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'Gönderilen evrak iade olunmaz 

• 
• Yeni "Çiftçi ve işçi,, · fırkasının programı bütün sai 

1 il erbabını kucaklıycicak geniş bir mahiyettedir. Bütün müterakki 111 

milletlerin programları tetkik oluiıuyar ! ~~ .............. .. 
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~ Ne istiyorlar? ıhrJak~ılar:m•Jz: Kurtuluyo:mkaşsatiz!.. Belediyede 
' İşlerin gayet yolanda ' ID~l ıman şır e istifalar! 
olduğuna, halkın re- ışe başladı! 
lah ve saadet içinde 
yüzdüğünü mü söyle-

mek lazım? 
Arif Oruç 

Hükümet gazetelerine bir 
parça mutedil ve insaflı 
olmaları ta·ulye olunur. Mu
halif gazetelerin yapamadık
ları, munıif davrandıkları nei• 
rlyat, aksine olarak en ciddi, 
en ağır baıh olma11 icap eden 
hükümet gazetelerinde görül
mektedir. 

Bu derece asabiyete kapıl
manın, bu kadar sinirli gö· 
ri.'nerek ıağa sola yıldırımlar 
yağdırmanın manaaını anlıya· 
bilmek cidden . müıküldür. 

iki gazete arasında en çir· 
kin, en iğrenç küfürlerle baı

lıyarak, İıtanbulu Ukıindiren 
neırlyat arasına diğer mu-
halif gazeteleri karııtır· 

mak iltemenin, onlara da 
uluorta yürümenin, hikmeti 
ne olabilirdi? Bunu teferrüı 
edebilmek te imkan 
de bulunuyor. 

İş şirketi prensipleri arasında inhisar 
maddesinden hiç bahsetmiyor! 
Bütün memle· 

ket tüccarı uğruna 
feda olunarak tetkil 
edileceğini yazdıi!ı· 

mı:ı: "it limltet" tir· 
keti nihayet dün res
men faaliyete baıla· 
mı ıtır. Bu ıirket 
hakkında bundan 
evvel her ıuretle 

bahıetmio ve akıbe
tinin liman lnhharı 

tirketıne dönmiyece
ğinden emin olma• 
dığımızı yıızmııtık. 

Şirket, dün, 
matbuat ve tücca• 

Yeni ihracat ıirketinde mühim rol 
oynayacak olan lı bankası 

ra gönderdii!I matbu ıirküle· 
rinde ıtrketln memlekete ya
pacağı hizmeti ve ticareti ha
riciyeyi fevkalade inkiıaf 

ettireceğini bildir~iıtlr. 
Jlu sirküleri görenler der

hal büyük bir hayrete • • 
müılerdlr. Çünkü: ai'ikülerde 
yalnız memlekete yapılacak 
hizmet zikredilmekte ve bu 
yüzden mahvolacak olan 
tüccarın da mallarını kontrol 
etmek noktası mesküt geçil· 
mektedlr. 

nln bir an evvel bir neticeye 
irlıtlrllmeıl için Ankarava bir 
heyet !zamma karar vermlt· 

!erdir. Bütün tüccaranın kanaati: 
inhisar ıeklinde olan bu tir 
ketin limıı.n tlrketlnin uğra· 
dığı a\Ji1'ete :uğrıyacağı nok· 
taııtnda toplanmaktadır, 

Bütün mütekait· 
ler istifa etti! 

Vali Ankaraya gitti 
Belediyede çalııan müte· 

kaıt memurların lttlfa ettikle· 
rl haberi teeyyüt etmlıtir. Bu 
münasebetle Belediye reis mu
avini Hamit B. diyor ki: 

- Biz bu memurlarımı~a 
eıkiden maaılarını ücrete tah
vil ederek veriyorduk. 
(Devamı 5.inci sahifede) 

Tuhaf bir balon ! 

Zeki çeki
liyor mu? 

Kıymetli futbolcu bu 
balona anlatıyor 

Şanlı futbolcumuz Zeki' 
( Yazısı 5 inci sahifede) 

••••••ıl.ll•••••••••••••••••••••••n••••••••••••ıın•••••• 

Yeni Fırka 
Programını, bütün dünya Çiftçi 
ve işçi fırka programlarını tetkik 

ederek hazırlamaktadır 
Yakında hükumete verip faaliyete geçecek 

( Çiftc;i ve işc;i ) fırka- 1 Bu programlar memle-
sının teşkili takarrür etti· ketimizın içtimai bünyesine 
ğini efklırı ı.ımumiyemize ve ihtiyaçlarına göre tadil 
tehalük ve müsareatle ve mezcedilerek Yeni fır· 
bildirdik. MemleKetimizin kanın programı tesbit olu-
bütün slıy erbabını ve nacaktır . Binaaenaleyh 
binaenaleyh memleketin Halk fırkası gazeteleri 
en büyük ekseriyetini önlerinde bütün dünya 
temsil edecek olan Yeni çıfic;i ve işçi fırkalarının 
fırkanın mutasavver prog· programları tetkik edile-
ramından da bazı maddele- rek çıkarılmış müdevven 
leri neşrettik. Tellışe dü· ve etraflı bir program 
şen Halk fırKası ga· görecekler ve o zaman, 
zetaleri ilk ağızda bu prog- Halk fırkası programının 
ram maddelerinin derme ne kadar derme çatma ol. 
çatma Lolduğnnu ileri sör- du~unu anlayacaklardır. 
düler. Çünkü alışmadıkları Program tesbit olun. 
şeylerin kepdilerine öyle duktan sonra hükumete 
gelmesi gayet tabii idi. resmen müracaat edile. 

Halbuki Yeni fırka prog· cek ve herşeye rağmen 
ramını mütehassıs bir Yeni f ırka faaliyete geçe· 
heyet hazırlamaktadır. cektir. 

Yunanistan, Romanya, (YARIN) dür.den itiberen 
Bulgaristan, Rusya, İsviçre, yeni yol ve hedef üzerin· 
ltalya, lngiltere, Almanya de yürümeğe başlamıştı r. 
ve Amerika milletlerinin Fırkayı teşkil edecek şah. 

çiftçi ve amele partileri· siyetler meselesine gelince, 
nin programları getırtilmiş, bu da kanuni beyanname 
bunlar üzerinden tetkikat İstanbul vilayetine verildiği 
yapılmaktadır. zaman anlaşılacaktır. 

lıtenen ıey nedir? Hükü
metle, Halk fırkası ile alakası 
bulunmıyaa gazetelerin ıus· 

maları, hükümetln her yapıp 
ettiğini alkıılamaları mı? Yoksa 
memleket itlerinden bahsedilir
ken, her tarafta kum deryası gi· 

Fakat Tüccar bu sirkülere 
hemen hiç ehemmiyet verme· 
miş ve hükümet nezdinde bu 
ıirketin salahiyetlerinin tah· 
didi hakkındaki teıebbösleri· 

Bi~ iki tüccarın cebini dol· 
durmak ve · varidatı pek az 
olan lı bankaıının varidatını 
çoğaltmak kaıtıle teıkil olunan 
bir ıirket memlekete çok za. 
rarlı olacakbr. Çünkü birçok 
tacirlerin harice ıevkedecekle· 
rl mallar vaktinde kontrol edil
emlyecek ve böylece geri kaltna• 
sına ıebep olunarak mühim 
zararlar görülecektir. 

Dondurmacı kal- Talebe yurdundaki hadisenin sebebi ne? 
bl para pul kaynadığı mı? Alıı ve· 

rlt bolluğundan esnafın ağızları 
kulaklarına gittiğimi? Lehülhamt 

Türkiyeuin dört köşesinde tek ç_ocuklarınızı iyi muhafaza . ediniz! 
binden vuruldu! IY l 6 Ef d• . . urt:tan en ı nıçın 

lııiz kalmadığı mı?Vergilerin faz. 
laıile tahsil edildiği mi? Devlet 
bütçesinin dolup taıtığı, Av
rupanın Türk mallarına fev· 
kalade rağbeti artmak itibari· 
le, ihracatın yüzde Bin arttığı 
mı yazılmalı, ya mı yapılma· 
bdır1 

Bunların her biri, günün 
bet valı tinde durup dinlenil
meden yazılsa, hatta çarıı 

pazarlarda tellallar bağırtılsa, 
halk kanar, inanır, muhalif 
gazeteler tarafından zehirlenip 
kandmldıklanna iman geti· 
rirler mi sanılıyor? Şayet böy
le ise, adetleri herhalde mu· 
halif gazetelerin üç lıeı mis· , 
line varan hükümet gazetele
rinin neşriyatı, neden kifayet 
etmiyor? Burası da malüm 
deiildir. 

