaralı kiralık 
kaıalarındakl Rus evrakı nakliye ve 
tabYllltı nıtldUr tarafındsıı 20 hazlra a 
93~ tarihinde dairemize tevdi edildi· 
tfndea. al&'. adarların htıTlyetlerla.l 
iıbat •e ibraname ita edtırekewanet· 
luinl almaları rına olunur. 

lıtanbul Eminönü Valde handa 
İstanbul UçOncO Noteri 
Hüsamettln Hqgdar 

E1op icra Memurlulundan: 
Bir borçtan dolayı mabcuı elli 
l ra kıymetinde bir adat doru bıygirlo 
22·8-9 3 çartamba gOnU eaat 11den 
12ye kadar Fatih Atpaıarıuda 1&tıla
CAlt llt.-ı olnn\lr. 

• 

Darülfünun Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

T elip zuhur etmeditinden natl pazarlıkla ihalesin• karar Yeı I· 
len Tıp FakiUteainia J&f ıebze llıtiyacab (1933) ıeneai mayıı gay• 
aine yani ( 1932) aeneyl maliyeal nihayetine kadar pazarlık auretile 
ihale edileceğinden talip olaalana teklif mektuplarile birlikte temi
nat ak.çelerioi hamilen Martan 22 inci Çartamba gOnD ıeYall 
aaat ikide mDlıa harbiye nezareti binaa ında mllteıekkil Darllfllaua 
Satan alma Komiıyonu Riyasetine mOracaatlan ilin olunar. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
• Takaaıız olarak "'100., adet Ete ahnacakbr. 

Taliplerin nOmune •• ıartnameyl KZSrdOktea aonra puarbp 
lftlrak etmek llzere yOzde 1,5 teminatlannı hamllu 10 • 4 • 933 
pazarteml gDnB nat 15 de Galatada ahm, ntım komiaJoamaa 

m8racaatlar1. " T " 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 
Kura Ankara'da iŞ BANKASI merkezinde 

noter huzurunda çekilecektir: 
Biriod mllklfat 750 Ura 
ikinci ,. 2IO • 
10 kiflye ( 100 erdn ) 1000 • 
10 kifiye ( 00 prd•) llOO " 
werilecektir. 

iŞ BANKASl'nın Bütün 
ıubelerindeki kumbara sa
hiplerinin isim ve numara
lan Ankarayı gönderilmiftir 

~ -

TÜRKiYl İS BANKASI 

' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


