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Koskoca Dağ BirFare Doğurdu 
Esn~f Bankası Kalıyor .. s.:YY~~ ~atıcılar Meselesi 

$ehi M er · · 0:: k .. El kt ·kr c I Gurultuyu Kesecek Ola 
s . rd M ıh~~ıdn_ Bun uT e rı Gı e - Talimat Nerede? 
esın e U 1 ın ey aarruza eçti yoksa O Da Binbir Mümasili Gibi 

Ben, Dedi, Esasına Muhalif_ Olduğum Bir İşi, Şimdi Bir Karton İçinde Pinekliyor Mu? 

1 Müdafaa Mecburiyetinde Kalıyorum, Ne Garip 
stanbul unı .. li . d" 

~~~~:•n •;•ra u~~a~ec ı:,30:: f • 
}'a~'1h,n~n f evkka~ade toplantısım 
~: . u ev alade .. ün h ki· "-
r.a .en fevk ~ gun ' a 
k al~de olduğu gözden 
açnııyordu 1 r 

hmdaki • .. ç ınıa salonu, ya• 
xareti al~~:uın mahalli polis ne
ancak a alınmıştı. Buraya 
leyici afı~~~~~~ler :-=e ~ir~aç • di~· 
l<işilik ye · Çunku yırmı hır 
almak is; vardı. Burada mevki 
1 .. ,A • eyenler e l" · 
namıt Beye . vve a muavm 
t d 'k t gıderek, bir kart e arı e nıeye b 
Jardı. Kart 'h mec ur tutulmuş• 

ı raı ed . 
nıiyordu. enıeyen gıre-

F ev kala de to ı 
lltere birçok mep antıyı dinlemek 

w raklıiar salon ka· 
p~sıoa yıgılmışlarch. Saat (13) ten 
ltıbaren gelenler vardı. 

Cevdet Kerim Bey Yok 
Meclis azalan da, dün erk•n

den gelmiye başladılar. bc:q.,.. 
liçer toplanıyorlar, içtimaın havam 
baklanda tahminler yapıyorlardı. 
Konuşmalar arasında, Cümburiyet 
tlalk Fırkası vilayet idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim Beyin içtima• 
da bulunmıyacağı, Ankaraya git• 
tiği de söyleniyordu. Filvaki Cev
~et Kerim Bey, dünkü içtimada 
.,oktu. 

Samiler arasında Ea11af ban. 
kası itini tetkik etmekte olaıı 
enilfettif Remzi Saka Bey, banka· 

( Devamı 2 inci ıayfada ) 

Mecliste Muhiddin Beg kür•üge çıktılı •ırada 
\ ............... --....... ·-····-............ . 

--
1 
Rakı Sarfiyatı Mü-

1 temadiyen Artıyor 

Galip Balati,or Beg ceoop verlgo#' 

İçen adam ve •fil aile•I 

ispirtolu İçkiler İnhisarı 1934 
senesi ilk iki ayı zarfında mem• 
leketimizde yapılan içki miktarım 
gösteren bir istatistik neşretmiş· 
\.İr. Bu cetvelde inhisar fabrika• 

( Devamı 10 uncu sayfada ) ........................................................... -

İmtiyazlı Şirketler
den Şikayetler 
Anketimiz cuma günü bitiyor. Ace· 

le ediniz ve bugünkü şikayetleri de 
9 uncu sayfamızda okuyunuz. 

Hanginiz seyyar sabcılann 
gürliltüsünden şikiyetçi değilsi
niz •• hanginiz, avaz avaz baykı· 
ran seyyar satıcılann seslerile 
gece ve sabah uykunuzdan fırla
madınız? Gecenin 12 sinde boza, 
Uçünde simit, 6 sanda sovan do· 
kuzunda sirke, 12 sinde sebze sa· 
tan bu insanların bu avazeleri 
menedilemez mi? Susturulamaz• 
lar mı?, 

Öyle evler bilirim ki çocukla
nnt uyutamaz, hastalarını yatıra• 
maz, sinirlerini bu yüzden tedavi 
edemez olmuşlardır. Ne zaman 
siltcümüz Avrupada olduğu gibi, 
kapımızı bile çalmadan, süt şişe
sini eşiğe bırakacak, ne zaman 
sebzecimiz sebzemizi getirip ıe.
sizce gidecek?. 

Bu anketin bir sinir meselesi 
olduğunu duınnerek evveli dok· 
tor F ahrettiD Kerim Beye bq 
vurdum: 

- Bırak, dedL Ben fakir 
fukaranın ekmeğine mani olmak 

E•naf ct1migetlt1rl reisi Kadri Beg 

istemem .. Seyyar esnaf bağırıyor
muş, ala.. Siz yazacaksınız da, 
belediye tetbir mi alacak? Efen· 
di. Efendi.. Evveli gel de benim 
sokağımın fenersiz olduğunu gör •• 
Sonra bu sinir işini konuıahm!. 

Fahl'eddin Kerim Beyin bir 
lltifesinden sonra, nihayet bunu 

( Devamı 10 uncu ıayfada ) 

• 
lzmitte Yağmur Duası 

Toprağa Gömülen Katırlar Çiftçinin 
Yüzünü Güldürdü 

lzmit (Hususi) - Memleketin l 
birçok tarafında olduğu gibi, ıeh• 
rimizde de kUraklık olduğunu yaz
mışbm. Kuraklığın gün geçtikçe 
tehlikeli bir şekil alması üzerine 
çiftçiler endişeye dllşmüşlerdi. 
Bunun için eski bir adet tekrar
lanmış, yer yer ve semt semt 
yağmur dualarına çıkılmıştır. Hat· 
ta kuvvetle söylendiğine göre 
toprağa canlı canlı kabr bile gö
mülmüştür. 

iki gündür havanın bulutlu 
olması gönllllerde derin bir sevinç 
uyandırmış. her lahza yağmurun 
yağmasına intizar edilmiştir. Ma
halle aralarında çocuklar. 

Gökten gökten göndüre 
Gökten yağmur indire 

Fırınlar somun ister 
Ver Allahım ver 
Selli sulu yağmur ver. 

Diye bağınyorlar ve llive 
ediyorlar: 

Hocanın kızını da bana ver .. 
Hocamn kızı kime varacak 

bilmiyorum; fakat bizim mahalle
nin kızlan bu sabah Hıdırelles 
olması dolayısile bir küpün içine 
yilzüklerini atarak mani çekiyor
lardı; Terzibayırma [*] gitmeli 
için de kuzu yiyeceklerdi. . 

Yağmur yalnız mahallenın haJ.. 
kını değil baştanbap bütün !z: 
mitte kuzu yiyeceklerin ile_mlen~ı 
altüst etti. Öyle mllthit bU: ~ag
mur boşandı ki bir saat ıçınde 

[*] Buranın mesiresi. 

arıısuıaa Tekneler hamur ister 
( Devamı 9 uncu sayfada 

Bir Belediye memuru: Maaıın ayın ı Bir Matekait : Ahvali .:1a-ıye1ıı'n ·~ ... ~tlnde mi. yoku Jirmisiacle ml - 111 

.............. M IMrkncle oldutuııu .. 
Bir Sabıkalı: CiDa1etleriıa, -..... 

lalduaa cotalap Pi........_ 
Bir Kam•ela Qlalik ,. ... u.... l Bir Gayrimübadila Te.-siata • ,............_ .................... 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 1 

İki Cinayet 
Karşısında 
Halk 

15 eene ıonra mütareke laak
ıız) ldarının binlerden birinin 
ıuçlulanndnn biri duba lllf"Y· 
dana çıkcr lnııştır.. Bu ıuçlu, 
bir kadın çar~a{ıuı yırtnıı , ıki 
polı imizı de ölduruuştur. llua
ltı r hııkkında halk vı' d nınfla 
ha ıl olun inkisarı a,. gı kı satır

larla teslıit ediyoruz: 
Şakir B. (Eıninönu, Ha ırcıl r 31)

•Ah,, yerde kalmaz. derler. Atalr rı• 
mızın bize bıraktığı bu söz hakikaten 
büyük bir hikmete tercüman oluyor. 
Mütareke senelerinde kara Ye z&lim 
işgal kuvvetlerine dayanarak bir İs' im 
hanımının çarş fmı parahyan ve iki 
"a:ı:ifeşinas Türk pol sinin kanma gi
ren bir Ermeni nihayet dün yak yı 
ele •ermit- Me•lektatlamun fe:d 
akibetini l:ir türlü uoutamıyan bir 
poli• memuru bu katili tanımlfo Gönül 
ulu ki iki poli•imizin kanının akbğı 
yerde bu auçluyu da adalet aebpa
aında ,.örelim. 

* Sabri B. ( UDkapanı AtLımntafı 
IO) - Bir Tilrk kadınının ıcrefıni, 
aamaaunu kurtanrken feref kurbanı 
aiden lld temiz: Yatan rocuğunun 
katili dia yakalanmış. ngilizlerin 
para ile saba aldıtı bu adam mut
laka heaap 'Yerme id"r. Böyle, bir 
milletin ıerefine, namusuna ve zabıta 
memurlanna el "e aılih uzatanlar 
fçio h içbir kanun mllnıruuman 
haddi koyamaz. 

* Saffet Bey (Koska Tramvay cad
desi 19)- On beş sene evvel Su!tan
abmette üç canavann t ecavuzüne 
atnyan bir Türk hanımını kurtanr
ken iki polisimiz: şehit olmuştu. Ban
lardaa ikisi o vakit efendileri latan-

• buldan aynlırken kaçmışlar, biriti 
adaletin tecellisinden korktuğu için 
tamam on beş •ene sakla mış ve 
nihayet gayretli bir polisimb:. kendi
ıini yakalamıştır. Türk vatanına iha
net edenlerin mukadder akıbetten bir 
türlO kurtulamıyacaklannı göat~.ren 
bu hidiaeye ilahi adaletin bir tecelliıd 
diyorum. ,.. 

Şadi Bey (Be~ koz Çayır caddesi 8) 
- Zulüm cezasız kalmaz. Bizim ck
meAimid yedia-f, toprağ' mızda barın
dı!J, batti bir de memuriyet aldığı 
halde istila ordularına uşaklık yapan 
üç Ermeni bir güo iki po!i&imiain 
temiz kanını akıbnıılardı. İşte bu 
cani on beş ıene ıonra Türk Adliyesi 
önünde hesap vermeye mecbur oluyor. 
Bu, bu memlekete ihanet edenlere 
bir ibret derai olmalıdır. Af r io Türk 
~Dliainc.. Faaliyete geçmeli ve daha 
bunun gibi caniler varsa onlıın da 
yak•lamalıdar. 

Evkaf m Vergi Borçları 
Evkaf idaresi ke&-di em ak ve 

akarlarının vergilerini vaktinde 
vermediği takdirde Maliye tara• 
fmdan kira bedellerine lıaciz ko
nuyordu. Fakat Evkaf idares·ıe 
Maliye arasında, eski vergi borç
lannın ödenmeshe dair )eni bir 
anla~ma yapıldığı içi artık hac.iz 
muamelesi tatbik edilmeyecektir. 

SON POSTA 

• 

Esnaf Bankası Kalıyor 
uhidd"n Bey, Dünkü Şehir Meclisi 

Celsesinde Mukabil Taarruza Geçti 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

mn şitr!d ki müdürü H mdi Rasih 
Bey, göze çarp,, orcu. 

İçtimaı takip etmek üzere nıu-
tat h laf ma, şchrimizd~ ecnebi 
lisanlarla çıkan gazete mümessil
leri de gelmişlerd • Gazete fotoğ• 
rafçıları daha içf ma başlamadan 
makinelerine ) er hazırlı) orlardı. 

Vgll Bey Kürsüde 
Vali ve 1e:Cdiye rdsi Muhid

din Bey saat tam (14,25) te salona 
girdi ve riyaset kürs' süne çıktı. 
Meclisin içtima devresi bittiği 
için fevkalade toplantıyı bizzat 
Muhidd·n Beyin açması laz.ımgeli
yordu. Divanı riyaset katiplikleri 
mevk ine Abdülkadir Z1ya re 
Sadi Beyler geçtıler. Saat ( l 4) 6 
(33) dakika geçiyordu. Vali J! ey 
söze baş'ıyarak cdseyi açtı. Hın-
cahınç olan salonda herkes kulak 
kasi mişti. Muh;dcin b ey dedi ki: 

- Muhterem e endiler; 
Meclis içtıma devresi müdde

tiııi ikmal elmişt:r. Fakat müz.a
kereye muhtaç birkr.ç meseleyi 
miizakere etmek üzere sizleri 
fevkalcide içt maa davet etmiş 
bulunuyorum. Ruznamede Esnaf 
Bankası işi, bir hesabı kat'i, büt
çe' erde tadilat \e Süyoz Neft 
Şirketi ile mukavele meselesi 
vzrdır. Ekseri) et 'ardır. Celse 
açılmışbr. Yalnız sözüme başla
madan evvel Üsküdar azası Veh
bi Beyin "efat ettiğini be}an 
ederim, bundan çok müteessiriz. 
Muhterem heyetinız namına dh anı 
riyaset ailesine beyanı taziyet 
etmiştir. Merhumun batırzsmı 
tazizen sizi bir rlakika sükiıta 
davet ediyorum. 

Bir dakika süküttan sonra 
Muhiddin Bey tekrar söze ba~ 
ladı: 

Esnaf Bankaaı içi 
- Rum. memiz madde sıra· 

sile Esnaf bankası işinden baş
lıyacaklır. Dahil ye Vel.ilct · nden 
de bu hususta aldığım tezkereyi 
aynen okutuyorum.• 

Bu teı.kere aynen okundu. 
Vekilet Şehir Meclis'nin (8) ma
yısta ~apncağı fe, kalade toplantı 
ruzn- mesine Esnaf bankası iş.nin 
de al nmasını bi d'riyo du. 

Muhiddin Bey dedi ki: 
- D~hi.iye Vekaletinin •e 

Meclisi alinizin arzı su üzerine 
sizleri içbmaa da 1et ettim. Ev· 
ve.ce aranızdan ayrılan bir he
yet Esnaf banka~ı hakkında bir 
rapor yazdı. Matbuatta akisleri 
oldu. Birçok mür.akaşalar cereyan 
etti. Herkes söyledi. Fakat, yal• . 
nız. Belediye makamı birşey söy-

lemedi. Binaenaleyh ilk aözil 
bendeniz alacağım. Riyaset ma
kamından ineceğim. Sac!ettin Fe
rit Beyin de riyaset etmesini nca 
edeceğim. 

Muhiddin Bey kllrsüden indi. 
Belediye makamına ve müdür
lerine mahsus olan mevki'e geçtL 
Rİ)asete Sadettin Ferit Bey çıktı.. 

Muhiddin Beyin Mu· 
kaddemesl 

- Muhiddin Bey söztiııe baı
Jıyarak dedi ki: 

- Muhterem arkadaşlar, ko
nuşmalanmda phai kanaatlerim, 
indi mülihaı.alanm olmıyacaktır. 
Kanactlerimi bir tarafa bıraka
rak, yalnız hadiseleri konuştura
cağım, vesikalar okuyacağım. Yal-
nız arkadaşlardan söz almak is
teyenler, sözümü bitirinciye ka
dar müsaade etsinler. Burada 
matbuab tamail eden arkadaşlar
dan da rica eder:m, llÖzler söy!en
diği gibi yanlsm, kendi hislerini 
karıştırm2sınlar, çiinkü söz aöy• 
liyene aitt:r. 

Esnaf Bank8SI mDzakeresine 
girmeden enel muhterem hcye
tinW çok pyanı dikkat bir nok
ta üzerinde durmıya davet ede
ceğim. Bu noktayı tebarüz ettire
ce~im. Esnaf Bankasının vaziy~ 
tini tahkik için aranızdan bir 
heyet ayırmıştınız • 

Bu heyet mesaisini dört ay 
evvel ikmal etmistir. Şehir Mec
lisinin son de\ resinin, son içtima
mda müzakeresi mevzuubahs ol· 
du. Galip Bahtiyar Bey arkada
şımız mevzuubahs etti. 

Bir tarih meselesi 
Muavin Himit Bey raporu 

tetkik etmediğini, cevap 'ftremi
yeceğini söyledi. Galip Bahtiyar 
Bey raporun. Şehir Mecl:si son 
içtimaından bir hafta evvel ma· 
kama verildiğini ıayledi. Tetkik 
ettim: Rapcr işte budur. Altında 
tarihi yoktur. Encümen kalemine 
verildiği gftn kayıt tarihi düşü
rülmüştür. Tarihi 10 nisandır. 
Raporu riyasete takdim eden şu 
tezkerenin de yine tarihi yoklar. 
Muavin Hamit Bey raporun 12 
nisan perıembe günü verildiğini 
ıöyli;yor. Galip Bahtiyar Bey na
sıl bir hafta evvel verdiklerini 
iddia ediyorlar? Bu noktayı an
lamak faydalı olacaktır. Rapor 
matbaaya verilmemiş, azaya tevzi 
edilmemiştir. Fakat Galip Bahti• 
yar Bey o son içtmada, mese..eyi 
Men.uubah& ederek, teamül hila
fına raporu okumuştur. 

Rapor TekemmUI Etmemlf 
Rapor tekemmül etmeden 

meclise gdrnİftir. Çlııktı Ticaret 
Odasından iştirak eden mümes
siller imza etmemişlerdir. Bu şe• 
raitle rapornn müzakeresine im
kan yoktu. Gümrükten mal 
kaçırır gibi derhal gözümüze 
soktular. Binaenaleyh başlangıç
taki bu tavruhareket benim fÜp
he ve tereddüdümü davet et• 
miştir. 

Me9elenio esasına geçiyorum: 
Rapor tabedilmeden, azaya da-
ğıt:J.madan ruznameye konmaz. 
lSu, usuldür. Çok defa aksi oldu, 
meC:is reddetti. Rapor riyaselte 
4 KÜR lmlmqtır. 12 Nisan ka)ıt 
tarihic!ir- Putembe günü encümen 
kaJemme ffri.-.W. Ertesi gün& 
cumadır. Arada Wr amaartesi 
kalıyor, pazar r&n& de meclia 
içtima etm ştir. 

Halbuki Milliyet gazetesi bizi 
hakikat bıçakçw olarak efkan 
umumiyeye teşhir etmiştir. ., 

Muhiddin Bey yanında bulunan 
hesap işleri müdür muavini Nail 
Beye Milli) et guetcıinin 17 Nisan 
1934 tarihli nüshasında bu nok
taya temas eden yazıyı okumasım 
rica etti. Nail Bey okudu. 

Muhiddin Bey IÖZÜDe devam 
ederek dedi ki: 

- Bu hikaye böyle devam 
etmiştir. Esnaf bankasına gelelim: 

1925 senesinde banka kurul
muş, belediye (10) bin lira ser
maye ile bankaya iftirak etmiştir. 
Altı sene 80nra (930) senesinin 
bilmem hangi ayında İstanbul 
fırka grup heyetinden bir davet 
ahyorum. Orada bir miixakere 
açılıyor. Diyorlar ki: 

Esnaf Bankasanın ftZiyeti iyi
dir. Sermaye.mm tezyidine iştirak 
ediniz. Ben: 

- &nal ..... ...kaach 
tqekkelil Wtbae çıkarak iddialı 
ifler 1apmıyahm, bankamn gayesi 
b~fkadır, parayı vermiyelim; de
dım. Bu noktainaıar.m dinlen
medi. ()günkü içtimada zabıt 
katipleri meminde Avni, Ab
dülkadir Ziya ve Mehmet Ali 
Beyler vardı. Kendileri buradadır. 

Vali Bey bu zevata dönerek 
sordu: 

- Ôyle s6yleınedim mi arka
daflar? Muhalif kalınadun m1 

arkadaşlar? 
Avni, Abcllilkadir Ziya ft 

Mehmet Ali Beyler. 
- Ewet öyle söylediniz efen

dim, dediler. 
Bundan IODra Muhiddin Bey 

belediye bütçe encümeninin (930) 
tarihli bir maıbataSIDI yine Nail 
8q e okuttu. Mazbata Şehir Mec-

( De .... 1Uaci •Jfacla ) 

1 

Mayıs 6 

Günün Tarihi 

Jeneral Kondilisin 
Seyahati Ve Yunan 

Matbuatı 
Atta.. 8 (A.A.) - BGtün gazete• 

ler, .)eDeraJ Koodiliıia Türkiyede 
•ördüğü hararetli hümü kabulden 
memnuniyetle bahsetmektedirler. Es· 
tiye l'•Zetesi bu hüsnükabulün, fırka 
farla gözetilmeden bütün Yunan ef
kirıumamiyesinde dcria akiaJer bırak· 
tığım. iki milletin, yaloo prkta sulh 
için mühim bir rol oynadığını, YunaQ 
ve lurk do•tluğunun hiçbir kimsenin 
aleyhine müteveccih olmadığım yaz. 
maktadır. 

Karsta Tohumluk Buğday 
Kan, 8 - Ziraat Bankası getirt• 

tlji tohumluk buğdaya çiftçilere d .. 
11tmıya baflamıtbr. 

AJYahk Ticaret Odası 
Ayvalık, 8 - Ticaret Odaaı sene• 

lik kongresini yapmtf ve zeytincill• 
§'imize ait bazı mühim kararlar ve,... 
mittir. 

Meb'us Ve Taclrlerlmlz 
vı,anada 

Viyam, 8 (A. A.) - Dün akıam 
TArlr. meb'u. -.e tüccarlanndan mü
tetekldl sı kLflllk bir kafile bıa.. 
,raya gelmişlerdir. 

Bir Yumurta Ban
kası Kuru!acak 
Aldığıma. malumata göre; yumur

tacıhtımwn iaki4afıoı temin iç n ve 
hariç memleketlerde müsait piyasalar 
bulmak üze.re Samsun kongresinde 
verilen kararlamı tatbikine geçile· 
cektir. Son zamanlarda cidden şayanı 
clildut bir vaziyf'tte bulunan yumur
tacalıtnnızın lnkitafı huauaunda icap 
eden zemiqi huırlamak üzere bu 
yumurta ihracat bankuı kurulması 

tekarrUr etmiıtir. Bu banka yumurta 
tadrlen •• ihraeatt:ılan lpn icap 
eden krediyi temin edecek, ihraç ve 
toplama ltlerile 7akından alikadaı 
olacakbl'. 

GaplmUbadlller Kongresi 
Gayl'imül:adiller cemiyetinin altı 

aylık kongre•i bugün ıaat 14 te halk 
evinde toplanacaktır. Bu seferki kon• 
peala oldukça ıürültülü l'eçecefl 
haber ...U•ektedir. 

811kaloıy. lc;ln 
Hariçten lise ve ortamektep 

bakalorya imtihanlarına girmiy 
talip olanlar için müracaat müd
deti hitam bulmuştur. Bundan 

·sonra yapılan m&racaatlar kabul 
edilmiyecektir. 

Taggarecilerimiz 
Leningrat'ta 

llo.ko...., 8 (A. A.) - Leningrada 
• .......ıat eclea Terk tanarecjlerl 
eYTelJd rGa Leningrad lataab ko
manclam tarafından tereTieriııe tertip 
edilea bbW reaminde ve ötleüatl 
llerkea Kumaadam m6meuilioia 
ftl"Cliti Ziyafette buluTtmuflardır. Türk 
.u.afirler Peterhof aarayuu pzmifleı 

.. re- Donlritot Wetiai •:rre'" 

Son Posta'nın R~simli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Heg Digor Ki: 

- Hasan Bey.. Bugünlerde l 
reni bir moda aldı. yliriidü. 

- Kazma} ı, küreği eline alan 
dağcJa, bayırda define aramıya 
çıkıyor. 1 

- Ankaraoa~ sonra timdi de 1 
Ama•yada define ara1111)'A 11k
mışlar. 

- Ben bana bpln piyaogoJll 
kllaeti)'onmt. 

1 

HaUD B. - Evet komşu.. 
Piyango amma, lliç kimaeye çık• .. _ .... _ 
•)'- UPIDucllo 



-
Her • un 

Mündericaizmızın çoklu
# tundan dercedilememiş ... 

tiı 

Eyüp C'inagetinin 
Failleri Bulundu 

Geçen sene haziranda Eyüpte 
p&r~ala.nDllş bir ceset bulunmuı 
hbi~bvıye~ ve cınayetin failleri tes· 
ıt edilemem şti. 
· Poliı yaptığı takibat netice

aande bu cinayetin üzerindeki 
earffark perdesini kaldırmaya mu
va a olmuştur. 

Parçalanan adam Refahiyeli 
amele Cako Haaandır. Par ala· 
yanlar da Refahiyeli oı!. 
lbrahim ve lamail 0~ 1 E . 1dir~· 
Ci t 3 li ıu mın. 

naye . ra alacak ytb:llndea 
ol~uf, Emm burada yakalanıp 
acllıyeye verilmif, lbrabim Ue 
Dunun da Refabiyede teftif 
ettirilmiflerdir. 

Bu CinagetCeza
ısz Mı Kalıyor ? 

Mntareke senelerinde Sultan
ahmette iki polisimizi tehit eden 
İngili~ .P.ol.islerinden lstepan ismin· 
de barıaı?ın yakalandlğanı yazmıı· 
tak. Polia tStepanı evveliıi gün 
:;-: M~ddeiumumiliğe ver
eaki ~ liddeıumumilik cinayetin 
doğu ~ kanununun meri bulun· 

zamanda ... l d'v• • 
nazariitibare alarak • en ıgını 
zaman aörmn- klfte müruru 

b • .., ve endisiııi 

so~ P.fi>ST\, . 

Resimli Makale 

Bozkurt efaaaHi~i bilirsiaiz. V aldile TO..k mllleti et
raf. dallarla çevrllmit aealt l>ir çile dltaalftG. Yolunu 
kaybetmlıti. Açlıktan kınbp gidecekti. Bar sin bir Boz---

a Bugünün Bozkurdu a 

kurt görGndü. Arka•ına dliftüler. Onun göıterditl yoldan 
fiderek aelimete çıkblar. fsupn de ufuklan •iyah bulut· 
larla örUUü milletlerin bozkurdu ta11arelerdir. Milleti teh
likeden •elimete ancak o çakaracakbr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Ankara- Müzakerelerinde 
Balkan Misakı Teyit-Edildi 

beat ırakmışbr. Eski UIUltl ubr-
kemab cezaiye kanunu .m a· Ankara, 9 (Hususi ) ----Dö- r_t __ m_a_k_sa_d_i_le- t-at-blld ve tevali husu· dostça ziyaret etmek Ye iki 
lerde mDruru zamanı h&k~a~et• gilndenheri şehrimizde bulunan aundaki değişmez karanmm bir memleketi ve Balkanlan alakadar 
evvel ( 10 ) ve hükilmd Dl en Yunan Harbiye Nazın Jeneral defa daha teyit ettik." eden meseleler hakkında T&rk 
l20) ıene olarak kabul :~ sodra Koodilis Hı. ile refikalan ve Ne kadar yazık ki, Ankarada devlet adamlarile görüşmek Ozere 
fatepan hakkında bır· bn.k!or ul-. · t " d ki Is d b k A k l 1 d v d u um o maıye ın e · zevat Başvekil met a a bir müddet kalarak bOyü • n araya ge mİf erdir. 
ma !~! . v~ ara. an da on bet sene Pq~ Hz •. tarafından şereflerine terinizden idarecilik ve yarabcıltk Rei•icümhur Hz.M. Konc:lilia ve 
ıeçbgı ıçın takıbat yapılamamıştır. tertip edilen öğle ziyafetinde dersi alamadım. M. Kateniotiai kabul ederek ken-
, Yeni İkbsat 'feşkilib bulunmuşlar ve akşam treni ile Yarınki Türk nesli bugün dilerile uzun uzadıya g6rfitmilf-

L lstan~ula hareket etmişlerdir. başardığınız ve başarmak yolunda lerdir. Mumaileyhim Başvekil, Ha .. 
iyihası Mecliste Misafirler istasyonda Başve- bulunduğunuz işlerin kıymet ve e- riciye ve Milli Müdafaa Vek.lleri 

Ankara 9 ( H..ausi ) - lktaaat kil Pqa ile Hariciye, Milli Mil- hemmiyetini elbette takdir edecektir., ve Bllyllk Erkimharbiye Reisi 
y ekiletinin YtDİ teşkillbna ait d~aa ~ ek~Ueri, Büyük Erkinahar- Resmi T eblll Milfir Pqa Hz. ile mtlllkatlarda 
:U:=:n:.~iyihau Mecli•e tevdi bıye 1.k!ncı Reisi, Birinci Ordu Ankara, 8 (A. A.) _ Yunan balunmuılardır. 

[i'.... Müfettışı, Hariciye Katibi Umu- Harbiye Nazın sabık Başvekil M. Çok samimi bir dostluk ha-
'h yihada vekiletin yeni teıkil misi ve sair erkin tarafından Kondilia ile Yunan ordusu Umumi vaıı icinde cereyan eden biittbı b 1 

.daa edeceği borsalar tarif teıyi edilmişlerdir. Erkinıharbiye Reisi Jeneral Ka· bu konuımalar esnasında, mDr 
edı, milli iktısadı koru:na ·şı e! Jeneral Ankaradan aynlarken teniotis, cümburiyet bükümetini terek budutlanmn masuniyetinini 

~lektrifikasyon, ecnebi devle;..: vaki olan beyanatında ihtisasla- ------- "- · · .... • - tekeffül eden samimi anlatma 
ı~sa.di tedbir ve mevzuabaa nnı anlatarak demiştir ki: Öld.. k misakının yGksek kıymeti husu· 
clairb ııl~r, neşriyat ve pl'Of!8ganda "Gerek Gazi Hz. ve gerek urme sunda tamamile mutabık bulunaa 
fU eler••=.. zifel · • bir • Tn. k' h k f • Türkiye ve Yunanistamn, gerek .._ va erınm ıu- ur ıye n ilmeti ve halka tara ın· T t • h 
zall!name ile teabit edileceği zile- il~~n hakkımda gösterilmiş olan ıs emt.ş ..• iki memleket ve gerek ıul da-

b
r._tiltaekte ve VekAletin y081• tifatt f k 1 h vası için feyizli neticeler verdiğine 

..__ • an e'V a ide miite asaia ve S a (H ") Şehr· · d d ki h aki """'u merbut bulunmaktadır mnınettanm. ıva • usum - ımız e kani bulun u an er y tten 
Mlrakabeai Yekilete ait b··• • Se 1 garip tekilde bir yaralama hldi· ziyade emin ve lllll'Sllmaz doatluk-

naa tirketlerin ayn ayn konııi:,~· s' d ne erce bir istibdat idare- aeai olmuştur. Yakudiye mahal· lanmn inkipfmı idameye karar 
ler vaaatasile mtlrakabe e~ 1~ en sonra benliğine sahip olan lesinde oturan Halit isminde bi- vermİf olduklan müşahede edil-
~~e bir fayda. tasavvur edn~~ Turk millet nin girmit olduğu risi, eski karısını peşinden takip miftir. 
digmde b f 1 &&111...- terakki yolunda medeniyetin etmiş, bir aralık tabancasım çe- B d b k yn-ki il 

n u vaı e er yeni teıkU en yftksek dereceıine varacağın- K un an aş a w- ye e 
olunacak müfettiş ve mürakab dan tüphe edilemez. kerek dört el ateş etmiştir. Uf'" Yunanistanın, Balkan miaakına 
heyetine verilmektedı'r. e şqnlardan birisi kadının kolunu · k" b. tt but 
Y 

Türk ricali ile kardeQçe ve azım arane ır sure e mer 
Unan Ve Alma O ... k ... yaralamaşbr. Halit, öldürmek mak· kaldıklan ve Balkan devletlerinin 

n onan. L erce konuştuk ve teatil ef· sadile silih çekmek suçundan . . d •t ·kim --ıı• 
malarının Manevraları .:~rda bulunduk. Umumi hatlan yakalanmıştır. atama a möstenı tetrı elHllle-ç., ... 8 C A.A ) - Bu •abab sı.. Ylll

1 
e Ankarada imzalanmıı T Q 1 • J rinden tahsi ve müıterek men-

.... latlkametinden llıaannralar o an A t K d' al ramvay cret erı fİ faatlerine en eyi tevafuk eden 
rak f:len alta parçadan mQr:k•:•· Q ve ntan or ıy Ankara, 9 (Hususi) - Tram· neticeler beklemekte olduktan 
bir unan donanmaıı Çefm klep ,.e dtesbit edilen esaslar daire• vay tirketi miimeu:Jlerl Nafia da teapit eclil1111i 111tir. nnda iki ıaat kadar e açı •· 111 e daha genit bir surette ve -, 
a••m ettikt manevralar.na en m.Gkemmel şekilde el birli;;,:18 Vekaletine yeni bir tarife projesi Gerek mllmtaz Yunan devlet 
limanına d .er 1

•
0 °:ra Sakız adası çalı •" ve fazla aldığı paralann hesRbını adamının ve kıymetli mesai arka· 

Kiel, 8 {A."A.)1•tır. nıe~İ'\:'eselelerini tetkik :· tevdi etmiştir. Vekalet bunlar daşının ziyareti gerek Ttlrk Ya· 
muı bGy&k - Alman donan- ı e aber Atinada imza e ·• Ozerinde tetkikat yapmaktadır. nan zabitleri araaındaki temasm 
Ciaere Balt le d nı~n~vralu yapın ak en Balkan paktının, umumi çer- Talebe Bı'rlig" inin ne yaşta ·ı ld " ·m1 k d hk mittir. enızane hareket et- çeve · • Yesı e o ugu samı ar a 8f 

• 
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• ırinde ahvalm' ve cogr" afi l Is tal b d " h l Ank b H • " o ursa o Ufl e e en asgan teza tir eri aranın &tlln ma• 
arıciye Vekilı· y vazıyetın ınnsadeai nisbetinde Bal- Ocret alınması hakkındaki iategı" • hafiliode en mlsait ve en d-"•ae . arın k 1 d ,._,.. 

An Ge ıyor a:!n mi le=tl=en=·-ni=n=r=e=fc:a=h=ın=ı-t ... em_in=-==-=:"'V-=e=k=al~et~b-ul_e_ ilmiştir. intıba hasal etmİft#r· 
R&ıın 1&i 9 (H!-18usi) - Tevfik r~=-~::=========::::=:::=:::::::======::::~:::::::=::::::::::::::::~ 
fendi yar;ne ı<:fitkalar:ı Hanıme- J .. S TER j NAN J STER /NA NM A / 
ıı- ı ence ye gı·t k 
~ere bu akşam 1 me 
ket edeceklerd' stanbula laare· H ır. 

den aVr~ciye Vekilimiz Köstence-
ıyanaya • de k 

refikası hanımefe!1dinf: bir wada 
Re aı_neliyat yapılacaktır. /e6.:: 
Uştü B. bu ameliyatı nlltealap 

Cenevreye Silihlaft baralnai b9-
feranaıaa gidecektir. 

Orta Orman Mektebi 
Ankara 9 (Hususi) - Ziraat 

VekAleti bir orta orman mektebi 
açmıya karar vermiştir. Mektebe 
~!l'•ek Orman Mektebi rnezun· 
..,.. aauallim olacaklardır. 

Bif" .. bah ••zetesinde okuduk : 
._llir avukat arkadaf, vsfi memurlarının kendisine 

J•pbkları garip muameleyi anlattı. Hidbe ıudur : 
Bu zat arbk ankat;htı bırakmak karannı vermİf 

Ye ye1al lcazaaç kQununun nefl'lnden epeyce evvel 
itten çekilerek lceyfiye.tl mer\»ut oldutu mo liye tahak· 
kuk ıubesfn& de; ~ istida ile blldirmif. Binaenaleyh 
l&alettayin bir -.atandat vasiyetine giren avukatın da 
•ersri memurlarlle ·mesleki cephesinio· bir allkaa 
kal:'amıt, . diyeceksin.iz amma, hiç te öyle olmam•t· 

1 H:.zıranda menyete girecek olaa kanun 2S mert· 
ta ne~red ıliyor ve "rginin tarh ve tahakkuku wibi 

hazarhk muameleleri, kanunun netrinl mOteakıp, bu 
kanun hGkmfince yapılacakbr, deniliyor. Ali. Fakat 
neticede ne ol•a beğenirsiniz ? Bir ay 90lll'a avukab• 
karftıına bir vergi memuru çıluyor •e •,real kanua 
mucibince 400 lira kazanç verırl•ile mOkeUefunld,, ih
barında bulunuyor r 

" Arkadqımız bittabi hayrete dotfiyor, • bea aYU .. 
katlığı b1rakab epey oldu, bunu da ı.t:lda ile sizin ta• 
hakkuk ıubenia• bildirdim,, diyorea cha memur omuz• 
larını •ilkerek 91lap gidiyor. 

"A•ukat bir ay zarflnda kanunui hakkını kullanarak 
itiraz ediyor ve neticeden de emin .. Ancak ... • 

IS7'Bll lNAll ı87'Blf INANllAI 

Sözün Kı ası 

Akayın Yeni 
Vapuru Seferde .. 

A.E-
Sağ elile alnından tepesine 

doğru, beyaz saçlanm düzeltti, 
bir dakika gözlerini yumdu, sonra 
yan tarafına dondü. 

İhtiyarla genç arkadaşın tam 
karşılarındaydım, hafif sesle ko
nuşu yorlardı. Fakat yine işitiyor-
dum: · 

- O zaman timdi apaçık 
duran bu kapının üzerinde kacli
feden kesihııİf koyu san bir 
perde vardı. Vapurun "harem. 
kısmı ile "selamlık" kıamını ayı
rırdı. Biz bu taraftan, öte tarafa 
geçmezdik, fakat itte şimdi 
oturduğumuz yere oturur, on
lann çenelerine kadar inen 
kısa peçeleri ve dirseklerini açık 
bırakan kısa çarpflan içinde, 
önümiiıden ıeçiflerinl aeyre da-
lardık. Ne gtizeldiler yarabbil 
yahut ta hakikati saklayarak 
hayale vüs'at veren peçeler~ 
albnda ne güzel prllnilrlercli. 
Hot o zaman bu vapur da Bo
ğaziçine iflerdi yaJ Geçenlerde 
itim diiftll, yine gittim. Ne yalı 
kallDlf, ne de gizel 1 

Genç arkadqı g&ldti: . . . 
- Maziye tahauBr ıızı f8ll' 

edecekl Fakat hal daha iyi deiil 
mi? Ytizlerini tabayytlle lilzum 
yok, görebilirsiniz. Sesl6rini işit· 
meye lllzum yok, yaularına oturup 
dinleyebilirsiniz! 

Beyaz saçh bu fikre iftlrak 
etmedi: 

- Ha)'U', ben Jiae madJf 
tercih ediyorum. Nbebini arama 
a6yleJeyim: O zaman 30 yqın
claydam, bugün 55, kala kala bir 
gözlerimin zevki kaldı, halbuki· 
bal senindir. Bu nokta üzerinde 
anlaşmamızın imkinı yold" 

* Akay idaresinin Şirketi Hay· 
riyeden satın aldığı vapur dtin 
ilk defa olarak yeni firmuınm 
emrinde çalıfb Ye ba plaflll .. 
ile de timdi Adalarda oturan 
eski Boğaziçililerin maziyi anma
larına vesile oldu. 

Fakat ben dnıtındüm ki. Şir
keti Hayriyenin vapuru (Ak~y) ' 
geçerken boyanmlf ve temızl~.n· 
mit olmaaına rağmen nasal degıt
medise, Boğazın evleri. ve k~da~ 
lan da öylece değlfme~qür • 
Molla Beyin senelere ragmen 
daima cevval ve zinde kalan 
zeklsına kadarl 

Sabatıca'da 
Hıdırellez EğleJ!lİsi Yapı~ 
lırken iki Kişi Yaralandı 

Sabanca ( Husuıi )- Hıdırelles 
gilnü g6l kenannda eğlenmekte 
olan halktan Şahin ve Mehmet 
isminde iki kiti arasında kaYp 
zuhur etmiş, Şahin Efendi taban
casile Mehmede ateı açmıfbr· 

Çıkan kurıunlardan Mehmet 
Efendi ile o esnada o civarda 
bulunan Belediye temizlik amele
sinden Abdullah Efendi aju' 
surette yaralan••ıl•rcbr· 

M~dele ta~! Fdll eeı.::: 
rahlara ilk tedaft11 ~ 

et EfencH A~ ha••~ °! Abdullah dl ele nıae -:;....umiftir. Fakat Abdullah 
(1endbıiD de yarua atar olduiun• 
dan billhare o da halkı~ yarm. 

ile Adapazarı butaneaine nak• 
:dilmiftİI'· Şahin kaçlm!tar. Fa
kat yakalaamak &zeredir. ~ 

Bağdat' ta 
Seyyahları Öldürenler lda· 

ma Mahkum Edildiler 
Bağdat, ( Hususi ) - Bundan 

bir müddet evvel Bağdata gel
mek üzere o~an bir Amerikab Ye 
bir de Alman seyyah yan yolda 
Bedevi Araplar tarafından 6lda
rülıniişler4. Katiller maktulleria 
paralanm ela almlflarda. Bağdat 
atırceza mahkemesi ba adalDlan 
idam ceıuma mahkbi ~· 



• SON POSTA Mayıs t, 

