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Tahkikat En Mühim Safhada 

Kirahkkalp 

Tar afta Çocuk 
Eğlentileri Var 

Bir de prbiizlülc mi1M6aiaı 
gapılacalc 

( y uw 10 uncu ıayfamııdadır ] 

M. Y evtiç İle 
Mülakatımız 

O, Balkan Misakını En iyi 
Eser Diye Vasıflandınyor 

Y•ıoalao Hvlel•• Nazırt M. YeotlE 
Yugoslavya Hariciye Nazın 

M. Y evtiç ••Hlki gla Ankaradan 
döndO. Dnn akpm da memleke
tine hareket ettL M. Y evtiçi diba, 
Perapalu otelinde bir mubar-
ririmiz ziyaret etmlf ve kencli8ile 
muhtelif meseleler hakkında da 
görlltmüftllr. M. Y evtiç evveli 
Ankara bakkmdald intibalannı: 

- Ankarada ıayrimGmklhl 
ıeylerin mllmldla bir hale ıeti· 
rilmif oldajuDU ı&rdllm. ~ it ,.,. ................... . 

Onu M. Venizelosun Görüşünden 
A~ran Da Yine Bu T elikkidir 

Atina, 22 (Husuıi) - Yuna• ı 
niatanm dahili vaziyetindeld ka
npk ve aj'ır haYa, bilhaua fU 
günlerde kendisini fazla hia5et
tirmektedir. Sinirler çok gergin, 
herkes meçhul bir neticenin da
ha şimdiden korkuaunu geçiri
yor gibi. 

Muhalif fırkalar lideri M. 
Venizeloı Balkan misakı hak· 
kıadaki itirazJannı alb gUn de
vam eden bir makale eeriıile 
netretti. Bu makalede eski baı· 
vekil, misakın Yunanistan için 
tehlikelerle dolu olduğunu ıöy
lemekte ve bilhassa .misaka mer
but olan protokolun liçllncO mad· 
desinin fena vaziyetler doğuraca
iım iddia etmektedir. 

Gerek baıvekil, gerek Harici
ye Nazın, M. VenizeJoaun maka
lelerine cevap vermediler. Sadece 
Başvekil M. Çaldaris miaak hak· 
kında hfikfimet namına meb'ul8D 

( Devamı 9 uncu Hyfada ) 

Yananl•tanın oazigef!nl Son Poat 
olcagrıcalanna anlatoıı Ceaeral 

Kondllu 

rlmtiyazlı Şirketlerden Şi
kciyetiniz Varsa Yazınız _, ____ _ 

lmllgazlı ıirk•ll•rln lmtlgaznarnel•rl Nafıa Velcal•tl tora/ından 
letlcllc edllmelctedlr. Ban/arın ııırtnameleri, cemig•t menfaati 
al•glalne mateoecclla ••tuları laaoidlr. Ta• 6a tetkik dnr••ind• 
gapılacalc ıilc4getler, Velcôletl11 letlcilcatını lcolaglapır•ıı olacak. 
tadilatın 1 .. 6eti11l lemin edecelctlr. Onan için, 6• lca6ll ıirlcet
lertlen ıilcagetiniz oarMI 6/ze 6lldirlniz. Ba ıllc4getl•rl, 61~ 
6ilôlıare Nafıa Velcalelll• Bilgülc Millet llecli•I•• 61r arzuhal 
laalinde biltlireceli~ 

Şark Demıryollar1nda 
25 Mart 934 de Babaeakiden 

latanbula Edirne poıtasile qya 
•• hay•an nakline mabsua kara 
ylk vaıonlarmda .. ,abat ettik. 

Çoluk çocukla bayle bir aeyaha
tin fecaatini uzun uzadıya anlat· 
mıya bilmem lüzum kalır mıl 

Ancak ıoğuk ve karanlıktan 
( Duamı ' unca •1'ada ) 

mtigazlı Şirketler Sorguya Çekiligorl. 

- Aman midemL Sonelerdenberi redilderim.in •Clll fimdi çala
,. l'llibtl 



.2 Sryfa sdN POSTA 
~=======================================-==========================~ 

(Hal ın Se_si} 

Ormansız 
Kalmaınak 
Çarele i 

Bugün bizi pek memnun edici 
ziyette olmıyı:uı ormanl rımı-

n korunması iı:ine hükumet 
büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. E sen bu işin ehemmi. 
yetini herkes teslım ediyor. 
Nıtekim konuştuğum~ kimse• 
Jerin fikirleri de bu m rkez· 
dcdır: 

Ş.'.lban Bey ( Bakırköy Sıı ızağacı 
21 ) - Küçük Asya orman itibarile 
dünyanın en zeng'.n bir parçasıdır. 

Ormanlar i% cmiyet it.barile oldutu 
gibi keyfiyet itibarile de zengindil'. 
Topl'aklar.ımızda muhtelif iklimlere 
m hıus ağaçlar yeti mektcdir, Buna 
nğmea maalesef günden güne çölleş

mektcdir.Çünkü ormanlarımız h" ye 
görmüyor, bilgisiz bir tekilde ili
yor, yok ediliyor. lstanbul belediye 
hodutlan içindeki ğaçJann orun-

için meclise yeni bir liyih ve
rilm tir. Bu l&yiba)ia gör a açtan 
kesenler ve inkiı~f! nna mani o 
lar iki aydan iki se eye kadar pse 
kon cakllll"m1§- l.tanbul a açlanm 
koruduğu için bu kanunu takdir etme• 

e mümkün değildir. Gö ül.. bütün 
memleket ormanlannı koruyac k bil' 

aDUD Ülcrdi. 

Jf. 
Salim Bey (Büyükdere iskele d· 

d i 83) - lık an yurdumuı: olan 
Ort ftJya ormansız kaldığı içio yağ

ur yağmadı. Çöl oldu. Onun için 
beıeriyet hicrete mecbW' oldu. Bir 

man memleketi oiaıs Küçük Asy -
nın ortalannda d& ao aenelerde 
a açaız.lık yüzünden sık aı kurakh •• 
lar görülüyor. Orman y ~ur bulut-
nnı çeker. Kura • ğa nl olmak 

için onn lnnmın ihya •e himaye 
etmeğe mecburuz. Fa t L.öy:üdcn 
lntif hakkını cak bir kanunun 
tatbik kabiliyeti olamaz. Yemeğini 

odunla pif ren, evini odunln ı tan, 
ınpanrnı ormandan alan mi!yonlarca 
köylÜ)CÜ ağaç kesmekten mene• 
demeyiz. Fenni tedbirler almak 
lazım dar. 

* Osman Bey (Sirkeci Yeni İstnnbul 

......... ,. ... • .,,-rti • • • •::tfl" • 

BBL 

a 
İş oyup 

E\•velki gün Feriköyde şayam dikkat bir hırsız· 
lık had· sesi olmuştur .. 

amma madamki o kadar muhtaçsın, bana yardım 
et. Sana birkaç kuruş harçlık veıirim.,. Demiştir. 
Niko marangoz Ihsan Efendinin bu sözleri üzerine 
derhal soyunmuş ve işe başlamıştır. 

Maruf sabıkalılardan Niko, evvelki giln Feriköy 
taraflarında dolaşmakta iken marangoz ihsan Efen• 
dinin dükkanındaki yep) eni takımlan görmüş ve 
bunl~ çalmıya karar vermiştir. Niko bu karan 
verdıkten sonra lh an Efendinin dükkanına irmiş 
ve şöyle söze başlamıştır: 

.. :- Efendim, ben biraz marangozluktan anl • 
nm. Bırkaç gündenberi işsiz kaldlm. Evde çoluk 
çocuk nç.. bana bir kuru ekmek parası ver en ka· 
fid;r. Yalnız bana bir iş ver.,, Demiştir. Ihsan Ef 
N"ıkonuu haline acımış ve: " Benim çok işim yok: 

Bir müddet onra ih an Ef. bir iş için sok ğa 
çıkmış, bu fırsab beklemekte olan Niko da evvelce 
gözUne kestirmiş olduğu aletleri toplıyarak kaçmıştır. 
e·r müddet om dükkane dönen İhsan Ef. Nikoyu 
bulamayınca hayret etmiş, fakat takımların da yerin· 
de yeller estiğini görünce meseleyi anlamış ve solu· 
ğu karakolda almıştır. Ihsan Efendinin tarifi lize
rine Niko yakalanmış ve çaldığı takımlar da ahi· 
bine iade edi:m:ştir. 

Bir Kadının Cesedi Üze-
~ 

rinde Tetkikat Yapılıyor 
Hırsı:r.lık suçile tevkif edilen 

ve bayramdan sonra Tevkifhanede 
\·e~at eden Osman efendi isminde 
birisinin ölümü şüpheli görüldüğü 
için müddeiumumilik tarafından 
tahkikat yap lmakta olduğunu 
yazmıştık. Müddeiumumi muavin· 
!erinden F e.rhat Bey dün de bu 
ölüm hadisesinin tahkikile meşgul 
olmuştur. Bir gazete, cesedin ev
ve:si gün -çikarı:n.rak Morga nak
ledildiğini yaznuştı. Dün Morgtan 
yaptığımız tahkikata göre henüz 
ceset Morga gö.:ıderilmemiştit. 

Yalnız öğleden sonra morga, 
on gün evvel ameliyat neticesinde 
ölen Selanikli Ayşe Hanım ismin
de bir kadının cesedi gö derli· 
miştir. İddia edildiğ=.ııe göre, Ayşe 
Hamm Dü} unuumumiye karşısın· 
daki rahibelerin Şefkat dispanse
rine müracaat etmiş, kolundaki 
ağrının tedavisi için kendisine 
ıiringa yapılmış ve kolu fazl 
şiştiği için de BeJ oğlu Fransız 
hastanesinde ameliyat yapılır en 
ölmüştür. Bu ibbar.n tabkikatile 
Müddeiumumi muavinlerinden Sa· 
dun Bey meşgul olmaktadır. 

Morg iki gün sonr raporunu 
verecektir. 

Arkadaşını 
Öldüren 

uallim 
Üç y evvel Amnsynda arka

daşı muallim Hatice Hanımı iki 
kurşunla öldürün mualli Süreyy 
Hanım kli ziyeti tetkik edil
me üzere Amasy Ağır ceza 
mahkeme tarafıı:dan Tıbbıadli 
Müdürlüğüne gönderilmişti. Sü-
reyya Hanım on dört yaşın ka· 
dar oğlanken 14 yaşınd ken<Ü-
:ne bir meliy t yapılarak er- · 

ke eştirilmişti. Tıbbıadli mües-
esesi tetkikab e asında kendi

sinde h st neye naklini icap et• 
tirir ban asabi haller gördüğü 
için B kırköy hastanesine gön-
dermişti. Bu gönderiş, bir gaz.e
tenin )"Bl dığı gibi deliliği hak
kında verilen bir karar üzerine 
değildir. Esasen Müşahedehane 
Müdürü Profesör Hayru:lah Bey 
Bakırköy hnstanesinde talebeye 
ders verdiği için orada kendisini 
tedavi etmiştir. Sür yya H nım, 
hakkında yazılan raporla birlikte 
Amasyaya gönderilmiştir. 

Trakya İçin 
Şark Şim ndiferi idare
sinde Faaliyet Başladı 

Trakya umumi müfettişi ibra• 
him Tali B. dün otomobille Edir-
neye gitmiştir. Tali B. derhal işe 
başLyacakt.r. 

Diğer t raftan aldığımız mn· 
lumat göre Şark Demiryollan 
idaresile Nafıa V ekA.leti arasında 
yapılan müzakerelerden sonra, 
uzno zamandanbcri başlanamıyan 
Keşan - Uzunköpril ve Edirne • 
Babaeski hatlannın bir n evvel 
inşası tekarrür etmiştir. Kumpan
ya, bu hatlar için sarfı icap eden 
~ant masraflarının tesbitine 
b~lamıştır. 

Diğer taraftan otobüs reka
beti, Deınir)ollar idaresini bircok 
bakımlardan zarara soktuğu için 
buna karşı tedbirler alınacaktır. 

Verilen malumata göre, ma· 
yısın 15 inde değişecek olan 
tarifelerle birlikte, nakliyat 
ücretleri de bir l.aylı indirilecek· 
tir. Ayrıca eyahat müddetleri 
daha kısaltılacak, bi~bassa Edirne 
ile İstanbul arasındaki gündüz 
trenleri şimdikinden çok çabuk 
gidip geleceklerdir. 

hanı 5) - Yunanlılar Trakya orman
ı nnı orumak için Tekirdatindan 
linit kömilrü ithal:nı kabul etmişler
dir. Bizim memleketimizin birçok 
)-erlerinde linit ve maden kömürü 
olduğu halde bala odun yakma ta 
d-v DJ ed~yoruz. Bo ıerait alhnda 
ormanları muhafaza etmek mümkün 
değildir. Şimendiferlerimiz ve vapur
lanmız linit ve maden kömürü için 
asgari nakil tarifeleri kabul ed~rlerae 
ormanlarımız kendi kendine kurtarıl
mı~ olur. 

24 aatin 
Hadiseleri 

Adliye Yangım Ş1thadeti 
Dün Adliye yangını davasında 

ii tinabe yolile Birinci Cezada 
bazı mevkufların şahadetlerine 
müracaat edildiğini yazmıştık. 
Yangın suçlulanndan pabuççu 

Şark Demiryollan TeavUn 
Cemiyeti de geçenlerde memle
ketimizi ı.iyarete gelen Bulgar 
şimendifercilerine iadei ziyaret 
maksadile bir seyahat tertibine 
hazırlanmaktadır. 

H ıkkı Bey (Divnoyohı Fazhpa~a 25) 
- Uen Kafkasyayı gördüm. Batumda 
ormanlar ıehir so ·akbnna kadar 
lneı. Sebebi de orada mazotun odun· 
dan daha ucuz temin edilmesidir. 
Çünkü Kafkasyalılar evlerini, fınn

larını mazotla 111hrlar, sanayi maki
nelerinde mazot kullanırlar. Onun 
için de orman!arn el sürülmez. Bn:de 
ıehirlcrimizde olsun maden kömürü 
yakmasını temin edersek ormnnlan• 
mız himaye edilmiş o!ur. 

E .. velki gece Bcşiktaştn Şair 
Nedim caddesinde Ahmet Ef.nin 
kahvesinde oturmakta olan Salih 
i minde biri bir arap mesele in· 
den çıkan kavga neticesinde 
Salim ve Şevki isminde iK:i adamı 
bıçakla yaralamıştır. 

Samatyada oturan Kerim 
isminde biri henüz anlaşılamıyan 
bir hepten Behçet isminde 
birini bıçakla yaralıyarak kaçar
ken tutulmuştur. 

Bunlardan başka bir kaza ve 
bir de yangın baş anğıcı o!muştur. 

Ethem Efendinin Vekili avukat 
Hikmet Bey bize gönderd.ği bir 
mektupta bu şahitlerin amme şa• 
bidi olarak dinlendiklerini, bun
lana yangının t katta ç.ıkbğına 
dair bir ey Ö} lememiş olduklarını, 

Dokuza çeyr k kala üst kattan 
Topkapı sara} ına ·e deniz cihe
tine nazır odadau çıktığını söy· 
lediklerini ikinci ve birinci kat .. 
la:-da duman ve lev görmedik· 
lerini le ler içinde dolaşan ada· 
mı da en üst katta gördüklerini 

Ö) ledik' erini bildirmektedir. 

Komünistlik 
uçlu/arı 

Evvelisi gün yakalan n komQ• 
nistlik suçlulanndan Salih efendi 
dün polis tarafından me\•cuden 
Müddeiumumiliğe gönderilmiştir. 
Müddeiumumilik evrakta bazı 

noksanlar gördüğü ıçın endisini 
tekrar polise iade etmiştir. 

Nısan 23 

Güniin Tarihi 

Zonguldak 
Köylerinde 

Zonguldak. 22 - Zonguldak Ha 
_evi içtimai yardım komitesinde 
dört ki§i.ik bir heyet Beycuma m1 
takasın gitmiş!erdir. Bu mıntıka 
toplanan 198 hasta köylü muaye 
edilmi ve meccanen ilaçlan ve 
mitfu. HeyetJn kadın azaları köy e 
lerini ziyaret ve köylü ile hıısbi 
yapmışlardır. Pazar yerine gider 
köylünün alış verişi ile alıikadar 
muşlar yeni ölçü ve tartılar hakkın 
izahat vermişlerdir. 

Devrekte Elektrik 
Zonguldak, 22 - Devrek kaza 

nın elektrikle ydınlııtılması tekarr 
etmiştir. 

lhrac bmız 
Muğla 22 - Mart ayı lçlnde B 

rumdan adalara ıağıdaki me 
ihraç edilmiştir: 

174 kuzu, 30 keçi. 97 ta uk, 7 
kilo aünger, 5000 kilo gübre. 

Sam un Sergi 1 Açıldı 
Samsun n - Samsun yerli mal 

serg:•inin çılma merasimi yapıl 
Yüzlerce d vetli, sergi heyeti tar 
f ın'C:I n izaz edildi. Satışlara der 
bqlaıuldı. Sergi çok iyidir. 

Kırklarelinde 
Kır lardi 22 - Himayel Et 

vilayet kongresi toplanarak umu 
kong«ye l met Paşa Hı.le dokt 
Fua.t Beyi murahhaa intihap etmiş 
yenı heyeti seçmiştir. 

Adliyede Bir Tay n 
30 lira maaşla Çatalca Müddei 

mumiliğine Alaeehir Hukuk Haki 
Mehmet Hayri Nedim Bey ta 
edilmiştir. 

E ki E er t1rm lar 
Adana, 22· Misia nahiyeaile Tarı 

kazası ara uıdaki havalide üarıati 
aramak üzere Amerikalı mütehns 
Mia Goldmf'D Ue arkeolog M. Er 
ıehrimlz.e gelmişlerdir. 

Sahte T d e fff 
Edip oğlu Rukneddin Efen 

isminde bir genç Hayriye lise · 
Erzurum lisesi namma yapılın 
sahte bir tasdikname ile girdi 
iddiasile Ağır Ceza mahkemesi 
de muhakeme ediliyordu. D 
muhakemesi bitirilmiş, fakat 23 
numaralı af kanunu mucibin 
amme davasının <..Üşmesine kar 
verilmiştir. 

Bitmigen 
ihtilaf 

Vapurculuk "rketinin teşe 
külünden evvel gemilere kıym 
biçen komisyon, çalışma ha 
olarak 25 bin lira istemiş, m e 
hakem sıfatile ticaret od 
tarafından da tetkik edilmiş 
Dünkü gazeteler son vaziye 
g6re şirketin bu parayı ödem 
kabul ettiğini yazdılar. 

Halbuki şirket, 

tarafından biçilen kıymetle 
mahkemece bozulduğunu il 
slirmekte, hiçbir çalışma bed 
istemeye hak!an olmadığım il 
sürmektedir. 

[_~_o_n_R_o_s_fu_'_n_zn_R_s_~_l_i_H_ll_~a_~_e_s_i_: __________ R_a_z_a~r Ofu~san&ıD~M~ 

Hasan Bey - Kırk yıllık Ya- J 
alllin. Ki • olacağına.. 