Gün geçtikçe, kaybeden k~'l
marbazlar gib', slnlr!eri gerilen

. !erin, asap bozuklukları içinde 
, ıayık'ayarak atıp tutmayı §ld· 

detlendirenlerin, netice itiba
rile muvafakat hesabına (hü· 
kümele ne kazandırdıkları 
cidden m'erak edilecek ıey
lerdendir. 

Kendisinden vaziyeti iti· 
barile ağır baılılık beklenen 
gazeteleri okuyanlar, halkı 

biribirlne katarak yeryer ihti· 
laller çıkarmıya çalııan, azılı 

ve gözleri dönmü, Anarıistlerin, 
lsta,nbulu aarıp istila ettik
leri vehmi kar1111nda ıüpheslz 

(Devamı Sinci ıayfada) 

Esrarengiz suretle 6 
. çocuk. gaip! 

. Istanbulda bir Düseldorf canisi mi 
türedi? korkunç şayıalar var •• 

' 

tardedildi ? 
1 

1 

1 
l 

1 1 

Bıı günlerde lstanbul eı- ı olmaktadır. 
rarengl:ı; bir hadiseye aahne (Devamı 5 inci •ahifede) 

Katil odabaşı Salih ve cina• 
yetin ııuku bulduğu yer 

Unkapanında dün bir ci· 
nayet olmuıtur. Hüseyin Bey 
hanı odabaım Salih on altı 
lira borçtan dolayı dondur· 
ınacı Hasanı katletmiıtır. 

(Tafsilatı 3 üncü sahifede) 
Müessif bir hadiseye aahne olan Tıp tale!ıe yurdu binas ı 

(Ta fsila t ı 5 inci sah.lede) 

J '~ ebas mu, tacir mi, politikacı mı, gazetecimi, fırkacı mı, avukat mı, sarraf mı, milyoner mi, jarnalcı mı, ı 
yavuz .... mu? Anlaşılmaz vehbinin kerı'akesi 

Evvela böyle tamtakır velamauğır önünde 
kırmızı küllahı hplno:ı: aıbı düıünürken. 1 Fırka yütu kulum dedi ve 

keıildi. 
birden karun 

1 
Fakat hala gö:ı:ü parada olan bu akilüaervet 

ve ıaribülleylin gözünü acep ne doyuracak? 

' 
• 



• 
Sahife 'l 

4..,.... 

23 Nisanda lzmite 
har ket edildi 

Hükumet bir beyanname neşre-· ı 
derek isyanlara sebep oldu 

Müdafaai hukuk taazzuv ediyor - Hüku
metin bir vesikai tarihiye olan beyannamesi 

Vehbi, Yusuf Kemal Beyler· 
den mürekkep bir heyet A a· 
doluy haraket etli. 

Kuvvayı Mılliye bu tarllıte 
çete il de t p lllsl rınuıa 

gı çn dü~manı iı'aç ecliyordu. 
23 Nııanda Anadoluda Bu· 

yük M il t M clisi kurulurken 
Dürri zade laıni fetvasmı 

ısdnr etti. 
Bu fetvanın sonu şöyledir: 

"Emri Alideıı Jpnra halfı 
inat "VC fe•atlarında ısrar e
deri r is nıezbur' arın habfı· 

cetlerinden bılat ve ıerrü ma· 
~arratl rmdan tahliııl ibat o· 
lup "Fek Ulu elleti tebgi hatla 
t ci ili rlllah. nanı ke· 
rlmı mu lbince katli ve kıt· 
l\lleri mef u ve farz olur u? 
Leyan buyurula: 

lcev p Allahü tuala alem 
olur. 

l\tlc_ftc-hjj fakir 
D Urrızaac E .,,sej l ıt 

Abdul/;ıh Af,anhııma 

Ferit p.,,a her taraftan iti bu 
kadar yoluna koyduktan ıon
rıı Kuvayı Milliyeye kaııı fet
va mutjblnce bir ordu teıkil 
elti. 

Bu ordu teıkılitı (çin bü-
tün meal ır ta ılsat ıırfedil· 
m ki.!: idi. 

(23) Nisanda bunlar hmit· 
t n bar ket ellıler. 

Mi'li kuvvetler günden gü· 
ne yo'un ı(rdiğı içip bu p rıı 

ile ş .. tm alınmış bir ıü ü io· 

rnııı ad me göQderdi, Mecliıi 

uı n .da fe hohııımuı 

\'azan. ~bık llalk rırkaşı ıızasınılan 

Bu sırada lıtanbul ve An· 
nadolu arasındaki tr,lgraf mu· 
haberııtı ke ildi \"e milli as· 
keri huekat daha ıumüllü 

bir ahiyet aldı. 

Yavaş yavaş taazzuv 
lstanbuldil da Müdafaai 

hukukun yavaı ya aı taaz· 
zuv ettiii zamıın bu vakittir. 

Kürt Mustafa, Anzavur 
hatıl harıl Vah ide!tin için 
çalışıyorlardı. 

Bazı yerlerde isyan 
Bu aıradıı Bolu, Konya ve 

yozğatta bazı ıerkeşlikler zu
hur etU. 

( Büyük Mıllet MecHılnin 

j:IO T eırini evvel ve ı Teırinl 

s ni içtimalarında Babıalinin 

mahut telgrafları müzakere 
edilmiı ve bu hAdiıat r.ıevzuu· 
bah ' olmuıtur. 

Vahdettinln ve Babıali hü· 
kümelinin en son cinayetle· 
rlnden olan bu vekaylin taf· 
silini tarihe birakıyoruz. Biz. 
umumiyetle hakikatleri ıarih 

bir aurette anlatabilmek için 
bu zaman cereyan eden ha· 
disatın b r hüla nı ~ pıyo• 

uz, 
Beyanname 

HükCımetln bundan evvd 
helka hitaben neırettlğ be· 
yanoame de çok §ayanı ltikkat 
bir vedkai taıhiycdir. 

HukOmet diyor ki: 

Adliye 
Vekili 
Adliyeyi teftiş 

ediyor! 
Bir kaç guodenberl ~eh· 

rim'zde bulunan Adliye veki
li Yumf Kemal B. dün Üı
kü\lar Adliyesini teftiş etmiı· 

tir. Ayni zamanda Adliye mü· 
fettlıi tarafından Üsküdar icra· 
~ı muamelatı tetkik edilmek
tedir. 

Vekil B. in Ankaraya bu 
ğün hareketi kuvvetle muh
temeldır. 

• • 
sergısı Bari 

Jf enüz iştirak edip 
etmiyeceğinıiz belli 

değil 
Bari' de açılacak olan 2 in

ci Şark niimune sergisi için 
Ticaret odası ıarfı faaliyet 
etmektedir. 

Şehrimize duvar ilanları 
asılmııtır. 6 Mayıstan 21 
Mayısa kadar 15 gün 
devam edecek olan ser· 
giye hükümetln ittir!'k ce· 
vahı ofis müdürlüğune gelme
m~ıtir. Ônüpıüzdeki Cumarteıi 
günü yapılacak olan ofis ko· 
mile iç'imaında ofisin Barl 
sergisi hakkındaki nQktal 
nazarı teshil edilecek ve İk· 
tıs.a,t vekaletine blldirilecektjr. 

Adliye kadrosu 
Adliye Kadrosunun bugün 

gelmeıi kuv\·etle muhtemeldir. 
Gelecek kadrpya pazaran de
ğitiklikler o!;ıcağı Adliye me
hafilinde kuvvet le :zannedil· 
me dir. 

15 günde cüzdan al
mıyan e~naf cezala

nacak 

YARIN'-

1 Vali muavini Fazlı Bey 
'tiraf ediyor 

Eytamın çektikleri Muhassesatı 
tiyenin lağvından mış 

za-

Eytam ve eramil maaıatı· 

nın tevziatı henüz bitmemiı· 

tir, Bir hıızirand:.n beri ve· 
tandaıların çektiği azap, gör· 
düğü müıkilat binlercedir. 
Hatip tevziat intizamsızlığın• 

dan tevellüt eden izdihamlar· 
da vall\ndaıların kolları, ba~

ları kırılmıı ve hesabı, 

tutulamıyacak kadar da ba
yılanlar olmuıtur. 

Bu yüz kızartıcı mesele 
hakkında tedbir alınıp alın· 

madığını Vali muavini ,Bey
den aord k, Verdiği izahatı 

aynen yazıyoruz: 
- Mütkilita ve izdihama 

memurlar dei!il muhaue&alı za· 
tiye dair &inin tam maaıların 
tevzi edildiği •ıralarda lagve·J 
dilmlt olması sebebiyet ver· 
mittir. Çünkü bu dairenin il· 

• 
1 

-gası hakkındaki emir 22 Ma· 
yııta tebellüğ edilmiı ve bu da· 
renin bütün iıleri ancak sekiz 

gün gibi kısa , bir zamanda 
Defterdarlığa teslim edilmiştir. 