~~~==-----~--~---------------------=-==--====-------------------~=----------=--~~_;_-ı 
Memleket Manzarası 

Adapazarı Me -
kez Ve Köy !erinde 
Maarif Faaliyeti 

Adapaz n, (Hususi) - Ka
bamızda ve civar kazalarda 

yeni mektep inşası için göze 
çarpan bir faaliyet v rdır. 

1Jk Tedrisat Müfettişi Nurettin 
Bey mmtakası dahilinde mektep 
binalarmın inşasına nezaret et
mektedir. Halen birçok y rlerde 
yeai mektep b:nalanna başlan

mış ve birçok yerlerde de inşaat 
bitmek üzere bulunmuştur. Bir 
buçuk sene 2arfmda aşağıdaki 
köylerde birer ilim yuvası inşa· 
sına bapanmıştır. 

Demekkın S sınıflı, Kabaku
lak 3 sınıflı, Hasan B. köyü 3 
sınıflı, lrşadiye• 2 sınıflı, Kalay1k 
3 ınıf lı, Knradere köyü 3 sınıflı, 
y tı, Dikmen 3 sınıflı, K yalar 
3 nıfb birer mekt~ yaptırm • 
tadırlar. e1enlcöy mektebi 2 • 
nıfh, Po!ailar 2 smıflı. Lahna 2 
aıofh, lbsaniye 3 sınıflı, Y eniköy 
1 sınıflı, Karapınar 2 sınıflı, Ku
z uk 4 sınıflı,, Mem uniye 2 sı· 
mflı, Ça)'ba 3 ıaıfh mekteple-
nnm inş ikmale vaffak 
olmu lar<l.ır. Sinanoğl mektebi 
3 sımflı, f eridi~ '2 mıfh, Beyli 
kışla 3 sınıflı, Dagdibi 2 sınıflı, 
Puna 6 sınıflı, Küçük söğütlü 2 
nıh mekteplerini ikmal etmek 

llzeredirler. Sabanca, Kurt köy 

Adliye, Yanık, H cımercan, Mer
kez Söğültü, Taşlık, Su kenan, 
Orman köy, Çaykışla, Mecidiye, 
KUçüçek, Kemaliye, Tavuklar 
köyleri de mekteplerini tamir ve 

lah ettirmişlerdir. 