•••. Aklım şöyle böyle erm· ti (ı .... Altlımm emıecfiği biJ' tek J Öteki - O bir tek 
ma azimn; l şey ardı... oo Hasan Bey? 

y de ı Ha.an Bey - Şirketi H ır·ycnıo 
J1Rık eaki npur'ar111111 Akayu• 'I p1 

purian olacııJınaJ 



23 Nisan 

Hergün 

Sevgili 

Bayram 

Yaza.o: Başvekil İsmet 

Bayramınız kutlu olsun Cfim· 
huriyet çoculdan 1 

Sizin bayramınız bütün sevinç 
günlerinin en neşelisi ve en feyiz· 
lisidir. Hiçbir bayram giinü sizin 
bu haftaııız kadar Vatan için Umit· 
!erle dolu değildir. 

Hiçbiriniz Cümhuriyetten baş
k devir bılmiyorsunuz ve bilmeye
ceksiniz. Sizi neş'ede ve şetarette 
ölçüsüz görmek bizler gibi kötü 
saltanat devirlerini yaşamış olan· 
lar için uçsuz bucaksız ilham 
menbaıdır. 

Sizin hiçbiriniz Vatanın her 
sahada zaferinden ve üstünlüğün
den· başka bir vaziyet tanımıyor· 
aunuz. Siz hiçbir muvaffakiyetsiz
lik görmemek için yetişiyorsunuz. 
Engin ve pürüzsüz ruhlarınızın 
milyonlarca kannılan sevgili Türk 
vatanının Ustünde gerilmi zırhlı 
bir göktür. 

Kanatlarınızın zırhı inkılap 
çocuklarının karekterindeki sağ· 
Jılda ve ağlnmlıkla terbiye edil
miştir. 

Doğru sözlü, temiz yürekli 
vatan için kahraman ve fedakar' 
çahşkan ve bilgili olmağa çalış~ 
?1~· Ancak bu ahlakla ve vatan 
~çın canı~ıı~ı .. r eda etmek ülkfisü 
ıle ve bmbırınizi severek Tü k 
adım .. g?.klerde. t~tabilirsiniz. r 

Buyuk Gaz.nm Türk C .. h 
. t• . t . . um u· 
rıye mı ve va an ıstıkliilini ema t 
ettiği gençlik sizsiniz. Türk t:~. 
hinin biçb~r devrinde çocuklan~ı 
o kadar yüce bir elden bu kad~~ 
değerli _bir armağan alamadı. Ne 
mutlu ızeJ. 

* Yazan: B. M. M. Reiısi Kazım 

. X~~d~muz~n ve Cümhuriyeti· 
mlZln ıstikbalınden tamamile emin 
olabilmek için çocuklanmızı çok 
itina ile yetiştirmeli, onlann beden 
ve fikir terbiyelerine biitün mev· 
cudiyetimizle dikkat etmeliyiz. 

Bu mühim vazife yalnız ana 
babaya ait değildir, blitnn cemi
yete şamil milli bir borçtur ve 
çocuklarımızın hakkıdır. 

Himayei Etfal cemiyetinin bu 
hususta senelerdenberi göster
mekte olduğu yük ek faaliyet ve 
muvaffakıyetler her tUrlll takdir 
ve iftih ra Uiyıktır. 

Bükreş'te 
Divanıharp Suikastçıları 

Mahkum Etti 
Bllkreş, 23 ( A. A. ) - Di

vanıharp Precup suikasti maz
nunları hakkındaki hükmü
nü vermiştir. 13 müttehemin 
hep i onar sene kalebentliğe 
mahkum olmuştur. Bunlardan 
sker olanların rütbesi kaldmla

ca lrtır. 

İspanyada Grev 
.Madrit, _22 (A. A.) _ Bu ge· 

ce ıla°.. edılen nakliyat grevini 
umumı grev takip etmiştir. Hü· 
~ü~et de~hal ihtiyat tedbirler( 
ıttıhaz etnuştir. 

Gece yüzden fazla tevkifat 
yapılmı tar. Devlet daireleri müf· 
rezeler tarafmdan muhafaza altı· 
nn alınmıştır. 

Müfritler birçok mah il 1 d k k .. . a e er e 
e me vbebsut tevzıatını menetme-
ye teşe Us etmişlerdir p l' 
kendilerini dağıtmıştır. · 0 ıs 

MetropoJitenler, hUcunı k t' 
J b" . ı a· 
arı1nmd ımf ay1.esı altında başlıca 
hat ar a aa I} ete başlamışlardır. 

lzmirde Yakalanan 
Haydutlar 

f zmir, 23 (Hususi) - Manisa 
>olunda otomobil soyarak yolcu
~arı yaralayan Ahmet ve Mustafa 
Jandnrmamız tarafından yaka
landı Bodrum havalisinde şakavet 
c~en ve bir jandarmamızı şehit 
c ben Sırrı ismindeki şerir de 
ı:a ıtaya teslim oldu. ~ Adnan 

SON POST1'. · 

Resimli Makale a Bir Muhasebei Amala 

- Sökül bakalım fazla aldıklarını ! 

c 
e e 

Umumi lbrahim Tali Bey saat tam 
Edirne, 23 (Hususi)- Müfettişi! 

on yedide Edirneye vasıl olmuş, n· 
mimi tezahuratla karşılanmısbr. 

Müfettt:şi Umuminin muvasa
lati Trakyalılar üzerinde emsalsiz 
bir heyecan uyandırmış, Fırka Reisi 
tarafından istikbal esnasında irat 
edilen nutka Umumi Müfettiş Bey: 

İzmirde 
Cuma Günkü Hadisenin 

Müsebbipleri Cezalandırıldı 
~zmir 23( Hususi )-Cuma günü 

lzmırspor-Altay maçında kale direk
lerikesilmiş oyun esnasında beş 
top oyuncular tarafından jiletle 
parçalanmış oyuncular zabıtanın 
vazifesine · 1 • . mnnı o muştur. Adlıye 
Y~dı suçludan üçü hakkında bu· rn tevkif kararı vermiştir. Mev

uflar arasında İzmir sporun kapta· 
nı ve k ı · · . 

1 
a ecısı vardır. Aynca Valinin 

reıt~ iğilnde toplanan nuntaka he
ye ı zmi 
B . 'k' rspor kaptanı Nazmi 
eyı ı ı kalec·ı S . 8 . b" 
•v cıını eyı ır sene 

dıger oyunc 1 d 
. . u arı a altışar a 

dıskalıfye elmiştit. Y 

Yeni Va i Muavinlikleri 
Ankara, 23 (Husu:si) - Ada· 

na, Bursa ve Balıkesir vilayetle
rinde voli muavinliği ihdası 
tekarrür etmiş, bu hususta bir 
layiha hazırlanmıştır. 

e 
ret 

- Bu eser onun eseridir. Q. 
nun eserine başlamak ve tamam
lamak hususunda amir, memur, 
esnaf, çiftçi bütün T rakyahlarm 
bana müzaheret edeceklerine emi
nim diye cevap vermişlerdir. 

lbrabim Tali Bey Trakyalıla· 
rın heyecanından çok mUtcbasiı 
olmuşlar ve gazetecilere: "bir şey 

Cü~uriyet Merkez 
Bankasının Karı 

Ankara, 23 (Hususi) - Cüm
huriyet Merkez Bankası hissedar· 
lar heyeti umumiyesi dün top· 
lanmıştır.Toplantıda bankanın 1933 
senesideki karının 1,349,300 lira 
olduğu anlaıılmıştır. 

lianka heyeti umumiyesi bil
umum hissedarana yüzde yedi 
seken bir olmak üzere 821.12 lira 
tevziine karar vermiştir. 

Tütün Kanunu 
Ankarara 23 (Hususi)- Tütün 

kongresinin kararlarım göz 8nüne 
alan lktısat Vekileti tntlln layiha 
smı hazırlıyarak Başvekalete v r
miştir. 

Layihada kongrenin dilekleri
ne uygun mahiyette mUbim esas
lar mevcuttur. 

Bingöl Kazası 
Ankara 23 ( Hususi ) - Muş 

Vilayeti dahilinde Bingöl adile 
yeni bir kaza teşkil edilecektir. 

1NAN /STER 

• 

ar 
-E 

landı 
söylemiye lüzum görmiyorum, 
gördüklerinizi ve Trakyalılann 

ulu rehberlerine karşı gösterdik
leri merbutiyet tezahUratına aynen 
yazmanız kafidir" demiştir. 

İbrahim Tali Bey ıerefine gece 
Halkevinde parlak bir müsamere 
verilmiş, müsamerede canlı olarak 
Trakya haritası temsil olunmuştur. 

Yeni Tarife 
Vapur Navlunları Birer 

Miktar indirildi 
Ankara 23 (Hususi) - Yeni 

deniz nakliye tarif el eri lktısat Ve
kaleti tarafından tasdik edilmiştir. 

Yeni tarifede ecnebi limanla· 
randan gelip lstanbulda veya 
diğer Türk limanlannda vapur
larımıza aktarma edilen ecnebi 
emtiası navlunları yüzde yirmi 
indirilmiştir. 

Beher parçası 800 kilodan 
fazla eşya ayn tarifeye tabi ola• 
caktar. Yerli sergilere gönderile
cek eşya yüzde elli tenzilata tabi 
tutulacaldır. 

lzmir sürat postalarından maa· 
da bütün hatlarda kamara 
navlunları aynen eskisi gibidir. 

• 
Yalnız lzmir sür'at postalarında 
kamara navlunları birer lira 

artırılmıştır. lzmit batb navlun· 
larında da tenzilat yapılmışbr. 

iNANMA' 
B 1 

1 

_ _ k d 1 k b" surette yapılmasına u gar r ami dairelerinden birinin ne,rettiği rapora yaş uzum ontrolunun a ıa sı 1 ır 
n~z.nran ( 1933 ) cnesi zarfında Bu'garistandan ihraç ltnrnr vermiştir. . " d 
o unan sofralık yaş üzümün milttarı on iki bin tona Geçen sene ihraç olunan yaş üzümlerın yuz e 
baliğ ol.muştur. altmışı Almanynyn, yüzde on sekizi Avusturyaya ve 
B 1Bu n11ktar evvelki seneye nisbetJe bir misli fazladı.r. yüzde dokuzu da Çekoslovnkyn'yadır. 

u garlar yao fizüın ihracatının fazlnhğmı ve talebın H lb k"ı biz bütün gayretimize, ve meyvalarımızın 
çoğ 1 "ki . a u ' 
b a mnsını. nazıtrıdikkate olarak hububat e.ktr ~rı nefasetine rağmen geçen sene bir vagon bile yaf meyva 
a• yerlerın bağa tahviline teşebbüs eylemışlcrdır. . d k 

Bulc.rar bük~ t' 1934 d .h d"l k olan ıhrııcına muvnffalt olama ı . o ume ı sonun 0 ı raç e ı ec~ 
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Birkaç Sene Sonra 

Haliç Büsbütün Dolarsa.. 

•• 
Son Posta müjde Yeriyor; alakadar 

bir zat: • 
- Emin olunuz ki, demiş, on seno 

sonra Eyüple Sütlüce araaında çocuk· 
ların paçalannı ınvayatak karşıdan 
karşıya geçtiklerini göreceğiz Ye o 
zaman buraıı mükemmel bir futbol 
sahası olacaktır. 

Ben çocukluğumda Halicin buzlar
dan donup ta karşıdan karşıya buz 
üstünde yOrüyerek geçildiği~i duy· 
muştum. 

Yol oldu Osküdara bin otuzda Ak
deniz dondul 

Mı raında söylendiği gibi, bir ta• 
rihte Boğazında donduğunu kitaplıırd 
okumuştum. Fakat doğrusu, ihtiyı>rla· 
dığım vakit Halicin kumla dolu oldu-
ğunu göreceğim hiçbir vakit hatırım 
gelmemiftl. 

On sene sonra Halicin kumla 
büsbütün dolduğunu ıörecek olanlar 

ne mutlu 1 

• Öyle olduğu vakıt, lstanbul t~h~-
nin kaç meselesi birden halledılmış 
olacak! 

Bir kere Haliç vapur tirketi sabo 
alınmaktan kurtulacak. Şimdi Bele· 
diye, Haliç Şirketi Belediyeye borcunu 
vermiyor diye onu satın lmıya kal· 
kıyor. Haliç dolarsa Şirket : 

- Ne sana, ne bana; işte kum • 
gidip üstünde oynasana L diyecek. 

Sonra bir vakitler epeyce alevlen· 
miş ola:, fakat bir zamandır • galib 
parasızlıktan • uykuda kalan tndyom 

l • 0 iyi hnl suretini bulmue mese esı e d 1 ? 
olacak. Stııdyomu Yenibabçe m 
y k Okmeydanında n::ı? yapmah, 

•
0 8

d
11 

- ünmeLe ne hacet? Eski Hali· dıye Uf • 
cin ü:ıerinde, stanbul ıle Beyoğlunun 
araaında mükemmel, geoit bir ıtad
yoml Bfitün dGnyanın en pzel stod· 
yomu olacak.. • 

Daha sonra köprüler meseleıil 
Yeni yapılacak köprü asma mı olıun? 
Yoksa eskisi gibi dubn\ar üsttlnde m\ 
karulsun? 

Ya e ki köprü? Liman irk U 
bu mesele)i, müzmln bir bnatalık gibi 
durup durup meydana çılrarıyor. 
Karaköy köprüsü limanı kfiç~ltüyor
muş. Mavnalar, motö.il~r koprünün 
kuş kafesinin kapısı gı~ı olan,, göz
lerinden geçerken tehhke ge~!riyorÖ 
1 mla. Onun için Karaköy koprüs 
ar .... • ı· k, maY• knldmhrsa liman ıcnıf ıyece 

• H l' ne onlar rahat geçecekmlfo 8 aç •t 
Liman şirketine, ne de köprüye 81 

olacak 1 • 
En ıonra Eyilp tramvııyı mesele•• 

birden kcsiİecek. Şimdi Bahkpaza· 
nndan Eyübe kadar nekadar çok 
daracık sokaklar, çapraıık yollar var. 
Bur larıo istimlaki nekadar çok pa• 
raya ve nekadar çok ••kte muhtaç! 
Hnlbuki Haliç kumla dolduğu vakit, 
onun üstünden kolayca. hem Eyübe, 
hem de mezbahaya kadar ucuzca, 
kolayca tramvay yolu yapılacak. 

• Fakat benim hatırıma geliyor ki, 
denizin doldurduğu yerler ötedenberl 
hep evkafa ait olur. Haliç te dolduğu 
vakit. orası elbette yine evkafa ait 
olacaktır. Evknf ın da orada stadyom 
yapılmasına razı olacağını hiç zannet
miyorum. Çünkü ıtodyom nekadar 
olsa, hanlar, npartımanlnr kadar ço 
irat getiremez. O k dar geniş saha da 
hanlarla, apartımanlarla doldurula· 
maz. O hnlde sahanın ite yarıımıı11 
için bir çare kalır: 

Haliç kumla bOsbütün dolduğu 
vakit fstanbulun asri mez n olur. 

Bir Haydut 
Antakyada Yakalanarak 

Bize T es:im Edildi 
Adana, 22 - Senelerdenberi 

Kadirli kazasile Andır:in ve ha
valisinde şakavet yaparak Uç 
jandarmanın şehadetine sebep 
olan şaki Abdullah oğlu Remzi 
Suriyeye kaçmıştı. Hükümetimiı.in 
teşebbüsü ile Antakyada Fran· 
sızlar tarafından yakalanan mer-
kum hükumetimize tesliuı edilmiş 
ve bu sabah şahrimize getirilerek 
mliddeiumumiliğe verilmiştir. 

Köylü Borç,arı 
Ankara, 23 ( Hususi) - Köy

lüntin hiikümete olan borçları et· 
rafında hükumetçe bazı tetkikler 
yaptırıldığı söylenmektedir. 
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Şarapçılık Bahsi 1 

Müskirat 
İnhisarına 
Hitap Edigor11-m 

1 

Beş senelik sanayi progra
mının tesbitinJen sonra, bu İf 
için biikümet büyük bir gayretle 
ç&lışmaya, mütehassıslann bilgi· 
ıine müracaat ederek bu progra
mı tetkik Te tatbika başladı. Bu 
meyanda iktisadi hayatımızda bü
yük sanayiin inkişafı. zirai mad· 
delerimize verileli ehemmiyetle de 
6lçülebi:ir. Bilhassa bu maddeler 
den doğan sanayide bir faaliyet sa· 
hası bırakılması lazım gelmektedir. 
Memleketimiz, umumiyet itibarile 
bir ziraat memleketidir. Nüfusu
muzun büyük bir kısmını mustah
ail halk teşkili eder. Bet senelik 
programımızda fabrikalar kurar
ken, bu fabrikaların mamu)ahnı 
mubayaa edecek olan halkın iştira 
kuvvetinin artması ancak zirai 
maddelerimizin yüksek fiatla satd
nıam ile kabildir. Kurulacak fab· 
rikalara zirai ham madde temin 
eden ..müstabsı1in getireceği mal 
iyi bir fiatle alınmalıdır. 

Bug&u Türkiyede inkişafa en 
ziyade mllstait olan aanayidcn 
biri de l§arapçılık ve ispirtoculuk
tur. Bir b~ıma bu sanayi ehem· 
miyetsiz görülebilir, fakat iyi 
bir tetkik yapılacak olursa, 
prapçılık memleketimizde en 
ıiyade rağbeı bulacak bir istihsal 
Joludur. 

Anadolu Ye Tra~anın birçok 
yerlerinde çok verimli bağlarımız 
yardır. Bu bağlardan birçok halk 
m~btelif vasıtalarla istifade edC1'. 
Fakat halkın yavaş yavaş artan 
prap ihtiyacına Dl'fl bağcıları· 

mızın korunması. bağların inkişaf• 
lüımdır. 

Dünya piyasasında tyi bir 
mevkii olan hiirDJerimizden bir
~oğu. baza anlaıdmaz sebeplerle 
Oıraç edilemiyor ve bu yüzden 
laiçbir mahreç bulamadan kalıyor. 
Bu bozulan, çDriiyen üiiimleri 
kurtarmak, utmak, bunlar-
dan ıstif ade etnıek ancak 
prap ve i.pirto aanayline ehem• 
miyet vermekle kabildir. Harice 
aablamıyan Dztimler taktirhaneler• 
de muamele görür. Muhtelif 
meyvalanmız prap Te ispirto 
fabrikalarına sevkedilirse, bunfar
dan elde edilen ispirtolu içkiler, 
yine harice sat.ılabi:ir. Bu suretle 
ihracat maddelerimizden en kuv
vetlisi olan üzüm hem emniyet 
altına alınmış olur, hem de harice 
ve dahile aablarak bağcı zarar 
aörmez. 

Bunun için evveli bnknmeti· 
mirin bağayı himayesi aonra da, 
inhisarlar idaresinin bağt:ıyı dfit
manı gibi değil dostu gibi, ayni 
zamanda da ispirtocu zihniyetile 
hareket etmesi lizımdır. - T. B. 