Maaı it~erile meıgul olan 
maliye memurlarının da 30 
Mayıata mal müdür:üklerine 
tayin edildiklerini nazarı dik· 
kate alırsak bu işte mumur
ları değil, devir müddetinin 
azlığını kabahatli tutmak la· 
zım gelir. 

Fakat ıunu da ilave ede
yim ki, bundan böyle yapıla· 
cak tevziat Muhassesatı zati· 
ye daireaininkinden de daha 
muntazam olacaktır .• 

Maaşların tevziine bir iki 
8Ün daha devam edilecektir. 
Dünkü tevziat çok munt ... zam 
olmuıtur. 

·kmetB. 
dava etti 
aya gitmediği 
addedildi 

Hikmet 8. B r 
müstafi • • 

ıçın 

Kadriye Hanımın kendisini ı fazla alakadar bulunmakta-
' isticvabı esnasında tahkir edil· dırlar. • 
' diğinden bahsile Müstantik Hik· Hikmet Bey aynı zamanda 

met B. aleyhine dava açtığı ve Buraadaki vazifesine gitmedi-
Hikmet Beyin ~nerede oldujtu iti için vekaletçe müstafi ad· 
malüm olmadığından tebliğat dedılmiıtlr. 

:vapılamadığı malümdur. Hikmet B., haber aldığımı· 
Hikmet Beye bir kaç za ııör~ Adliye vekô.lefi aley-

g\jn evvel Günanda tebligat hine kendisini usul.üz olarak 
yapılmııtır· Hikmet Bey Bursaya naklettiği için da va 
dün şehrimize gelmiıtir. ikame etmiıtir. Bu davayı Şü· 

Çarıamba günü yapılacak rayı Devlet tetkik etmekte· 
On beı güne kadar men· olan muhakemesinde ağırce· dir. Şürayı Devletin Adliye ve· 

sup olduğu cemiyetten hü.,iyet zada hazır bulunacaktır. Şeh· kaletine gönderdiği layihaya bulunduğu için hükumet bu 
çıılııııınd biisbji.tüp hür ve 
müstekil kalmıoh. 

"De~leti Osmaniye bugün 
mi~li görülmemi§ bir muhatası 
içindedir. 

(Devamı var) 
ı cGzdanı almıyan e~naf tecziye rimizin hemen hemen bütün Vekalet henüz cevap veı-me-

ı..~~.i! ... ~.~~.ı.~~; .. ,. ................... ., .............. ~!.?.~.~.~~.~~~~~.ı .. ~~ .. ~.~.~~.i.~~ .. ~~~ ...... ~:.~~:~: .......................................... . 
Hayvan or ası Bele- ·oa ülfünunda :tasarruf! 40 kişi 

-

9 Haziran 

Dereceli 
ölüler 

-
Mezar1ıklar işi 
adlı yürüdü 

Belediye mezarlıklar mü· 
diriye ti mühim L bir faaliyet 
arefesindedir. Üç büyük me• 
zarlık !esil edilecek, ve bu 
mezarlıklarda ölülerin defni 
için üç derece üzerinden mu· 
ayyeo para alınacak Bundan 
baıka yine ayrıca aile mezar· 
lıklarıda tahsis edilecektir. 

Müdiriyet bu güne kadar 
bir hayli tetkikatta buluoı:nuı· 
tur. 1 

lık defa eıki mezarlıkların 
ıslahı düıüaülmüt i~e de top 

rağın cesedi az b'r zamanda 
eritmediği görülmüştür. 

İkinci bir manide eski me· 
zarlıkların tanzimi icrasında 

aile mezarlıklarının kaldırıl· 

mak istenmesi, her halde bir 
takım müıkülatı mucip o!a· 
caktır. 

Üçüncü bır sebebi de za· 
ten mevcut mezarlıklarınıehri~ 
ortasında olmasıdır. 

Belediye bun1arı her fır· 

salla kaldırmak niyetindir. Bu 
maniler dolayısile yapılacak 

mezarlıklar 1star:.bu:u:ı üç mın· 
tıkas:na dağıt· lmıştır. 

1 - Beyoğ'u Şişli tram
vay müntehasından biraz ile· 
risi Büyükdere, yuluna 
giderken. 

2 - İstanbul tarafında 
Su'7 haricind ·, - - -

3 - Üsküdar tarafında. 
bu mezarlıkların büyüklüğü 

ı İstanbulun nüfus ve ve!iıatı 
\ adedine göre tesbit edilecektir. 
1 -~ 
\ Grevciler inadediyor 

Tevkifhanedekl iki idam 
mahkümunun açlık grevi 
yaptıldarını yazmııtık. Dün 
de bu iki grevci gre:vlerine 
devam r ettiklerinden Tevkif· 
hane tabibi tarafından zorla 
aıağılarrndan tırmga ile et 
6uyu zerkedilmlştlr. Mah· 
kümlar yanlarına gelen gar
diyanlara hakaret etıntkle· 
dirler. 

iktısat 
diyeye veriliyor! Bir ktebin senei devriyesi için 

Emin Parise gıtti 
Ticareti bahriye- Meclisi niçin top. 

İktisat veka etini bu fikre müt -
• 
ıyor mayii olduğıı söyle 

}J yvan lx>rs umn azi-
.,-etlnin ne f-'kil -a1acaj!ı gene 
münak ıa ev:ı:.uu olmağa 

has! mıı'ır. 
H yvaJ) lx>r HUllll Bel aı. 

y ye d vr ltc~i k vvetle 
t;ıytdir. 

&aseı:ı, evve'ce de ~e • 
diye iktııat kiıletine mıı.r,... 

\ et l tj. Bu müdd tin iıı;lül 
elroe•I zerine Belediye yeniden 
J•u hu na arfı faaliye ebat· 
lamı tır. 

Ma 111.afıh Hayvan boua-
ı.a•ıı Belediyeye tle.vri 1 kkın

da Ti aret müd rliiğüne he· 
nüz. iktıaat vekiletinden 
bir ' 'ar akı o'.mamııtır. 

caatla büyle .bir talepte bu· ı 'f ~ret :üdirl Muhsin B. 
u ıbuwet.a muharrirlqı.'ze ô.U

dc'ki 9'e)'t.Jıalta bulunmuıtur: 
- Bu bapla resmen bir 

:ıCın!" alüaıata malik değili , 
lktı.at ı.oeiciletinin nokta! 

nazarı hakkında da bize bil· 
dirilmiı bir ey yoktur. 

lunmuvtur· Hi.\ttfı, o ~a 
iktısat vek j Mustafıı Ş. ef 
B. de bu ftl.ire tema~ s· 
lcrmlftl. Y 'nıı:, bu J kıri, 
lütçe &ene nin lı tamırıda na• 
:ı:arı itibare alınmas,mı kabul 

Belediye 
Nihayet bir dair.e 

açıyor 

BefiklH.la y~i açıı..cak 
Belediye ,.ubel!ain noksanları 

llımal edil,ıııiıUr. Re.i6icümhur 
Hz nln tatdiklne arzedilen bu 
~s.le düa tudik edilerek 
1 t bwl Belwlfeıine günde· 

r 1 Jt r. 

D~ha evvelden ka.drosu, 
bütçeıl teabit edılmit o!duğun· 
ıian yakında faaliyete baılıya· 
-\ır. 

J 

Mavunacılar 
Liman şirketinden el'

aman djyorlar 
Lmıan wketi'e ,pıa vuna.. 

cılar ıtraımda bir Jhtiliı.f çık· 
mııtır. Liman tirketi yeni bir 
ta\iı;ıııat.rıaıııe ile .nıav\Wacılara 
ücret :vermek llliyor D!J.Quola 
.ı;ııa vunac.ıl rı r amele ;gibi 
çalı tıra _,çalıftırmadıgı giin· 
ler crefü•I ektir. 