Şehir dahilindeki mekteplerin 
Efesinde himaye heyetleri teş• 

kil olunmuştur. 

Akhisar' da 
Bir Gencin Burnunu 

Köpek Kopardı 
Akhi ar ( Husu ~ - Birkaç 

gUn evvel ehrin yakınlannda 
kurt tipinde sahipli olduğu söy· · 
}enen bir köpek zavallı birka, 
çocuk llzerine saldırmış ve mü· 
teaddit yerlerini ı ırdıktan sonra 
l 4 • 15 yaşlannda bir gencin 
burnunu kamilen koparmıştır. Bu 
esnada or dan geçen bir yo!co 
bu köpekle bir hayli mücadeleden 
sonra köpeği boğmıya muvaffak 
olmuştur. Köpeğin kuduz olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Isırılanlar hemen lzmir "Danl· 
kclp " h tanesine gönderilmiş· 

rdir. 

Soma' da 
Hayvan Hırsızlığının 

Önüne Geçildi 
Soma, (Hususi) - Soma j n

darma kum ndanı Necati Bey 
hayvan hırs12lığının tamamen önli
ao geçmeye muvaffak olmuştur. 
Necati Bey ötedenbcri hayvan 
hısızlığını kendilerine eslek it· 
tihaz eden 85 kişinin cürümlerini 
ayn ayn tesbit ederek hepsini 
mahkemeye vermiş, mahkemece 
cürmll sabit olan bu adamlardan 
yirmi beş kişinin lhşar ay müd· 
detle vilayet hududu haricine 
sUrgtln edilmelerine karar veril· 
miştir. D ğer 60 kişi hakkındaki 
takibat devam etmektedir. 

Bu Mücadelede hayvan hırsız· 
• 
hğımn men'i hakkındaki kanun 
hkamından çok istifade edil· 

mektedir. 

• 
IEJJILE/( HABERLER/ 

ıya 
Kozlu ( Husu- bir nahiyesi olan 

si ) - Kozlu, Koilu belediye 
Zoguldak kömür teşkilabnda Zon-
havzasının istih· guldağın bir ma· 
sal mıntakal n- hallesi sayılmak· 
wn en başınd tadır. Bu itibarla 
gelen bir iş ye- Kozluda Zongul· 
ridir. Birkaç se- dak Belediyesi 
nedenberi kuv- namına yalnız bir 
veUi sermayele- memur vazife 
rin teşekkülile görmektedir. 
burada vUcude 

fş ve istihsal 
getirilen asrj is-
tihsal tesisab bu Taziyeti dolayı• 

aden mevkiinin ile büyüyen ve 
ihraç k biliyctini nüfusu gittikçe 
çok 'Brltırmııtır. rtan Kozlunun 

Kozlu, Zon- Kodanutı an.ı raıı oe ell11rlnile eli/ek levhası taııgan çocuklar bütnn belediye 
guldak vzası d ' ilk maden g nçlik fa&liyeti, vilayet merke- vezaifi işte bu biricik emektar 

uyusunun açıldığı bir yer olması zine nazaran dah verimli ve memurun sırtına yüklenmiştir. 
itib rile de vz t i "nd bu u i daha nlıdır. Bitt bi bir ki ·il be.cdiyeciliğin 
bir ehemmiyeti haizdir. Burada, Zonguldak H lkevinin bütün vazifel~rinin görülmesine 

ade omüt ıi.stihsal b kıymetli un urlanndan doktor imkan olmadığından Kozlu halkı 
" Ter. nei RC§ t, mühendis Saim ve doktor mütemadiyen belediyeden §İka· 
iken Kozlu uzun müddet kömür Haydar Beyler gibi gençlerin yetçidir. Mesela: Kozluda bir 
faaliyet sahasının merkezi olarak candan bir gayret ve alakalarile adet olsun umumi bela yoktur. 
kalmıştır. Kozlunun,, ehir~ilik çah an Kozlu gençliği bir spor fnanılmayacak kadar garip bir 
bakımından teessüsü vilayet mer· kulübü tesİ! etmişler ve eski ve şey değil mi? •• Fakat doğrudur, 
kezine nazaran çok eskidir. Fakat harap bir binayı sırf kendi me- şimdiye kadar yapılan bütün 
kömür ocaklanmn biribiri ak bin- sailerile bugün mükemmel bir temenniler, şikayetler, müracaat-
de Zonguldak kasabası civarında sinema ve konferans alonu haline lar hiçbir netice vermemiştir. 
~ç.ılması, istihsal mikyasını geniş- koymuşlardır. Bunun neticesi Kozlunun biri-
lettiğinden Zonguldak şehri tees- Kozlu gençleri kendi ellerile cik ilkmektebinin helaları çarşı 
ü etmiş ve kısa bir zamanda hazırladıklan snboede ilk temsil- esnafınında uğrağı olmuştur. 

Kodunun birkaç misli büyümüş.- lerini vermişler ve çok muvaff k Küçük mektepliler bunu pro-
tür. olmuşlardır. testo için ,ocuk haft sında yapı-

Bugün Kozluda iş bayab mer• Spor kulübUnün çah ması da lan tezahürat esnasında ellerinde 
keze nazaran daha seri bir inki- ilk semerelerini vermiş, birkaç dileklerini ihtiva eden levhaların 

f eyri takip ettiğine göre beş gün evvel yapılan futbol maçında birinde: a Çarşı balkının helilan-
oo ene sonra Kozlunun Zongul- Kozlu gençleri Zonguldak genç• mıza gelmemesini isteriz! " diye 
d kt daha büyük bir ehir lerini mağlüp etmişlerdir. fery t etmişlerdir. 
olacağını tahmin etmek güç Kmlunun şimdilik en büyllk Resimde kDçülderin taşıdığı 
değildir. derdi belediycsizliktir. levhada bu yazı vuzuhla görün-

Koıluda · hayatına blmıı Mülki teşkilatta Zonguldağın mektedir. 

Bartın'da Bursa'da Bur.sa' da 
Ortamektep Konferanstan İlkbahar Şoförlerin Kıyafetleri 

Devam Ediyor Tesbit Edildi 

Yukarıda: Saltla Perihan H., •oltla 
kimgazer Sabahat Ziga K, altta: 
Sağdcuı itibaren operatör Muanıme~· 
Fe,lt, orman komiseri Cevat, eski 

belodlge reisi Samancı olla 
Kemal Beyler 

Barhn (HulU J)- Ortamektep 
tarafından tertip edilen konferans 
aerilerino devam edilmektedir. 
Şimdiye adar muallimlerden 
Kimy ker Sabahat Ziya Hanım 
zehirli gazler, Perihan Edip 'H. 
üç devlet, eski Belediye Reisi 
Samancıoğlu Kemal Bey Barbnın 

kazanç yollan, Operatör Muammer 
Ferit Bey freng~ Orman Komi
seri Cevat Bey ağacın kıymeti, 
muallim Emin Tarık Bey okumak 
ve okutm k san'atı mevzuu etra
fında konferanslar vermişlerdir. 

Konferanslara seri halinde 
devam edilmekt dir. 

Yarışları 
Bursa (Hu usi) • - llkb har t 

yanşlan Atıcdarda iki bini mü• 
tecaviz seyirci huzurunda yapildı. 
Üç yaşında ve hiç koşu kazan
mamış yerli yanm kan lngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus 
birinci koşuda Karacabeyli Mus
tafa Efendinin Kaderi rakipsiz 
kalmış, ( 180 ) lira ikramiyeyi 
almıştır. Dört e daha yukan 
y ta ve iki ytiz liradan fazla 
mük fat kazanmamıt yerli yanm 
kan Arap ve halis kan Arap at 
e kısraklara mahsus ikinci ko
şuda lstanbullu Kocamu tapaşalı 
Mehmet Mi Efendinin Sedası 
birinci, on ikinci . Fırka Kumandanı 
byas Paşanan Burhan Mes'ut'u 
ikinci ve BoziSyUklG Hu men Ne
cip Ef. nin Dervişi Dçüncü gel• 
mişl rdir. 

OçllııcO, d6rt ve daha yukan 
yaştaki yerli yanm kan Arap ve 
haiis kan Arap at ve kısraklara 
mabıus ko§Uda Karacabeyli Ke
mal Beyin Aldervişi birinci, Çor
lulu Ziya Heyin Selameti ikinci 

e Bandırmalı Mehmet Beyin 
Güzel Bandırması üçüncü geldiler. 
Dördüncü ve son o u dört ve 
daha yukan y ştaki )erli yanm 
kan lngiliZ t v kısraklara 
mahsus idi. Bu koşuda Çorlulu 
Ziya Beyin Yavuza birinci, Ka
racabeyli Rüstem Beyin Sllhası 
ikinci ve yine Rüstem Beyin 
Nonam üçlincO gelmi terdir. 

Bursa ıo/6r.lerlnin lc.ıgafetleri 
Bursa ( Hususi ) - Beledire, 

Bursa - Çekirge ve Muradiye 
hatbnda • leyen otobüs şoförleri· 
nin bir örnek elbise giymelerini 
karar albna almıı ve kararı 
tatbike b mışbr. 

Bo hatt işleyen otobüs şo
förleri yakaları, cepleri ve bilekleri 
kırmızı kumaştan gri pardesü 
giymekte, ba lannda da erilleri 
kırmızı kumaştan ka ket bolun• 
maktadır. 

Tekirdagmda Baytarhk işleri 
Tekirdağ (Hususi) - Vilaye

timiz mm kasındaki hayvanlarda 
zuhur eden (Mangafa-Ream) bas· 
telığının alınan tedbirler sayesin
de önüne ge,ilmi§ ve ıirayetin 

İki 
Kitaba 
Dair 

Tenkit 

Ağı%dan ağıza dolaşan küçük 
fıkr lan toplamak ilk bakışta ko
lay gibi gözükilr. Onlan topla· 
mak, yani birkaç yüz tanesini 
öğrenmek zordur dcmiy ceğim, 
fakat yazmak .•• 

Bir mecliste konuşurken hika
ye anlatmasını sevenler çoktur; 
fakat bunu hakkile yapanlar ne 
kadar azdır. Ekserisi hoş bir fık .. 
ra ile meclisi şenlendireyim der• 
ken herkesi sıkmaktan başka bir 
şeye muvaffak olmazlar. La Bru
yere: « Belagat lazım olan her 
§eyi ve ancak lazım olan şeyi 
söylemekten ibarettir,, diyor. Söz 
arasında ani tdan fıkralan o da 
bu suretle belig olması tbr 
Ne bir kelime eksik, ne bir ke
lime fazla. Yoksa ya anlaştl· 
maz, v y but ki bntün tadı 
kaçar. 

Söz arasında hikAyeler anlat
mak, onlan yazmak kadar zor 
değildir. çn kü m vzu JAka .. 
dar olunca dinliyen er do on~ 

• e e 'klerini itmam edebi· 
lirler, uzun · bu kusuru yerinde 
olmak meziyetine bağışlıya bilir
ler. Halbuki o hikayeler bir soJı. 
bet arasında yeri gelip de söyle
neceğine sırf güldiirmek, eğlen
dirmek için anlablınca ancak ta
mamile kusursuz olursa alakayı 
celbedebilirler. 

Hakim Şevket Beyin« Kab ka
ba - Gülelim, eğlenelim,, (1) ismi 
ile topladığı hikayeler bu tarzın 
her tehlikesinden kaçamıyor. Mu
harririn hazan anlattığının bir fıkra 
olduğunu unutup sanki bir küçük 

ik ye yazıyormuş gibi sayfalarca 
u:ıatbğı da oluyor. Edebiyattan, 
tasvirden de daima çekinmiyor. 
Doğrusu CStedenheri bilinen fık· 
ralarm bazılarım değiştirmiş, 
b zan da kendi yeni hikayeler 
icat etmif. kitabı anmmeler 
de kanştırm 

K bkaha », !ediğim 0 bi, 
mUkemmel olmamakla beraber, 
eğlenerek okunuluyor; zaten Ha· 
kim Şevket Beyin de istediği bn. 
Bo sıcaklarda değilse bile kış 
geceleri aile sohbetlerini enlen• 
dirir. Şimdiden okuyup fıkraları 
öğrenin, eşe dosta anlabrsım:ı; 
kim bilir? belki bu ayede hoş• 
sohbet ndam diye de tamlırsınız. 

Bu kitabın üstündeki resim 
niçin okadar fena yapılmış? Ka· 
dında da, erkekte de elemli bir 
hal var; onlar gülmüyor, bilaki 
ağlıyor. 

Haydar Rıfat Bey Alpbonso 
O udet'nin « Sapho sunu (2) da 
tercüme etmiş; bu kitabı « Dün 
vo yarın» isimli yeni bir tercüme 
ktllliyabnm birinci sayı m teşkil 
ediyor. Bu külliyat yalnız Haydar 
Rıfat Beyin tercümelerinden ibaret 
kalmıyacak, daha başka muhar
rirlerimiz de çalışacak, aimdidea 
dokuz kit p ilan ediliyor (bunlar
dan ikis:nin çıkmıyacağını pek 
yakından biliyorum}; senede otuz 
cilt kadar çıkanlacağı da vade-
diliyor. Zannederim ki böyle 
tercfim koleksiyonlan dilimiz 
için de, kültürümüz ·için de çok 
f ydalı olacakt.r. Muvaffak olmaoc 
mm temenni ederim. 

[1] Cıhnn kütüphanesi, 80 kurue. 
[21 Vnkıt, 100 kuruş. ----·· ....... ----·-- .......... _ .... ... 

meydan bırakılmamıştır. Mevsim 
mUnasebetile şehrimiz Baytar mü• 
.düriyetince ilwı işlerine başlan
mışbr. 



{ Slgant Alemi )1 
Miinderecatımızın çolc.laiund-

6ugiin dercedilememilfir. 

BABİCI 

A;;,~rika~~,:, , .... --·- MıB acar._ .l. i 
Al "' aşve~ı ın 

acagı Ve Tenkit 
Conson Kanunu 

Vqington, 8 {A. A.:) - Baza ma• 
Wil. Amerlkaya borçlu olanlana ::=-- ayni tekilde muamele ya
ıae1c::: m;ktU olacajıaı bildir
aaa•.a t. 0~ıer taraf tan verilen 

.nama a 8'~5re tll. J , 
ll)'lhaaı l k onaon un kanun 
~eee~ eBee kay tatbik mevkHne 

• • aD11n it 1--1 
ntn ta•aaı olarak öd at'p • -- )'•a-
..... liere "-lfl CIDeaılf olaa 
buna mukabil .. ~Pılaatbr. Fakat 
pzete.i bta •--- evyork T.,.. • 

-.ıun" --ıı.11_ f 
ye Jiiqlll&U.I bulaıa •--ç. ena 
teaki~' ' 1--L Jet. l'e bu ı...wa 

ını ._. et.ektedir. 

Bulgar • Yug~lav 
Dostluğu 

M. y evtiç Sofyada Müza. 
kerelere Girişti 
~ 8 ( A. A. ) - YugoalaYJ& 

t.adc ~ nazın M. Yertiç ile Bulrar 
..... ekıU Y-• hariciye namı M M 
aof dün llk " A • uıa· 
.:a aıulakatlannı yapınııl&r-

011u, Balkan Misakına 
Mani Olamıımakla itham 

Ettiler 
Budapqte, 8 (A. A.) - Macr Bat

vekill M. Gömböı mecliste harici 
siyaset uldanda 11öylemİf oldutu 
bir nutukı. son Roma ıtilifının 
Maeadara ib&yiik menfaatler temia 
edecıilfal. lkbsacll .. uyul sabada 
b- IJ'I ..t!ıeeler ftıftCethal temin 
ebeit w. Abı•·A. ....... ıa ilatill-
fı- 11aw--... , ...... ...... 
mUahale ebafJc:c:ıwaw M• 1'tiı: 
Bapek:ıl lba 1atnuta ._ 811 lau...: 
mibiıa menfaatlerle ••th GW.ı 
•alatbktan ilOllra kiiçlk ltRlf .._ 
n ...... ta .. :pçlDİf n demlftir ki: 

- Tri.J&D• Jaadutlan, 11iyuet n 
terih acklDlan tarafınha detil, Erkl
nıharbiye ıa'bitleri tarafından teabit 
edilntiftir. Macar biikUmetJ. ldlçlk 
ltilifla kollan batlı ve ~ ıolarak 
dejil. .ıaıüstakil bir millet »ui,•tlade 
müukereye unadedir • ., 

TILIBArLAR 
Vaziyet 1914 Arefesine 

Benziyor 
..... .-~-wuııasa--

Kamarasında, Lord Sesil, Lortlar 
·Dünyayı Böyle Tavsif Etti 

lqlll• ......... lhefl•f 

I{ Gönül /şlerl ] 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Beşiktaş ta Yılmaz Beyeı 
Evvali gençsiniz, bir kadınla 

e'Vtenemezsiniz. 
Saniyen hastasınız. Sizi rahat

sız eden aşk hayatını i~ame ede
mezsiniz. Bütnn ümidi sizi aldat
maktan ibaret olan bu kadın, 
siz hasta dllşllnce vaziyetini de
ğiştirdi. Bu değişiklik te onun ıa
mimt bir surette sevmediğini İl
pata kafidir. Ona red cevabi ve
riniz. Her şeyden evvel sıhhati• 
nizle meşgul olunuz. 

* Adanada Yurdagül Hammaı 
Babanı'! haber vermeden mi 

nifanhyabilir. Fakat evJendiremeı. 
Daha küçüksünüz, evlenme çağl
na gelmiı değilsiniz. Her şe1l 
aöze alarak mukavemet ediniz. 
Ananız babanız aizi zorla atqe 
atacak deiillerdir a1 

• Aydında N. Y. Beye: 
Sabredip bekleyiniz. Kız iıt~ 

uw. B ulpr mabafillnin .. 
il. Yewtif M. M zaa.ııına iOre, 
Wr •deal te ~ofa iki taraflı 
edecek. cayuz miaaka teklif 

tir. Ba •ahafiJ, B 

M. Gtsmbaı bundan sonra Balkan 
misakını menuubabı ederek de. 
mittir kh 

- ~ hatipler ........... 
riciye nazırının aeyahatlerhnld teııkltı 
ediyorlar. ŞimclJ. biz Bula.ı.taa ve 
Türkiyeye olan aeyahatlerimi&in fa;y
dalı olduj'unu ıByllyebillriz. Beni 
Bulgarishn ve Tlr'kiyeye yaptıfımız 
aeyahatlere ratmen BalkH miaalanm 
tehakkuk etmit olmuiyle maahan 
ed'yorlar. Fakat buna mani olam1yu 
bizden çok daha büyükler •ar. Bu
•wıla beraber bu Balkaa miaakandan 
pek ziyade korkulmamak ve müıterih 
olmak lizım aelditinl .ayliyebilirim. 
Bu misak aralannda menfaat ihtilaf· 
fora olmayan de•letler tarafmdan ak· 
ledilmitür." 

· Londra 1 ( A. A. ) - Lort Cecll, 11nala11machtım il)· 
4( nkCl A..... Ka.arumıa toplantı- hmlftlr. Miste· 
..ela aö:ı alarak, laerhaqi bir milletin tar lııu ara .._ 

mezae bu nişan bozulabilir. Bo
zamazsa o takdirde kaderiniıe ra• 
ID -olacak ve ODU DDDbmJ& çala• 
pcabanıx. 

b8yle bir baklıfl kab 1 ulprlatanuı 
n bydetınektedi Fu_:_ hazır oldujıı. 

1 r. -.at bu • 
un •tatukosunu kant 'Dliaakın 
n mutaamZltıı tarifi ~ftinnerneaı 
~e•eel lhını veı~"ıc.. eWi".i iJıtn.a * .. tiladedir. 

Sofya, 8 ( A. A. ) y 
Hari ye Nazırı M. Ye.; uroa1•YJ• 
nof1a aörüıtükten •onra duı M. Ma ... 
Boris tarafıqdan kabul ~ •11:\~ralı 
Ye,..t'ç Kıralla uzun miidd ID.ift '!· _M. 

- t" M" e gul'Uf-muı ur= uteakıbeıı nazır tereflne 
muhtel f teşekküller tarnfından :ti 
fetler verilmi4tir. ya. 

Cenubi Amerikct.da 
Muharebe 

Bolivyalılar Yine Mağlup 
0.Imuşlar 

":ssomp~oıı, 8 {A.A.) - Par u• 
ny • e Bolıvya aruındald ıa.p ::.Q 
deYam etmektedir. Paraıu'ftJ' orcluaw 
umumi eıokbılıarbl,hmln •efl'ettltl 
~~'!:..c,re .. a.a.,. 'PiJade 
__.. ed"' iplır. Beu 
w-..... 3S kiti llmlt. Wrçolı wy.. 
1- FU"•laemııtv. uker.. 