Bir Kaza 
Antalya - Manavgat Yo
lunda 17 Kişi Yaralandı 

Antalya ( Hususi ) - Manav-
gatın yevmimahsusu dolayısile 
yapılan merasimden dönmekte 
olan şoför Hasamn idaresindeki 
11Dinar 4,, tabelalı kamyon dev• 
rilmi;ı, 17 kişi yaralanm ştır. 

Kamyon lambaları bozJJlduğu 
için karanlıkta yola devam eder
ken sağ ta.rafta 3 metre derinli· 
ğindeki çukura devrilm:ştir. 

Yaralılar d:ğer bir kamyonla 
Antalyaya get.rilerek hastaneye 
yabrJmışlardır. - J. S. 

SON POSTA 

• 
T 

Eskişehirde Mühim • imar 
Hareketleri Var 

Eski,ehir (Hu· Husuar Te9eb· 
ıusi) - Eskişe- bUaler 
hire BU isalesi Slireyya Bey 
ve ıebrin iman isminde bir ka-
için hararetli bir cLn hastalıklan 
hanrlık faaliyeti mütehUIUI da 
göze çarpmakta• askeri mahfel 
dır. Gazi Hz.nin civarında kendi 
emir ve işaretle- zaü teşebbüsü ile 
ri veçlüle ıehire bir hususi has-
akı tılması dü- tahane açmakta· 
şünülen ve 6 ay dır. Bu hastaha· 
evvel bir f'ran- nenin tesisi de 
sız kunipanyasa Eskişehirde pek 
tarafından istik- mllhim bir 
ıafı yapalan Gazi llallcni binasının 11110 etlilecell Köprii'6aıı _ eotldeıil _ • ___ boşluğu doildura-
suyunun evlere tevzii ve tesisa· edeceği 60 bin Jiramn ıu işine cak, "-atalaiii tedavi için bin 
tının ikmali için 300 bin lira sar- tahsis edilmesi kararlaıtırılmıfiır. ınüşkillit iktiham ederek lstaıt• 
fma ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Diğer tarafta nisan içtimala- bula gitmelerinin 6nthae geçe-
Oktruva resminden büyük yekun· nna bqlamış olan Şehir meclisi cektir. 
lu bir varidabm kaybeden bel~ de 934 btitçesini tanrlm etmek· K6y Yab mektebi 
diye bu parayı temin edebilmek tedir. Bütçenin tanziminde de Yekakabı köyOnde tesisi ta• 
için yeni varidat membalara ara· şehrin imarı meselesi nazarı dik- karrür eden köy yatı mektebi 
mış ve fırka sa~onulida vali Hakkı kate abnmıştır. için köylü icap eden parayı ve 
Beyinde buzurlle bir içtima ya- Bunun için su tesisah, kaldı- ders levazımım ihzar etmiştir. 
pılarak mesele görüşülmüştür. Ne- nm inşası, köprü başındaki dük- Halk evi temsil şubesi de bu 
ticede hususi inşaat şirketi tara- kinlaran üzerine 40 bin lira sar• işe yardım maksadile asri sine. 
fından yapılmakta olan asri mez· file bir Halkevi ve kütüphane mada bir müsamere tertip et-
bahada kesilecek hayvanların be- binası, sinema inşası, asri sine- miştir. Mayısta yapılacak olan 
her kilosundan belediye namına manin ör.üne kışlık eğlence ma• bu . müsamerenin bütün basılab 
5 kuroş zephiye resmi aiınması halli yapılması için bütçeye tah- köy yatı mektebinin inşasına 
ve bu paranın hersene temin sisat konacakbr. tabaia edilecektir. 

Yozgat'ta ~Diyarıbekir 

f 

Tarsus'ta 
Mektep Talebe!eri Çok 

Eyi Yetiştiriliyor 
Kaplıcalar Islah. Ediliyor )Müddeiumumisi 

Yozgat, - Tenilı ve Sorgun 
kapbcalannm Orta Anadolunun 
en faydah ve istirahatli bir hale 
getirilmesi için projeleri yapbnl·· 
mktadır. T enili kaplıcası Roma• 
lalar zamamnda Orta Anadolu
aan en f fab •• muazzam bir 
kaplıcası olduğa IOll hafriyatta 
teabit edilmiştir. 

Boluda Bir Kaza 
Bolu (Hususi ) - Mustafa is· 

minde bir elektrikÇi ilaca yolu 
üzerinde çürüm&ş olaD bir elek
trik C:ireğini değiştirirken direk 
birdenb:.re yıkılmış. bir beygirin 
kafasına isabet etmiş, beyg:r 
derhal ölmüştür. Direğin tepe· 
a:nden yere düşen Mustafa Ef. de 
baygın bir halde hastaneye nak
ledilmiştir. 

lneboJuda Sis DUdUgU 
İnebolu, - Tahlisiye idaresi 

tarafından Kerenpe bıırnıında ya• 
pılacak sİ3 düdüğil için lstanbul
dao mütehassıslar gelmiş mahal· 
linde ihzaratla baılamışlardır. 

Diyarıbe
kir (Husu
si)- Cüm
huriyet mnd
dei umumisi 
Hakkı Bey 
bir derece 
terfi etmit, 
maap 55 li-
raya .çıka· 
nlmıtbr. 
Hakkı B. 

Diyarı bekir 
mu b İtin de Digorıhekir Müddeia· 
hürmet ve mumid Hakkı Beg 
muhabbet kazanmıı değerli adli
yecilenmizdendir. 

Trabzonda Bir Kaza 
Trabzon, (Hususi) - Evvelki 

g6n burada feci bir kaza olmuş
tur. Kalaycı zade Hacı Abbas 
Ef. nin mağazasında çalışan Hacı 
zade Ömer Ef., bir otomobil las
tiği şişirme tecrübesi yaparken, 
seymao fırlamıı ve zavallı gencin 
başına isabet e~iştir. Ağır su
rette yaralanan Ömer Ef. Mem-

Tarsus ( Hususi ) - T arsusta 
6 ilkmektep vardır ve bunlardan 
bina itibar~le en güzeli Duatepe 
mektebidir. 929 da 40 bin lira 
ıarfile İbfa edilen bu mektepten 
inşa edildiği tarihten ltibarea 211 
talebe nq'el etmiıtir. 

'OçB.ııcü, dördiiııcO ve beşinci 
11nıflar ikişer pbe olmak prtile 
mektepte beı 11nıfta 385 talebe 
okumakta dar. 

Talebe arasmda HilAliahmer, 
Himayei Etf al, temizlik ve intizam, 
mektep eşyası koruma, haysiyet 
divanı, koleksiyonculuk, tasarruf 
sandığı, hayvan himayesi, ağaçlan 
himaye, tarih ve coğrafya malü
mab için başka mekteplerle 
muhabere, duvar gazetesi çıkarma 
"Ve ilkmektebe mahsus spor işlerile 
meşgul olma birlikleri yapılmıştır. 

l;ket-ba~t~b";;~~;--k;İd~nl;~~-
ameliy at yapılmış, fakat genç 
adao kurtulamıyarak ölmüştür. 
Arkada üç çocuk vo l:»ir dul 
bırakmıştır. - '#-

Resimli Memleket Haberleri 

1 - Ôdemııte lisan denhanelerl z.çllmııhr. 
Açılma merasimi esnasında kaymakam Hişim Şerif, 
Ağırceza azasından Baba, Esnaf Bankası Müdür• 
lerinden Mithat Beyler tarafından birer nutuk irat 

1 

edi!mişt'.r. Resim dershanenin küşadı esnasında 
alınmıştır. 

2 - Alaşehirde miniminiler Hililiahmere ka111 

bnyfik bir merbutiyet gaatermektedir. Resimde gö
rülen Fatma, Ayte, Nebahat, Fethiye Hanımlar 
Hililiahmer hesabına durmadan dinlenmeden çalış· 
maktan zevk alan duygulu kızlanmıı:dır. 

3 - Söke kazası Ciimhuriyet Halk Pırkası 
heyeti arkadaşları ile tanışmak ve görüşmek mak
sadile Bozdoğana bir seyahat tertip etmişlerdir. 
Relim Bozdoianda ahnmııtır. 

Tarihi Fıkra 

1
' Aforoz,, un 
Bugün Ne 
Kıymeti Var? 

Frenkçe ( excommunicati 
denilen aforoz, vaktile, milyo 
ordulann yapamıyacağı te 
yapardı; prensleri dilenciye ç 
rirdi, kırallan ve imparator 
sürüm sllrüm süründürürdü. 

Aforoz, maliinı olduğu Uz 
bir hıristiyanın kilisden tardol 
man, lanetlenmesi deme 
Araplar buna Hurüm derler. 
Rumcadan almak suretile afo 
diyoruz, Hurüm veya aforoz, 
türlü olurdu. Excommunicati 
majeure denilen şekli, çok a 
bir ceza idi. Bu cezaya çarpıl 
hırıstiyan - dilenci veya impara 
olsun - tıpkı cüzamlılar gibi iğre 

• 
bir mevkie dilşerdi. Bu gibile 
selamı alınmazdı, eli tutulma 
ve yüzlerine bakılmazdı. Onl 
evli iseler, zevcelerinin yanı 
gidemezlerdi, çocuklannm 
rini göremezlerdi. Aforozdan 
lulmadan ölürlerse hırıstiyan m 
zarbğana g6mnlemezlerdi, bir ha 
vao lişesi gibi cesetleri çukurla 
ablırdır. 

Excommunication mineure d 
nilen küçük aforoz, öbürü kad 
ağır değildi. Bu cezaya uğraya 

lar bir kısım dini haklardan 
menfaatlerden mahrum kalırla 
Muayyen bir müddet kiliseye 
rememek, bekar i.,e • yine say 
biT zaman için - evlenemem 
gibi! 

Papalar, orta zamanda afor 
m mütiş bir ıilab olarak kullan 
dılar. Prensleri, kırallan imper 
tmian thft 1!ri1 tlti etme .::::.Mı"~r-J 

asırdan beridir aforoz, ses çık 
mıyan, acı vermiyen l>it kam 
gibidir. Kilise, o kamçıyı arasıı 
JİDe aallıyor. Fakat aldıran yo 
ÇinkU devrin göı.tl mihrapt 
bankaya çevrilmiştir. Madde, b 
yali öldtirmtiıttır. Kilisenin ha 
lçba •htverifini kesecek adam y 
yllıihıdo laemea hemen; IUU.lllA:U»tı 
tıibidir. 

Bununla beraber .Al... Ba 
vekilinin Vatikan tarafından itti 
ham edilmek lzere bulunduğun 
gazeteler yazıyor. Bu ittihamda 
maksat, aforozdur. Eğer gazel 
lerin y3zdığı ıabih ise ve M. 
Hitler aforoz edilirse Almanyanııı 
siyasi ve içtimai vaziyetinde ed 
küçük bir değişiklik bile vukua 
gelmeyecektir. Olsa o sa Valika 
nın bu maksatla neşredeceği kitap 
Hitleriu emrile ve bir sene evvel 
ateşe· atılan yığın yığın eser}~ 
gibi yakılacaktır ki bu, vakcil1' 
Papalığın yaktırdığı kitaplarıA-1 

toptan öcünü almak olacağı içiıt 
Avrupada elem değil, aevinf 
uyandıracaktır. 

Eski çamlar bardak oldıi. 
Bunu Vatikan da anlamalı artı 

- M. T 

lzmirde Türk Ofis Şt:besi 
Nisanın 15 inden itibaren faali

yete geçen Yeni Türk ofisi tef" 
kilitmm fzmir ıubesi de teşkil 
edilmit ve iki gündenberi çalır 
mıya başlamıştır. 

Malatya Otçular MUf at ti ş1iğl 
. Malatya, (Hususi) - Ôlçülel 

v" ayar müfettişlikleri mıntak•• 
lannın tahdidi dolayısile Malaty• 
mıntaka ölçüler ve ayar müfe~ 
tişliği de lağvedilerek Mersi 
bağlanmış, Malatya müfettiıi 
Cevdet Bey de Samsun mmt" • 
bqmülettişliğino ta)'İn e · · 
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23 Nisan 

s·9a et Alemi 
• 
ıngapur 

Japonya 
lngiJterenin Singapur"da hummah 

bir gnyr tle ba4armıy ç lıştağı deniz 
o .. a mün11sel-:etile Japon matbuatı, 

ine endişeli yazılar yazmaktadular. 
1935 senesi içinde bitmesi beklenen 
bu muazzam h rp limanı. Atlas Ok-
1anosu ile Akdenizi ayıran Septe 
Boğazı gibi, büyük Okyanoı ile 
Cenup denizlerinin elikuını kesecek. 
bu yol üzerinde İngiltereye kat'i bir 
biikimiyet temin ey.cyecektir. O su
retle ki lngiltı.:re, buralarda, daimi 
ıurett bilyülc Lir donanma bulun· 
durmak imktinlnnnı temin edecek 

e hiç filpbesiz, Uzak Şark davasında 
ıcair;in uıilm ün mertebe yüksek 
çıkmaması için ortada, artık biçblıo 
ınani kalmamış olacaktır. 
Çünkil: S.ngapur d nJz üssilndc, eğer 

bir enlaşma yapabilirler ve Japonya'• 
ya k rp mü4t rek harekete geçer
lerse Jngiltere kadar Amerika da 
istifade edebilir. Bu iki büyük mille• 
tin b.rleşen kuvvetlerinin oe muaz• 
ınm bir kudret if .ııde ettiğini izaha 
lüzum yoktur. Singapurdaki hazırlık· 
lar sonuna yaklaştakça Japonyanın 
dışıın vurduf'u asabiyet. bilhassa, 
bundan ileri geliyor. - Sürena 

Fransa-Lehistan 
ki Müttefik Eskisi Gibi 

Dost Deği]er 

M. Bartu 

Paria, 22 - Hariciye Nazın M. 
Bnr~u ~arşovaya hareket etti. lstaa
~on.~ azır r, Sefirler ve Romany 
arıcıye Nazirı tarafından uğur) ndı. 
Parıs, 22 - Gazeteler, M. Bartu• 

nun seyahati haklunda uzun maka· 
leler yıu:arak seyahatın ehemmiyet ve 

C"• 1 "'hl fumulüne İfaret etmekte, neticede 
..., l t.Q Qr Fransa-Lehisbn dostluğunun kuvvet 
n A bulacağını, çok aamimi bir nnlaşmıya 

lY.l eseles • gidecek görüımelcr yapılacağını ya
zıyor! r. 

lngiliz Ve Fransız Müzake· Leh • Fransız MUn ebetı 
releri Hararetle Devam Bozuk Mu? 

E Berlin 22 ( Havas) - Germanya 
diyor gaze~esi, M. Bartunun eyahati müna-

Londrn, 22 (A.A.) - lyt DJ 11'1. t acbetile, di""er Alman ga:ıetelerinden , h f·ı "l. a uma ı> 
• an ma a ı • mu um, vaıib ve kat'i başka bir lisan kullanarak Fransa • 
icra zamanlannın Fr nsayı Al Lehistan münasebetini öyle tasvir 

SON POS1 A 

B 

................................................ 
Başvekil, Memle ette Buna Lüzum 

Olduğunu Söyl .. yor 
Parla, 22 - Bı:ışvekil M. Dumerg ı 

radyo lle verdiğı bir tebliğle, Fransız 
nıiUetinio çok pnhah olan maişet 
nıasraflannı azaltmak surelile devletin 
nınli işlerini yoluna koym k taraftarı 
olduğunu bildirmiştir. M. Dumerg 
eski muhariplerin mnli kalkınmayı, 
aylıklorından lir kuımını hendi istek
Ierile indirmek auretile kolaylışhrmn• 
larına teşekkür etmiş, enflasyon'un 
fe:aket doğurucu bir iş olduğunu, 
hilhumetin frank kıymetini bet ne 
pahasına o!ursa olsun muhafaza ede• 
ceğini, mali kalkınmadan başka kal
lunmalnrı d başaracağını, bilhassa 
otorite tesis edeceğini öylemiş, ak i 
takdirde bir anarşi ve d hili harp 
doğacağını ilave etmiştir. 

M. Dumerg hayal pahnlôğını azalt· 
mak ve işsizler miktannı eksiltmek 
bu usundaki çnlıtmnlara devam edi· 
leceğint de söyledikten sonra harici 
s:ynsete geçerek Fransanın sulbü 
tahakkuk ettirmek azminde olduğunu 
nnlatmıg ve demiştir ki ı 

" - Fransa kendini müdafaa mec· 
buriyetinde knlmıı olduğu dev!etlere 
karşı as!a kin beslemez. Fakat Fr n• 
sanın ı;u!h arzusu, maziden aldığı 

dersleri unutturamaz. Fransa vatanına 
çiğnemiş olanlar muahedeler hilafına 
ıiJiih!anırken Frans mn daha ciddi bir 

Baroekll M. l.Jumerg 
emniyet ihtiyacı hissetmesi ve daha 
kat'i teminat aramasını bütün dünya 
haklı bulncaktır. 

Franıa, büyük bir mazi ile kül ürll, 
sulh ve terakkinin en mühim unsuru 
olan cesaret ve feragati temsil etti
ğ:n~en yaıamak ve baki olmak iıter. 
Hiç kim eyi zillete düşürmek fikrinde 
değiliz. MakHdımız ltibanm zı ve 
dostluklanmızı muhafaza etmektir." 

M. Dumerg Frıınsızlann bayaftı 
ihtiliiflardnn vaıgeçmelerani v esnah 
prensiplerde ihtilafa düşmenin intihar 
demek olduğunu da ilive tmiıtir. 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Anadolu Gençler 
Niçin 
Evlenemigorlar? 

Bekarlardan vergi lınocağı 
rivayeti, İstanbul gençlerinden 
ziyade Anadolu gençlerini telaşa 
düşfirüyor. Bu gençlerden b:ri 
bu müna ebetle bana bir şiki
yetname gönderiyor. 

- Anadoluda, diyor, evlenme 
çağına gelmiş bir geaç elbette 
evlenmek ister. Onun bekir 
yaşamasın imkan yoktur. Fakat 
Anadoluda evlenmek gençler için 
çok p halıya mal oluyor. Baba 
parası, yüzük, küpe, pandantif, 
hediyeler, duğünler, bir gend 
ev!enmekten korkutacak kadar 
mühimdir. Bizde evlenmeyi ço
ğaltmak için bekir vergisi ihdası 
değil, babalan kızlarını satmak 
zihniyetinden vaıgeçirmek laZlm• 
dır. Bizde kız satılık bir mata 
oldukça, ve evlenecek kız için 
ilesi birçok paralar isteyip birçok 

masraflar gfü~terdikçe, bugünkll 
iktisadi vaziyette gençlerin evlen
mesi mümkün değildir.,. 

Bu genç haksız değildir, içti• 
mal hayatımız değiştikçe bu 
ananelerin de değişmesi lazımdır. 
kızlnrımızı, cehiz, hediye ve ma .. 
raf yfizllnden evlerde kapatıp 
bırakmak günahtır. 