Ma:v-ç_tlar bu talimatna
meye tamamlle muhalif bu
lunmaıktadırı._.. l'u ~aae· 
~ • ~ .IMlıO._CJ !Uta· 
ların,:bn ·a. arkı.tlaıını, hak· 
!arını ;korumak lçlıı mümeasll 

ıeçmlı,birde avukat tutmuılardır: 

o,,...ulfünun emini M. Ra· 
~ltB. bugün Franıaya gltı:nittir. 
M. Raıit B. Parl le "Ko lej 
de Frans,. ın "300. cü seneyi 
devrlyeıl mGouebetıle yapı· 
lacal( büyük merasimde Da· 
.,. lfünunu uzu temıll ,edecek· 

tir.M. a itB.bir kaç gün kalacaııı 
j fransada üteaddit. Darül· [ 
'fünunlarıda ıı:lyaret edecek 

V.apurcular 
Odaya cevap vermedi 

Seyrisefainle vapurcular 
birlijii arasında itilafın aklin· 
den ıonra, tüccar tari(elerin 
pahalılaıtığından flkayet edi· 
yor. Maamafib, bu şikayetler 
den rt en Ticaret odası malü
mattar değildir. Çjjnkü, tarife
lerin yükseldijinden müıt.ekl 
olanlar bu huaustaki dütünce· 
\erini Ticaret odasına bildir
memiılerdir. 

~ alnız, bu meııelenin ıa· 
yanı dikkat tarafı, itilafı ya-

i pan!ar yani vapurcu!arla Sey
risef ain Ticaret odjuının istim· 

zacına hiç hir cevap verme· 
m tlerdir. 

Vilayet hey.eti toplandı 
Viliyet idare eyetl dün 

Vail mua vinl beyin riyasetin· 
ele içtima et ın1Jl1'. içtima 5 
ıaat devam ,etmlt ve ~<ibll!lll· 
!ere ait bazı meıeleler hallo· 
lunmuıtur. 

ve bir takım tetkikatta bulu
nacaktır. 

Bu mü'lasebetle dün Da
rülfiinun dlv~nı çok az ıüren 
bir içtima yaptı. Bu içtimada 
münhal bulunan Tıp fakültPsi 

emrazi dahiliye müderrisliğine 
Tevfik Salım Paıayı, Edebiyat 
fakültesi kurunuvüıta tarihi 
müderriıliiine de Behçet ~y
lerl intihap etmlıtir. 

Hüviyeti 
Anlaşıldı 

Evvelki güıı Aksarayda 
Tı-amvaydan düıerek ölen 
'70 yaılarında kadınin hüvi· 
yetlal Polis teılıit et mit, ka· 
dınıo Trabzonlu olup Kadıkö· 
yünde ikamet ettiği anlatıl· 
mııtır. -·-
Ticaret ınüdiriyeti mu· 
amelatına J>akılacak 

Jktln.t vekaleti müfettitle· 
rinden Şakir B. Ticaret mü· 

dlriyeti muame! atını teftiı ~ 

haflamııtır. -
,4,ıtalyada Belediyenin 

kasasını soydular 
Aaıtalyada Elmalı &ledi· 

ye d•lreılne hınız jlir.aıif, 

kaaayı bançeye çıkarmıı ve 
ısınd,e mevcut 39 ltrayı alarak 
kaçmııtır. 

den açığa çıktı 
Reis muavinide açıkta 

Ticareti bahriye müdür-
llüj!ünün kadrosu gelmiıtir. 

Yeni kaf:oda (40) mem~r 
açıkta kalmııtır. Bun!aı- me
yanında Liman reisi muavini 
Nazif Bey de vardır. 

Ticaret müdiriyeti lı adro· 
w da aynen ipka edilmiıtir. 

Hem memurların adedinde 
tenakus yoktur, hemde maaı· 
!arda! 

Borsanın vaziyeti 
Çok fena 

Zahire bornsınıo mali vazi· 
yelinin aaliıh bulup bulmıya
cağı hakkında tereddüt ve 
kaydı ihtiraziler devam edi
yo•. 

Geçen!erde, Ticaret oc1a;ı 
Zahire borsuma ( 4000 ) 
lira a varu l"ermlttir. F nka t, 
geçen sene ve daha evvel de 
ticaret odası zahire bonatına 
yardımda bulunmuıtu. Şimdi 
borsa Ticaret odaıına minbay
selmecmu (20,000) lira borç· 
ludur. 

Emniyet 
müdiri gelmiyor 

Enlyetl umı,mılye ~iri 
'Ievftk Nadi beyin ıehrimlze 
geleceği ıayiaaı mevsuk mem· 
badan aldığımız malumata 
nazann asılıızdır. 

lanmıyor? 
Ali lktısat meclisinin tep· 

lanmamaımda bazı amlllerin 
mevcut olduğu ıöylen'yor. 

Fakat bu hususta, ileri atı· 
lan bütçede tasarruf yapmak 
meselesi tehir •a\kl değildi. 

Şu muhakkak ki a'.i ik!nat 
meclisinin içtima etmesinde 
madi hiç Lir engel mevzuu
bahs olamaz. Şehrimizin ikl ı ;at 

, mohaftline nazaran, ali iktı•at 

mc.clial azasının fr rtı mernu· 
llyetinden haz:randa top.ıın· 

meu teh!r cdliıniılir. 
Çünkü, ekseriyeti hasıl oln

miyacağı düıünü!ır:.üş!ür. A 'i 
iktısat m e eli si az ı~ının 
bazı'arı seyyahatteJir. 

Mesel~, kimi Am• r kaya 
gitmlıtir, kimi de karat!cn;z 
sahi Itri ha•·al•s:r:e. 

Evkaf, Üsküdar traıu
vaylanna i~ti:-ak cdiycr 

E.vkaf, Üsküdn traır.vııy 
ti,l<,e.Uuden 150 OOJ liral.!• 
pilse senedi alacaktır. 

Sof ya sefiri 
Yeni Sofy" sefiri Tnf k 

Kamil B. bu oy sonunda 
Sofyaya gidecektir. 

Para piyasası 
l>iin !nglllz Uı-aaı 1030 

kurut üı.erinclen .muaro:.rle gö.
milftü,. 0..yuou muvalıhıı.Ge 
.de ~61 kuruıtadır. 



9 Haz!.r 

tiAKIŞI 

zu il p. • 
eni fı ko 

Kök!eşen M Hal c fırkası. 

nda.n &anrı:., o t ya çı,km k 
utidadını ı:ö tt>x Iı kalar:n 

im 1et"i n!!den e hep 
• 'eni { ka o~u:1mı. 

EM<imek ve g niolemekten 
erzaaıa11 içfn nasip1eri ol· 

mıy, D lu teş kkü lecin her 
kımıldan ı da, kar ikil r te
liııa dü§üyorlaı. 

Şimdide, "ÇiFTÇİ VE .i.ŞCi 
Eulca&ı. NA tiLE ortaya 
tıl n bir ınin etra• 

fıncl lecea - Jer de i::e 
atılan bir at .bı, glttikçe 
t?Cniı geniş halkalanıyor. 

Ne o'.uyor? 
- Ne -var? 
- Yeni iı rk. yapılı· 

yormu~! 

- Kim yapıyor? 
Telefonla soruyorlar. 
Te!grafla .mıı.!ümat isti· 

rorlıır. 
Mektupla izahat t lep cdi• 

yarlar. 
Bizrat gelip gidenleria ar· 

zularını yerine aetirmek için 
bu uzun gün)8İn saatleri ye· 
u.-ıyor. 

• Bir gazeteci her zaman için 
y:enl ve aze h;ı.b rler bulmak, 
kar:lerine yeUıtirmek mecbu· 
•iyelindedir. Uydurma ve ma
nasız olmamak ıartile her 
haberin bu meslek için ıonsuz 
bir ehemmiyeti vardır. 

B'z, bildiğimizi ve nıhayet 
duyduğumuzu yazıyoruz.. Bun· 
ıla telaş edecek ne var? 

Bilhassa hiihümet gazete· 
Lıırinln heyecana düımelerine 

al.Iımız ermiyor. 
Yeni firkarun ilk haberini 

veren "YAKIN. olduğu için mi 
bu yaygara? 

Merak etmeyin ekmekleri· 
DİZ dinizden gitmi:ı>or. 

BÜRHANETTİN ALİ 
.,,, ........................... .... 
' 

Lağivmi? 
•• : lf 

Müfti Efendi böyle bir 
şey )·ok diyor 
Diyanet itleri ve Müftü· 

ğiin liı.ğveılileceği söyleniyor. 

Bu hususta bir D'uharririmizi 
M;iftülüğe gönderdik. Müftü 
E..f: 

- Böyle bir şeyden henüz 

alüaıallar değilim. Bir emirde 

.. ımış bulunınıyorum.~ Dedi. 

Hizmetçiler beyanname 
Ücreti vermiyccek 
H zmetçilerin Belediyeye 

beyanname verece1deri yazıl
mıştı. 

Muhtarlar bunlardan ücreti 
almıyacak !ardır. 