-..,. Posta .. una Edebi Tehi'-
•-u 87 

----
Alm•n Yahudileri AfrJkada 

Nairol»I, 1 CA.A.) - Ekaeritl AJ.. 
ınan~a~ı olan 1,000 lraclar Yahudi 
Rılcı nın Afrikada •1-_ _. T 

..:ı.._ h al'...!-.ı "1rW11Qa '" .... pn,._ av ıBUlll• hldm AP- t.&zır.. 

lanan proje, ~ lılk6•etile Ak
vam Cemi1etlae ıanedilmiftlr. 

Maden Kaza&1 
Paria 8 ( A.A. ~ - Benadea bildl

rHclitbıe pe &.ai...- madeninde 
bir ,...,.. ....,.,,, 74 -• •aden 
içinde kapalı kalmııbr. AJsp .. lrMaf 
AGlelenfa kvtanhnam Gmlcli taaame' 
kaybolmufbar. 

ALAY._ CeAu • 

a.., e§ildi: E M R 1 
- Çok fedakir itina ile yetiftirilmit. iJI, dddl bir 

an. Fakat ha t .,rantlyorsa- terbiye Yerilmif bir kızsımL. zaten 
klrhta değ Y~? ar feda· aizi benkadaki arkadqlarımzclan 

Genç kıza- nu ayıran huauaiyet te burada... Keti"' 
- Ben om~anm kaldırdı. dinizl law. •enç kma :0trafmda 

kend'ne ce, ıtkeac:enin bile al sib1 abD mahtelif cereyanlara 
Gönül g&re bir z~Vld Tanm. karta atkı babllaUi~ Kapal-

razı olduktan ...... _,,or wa ~ ........ 11:. BDt8D 
bel - ~a7alioize, lüalerilüze çok lt··k• pfJeri 8izi takdir ederdik. 
Ben baılamayın Mtmıiıe hanım.. FabL. 

fikr.sed aizi zamanmcla ib& etmek Hayri Arif Bey durakladı. 
IQ •d· e ı ım. Milnire omm ytldne baktı. 

da :-: T 9fe)ddir ederim. Hakkım- Genç tef devam etti: 
Y ayı diifiindüjilniize ıllphe yok. - Fakat lllfanlanchğmm clay-
~nız ~. keaclimi bir laatl et- duiumm nmaa biraz lıayret bi· 

... nzı~ ..,_a,.,rum. raz da merak ettik; Ôlrendik kl 
Ha~~ Arif Bey glll•aı:cliı iliz bir zabitle q•nlanm...-. O 
- 111~• aaıt hatl11 burada zaman. 

.diyorsunm unnedeliım. Mlbıire dikkati dinli' du 
- Nald? e yor . 

1_ • • • - O zaman dütthıdük k1 si& 
- nah edeyım. Ben lllZI nak• de nihayet genç kızlı• k~ 

tan. yakından çok tablB ettim. der heyecanına ka 1 gm pıu 
Y alau: pb.ınızı değil. ailenizi, e• llllaire llC:ele .::S ·= 
•yatama ela... Ve ulad.. ld m _ lhcltıJa' • 

.... lhlil atme'k arzusunu bealemlm ait1lır .. 
JecetJne bal oldataaa. fakat Awa- - ,..._etin 
pa Yazi,.tinin el• seçtikçe 1914 teki 9lyuetl. llilletler 
vaziyete döndfljilnl .ciflemiftir. Lort, Cemiptme mii-
bu meyanda Jafirat politika11UUD LaaiJ· ulıaret etmek ve 
tere için imkiıısız o!dujılna ye aillh- AlaauıyamD Ce
lan bırakma meaeleainde daha uimki· aesreye avdetini 
rane bir •iyaset btkibini iltizam etti· temin etmektir. 
tinl anlatmııtır. Bizim fikrimizce 

Bundan ısonra aöz alan eaki Hin• •ilihlan bırakma 
diıtan vuial Lort Reading bGkümetten için bir kontrol Sabık Hint POlitl 
•ilihlan bırakma konferanıına tekrar baılunmahdır. Hl- Lfwi lledht6 
l'İttifi zaman, lngUterenin kendiainl kamet, ailihlan bırakmaya ait bir 
beni AYrUpada zuhur edecek herhanrl mukavele akti ümidi 'baki kaldıkça 
bir harbe otomatik bir •urette aGrük· mesaiıine devam edecektir. 
H,eeek teaıahltlere pİfeıniyeeetini 

ibilerek ıittifini Ye banan •abrlan• 
••- talep etmiftir. Lort bu me
,...- ....... bir hiüe nlamanda 
lasilterenı. bir kanii' .....- ...... 
_.. eerbeat lllralalm ..... da iat .. 

mittir· 
....... ...... Hariciye lılflalefUI 

Lort Staehope btlkhaet aatDma ceqp 
Yermlf, bu hususta herhanfi blT tek-
lifte bulunmak Diyeti olmacbtım. 
.....n C..ftrecle ball~dllecek 1ı.,.. 
Jaa.._t bir nıeıeleııia parlimento mG
sakerem yapalmadan halline ihtimal 

- Çtiııldı siz sakba, içli ıre 
biraz da hayali bir kız oldujunuz 
halde bayab sert .e acı ha
kikatler içinde geçen bır askerle 
nifanlanllll§bnız. 

- Bunda ne fevkalidelik var? 
- Şu var ki ta'biatte aynı 

cinsten olmayan rakamlar bir 
araya getirilip hesap yapalamadıj1 
ıibl hayatta da aynı zihniyette, 
aynı karakterde, aynı duyplarda 
olmaJan imanlar bir çab albnda 
J8f8yamazlar. Kuralacak yavamn 
Wr direji 9el'I: abanozdan, bir 
Greji urill ve ince ıtıl dalından 
Dl •• o çatuua mavazeaesiai 
temin kabil olur mu? 

Ha-,rl Arif BeJin sözlerini 
dı1dmtle clialeyen Mlnire flyle 
bir toplaach. doğruldu. Ve ağır 
•iv ce.ap ftl'di: 

- 'Fikirleriaize blrmet ede
rim beyefendi. Sizinle çeün bir 
lblbıakqaya ceaaret edemem. 
Bunda birçok sebepler vardır. iki 
arbdq bile olsak nihayet mm 
benden fada tecrübeniz. glrgl
nUz oldaiu muhakkak.. Sonra 
ben bir emrivakii mldafaa ede
ceğim. Halbuki aiz serbestçe her 
fikri minakaf& edebilinlniz. Ne
tice pı ki benim için iadesi im-
kiıu ol•PD bir vaziyet var. Ve 
ben bu ~- memnunum. 
~~ &kltleri-

İngiliz - Japon 
Rekabeti 

lngilizler Müdafaa T ed· 
birleri Alıyorlar 

Loa•a, 9 ( A. A.) - Japoa reka· 
beti karflmacla Şarki Afrika ••tema. 
bOtGn Lal'ilia ft _... ..... puarla
ruacla Japoa me.ncab 6çt.e ikiden 
al1ade tahdit eclilalıtir. 

Maliye Nann M. Runclman b• 

mia dolı a olmadıimı dylenler, 
ispat eteler •ne benim için •v
det ihtimali yoktur. 

- Sebep? 
- Çünkü şimdiye kadar ver-

diğim kararda bana yanhf clG
ıtındtlğthnl anlatacak bir nk'aya 
şahit olmadım. 

Hayri Arif B. claraklada. 
- Belki hakhmnız, fakat ma

demki bugtıne kadar mi yanhı 
d6'8ndlğlntiztl ispat edecek bir 
hldiseye tesadftf etmediniz. O 
halde bekleyiniz. Ben öyle iddia 
ediyorum ki temaslar, mllnaka· 
ıalar, mlnuehetlel' sizi çok gev 
meden ikaz edecektir. Şana emla 
ohm, hayatta yalnız n'fll insanlan 
mea'at et.eye klft aelmeı. 

Ve biraz durup Uhe etti : 
- Seygi, dalından kopanlaa 

taze, kokulu, pz ahcı bir fOI 
gibidir. Dalmcla dm dnkça ganlı 
çeker, g6d aTlar, koknu IManı• 
ruhunu gaaeder. Fakat oaa 
maJik oldapn• dakika herpJ 
bitmiftlr· Bitin cnibell kaybolur. 
Evvell rengi solar, aonra yavq 
yavaf kokusunu verir. Nihayet 
kuru yapraklar kalır. 

İzdivaç ile neticelenen o ha· 
raretli qklar da tıpla b&yledir. 
Mkbet, menfi Ud elektrik cefe
wu ... ..q..ı. laiıi6irler,il• 

Kadıkoyünde S. B. Huı•maı 
Uzun aipııh bayab eberl)'a 

bu neticeyi verir. Erkek evlenme
den evvel bıkmıt olur. Bunda 
aizin kabahatiniz yok. Fakt ha· 
cli9at eizin aleyhinize çıkmıştır. 
Erkeği sıkışbnnız İki sene bek· 
leıtikten sonra sizi yan yolda 
bırakmasının vicdansızlık olduğu• 
nu söyleyiniz ve b:raz da kadın-
bğınızı kullanarak onu kaıannuya 
çahıınız. 

HANIMTEYZE 
__.. .... _... ... .__.. ..... ..._ .. ._.... . .. 
tedbirler haldaada AYam 1'.uaM'a• 

aı ada azua bir kahat nrmlf, •atbtaat 
bu tedbirleri memawıiyetle kartd•• 
mııtır. Birçok gazeteler M. Runei• 
maa'm bu baıuıta ıaaterdltl itidal 
ıre metuetl takclirl• ka1detmekte• 
dlrler. 

lnglUz lfalzlerlnln la19t19tll. 
Loadra, 8 {A. A.) - 29 nisanda 

loailtere ltaizlerinin mlktan 2.148.195 
tir. Y..ı 19 marta nazaran Ss.582 
ft ... çen senenin ayni denesin• 
••nrn 549 • .Qt kiti aokaanclır. 

temaa ettikçe ,....reler çıkarır. 
Fakat bu bir an ve zaman içindir. 
Zaman bu cereyana ö1le kuarlar 
bnr ki artık temasın manua ve 
bvnti blmaz Te o be1ecanla 
nTifell)er yemez, içmez, dDll 
ihtiraslarla hareket etma mell
ikelere benzerler. 

MGüe &Olllyorau. 
Hayri Arif Bey devam etti: 
- Onun için daha nifaall 

iken bayahnm kendi kendinise 
kontrol ediniz. M&atakbel hayat 
vkadepmv• nabaa. telAkkilerial, 

t81i1 ediniz. Yalaa ltiJatlulm . . . 
manda ftl'llc&tınız netice sıma 

;. bl,ak bir ct.. Glaba1ecektir. 
Genç 1az idifadeli bir konfe.. 

ram dinledijüai zannediyordu. 
Şefiai daha fazla Ozmemek içia 
-nm-ıedL •-= Tepkkllr ederim Hayd 
Beyefendi. Her halde benim için 
pek dostane diltündüğllnüze şllpbt 
yok. Fikirlerinizden istifade ede
ceğimden emin olunuz. 

Hayri Arif Bey düşündü: 
- O halde sizden birşey rİCI 

edeceğim. hdivacınız hakkında 
son karannw verinciye kadaı 
vazlyetinizi bozmayınız ve ... 

- Evet efeadlm. 
Hayri Arif BeJ malaeubaae 

Un ettiı • 
'AılrMI .... , 



Tavukçuluk Bahsi cı> 

Kuluçkalarda 
Yumurtaların 

Açılma Zamanı 
Tabii kuluçkada açılma za

mam yaklqtıkça tawpn yumur· 
lan llzerinde daha israrla otur
makta olduğu dikkab celbe der. 

Maahaza her hanai bir sebeple 
Uk çakan civcilerle diğer çıkacak 
eivci•ler araaında açılma zamam 
çok azarsa tavuğun 1abnızlan
dığ1 ve geri kaJ.ın yumurtalan 
lerkedip kalktıiJ görnlür. 

Bu mahzurdan sakınmak için 
Bk ciTcivler çıktıldaniıdan birkaç 
aat aoora buolann kuluçkaDID 
albnda 6tlltWmiyecek bir tarzda 
alınarak enelce hazırlayacatmız 
içi J111DUf&k ıhk bezle clltenmlf 
bir •pet •eya aandık içine tm,. 
malıdar. 

ClYCiTlerin ıOk iicU Yeya 
~k .pktan rahataız olmamaJa
nm temin için de manral veya 
80ba yanma koy.._ak Aretile hem 
c:ivc:ivlerin iatrahabm, hem de lm
luçkaam devamını temin etme
lidir. 

Geride kalan JUmurtalara yar
dım lizımdır zamaa il• çatlatmak 
delmek veyahut zail c:ivdYleri 
terketmek muvafık detildit. Ba 
gibi yardımlı yumurtalardan c:iv· 
civ çıksa bile muhakkakbr ki 
10nradan iSlür. 

Yalmz yumw1ama kabuğunu 
ıaıa.Ue yukardan kıracağı yerde 
tawj'uİa alt taraftan lormuı tak· 
dirinde bunlan yukan çemmeli, 
rltubetsizlik dolayıaile yumurtanın 
iciadeki zarm kurudutu ve mciv 
~kmak için flçlllk çektiii glrtll
dOğD takdirde de ıhk IU ile 
ıumurtayı ıslatmak doğrudur. 
Bundan bqka ahvalde JU•IU'bl
lara el slirmek dopa delildir. 

Kuluçka tavup iyi iıatibap 
ohmmut. kulaÇka J•bmf, tabiab 
6jTenilmif, kuluçka mOddetince 
kendİline iyi muamele edilmif 
anaç bir tawk bu gibi yardım· 
lara hiç ihtiyaç gllstermez, tabii 
lmlaçkada tabiatın itini tabiata 
bırakmak elbette ki muvafıktır. 

Erenk87: Bereket Tawk Çlftlljl 

(J) Tawuk ,,. Tuaq.lufa alt olaa 
alfklllerhıbl llOl'UftUS, ......... .... 

.... , ...... kttr. 

--·-·--·------···········--··--·--

Boa Posta 
Yewat, .. ,..., a.,, .... ,,. Halk suetHI 

Eaki Zabtiye, Çatalçeıme ıokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
Ye resimlerin bütün baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORKIYE 1400 750 • 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 2S kuruştur. 

o.ı ... ..,,.. ... ,, fleri/mez. 
lllnlerden •-'•llvet ellnmez. 
Cevap içın mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesı lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf ı Soaposta " 
Telefon ı 20203 

zır anı 

Muhakkak Ki lstanbulun Sefalet Ve 
Pisliği Bu Noktada T oplanmışbr 

Çamaşır Yıkayan Kadınlar Bize Dikkatle Bakmıya Başla
yınca, Arkadaşım: - Kaç! Dedi. Damat Anyorlar, Galiba! 

Daha kapıdan, ıftrken bur
nunuza keskin bir 1&11D11ak ko
kusu çarptı. Yuvarlak bir ıeait 
kemer, baf,f bir yokuşlar, ta 
kartı bliyOk meydanbp açılıyor. 
Yoauo tutmut. i81ak duvarlarda • 
otlar yeprmif; ••alar d6ktllm6t, 
yer Jer taflai' .&ktllmq .. 

Vezir bammn kapmada iki 
bekçi lmlllbeli varclJr. Ta Kıs~ 
dllll zamanından kalan bu blo
beler, yuvarlak • ~Gf tah
taJarile Wild Wç bozulm•nıı 
rab111 birlaill ~ bir 9'bzecl 
...... Ot.ki bml»ef.. 

Sanki ba bekçi kulDbeleri 

VezÜ' huıaın • .,ı ... 
içinden iri pala bıyık· 

b, zorba JeDİçerUer
den biri çıkacak ta: 

- Heyyy, beril 
çekililD it a8rüleril..

1 Diye yoldan ıeçenleri 
Nja ıola kaçıracak, 
kuru bir aara atacak 
ribi piyor. 

lçeriıe dojr-. birazw-r.,_,,,....c;.J 
ylrlJlnce, •idaki 
açık yerden 1efaJetin, 
perifall}ığm bittin korlmnçlajuııu 
giSrürılinüz. Yer yer kapkara 
kesilmit tatlar, karanlık dehlizler, 
tahta raflar tlzerine konulmuş, iki 
Gç teneke 1ak11, ıapaarı benizli, 
çökiik ve bitik in1&n ytlzleri. 

Yuvarlak kemer aJbnda birkaç 
dlkk .. Yar. Ba dllck•nlar, etki 
heybetll Jeniçerilel'İa" dolafbja, 
içlerinde çubuk tüttnrdllkleri 7er
ler amma, timdi içinde cılız 
insanlar dolapyor .. 
Dükkinlardan birinden çıkan bir 
çocuia sorduk: 

- Buramn odab&flSI yokmu? 
- Var •mma, ne idecekainiz? 

AIJ•hın hanı.. Dolatmakta para 
ilen dej'il yal. 

Soldaki dik, tq merdivenleri 
çıkarken, Nnmuk kokuıu bO.
blltlin fena bir lijun ufunetine 
kantarak burun direjimizi kırdı •• 
Hele merdivealeri bitirip te tam 
yukarı. koridora çıkmca. arkada· 
flm: 

- Burnunu kapL Dedi Burun 
sağırlığına tutulursunl •• 

Eski ban içlerini habrlaraanız: 
Hele Anadolulu karilerim bunu iyi 
bilirler. Şöyle Oç tarafı, sayvan
larla çevrili, ortası koca bir avlu 
olan banlar.. Vezirham da, Dör
dtınc.I Mehmeclin haşmetli veziri 
Köprlllilnlln bıraktığı bir 11Hace. 
ğan han" lardan.. eski devirlerde 
aürü stırn •tbların. llirll slirii bar
Yanlano, drB dr6 in...ı.nn do-

H•••• ~- W.l• le•lz 
pınılıl.r • ...tır 

hir kadm 7ahrmlf, barUpdi. bn pumak· 
larile .ırkeleriai temizliyor. Kaclm o,...
bkça: 

- Garada, poda, pracla, giroclal •• 
Diye gllrtlltü ile bağırarak, zavallıyı çim· 
dikliyor. 

Sarmısak kokuıu içimizi bunalbyor ve 
bu, pİI ve keskin kokudan kaçıp kurtul
mak için adımlanmm 11klaşbnyoruz. 

Bir arahk arkadqım: 
- Bak baki. Deye kolumu çekti. Ba· 

pmı aoldaki iki kanfhk kapılardan birine 
çevirelim Ye hayret ettim: Evet bir Stıryanl 

&ırmıNlt agıltl•gıcılaı 
lqbfl bu avluda fİmcli, yemeni 
kurutuyorlar. Kocamıı bir çitlen· 
bik •tacından baıka bir teY 
gCSze çarpmıyar. 

Sarmı1ak kokun, k6ttl kötO, 
mllthif, iğrenç bir tekilde devam 
ediyor.. burunlanmızı elimizdeki 
gazete ucuyle 6rterek zürliyoruz •• 
SiiryanUiğin alimeti farikaaa 
1&m11•kmuhr bilmiyorum, itte, 
ıu taı dibinde koca bir kazan 
kaymyor. Çok çabuk ihtiyarlamıı 
burutuk yUzlli bir kaduı bir ta
raftan çamqır yıkıyor, diğer ta• 
raftan, ponumUf, sönmUt meme• 
sile çocuğunu doyarmıya çalıııyor •• 
ltede bitli bir ftlnet banyom var •• 
Cadı mı cadı, cadaloz mu caclaloı 
bir kadm, dWne sUpUrp 1açh 

--··••1113 1•81-111188 ... IH818Hl811•1._.,.88-9 

._Posta 
iLAN FIATLARI 

I - Gauterd• .... .-••il• 
6lr .. ,__ lltl •tın •lr 
(_,,ti•) •gılır. 

2- S.,,/a••• •h 61r M11ti· 
•i• llÔll /lalı ııınltırtlır: 

eayfa eayfa ıayfa sayfa Diğer Son 
1 2 S 4 - S )·erler aayfa 

400 2SO 200 100 80 80 
Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. 

3- Bir •antimde vasati 
(8) kelime 11ardır. 

4- lnee ve lcolın gaaıla 
trıt•eakhın ,,.,_ llllre 

... t1ınl• ''~'"'· 

aıiberil- .&zUmona-karmakanpk 
açh, kirli yllzile bize balDyor, 

Apun c:IİflerİDİ s&tererek ...-n
yor.. Arataclqam: 

- Kaç. dedi.. Bira clalMr 
bakanam lfık olacajım. Kaç! .. 

Nihayet aarmı1ak kokuaunun 
menfel anlaplch. Uzu balkonun 
tam ortumcla bet alb kaclm 

oturm111tdilllttll8 kOIUlflllalarile 
.~ ayıldıforl-••• 

Kat kat .-ık.,..) ,, ......... ,. .... ....-...-,.. .. 
Anar• bunmlan aktıkça, 11Fık, 
fuıklndeye ıllmkürliyor ve elle
rini aarmısak kabuklannda te

mizliyorlar .• 
Merak bu ya, bu mOthit ijreD

me aruında mınlclandun: 
- Aceba ba 1anm1&klan ne 

Japayor? 
- Ne ya.,.-.klar, dedi arka

dqam. Sucuk ppıyorlarl •. 
- OoooofL. Amanl. Vazgeç 

hani 1D p111cla •• 
- Ewt. Çal'flda ablan au

caldara •rmısak. .. 
içimizin b6ğlirmeai araıında 

henllz beı alb adım atmadan da
var dıbine bUzWen çocuklardan 
biri birdenbire yola doiru ablch 
ve pis ent~IİDI kaldırarak 
•• ç 111111 r 1 " diye etrafı sala
mı ya baıladı. 