1110 tekrar silihlanoıasına' kar:a;~: ediyor; 

~~~~iğ:a:~~:~;t~t~t::;. VB~~~~re~~;:y: "Fransa ile Lehistan arasında bir Fransa ve Japon ya 
gelecek olan M. Suviç'in ital dostluk iddia etmek yanlıştır. Lehis· 

Altın-Gümüş 
Amerikada İki Madenin 
Taraftarları Mücadelede 

* Beşiktaota Haşf m Beye : 
Çok erken başlamıŞS1nız. 

lıt b 1 d b") 11.· t db ' yanın tan, kendisini müdafaa edebilece""'ini 
n u e e 

1 
ecel!i• c irıerin mahiyet l!> Fransız Gazeteleri Japon 

9e şumulü ve Fransayı yeniden y•kın- güttüğü sulh aiyasetile de Fransa 
Mektep çocuğuna musallat olma• 
ymız. Kendi tahsilinizi düşllnmü• 

yorsunuz, bari onun tahsirne 
mani olmayımı. Madem ki yüı 
\•ermiyor, o halde neye arkasına 
düşüp onu rahatsız ediyorsunuz.? 

latltr cak imkanı hakkındaki fikirleri menfaatine hizmet ettiğini elbette M. Müdafii Kesildiler 
sorulacaktır. Bartuya b:ldirecektir.n Vaşington 22 - Ayan Meclis:u. 

deki gümüş madeni grupu, cümbur 
reisine gümüş busu&unda fevkalade 
salahiyet erilmesine muhaliftir. 
Sadece bu ub da bir progr m . y • 
pılm sına taraftardır. 

P 1 Berliner Börser gazetesi de diyor ki: Pariıı, 22 - Japonyayı tehdit et-
zar ngHiz G zet le in " Lehistan, komşularile münasebe- mekte olan tehlikelerden bahseden 

Göre 1 •• tini yoluna koymuştur. Fransa He olan Figaro gazetesi diyor kı: 
Londra, 22 ( Havas ) - Pazar ga• ittifakının devamı için yeni şartlar 

etcleri aon Franuz notası h kkında kotacaktır. Ve Lehis. n herhangi bir 
8
Sovyet e Amerikan teşkillıtlle, 

fkarıumumiyenin düşüncelerini bariz tehlıke karşısında arbk Fransanın Jopony aleyhinde seferber edil bi· * 
HANIMTEYZE 

bir surette tesbit ediyorlar. Noktai- ..!a.r~~~ıın.a. n uht~ç ~e,,.t._:_ıd_ir_·-=--- lecek kuvvetin azemetl göz önüne 
nazar ihtilaf! t f - getiril.sin. Bu, Japonyayı ıilr' tle ihata arı e erruata aittir. Al· hava kuvvetinde herkesi geçmek 

V tington 22 - Maliye Nazırı M. 
Morgen Tav, ecnebi memlekelle·r 
Amerika albnına muayyen lir ı~ıymet 
biçecek olurlarsa, Amerikanın elin
deki albnmı satacatım aöylemittir. 
Kontrol tesisindenberj altın fiatı r snıl 
fiatten hnyh yük•clmittir• 

Muşanof' n 
Seyahati nıanyanın ıilahlanma11 ıuretile hasıl geçmek istiyor. Bunda muvaffak eden bir ölilm çenberinden baoka 

olacak tehlike ve emniyetsizlik husu. olması da muhtemeldir. Buna k rşı birşey değildir. Böylece, tehdit l· 
s~n~a lngiliz efkanuınumiyesi mlltte. tedbir almahyıı:. Frans ile de tedafüi tında bulunan hem onun mevcudiyeti, 
fıkbr. Snndey Taymis gazetesine bir ittifak yapmalıyız. Sulh için en hem de cihan müaalemetidir. Dünya 

Berlinden Memnun Ayrıldı 
g8re. yagane ha) çaresi Franaanın, iyi ç re l:udur. Akai takdirde 1914 te kadar esaitc malik bulunan büyük 
ngiliz teklifini knbul etmesidir. olduğu gibi bir hercümerce sürükle- miUetler, gündelik e mcğinl çıknr· Roma'nın 2688 inci Kuruluş 

YlldönUmU 

Berlin, 22 - Bulgar Başvekil~ M. 
Muıanof. Alm oyanın, Bulgarı•t•a 
Almanya münasebetlerini kuvvetle.,. 
dirmek arzusunda olduğu anaatile 
ayrılmııtır. Alman hülıiımeti, bu ka• 
naatl tahakkuk ettirmeyi mühim bir 

Faknt Observer gazetesi diyor ki: neceğimiz muhakkakhr. n makta bu derece güçlük çeken, yigit 
" Riyakarlıktan ve kendi hodbin M. Suviç H reket Etti ·11 · • f kib • ı b Roma, 22 - Dün Roma ıehrinln 

kuruluşunun 2688 inci yıldönDmü mQ. 1 d Japon mı etının na a etın aca a • yaaetimizin doğur uğu hata) rdan R 
"azgeçerek söyleyelim ki Almanya oma, 22 - Hariciye Müateşıın neden bu kadı.u temenni ediyor-

ı'::::=;~::~=:'.~~~~~~~~~M.:::S:u~vi:ç Londrny hareket etti. Jar? n 

nasebetile bOUln ltaJyada mua:ız m 
tezahürat f apılmışbr. vazif tcJr.kki etmektedir. 

''Son Posta., nın Edelıi Tefrikası: 51 ==~~==~=~=~==~===========~-="'"""""~=~~~~=~~======~""==:-=--,,.,.....=--=-~~~,. 
Ba harekete annesi çok kız· Knpıd Mfinire e:ini uzalb: hirleşemedikleri bir nokta vardı. 

Paketlerini. çantalannı yerleş
tirdi. 

GUlsüm de susuyordu. 
Hareket kampana ı ç. ldığı 

uman Necdet ayağa kalktı. He· 
ye~ .nını ıaptetmiy çalı yordu. 
Elını uz ttı: 

- Gnlsfim Hanım dedi ize 
eda etmiyorum. lnıı:ıaallab • • 
Ö •• ti .. d' ... yıne 

g ruş ruz, ıyorum. Çünkn bu 
günlerde bazı haberler al 
K. b"l" b lki ıyorum. ım ı ır e de (zioime ra v 

b 
. v 

1 
gınen 

enı gmr ar. 
Gülsüm ayağ knlkmışb, ver

diği bn haberin sırf kendisini 
teselli etmek maksadile söylen
diğini anlamamış gibi: 

- Buna imkan var mı yüz
başım, dedi. Henllz hasta 'sayılır
ınız. Öyle olmasa düğününüzü 
yapardınız değil mi ya. 
k Ve onun cevap vermesine 

almadan ilave etti: · 
- Ha. ff edersiniz, 

• 
1 

g;ld~· Nişanlınız Münir Hanım 
~ en 1~ • veda edemedim. Artk 
ozürlerımı kend· . ö 

1 
.. 

d • ıaıne y ersınız 
zanne enm. 

Tiren hareket ediyordu. 
Necdet cevap eremedi. 
Ve i abct oldu. Çünkü GnJsii· 

mün indirdiği bu on darbe onu 
ser em etmişti. 

Genç kızı askere sel mi dı. 
Tiren uıaklaşb. 
Ve Gnlsümün başı görUnmedL 

lf. 
Genç yüzbaşı eve bir h ta 

gibi dönmUştn. 

Bir iki günlük hfidiseler onun 
zaten bozuk asabım büsbütün 
altüst etmişti. 

Münirenin Glilsiime karşı al· 
dı~. son vaziyet onn şilphelendir
~~ştı. Genç hasta bakıcının teş• 
r,ı~de. b~!~nmndığa gibi gidec~ 
guıı bıldıgı halde beş dakika ol· 
ıun eve uğrayıp veda etmemiftL 

mışh. Necdet için için üzülüyordu. - Y nnn öğle yemeğinde b.,. Genç odam, o eski ince. hassas, 
Maamafih o akşam yemekten raberiz. Beklerim Necdet dedi. terbiyeli zabit gittikçe haşin, 

kalkmışlardı ki Münire geldi. Necdet mağlup olmuştu. dUrfişt, a abi oluyordu. Oturuşu, 
Genç kız çok neş' eli görünüyor• Dönüşte Hisar kaldınmlannd yemek yeyişi, konu§uşu hep de-
du. Kend:ne mahsus sıcak, yumu· şıkırdayao mahmuzlannın sesini ğişmişti. Zevklerinde bile bir 
şak sokulganlıkla bir kedi gibi dinledi. Sıcak bir gecenin ağırla· çarpıklık bir kabalık vnrch. 
evvela nnesine yaklaştı. Sonra ğını gidermek ister g~bi rıhtım Hastalıktan sonra beJ:ren bu 
zarif hareketler, ince nükteler, kadar yürüdü. Denizin iyot ko- bal Münireyi düşündürüyordu. 
mazeretler, cerbezeliklerle nişan- kusunu tenüffüs etti. Ağır ağır O kadar sevdiği, körpe bir genç 
hsının etrafında dola tı. dönerken mırıldandı: kız kalbinin bütün taz haza ile 

Girdiği yerin havasını, ko- - Hay t, iyi bir eyi evdiği bu adama ne olmtıfhl. 
kusunu bir oda değiştirmek ra• lf Bir nezaketsizlik etmiş olmamak 
nnı çok iyi b:len g n,. kız yanm Mllnirenin annesi hazırlıklanm ıçın her şeyi inceden in~eye 

~ düıilnen, her hare~etın~e 
saat içinde aradaki teesaUr ve bitirmiştl Adeta bir kadın mcelığl 
kınb bulutlannı dağıttı. GnJıümiln Necdetin izni bitmeden düğün görünen bu sevimli m~lük. ~n~ 
gidişile det ağlamaklı olan ana işini de yapmak niyetinde idi. dünyaya yeniden gelmış gıbıydi. 
oğul biraz sonra onun •nlatbği Fakat son haftalar içinde Milnircı Ruhunda, fikirlerinde her .ıc:nç 
eylere kahla kabl glllilyc.r. lb- bu hazırlığı gevşetmişti. Gülsil- kızı heyecana düşilren eski ın-

tiyar kadın: mün lstanbuldan gitmesi onun celik ve zarafet kalmamı b. 
ki Genç kız ni anlı ının bu aert 

- llihl MWıire.. Yokmusun neşesini bir an için itıde etme e ve kaba muamelesi k rşısında 
eni beraber genç laz yavaı yavaı ıılalıyor, utanıyor. Onu yumuşat• 

Diye onun omuzlannı, başını eskisinden daha durgun ve rzu• mak, hareketlerinin çirkinliğini 
okşuyordu. auz bir vaziyete dilşmUştn. nlatmak için çalışıyor. Fakat 

Şuh, sevimli, neş'eli fstanbul Bankadan aldığı on beı gün muvaffak olamıyordu. 
kızı bir eter tesiri ile hisleri izin bittikten sonra yine devama Necdet yalmz kaldıkları zaman 
rekete getirmitti. ba~ladı. Necdet onu hemen her ona tamamile hak veriyordu. 

Gülsiimden hah etmedi. akşam ya bankadan alıyor, yahut Fakat bu hak veriş onu o 
Ve onlara da bahsetmek fır· vapurda bekliyordu. Cuma gün· hareketleri tekrardan menede-

satı vermedi. leri yine beraber geziyorlardı. miyordu. 
N d kit alıya Rubunda ve uzviyetinde bll-ec et geç va onu Y Ve gen,. dam eski ıbhatini dL 

t kı b b d Jd v ~ ytık bir inkılap olmuş gibiy 
götürürken ıp a ar a 0 ugu tamamile bulmuştu. Hiçbir rızası Yalnız oturup kalkması, konut-
gibi koluna girmit, onun koku· kt ması değil· • sevgisi de değişmişti. 
aunu daha yakında duym ia- )'O u. 
ter gibi sokulmuştu. Fakat llnire Ue aralarında ( Arkası var , 
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-1 Bu Haftanın 
Programı 

Melek ı Ben Bir Melek Dejlllın 

Una __ __,,,.,,,_ ____ . . ayalı 
Terbiyeli, Uslu, Yemek Pişirmesini 

Çok Eyi Bilen G··ze Bir Yıldız 
Holivut ( Hususi ) - Sanşın 

ve manidar çehresi, mavi ve 
uyamk gözlerile çok güzel bir 
renç kız ve çok kıvrak bir yıldız 
olan Un Merkel ıördüğU güzel 
rüyad n bir gUn birdenbire 
uyanm ktan korkuyor. Çünkü 
öyle mea'ut bir bayat yaşıyor ki .• 
Onu çılgınca seven kocası ve 
etrafında sevgili ana ve babası 
var. Bu bliyilk bahtiyarlığa benUz 
doyamamışhr ve işte onun için 
hayatının bir rüyai olup olma· 
dığından ve bir gün bu rüyadan 
uyanacağından üphe ediyor. 

Nevyorka ebeveyni ile yerleş· 
mek Qzere geldiği vakit Una 
Merkel on beş yaşmda bulunu
yordu. Artist olmak arzusunu 
gösterdiği için hah sı onun 
Ncvyorkun tiyatro mekteplerinden 
birine devam etmesine müsaade 
etmişti. Una o zamanlar kendinde 
büyük bir i tidat olduğuna emin 
değildi. Fakat yükselmeye kar ı 
büyük bir ihtira his ediyor ve 
neye mal olursa olsun emeline 
varmak için uğraşıyordu. Eski 
yddızl rdan Lilyan Git'e çok 
benzediği için bir gUn aaıl artisti 
duble etmek fır atını bulmuıtu. 
Yani Un o gün Lilyanın yerine 
oyn hlmıob. Her ne kad r bu 
filim halka gösterilmedi iıe de 
bu badi e Un nın artistler rası· 
oa kanşm sm yardım etti. 

Biraz sonra ıabne hayab 
adam kıllı başlamıştı. Bir piyeste 
küçük bir rol almıştı. Göaterdigi 
kabiliyet n zandikkati celbettiğio
den ikinci piyeste rolU daha 
faıla büyüdü. 

Bir gün bir büyük tiyatro 
müteşebbisi onun Helen Hays ile 
oynama ını teklif etti. Mükemmel 
bir fırsat \ ıkmış demekti. Esa
sek Helen Hays Unanın perstiş 
ettiği bir aktris idi. Böyle bir 
aadete asla ihtimal vermiyordu. 

Fakat bu bir hakikatb ve rte i 
günü provalarn başladılar. 

Uoo iki sene mütemadiyen bu 
piyeste oynadı ve Helen Hay 
Ue bu e nada derin bir dostluk 
te j etti. Helenin Mak Artür 

Una ilkbahar kıgajetile 

ile izdivacı esna mda ona yen· 
gelik yapb. Beraber çalışmaktan 
çok memnun olan bu iki arti t 
M. G. M. kumpanyasında da 
birbirlerinde ayrılmadılar. 

Una Mcrkel sinemada ilk 
filmini Valtcr Histon ile oynadı. 
Bu, Abrsham Llnkolo ismindeki 
filimdi ve başlıca kadın rolü 
Unad idi. Bu büyük e er cici 
kızı halka tanıtmış oldu. ikinci 
filimde de maruf erkek yıldız 
Rober Mngomerinin kansı rolünü 
oynadı. Burada gösterdiği komik 
kabiliyeti ona kumpanya ile 
zengin bir mukaveJe zemini h -
zırladı. 

F.aknt Jl{iekelin . a ıt san'et 

ipek ı Hülga Peıind• 
TUrk ı Yaşamak iıtigoraz 
Sarar : Koca•ız Katlınlar 
Sum r a Nil Hagdııtlorı 
Ten ı Tail Kaşa 
Elh mre ı Ka,.ım Beni Aldatırsa 

V• Denizaltı ArkaJoıları 
Alemdar ı Altın Arayan Kızlar, 

Mllll 
Ştk 
Yıldız 

Aarl 

Deniz Kah,.amanları 
ı Macar Marşı 
ı Kadın V• Kıımar 
: Şegtan Kardeı 
ı Eolenecek Kızlar 

_,, ____________ .,,..._~,_.,..,,,,..~-
Hem Kederli 
Hem Memnun 

Sarışın yıldız Lilyan Harvey 
Holivutta «Hülyalar köşesi» isimli 
gilzel bir villada oturmaktadır. 
Hir kadın muharrire mülakat 
veren güzel yıldız bilhassa ounlan 
ıöylemiştir: 

« - Amerikadan ve Holivut• 
tan memnunum. Amerikalı kızları 
çok ıevdim. Günlerim hazan 
aevinçli geçiyor. Bana öyle geli· 
yor ki Amerikadan ayrılıp tekrar 
Avrupaya dönerıem hiç kederim 
kalmıy acak.,. 

Kleopatra 
Bu Filim için Milyonlar 

Harcanacak 
Yeni erkek yıldızlardan Ger· 

trtıd Mibael yeni çenilmekte olan 
«Kleopatra" filmi için angaje 
edilmiştir. Yeni yıldız bu filimde 
Kalperni ismindeki tarihi ph İ· 
yeti canlandıracaktır. 

Paramunt kumpanya ı bu filim 
için her türlü fedaklirlığı göze 
lmıştır. Oç aydanberi yapılan 

h zırlıklar için tamam 750 bin 
dolar hare nmışbr. Tabii yıldız· 
ların ve diğer şaha5lann ücretleri 
bu muraftan hariçtir. 

Eski Bir Yıldız 
Eski yıldızlardan Jak MUlb l 

tekrar lnenıaya geçmiştir. Gllzel 
yıldız Mae Vest'in çevirmekte 
olduğu ., Gilnab iılemedim " fil· 
minde rol almıştır. 

Ben Berni Orkestrası 
Amerikanın maruf orkestra 

eflerinden Ben Berni kendi or
kestrasile birlikte bir sinem 
kumpanyasına intisap etmiştir. 

·-··············-·········· .. ············ ............... _ .. . 
başlayış tarihi bundan epeyce 
eskidir. 1924 senesinde bir stud· 
yoda oynamış olduğunu kendisi 
hikilye eder. 

Doktot F o rest keşfettiği bir 
usul ile sesli sinema yapıp yapa· 
mıyacağını tecrübe ederken dok
torun zevcesile birlikte çevrilen 
filimde aktrialik etmifti. 

Fakat bu ilk ıesli filmin ne 
olduğunu buglln kimse bilmemek· 
tedlr. Sahnede Una biraz 
muvazenesiz ve s;eveze, f k t her 
zaman cana y kın kadın rolOnll 
temsil eder. 

Hakiki hayatta Una çok di
siplin ve metot sahibidir. Yemek 
pişirmek hususunda b8yllk bir 
maharet sahibidir. 

Okuma iptiJAaı onun yegane 
zevk duyduğu bir ıeydir. Eline 
geçen herıeyi okur. TercUmeihil, 
tarih, roman, poli ve cin.ayet 
romanları. 

Kendisil konuşan bir muhar
rire : 

-Holivutta az dostlarımız var, 
kşamlan pek seyrek çıkarız. 

Onun yerine babam, annem ben 
ve kocam her birimiz kendi kol· 
tuklarımıza gömlilerek kitap oku· 
masmı tercih ederiz, diyor. 

işte Holivudun en az bozul-
~~'· artisti Una Merke~in Jı~kiki 
ve ~ahi}f. hay,ah böy1eelır. .J. 

}otm Krao/ord .o /ilmlntl•ki lcıgofetil• 

Beyaz Perdeden Haberler 
Joan Kravford "Dans Kasırgaları,, 

Filminde Çok Muvaffak Oldu 

Yeni gıldız.lardan Esler Grentlng 
Güzel yıldız Cin Harlov yeni 

bir film için ngaje edilmiştir. Bu 
filmde Con Barimor ile birJikt 
oynıyacaktar. 

Jf Konstans Bennet yeni 
bir film için M. G. M. kum· 
panyası tarafından yeni bir aşk 
filmi için zengin bir mukavele 
ile angaje edilmiştir. 

* Son gUnlerde Holivutta 
cici yıldız joan Kravford tekrar 
dillere destan olmuştur. Bunun 
ebebi, on çevirdiği "dan kn-

ıırgaları., isimli filmde çok yük
sek bir derecede muvaffak ol· 
masadır. Filmin enaryosu en 
inaruf iki muharrir tarafından .. 

' 

hazır) nmıı Ye Kravford deruht 
ettiği rolll meharetle temsil et
miştir. Bu aycd iııcma ku • 
panyası bu film için yapacajı 
reklam masr fından bir bayii tas r
ruf etmit ve elde edilen ta rruf 
miktanndu yllzde ellisi Jo n 
Kranort hediye olar k \!eril· 
miıtir. 

Bu mllnuebetle bu dilber kı· 
zın bugUnldl yaziyeti u cUml p 

)erle ta vir edilmektedir: 
"934 senesinin Joan Kravfordu 

uzun boylu, çok gtizel, giyinm • 
ıini f evkalide dinecek derec d 
maharetle başaran, ateşli ve aev
dnb gözler sahip bir kızdır. Vu· 
cudu i e çok san'atk r bir bey .. 
keltraşın elinde i lenmiş mUkem• 
mel bir vaziyettedir • ., 

Bu enfe kızın muvaffakiyetl 
çevirmi olduğu dan kasırg lan 
filiminde tam üç yüz elli gen 
kız muhtelif don numaral n 
yapmışlardır. 

l#- Sessiz lnemnda olduğu 
gibi sli ainem da da kendisin 
muvafık bir mevki yapmış olan 
maruf erkek yıldız Riıar Arlco 
kendi tercümei halini ve batır ~ 
1 nnı ihtiva eden bir eser yazm~ 
br. Bu esere göre Rişar Amerik • 
da Şarlovil ıehrinde doğmu tur. 
mtltevassıt bir ileye mensuptur. 

Bir kollejde ort tab ilini yap• 