Mu mrı 
Raynonde Maclıard 

YARIN 
--- .... --

dahaşı Salih dondurmacı Hasa
nı bıçakla kalbinden vurdu 

Bu şerir adam, 16 lira gibi pek az para için bıçakla 
Hasanı yedi yerinden vurmuştur 

Dün gece 10 raddelerinde 
Unkapanında bir ciaayet ol
muıtur. İç yüzü hakkında 
almıt o' duğum munzam ve 
mufaual ma!Cımah bildiriyo
rum: 

Salih kimdir ? 
35 yaı:arında kısa boylu 

eımer, odabaıı Salih Aslen Ela· 
zizli olup onbeı 1ene evvel ıeh· 
r'imize gelmiı ve yerleımiıtir. 

Hayli müddet esnaflık, 

ameleLk, yaptıktan sonra 
odabaıılık yapmağa baılamıı· 

tır. Bir çok hanlarda çalııtık· 

tan sonra Unkapamnda bir 
hana gelmıı, düne kadar bu 
hanın odaboıılığını yapmağa 

baılamrıtır. 

Odabaşıhk 
Bu han Unkapanında Zey

rek caddesinde Hüseyin Bey 
hanıdır. içerisinde bir iki Türk 
ailesi ile 3J kadar Kıpti aileıi 

oturmaktadır. 

itte, S!llih buraya odabaşı 
olur olmaz, Hatice iıminde bir 
kadınla evlenmiı, altı ıeneden 

beri bu handa karısı ile birlikte 
otarmağa baılamıft!r. 

Kendini sevdirmemiş 
Fakat bu müddet zarfın· 

da da muhitinde n• bir kim· 
ıeyi sevmif, ne de bir kimıeye 
kenditini ıevdirmiştir. 

Sabah olur odaııından aıa
ğı iner, kapıoın ö:ıüue dikilip 
luptilere mütemııdlyen: 

- Kız Hürmüz, ıuruını 

sen temizle, kız Hacer, bura· 
11nı da ~en yıkı.. Diyerek al
lahın ı:iinü eziyet eder durur

muf. 
İıte kıptilerin de kendisini 

sevmemeleri bu yüzden imiı. 

Allahın günü bu gibi 
eziyetleri Salih bunlara ya· 
par , bunlar da çnrına

çar katlarurmıı. Fakat dün
den itibaren bu zalim odabaıı 
iılediğl cinayetten dolayı ada. 
!etin pençesine düımüıtür. 

Biri taraftan da kıptiler, 

eziyetten kurtulduklarına mem
nundua!ar. Fakat zavallı maktul 
Hasanın ölümüne vahlanmak
tadırlar. 

Hasan kiındir ? 
Hasan, Aılen Çankırılı olup , 

28 yaılarında yakıf1klı bir 
gençtir. 3 'yaılarında iken 
tehrimize ııelm!ı, büyümüjtür. 

6 sene evvel Atlamataıında 
Kuruçe,me soka~ında oturan 
Kamile hnnım namında bir 

Mü:erciını: 

Ahmet TürkAn 

kadınla evlenmlı, bu ane ka· 
dar güzel geçtnmeğe baılamıı 
tır. Jiaıan kıım kahvecilik, 
yazın da dondurmacılık yapa
rak hayatını k .. zanırmıı. 

lıte hiyalıoı kazanmak 
için geçen sene yine bir kah· 
ve açmııtır. 

Bn kahvt>, Odabatı Sali· 
hJıı idareıindeki hanın altın· 

da oiup, hana ait bir mahal
dir. Hasan buraıını kahve 
yapmak için Odabaıı Salibe 
müracaat etmiı, neticede 7 
lira icarla kiralamııtır. Sekiz 
ay kadar o\urmuı iı yapmı

yacağıııı anlayınca kapamıt· 
tır. 

Bunun üzerine Salıhe 16 
lira borçlanm•t• bir senetle 
borcunu kabul ederek dük
kandan çıkmıştır. Aradan bir 
zaman g~çmif, Osman gene 
seyyar ıatıcılığa başlamııtır. 
Bir müddet böyle it yaptıktan 
sonra havaların ısındığını ııö:· 
rnüş, takımlarını ç.karara'< 
dondurmacılık yapmağa baı

lamııtır. 

Bir kaç gündenb~ri bu ite 
baıladığıoı gören odabaıı Salih 
hemen Oımanın evine gitmif, 
16 lira alacaiını söyle mittir. 

Oıman da bir kaç gWı son· 
ra bir miktarıoı vereceğini 

şöylemiştir. Bunun üzerine bir 1 

kaç gün geçmiı, yani dün ak· 
şam olmuıtur. 

u:an denir mi? 
Oda baıı Salih bermutat 

hanın önünü sulatmıı ve aü· 

30,000 lira 
Verem mücadele 
cemiyetine geldi 

Veremle müradele hakkın
da verem mücadele cemiyeti 
reisi Alı Paşa ~u izahatı veri
yor: 

- Umumi merkezimiz 
30,000 fıra gönderdi. Banka· 
dan alınca derhal faaliyete 
geçeceğ z. Bu para ile 1 tan b..ı
lun mutavassıt halkı için hır 
aanatoryom teıis ed ceğiz. Bi· 
na için fimdiden münaıip yer· 
leri dolaımağa başladık. Çam. 
lıca ve Erenlıöy civarında 
bina arıyoruz. Sanatoryum 
ıimdilik 30 yataklı olacaktır. 

Haıtaları buraya ücretle 
alacağız. Yalnız bu ücret fazla 
olmıyaC'alttır. Bugün •erem 

hastalığın çocuklardaki tekli· 
ne whnvale. denir. j 

Koca, merakla sordu: 
-- Ha ... ne dediniz, nesi 

var? 
Ebe, bu adama acıyarak 

cevap verdi; 

piirUükten ıonra sandaliyeıi· 

ne kurularak olurmuıtur. 
Bu sırada zavallı Hasan da 

dondurma takımları omuzunda 
önünden geçmiştir. Bunu 
gören, S!llih hemen yerinden 
fırlayarak: 

- Hasan ulan Hasan dl· 
yerek çağırmııtır. Hasan ge· 
riye döamü1 ve Salibin yanına 
gelenk: 

- Ayıp değilmi, Salih 
efendi bana ulan diyorsun, 
demiılir. Bu söz üzerine Sa
lih le: 

- Namusunamı c!okundu, 
beyefendi? 

Eğer dokundu iıe bor.:unu 
\'erde ıöylcmiyyim demiş

tir. Bu sırada İl büyümüı, 

yavaı yavaı ağı:z p tırdısın· 

dan to at ve yumruk patır

dmna binmiıti~. O· ara kom· 
ıular yetiımi,, ayırm.ılardır. 

Fakat, herkeıe karşı çalım 

yapan odabaıı Satıh, heme· 
dense bu kavgadan hıncını 

olamamıf, Oımanı döverek 
caka.mı yerine getirememiı 
alm lıki hemea e ine oprak 
bıÇJlğını almtı ve tekrar sokağa 
fırlaaıı ır. 

Biçakla geliyor 
Bu aırada Z1l vallı Hasanda, 

yine sokaktıı durmuş, koO"fU· 
lara meseleyi anlatmağa baı· 

lamııtır. Zavallı Hauan İne· 
aeleyi anlata dursun. Arka3ın· 
dan bu terlr odaba§ı Satıh 

ııelmif: 
Katil 

- Ulan bana Elazizlf der· 
ler, 16 lira için ch>ğil 16 kuruş 
için bile adam öldüıiirüm. 

Demit ve Qeliodd<i İ:ııçağı za. 
vallının kalbine sa plamıı, 5 
yerinden yarnlamıı \ ~ evine 
kaçmı~ır. 

Zavallı Hasan k!lnlar 
içinde yere yuvarlanmış, can 
çeklşmeğe baılamııtır. Bunun 
üzerine vak'a mahalline yeti· 
ıen polisler ıeriri Y kalamıı, 
zavallı Oımanı da ha taneye 
kaldırmııtır. 

Fakat çok sürmeden Qg. 

men ölmüı, katil Salih te Ad· 
liyeye tnlim edılmiıttr. 

A. S. 

mcptelası öyle ha talar var
dır ki orta bir dcr.cede :mas· 
raf ederek tcdni edi'mek için 
hastaneye mecLanen alınmaz· 
lar. Paralan da çok ol adığı 
için Avrupaya gidemezler. İşte 
biz Lu gibi hastaları tedavi 
.. d .. reqiz .• 

Tom vakti idi ... 
Evet, tam vakti.. Çünki 

hastanın gözünden yeni bir 
nöbetin geleceği anlaııhyordu. 

Çünki, hula, mütenıadlyen 

gözlerini kırpıyor, yüzü git· 
tikçe kızarıyordu. Ve dudak· 
!arı mosmor olmuıtu. 