Yapacak teY kaçmaktı. 
SOratli adımlarla J1r1k1t1k. be

ride koakoea bir idi•• nr •. 
Tavuklar, cifti.ter, ltoyuaa orta-
•kta dlnllyomr.:. Horoz bir arahk 
.. Kukkurlkkol. cHye avaza çaktığı 
bw llaJlarda • Atkolaun hay
•aDC1tL.. Biz onun kadar olamı-
yor. Sefaletin, pilliiia, çirkeOijin 
ta kencliai bizim aeaimizi 6yle 
kıımıı ki, aea çıkaramıyoruz •• 

ileride yine çamafll' yıkama 
faaliyeti var.. Bir sllrli kadın bi
zim yabancı kıyafetile dolapfUDW 
g6rilnce başbaıa verip mmldan
mağa, bize bakmata başladılar .. 

Arkadaıım: 
- Kaç, dedi.. Damat arıyor

larl.. Y akalamrsan halin k6tGdOrl. 
Sanmuk koblanıaa kanpn 

~ tabammll edilmel hvada 

Kari Mdtaplt11t 

Trabzon 
Liman işçisi 
Ve Şirket 

24 Nisan taribU auahana•a 
altuacı ayfamün son ıBtununda 
(itlerinden çakanlan amelenin te
mennisi) bqbldı yaa firketimbi 
allkadar eylediği cihetle muele
Dln hakiki mahiyetini g3ıteren 
atideki taahilıôamanin ayni alta-
•• dercini rica edarim efendim. 

1 - Şirket yezaifi meya• 
DIDda bulanan vapur ambarlan 
dalillladeld meai yeftlliyeli 
amele iltibclaım aaretile ifa edll
mektedir. 

Bu imamda çahfbnlan amele
,. • dokuz aaati ıeçmemek here• 
(150) brat Jemıiye, pptan 
aonraki DMiaai için de beher saate 
mukabil !O kur-. 8cnt verilir. 
Tarife mucibince bu hizmete ~a
llabil beher tonu (35) ~ ol-

[ mak here lmmpan,.._.. lcret 
ahmr. Şirket ~ bir zaman " 
laiç bir suretle ameleden yllzcle 1 O 
namile bir para almıt değildir. 

2 - llmwb bahranua tellri 
aMla•ll t•P '" zaruri 
olan temilit yapılmıı veba .._. 
leden alarak daimi müstahdim: ı 
ile bu işin tamamen tedviri mlim· 
kün olduğu halde· kayık tayfa-
lanndan yalnız 7 kiti bu loama 
tefrik ve tayin edilmiftir. Mllte-
baki ihtiyaç için enelld tekil 
veçhile (37) kiaiden n6beti p1_. 
ler istihdam edilmektedir. Deniz 
ameleti namı albndaki bu kadro 
(37) kifiden ibaret oldutu halci. 
(38) imza vazedilen fiklyebaame 
de JU1ldığı veçbile bu gllne ka
dar (38) kili dejil, bir kiti bU. 
vazifuinden çıkanlmalDlfbr. Ha
len de {J7} kiti ba ._ .... 
dam edilmektedir. 

Bu ameledu •azife anatmda 
yaralananlar firket tarafmdan te
daYi ettirilmektedir. Bir veya bir
kaç ftparun alacala amele 7 ki-
fiden ibaret İle 4yevmiyeli amele 
s Met tarfuı, 14, 21, 28, 35, 

U - ıeclm ıirket tar 
fası, mite • ba yevmi1e& 
ameleden ahnmaktadlr. 

3 - Nöbetleri gelmediği u
manlar hariçten mlltenevvi itlerle 
metgul olan n firket tarafmdan 
revmiye ile çahfbnlan bu amele
niıı toplu veya mllnferit bir hal
de bulunmua firketi allk:aclar 
etmez. Amele cemiyet halinde 
ola bile firket nrebileceği yll'l
miye ve mesaisinden emin oldutu 
ethaa ile bu vazifeyi ifa ettirir. 

4 .. Ameleclen birkaÇIDll( Ya

W .......... •alJtı makama· 
b resmiyenin tahkikatile hakiki 
vaziyeti birinci ve ikinci madde
lerde zikredilen tekilde tebeyylln 
eden bu meseleni tamamen hi
Wmcla olarak tanzim olunan bu 
varaka amelenin meaaillni llti9-
mar kaypaile çahpn bir, iki 
ph•n eseridir. (37) amele uma
na (38) imza konulan bu varaka• 
yı ameleden birçoklannm da İlr 
za etmedikleri ulqalaufbr. 

Trabzon liman firketi mecliıi 
idare reisi: SWeJID&D Mahir ............... ...._.. 

yapmak ta bir nevi kudret detll 
mi? •. 

Koca vezir K6prGIO Mehmet 
Pata, belediyeye yalan mezana
dan kalkaa .acaba ne der: 

- Y quın belediye! diye mi 
baylanr? .. 

lf-
Bu yazı belki içinizi döndlirdl, 

ylizilnliz6 bUl'Ufturdu.. Fakat ... 
faleti; pialiai umumi 11hhat namı
na ifade emek te bir vazife cle
iil mi? O halde kuaurumu affe-
diq. - .. 
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348 : Yaşında 
Bir Defa Bile ~tet Etmiyen Top .. 

il y 

'ı ukarıda reamini gördlitn
nU.z brona top Çar Puıka 
ııdını taıır. IS86 tarih lfda 
dökülmiittnr, Şimdi (Moıko

n ) nın ( K1remlfa ) meycİa· 
nında tefhir edilmektedir. 

Bu top 40 ton •lırhırıl\da 
olma1ına ratmen mermi· 

AYACAK 
1. IE R 

Bu 
Kise .. 

Altından ma· 
muldilr, ilca· 
rl kıy•atl 

:>,OOJ liradır. 
Fakat tarihi kıymeti 
dolllyıılla bir milyon 
lira attlil ıöylenmek· 
redir. tıfaamafih müt· 

terlıi yoktur. 
Moıkova Mil· 
ır.ulnde Hk· 
lanmaktadar. 

7 

lerl gayet kGçUk oıd';.
iundaıı yapıldıiı ırtfn. 
d-beri bir defa bUe 

kullınılmamıttlr. 

En Eski Alay .. 
19)7 1eueıine lııadar 
Rıuyada garip blr 
Huıa Alayı vardı, ef. 
radı çocukken alımr· 

lar •• lltlnclye kadar 
mubafaaa edlllrl•dl. 
içlerinde 121 )'atında 

olaalar da wardı. 

a ••tr• uauulutunda 
bir fualye ancak New· 

ıııelaad adalanada ,.t1,1r. dar muntı • .. 
ua olaralıı bir ~ 

, 

eulJ"'tb•· 
-... •• • ..... ._. bU:r ata:ala? 

~ ...................................................................................................................................................... h. 

75 Senenin Kararı 
ili ster Martinelli'nln Hususi 
~n-~~--~....._ ile Bir 

Kasası içinde Bir Milyon Lira 
Resim Albümü Çıkıyor! 
Bir Otomobil gençıe tanıştı. sevişti, evlendi, bir 

çocuk sahibi oldu, fakat mes'ut 
Kazası Neti- değildi hayatım uzaktan takip edi-

. J yordum, günü gününe biliyordum. 
cesinde Ögv - Çocuklarmm oluşundan az sonra 

kocasından ayr,ldı, dul biı- bayat 
yaşamıya başladı. Fakat ben 
sevdamı tekrar anJatmıya cesaret 
edemedim, ve nihayet ltalyadan 
Amerikaya hicret ettim. 

renilen Ha
kikat! 

. ··w.r lı 'I ~~· j l 

- _. ~ -~:/ n 
' -~ '/ y, 

.'- Yf.1 re-
--;, ~ ,,.. ....... ç. 

-~ ·;.,';......,>. ~ 
/ ,..,,,,-

aırıyGeçe~lerde_ Amerikanın Mi- :abıta bu adamın evinde tahani-
rap.ıJ:hrınde bir otomobil yarışı yat yapınca küçük bir dolap ile 
ticel ~e feci bir kaza ile ne- karıılqm1fbr. Bu dolabın kapa-~ 
36S ~di, bu kazaya sebep, saatte ğında lngilizce (Mister «Martinelli» 

ot 
0nıetre sür'atle koşan bir nin hususi bankası) cümlesi vardı 

Olb b'li • 
il cı: 1 n sahadan çıkarak ke- Zabıta memurları bu cümleyi 
:r bekliyen seyircilerin ara· görünce evveli ihtiy.arın kendi· 

ııa clalaı d . h N . ası ır. ııne ma sus garip bir merakı, bir 
yaraı:t~ede. 12 kişi öldü, 24 kişi manisi olduğuna zahıp olmuılar, 
tok n ı. Ölenlerin ( 11 ) i az fakat dolabın kapısını açmca 
OIUrnJeo~t~ halli insanlardı. hayretlerinden dona kalmışlardır. 
teeısl\r rınaı etrafında epeyce Filhakika dolabın içinden altın 
ıddı f ~Yandı. Epeyce yazı ya• ve banknot halinde tamam bir 
Y•tı~d: ~t l2 İnci. kurb~ 75 milyon lira ile bir reaim albümtl 
adamdı .1~ kımaeaaz, fakir bir ve bir de vasiyetname çıkmıttır. 
•da111 . ' . ı gtlnde. gazeteler bu Resim alblhllliDde hir a•ç 
Yaz ıçın an~k barw abr 1aza lmm f~lu~tan ...... Y••k Jaa.. 

lllalcla iktifa ettiler. Fakat dmJıja kadar 11111hteHf Pİda 
•.radan 48 saat geçince kendi- ahnlDlf fotojrafJarı, sonra bu 
unda. en çok hahsedilen adam kadana çok benziyen minimini' 
bu ihtiyar old". bir çocutun portre! • d 

Ad Marti ll. "di •11. . d en var ı. 
ı ne ı ı ' mı ıyeti e Vasiyetname I' . 

hal1aadı. SS sene evvel Miamy'e aatırda . .Ye. ge ınce liç beı 
aelmit, evveli bir fabrikad n ıbarettı, ışte umhtevivab 
b an - " B 't 1 atlayarak muhtelif işlerde 1 . en ı a yanın ( Torino ) 

ça ış- şehrınde d .. d 
mış, sonra kendi kendini tek ··t k d h og um ve yirmi yaııma 

d k b' au a ar ep orada dı e ere ır köşeye ç k"I . . l'". . b . yaşa m, genç-
ş h. k e 1 mıştı. ıgımın u ılk zamanlannda bir 

e ır enarmda 2 odalı mı'nı'm' · komcum vard B k d ii k. . mı y ı. u omşumun a 
m sta ~I . .. ~ır evde yaşıyordu. An gel o Kinilli iaminde bir genç 
Zannedıldıgme göre bütün . . kızı. 
b' . geçımı O 

ır sı~orta şirketinden aldığı üç nu çıldırasıya seviyordum, 
~eş lıralık tekaüdiyeye ı'nh' fakat bu aşka karşı ondan gördn-
d. ısar "il d b. ka e ıyordu. ~ m ıa ece ır ar datfıktan bir 

Eakat ölümünü ostluktan ibaretti. 
möteakip Oftnlln birinde bir b.,ka 

Aradan seneler geçti. Evlen• 
medim, hep bekar olarak yaşa· 
dım. Fakat kendi kendi kendime 
hep tahayynl ettim ki evliyim, bir 
kanm, bir çocuğum var, onlar 
için çalışıyorum. Muhtelif vuata
larla muntazaman reıimlerini ge-
tirttim, onlara . bakarak vakit ge
çirdim. Ölümümde bütOn serve
tim onlanndır. Buna .mukabil ara 
sıra beni düşünllp te lsmimit ya• 
dederlene ruhumu tadetmiı 
olurlar. 