mı , bu rada pora pek fı zla 
mcr k aardırmış ve g6nlln birin· 
de m şbur atletler arasına gir
miye muvaffak olmu tur. Hatti 
bir aralık 1,80 metre tlam k 
uretile yüksek atlama ampiyo

nuda olmuştur. Ayni zamand 
havacılığa da heves eden bu atlet 
delikanlı z zaman onra iyi bir 
pilot olmuş ve iki mahareti saye-
iode sinemaya kolaylıkla inti p 

etmiştir. 
Ri ar Arlenin sönmiyecek de-" 

recede parlama ını tamin edeD 
hadise, 929 senesinde çevirmif 
olduğu büyük bir hava filmidir· 
Yüzden fazla tayyarenin iştira 
ettiği bu filim Amerikada 400 • 
nemada ayni günde gösterihnifı 
aylarca ıeyredilmiş, ve çılgınca 
alkışlanm~r. 



Ben yirmi tane aalan gör
dOm de, korkmadım. 

- Rüyanda mı ? 
- Hayır ıinemada •.. 

.. ·· ·~ 

Fıkra 

Boyacı 
Cuma idi. 

Afacan Cingözle alnema,.a gi
derken ayakkabısını boyatmak 
latedi. Ve ldlçllk bir boyacıya 
ranaıb: 

- Kaça boyuyonun? 
- Bet kurut kilçilk Bey. 
- Yilzpar•r• boyarsan, bo-

Pbnm. 
- Gel bakahml. 
Boyacı Afacanın ayakkabısını 

boyamağa bqladı. 

Bir s:ra dalgınlığa geJdi. Ayak
kabıyı boyarken, Afacanın çora
buu da boyadı. 

Alacan kızdı: 
- K6r mnano bel.. Çorabıını

da boyadın?. 
Boyacı güldil: 

- Merak etme kUçUkbeyci
tim, çorap boya11 için ayn para 
almıyoruz!. 

................. -=- .. ...... ... .. ....._.., 
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- Hay şeytan bay J.. Bir aa· 

HEP G ÜLELIM ! .. 
Gülün çocuklar güliln, 
Gülmek bir gıda bi:• .. 
Güz"l sesi bülbülün, 
Berrak bir •udıu •ize •• 

Çok gülen, uzun gaşar, 
Yaşamak, dünya kadar, 
Gülmekle ömtı' uzar, 
Gülün çocuklar gülün/ •• 

Güldülcç. 6iigürsüniiz, 
ff ,.g, gül•nler lıürsiin'fl~, 
Neş' es olsun kürsün üz, 
Gülün çocuklar, gülün 1-

* - -C Kısa lllkAreıer 1 ) 
Kuşlar Ve insanlar Marka · ._I _Kı_s_a_llfk_A_y_eı_er _ _.] 

insanlar çok şeyler yaptılar .. 
Tayyareyi icat _, • . 
ettiler .. Kuşlar • - .- • 

gibi uçmaya, , ) ~., 
göklerde do- ~ t' ' 

p. , 
laımıya baıla- . 
dılar.. lnaanlann yapbklan bu 
ko~kocaman cansız kuı müsvedde
lerı, kuşlann ödünü kopanyordu • 

Kuılar, tayyareyi görlince 
kaçacak delik arıyorlardı. 

Duan Oatlerinden hızla geç
tikçe birer köıeye kaç111yor ıe
ıinde~ kulaklarını bkıyorlardı .. 

Bır giln bir ormanda iki kuı 
kaqılaıtı. 

Ba ıırada birdenbire uzaklar
dan tayyareler göründil.. İki kuş 
birer köşeye kaçıştı ve tayyare
lerin geçmesini beklediler. 

Tayyareler korkunç giirllltil· 
ferle geçip kayboldular. 

Kuılar birer dala konup ko
nuıtular: 

- Bu insanlar feytan ibi 
ıeyler •• Bakıana, bizim gibi h!a
larda_ uçuşuyorlar .• 

Sıyah kuı baıını sallayarak 
cevap verdi: 

F k- E~~t, bi?m gibi uçuyorlar •• 
a at bııım gıbi dallara kona

~~o~lar la f. . 

Fıkra 

Nasıl Yarattı? 
Afacan düşüne dütüne baba-

aının Yanına geldi: 
- Baba? 
- Sayle? 

- Arslanları da Allah baba 
mı yarattı? 

- Evet Oflum •• 
- Kurtlan? 
- Kurtlan da o yarattı. 
- Kaplanlan? 
- Kaplanlan da .. 
Afacan ıaıtı: 
- Nasıl emniyet etti de ya

rattı heba?. 

Anne babamın eski iami 
ccLindb~rg)) miydi ? 

- Hayır oğlum, neden aor· 
dun? .. 

- Yakalarındaki markalarda 
hep «Lindberg» yazıyor da, --Batka Memleketlerln 

Afacanları 

Kış Ve Bahar 
Her sene bahar gelir, kıt gi

der. Kış gelir, 

1 bahar gider •. 

] ~ 
/\ T. ~ Fakat baharla 
~ . ..., ' kııan ikisinden 

\\ l ' en zekiai, en 
Ll ;_.:.. ru, kurnazı kıtbr. 

Kış insafsızdır. Birdenbire gelir. 
Bahan, bahann çocuktan yazı 
ve son baban birdenbire öldürür. 

Kış insafsızdır. Bahara, yaza 
ve aonbahara çuJJandığı zaman 
Dçilnü de bir çırpıda boğar •• Hiç 
dinlemez.. Sonra bütlln dehıetive 
ıoğukluğu ile ortalığa bikmi olur. 

Bahar kı11 çok yorulduju za
man alt edebilir. lfte o zaman 
kıı elinde ıemaiycai, sırtında pa) .. 
tosu, atkıaı ile yola çıkar. Döner, 
dolaıır, daha kuvveW olarak 
geri geJir. 

Yine bir Mne kıı bOtOn kuy. 
vetini kaybetmiı, bahara mağlCip 
olmuştu.. Artık gidiyordu. Gider
ken bahara dedi ki: 

_ Ayağım denk al, timdi 
meydan aenin.. ~irkaç ay ıonra 
gelince ben ıenı yere vururum. 

Hakikaten beş altı ay ıonra 
kış geldi ve bahan, yazı, sonba-

- Neden oyoocaklann!a oy· harı tekrar yere wrdu. 
namıyorıun oğlum? -·..,---,.~-=-- -.,.,,,.,,.-=--~ ...... ,..., 

- B:r apartıman yapacaktım.. ı 
Ağabeyim : • Doktor olmadan : Fıkra 
aparbman yapılmaz r •• » dedi. -'------------1-•r---N;.:--· .. ·r 

Müze 
Babası, annesi ve. Afacanmlize

ye aitmiılerdi. 
içeri girer girmez Afacan 

ÇJplalc tq hey kelleri garda •• •llfb: 
·- Aaa. baba, dedi •• Biz mD.ze

ye geleceiimise, mtlzenin hamam 
kıımına ginaifi.ı. Bakaaaa, Ley
keJler aoyunmuılar yıkanacakJarf 

Reçeller 
Annesi Afacanı hiddetle çağırdı: 
-Gel buraya bakayım Afacan? 
- Söyle anne 1 
- Ben gezmekte iken sen ne 

yapmıpın? 
- Ne yapmııım 1 
- Daha ne yapacakaıo? Ben 

yokken dol~b! aç~ı~, kay111, 
viıne reçellerını yem!t•ınl . . 

- Y alm.z viıoe yedı m annecığim. 
- Her ne iıe, neden vişne 

reçelini yedjn? 
_ Kayısı reçeli hoıuma git

miyor da ondan anne L. 

Bobl Top Oynıyor ! .. 

_ Aman anne, yetif, Cingöz 
cinayet yaph ? .. 

- Nasıl cinayd ? .. 
-Bir ağacın dalını kırdı .. Mu· 

allim bize: . 
~Ağaçlar da insanlar gibldır. 

Onla n kırarsanız cinayet yapmıı 
olursunuz f » dedi idi de •• 

' 
Fıkra f: 
Oyun 

Muallim çocuklan topla~~lr 
mektebin bahçesinde mektepçıhlı 
oynatm~tı. ·ttt. 

Afacanın bu çok hoşuna gı • 
Koıa koıa aevine aevine eve gelddL 

Annesini aradı, bulama ı,, 
Hizmetçi: 

- Karıı komıuya gittif dedL 
Afacan komıuya koıtv. 
Bir sürü misafir vardı. Miıa• 

firlerin yanında annesinin boy• 
nuna sanldı. 

- Anne bugtin mektepte ne 
gUzel bir oyun oynadık. 

- Ne oynadınız bakayım? 
- Mektepçilik oynadık anne. 
- Bari uslu durdun mu? 
- Hacet yoktu ki anne. Be11 

muallim olmuştum!. . . . . 

•t.tenberi muzika çaldığım halde B bl t :. Hıb • » .ı_..ı.ı tona . .. lop bavaya uç-

Wr t&rlU uyutamadım~l·~·---~_:1:o:rclu.:o __ o_p_o_'_D_~ _~1u:•:lli~ ... ~wudu.==·=--ueuı---"-' _··_' •_ ..... ____________ ~~-------------------Fakat, biraa aonra 
kit' diye &.,.... detti. 

- Babamın burnu çok has· 
uabr, çok çabuk koku a11r .. 

- Arkadaflan sık •k ava mi 
.aıorOyorlar 1 .. 



• 
Her Türkün görmesi lazım gelen büyük inkılap filmiz 

•• • 

Türkçe sözlü 

K ve 
•• 
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İki kuvvet arasıodn s 

Defnedilecek 
müthiş bir mücadele.. E ı·neması 
Cıhuna hakim .•. 

CASUSLUK 
İşte büyük ve hareketli Şe •v• 

ıgıne 

Çarşamba Günü Y ap1lacak Muazzam 
Merasim Programı Hazırlandı 

Merhum Kem Iettın 8ami Paşanın cenaıesınin getirilişinden iki görilnUo. Altta 
13ğdıın itibaren M. Bitlerin, Alman Cümhur Reiai Mareaal Hindanburguıı ve 
anbık Kııyser'in çelenkleri görülüyor. 

Midesinden yapılan bir ame• 
liy t neticesinde Berlinde vefat 
eden, Berlin büyük elçimiz Ke
malettin Sami Paşanın cenazesi 
dün sabahki konvansiyoneli~ şeh· 
rimize get:rilmiştir. Cenaze istas· 
)'onda Vılayel ve Kolordu erkanı 
tarafından kerşılanmış, bir müf· 
reze asker ve polis selam resmini 
ifa etmiştir.· 

do ve piyade, bir polis mUfrezesi, 
onu milteakıp Reisicllmhur Hz. 
namına çelenk, ondan sonu 
diğer çelenkler bulunacakbr. Çe· 
lenklerden sonra tekerlekleri def· 
ne dallarile süs!enmiş ve yağız 
allar koşulu tabutu hamil top 
arabası ahzi mevki edecektir. 

Tabutu taşıyan top arabasınm 
ycınında fiçer .zabit ve arabanın 
arkasında merhumun' ailesi sonra 

33 No. CASUS 
fılmi, meşhur bir casusun 

maceralarını ınsvir etmektedir. 
Oynıyanlar: 

ADWIGE FEUILLERES 
ve ANDRE LUGUET 

Pt!k yakında 

1 PEK Sinemasınd:ı 
~·--·--1me=-• (15989) _,_ 

r: 
YILDIZ Sineması 

Sevimli artistler 
ÜSTAV FROEHLiCH ve 

ANNA BELLA'nın 

Fransızca sözlü 

GUNEŞ OOGAR EN 
F evka iade eğlenceli operet 

... ______ • (15986) 

Yeni Neşriyat : 
"HAFT An nın ikinci ayısı -

Biriocı sayı:>ı kıipışılun "llA1''f A,, 
gazetesinin ikinci sayısı dnbn zı-ngın 
yazılar ve resimlerle çıktı: "Muıtohui 
nereye göz koydu?,, iswiode Muluır
rem Feyzi l1eyiu siyasi makulesi • 
"İlk madde,, isminde Ser,•er Bedı Be
yan müsababesi • Eskişehirde bir cinn· 
yet • Mütarekede Lıtanbulda. bulunan 
bir casus ktıdıııa ait mnlı'.icıınt • Kti<lıa 
t!ayf11Sı • Tıbbi makaleler • B zde ve 
Avrupada Balet oyunluııoı nmkayeı:ıe 
eden yazı • Tayyure piyaı g Jsuuda 
büyük ikramiye kazananlar p11rayı ne 
yaptılar? - Meki S11it Beyin her piynn· 
go bileti ahın iusıwn nliıkn verecek 
röportajı - Siyahlurın istıklfıli •. gibi bü· 
yülc ve parlak resimli ruüorlerecattnn 
bıışka "Nasihat,, isminde harıkulfıde bir 
hiknye, T.ıliit Puşnya mektup ve 
"Sensiz Hnynt,, - Tefriknlar .. ~Llzah 
sÜluolnrı • Müsabuka ve sinema s yfa. 

ı - Büıiin bu geniş ve bol muhtevi
yata rağmen f ıuti 7 ,5 kuruştur. 

HMe•e111 .. e•ean11 ... e111e11•11eapıaa11111•ıaaaa1e111Hllle 

lstanbul Asliye mahkemesi 
UçUncU hukuk dairesinden: 
Toma efendinin Madam İrini aleyhine 
açtıAı boşanma davasının tahkiknb 
ikmal edilmiş Ye dava hüküm dere
cesine gelmit o!duğundan usulün 
406 ıncı maddesine tevfikan tebliğnt 
lcraaı karargir olarak mahkeme 
16-5-934 saat 13 lıırakılmıotır. Bet 
günde itiraz edilmediği ve muayyen 
günde gelmediği takdirde gıyal-en 
intaç olunacağı ilin olunur. (15999) 

.............................................................. 

Son Posta· 
Cenaze Türk bayrağına sarıf. 

mışb. Alman hükümetinin birçok 
ç.elenlcleri göze çarpıyordu. Bunlar 
arasında M. Hitlerin ve sabık 
Alman imparatoru Kayzer Vilhel· 

sırasile vali ve belediye reisi, kolor- ı.--====--·==--=-====c:====:=t 
du kumandana, fırka reisi, Almanya Yevmi, aiyruıl, Havadlı n Halk gazetul 

aıin de çelenkleri vardı. istasyonda 
büyük bir kalabalık birikmişti. 

Cenaze istasyondan alınarak 
doğruca Gülhane hastanesine gö
tllrülmüştür. 

Cenaze Programı 
Almanya Büyük Elçimiz Ke· 

malettin Sami Pa~anın cenaze 
mera imi ç rşnmba 1Silnü yapıla· 
caktır. Merasim için gayet büyük 
bir program tertip edilmiştir. 

Cenaze evveli Ayasofyaya 
getirilecek, namazı kılınacak ve 
orada teşelckt:I edecek olan me
raaim alayı Salkmısöğütt Alemdar 
caddesi tarikile S:rkeci, Emin6nil 
niha} t köprüde Hal.ç iskelesine 
götürülecek iskelede hazırlanmış 
bir Haliç vapurile Eyübe götürU· 
lecek ve orada 16 mart şehitle
rinin yanına defnedilecektir. 

Merasim alayı ıu şekilde tes· 
bit edilmiştir: 

Önde askeri süvari kıtası. ban· 

bUyük elçisi, Almanya başkonso-- Eski Zubtiye, Çatalçeşme sok'1ğı, 25 
losu, hariciye vekaleti namına 1 S TAN BU L 
Şevki Bey, merkez kumandam, 
emniyet mildUrü, kıdemlerine göre 
lstanbul konsoloslan ve canazeye 
iştirak edecek olan diğer zevat 
bulunacakhr. 

Sonra bütün bu zevatın arka-
mdan gene bir poliı müfrezesi 

cenaceyi takip edecektir. Cenaze-
nin iki tarafında kısa fasılalarla 
jandarmalar yürüyecektir. 

Cenazeye iştirak edecek olan 
resmi vaziyeti olan siviller, caket 
atay, siyah eldiven, siyah şapka, 
siyah boyunbağı ve siyah ayak
kabı gi.) miş bulunacaklardır. 

Yurttaş! 
Yerli mallarını, gerlL mahsulle· 

rini benimsemek, onları gigrı,ek, 

kullanmak, gemek garda karşı 
en yüksek uazifel•rtlendir. 

MI.il l .hHr Ye laaarnıf Cemiyeti 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlerin blı.tün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ------

TORK1YEYE 1400 150 400 
ECNEBiYE 2700 1400 800 

Abone bedeli pt-şindir. Adret 
değiştirmek 25 kuru§.tur. 

ıso 

300 

Gelen eflralc geri flerllmez. 
llAnlardan mes'uliyet ehnmaz. 
Oevap için mektuplara 10 kuru luk 

pul ilih·esi lii.zımdır. 

~ Posta kutusu; 741 lstanbul " 
Telgra ı Souposta " 

"" Telefon ı 2020::1 

munzznm ve muhteşem fılrnini takdıın t:dıyor. 
Oynıyanlar: Bilyük trajediyen ALBERT BASSERMANN 

ile Beriin askeri mektebi talebesi 
Hakiki ve beşeri olnn ve şen bir gcnçlık ~rasında. geçerek gençlik kanı ve gPnçlik 
utcş ve ihtiruslurıaı tasvır eden bu fılmın hoıkes tarufından gö ülınPsİ limrııJır. 

~---mm--mm.aı;ı:ıı:mtWll!_ .. __ ._>(15988).-. 

Yugos av 
M. Yev 

------

• • 
rıcıye azırı 

·ç'.e Göre 
Balkan 

Bir 
Misakı, Kendisince Güzel 

Yap lmıştı Eser Diye 
(Baştarnfı 1 inci snyfad ) 

ba~mdakilerin ne kadar azim 
sab.bi ve iradeli olduklarım is-
pat eden bir şahittir." 

Cümlesi ile hulasa ettikten 
sonra kendisine gösterilmiş olan 
kabul şeklini şöyle taraf etmiştir: 

"- Ankarada bil} ük bir büs· 
nn kabul gördüm. Büyük Gazi 
tarafından kabul edildim. Türkiye 
ile anlaşmadığımıı bir nokta 
yoktur." 

Bundan sonra M. Yevtiç'le 
muharririmiz aras nda, sualli ce· 
vapla olmak üzere aşağıdaki mu· 
havere cereyan etmiştir. 

- Bulgar ricalinin Belgradı 
ziyaretinden sonra Bulgaristanın 
da misaka gireceğine dair bazı 
şayialar çıkh. Doğru mudur? 

- Bu hususta vazıh bir wey 
yoktur. Bir fey söyleyemem. 

- Balkan misakı haldanda 
fikriniz? 

- Bunu biz yaphk. Yapılacak 
en ıyı bir şey olduğu kannatile 
yaptık. Onun için ben Balkanla· 

rm bö} le bir misaka muhtaç ol
duğunu söylerim. 

Bundan sonra muharrirlmiz 
Avrupa siyasi vaı.iyeti ve silahlan 
bırakma davasının son şekl.no 
nazaran izahat vermelerini rica 
etmiş, nazır daima mütebessim 
çehresile şöyle cevap vermiştir: 

- Bütün bu davaların yürü· 
yUş ştkli gazetelere vaktinde vo 
zamanında aksediyor. Maamafih 
ben kendi payıma sulhu istemi .. 
yecck kimseyi tasavvur etmiyo-
rum. 

==.TAKViM 
Gnn 

3D -
PAZARTESi 
23 NiSAN 934 

Arabi Rumi 

Kanm 
167 

8 Muharrem 1351 10 •Nisan• 1350 

Vak t 

GU .• q 

vğ.o 

l ... lndl 

"•ki• Ü nl vasat 

Akfam .~ -
5 15 12 Ol> Vauı 1 40 
11 04 16 il lmıak 8 24 

Haydarpaşa Emrazı Sariye 
hastanesi Baş Tabipliğinden: 

16 Nisan 934 Pazartesi günü Hastane müstahdemini iç.in yap
tırılacak On altı takım elbise ile 16 çift fotin için yapılan müna• 
kasada teklif edilen fint fazla görülmüş olduğundan bir hafta onra 
Galata'da Karamustafapaşa sokağında fstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezinde münakasası 24 Nisan 934 Salı günü saat 14 te yapıla• 
cağından istiyenlerin mezkur Merkez Levazım Memurluğu ile lıas
tane idare memurluğuna müracaatları. "1760,, 

lstanbul Ticaret MudnrHlğünden: 
23/4/934 pazartesi günü Mı!li Bayram olduğ'u için 

Terzi, Kumaşçı ve Elbiöeciler Cemiyetinin: 
idare heyeti intihabı 26/41934 pertembe gününe tehir edildiği ve 4 ünc8 

Vakıf hanındaki cemiyet merkezinde aaat 10 dan lS • kadar rey kabul 
edilcceai alikadarlara ilin olunur. tl5942) 

1 lstanbul Belediy~si 

Beykoz Belediye Şubesi MJdür.yetinden: Küçüksu çayırmdrki 
otlar 30/4/934 Pazartesi günll saat 14 te 1ıazerlık suretiie ııatılaca
ğından taliplerin teminatlarao o glın daireye müracaat c~cl"--1 
ilan olunr. '·1924,, 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
10/4/934 te ihale edileceği ilan olunan Kasabamızın Elektrik 

tesisatı mUnakasa müddeti talipler tarafından tetkikat yapılnıakla 
olduğundan 10 Mayıs 934 Perşembe günU saat 17 de ihale edılmck 
Uzere kemafissabık kapalı zarf usulile temdit edildiğind~n taliplet~a 
Mustafa Kemal Pata Belediye Encümenine müracaatları iliO 
olunur. '' 1722,, 



SON POSTA 

,-=~~=;;i:::;===============================' 

iTTIBAT ve l'l'IB&B.Ki11 

- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu? .. 

..................... ··-·······-···---- Nasıl Y aşaılı? .. 
23 - 4 - 9~4 ıvası u .. 

'
~~~~~~ Dördi:ncü Krsım No. 69 "' ı ÔIJ"? 