- f'r ız cd bıı t-:ından lıtiı Cik ~ k ron•.ını -
Hiç, hiç .. bir ıeyl yok. 
Öyle iıe tabii mi? 
Tabii •• Fakat ıiz bize 

K!orofoım... Çabuk, 
tecrübe edelim. 170 inci Linden tercüme edilmiıtir ... 

O::ıdan .evvel bize hastanın 
ba&Laneye gclc:ec!en evvel 
nilbet geçirip geçlrmedl~iııi söy· 
le .. Dediler. 

ll:r sinir buhranı ::eçlrdl. 
buhran gece gelmi§ti. 

Vak'a §Öyle olmuıtu: Ba· 
na bir yumruk attı, bunun 
üzerine uyandım 

Kendiıine ıordum, ne olu· 
yorsul', diye .. Yataktan atla· 
dır.~, ldb=lt aramağa baıladım, 
ı1ksi ~e7tıın kibriti bulamıyor• 
dı:.m. 

Sonra .•• 

-;- Bunlara lüzum yok, ne· 
ticeyi söyleyin. 

- Ben de neticeye gidiyo· 
rum, sonra kibriti buldum, 
mumu yaktım, karımın yanına 
geldim. Buhran geçmiıtı, fa· 
kat sl!ıl çıkmıyordu, ıtmdiki 
gibi bana bakıyordu, liıf etmi· 
yordu. 

Nöbetçi, ebeye: 
- Hiç şüpheıiz Eclampsie 

olaca!<; dedi. [Edampıle vazı· 
hamil 'edenlerde kearetle 
görülür bir nevi hastalıktır. 

Albüminden haaıl olur. Bu 

artık lazım değilsiniz. 

- Peki ... 
- Ve .•. Buradan dııarıya 

çıkmalıaınız .. 
- Gideyim mi? .. Ya onu 

böylemi bırakayım? 
Nöbetcl cevap verdi: 
- Yeter boı boğazlık. Kay· 

bedilecek bir dakika bile yok
tur. 

Hasta bakıcıya, bu ada
mın dıtarı çıkarılmasını ııaret 
etti, 

Hasta bakıcı bedbaht :zev• 
el koluna alarak neT..,ketle 
dııarı çıkardı. 

Ebe koıturuyordu ... Kloro· 
forma bulanmıı bir bezi haı· 
tanın burnuna yaklaıtırmıı, 
onu teneffüs ettiriyordu. 

Hastanın vücudunda nöbet 
ile kloroform arasında kuv· 
vetll bir mücadele baılamııtı. 

Kadın yavaı yavaı açılmağa 

yüz tutuyor ve tedricen nöbet 
geçiyordu ... 

Nöbete!, ebeye dediki: 
- Nöbet geçti, lazım olan 

ilk tedbiri yaptık, asistana 
haber verell'D. 

Evet, zaten tenbih et• 
mııtl. Profesörün mua viııti 
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~Yarım milyon liraya 

Tür !Ye . lı 
1-=--~linları~~ı?r~ t _I 

·~ -

ngiltere hizmetindeki
leri saadete götürür! 

-4 
Manasız aükutıınuzdan 

Yarım saat 80llra karımıza. sizi 
<k h le hçııp edecek de· 
recede bJr genç kız ge irir em 
hayret edıermi · ir? 

- Olabilir., fakat .. çık 
mana ifade eden bir ıuale 

muhatap olabilince benim sa· 
rih o!mamama imkan var mı
dır? 

- Siz de, talısımza hiç 
yakıpnayan mütereddit bir 
h 1 görmekle birl.kte bızi kor• 
kutuyorsunu:ı ! 

- Nasıl? 
- Nasıl olacak görüyo-

rum ki hiç çalıırnak istemi· 
yorsunu:: Merd olan fıkir 
adamları her za::nan için her 
mevzuda ve her yerde merd· 
ce•ine sarıh açık bulunurlar. 

- Benı de böyle zannedi· 
yenunuz? 

- Elbette!. 
- Şi di böyle olmadıgı-

ma aiz kani oldunuz. 
- Hayır, koni olmuı değ~· 

hm folcat ıararınıza hayret, 
edıyorum. Fık.r adamları her 
ıeydeo evvel insaniyeti düşü 
nür~. İnsani n mes' ..t ede· 

cek ça;oelerl taharri ede 
t e sizden çok aÇlk bir ceva 
i iyorum, lnglltt!re devleti ah· 
tı m ü tyettode L hona 
saadet mi görmİİf 

için kan mı? 
- Bilmem? 

Kuduz var! 
Sehirde ku::Juz vaka-
• 
ları arttı, dikkat! 

l 

Son günlerde tehirde ku
duz vak11ları çok fazla art
mııtır. Sıhhiye müdiriyeti 
vilayete, bdcdıyeye hır te&· 
keıe yazarak baıı boı rokıık· 

larda dolaıan lıöp•klcr hak· 
kında tedbir alınmasını bil· ı 
dirmiştir. 

Halk bilgisi 
Dernek seyahai: yapacak 

Ha k bilg:sı derolii bu ay 
içinde Garbi Aoadoluya bir 
heytt göndel'eccklir. Heyet 
lzmir, Aydın, Manısa, B.ı,lıkesir 
vilayetlerinde~ ııezecek, halk 
masalları ve lürk ülerini top· 
Jıv,.caktır . 

olduğu için onun bu i~lcrde 

•alahlyetl vardır. 
Ben hemen telefona koşa· 

yım. Dedı ve ebe muayene 
odaaından d ~arı fırladı. 

Ebe, odadan kt klan 
IOnra nöbetçi bağırdı ; 

- Firma 
- Soiuk kanlı bir cevap: 
- Ne iltiyorsunuz, müsyü 

Tıbo ? .• 
H!zmelçi kadın, elinde bir 

parça ekmeği ısıra ıaıra i~crl 

girdi. 
- Çabuk arabayı getir, 

koı ... 
Nöbetçinin gözüne bu e•· 

nada hula bakıcı ilitti: 
- Amma uzun dışarda 

laldınız ha,.. 
- ZavalJı bedbaht adama 

acıdım da , onu biraz teselli 

eltim. Nöbetçi talebe omuı:iarınıl 
ıilku: 

- Aman, bu kadınların 
ince k•lplerinden... Şımdi ıla 

1 

Çok güzel b11ir fz, 
A vııaturya, HindMtan logi'iz· 
lerln elinde ve İngiliz it ıyle 
nurlanmadı mı? Hemen çok 
kısa bir müddet içinde Mısır, 
dünyanın en mamur bir 
diyarı olmadı mı ? Cehen• 
neme miaal göıterllen meıhur 
Kerb~lô., İng;lizlerın mukadde
satına h..zm;?'iy!e bu bir cennet 
Öiyarına dönmedi ıni? ve fımdl 
Avu Ur)·anın, Hıudln, 'Mıaırm, 
Kerbelanın ıııkın.erı dünyada 
ııuıdet bulmuı insanlardan 
değil midir?Bunu inkar ed:rse-
1112 size fÖ yleye-cek bir tek s(i. 

züm yoktar. 
???? . . . . . .. . . . . . . . . . ... 

- lılihfamkar bak larla 
beni te kike lüzum gör yin 
size toru yorum. İn n yet dü· 
ıünceleıl5le İnıı.iliıılerin bu h'z
mrtl tecelliye fftyeste değ .1 
m!dir? 

- Belki! 
- Huh !.. Şöyle biraz açı· 

lr.nız, do ruya Lirikte gide ·m. 
- Canım ben s zi sa~·h gör· 

med.k9" sarih olm d ı kan 
bulamam ! İ alı tarlıihli öz· 
Jeri '11de kat'i bir Ana ç· kar· 
rnak Müo;kü 'l değrıdtr. Söy• 
lemclı: i tedık!erlnlzl açık aöy-

yi ·z, benden öi:renmek 
Utierl•klerin %i ,-ph et eyi ki 
açık öğrenebil~ ceıca'niz.! .. 

- Göriiyormu!unuz, bize 
lrorkufo bir ômfl veriyorsunuz! 

- Ne gıbı? 
- Siz · ı nly te elini.ı:dcn 

geldiği kadar hiz et etmek 
ve bu lıizmrtınizle zengin, 
nihaye iz zengltı~ık, refah ve 
saadet bulmak isler 'siniz? 

- Yine garip §ey ıoruyor· 
sunuz, bunu iltcmiyen adamı, 
dünyada nasıl tan vvur edi· 
yor runuz? 

- Hayır, hayır, 1-atiy t'e 
röyleyiniz! 

Esaa itibarile he insani-
yete hizmet etmek hem de ni
hayetMz b'r en tc malik ol• 
mak isler mı• niz? 