Garip Bir Müsabaka 
~~~--~----~~-------

Dünyanın En 
Sebzelerini 

Küçük Ve En Büyük 
Kim]er Yetiştirir? 

• 
insanlıktan Çıkan 

Bir Çocuk! 
Tibet dağlarında uzun bir tet· 

kik seyahatine çıkan Londra A
kademisine mensup bir fen heyeti 
bu aeyabat esnuanda gayet ga
rip bir hldile ile kartılaımııbr. 
Bakmaz nasıl: 

Bu heyet azaaından iki zat 
kafilenin 6nUnde gid,rlerken bir 
kaya dibinde mllheykel bir ayının 
kendilerine bOcum için pueuya 
yatmıt olduğunu ıarmoıler, he
men alllha davranarak ateı 
etmifler, tonra ayının yaraJa
narak kaçbğuu aarnnce arkaama 
dOfmOfler. Hiklynin bu noktaya 
kadar olan kı111111Dda garabet yok· 
tur. Fakat mabadini dinleyiniz: 

Ayı, ininin içinde kaybolunca 
ayyahlar bir mliddet bekledik-

ten sonra cep fenerlerini yakarak 
içeri gir mitler, bir de görmllılerki 

ayı ölmilf yatmaktadır, fakat 
batuenda •Ulp bir mahlOk, acle-

ta insan gibi H• çıkararak ıoıe· 

mektedir. ahi~ 
Seyyahlar ba prip m ki bu 

yakalamlflar " prınllfler ' 0 

beş y8f111da bir çocuktur, vtlcudl· 
•-•- 99 e.-n!f!ll de t&yllldür. 

çarçıp.... r-ı -- • 
Yahul Ç9Cllk lif .&ylemesme va-
kıf değildir, yapbğı biltlln hareket 
ğlayup inJiyerek çırpınmaktan 

:baret. Fazla olarak yllrümeaini 
de bilmemekte, elleri ve ayakları 
&serinde emeklemektedir. Heyet 
azasının bilahara yapbğı tahki
kattan anlaşılan ıudur: 

Civar köylerde oturan bir ka
dın dört ıene evvel bir gün 
çocuğu ile ormanda bir ayı hD· 
cumuna uğrayarak ölmüş, Çocuğu 
ise ayının elinde kalarak ayı 
tarafından mağarasında büyOtlll
müştür. 

Bu çocuk timdi Londraya .... 
tirilmiftit, orada tekraı in8'nlar 
..... btdmuan prJİflfaedbr. 
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Hol kusursuz bir erkekti. His• mevcutlardan maduttur. Muhak• 
lerile biraz da kendisinede benzi. kak, aileden kalma çiftliği sabğım 
yordu. Fakat eğer kendine göre için beni azarlamiya çağırıyor. 
iyi bir kadın elıraa bayabnın neş· Tahkirleri, tezyifJeri daha ıimdl-
esi yerine gelebilirdi. Ne yazık!. den kulağımda çınla) or. 

Onun kederlerine böyle sessizce, sında, gölcükler etrafında bir Emmi bu söze i§tirak etmed.ı 
kendi kendisine iştirak ederken otomobil gezintisi yaparız. çünkO o katiyen emindi ki Hoİ 
tekrar gözünün 6nüne kendi hali Emmi sevincinden titiredi. Bu- siyasi bir İf için seyahat etmek· 
geldi. Ne için bu komedi "olünll gün ve yarın! Bu iki günft hiçbir tedir, fakat asıl maksadını 1akh· 
nihayetine kadar oynaması IA- gayret sarfına hacet kalmadan yabilmek için uydurma bir hala· 
zımdı? kazanmıştı. Oyunun yarısında mu• nın hikayesini anlabyor. Fakat 

Becbı·n mark 1·çin mf? öyle görünüyordu ki Möıy6 Hol 
-. vaffak olmuş saıniardı. Heyecanım 6 1 • siyasi vazifesini de pek acele yap-

- - pç zaptedebiliyordu. mnk niyetinde deö-ildi. Bu auretlo 
Munihe gelmiılerdl. Birlikte e 

ayni otele indiler. - Lütufkirlığınııa teşekknr muvaffakıyet &mitleri de fazla• 
Emmi aakin, bahçeye na:ıır bir ederim. Fakat sizin Nisteki hala· laşmışb. 

oda kiraladı. Banyosunu aldıktan nızın yanında bir işioir. olduğunu - Çiftlik mi sattınız? Niçin? 
IÖ 1 

Ben sizin yerinizde olsam satmaz• 
ıonra gezm~ için hazırlandı. Y emiştinizl dım; çilnkn dışarlarda yaıamasını 
Her şeyden evvel asılzadelerin - Fakat, halam bizi bundan çok severim. 
adres1erini yazan bir rehber al• menedemez ki.. O, haşere kadar ( Arkuı var) 

Hicaz Harbi 
mak arzusunda idL ----iiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiil!t<--lii!!ilii.,.,....l!!l!!!l!!ll!liiiiı-..,.lii!l!'llllMl!ılillii!-----. .iı.--

Sokağa çıktı. Açık hava sinir- y 
lerin i1i gelmlıti. Eseflerle bu ko- eme 0 -
mediyi aonuna kadaı oynama11 
lazımgeldiğini anladı. ilk uğradığı 
bir kitapçıda ualzadelerin adre9 
rehberini buldu. Sabn alarak ote
le avdet için acele etmitti. Der
hal fihriste aradığı baronun ismi
ni buldu. .Muhtelif kollar içinde 
Raynaylılann en eski olduğunu 
anladı. Bunlann içinde kendi ta• 
ııdığı nam müstearı buldu. Şaı· 
berg Hilda her halde kendisile 
ayni yaşta olacakb. Babası öl· 
mü~tü. Annesi halk tabakasından 
olduğu anlaşılıyordu. 

Bu Hildayı hayalinde canlan• 
dırarak onu kalben evmiye bat· 
ladı. Yalnız onun ismini laj\makla 
başına gelmesi muhtemel feliket· 
leri göz önünden uzak bulundur
mak klfi değildi. Diyelim ki Holu 
Munibte dört. bet p alakoymiya 
muvaffak olsun. fakat bllihara 
onunla Berlinde karplqbğı zaman 
ne yapacaktı? 

Emmi yeıneğini henllz bitir-
meden Hol salonun kap191nda 
,&riindO. Bermutat ıtller yllzle 
yaklaşarak: 

- Sizi burada bulabileceğimi 
derhal tahmin etmiftim, dedi. 
kapıcı odanızda bulundutunuzu 
aZSylemifti. Oturmaklığıma mha
ade edermisiniz? 

Hol ve Emmi konutmiya bat· 
ladıJar. Genç adam: 

- Munihi tanıyormuıunuz? 
Dedi. 

- Hayır ilk defa buraya ge
liyorum. Şimdiye kadar ıayet sey
rek olarak Berlinden aynldım. 

- Ôyle ise rehberiniz olayım. 
Sizi yormadan gezdiririm. Petrol 
hududuna kadar karlı dağlar ara• 

SARAY 
( E ki Glorya) einemuında 

Bugün ilk matineden jtibaren 

VATANDAŞ 
SiLAH BAŞINA 

Sehhar VILMA BANKY ve buyük 
arf at LOUIS TRENCKER ve 
VICTOR VARCONY iarahndan 

temsil edilmiş büyuk film. 
Yaz flyaUara: 

Umumi dUhullye 30 kuru,. 
Hamıı: Möıyö EDUARDO BiANCO 
Ue iki diğer artistin rabataız bu
lunmalan huebile bu alqam Ferıba 
Tevfik Hanımın iştirakile yeni 
programına baıhyacağl ilin edilen 
ARJANTiN RôVOsONON temıili 
-eabbura utramıtbr• 

.-.---.-.(1~ 

---. .......................... ·-·······-
Halk, Emir Faysalın Kendini Yemen 

Kıralı İlan Etmesini İstedi 
Kahire, 8 ( A. A. ) - Cidde

den bildirild'ğine göre, Hicaz 
Kıralı lbnissuut bugtin ecncbt 
mllmeaaillerini kabul etmiş ve mil· 
teakiben de Mekkeye dönmüştür. 
Elbeligat ga.ıeteıi, imam Yahya• 
run 5 mayıa tarihli telgrafım 

neşretmektedir. imam, bu telgra• 
fında: 

«- Ben ve çocuklarım sib
hatteyiz." Demektedir. 

Mekkeden gelen hususi ha· 
berlere göre lbnissuudun oğlu 
Emir Faysal Hüdeyde emiri ilin 
edilmiştir. 

Mekkede umumiyetle düşU
nnldüifane göre lbnissuut bütllıı 
Yemen arazisini İfgal niyetin
dedir. 

Emir Fayaahn Cevabı 
Hftdeyde. 8 (A. A.) - R6yter 

Ajan11 muhabirinden : 
Buradaki ahaliden bir kıama 

ile yeni aillh altına alınanlardan 
bazdan Emir Faysala müracaatla, 

Emfr- FogNI 
kendisini Yemen kırah ilin etme
sini israrla istemiılerdir. Faysal, 
bunlara cevaben: 

.. _ San'aya pliniz ve bu 
mesele ile mqgul olmayı baba· 
ma bırakınız,, demiıtir. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti llinlan 
Kıymeti 

Muhammeneai 
Lira K. 
4095 00 2047 metre terbünde bulunan Kadirga 'da Şahsuvar Bey 

mahallesinde Kadırga Limanı caddesinde 53 No. la 
Arsa ve üzerinde mevcut barakanın tamamı. 

252 M Bermucibi kayıt 126 artın miktarında bulunan Langada 
Çakır aia mahallesinde Sultan camii sokağında 77 
No. lı araanın tamamı. 

200 00 latinyede Mabmutçavuı mahallesinde fstinye caddesinde 
eski 42 yeni 62 No. lı dükkanın tamamı. 

92 00 Tamamı 184 metre terbiinde bulunan Hasköyde Ab-
düsselam m~balle ve caddesinde 86/104 No. b dOkki
oın 113 hissesi. 

Yukardald emlik Mayısın 21 ci Pazartesi günO aaat l5 te 
pazarbkla satılacağmdan taliplerin pey akçelerile beraber Nahlnllt 
Kalemine mllracaatlan. ''2335., .... 

Kıymeti BedeU 
Muhammenest Mil:z.ayedesl 

Lira K. Lira K. 
381 35 250 00 

Küçük Mustafa Paşada Mollahllsrev mahallesinde Knçnk Mu .. 
tafapaşa caddesinde eski 19 ili 25 yeni 33 UI 39 No. lı arsadan 
mlifrez 152 metre 54 santim terbiindeki bir harita No.lı arsaya 
icra kılınan mUzayedeıinde verilen bedel haddi liyıkında g5rlllme
diğinden bir hafta müddetle temdidine karar verilmiştir. 

Temdiden mllzayedesi Mayısm 14 ncll Pazartesi gllnll IUl 
IS tedir. Fazlaaile taliplerin pey akçelerile beraber Mabltilit kale
min• mllracaatlan. •23340 

... ,.. . 
Nakıll>ent Mahallesi Ha
nımları Şehir Meclisinde 
Dün, Belediy~· .. ··o;ö~J;; Hakikaten 

Sızıltılı Bir Sahne Yarattılar 

Hanı111lar lstltlalorı •ilerinde N :Hletlig• önl1ntl• 

kann. 
Bizi Şehir meclisine çı· Hamit Bey bu müteşebbUı ve 

- ... 
- Biz \'eklllerlmbd aGnceiiz. 

Arzuhalimiz var. 
lf 

lstanbul belediyesinin bulundg. 
ğu yeri biliyorsunuz. Cümle ka-
pısı önllndeki caddede, merdiven• 
Jerin üzerinde otuz lcadar kadın 
söyleıiyorlar: 

- Biz.i Şehir meclisine çıka
ran. Vekillerimize arzuhalimiz var. 

Bu hanımlar ne istiyorlar aca· 
ba? Şehir mecl.sinin fevkalade 
toplantı gününli intihap etme• · 
lerinin sebebi ne olabilir? Acaba 
Esnaf Bankası işile uzak veya 
yakın bir alakaları mı var? 

Kapıcılar ve hademeler soru-
yorlar: 

- Ne istiyorsunuz Hanımlar? 
Buglln mll buldunuz buraya ge
lecek zamanı? 

ince bir kadın ıeal 
Yeriyor: 

- Dedik ya canım, biz vekil· 
lerimizi g6receğiz, isteğimiz var. 

Bir aralık. bu kadın "cemmi
gafir,. inin etrafında yavq yavq 
halkalanan merakhlnr ara&ından 
ı&yle bir ses duyuluyor: 

- Haaa.. Me ele anlaşıldı. 
Bunlar Esnaf Bankasına yetmiş 
bin lira yatıran çöpçülerin aileleri 
olacak gallba. •• 

Başka bir ses: 
- Bana kalırsa Haseki hasta

nesinden tikiyetç.i olmalılar. 
Nihayet kadınlardan biri. ken

dilerini şehir meclisine çıkarma• 
mak için bin dereden ıu getiren 
kapıcılara çıkııınca işin hakikati 
anlaşıldL Mesele şudur: 

- Bu kadınlar Sultanahmette 
Nakılbent mahallesinin sakiııleri· 
dir Bu mahalleyi baştan başa 
kateden yegane cadde de geceli, 
gUndllzlO moloz ve enkaz araba· 
larımn geçit yeridir. lstanbulun 
binbir k6şesinden toprak ve mo· 
loz taşıyan ylik arabalan sadece 
bu caddeden geçerler ve yüklerini 
deniz icenanna getirmek için bu 
civarda başka hiçbir caddeden 
ıeçmek baklana sahip değildirler. 

Bunun neticesi olarak ta bu 
mahalle, gllnlin her saatinde keşif 
toz bulutlarına gömtilO koyu 
renkli bir bayat yaşamak mec-
buriyetindedir. Mahallenin müte• 
vazi hanımlan on senedenberi 
çektikleri bu hayattan kurtulmak 
ümidile yOzlerce defa alakadar 
makamlara müracaat yapmışlar 
hiç'liiri semere verıI'emiştir. Niha· 
yet bütün mahalle halkı bir is· 
tida yazıp Şehir Meclisine mUra· 
caat etmiye, dertlerinin devasım 
kendi vekillerinden aramıya ka· 
rar vennifler ve dlln do b6yle 
yapm11lardır. 

F•kat belediye reie muavini 

hakkını arayan Hanımları Şehir 
Meclisine kadar çıkmaktan kur
tardı, istidalarını, derhal icra 
edilmek nzere Emin&nCl kayma• 
kamhğına havale etti. Bakalım 
kaymakamlık, bu mahalleyi toz• 
~an ve mikıoptan kurtaracak mı? -

Sipahi Ocağının 
Konkuripikleri 

Her acne olduğu gibi Sipaht ocaiti 
ilkbahar konkuripikleri bu sene de 
25 mayısta başhy cak, 1 Haz rana 
kadar devam edecektir. 

Sipahi ocağııun tertibi Dzerlne 
milaabakalar şu ekide yapılacaktır. 

Birinci Gün (23 mayıs Cuma) 

1 - Müsabaka hizmet atlarına 
hlnmit bilumum zabitana mahsusfur. 
Mükifat 175 liradır. 

2 - Gaziantep MUkltatı. Si
•Were mahsustur. Mükafat 100 liradlr.I 

3 - ••karye MUklfab c Ordu! 
atlanna blnmlf aabltana mabauıtur. 
Mük fat 120 liradır. 

4 - 1 tanbul Ulyetı MU· 
klfata ı Her nevi atlara b inml za• 
bltana mahıuıtur. MükAfat 200 liradır. 

ikinci gün: (27 mayıs par.ar) 

1 - Çocuklara mahauı göaterit 
biniti 

2 - Tefvlk mÜklfatl: H rom 
atlara blnmif ıiril binicilere Ye 25 
may11ta 1, 2, 3 ülüğQ kazanaolan 
mahıustur. Müklfat 15 liradır. 

3 - Sipahi OcaGı mDklfatn 
Zati atlara ve nil binicilere mab-
11Uıtur. Mukifat 400 llradar. 

4 - Dumlupınar mUklfetaı 
Bilumum zabitana mehıuıtur. ~ilki· 
fat 225 liradır. 

Üçüncü gün: cı HaııraD 
cuma) 

l - Halkevl mUklfataı Bilu• 
mum sivillere mabıustur. Mükafat 
125 liradır. 

2 - lnönU mUklifatn Hlznıet 
atların• blnmif ır bitana mahıuıtur. 
~ilkafat 200 liradır. 

3 - C. H. F kupası mUk&fatu 
Bilumum zabitana mahsustur. Milkl
fat 400 liradır. 

Müsabakalnnn konkur heyeti fUD• 

lardır. Cevdet Kerim, Miralay Cevdet 
Mehmet Ali, bhıba11 Tahsin, kayma• 
kam Saim, mütekaitlerden lbrablm, 
Ahmet Nuri, Sait, Behçet, ltı.ao 
Şükrü, Ekrem RügtU, Fikret, Celil 
Ye Taton Beyler. 

Voleybol Flnel MeÇt 
Voleybol Heyetinden: 
11/5/1934 Cuma günü Galata• 

saray lokalinde yapılacak final 
maçı: 

Fenerbahçe • Feneryılmaz. 
Hakem Adnan Beydir. Mllsa• 

bakaya tam aaat ( 19 ) da bqla
nacaktır. 
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ir Müddeiumumi, Arnavutlukta 
Şüphe Üzerine Öldürülüvermişti 

Cevabım vermişti. Şu lıalde, 1 latftdlH• 111'8ml elaa· (Başkım} 
l»a aeyahattan ne beklenebilirdi? bl&bllne ..._ oaa &zerine 
Maamafih, bu (seyabab lallmayan) çevrilen flplaeli auar1an arttın• 
komeclilinde bOfİDCİ Mehmet kea- yor; ittihat " Terakki bailıine 
dlliDe verilen rolil çok maWra. mal olacak Jea1 bir kanlı haile 
OJllaaa&fb. Huzuruna pkanlan hazırlıyordu. 
mulateBf unsurlara meoaup heyet· Nihayet llıwbr heyeti mer-
lere •ıihatlar etmiş.. Hediyeler, bziyeıine aaai>ut olan gizli 
llaa•elar Yermiş.. Hatta, Arnavut (zabıta heyeti) Ha,im Beyi takibe 
~Gldarmı ellerile sevip okta· bqlamq; cemiyetill anm giiru· 
• :tfa. Ariıawtluğan en acı derdi hana mennp olan b811 mlfıit 

lraa daftlal'll&D fam •I gayretkqlerin tesiratana dayana-
~ teniyesl fpa Uç hin mam••· Heyeti merkeziyeye aaaJ6. 
~. ~ edilmit •e Araawt· mat verilaaedea ._... Be,ta 
...- hattanbaP. WPldriae da,. idamı ~ 
-. eden La bala ••ral• _. Ba kararm btbild için de 
~ -- .. lluutma (DehO\'&) 1d5)'1ndim 

'.~~~a ........ ,.. -·- - Halit 111 klmnde hir fecla1 ayal-
.... " lluit• tı 1 1 mıfb. (Arkuı var) . ............... 

~~--ıd. Lakin, bltla .... 
Mltlt!••t1erc1ia a-et kabmfı 

ntluk latildilini kafa.. 
~~--hılMln.. Jeai ilatililler 

lçiııa tP.di ••• sizliye 
..... , ....... lall 

•-.1tN. lllilrllln, Bldagel •11-.. , __ .., "-'' ,,.,.. ... 
edlyorı .. tMhU 
olduğn• nar ..... dMtlaı-. da: 

- Ben T~ >Aıan.tlar
la hiçbir mllnasebeti9a Jok. An
cak, iclrabiz but me ..... lar ta
rafında• ppılu laabızhldan p 
rlyGram. Bir adalet .o1Dem•u 
oldujatn için b• hakmıLldann 
ı.a.n •lm•k ve arnantlan hl
kimete 11111dırmak istiyorum. 
Cevabma veriyordu... F abt. Ha
fi• Beyin Arnavutlarla bu te
kilde temuı, " • Araavutluk 

[l] Debovab JWi&, mlflit 1ıir ittl-
1ıatçı idi. Bu celftll' ve pervuıa adat, 
oemiyetiıı aleyWaı..._ılilla aefnt eder, 
komıteııin menfaati naımna bııclirim 
teklif edilen her ıeyi lriliteftıdcllt m 
.,Jerdi. 

Hadnum .. iaia la~Jangwcı enam· 
4a MaibM ve teraJı:kiain teıkilltı mala
-•• Pı'mif.. Erkimharp m611sua
lanaa. Homala Mehmet Ali Beyin 
wlnett.de Make4oapya ,...ı.ril· 
IDİffİ. Omdan, Bulpr ~ müt
teTebn Strhıatana ~rek Sap ~ 
lerile mtbademe,. lalbtlllatlaı', .. ğ
lflp ohnQflar.. S ıplalıara -.&im ...... 
mak ivie aadi ~ile kendi ri
catlanaı parÇ9lam11lardır 
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mtiyazl Şirketlerden ı 
kiyetiniz Varsa Yazınız 

Anketimiz Bu Hatta Bitiyor 
,.,,,._,. firhfler alqAi11d• ılııull•• bar ••fNfflfl•ls ...,,p1.,, 
.. ,Ulı.tl•rl• w1c. luufı .,.. "°'...., ,..,11. lcl/lliü. ·~ 
•IH aun. .Sn•......, ..,..,,.liz. O .... lcMar .. ,.,. enapl• 
..,,..dil•celc. ..,. h ıllıi,,.tl•r l••lf etllllp Bi•ilı llill•t ,,_. 
lüi11• •• No/• V-.U.,._ iirwr ÜttifM ltalüule ..,.lleeelctlr • 

YIDe Elektrlll ..,. ... 
-• Bandea on,•~ p 

enel dlkklmma ele~ firketl 
memurlanadan iki kiti plcli, Wr 
müddet 1Aatle .;rqbldaa -
•mühüıl kopanmtlar, -t tUrif 
edilmitf.. elediler- haJNl etti&. 
mübürii koparmakta benim• 
menfaatim olabilirdi. Birlmç gln 
IODra beni şirkete davet ettiler, 
a8 lira ceza iatediler. Vermedi
jila ~. cerey .. kesecelde
rini bilclirdiler. ltirn ettim.. Hl-
klmem 1sanm1an ..... dedim. 
Bir mlddet aoDra bir ••W 
pdl, ... -t. ,_... ,.. bir 
•at ....... Fllbt ...... eere-
,_. .. _ • .,. ....... Fakat 
... _... içeri mlrmı ' ı 

Şirbt '*' ..... ., .... mı 
zannediyor? buna Tllrk .... ı .. 
millude eder mi?. Ba parayı 
Jauıi bakla iao,or?. 

...... lluf ftll ...... Ne., .. 
lıl.nılat tualrdtıl Halit 1tadrt 

v..., ..... firkati 
c - Dla iki nlfutaa ibaret 

.ıu ailemi lzmire a&ıdermek 
icap etti. V apurcalak tirketiaıe 
mtlracaat ettim.. Biletlerdea ,O
verteye (376) kU1'11f, ikind .._..,. 
kie de 12 lira istediler .. Ba • 
kadar pahUı'ık?. (24) uatlik Wr 
7er için bu kadar para alamr mı? 

o~a...ı,.ıı 
Haklll 

Ankara Su Şirketi 
1 - Ankara S11 Şirketinden 

... ,...... tlkl,.tshtir. Bir 
bre mllk --. al.ant. çeome
ler kelilerek 1mmpa,aya Irat ,. ....... 

2 - ~ .... ııılzıla , .... 
..-. ' • 7 .,._.... tam·mile 
.mı• ola ıblr. Aıll•dıaı, Y .. 
P:.•i. Akıı-eclch ~ • 
ffi.-•mlle±dı ......... 
de 1a lllr•Wm•m•p. Bu ı•ıl• 
en _.. .._ --. baracla 20-25 
kuraP çıkm•p. 

s - Kezallr Aablam• ....._ 
,_ ................ ba .... 
lblde W.bahk ok!aju halde, bir 
tek ._mı çqmeai yoktur. 

4 - Susuzluk bitOU fecaatile 
ancak iç mahallelerde ı6riilebilir. 

K11metli Nafıa Vekilimiu• _.. 
andikkatini celbederiz. 

....... Anltplaa-. .....,... Ula
.... •• Hurda Lma1e~ AJI ..... ........... .... 

8a .... lcetln-. .. 
«Ben Kadık&y Sa tirketine 

aboneyim. Bu ıirketin bizden 
aldığı fuzuli paralama had ft 

heubı 1oktar. Bir kere dlrt •J 
enel bir mt ,.,... •h•pıasfh 
Fakat Wr aldclet ...,. t9IDr 
mt ...... lltwl. ... .,. iUt ...... ..... - ·-··tir? ... 
...... , ......... ___ 3r."'"'-

telaclltll hir ......... Smrı-

.. ,.... .... ,... elıklı .. 
fiatlerl bu kadar paha• dejildir. 
• fİklJellerilDİI pz lunnpanp
- ela ....... Ya tram•ay 
filbb?. E·bf 1 d• ., ...... 
ilsiaci •ıfti ...... , IM•h ık Wr 
memllleclir. Mutlaka ima ,.... 
-t, hatta bir 1Ut beklemelidir. 
Bet ••tt. .ata biriaci mevki 
pldiji h.w. uaık ---... 
ıeli:r-. T...._y firketiaia _.. 
uda .....,_ ffallg biıladJ• W.. 
clirmek ft fala para bıaamek 

iltifor. 
Be~ Tnrfabqa ı Abaet .... llmd 

/.mitte 
Yapı,,, Daaı 

( Batterafı ı lael ..,tada ) 
lzmit MI Mle sitti. Her halele 
canh cah mezara ı&mllen ka
brlarm aha latmUf olacak ld. l.w
•rlar ldarulaia balundala W.. 
Ye tlHIİn ambulm 1a ile .tolda; 
m&himee hlr sarar alaa. "' 

ambarlara • •--.~··.,... 
iia bild. .eltSfllahıt. tide • · 
..,....,.. ... tmfçleri ..... 
,..... te1allhye koyacak kadar 
teaaklrhk 7apmak IUl'etile dalaa 
blylk zararların &nihai ahmt ole 
dular. Yaprak tlttla 111beai ml
d&rtl Ziya Be,in paçalannı sıva
yarak yan beline kadar suya 
girmek auretile g6sterdiği vazife 
.,la da ~ &likkat ve takdire 
depr. 

Yajmar clenm ..,.. • .,..., 
m&llıakatta ela fayclü ,...... 
oldujG pndi 8lıMD haherlenfea 
mlaplmaktadlr. Karakhk teblik& 
tem..U. kaJlrelfbr. - Jf. 

..... y .... , ... y .. ~. 
AkWev (Ha•ll) - Çiftçiain 
aWeWslediiiNilall~at-

11 ._, o? aret lıeflınu ..... Çiftcl 
..w.s ........ .. 

• ç-••ate. (H.....ı) - 0t 
...deıal.f ..,.. ,.~ 
yağmaktadır. Çiftçlala ••litl 
tarile -ı-z deıec~cllr. 

Jf. 

....... .,. 
:-. ..... -..... ....,.b ... 

.. •• kwald+a 
ıllderd• beri 

flitma ....... ketıP·-- ~ .• ~ .. 
• ........ --.:. ielarlplr.lr tuiri çiftçll.ı 

laMla Wr wllte,e dltlrm&ftlr, 
• w cllrt &izle yap.ar h~ 
.-ı.cur. 
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Benim Üzerime 
Bakıyorlardı ... " 
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- Bırak şu geçmişi ;tenekeli· 

yi.. Koca bavulu merdivende ba· 
na taşıttı. Şimdi de aşağıda ara· 
bacılar kahyasi!e çene yarışbrı· 
yor. 

Şu, büsbütün yabancı ve ba
husus alaycı insanların arasmda 
Macitle şahsıma ait münakaşayı 
u~atmaktan çekindim. Derin bir 
tevekkülle boynumu eydim, bize 
ayrılan karyolanm bir köşesine 
çekildim. 

25 Eyhil 835 
Macit, akşama doğru pek 

yorgun geldi. Tiyatroda biitnn 
hazırlıklar bitmiş. Bu gece ilk 
oyun verilecekti. 

26 Eyllıl 835 
Şu satırlan yazarken, çıld1r· 

madığıma hayrette kahyorum •.• 
Tevekkeli, insan kısmı giilden 
nazik, taştan pek; demezlermiı. 
Meğer bu, ne kadadar biiylik bir 
hakikatmiş. Eğer böyle olmasaydı, 
dün gece başıma gelen vak'a 
üzerina ya, bir kalp sektesinden 
geberip gitmem.. yahut ta akhmı 
kaybetmem Iazımgelirdi. 

Beynime inen darbeden oka· 
dar sersemim ki, ateşler içinde 
yanıyorum. Şu sabrlan bile diş· 
l8rimi sıka sıka güçlükle yazı· 
yorum. 

Kumpanyada mevcut beı ka· 
dm ve kızın en genci, en 
körpesi ben olduğumn ıçın 
dün gece perde açılır açdmaz 
bütün nazarlar benim Uz:erimde 
toplanmıştı. 

Buraların adeti veçhile oyun
dan evvel bir müddet çalgm ile 
şarkı söyleyecektik. Geniş bir 
ahıra benzeyen basık tavanlı 
kahvenin bir köşesine kınk 
dökük tahtalardan yapılmış bir 
kerevetin üzerine sıraianmışbk. 
Ben, kadın ve kızlann tam orta
sında oturuyordum. Birdenbire 
karşılaştığım kalabalık bir insan 
mahşeri.. Gözlerimin bebeğine 
dikilen haris ve coşkun nazarlar •. 
Biribirine karışan ağır, iğrenç 
ter, rakı ve sarmısak kokulan, 
beni bir anda sersem etmişti. 
Düşüp bayı:mamak, bu kadar 
halka rezil olmamak için bütün 
kuvvetimle dişlerimi sıkıyor •. 
G6zlerimi yerden ayıramıyarak 
ıu. ilk fen.ı tesiri geçiştirmek 
istiyordum. Solumda oturan be
lab Marika birdenbire koluma 
bir çimdik basb. Kulağıma 
eğilerek: 

- Biz burada gırtJağımızı 
patlatıyoruz. Ermeni gelini gibi 
ne kmtıyorsun. Şarkı söylesene .. 

Diye homurdandı. Bu tehditkar 
aözler, bana vazifemi hatırlatb. 
Fakat bütfin o çatlak ve pürüzlü 
kadm sesleri arasında, benim gür 
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ve davudi sesim yükselir yUk
selmez; karşımdaki o aç ve 
obur insan güruhu bir anda 
dalgalandı. Başlar, bir az daha 
ileri uzandı. ihtirasla titreyen du
dakları aresında paslanmış diller 
dolaştı. Bütün bana çevrilen göz· 
leNle, kadm lezzetine karşı bes
lenen sonsuz bir iştihanın kor· 
kunç bir hayali vardı. Hep bir 
ağızdan şu eski şarkıyı söylü· 
yorduk: 

Her akşam güo batarken gel 
Sakın geç kalma erken gel.. 

Orta sıralardan bir adam y .. 
rinden fırladı. 

- Ah; anaaam istersen şim· 
di geleyim. 

Diye bağırdı.. Bir anda o 
muhit kaynaşh. Sille ve tokat ıa· 
kırtıları biribirine karıştı. O in· 
san dalgasın üstünde, iki liç kır· 
baç sesi şakladı. Zavallı sarhoş, 
coşkunluğunun cezasım çekerek, 
aUrüklene sürfiklene kapıdan çı· 
kanldı. KfifUrler arasında atıldı. 

Bir az sonra önümüzdeki ma• 
saya tepsi tepsi bira ve gazoz 
şişeleri taşınmaya başladı. Gar• 
son, her tepsiyi getirdikce, ki· 
min gönderdiği hakkında da kı· 
saca izahat veriyordu. 

- Buyrun efendim, Düldül 
zade Necip Ağa tarafından .. 

- Al gözüm .• Nalbant zade 
Akkiş Efendi gönderdi. deyi, 
baaa.. Karşı köşede ... 

- Afiyet olsun, dedik .. Bu da, 
ipsiz oğlu Duran Ağadan caba .. 

Ve ayni zamanda, önümüze 
rengarenk sigara paketleri açılı· 
yor.. Üftndelerin, büyük bir feda
karlık yarışına çıktıkları anlaşıh· 
yordu. 

(Arkası var) 

Rakı Sarfiyatı Mütema
diyen Arbyor 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

tarının, idare namına çalışan di