z·ya Şakir<==========================-~ 

Bütçe Müzakereleri Esnasında Mecliste 
uhl~!.~~~!~~~a ~İr Münakaşa Olmuştu ... 

kü~e~li~ gösterdiği bu ric'at ve 1 ~ 
maglubıyet, bütün Arnavutlukta 
P.ek . ~cı bir tesir husule ge· 
tirmıştı. Bu vaziyetten cür'et 
alanlar, Malisorlara verilen imti· 
yazın bütün Arnavutluğa teşmilini 
talep ediyorlar: 

- Biz de isteriz. 
F eryallarmı yllkseltiyorJar: 

GlSrice ve Avlonyada, takım ta~ 
kım dağlara çıkarak Arnavutluk 
muhtariyat:nin ilk temel taşını 
koyuyorlardı. 

Küçük bir çıbanı kangren 
eden Hakkı Paşa kabinesi, ana 
vatanın eo kıymetli bir uzvunu 
kendi elile devlet.o bünyesinden 
parçalayıp . ~Y!rırk~n f stanbulda, 
MiJlet Mecl1sının aınesinde de 
lrki 

en 
~ n v en iğrenç bir had· 
ıeb.ebiy ~ • veriyor; AmavuJ:k~: 
gerılen sım~leri anki büsbütün 
koparmak ıstiyordu 326 . 

b ••• enesı 

b~tatının 2J inci günü Mecliste 
u çe meselesi müz.ak dili' 

d Zöh ere e yor· 
u. rap Efendi k.. .d .. .. I k ursı e soı 

ıoy er en Berat meb' I 
K 1 B •. k usu smail 

ema ey s.oze an~mış k' J" 
bir söz söylemişti Sadınaye 1 

H k P · razam 
a kı aşa da vük 1 .. d 

L l ·1 M e a an 
ıuazı an ı e ecliste idi 
Hakkı Paşa lsmail K al. 
B . "zl . d em eym so erın en aLnrnış· h 
yerinden fırlıyarak: ' emen 

-Ne söyledin:z, İsmail Ke
mal Bey? •• Tekrar ediniz, 

~ele bağırmıştı. O zaman 
meclıs .. e derhal bir fırtına b "t. aş• 
s~s ~rmıt ve 111 muhavere yüks ı .. 
aıııtı; e 

Hariciye nazın - Gaıetelerin 
J&ımış olduklannı iddia ediyorla 

Hakkı Paşa ( lsmail K r. 
Beye hitaben ) - Söylen kemi~ 
lard .. k ece a-

. . ıyı ayaga alkarak aöyle-
Jınız. 

Harldye nazın Ve hem de 
ıaze bakarak aöylemelL. kafa 
çevirerek de~L 

Maliye nazın 
Mertçe •.. 

Ca.-it Bey -

Hakkı Paşa - Evet.. mertçe 
İsmail Kemal Bey _ p ••• 

hazretleri!.. ben kafa çevir aşa 
Hakkı Paşa - Ne 9_?1~m •• niıse, tekrar ediniz. oy edi-
lsmail Kemal Bey - Bana 

niçin ht:cum ediyorsunuz?.. • 
Hakkı Paşa - Ne söylediniz 

tekrar ediniz. diyorum. 
L.mail Kemal Bey - Ben, ne 

ıöy}edimse _yine onu söy!iyorurn. 
Sızın vasıtaı neşriefkarmız olan 
gazete .•• 

H~kkı ı::aşa - Hiçbir gazete, 
yasıtaı neşrıefkarımız de" 'ld" N ö 1 d . gı ır. e 
1 Y { .n~z.se onu tekrar ediniz. 

smaıl Kemal Be - B 
para ve~lmiyerek oian e de:~ 
par~ ~omıs~ on alırım. (1] § y 

(l 1 llu ınaııusız ·· ı lece tı " ı . . soz er, nynen böy---••.•• ?Y flD'Dt tır. 
····················•···· 

S\n\rterin\1i 
muhataıa için 

·················-·· 

tamaml\e mahzursuz 
o\an 

6 omura\ 
-Kno\l» 

\compr\me\erinl is\ima\ 
edinili 

mıtınJ• tılıvlye tdU. 
nromurıl, b ü ıaranıı bir va

ı. ve büsbü\ n 
m~ " \ lııarıdır. 
lc1111ı m"~ a • ın..... r\mCy\ blYı w,.-
10 Vf 20 kom~ , .... cıcllc uııhr. 
\rrdc ccıındcr c ., 

• C:J.A..:. .sJ,1 =:-.. •, •J. Sı:;\--..s~~ 41·•1-:~1 'c~\. -
16maıl Kemal Begin mect· t ı kat • - -. ıs e o geme•ı nıuna"betilt1 o ~aman çıkan 

bir karikatür 

Hakkı Paşa - Hangi 'komis- azametle kabaran başım biraz 
yon? daha kaldırarak: 

İsmail Kemal Bey, Hakkı Pa- - Reis Beyi.. Mecliste wke-
ıanın bu sualine cevap vermeye lanın haysiyetini muhafaza etme-
vak"t bulamamış.. Çünkü ittihat nizi rica ederim. İsmail Kemal 
ve Terakki fırkasının en ateşli Bey gibi adamların sözleri, baki· 
aza!.arından olan Serez meb'usu katin ayağına çıkamaz. 
Derviş Beyin attığı şiddetli bir Diye baykırmışh. İsmail Ke-
tokat, Berat meb'usunuo yüzünde mal Beye gelince; ak sakallanna 
şaklamıştı. sızan göz yaşlarile ıslanmış olan 

O zaman Hakkı Paıa, Meclis kıpkırmızı yüzlinü Ahmet Rıza 
Reiai Ahmet Rız.a Beye bakmıt, Beye göstermiş: 

( Arkaaı var) 

1 RADYO J 23 Nisan Pazartesi 
IST AN BUL - 18.15 p:tıı. ı:e .riyala, 11.45 

fran11ıce dere, 19.JS AJan• haberleri ve 
muhtelif ıu:fri7at, 19.51 TGrk muılld Mtrl" 
) ab (Ekreaa s .. ,,, Ruıe• Be7 • Cevdet 8 <7, 
Tahıla Be7, S.ım Cey, Vecihe H B 1 
h. N dl H.) •' e ma 

' e •• • 21.20 ajıaı Ye borıa fır 
berlerl, 2ı,30 Necip Yaku 8 

VARŞOVA _ P e1 orktıtraaı. 
refıka ile 18.S:J k (l~l.>) - l8 teganni pi71no 
19.SO muht ı·ı b on erana, 19.10 hafif mue!Kf, 

e ' ahtaeı: 21 05 ı f"f •-konseri 22 bl S 1 
• · • ı n·uı al 

bOyllk ' f r ov7et kadınına dair, 22.15 
•en onlk konae.r 23 kaflf m ·•-ı dana 1 1 • ua a Ye 

!urça • ı, rnGıalıab:, doaı muılluaL 
... DAPEŞTE •sso katııe Ma ' ) - 18 piyano ıefa-

F~Ju •al car t•rlu an, 18.30 müsahabe, 19 
2 on orke.ııtra 19 3" l a teg n 1 

11• • u a manca derı, 
fllharnıon~' t (~~adam Marla Lukaca, 21.ıO 
k a,.ıın tarafmd O 
oroıunun [ an Ye nlvcrsite 

ıl ftıra f'e konaer '"'SO F 
gan hkımı 24 15 k f ' - •·ti• 1 • on cranL 

B0KREŞ - 11 
haberler p 4J (. 64 °'•) 13 borıa, pl&k 
19,15 f Gt ' 18.30 teganni, 19 haberler' O 1 ınuıtkla ' 19 ı 

n versıte rad • .40 konfrrıına :ıo 
ran., 21 raci Yoau, 20.20 p lk, 20.45 ltocıfe• 
22 radyo ork~:t:rkeatraaı, 21.45 ko -ıferan., 
ile haber nefrl aaı, 22.45 nıuhtc!lf ll ı:anlar 
naklen hafif ın~.ı~~ San Remo lokantaaından 

MlLANO 10· I 
YESTE, FLORANs~ No, CENOVA, TRl-
konıer, musahabe 18.30 fi bırmoik 
22 1 "• •rad ı v yo onsel konaerı, 24 a P Ak konıtrl, 

ViYANA (5 1'7) habul"r· 
19.SS ri.oııırt'ın cıcr;- in l8.40 muaahabe, 
d"ır. er dea •Fı u6 li ıD. operet (Vly.aıı tar-un 
l 3 a operasıodan nak• 
en) 2 ıon haberler, 23.lS da119 lAkl 

HAMBURG - (332 m.) 21.ı: M U~n. 
rlyat, 22 ı lycs, 23 habcdc: 

2
3.

2 
ner 

mua!kl, 24 gece muaiUıL ' O hafU 
BELGl<AT - (437 m ) 18 

lrası 18.40 popllf,.r a k 
1 

radyo orkea-
mua!k:aı, 19.25 ' it 1 ar ve orkestra 
almanca dcu 2:aat yarı veııılre, 19.30 
20.SO rekllml~ 2 piyano - lfcmnn konseri, 
lecok r, 1 Zagrep opcruında veri• 

opera lemaill ıl nakl'. 

18 30 R~IMhA, NAPOLI, BARI - 18.15 pllk, 
• ı armon k ko 9 ~" 20.40 'A nı~r, l •""' mnıııhabe 

P· •, aına t h b ı muuhab TU ça a er er, 21.05 p Ak, 
dan vi ~ plllk, 22 C. Platlgoraky tarafın· 

yo onael konıcrl, :-.s mütenevvi muallıL 

18 
KÖNISVUSTERHAUSEN, - (1571 w.) 

1 
SYJ yeni muıikl aonatlan, 19.40 ''Frank Uo 
şcdc,. fıimll monolo§', 19.SS 11lr

1 
20 aa• 

ke. l konıcr (Potadaa'daa naklen) 21 haber
ler, 21.IS milli nqrl7a, :.!2.15 askeri lıoaH
r:n duamı, 23 ~ııün haberleri, 23.ö deni• 
habı:rlt:rl 24 oısr konseri 2ol.l0 ıece •ual-

k d -

24 Nisan Salı 
fSTANLUL - 18.15 p'.lk neırfJab, l9.l5 

lfff\lt Cemil 8e7 tarnfındao çoeuk.ara aıa• 
ıal, 19.!0 'ı&rk aua]d r.9fri1atı (Elta 7• Sadi 
H.anıın1 Sadi B., Refik B.), 21 Relik Ahmet 
lnafından l.on!erana, 21.20 •Jana ,.e bor .. 
baberl~rl, 2J,30 radyo orkeatraaı tarahııdaa 
mııhtclıf eaerler. 

VARŞOVA - (14U m.) 19,10 dera 
kor09unwı konaerl, 19,SO mahtelif bahlaler 

1 

20,05 Poz.nan operaaından ııak en Bo. odl .ıu 
eaerlerindea •p, cnı fgor • lımlndeld opera 
tema ll, muteakıbo.J belki hafif mu.lkf. 

BUDAPEŞTE - (550 m.) Jl,30 Klaa 
•"gnn takımı, 19,30 blkiyeler, 20 plya o 
konıe. I, 20.30 konfc.ran't 22 bir pe• delik ikl 
akcç (fransız.ca), 22,W tıio konıır, 23, S 
yaylı 1aı.lardan mürekkep bir takımın kon• 
aer', 24 konferuuı (a.marıea) 1 24,50 Horvcth 
ıiıan ta umı. 

BÜKREŞ - (364 m.) 13 boraa, pllık, 
haberler, pllk, 18 Siblrceanu oıkcatrnı 19 
mliHba bc, 19,15 konllı ln c!evaau, 20 Onı
vcralte, 20,20 pi k, koııfera a, 21 Radyo 
ork a'raaı tarafından acııfonlk konac.r, 21,45 
• manell ve franaııca l\omınya1a dair ko.ı• 
ferana, 22 aenfonik l . onıerln devamı, 22,45 
muhtelif dl lerde haber ııctrL 

MILANO, TORINO, CENOVA, TRI· 
YESTE; FLORANSA 20.0S p 'lk, mGıahııbc, 
21.05 oda muılklal, 21.45 •s • hm!ndcld 
Maacı,y.'nln caerlerlndeıa Uç perdelik ope• 
ret temıl L 

VIY ANA - ( ~07 m ) 111,25 1enJ ean'• 
•tklrlar tarafından koaaer1 19,20 der1, 

aallaahabc, 20.2S Lchar'ın operetlerinden par• 
ç~l•r, mllaababe, 23 ıon haber!er, 23 15 
• l•ın ko 1ecrl (Viyana o"a mııalldkl takı.;,ı} 

HAMBURG - (332 m.) 21,15 muıikflı 
m111J nefr:l1at, 22,15 halk mualıd•l, :t3 ha• 
bcr!crl, 23.20 haf f muılld, 24 gece kon1er , 
t.OS ıenfonlk konaer. 

BELGRAT - (07 m.) 18.tJ radyo 
orkealraaı, J8,4S dan• p"Aklan 19.25 mllaa• 
lıabe, 20 rad10 orkcatraaı, 20,40 orlıatra 

refnkatlle popüler, havala·, 21,10 d akıır, 
reldAm ar 21,40 ıenfonlk ltonaer, 2S ma ... 
habc, mlitcaluben Moakoya lokantuından 
naklen dana mualkfal. 

ROMA, NAPOLJ, BARI - 19.SO mu· 
.. habe, lııyda:ı bilgiler 20,SO p"llo, hal:erJar 
21.05 pllk1 21.45 karıtık konaer, 22.35 "L'i· 
dolo PrezlMo,, blmll b r perce lk bir plyca, 
24 b . flf ınuııl 1. 

KOl\ISVUSTERHAUSEN - (1571 m.) 
1L40 pi1ank lıoııaerf, 19,15 aktOalite, J9.3S 
halerler, 19,55 tlir, 20 "Kurıun dGkocn 
Krlatof Mahr,, lamladelrl akeç, 21 kıaa 
haberler, 2J.15 Şarki Pruaya eaerlerlnden 
hıf.f musiki, =2..lS •T•nare bombııın laimll 
aaonolof, 2i'.30 muıabeb~ 23 haberler, 24 
Ko onyadaD taakl .. koMVt l •ulalll IDU• ......... 