- isterim!., 
Ü.tüme etılacak ıfbl he· 

yecan gösteren nıütekallıa 
yüzlü ingiliz, birden ı:;etıit bir 
nefes aldı. 1 a ife koltuğun 
üzerınde adeta huzur ile seri
liverdi. Muhaverenıiır. e$na· 
sında sönen pro anınızı y le· 
111ak fçin bir kib l çaktı, ken
disi alelacele yakt kta11 sonra 
kibriti bana v•rdı ... 

(Devamı vorl 

bana l~zıillSıD'Z. buradıı.n kı
mıldamayıoız. 

- Meral< d e)·'r. z. 
Hademe kad:n, Ftrı.nn ara· 

bayı ı:etirmi§ti Nö!>, t i as
layı ar baya aldı ve h ~ tçl 
arabnyı 117.\ln l;or:dord n ile· 
riye fÜrmcğc bn~lndı. 

Bu korido~a b!rtnl:ım lt 0 • 

ğuşların Lüyük pi?nce:e!erJ 
11 çılı}ordu. K ğuş'ar ha lalarla 
dolu idi. 

Birçokları rn tıklarından 
bnşlıırını kaldı ôlr~k dı :ırsını 
görrrı~k isliycrbrclı. Y :ı:'.en:e 

çocuk doğurmuı kadınları, 
ha.taneye bu akf m gelen 
yeni b!r utırap kardl'fl uy· 
kularıntlo.n uy.ıı.nth~mıftt. Uy· 
lnıdao lıcr llyıman kadın, el

lerini ıızan ve '"" ç~ken kar
nının üllü~a koym kla idı. 

Bu koğuılar aoal rtn harp 
me} danıdır : Oob r o tim i!e 
harp ~diyor ki ortaya yeni 

(Deııamı rar) 
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Esrarkeşler arasında 
Yaz~~:RAh~~~ !ı~~:nan _J -

-3-

japon Mehmet ! ... 
<< Nargilemizin boyu kız gibi., Altı 
Üstü davlumbaz gibi.. Y af yuffl .. >> 

fehıine de canü gönülden 
bir ntfea çekerek: 

-'taf yuf yezide· Çılısın 
ılı:ı ıilzü de, Bize hor bakanın, 
aatahtıı yenge ,.e teyzesini de. 
Yaf, )uf, dedi ve Japon Meh· 
meılf uzattı. Japon Mehmet te 
aldı te: 

1 

rlmlz İbrahim Etem. içen de
li lçmlyen veli. Üstadımız 
Hacı Bektaıl Veli. Dedi ve 
mızrabını ıazının tellerine do· 
kundurmağa baıladı. 

Zım zım da zım zım, diye 
ıair Azını zımbırtada dursun. 
Gelelim biz bu, esrarkeılerden 
fıyakalı Tahılne: 

Nargilemlzln boyu kız Tahıln, çok zenğln ve çok 
ıllıl, altı, üıtü davlumbaz yüksek bir ailenin biricik evladı 
&lbL Çekeriz bizler bunu, lmlı. Pederi akaaraylı maruf, 
aanld yutar glbl. Dedi ve çek- eıekçl Mehmet ağa ımı1• Hiç 
tikten ıonra Cin Aliye uzattı. yoktan günün birinde zengin 
Dııktız doAuran Cin Ali, nar· olarak han, hamam, köık, ya• 
ıileyi eline alır almaz, hemen lı ve çift çubuk aahibi olmuı· 
uzun bir nefesle çekti ve: tur. lıte bu zengin baba öl· 

- Sabahil merdan, akıam müı, yerine aile reiıl Tahıin 
ı•rlban. o.~ iki imam, aırrı olmuıtur. 
Jezldan. Vilayeti Horaıan. Mey Tahıin babaımın mevkllne 
ltulur, meydan bulur ille de geçer geçmez ilk ı,ı, karanın 
beıuaan, Dağıatan. Afeti mey· anahtarını alıp içini açmak ol-
dan, mülkü Süleyman, yetıı muıtur. 

Ja imam Ali imdadımıza yuf, Kaıanın içi lebalep, altın 
diyerek curalı ıa're uzattı ve: dolu olduiiunu gören Tahdn, 

- Haydi ıahım, aaıl er- hemen ceplerini doldurarak 
vabıa •ıkına. Dedi. ka pamıı, anahtarcaiiızını da 

Şair Pire Mehmet te aldı, 
cebine koyarak ıokağa fırla

bir lkt hafif çektikten ıonra uzun 
mııtır. 

ve derin bir nefes daha çekti. Akıarayın Valide camii 
Bunun üzerine nargile or· önlerine gelmiı, karııaına çı· 

laya kondu ve ıalr hemen kan lüks bir otomobile atlıya· 
l&Zlllı çıkararak: rak Beyoğluna gelmiıtlr. 

- Dem olmuın, zem. Pi· (Devamı oar) .......................................................... ,, ...... . 
LllSllTTI 

Konya buğdayları ne oluvor? 

Tarife çok sakat! 

YARIN 

Poliste: 

Bir çocuk 
Fatih apteshane

sine düştü 
Sultan Ahmette Binblr di

rek mahalleal tersane ıoka· 
fında oluran Ayte Hanımın 
1 buçuk yaılarıadakl FatmıJ. 

kızı dün, Fatih apteıhanele
rlnden birine düımüı, boğul
ma11na ramak kalmııken kurla• 
rılmııtır. 

Garip bir vak'a 
Keçecilerde Kaııkçı ıoka· 

fında ıakln terlikçi Cemal Ef. 
nln hanesine Haceı isminde 
bir mhaflr gelmlıtır. 

Bu misafire ayni mahalle 
sakinlerinden kaaap Ahmet 
namında birisi gö.ı: koymtıf, 

yanına dilsiz Mehmetle Kad
ri lıminde iki kiti alarak Ce· 
mal Efendinin evini baımııtır. 

içeriye giren bu müteca· 
vizler Hacer! aramıılar, bula· 
mayınca Cemal Efe.ıdi ile re· 
fikaaı Lütfiye Hanımı yarala· 
yıp kaçmıılardır. 

Kadınların kavgası 
Keçecilerde Kara4ıaı ma· 

hallesinde sakin Arife hanım 
dün, ev ıahibi Kebire hanımla 
kira meselesinden kavga et· 
mlı neticede Kebire hanım 

Arife ha~ımı dövmüıtür· 

Bir sarhoş yakalandı 
Dün gece Beyoğlunda, 

Gla vanl ıokaj!ında biri son 
derece ıarhoı olarak gezin· 
mekte iken yalıalanmııtır. 

Adliyede: 

Hafi celse 
, 

Cevri yenin davası 
böyle görülecek 

18 ya tındaki Cevriyeyi 
kandırarak müıteriye çıkaran 
umur::haneci Münevverin ge
çen gün ikinci cezada muha· 
kemesi eınaımda tevkif .edil· 
diğlnl yazmııtık. 

Dün bu davaya devam 
edilmııtır. 

H~yetl hakime Münevve· 
rla 300 lira kefaletle tahliye· 
ıine ve muhakemenin badema 
hafi olarak devamına karar 
verilmııtır. 

Beraet ettiler 
Rabia Hanımı t'övmek 

ıurellle çocofunu dütürttüğü 
lddiaıile m&znun lbuluaan 
zevci Bahattin ve ebe Hatice 
Hanımın muhakemeal dün 

Ağırcezada net:celenmlıtır. 

Heyeti hakime cürmü ıa· 

bit görmediğinden maznunla· 
rın beraatine lıarar vermlıtır. 

~--

Belediye inşaat için büt
çede ne var? 

Belediyede bu sene inıaat 
çok az olacaktır. Bütçede in· 
ıaat için yalnız 50 bin lira gibi 
bir para vardır. 

Gider ayak 
Takılın me'ydanında, Sirkın 

tahtalarıoı çalmakta olan Ah
met isminde biri yakalanmıı· 
tır. 