ğer fabrikaların ve husuai ima· 
lathanelerin verimleri ayn ayn 
gösterilmiştir. Aynı cetvele 1933 
senesi aynı müddeti zarfmdaki 
imalat ta ilave edilmiş bulundu
ğundan dikkate değer bir muka· 
yese yapmak kab:tdir. Bu nokta
dan dikkati çeken cihet her nevi 
içki ve ispirtolu imalatta umumi 
bir aulışm görülmesi, buna mu· 
kabil rakı imalatının artmakta 
aluşudur. 

1933 senesi ilk iki ayı zarfın· 
da cem'an (690) bin litre rakı 
imal edildiği halde (1934) sene .. 
sinin ayni müddeti zarfında bu 
miktar (712) bin litreye yüksel· 
miştir. 

En fazla azalış likör imalabn· 
dadır. Hemen kamilen inhisar 
fabrikalarında yapılan bu imalat 
(1933) senesinde (42) bin litre 
iken (1934) de yalnız (6) bin lit· 
reye baliğ olmuştur. \, 

Azahş miktarı takriben yüz· 
de seksen fiçtür. Şarap imaliih da 
çok düşmüştür. 1933 senesi ilk 
iki ayında 838 litre şarap yapıl
dığı halde 1934 senesi ayni ay• 
larında yalnız ceman 394 bin lit
relik imalitta bulunulmuştur. 

..... ~/ .. ~ 

- Üç sene evvel sahne ha· 
yatınızın yirmi beşinci yılını kut
lulamışlardı. 

- Evet o zaman daha çok 
gençtim. 

- Şimdi kaç yaıındasınız? 
- Tam yirmi Beşi .... ,-................................................ ; .. .. 

1 Dllnga Jktı•al Haberlttrl 1 

1 1 
Romanya 
Petrolcuları 
Telaşta 

Bükreşten bildiriliyor: lknsadi 

Hele Irak 
petrolları 

buhranın tesiri al· 
bnda ihracabn 
azalması ve yeni 

çıkar$a tatbik mevkiioe 
konan ağır resiın ve vergiler petrol 
işile uğraşanlan müteessir etmi,. 
tir. Hatta küçük ve orta halli bir 
çok tasfiyehaneler faaliyetlerini 
tatil etmek mecburiyetinde kal· 
mışlardır. Vaziyet gittikçe fena• 
)aşmaktadır. Yakında ırak petrol· 
terinin de rakip vaziyete geç~ 
ceğini dUşündükçe Romanya 
petrolcüleri teliişa düşmekte· 
dirler. Bu münasebetle Romanya 
petrolcnler birliği namına bir 
heyet sanayi ve ticaret nazırmı 
ziyaret ederek vaziyeti bildirmiş 
ve bir an evvel vergilerin tnhfifi 
ile bu halin önüne geçilmeaini 
temenni etmiştir. Bu müracaat 
Romanya iktısat heyetinde görü
şülecek ve bir karara bağlanacaktır. 

* Kopenhag' da toplanan son 
Tuna' na beynelmilel şimen· 

difer kongresi 
bügük bir Tuna üzerinde bü· 

köprü yük ve müteharrik 
bir köprü yapılmasını karar al· 
tına almışbr. Bu köprü Bulgaristan· 

· Ja Romanya arasında bulunacak 
· ve bu inşaati müteakip gerek Bul· 

garistan ve gerekse Balkanların 
diğer şehirlerinden merkezi ve 
şimali Avrupaya doğru tiren 
nakliyata temin olunabilecektir. 
Bu hattın ihdasile bilha!Sa yu
murta, tüfün ve yemiı sevkıyab· 
nın artacağı ve senede en aşağı 
5000 vagonluk bir hamule nak· 
ledileceği tahmin olunuyor. 

* Roma beynelmilel ziraat ens· 
Dünya titüsü son neşret· 

6 fd tiği bültende, dUn· 
u • ag ya buğday vazi· 

t1azıgetl yetini 1933 • 1934 
mevsimi için, bir mevsim evvelki 
netayiçle mukayeseli olarak, aşa· 
ğıdaki şekilde tesbit etmektedir. 
lstatistik milyon kental itibarile 
tanzim edilmiştir: 

1933-1934 1932-1933 
Dünya iatibsal&tı 1,237 1,217 
ihracat için aynlan 297 358 
ithalatçı memleket-
ler!n ihtiyacı 142 172 
Mevılm sonundaki 
iltok miktan ıss 186 

Yukardaki erkam tetkik edile
cek olursa, muhtelif miktarlann 
fazla veya eksikleri biribirini 
karııladığandan, aşağı yukan iki 
ıene vaziyetinin ayni olduğu 
~ôrUUlr. 

Mayıı ~ 
• 

Seyyar Satıcılar Meselesi 

Gürültüyü Kesecek Olan 
Talimat Nerede? ------( Battarafı 1 inci sny(ada ) 

bir istatistik ve tetkik işi adde
derek, Ticaret odasının esnaf 
teşkilab reisi Kadri Beye müra· 
caat ettim.. Yazı masasmda karşı J 
karşıya konuşmağa başladık. 

ile seyyar satıcılığa başlıyor.. Bu 
vaziyet gün geçtikçe artıyor. 
diye bilirim ki, sonradan seyyar 
satıcı olanlardan bir çoğu, es
kiden dükkanları hani harıl iş
leyen kimselerdir. 

Kadri Bey: 
- Evet, dedi. Bu satıcılarm 

gürültüsünden kurtulmak mesele· 
dir. Onlara sorun: Bu, avaz avaz 
bağırıp çağırmaktan kendileri de 
şikayetçidir. Düşüniio, sabahtan 
akşama kadar gırtlağının bütün 
kuvvetile haykıran bir adam ne 
bale gelir? Nasıl pestil gibi olmaz. 

Belediyenin yakında tatbik 
mevkiine çıkaracağı bir talimat 
var •• Bu talimat sa: esinde belki 
bu sinirlendirici, basta edici dert· 
ten kurtulacağız. Bu talimatna· 
mede ıeyyar satıcılar için bağır
mak tiddetle menedilmektedir. 
Şehrin darhğı, sokaklarında bir· 
kaç otomobilin, birkaç tramvayın 
birleımesi ile hasıl olan müthiş 
gürUltüali yetmiyormuş gibi bu 
müziç sesler de arhk nihayet bul· 
malıdır.. hele sabahları, bu sah· 
cdar çekilmez bir hale geliyorlar. 
Sonra nasıl sinir hastalığına 
tutulmazsınız 1 

Kadri Bey ba§lnı sallıyordu: 
- Bakın, bir nokta daha var •• 

halkta bu seyyar s.•bcılara, mfiziç 
seslerinden dolayı müteessir oldu· 
ğunu hissettirmelidir.. halkın ba
ğırmaktan nefret ettiğini gören 
aatıcı, şüphesiz iri, bu huyundan 
vazgeçer •• 

- Şehrin bu yüzden en çok 
gürültüye maruz kalan yerleri? 

-Pazar yerleri .• seyyar pazar· 
)arın kurulduğu yerler.. bilhassa 
lstanbul ve Beyoğlu cihetlerinin 
Bahkpazarları, Mahmutpaşa, çarşı 
içi sair yerler •. bele seyyar pazar
ların kurulduğu yerlerde oturan
larda, ne beyin kalıyor, ne zihin •. 
Huzur 'e rahat tamamen mUns~ 
lip oluyor. Seyyar sabcılar, gUrllltU 
sayesinde ahş verit yapacaklarını 
zannediyorlar.. Halbuki bilakiı •• 
Müşteri gürültünün bulunduğu 
yerden kaçıyor •. 

- lstanbulda kaç seyyar sa· 
tıcı var?. 

- 6 bin küsur.. Bunlardan 
en çoğunu türkler teşkil eder •• 
Sonra musevi ve erıneniler gelir. 
Biz bir teşkilat yaptık.. lstanbulda 
bulunan (38) cemiyetten (18) ini 
bir sakaf altında birleştirerek, 
•• birleşik cemiyetler bUrosu " 
ismini verdik.. ( 38 ) cemiyetten 
(20) si niçin bu büroya dahil 
olmadı?. Evet, bunun da sebebi 
var. Bu cemiyetlerin hemen ekse• 
risi mevzii .. Meselii kayıkçılar ce· 
miyeti deniz kenarında, kasaplar 
cemiyeti mezbahada, debbağlar 
cemiyeti Kazhçeşmede, celepler 
cemiyeti Sütlücede.. Bizim çab· 
mız albna gelmeleri imkim yok •• 

_ Seyyar satıcılardan en çok 
kazanan hangileridir?. 

- Gıda maddelerile gömlek, 
fanile ve saire satanlardır. 

- Seyyar salıcalar son za· 
manlarda azalıyor mu, çoğahyor 
mu? .• 

Kadri Bey içini çekti: 
- Maalesef çoğalıyor.. Sebe· 

bi ? söyleyeyim: ikbsadi buhran 
birçok dükkanlara tesir ediyor •. 
Alış verişlerin azalması, ticari 
hesaplarm kitaba uymayışı ve
saire gibi tizüntülerden sonra, 
dükkan sahibi kepenkleri çektiği 
gibi eline geçirdiii biri şporta 

- Seyyar satıcılığa ilk defa 
nasd başlanır? 

- Birçok seyyar satıcılar, 
kendi memleketlerile tanınmış· 
Jardır. Meseli leblebiciler, sütcü· 
ler, simitciler ve saire gibi bun
lar memleketlerinden gelen hem· 
şehrilerini alırlar. "Kasımdan ka• 
sıma,, gibi bir pazarlıkla ça• 
lıştirırlar... Evveli yanlarında 
şehri, alıı verişi bilen bir arka· 

• daşla işe girişir, sonra sonra 
yalnız baılanna devam ederler. 

Her halde seyyar sabcılık, 
başka bir yerde iı lutmamlf, 
mektebi bitirememif. tahsili İm· 
kansız kalmıı olanlar içindir. 
Bunların birçoğunun gözü açıktu 
ve seyyar satıcılığın her türlO 
cilveıini bilirler.. itte, seyyar 
satıcılann avaz avaz bağırmala• 
nna da sebep bunlar tetkil eder, 
Bu, nihayet bir terbiye m~ 
lesidir. 

Kadri Beyden ayrılırken : 
- Bakın, dedi, bir şey daha 

söyleyeyim : Bugünkü günde en 
kazançlı iş, veresiye iş yapmıyan 
ticaret şubeleridir. Mesela seyyar 
satıcılar .• Bunlann çoğalmalarının 

bir sebebi do bu pefin alışverft 
ya 1 - * 

* HaHç Umanı hakkında 
dUn aldıAımız varakadırı 
Muhterem gazetenizin neşrettiği 
mUtaleatım sırasında, hedef etti
ğim hücumlann Cemli Paşa Hz. 
ne ve Liman ıirketi müdilrü 
Hamdi Beyefendiye karşı olduğu 
fikrini verebilecek bir fıkra mev• 
cuttur. 

Haliç hakkında ne Cemil Pa· 
şanın ne Hamdi Be}'efendinin ne 
gibi mutaleada bulunduklarından 
asla haberdar oJmadığım için 
mutalealarına mukabele ehnekli· 
ğime imkan olmadığı gibi, her 
halde hücum etmek hahrıma 
bile gelemiyeceğini ve sadece 
bu hususta dllşündUkleriml ifade 
ettiğimi lutfen izah etmenizi rica 
ederim. Zaten buna gazeteniz de 
karileriniz de ihtimal vermediği
niz muhakkakbr efendim. 

°'Yusuf Razi 

Toplantı, Davetler ) 

Deniz Gezintisi 
latanbul au sporları kulübü 8 

haziran cuma günil azalarma bir 
" deniz meHlmi baılama meraıiml ,, 
ve bir gezinti tertip etmittir. A-zadan 
motorbot Yeya yelkenlisi olanlar, 
deniz vasıtası olmayan azayı teknele
rine almayı kabul etmitlerdir. Cemi· 
yet, azaların ıaat 9,30 da Moda kulüp 
binasında haur bulunmalarını rica 
etmektedir. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentahğı 
Liman Han, Telefon: 22925 

İzmir Sür' at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe günü 

saat 4 te Galata nhbmmdan kal
kacak doğru lzmire gidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR gOnü saat IS te 
izmlrden kalkıp doğru lıtanbula 
gelecektir. 
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' ..,. SON POSTA ..... 
Esnaf Bankası Kalıyor 

Muhiddin Bey, Dünkü Şehir Meclisi 
Celsesinde Mukabil T a.arruza Geçti 

( Baştarafı 2 inci sayfada ) 

lisine, Esnaf Bankasına (70) bin 
lira verilmesinin muvafık olduğu
nu bildiriyor ve bu hususta bir 
luırar verilmesini söylüyordu. 
Mazba\ada bankanın sermayesinin 
luyidi lç;n Avni ve Mehmet Ali 
Beylerin takrir verdikleri de zik· 
rolunuyordu. 

Muhiddin Bey sözüne devam 
ederek dedi ki: 

- Ne gar· t• k' b' ıp ır ı, ır zaman· 
lar esaıına nıub lif bul d w bil' m 1 • a un ugum 
___ . eae enın, bilahare hesabını 
.-.... ıye inecL l 

Banlla our o uyonım. 

k d Y• •erilen bu para bak· 
ın a, De•r' 

hah Y ıyat müdürü olan ha-

(~ •rkadaflınızın gazetesinde, 
telnıHıile M h'dd' B M'll' )'et u ı ın ey ı ı-

Eth gabteai neıriyat müdüru 
bu CIJI et Beyi lcasdediyordu) 
~ar~nın zavallı Tanzifat ame-

e aıt olduğu yazılıyor • ., 
iter Mecus Blrlbirlnl 
MaJıid~"'•111ıar 

tlşar ettiği Bey bu yazmın in-
okutta. s-..:'ahadao o parçayı 

- Bun ... - 8&a6b ıae devam etti: 
- ·~ aı· ubımna •• halhulci 1 de bizim h: 

meclisi kar ·ı E bt. para Şebır 
arı e sn., 0 _ 

Yerilrni~r O k" uankasına b ~u • va ıt al'ni W. 
u kararı verdi. Bumi ~e 

lis &'"D a~ı mec· 
b •. •za11 itiraz ediyor. Meclisler 
ınbirini t Iı . 

Her deVr ahma~ t~an feyler~. 
. e, er ıç ıma ayn bır 

Dlediı değ.ldir. Ayni meclis 1930 
senesinde b k .. k 

1 ol - an anın mu emme 
Iİ ~hQ 8Öylüyor. (1934) aene
t n •lesini SÖ) lüyor. Bu iki m6-
.ı~~~kıs rapordan ben hangisini 
''''ıliyeyiın?. 

Son raporda zikredilen B"an· 
ir İfi 927 de, tayyare işi 927 

e, an iti 927 de, süt işi 
'927) de Voli İ§İ (9'l9) da, Ke
laaa Ali ip (930) da olmuftur. 
'\' •ni bankanın iyi olduğu s5y· 
lendiği vakit olmuftur. Bu, bir 
16riıı meselesidir. Bir kısam ar
lc.daflar iyi görür, bir kısım ar-
iladatJar fena görür. . 
L..L Bit- de ldarei Hususiyenin (80) 
.._. lirası yardır. Bu parayı timdi 
11erlaum olan Hususi idare Ml
«IGru Esnaf bankasına yahrm~br. 
~Undao benim haberim )Oktur, 
Bu para da diğer paralar gibi 
Iİllldi ortadan yok olmuştur. Hu· 
itlaf idare Bankaya mevduat 
)'atırmıya (1929) aenesiude başla
IDıfbr. Bu mevduattan benim 
biç haberim yoktur. 

Bu, b6yle olmaklaberaber 
bankanın vezoeajnde bugün para 
DM•cut d~i-ldir. Bu, bir hakikat· 
tir. Banka niçin ba bale geldi? 
Banaa hakiki mebepleriai bap 
dahi maaleaef bilmiyonam. Biz 
INuıka71 ...... 1u1te etmek ..ı&hi-
1eti kanualyealne malik detmz. 
Haapluuu ela Yize edemeyiz. 
A-e&w tlrketleria mali mura
bLelll tamamen Acili aiatemlere 
...... dır. 

Bankom bugnn batmıı yazi. 
Jette olma11ndan hiçbir vatandaı 
ula affedilemez. Ben de ayni 
pddetle, bu bankanın bu bale 
ıelmelinden müteveJiit mes'uliyet
leri tezabnr edenlerin tecziyesini 
isterim. Bir suiistimal olmUf 
mudur ? Bunu ancak kanunen 
Mllhiyettar olan merciler tak
dir eder. Ben bu dakikada 
mea'aliyetleri tayin edecek vazi
Jette delilim. eıuen ne en IOn 

1 rapor, ne evvelki müzakereler bu ~ 
işi tayin etmemiştir. Yeni rapor 1 
meseleye yeni bir ışık vermemiş
tir. Raporun, mecl:sin son içtima 
gfinü müzakeresi esnasında arka
daşlardan bu meseleye Staviski 
rezaleti, biyaneti vataniye, suiidare, 
suiistimal diyenler cldu. 

Muhiddin Be1 uabl idi. Ba• 
ğınyordu: 

- Niçin .az vermiyonunuı?. 
5ayliyeceğim.. Hikmet Beye 80" 

ruyonım. Staviski kimdir?. 
Hikmet Bey cevap verdi: 
- Sıram gelince söyliyeceğim. 

Muhiddin Bey MUtemadiyen 
Söyllyordu Muhiddin B. 15 nisan 934 

tarihli içtimam da bu noktaya 
taalluk eden zabıtlannı okuttu, 
müteakiben de nisan 933 meclis 
içtimaında ) ine Esnaf Bankası 
meselesi müzakerahna ait zabıt• 
lan tekrarlatb. 

Yeni rapo.rda yazılan ıeyler 
(13) ay evvel mec'iste münakaşa 
edilmiş, aynen söylenmiştir. Ban· 
kanın bugünkü vaziyeti bir em
rivakidir. Ben, ( 1931) senesinde 
bunu anladım. Yalnız muavin 
Nuri Bey baı a bir rapor verdi. 
Bankayı kurt rmaya çalışbk. Me
ıuller her halde cezasını göre
cektir .,, 

Muhiddin Bey tiddetli hare
ketler yaparak bağırdı: 

- Burada yine belediye ile 
alakadar bir diğer meseleden 
bahsedeceğim. Bu .mesele, bele· 
diye hesabına, esnaf bankası İ§İn· 
den daha feci, daha elimdir. 
Belediye kasasından ( 160 ) bin 
lira alan kadınlan çalıştırma yur
du da ayni akıbete uğramışhr. 
O da ayni bale düşmüştür. Bu 
müessese, bir anonim şirketi de· 
ğıldir. Bu müessese, fıkaranın beş 
on kuruş alarak verdiği vergiler• 
den toplanan para ile kurulmuş
tur, be.ediyenin kasasından çık
mıştır. Bu meseleyi niçin mevzuu· 
bahs etmiycrsunuz? 

Muhidd.n Bey bu son sözleri 
söylerken sa!onda umumi bir ha
reket o!du. Her taraftan sesler 
yükseldi: 

- Menu haricine çıkıyor. 
- Usulil müzakereye mu· 

baliftir. 
Sıra kapaklan vurulmıya baş-

landı. Salonda bir uğultu, bir 
gürültü yükseldi. Galip Bahtiyar 
Bey: 

- Mevzuun haricine çıkıyor, 
fevkalAde içtimada ruzname ha· 
rici ıey konufUlamaz, dedi. 

Muhiddin Bey bağırdı: 
- Ne korkuyorsunuz Galip 

Bahtiyar Bey? Neden ıözümü 
kesmek istiyorsunuz? Esnaf Ban
kasını batıranlara linet olsun, 
diye bağınyordunuz. 

Gslip Bahtiyar Bey hiddetli 
hiddetli bağınyordu: 

- Kamnlan Çalışbrma Yurda 
meMle8i!e de doğrudan doğn1ya 
Cevdet Kerim Bey •e arkadaşlan 
allkad•rdar. Ba meaeleye niçin 
.. flkarmryorsaavz. Esnaf Ban
kuuada murakıp olan Abdlrrala
maa Naci Bey, kadmlan çalqbrma 
Jurdu batında bulunu ayni A b
dilrrab~an Naci Beydir. ., 

Necıp Bey, Ali Raza Bey Et
hem luet Bey ayağa kalktılar, 
bajırdılar: 

- Reia Bey, 16z •er meyiniz. 
mevzu haricine çık.yor. 

Salonda usuln müzakere bozul.. 
muıtu. Herkes söyliyor, bağırı
yordu. Reis mlitemadiyen çan 
çalıyordu. Fakat kimse dinlemi
yordu. Azadan Senihi Bey bağı
nyordu: 

- Mecliai terkederiz, mevzu 
haricine çıkma•nlar. leimiz Eanaf 
Bankaaıchr. 

Muhiddin Bey hararetlenmişti: 
- Maruf bir barcı, bir kafe

şantancı olan Dervişzade İbrahim 
Beyin belediyeye (6) bin lira bor· 
cunu kurtarmak için avukatlığını 
yapan yine bu meclis azasından 

olan zat niçin sesini çıkarmıyor?. 
Gürültüler devam ediyordu. 

Birçok sesler yükseliyordu: 
- Mevzu harici .e>z l&ylete

meyiz. 

Muhiddin Bey devam ediyordu: 
- Fırka kimsenin hususi ma

likanesi değildir. 

Fırka hepimhin öz mat.dır. 
Fırkadan olanlar, diye burada 
bir ayrılık seziyorum. Bu, doğru 
değildir. 

Ali Rıza B. bağırdı : 

- Bunu reddederiz, böyle 
birşey söylemedik. Malikine yok

.tur, milletin öz ocağıdır. 
. sut Şirketi ı,ı 
Güriiltüf er devam ediyordu ; 

vali bağırarak tunlan aöyledi: 
- Efend.ler Esnaf Bankası 

ile olan hususi mllnasebetimi 
söyliyeceğim. iki münasebetim 
var. Bir arkadaşım beş yüz lira 

aldı, ben kefil oldum, parayı 
\'eremedi, ben ödedim. 

ikinci münasebetim de ant 
şirketi için alınan alb bin liraya 
bazı arkadaıla?la beraber ben de 
kefil oldum. Süt tirketi meıele
sinde biz belediyeyi temsil edi• 
yorduk. 

Muhiddin B. Tasfiye istiyor 
İşte banka ile olan hususi 

müııuebetlerim bundan ibarettir. 
Süt ifindeki rolüm de budur. 
Benim şimdi teklifim tudur: 

Esnaf 'Bankasını tasfiye et
mekten baıka çare g8remiyorum. 
Bunu tahtı karara almanw rica 
ederim. 

Bundan sonra celse on dakika 
istirahat için tatil edildi. İkinci 
celsede azadan Mehmet Ali Bey, 
Galip Bahtiyar Bey, İsmail Sıtkı, 
Etem izzet Bey, Hikmet Bey, Ali 
Rıza Bey söz aldılar. Vali Bey 
cevap verdi. Etem izzet Beyle 
Vali Bey arasında münakaşa 
oldu. Mllzakerenin kifayeti için 
bir takrir yerildi. Takrir kabul 
edildi. Muhiddin Beyin teklifi 
reye kondu reddedildi. Emaf 
Bankaaınm 1eni Şehir Meclia 
içUmama kadar oldujıl halile 
mubafazuı tekarrtlr ettt Meclis 
pertembe ınnn toplanarak mllıa
kerahna deYam edecektir • .......................... --....... ------···---

Miikemmel bir halde bulunan 
fU kelepir arabalar Nbblrtu ı 
10 Bel!lrllk ve B. 14 Uplnde 

bir Citroen " torpedoau. 
2 Tonluk baskUllU bir• Fl•t., 

"Benne,, ı. 
Bu arabalan ıörmek lçla Ay ... 

pqa Elektrik şirketine mOracaat 
edilmeıJ. 

!'eklıflerin, 15 Mayıı 1934 tari
bhıe kadar kapalı zarflar içinde 
olarak Tilnel meydanında Elektrik 
Şirketi Umumi IOtiplitiae •eril meal. 

Sayfa 11 

Ço.cuklarını Satan Baba •• 
Gece Zevcesini Bıçak İle 

· Y aralıyarak Öldürdü 

Katilin çoculclcı;•ndlıd rumla' aldırtmaaaıtır) 
.. .. mış gelirken de Zabrtanm 11e>n 24 saatlik tarihi n~ y~mcge çagır al ' k getirmif, 

yeni bir aile faciasını kaydetti. bll' lıte prap b"t 8.ra bir yeni.al 
Bilanço ıudur: fakat tarap ı mış, k w 

- Bir aaae ~Udi, bir baba alınmak here kadın ıo ~g~ 
katil oldu Ye 6b&z kalan Gç ço- KÖnderilmif, anlapl.an bakkal 1~k: 
cuk ta Darülacezeyi boyladı. ce uzakta olacak ki kadık gedı 

Facianın amili tesbibçi İsmail miı, lamail Efendi ar .. ası?. ~ 
isminde bir ıatbr. Bu ıat 13 se- çıkarak bakm11 ve gor!°uş 
ne evYel (Evranya) isminde bir kadın ıokakta yabancı bıb ğıer• 
Rum lou ile evlenmiı. Anadoluya kekle konuşuyor. Kı~ıf, 8 r-
gitmi• evvela lzmirde, ıonra An- mıya başlamış ve nı.h~yet e~ 

.,., d" dü.x.A h'ddetıru yenemı· karada lokantacılık yaparak ça- on ıs .. ~man 1ırt··· ıibi zev-
lışmıf, iyice para kazanmış, fa. yer~k bıçalgmı tçe Kıgı chn ölmilt-

1 d ı b cesme aap amıf ır. 8 
kat son zam an ar a atan ula tü b b tutularak hapishaneye 
dön~Üf, burada ise talihi aksi :~deriı:u., biri emzikte olan ~ç 
gitm11 ve evde aakınb baılamış. gocuk ta Dariilacezeye 16ndcnl· 

Arbk kan kocanın araaında ~ 
ahenk yoktur. G~k lsmail ve gerek zevcesi 

HergUn kavga ile geçmektedir .. bakaL olarak tanınmakta, mu-
ve cinayete sebep olan da bu hitlerinde fena görülmektedir. 
sonu gelmiyen geçimsizliktir. Ba· Rivayete nazaıll!1 lsmail. bir aralık 
kımz nasll: iki küçük çocugunu Çıngene!ere 

Tesbibçi lsmail Efendi evvelki satacak derecede esrarkeşlıkte 
gece Uirayer) isminde bir dostu- ileri gitmiş bir adamdır. 

Adliye Yangın Yerinde 
Bir Kaza Oldu 

At:lllgenlrı ganrnıı dllfHlrlarına 11 .. ele, İ#• 61gle iplerle tırwuınıgor 

Dün ıabab saat 8,5 ta Adliye feryatlan arasında Mecit duvanD 
yangın yerinde feci bir kaza oldu. üstünden uçmuı ve ikinci kattan 
Rizeli Mecit isminde bir amele uzanan boruya çarpbk!•D .8fD!8 
28,5 metre yükıekliğindeki . bi~ bir ldılçe halinde kiremıt erm 
duvann üstünden uçarak tehlikelı llzerine dOmliftO!· b kutun 

V G.n.ıL ••~- • k ttaki ora. 811 
bir surette yaralanm. e wuane llDllCI a 'M • • Medt düıer 
hastanesinde tedaYi albna alanda. ilk bmm keatia• ıçın 

Hidiae fU tekild~ olmllflur. Y ~n- dO,ma llM~ aal kolunun 
gın enkuam teauzlemeyl Gıenne • v-:--kol kemikleri tuz gibi 
alan mnteahhit duvulan ,.kbr- bilek e kireçlere lranımıştır. 
mak için bin kiremit laeaabile ~al•d:;:. voradao ıeçea bir polis 
bunlann a6k8lmeaini g6tDr8 ola· eaainl Lendiaini kamyona koyaru 

k 180 k mektaclir. RI- muav a • • 
ra uruta ver hk GO.U..- haıtaneaıne nakletmı,. 
zeli Mecitle de bl:~~ ~k- tir. Bir muharririmiz din Meddi 
f.~Pd!:· :Y;J!.. Wlllde çr butanede görmtııtür. Konuşamı .. 
lıgm k el j .. in ae lıllrele, ae de yordu. Tedavi eden doktor Recai ıpca am e r- B 
b. erdiven yapıhmfbr. Amele ey : 
hır im bli·-"ı.. tehlikeleri göze - Mecidin sağ tarafına dilf· ura ara r- . 
alarak uzablan iplere aanlarak çıkı- tQğU anlaşılıyor. Sağ kolunun 
yorlar. Mecit te dün sabah bir ipe ve bileğinin kemikleri, aai kabur-
brmanarak saray tarafındaki du- galan kınlmıfbr. Baıında ve çe-
varlann llstOne çıkmıı ve kire- nesinde de derin yaralar vardi!'. 
mitleri &akmiye başlamıştır. Kar- Dimajl adamakıllı saraıJDUfb~· 
dqi ve diğer arkadatlan da ap- Sıhhi vuiyeti hakkında ~at'i b~ 
ğıda kiremit temialiyorlarm11- teY . .a,ıene~e~ maamafıh tehb-
Tam lla .,.ada ameJenia çıihkJan kelıdir. DemıftJI'. 
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Dünya san'at v~ rekabetinde bir misli daha bulunmıyan 
. ve rakiplerine dehşet veren: 

AY 
nın bUyük ve ıayanı iftihar muvaffakiyetini herkes hararetle tebrik ediyor. 

Tahtakurusu, sinek ve bütün Haıarab yumurtalarile kökünden imha eden FAYDA biitün milli ve 
ecnebi müesseseler, demiryolları, vapur kumpanyalan, şirketler, belediyeler, itfaiyeler, F ord kumpanyası, 
hastaneler, mektepler, bostanlar, tarlalar, gülistanlar, . bahçeler, çiftlikler muvaffakiyetle istimal ediyorlar. 

1/4 kilo 30 kuruşa, 1/2 kilo 50, bir kiloluk 80, alb litrelik teneke 350 kuruştur. 
Fayda satanlara: ~ilzüne ile yüzde on iskonto yapılır. Ecnebi markaları alırsanız satamıyacaksınız. 

Elinizde kalır. Pişman olursunuz. Yerli malı Fayda'yı severek satınız, vicdanınız bunu ister. 

Galata'da Karaköyde meıhur 

EBSELSİOR 
Büyük Elbise fabrikasında 

ısmarlama kostümler 

2 3 1/2 Liraya 
Kadın, erkek ve çocuklara 

KOSTÜM 
PALTO 

MANTO 
ve Muşambaların 

En müntahap çeşitleri 
Tediyatta Teshilat 

Mayıs 9 

RUB 
misin·z'l 

J - Dermansızlığı giderir. 2 - · Kansızlıktan ileri gelen 
çarpınhlarm önüne geçer. 3 - Yüzlere pembelik, kana tazelik, 
damarlara yumuşaklık, vücuda sağlamlık verir ... 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Yalova kaplıcaları dahilindeki Üçkardeşler gazinosunun icra 

kılınan müzayedesinde verilen fiat haddi itidalde görülmediğinden 
müzayedesi 10 Mayıs 1934 Perşembe glinU saat 14 de talik 
edilmiştir. Taliplerin o saatte Encümene müracaatları. "2283,, 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası ' 
Sirkeci Ebüssüut Caddesi No. 1- S 

Son sistem Amerikan, lngiliz ve Alman ıiateml karyolalar ve 
çelik Amerikan somyeleri İstanbul' da Selanik Bonmarşesi, Ata 
Refik mağazası ve Yerli Mallar pazarında, Beyoğlunda Luvr 
mağazasında ve fabrikada teşhir edilmektedir. 

Fiatlar gayet ucuz ve fabrikada ve sabf mağazaJarımzda aynidir. 
Boyaları hakiki lake ve muhtelif renklerdedir. 