Sayfa 9 

Balkanlar, Serbest 
Balkanlıların dır 

-----·------,·----------·-----( Baıtuafı 1 fncl uyf ~da ) 
Ye ayan meclislerinde yapılan 
resmi beyanabn, misakın ruh ve 
metnini bozmayacağını aöyledi. 

Jf 

Yukarda dahili vaziyetteki teh· 
likeye iıaret etmiştim. Ortadaki 
tehlikeli vaziyet, ihtilal (ıkacağı 
şayialarile bllsbütün korku uyan
dırıyor. Hatta Harbiye Nazırı 
Jeneral Kondilisin Bahriye ve Da· 
biliye Nazırlarile birlikte bir dik
tattrlük kurmak istediği hakkın
da kendisine atfedilen tasavvuru 
da daha evvel kısaca bildiroliş
f m. ihtilal ve diktatörlük şayi· 
alan hakkında bizzat kendisin· 
den malümat almak üzere har
biye nazın Jeneral Kondilisi 
"Son Posta" namına ziyaret et
tim. Ayni zamanda Milli radikal 
partisi rciıi olan naıır, beni veza· 
ketle kabul etti ve hiç bir sualimi 

cevapsız bırakmadı. 

Ben - Efendim, M. Venize
losun Balkan misakm1 beğenme
mesi bir hüsnüniyet eserimidir, 
yoksa sadeca hükümcte karşı 
olan muhalefeti nt>licesi midir? 

- M. Venizelos yazdıklarına 
inanıyor ve bu işte biç bir suini· 
yeti yoktur. Yalnız lehlike ola· 
rak ileri sürdüğü sebepleri çok 
mübalagalandınyor. Biz, Türkiye 
ile emel, fikir, ve çalışma bera
berliği ve Balkan devletlerile de 
ittifak mahiyctindt: bir anlaşma 
temini siyas~tini güdüyoruz. Tür
kiye Yugoslavya ve Romanya 
topraklannı kendi vatanımız gibi 
sayar ve «Yakın Anadolu vatan· 
perverliğh> nin doğmasına muvaf
fak olursak o zaman ebedi bir 
sulha kavuşmuı o!uruz. 

M. Veniıelo• iddia ediyor ki: 
« Müttefik devletlerden bir isi gü· 

ntln birinde İtalya ile barba tutuşur
sa, diğer bir Balkan devleti de bu 

müttefikımıza taarruz: ederse biz· 
de İtalyaya karşı muharip vazi
yete girmiye mecbur olacağiı.» 

Gerçi M. Venizelos bunu büs• 
nüniyetle söylüyor, fakat iddia11 
hiç te doğru değildir. Bence İtal· 
ya ile Yugoslavya veya Romanya 
veyahut TUrkiye arasında mllofe-
rit bir harbin zuhuru im· 
k~n haricindedir. Avrupanın 
bugünkü vaziyetini göz önüne 
getirirsek bugünkü devletlerden 
birisi harp çıkardığı takdirde mu
hakkak ki diğer devletlerin de 
harbe sürükleneceklerini anlamak 
güç değildir. Böyle bir harp, umu• 
mi bir Avrupa harbi mahiyetini 
alacak ve Avrupa haritası tekrar 
ortaya konacaktır. Böyle bir 
harp :zuhurunda Yunanistanın, 
muhariplerin husumetine maruz 
kalmamak için bitaraf vaziyette 
durması ise imkansızdır. 

M. Musolininin idaresi albnda 
ternkki eden İtalyanın dostluğuna 
M. Venizelos kadar biz de ebem• 
miyet veriyoruz. Fakat Balkan-. 
ların serbestliğini de ehemmiyet
ten uzak tutamayız. Balkanlar, 
serbest Balkan milletleri içindir. 

Ben - Gazetelerde Diktatör
lük ilin edileceği hakkındaki ya• 
zılann aslı var mıdır? 

_ Bu şayiaların aslı yoktur 
ve (imit ederim ki vaziyetin mun
tazam bir halde inkişafından ay· 
nlmak mecburiyetinde kalmıya• 
cağız. 

Ben - Ordu zcıbitan kadrosu 
tensik edilect\t mi? 

- Biz kanunen tensik ede-
ceğiz ve bu hareketimlı bak 
dairesinde olacak, neticeden bü· 
tün Yunan milleü de memnuu 
kalacaktır. " 

M. Koodilis ile bu kadar 
konuştuk, kendisine "Son Posta., 
namına tqekkür ederek aynldım. 

A. V. 

İmtiyazlı Şirketlerden Şi
kiyetiniz Varsa Yazınız ..... -... -......... .._ .. -.......... ___ 

( Baftarafı l inci .ayfada ) 
lstanbula nasıl oiup ta sağ ve se
limet gelebildiğimize bala mü
tehayyirim. 

Sevgili Trakyamınn can da· 
marı mesabesinde olup Avrupa• 
dan topraklanmıza giren ecnebi 
yolcuların yeknazarda Afrika müs· 
temlekelerinde bile görmiye ve 
işitmiye alışmamış oldukları 
ve yirminci asır şimendiferciliği 
için bir yüz karası teşkil eden 
vaziyetin millileştirilmesi :zamanı

nın gelmiş olduğuna Nafia Vekili 
Ali Beyefendinin temizleyici mü· 
barek elinin himmetini rica etme
mek elden gelmiyor. 

BabacalJ komla7011cıu Arlf 

Şikayetim 

hakkındadır: 

~ 
Elektrik şirketi 

1 - Şirket abonelerinden 
(Kofre kirası) diye bir para alır. 
Bu para binanın esas kabloya 
uzaklık veya yakınlığı veya kof· 
renin cinsi kıymetine göre ta
bavvtil etme.)l'İp abone • başına 
alınan miktan muayyen hır para
dır ki bu acaba benim düşündü· 
ğüm gibi bir (Haraç) mıdır? Bu 
parayı firkete vermenin hikmeti 
nedir? 

2 - Elektrik şirketi elektrik 
satan bir ticarethane olduğuna 
göre bunun ölçüsü olan ·elektrik 
muaddidi için ne diye abonele
rinden kira alır \'e bu emsal 
tahtmda bakkal terazjeinjn; ku-

maoçı metresinin kirasını mllr 
tenden ayrıca tahsile kalksa ne 
şekilde bu esnafa cevap vermek 
laumdır? 

3 - Osram, Filips - Mazda 
gibi tanınmış ve 25 voltluk mü
teadd.t lambalan dört saat } al-
tığı halde elektrik muaddidi 
100 volt işaret edeceği yerde 
mutlak 200 volt kaydettiğini gô• 
rerek şirkete müracaat ettim. 
Aldığım cevap [ bu lambaların 
marka!arı birşey ifade etmez. Saa· 
ntinh muntazam çalışıyor. Bizi 
fuzuli zahmete soktunuz 100 kuruş 
ceza vereceksin~z) den ibaret 
olmuı ve bu parayı da cereyam 
keserim tehdidi ile tahsil etm ·ş· 
tir. Marriilarz bahsettiğim gibi 
diğer esnafa ölçün yanlış olmasın 
deyince ·[hayır •W~a~~mdır bana 
bu sözü aarfettıgın ıçın sana ceza 
tarlıettim ] dese ne yapmanız la· 
zımdır. 

Hukuk hakim!eri kıyasen ka• 
rar vermek usulünü kabul etti
ğinden böyle bir tehlike varit 
olamaz mı. Böyle misal ve emsal 
ile kıyas ederek bu şekildeki 
imtiyazı kabul edebilir miyiz? 
Okuyucularınızdan: Galtıf.a Okçumsnda 

Ahmet ............................................................. 
- Yurttaş! 

Yerli mallarını, yerli mahsulle
rini benimsemek, onları giymek, 
kullanmak, yemek yurda karsı 
e.rı gükuk oazif elerd rıdir. 

Mlll1 lktıaat ve T.ıHrnıf Cemiyeti 
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• 
iki Bayram Bir Arada 

Büyük Millet Meclisi Bugün Açılmıştı 
Çocuk Haftası Başladı 

Bugün, Büyük Millet Meslisi
nin ilk açıldığı gündür. Ayni za· 
manda çocuk haftasının başlan• 
gıcı olduğu için iki bayram bir
den kutlulanacakbr. Bu münase
betle bugün resmi daireler tatil 
etmiştir. Bütfin müesseseler bay• 
raklarla donanmıştır. 

Halkevi tarafından hazırlanan 
proğram mucibince bu sabah ço· 
cuklar grup grup Fatih parkına 

gelerek toplanmıya başlamışlardır. 
Buradan alayla belediyeye 

gelecekler ve sıra ile Himayeiet
fal, fırka, Halkevi, vilayet ve 
kolordu merkezlerini ziyaret ede-

teklerdir. Bundan sonra kafile Tak
sim abidesine gelecektir. Burada, 
tam saat 12 de şehir bando u 
tarafından çalınacak istiklal mar
şı ile direğe Türk bayrağını çe
kecek, Abideye çocuklann ve 
muhtelif müesseselerin getirecek
leri çelenkler konacaktır. 

Çocuk bayramı münasebetile 
Himayeietfal cemi}'eli şehrin muh· 
telif yerlerine vecizeler yazılı lev
halar asmıştır. Bugün tayyarelerle 
şehrin muhteliJ. yerlerine vecizeleri 
muhtevi kağıtlar aWacak, çocuk
ların ve milletin bayramı tebrik 
edilecektir. Bu arada oo kadar 
hususi tramvay arabasile şehir 

dahilinde çocuk gezintileri yapı
lacaktır. Himayeietfal cemiyeti 
GUlbane parkında müs mereler 
ve eğlenceler tertip etmiştir. 

GUrbUzlUk MUsab ka ı 
Çocuk haftası münasebetile 

çarşamba günü saat 17 de Halk
evi merkez salonunda çocuklar 
arasında bir gürbüzlük müsaba
kası tertip edilmiştir. Müsabaka 
üç kısma aynlmışbr . 

...Biri: Üç aylıktan bir yaşına 
kadar sllt çocuğu müsabakası; 

ikincisi: Bir ya,ından iki ya· 
şına kadar, mama çocuğu mil
sabakası; 

Üçüncüsü de: Üç yaşından 
alb yaşın kadar oyun çocuğu 
müsabakasıdır. Bu müsabakalarda 
birinci, ikinci ve üçüncüUiğü ka-

zanan çocuklara birer hediye veri· 
lecektir. Müsabakaya çocuklennı 
yazdırmak isteyenlerin müsabaka 
günü saat 12 ye kadar Halkevi 
idare memurluğuna müracaat 
edebilecekleri bildirilmektedir. 

Ateş • GUne Ku UbUnUn 
Çocuk Usameresi 
Ateş - Güneş kulübü çocuk 

bayramı münasebetile bugün öğ· 
leden sonra Tepebaşı tiyatrosun· 
da bine yakın çocuğun iştirakile 
bir çocuk müsameresi verecektir. 

Tahkikat En Mühim Safhada 
- - ---' 

Vali Değ· şiyor u? 
----~ -

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
bu işin çok karlı ve faydalı ol
duğu gösterilmiş, mevduabn 150 
bin lirayı senelik cironun da iki 
buçuk milyon lirayı bulduğu ileri 
ürülmüş, tasarruf sandığı mev• 
duatımn azlığından şikayet edile
rek küçük esnafın henllz t ar
rufa alışmamış olduğu buna aebep 
olarak gösterilmiştir. 

Bu senede murakıp Abdur· 
rahman Naci Beyle Emin Zeki 
Bey de şu raporu vermişlerdir: 

" Bankanın bütün muamelat 
ve defatiri ve mecl:si idare rapo
ru tarafımızdan yegan yegan tet· 
kik ve murakabe edilmiş ve 
cümlesinin usulü mevzua dahilinde 
cereyan ettiği görülmfiştil. Tedri
cen işe başlıyan bankanın mua· 
melab umumiyesinin hedefe doğru 
emniyetle ilerlemekte olduğunu 
arz ve temettüün adilane tevziini 
temin için blançonun tanzimi 
esnasında mesarifi tesisiye olarak 
gösterilen miktarın 3080 liraya 
demirbaş eşya için ayrılan 1316 
liranın 500 liraya tenzili suretiyle 
tebdilini teklif ederiz. ,, 

Haber verildiğine göre, Esnaf 
Bankasının onun bunun elinde 
kalan teminatsız paraları arasında 
l tanbul ç3pçüler:ne ait 70 bin 
lira da vardır. Bu para umumi 
harpte çöpçüler için kurulan tea-

vün sandığından alınarak ermayo 
olmak üzere ilk tesis gününde 
bankaya devredilmişti. 

Banka meselesi etrafındaki 
neşr;yatı ihbar mahiyetinde te
liikki eden Müddeiumumilik de 
tetkikabna devam etmektedir. 
Bu işle bizzat Müddeiumumi Ke· 
nan Bey ve Muavinlerden Sabri 
Bey meşgul olmaktadır. 

Müddeiumumiliğe banka ve 
Belediye tarafından herhangi bir 
müracaat vaki olmadığı için Mild
deiumumilik şimdilik yalnız vazi· 

ydin tetkikile meşguldür. Bazı 
gazetelerin yazdığı gibi bu her• 
hangi bir suiistimal veyahut do
landırıcılık suçunun tahkiki mahi· 
yetinde değildir. Müddeiumumi
lik. gazeteleri ve bankanın nizam· 
namesini, Şehir Meclisinde okunan 
raporu ve bilançoları hususi bir 

surette tedarik etmiş ve tetkike 
başlamışhr. Dün kendini gören 
bir muharririmize Müddeiumumi 
Kenan Bey bu husuı:ıta kısaca 
şunlan söylemiştir: 

" - Tetkikahmıza devam 
ediyoruz. Henüz söylenecek bir
şey yoktur.,, 

Ankaradan gelen haberlere 
göre Esnaf Bankası meselesi ya
ruı Hdlk fırkası meclis grupunda 
da mevzubah olacaktır. 

- Fen " Bahç vanlık Müessesesi 
L OT Fİ A R İ F Şamlı Han 10 o. 1 tanbul. ·reı. 22968 

Park1ar, Bahçeler, Skuarlar, m~e~:-:-~=-~m-~ 
PIAnlar yapar. ................ 

o hum, 
çiçek so 

fi an, 
ı satar. 

·-············· 
Salon fidanları, Gfılıer, Karanfiller 
KaktQslor, Fenni glıbreler, tı çlar 

Katalog fsteyiniz. 

SON POSTA 

Emperyalizm 
Karşısında 
Zenciler 

Zenciler beyazlan yemek
ten niçin hoşlanırlar? •• 

- Beyazlara kendilerini ye· 
dirmemek için 1 •• •....•.....•..............................•................... 
1 1 
f Dünga lktı•at Haberleri 1 
,- 1 

Fransadaki 
Şimendifer 
Meselesi 

Paristeıı bildiriliyor : Fransız 

Tasarrufu Devlet demiryol· 
Ehemmiyet lan bütçesi her 

• • sene büyUk açık· 
Verılıgor larla kapanmak· 

tadır. (1932) senesinde (4) milyar 
( 1 1 O) milyon Fransız frangı olan 
işletme masrafı ( 1933 ) de ( 4) 
milyar ( 400 ) milyona çıkmıştır. 
Devlet varidatının azaldığı şu 
sıralarda her işte azami tasarrufa 
meyleden bükümet bu işle de ya• 
kından alakadar olmaktadır. Ala
kadarlar bu halin önfine geçmek 
için şimendiferlerle otomobiller 
arasında nazik bir vaziyet mey· 
dana koyan büyük rekabeti kal· 
dırmayı ve müstahdemin adedini 
indirerek geriye kalanların da 
ücretlerinden tenzillt yapılmasım 
ileri sürmektedirler. Bu iki nok .. 
tayı tatmin edici mahiyette hazır-
lanan bir kararname bugünlerde 
Na.zırlar Meclisine sevkolunacakbr. 

Kararnameye bağh bulunan 
bir raporda bu ıslahabn yalmz 
Fransada yapılmadığı kaydedi· 
lerek şu malumat ilave olunmak
tadır: 

Demiryollarının işletmesi işini 
düşünen memleketler evvela ma .. 
rafları kesmekle mevzua girmiş· 
lerdir. Meseli 1929 senesinden• 
beri geçen zaman zarfında Al· 
manyada şimendifer müstahdem• 
lerinin miktarından yüzde 15 ve 
maaşlarıodan da ytizde 19 ile 23 
arasında tasarruf edilmiştir. ltal· 
yadaki tasarruf ise miktarda yüz· 
de 13 ve ücrette de ehemmiye
tine göre yüzde 12 den ( 35 ) o 
kadar varmıştır. 

Fransız proj~sinde derpiş edi
len tasarruf miktarı ise ehemmi· 
yetine göre ficretlerinde yüzde 
beşten ona kadar yapuacak ten· 
zilAtla elde edilecektir. 

* Bernden bildiriliyor: lsviçre 
l•viçred• hükümeti maliye 

Malt ve para meseleleri 
• ile iftigal etmek 
K omisgon iizere bir komis-

yon teşkiline karar vermiştir. 
Gümrük, iktısat ve posta ve şi· 
mendifer vekillerinden mürekkep 
olması tasavvur edilen bu komis-
yon İsviçre frangı ve lsviçre 
maliyesini sağlam tutmak için 
lazım gelen tedbirler alacakbr. .. 

Berlinden bildiriliyor: Almanya 
Almnnga Milli bankası u· 

Al ki l 1 
mum müdürü dok

aca 1 ar - tor Şaht Alman
nı çağırıyor yadan alacaklı 

olanların mümessillerini bu ayın 

Nisan 23 

RAL 
Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet aleminde büyük inkılapyaratan MEŞHUR 

RALEiGH 
Fab~ihasının, safi . INGlLtz ç~l~ğinden pek zarif, metanetli ve 
fennın en son terakkıyatının tatbıkıle yapılmış yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Sabş deposu: Sirkeci - lstanbul • Liman 35 o. 

Bir 
Tecrübe 

(5136) 

u 
tanıtır 

Diş macunu 
Dfşleri iyi temizler, ağızda güzel koku bırakır. ideal bir macundur. 

~·----1> Sirkeci MUhUrdar zade H. 18 • (15207) 

(27)sinde Berlinde bir konferans 
halinde toplanmıy ve Almanya
nın mali vaziyetine uygun bir 
te viye tarzı bulmıya davet 
etmiştir. 

Almanlar, muhtelif alacaklılar 
arasında mevcut olan noktainazar 
farklarını göz önünde tutarak bu 
toplanhya bitaraf bir zatan riya· 
set etmesini arzu etmektedirler. 
Dolaşan şayialara göre riyaset 
Beynelmilel tamirat bankası mtidU· 
rü M. Frasere teklif edilecektir. 

it 
Londradan bildirild;ğine göre 
lngiltere İngiltere çelik ve 

Ç l .k ,,,. D demir sanayii mil· 
e ı ve e- A f d • . h e arasyonu bu 
mır Sanagıi işin ıslahı için 

yeni bir proje hazırlamııtır. Bu 
projede ithalat ve ihracat ayn 
ayrı mevzubahs edilerek demir ve 
çelik sanayiinin ıslahı için lazım 
gelen ahkim tesbit olunmuştur. 
Hu ıslahat tabiatile yeni masraf
ları mucip olacağından buna kar
şılık olarakta lngiltere demir ve 
çelik müstahsilleri milli birliğine 
aza olan müesseselerden öde
dikleri amele yevmiyesi yekünuna 
nisbetle aidat toplanması karar
laştırılmıştır. 