~~~~-----------~(16412)-

Cildinizi besleyiniz! 
GENÇ GÔRONONOZ 

Nümuneıi iki gilo daha 
BEDAVA verilecektir 1 

Yabanc.ı Mala Ne Hacet? 
iŞTE SiZE EN MÜKEMMEL 

BiR TIRAŞ BIÇAGI ? 

i .· •,ı. 

l iDEAL 
TRAS· · _...,. 

&ıçAl İ-· 
. . 

5 gllndcnberl bedna dafıtılan bin· 
lcırce nGmuncyl tecrübe •den muhtı-rem 
Tilrklye ahalial "iDEAL. yerli tıraı bıçafı 
EN MÜKEMMEL H EMSALSiZ BiR TIRAŞ 
BIÇAGI olduğunu t•hadet etmektedir. 

sız DAHi BiR TECRÜBE EDlNlz. 
GiSrecekalnlz ki •iDEAL. braı bıçafı ılzl 
Omlt ettiflnlzden fazla mem•un •deccktlr. 

Her yerde Hblır. Flyab 5 kuruıtur. 
Toptancılara bllyUlı tenıılllt. •iDEAL. 

brq bıçaklan fabrlk•a l.ta11bul Yeni 

poıtahane arka11 lhıanfye Han No.3-4 

Ziraat Halk Kursları 
lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç hayvanların ıayam hayret 

,.ı1111 .. --------•-••1ııı.. bir mahsuln olan cilt "Biocel,. in D e n i z y 0 ı ı ar 1 ' haricen tatbikında, cilde 

~-----~ (16483)--

Erkek ve Kadınlara 

Bu sene mektebimizde açılacak olan Tavukçuluk ve SiltçUlük 
lwrslan 15/Mayıı/934 te baılıyacak ve bir &y devam edecektir. 
bersler baftad11 iki gün olup herkesin anlıyabi!eccği şekilde ve 

pmeli ve tatbik~tlı gösterilecektir. Kursları. herkes iştirak edebilir. 
Kayıt muamelesı hergün mektepte ve l.tanbui Ziuat MüdUrlüğUn-
4e yapalır. Kaydolmak ve fazla tafsilit Q İnıak isteyenlerin Mektep 

.:!_9fB iatanbuJ Ziraat MUdürlüğilne mDracaatları. (1944) 

Karacabey Harası Mi;dürlüğünden: 
Kilo Gr. Cinsi 

B 1.300 000 M-l .. Ot 
ıo. ı oo ~~~ c . ~ 
1. 7 55 000 li ·m.in 
9.180 Ol)() Vak•ım 

685 000 G~ :. l 
850 000 K n \ '1 traktar yağı 

50 000 Şehriye 
500 000 Makarna 

2 000 Limon tozu 
800 000 Sirke 

3 000 Kara biber 
2 000 Çay 

000 000 Sabun 
10 000 Çam fıstığı 
10 000 Kuş üzümü 

500 000 Hoşaflık razald üzilmO 
5 000 fi ararot 

30 000 Pirinç unu torba 
15 000 irmik 

2 000 Kimyon 
2 000 Yeni Bahar 

8.000 000 Tuz 
1.000 000 Kesme .şeku 
ı.ooo ooo ~P~ 
5.000 000 Zeytinyağı 
2.000 000 Pirinç 

75 000 Kahve 
Yukarda müfredatı ve mlktarlan gösterilen yirmi bir kalem 

'rzakla altı kalem mevaddı müşteile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa günü 24/Mayıs/934 Perşembe günü saat on beştir. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin Bursa, Balıkesir ve lstanbul Bay
tar Mildürlüklerile Hara MUdUrJUğüne müracaatlan ve taliplerin de 
wminatlarile birlikte mUnakua ailnll Harada bulunmalan Uin 
elunur. (2092) 

l Ş L E T M E S I gençliği iade eder. 
Acenteleri ı Karaköy K6prllbat Viyana Tıp Fakülteıinden Pro-
Tel. 42362 - Sirkeci Mühllrdarznde feıör Doktor Steaıjkal, cilde gençli~ 

1
---•Haa TeL 22740 

1
--- iade eden şayanı hayret keşfini iliin 

... etmekle, bütün dünyayı hayretler için· 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 9 

Mayıs 

Çar,amba 19 da Sirkeci 
nhbmındao kalkacaktır. "2332,, 

MERSİN 
Sür'at Yolu 

KONYA vapuru 11 
Mayıs 

Cuma 11 de Sirkeci nhb· 
mından kalkacak. Gidişte izmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö· 
nlişte bunlara ilaveten Alanya, 
Klillük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. {2337) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 10 

Mayıs 

Perşembe 19 da Sirkeci 
nbtımıodan kalkacaktır. (2338) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

GOLCEMAL vapuru ıo 
Mayıs 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak .. 
tır. (2339) 

de bırakmıştır. "Biocel,, denilen bu 
mahsul geno hayvanlardan alınıp, mü
kemmel surette teksif edilmiı harikula
de bir nesiçtir. ProL Dr. Stejskal, Bi
ocel'i 55-72 yaşındaki kadınlarda, ciU 
besleyici tecrübelerinde kullanmııtır. 
6 hafta zarfında bunııukluklar tama
mile kaybolmuı. • (Buna ait maluma
tı Journal Medical de Vienne'de o
kuyabilirsiniı..) - Tokalon müesseseal 
bu mahsulün münhasıran kullanmak 
hakkını satınalmış, Prof. Dr. Stejskal'ın 
formülünll tevfikan " cilt gıdaaı pe~ 
be renkli .!okalon kremi,, nde, cildi 
besleyici dıger maddelerle birleştiril· 
miştir. "Tokalon kremi,, nin mütema-

1 di surette iıtimali ihtiyarlanmış ve sol
muş cildi süratle gençleştirir, buruouk
luklarını giderir, yüzün yumuşamış, çök
müş etlerini kuvvetlendirerek sıklat· 
tırır. ''Tokalon kremi,, sayesinde, 50 
hafta, 50 yaşındaki kadınlar, birçok 
genç kızların bile gıptesini uyandıra; 
cak bir ten edinebilirler. 

"Cilt gıdası pembe renkli Tokalon 
• (Biocel) - yeni kremi,, ni akşam ya• 
tarken kullanınız. Siz uyurken, cildi • 
nizi besler genlegtirir. Sabahleyfo 
"cilt gıdas;,, beyaz renkli • (yağsız) • 
'Tokalon kremi,, ni kullanınız, cildini• 
zin geoişlenmia mesamatı ile siyah nok
talarım giderir ve pudraya mükemmel 
bir esas te~kil eder. (14960) 

MECCANEN: lstanbul 622 
posta kutusu adresine "F,, 
rumuzile 6 kuruşluk bir posta pulu 
gönderildiği takdirde derununda bir 
tüp gündüz Tokalon kremi, bir tüp 
gece 'l'okalon kremi ve (arzu edilen 
renkte) bir kutu 1'okalon pudrasını 
havi lüks bir kutu moccanen hediye 
edilecektir. 

_... •• ı :=a ••••••• l;.ti •••••• '" ..... .............. 

Son Posta Matbaası 
Sahibi: Ali Ekrem 
tletriyat MGdGrl ı Tabir 

''KURTULUŞ,, 
Biçki ve Dikit Dersanesi 

'Müdiresi Mm. Papazyan 
Haftanın 4 aGnG kadınlara, 2 g(l. 

nü erkeklere, gGnde Gçer aaat fran .. 
11z usulile biçki ve dikit doral tedrfı 
edilir ve 3 ayda Maarifçe muuddak 
diploma verir. 

Ferikay Topeilıtn US No. Papaa-
1an aparbmaa. (16494) 

Kadıköy sulh ikinci hukuk 
mahkemeslndens 1 inci Kolordu 
57 inci Fırka birinci tabur ikinci bölük 
kumandanı olup İzmirde 8 Kanunusani 

928 de vefat etmiı olan topçu yllı· 
baıısı Nuri Be1 ıulbünden olmUJ ve 
müteakıben vefat etmiı olan Nuri Bey 
zevcesi Belkıs hanımdan doğmuo 18 
yaşında Fatma Retika ve 11 yqında 
llô.rika ve 7 yaımda N emika hanımlara 
umuru vesayeti ifa ve medeni tasar
rufiarda küçükleri temıil etmek · üzere 
büyük anneleri Kızıltoprakta Şehirkô.h· 
ya sokağında 38 No. lu hanede mukime 
Hatice hanımın vasi nasp ve tayinine 
vasi hakkında kabili itizar ve alakada

ran hakkında kabili itiraz olmak üzere 
1-5-934 tarihinde kara.r verilmit oldu.. 
ğundan kununu medeninin 871 inoi 
maddesine tevfikan ilan olunur. 

Or. HORHORUNi 
Eminönii Valide Kıraatha~es~ 

~--~yanında• (16513) ::.J 
lstanbul ikinci lflls memur

lujundan: Bir müflise ait ve aktariye 

ile ecza, esans vesaire açık arthrma 
suretile 'l'ahtakalede Şekerci sokağmda 
Kebapçıbanındaki depoda 12 Mayıı 

934 ve 14 Mayıs 934 Pazartesi ve bit• 
mediği takdirde anı veli eden günlerde 

saat 14 ten 17 ye kadar devam etmek 

üzere satılacakhr. lstiyenlerin mahallinde 

hazır bulunmalan ilin olunur. (16648) 