* Cemiyeti Akvamın beyneJmi-
.-D_ü_n_g_a_d_a_ lel mesai bllrosu 

/ş•izlilr. içinde bulunduğu
ğumuz 1934 aeoe-

Azal ıgor si ilk tiç ayı zar-
fında dUnyadeki ~sizlik vaziyetini 
meydana koyan bir rapor neş
retmiıtir. Bu rapora nazaran he
men her tarafta işsizlerin adedi 
azalmaktadır. Bu hal bilhassa 
Amerika, Kanada, Almanya ln
ginere, Japonya ve Cenubi Afri
kada nazan dikkati celbedecek 
kadar ilerilemiştir • 

Bazı memleketlerin vaziyetin• 
de ise henüz lehte bir deği,iklik 
görülemiyor. Meselli Fransa İr
landa ve Belçikadaki işsizlerin 
m!ktan eski seviyelerini bu sene• 
nin ilk üç ayında da muhafaza 
etmişlerdir. 

Denizyo 
fŞLETMESI 

Acenteleri ı KaraklSy K8pr0bıt 
Tel, 42362 - Sirkeci Mübilrdarzado 

Han TeL 22740 
........ 4m ... ~ 

Iskenderiye Yolu 
vapuru 24 IZMIR 

Nisan • 
Sah 1 J de Galata nhtmnn· 
dan kalkacak. Doğru İzmir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek 
ve dönecektir. " 1894,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 23 

Nisan1 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1895) 

Trabzo Yolu 
ANKARA vapuru 24 

Nisan 
Sah 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktu. "1932,, 

Ömer Kenan müstahzaratında GANi 
BALiN isimli Mehmet Tahir firmasındaki 

SAÇ BOYALARININ 
bu kere piyasaya taklitleri çıkarılmıo 
olduğundan muhterem müşterilerimiziD 
nazan dikkatini celbederiz. Ynloız Muh· 
mutpaşa 131/186 No. lı mağazadan mna· 
da hiçbir yerde toptan satış mahalli 
buluurnadığı ilan olunur. (15991) 

• 
ımyager 

.. sa e din 
Tam idrar talılıJi 100 kuruştur. Bilı1· 
mum tahlılı1t. Bahçekapı Emlak vcEy· 
taoı Bankası karşıöında İzzet Hey Bau 

..l!ll---B!l---·<159'00) 



Şeh,.imize Gelen Hint Hükümdarı 
~~~~~~-~---~~~~~-

Ra pur Nevvabı Burada 
Üç Gün alacak 

~~~~ ... ~~~~ 
Otele Gelince Yemeklerinin Domuz Eti 
Pişmiş l(aplarda Yapılmamasını Söyledi 

Dün sabahki · 
ekspresle Hindis· 
tan hükümdarla· 
nndan "Rampur,, 
oevvabı, Rıza Ali 
Han şehrimize 
ıelmiştir. 

17 kişiden mQ.. 
rekkep maiyetile 
doğru Perapalas 
oteline gitmiş, 
orada ikametine 
tahsis edilen da· 
lrclere yerleşmİf
tir. Rıza Ali Han 
f ehrimizde Oç 
gün k la k o 
buradan Avrupa
wn muhte~Ü mer
kezlerini dola· 
ıarrık Amerikay 
gidec.ektir. 

Hükümdann 
seyahatinin baş
lıca ehebi, ayak
larından r'9hatsız 
olan kilçük kızım 
tedavi ettirmek Neuv 
r. V' ap ve z:eocesi Agaso/ga camiini gezerlerken 
,yzere ıyanay götünnü lm \ 
Ildır. ş 0 n- Hindistanın en zengin Nevvap-

larında b' • ld w - 1 k Maiyetinde siyasi m . • . n ın o ugu fioy enme .. 
Zeydi Bey hususi d k üşavırı tedır. Senevi varidab 360 mJyon 

' 0 toru ve Rupiyedi 
Adliye Nazın ile daha iki h-ıru.. _ r. 
met rüknü vardır. u . Dun otelde biraz istirahat et· 

Zevcesi Hurş:t Laka Hanım d tıkten sonra Lazı kimseleri ya .. 
hllkümdara refakat etmel<tedir a ~nka alarak otomobillerle Bü· 

Hususi doktoru E . B. yu dereye bir gezinti yapmış ve 
B osarı ey saat b' d •·wı 

alkan harbi uımanında memle-- ır e og e yemeğini yedik· 
ket:mize gelmiş ve yirmi beş gün ten. sonra ~lom.obile binerek zev• 
olurnıuş bir zattir. c~sı. ve maıyebnden bir zat ile 

• Rıza Ali Han marbn on iki· bırlıkte Ay~s.ofy~yı ve şehrimizin 
ısınde Hindistandan çıkmı b l • batı _yerlennı zıyaret etmi~tir. 
m ktadır. Ancak teşri . ş ~un Sıyasi Müşaviri Zeydi Bey 
içinde memleketm' e d" nıevkve ayı gazetecilere, hükümdarın müte-

onme nr:ıu· kki 
ıunda o!duğu için bu zam n zar- ne rerı seyahat ettiğini ve bu· 
fında Avrupayı dolaşm:k vo r~da Ü~ gün kadar kalacaklarını 
A 'k · 8 0} lemlŞtir merı aya gılmek fırsatım ka- __ . • 
Çlrmak istememiştir. [ ... ,---~----

Nevvap yirmi yedi yaşındadır. por ı 
Bazan gozlilk taşımakta ve ağ.. -;;:--~:-:-=~-=-----
zından beyaz bir pipoyu eksik B günkü M f 
etmemektedir. Muhnrrem 

8 
. L 3Ç ar 

içinde bulunduklan için kendi~~ Bugün Kadıköy Fenerbahçe 
ve maiyyeti kollarına siyah bir s~a~~ omun da he} ecnnh bir spor 
ıerit takmakt dırlar. gunu Yaşanacaktır. 

Otele inmeden evvel ilk şart Her sene karnrJ6ştırılan ve 
olmak üzere pişiri!ecek yemekle- ~:!e:d.~eneF de muvaffakıyetle 
rin domuz. eti pişmiş kaplar içinde Spor ' .. e~ .~nerbahçe • fstanbul-
yapılmamasını söylemiş ve otel gununun dönümü b .. 
idaresi kendi ini bu husu ta tat- saat birden "fb ugun 

bulunacaktır Hı ı ar~n. başlamış 
min etmiştir. Otel lokantasında cezalı · er ıln kulübün 
hazırlanan y mekleri } emekte ve h 'd oyuncuları dahil olduğu 
Hindistnnın baharlı yemeklerini b:ı : yeı"i kadrolnrile yapılacak 
t)ercih eklliğine dair bir şey söy· hassa a~. a~ !ayacıdikkattir. Bil .. 
ememe te, hususi bir . 'şt onunıu2dek" 
bu!unmamaktadır. ıpan e lstanbul şampiyon ı cuma günü 

asını tay· d 
Giyinme h d d cek elan Beşiktaş f an e e-

ususun a a garph k I · stanl:uJspor Ln1af tı• t "h maçına arşı stanb . •
11

-.1 t. ere. etmektedir. yalnız k o.sporluların 
arcmı Hint kostürnile d 1 k yapaca lan bugünkü maç birkaç 

ta, d b 0 aşma • noktadan ·~~y.ınıtetkiktı"r. 
sa e şını örtmemektedir. y 

HiikOmdann oda h" . . Yapılan proğrama göre bugün 
r dı ç n:metçısı t n t h 
~~ainsız r. ocukluktanberi ken- saa . on ç e er iki kulübün 
WJS ne lalalık etmi• Tc y d B takımları, 14,45 te do'" d- _ 

~ anın an k r uncu 
ısla ayrılmamış olan Mister M' 

1 
t? •.mlan ve saat (16) da da bı"· 

1 · d b. 1 ·ı· tçe t k 1 sının c ır ngı ız de refakatind nncı a ım arı karşılaşacaklardır 
bulunmaktadır. e -· · 

Bazı A \'rupa gazetelerinin (,---;Tr:o::p~l;:a:-:n:-.:tı:-,---:D;::a:v::e:t:le:r==) 
yazdıklan gibi hiikümdar ~70 
landık eşya ile ~e yüzlerce mai- Konf rans 
Yclile seyahat etmemektedir. Yu.. b B~lat Ahemla Cemiyf.'ti tarafındıın 
k d u a şanı, llalattnki merkez binasında 
arı a yazdıgı~ mız gibi kendı"sı'ne saat 20 30 d • . ,. . a bir konferans ve bir 

refakat edenlerin adedi on yedi temeıl verılecektir 
kİ§idir, Perapalasta tutulan oda- Ayra!ış çayı - Tıp Fakültesi 
~~o mecrnuu yirmi kadardır. 934 stuJyerleri bocalannıo ocrefioe 
uwaunla beraber Rıza Ali Han.... önümüıdeki çarşamba günü (25 Niaan} 

-...u bir aynlıo ~ vereceklerdir. 

SON Sayfa 11 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞlRKETl 
!stanbul Acentalığı 
Liman Han, T clefon: 22925 

RADYOLIN 
Mudanya Y o1u 

SAADET ve BARTIN 
vapurlarıCumartcsf gününden maada 

HERGÜN ıaat 9.30 da 

Tophane rıhtımından kalkar. 
ff iHH@a 

,-. OiŞCi - EGZACI ---
Orta Anadof udn mühim bir miiesse 
seni~ D.şçilik diploması da olan ve 
he~ ıkı ışi iyi yapı:tcak bir erzncıya 
ıhtıyacı vardır. Tereümei hal ve 
ücret talebıni havi mektuplarını 

göndermelidirler. 

• 

EBE HANIM 
Oı t.ı Anadoluda mühim bir müeseçee 
c~rrulıi servisinde çalışacak diplomalı 
bır e~ıe hanım aranıyor. Yaıı maki· 
nası ıl~ yazabilen, eı yaıın güzel 
olan, laboratuvar işlerine de istidadı 
olan hanımlar lercilı edilecektir. 
Tercümei hal ve ücret tnlebini havi 
mektuplıınoı göııdMmelid ırler. 
Müracaat: Pustu kutusu 84, İ<hnbnl 

Botun hayatrnda ağzından ve diş\erinden rahat edec3k .• • 

Çünkü RADYOLiN Kullanıyor. 

' (15980)._I 

BAŞ ve DiŞ ağrllan 
Grip • Nezle - Romatizma ya hakiki 

,.. Asırlarla yaşayan 
MERSiYELER, MÜNACATLAR 

il..AHiLER 

Kaşe K A L M İT İ N 
Büyük eczanelerde satılır. 

"MEZMURLAR,, 
kitabı 

YENi TERCÜME 
Zaliyeti umumiye, iştihasıılık ve kuvvetsizlik halatında büvük 

faide ve tesiri görülen· 

Fi. ciltli, 30, ciltsiz 15 K.r. 
Sataş yeri : İstanbul, M AA R 1 F 
KÜTÜPHANESi, Beyoğlu HAŞET 
KİTAP EVi, Ankara AKBA 

~llBll& KİTAP EVi • (15971) .............................................................. 

FOSFATLI 

K MAL 
HULASASI Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Eı<rem kullanınız.. Her eczanede atll r. 
Neşriyat Müdürü ı Halit Lütn 

Düşünen, ağlıyan çocuk 
• yerme, 

Gülen, koşan ço.cuk ! 

Sevinmek, .QDlmek, e9renme!< çocuğun 
hakludır. Çocukları bir köşeye bUzUIUp 
oturmaya, masa başmda duşunmeye değil 
gUlmeye oynamaya teşvik ediniz. 

Kumbara, çocuğa 

istikbal yapan değil, 

sevindiren en güzel va ıtadır 

Siz de çocuğunuza 

iş BANKASINDAN 
bir kumbara alınız 



Tefcherl Marka•• 

Naıanaoz ve Neıesıe 
MAKiNELERi 

fennin son terakiyatile müceh• 
hez olup, asrı kuvvetli imal tarzı 
ve uygun fiatile temayüz ederler. 

DEPOMUZDAN DERHAL TESLiM EDiLEBİLİR 

BOURLA BiRADERLER ve Ş!! 
ISTANBUL - OALATA 

Yerli malı 

GiSLAVED 
Dünyanın en sağlam 

TENiS 
ve yazlık 

AYAKKAPLARI 

Muhterem 
mu şterile -. . . 
rımızm na-
zarı dikka
tine: , 

Bazı dükkinlarda 

"GiSLAVEO,, 
yerine başka adi marka veri
yorlar. Aldanmamalan için 

"GiSLAVED,, 
markasına dikkat etmeleri 

rica olunur. 

Üniversite RektörlüğÜnden: 
23/ Nisan /934 Paıartell ,ann Hakimiyeti Milliye bayrama 

mllnasebetile Üniversite ve faklllteleri kapalı olduğu ve TOrk 
in1alibı tarihi derslerinin verilmiyeceği ilin olunur. 111908,, 

, 
DiKKATI 

Bulqak hastalıklara karp 

K 
tahaffuz merhemi 
(Pommade Rrophylectlque) 

Belsoğukluğu, frengi gibi bulapk 
hastalıklardan korunmak için ecza• 
nelerinizden ( Kanzuk tahaffuz 
merhemi ) arayınız. Kapotun 
yırtılmak tehlikesi vardır. Halbuki, 
bu merhem tam emniyet bahşedici 
iki tüp derununde bulunur. 

Deposu: Kanzuk Eczaneel 
~(15541) 

OKDYDNDZI 
Umumi 

ÇOCUK 

Kütüpha_ne külliyatından 
ve 

EDEBİVATI NE Ş R 1YAT1 N DA~: 
Umumi Kütüphane·: 

N.. 1 - Küçük Denizperisi ( Andersen ) 
N 2 - Casus Çocuk ( Alfons döde ) 
N. 3 - Dilenci ( Gi dö Mopasan ) 

Ecnebi Müellifler Kolleksiyonuı 

N. 4 - Mustatil sandık ( Edgar Alan Po) 
N. S - Kışla hayatı ( Jorj Kurtölin) 
N. 6 - Divin ( Alber Samen) 
N. 7 - iki zaYalh (Leon Farapye) · 
N. 8 - Jorinda ile Jorindel (Grim Kardetler ) resimli 
N. 9 - Helena Fon Sidov ( Felika Hollender) reeimli 
N. 10 - Mes'ut Prens ( Oıkar Wayide ) 
N. 11·12 • Arkadaıım ( Maksim Gorki ) 
N. 13-14· WiJhelm Teli (Şiiler) resimli 
N. 15-16 • lnnnhğın Başlan~ıçlan ( Birine kısım l reaimh ı Dr. 
N. 17-18-insanlığın Başlangıçlan (ikinci i ., ,, Röııe 
N. l 9 - insanlığın Başlangıçları ( ilçüncü ,, ,, Verno 
N. 20 - Mrinİnaji "HikAye., ( Rabindranat Tagore : 1933 Nobel 

K. 10 
10 
10 
10 
10 

" 

" 

" 
., ıo 

" 10 
" 10 

10 
" " 10 
" 15 
.. 15 
" 20 

20 
" 10 
" 10 
" mlikifatını kazanmqhr.) 

N. 21 - Leng_eran Veziri ( Ahuntzade Mina Fetb Ali} 10 
N. 22 - La Fonten'in .eçilmit HikAyeleri " ıo 
N. 23·24· iki tarafb •cinayet ( Edgar Alan Po) " 15 
N. 25 - Güzelleıen Türk Dili (Kurşunlu zade Rqit ) : 10 
N. 26 - Hiyalis ( Albert Samen) 10 
N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) :: 10 
N. 28 - Albn Kaz (Grim Kardeşler) ., 10 
N. 29 - Yqasın Hakikat (Muslih Ferit) ., 10 
N. 30 - Kibritçi Kız ( Andersen ) 1 O 
N. 31-32· Lôgat ( Tllrkçeden Fransızcaya) " 20 
N. 33-34· ıçli Kız ( Doıtoyevaky) :: 20 

Arkadaşım BüyUk forma 
Wilhelm Teli .. " 
insanlığın baılangıçları 1 kısım 
insanlığın başlangıçları n " 
insanlığın bqlangıçlan Dl ,. 
Mrinmaji 
Letıgeran Veziri 
La Fontene'in aeçilmit hikiyeleri 

Çocuk 
N. t Albn Dağın Kralı 
N. 2 Kedi Kllrklll Kız 
N. 3 Su Kızı 
N. 4 Elmas Gerdanhk 
N. S Kitibe 

Hikayeleri ı 
ciltli 

" .. .. 
" 

Flab 

" 
" .. 

Hususi Kitaplar : 
Gazinin 1114., inkılibı 
Ynz Seoe Uyuyan Adam 208 sahife 
im.anlığın baılangıçlap fevkalide ciltli 400 aabife 
Fran11ZCadan TUrkçeye Lügat fevkallde ciltli 11,000 kelime 

•••••••••••••••••••••••• 

" .. 
ff 

Kr. 25 
,, 2S 
" 25 
" 25 
" 20 
" 25 
" 25 
• 25 

Kr. 15 
" ıs 
" 15 
" 15 
.. ıs 

" 20 
" 40 
.. 75 
" 37 112 

N. 38·39· Kaynana yazan: Karmen Silva 20 . .. 
ÇOCUK EDEBiYATI NEŞRıYATINDAN BASiLMiŞ BULUNAN KiTAPLAR 
N. 1 - Kanada Çayırlarında Moris Farney Resimli K. 10 NIK KAR·TER 
N. 2 - La Fonten'in Dalgmlıklan Moris Farney Resimli ,, 10 Meşhur Amerikan Polis Hafiyesi 
N. 3 - Siberya içlerinde Şarl Güyon Resimli ., 1 O 
N. 4 - Denizin Dibinde P. Demouason ~e H. Peliyer ResimU " 10 N. 1 lsabel Benton'un Son Kozu 
N. 5 - Harikulide bir Çocuk Moria Farney Resimli ., 10 N. 2 Vaıington'da Bir Cinayet 
N. 6 - Burun Ağacı Grim Biraderler Resimli ,. 10 N. 3 Bir Doktorun cinayeti 

rahtekar Çalılar arasında ,. N. 4 Soyulan hıraz 

N 7 A
plikçiDPeriJerK, Kehdi Kürklil Kız ,, N. 5 Hafiye Köpek 

• - lbn ağm ıra " Reaimli 1 O N 1 J k tif Altın Sakallı Dev, Kari Kah .. " • 8 3 Numaralı o omo 
N. 8 - 'Tunus Masallan Jorj Riget Resimli ,. 10 40 sahife 

Kr. s 
ff s 
" 5 
ff 5 

" 
5 

" 5 
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