Alay mı ediyorsunuz? 
iskan işleri bu Eyli'ıle değil, gelecek 

Eylüle bile bitmez f 
Dal•iliye vekaletinden vi· \dan muameleıl ikmal edilen her 

layete gelen bir emre göre hangi bir doaya Tapuya gönderil· 
iıkan itlerinin 28 Eylüle ka- m<den evvel tefevvüz edilen 
dar ıuretl kat'iyyede bllirilmeıi malın Yunanlı malı olup ol-
bildlrilmiılir. ma dığı telklk olunmak üzere 

Bu emir her ne kadar Muhtelit mübadele dairesine 

B b ı mübadil vatandaıl"r lehinde gönderiliyor. olacak? U işin Öy e SODU ne ıae de lıkan daireılnin bu- Bu daire de tetkikatını en 
günkü vazlyetlne göre değil az Oç ay gibi uzun bir müd-

lzmırde çıkan "Yeni Aaır" 1 araaındakl meıafe 247 kilemet- 28 Eylü'de, gelecek sene Ey. dette bitirdiğinden vatandaı· 
ıazeteaı tu haber veriyor: redir. Devlet Demiryolları lülünde bile ııkan itleri bit· !ar '011 derece mağdur oluyor-

En mühim buğday ııtıhıal idaresi, bu meıafe için vagon miyecektlr. Çünkü lıkan dal lar. Halbuki evvelcede res· 
IDIDtakaaı olan Konya ova1t; Karahharda boıatıldığı takdir· resinde henüz muauıeleıi le· mi makamattan aldığımız 
D de 82 lira, thahliye edllmeyipte kemmül etmemiı yüzlerce ve malümata hllnaden yazdı· 

evlet Demiryolları idareılnln doğrudan doğruya lzmire ıevk· muamelesi tekemmül ettırilc- ğımız veçhlle tefevvüz edi· 
f.uılıı b r tarifesi yüzünden rek ıtmdiye kadıır tapuya len maltar iller Yunanlı ol· 

olunduğu takdirde 113 lira 
lıtibaalltını lıtanbula akıtmak- r-tedllmemit binlerce dO<I· ıun, iller olmaaın bu iti Muh· 

almaktadır. Buııa ilaveten -.-
tadır. '8 nnetice bu tarife lzmir ya vardır. tel it mübadelenin tetkika aa • Kaıaba kumpanyaaı da Afyon· 
buğday plyaıasının canlanma- I Mübadil vatandaılarımızın lahiyetl kanuntyesl yoktur. 

karahiıar • zmir n.ıkil masrafı b 1 • t- ç· kil 1 ı.. .. n ka k llaa mıınl ve Yunanlstana sevki on, on eı gün evve us uste un •va nunu ço 
olarak 122 lira almakta.dır. Büyük Millet Meclisi ve Dahi· aarihtır. Dahiliye vekalellnln 

ile revaç • bulunma1tna da en· Yani netice itibarile Konya- !iye vekaletin" gönderdikleri mezkür emri hem mübadil va· 
ıel olmaktadır. dan lzmlre gönderilen bir va- yOzlerce imzalı ıikayetname· tandaıları telaıa düıürmüı ve 

IC4ııya- lıtanbul araaımla· gon buiday masarifi nakllyeıl ler de lıkan tılerlnln Eylül hem de iskan iı?erin1 altüst 
ki Dltaafe 750 kilometredir. 235 liraya baliğ olmaktadır. gayeılne kadar bitmiyeceflne etmiıtır. 
K.onyadan 15 ton ıevkedilen Halbuki Devletdemiryol- çok kuvvetli bir delildir. Bu emir iı!taoa defi!, 
L._ v•gou·, ',Konya • Haydraııa· 1 d K Ha d Mübadil vatandaılardan, Muhte1 ıt mübadeleye verileydi 
uu arı i araıi onya • y ar. belk r 1 k- ld " k 
... (Wanbul) nakliye maerafı aldıfımız malümata göre, 1tı rh milm un o u,.u a· 
..- paıa gibi 750 kilo metrolvk ı.kau tılerinln en fazla uza- dar ıürat!e bltmeılne medar olur 
olaralr 147 buçuk lira vermek- mesafeden 147 lira aldığı hal· ma1tna Muhtelit mübadele du. Mübadiller bu emrin geri 
tedir. de 247 kilometro~uk meaafe- daireii sebebiyet vermektedir. alınmaaı için Vekalete mür&· 

Konya - Afyonkarahlıarı den 82 lira almaktadır. Çiinkü lıkan dairesi taraftn· caat edeceklerdir. 
. ~------...,,,.-----------.,.~~-----__,,....... __ ,....~==:-----."=""_.....,......... .......... ...........,,,,...-

oturduktan ıonra, acele iti 
oldufanu aöyliyerek gitmitli• 

O zaman, Hayri Efendi: 
- Aıağıda aıükemmel bir 

otomobilim var. Biraz daha 
bekle de,lıtedliln yere ıötürü· 
•ereylaı, deaılttl• 

Genç kadın, büyük bir ne
zaketle redde.mit, çok uz.ali• 
Akaaray tarafıo• aldeceilnl 

mı,u. 

Çok mühim l.ıir ı,.. aoııı a 
~lfti!•:Jll•• belki ılz de tıe 

dı,. illYe 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
la ıöyletememlıtı. Suzan, f ü· 
ruze hanımı yanaklarından 
birkllç defa öperek, çıkup git· 
miftf. 

Adnan Salim, Sabrı efen
dinin verdiği bu m6him ma· 
lümatı poliıe bildirdi. Genç 
kadını, en ıon defa, Aksaray 
da görmüıterdl. H!ç bir ah· 
bab111111 olmadığı bu garip 
ıcmtle ne iti vardı? Şüphals 
fakir bir lileye yardım için 
gltmiı olmab "41 .. 

O zaman Enlltii aklına bir 
..,, pldi. Kananın odaıına 

le Jakir aJle-

bu mektupları, ya maıar ın Ü· 

zerine veyahut duvarda asılı 
duran çantamaı bir ıeyln içine 
koyardı. Eniı, böyle bir ıey 
bulabilmek niyetile odayı aradı 
taradı hiç bir ıey bula· 
mayınca tuvalet odaaına geçti: 

Pençerenln yanında, tül perdenin 
bir büklümüol! aıkıııp kalmıı, 
buruıuk bir zarf gördü. Bunun 
nzerlndekl d•mıada • 16 Ha· 
ziran" tarihi vardı. Zarf ka· 
ba kliıttandı; nzerlndekl yazı 
tahıill nakıa bir erkelin çar· 
çabuk yazıaına benziyordu. 
Genç adam, kaiıdı gayri ihtl' 
yari burnuna ıötOrdll, çok 
hafif bir tütün kokuıu duydu. 
Bu piı zarfın içindeki mektu
bu bulmak Gmidile tetklhatına 
devam ,ıu. Bu mektup, bel
ki de ltlDe 7ara7abdlnlt. IAldd 
ıenç kadıa onu berawr fi• 
til~G. 

Zarfı, Adau Sallat Jle 
amca11na 161terdı. lklll ele 

bnnun h 'ç birıey ifade etmedi
iinl ı öyledller. Böyle mek. 
luplar, hemen hemen her g'Ün 
geliyordu. Bundan birili çık· 
mazdı. 

Üç : erkek, ıalonda karıı 
karııya olurmuılar, kalple· 
rine ıaniyeden saniyeye bir 
miıli daha aıkınlı veren lıir 

perlıanı ile bekliyorlardı. Za
man geçtikçe, bir fellket 
olduğu ihtimalleri zlyadeleti· 
yordu. Nihayet, ıaat onblre 
doğru, bltlıik odada zil çaldı; 
Titrediler. Ayak ıealerl, hiz
metçi ile boğuk boğuk cereyan 
eden mı:nltımaı bir muhavere, 
Enlıl çileden çıkardı. Hemen 
ayala kalkarak salondan dl· 
f&llya çaktı. 

Açak daran kapıdan, ıkt 

a.._ ,arbce tlcLletl4J .adtala 
~ ftrdu. Hiç _. Jcikba. 
Sanki, Enli ,.Jmedea ••Yel 
16,leaea eklen, oaua yuında 
devam edlfemııonlu. Ukıa, 

(O..•• •J. 
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Maaalıa6.: 

Tarihteki vaziyetleri 
Iıçi kimdir? Bundan evvel işçinin manası? •• 

Fransada ilk amele fırkası .• Çiftçi ve va
ziyeti?./lk nümune iftlikler,ilk ift i fırkas 

Dolmak üı:ere bulunan 
"layfk cümhuriyetci çifci ve 
iıcl fırkaaı" günün en taz~ ve 
en canlı hadiseleri arasında 

yer almııtır. Çifçi ve iıçi hak
kında elde müdevven asar· 
dan bir çok alının iktibas 
ederek çifçi ve amelenin ta
rihi vaziyetlerinden baılan
mak üzere tekamül devrelerini 
birer, blrerj kayt ve bu günkü 
lfçl çlfçi teıkllatlarına, bunla· 
rın bu günkü v11zlyet ve ce
miyet içinde aldıkları rolleı e, 
yaıayıı taı zları :ıa, idari aiya-
ıi, içtimai_ münaıebetlerine 
dair karilerimize bazı malü· 
mat vermeyi faldell buluyo
ruz. "Larauue" iıçlyl ıöyle ta· 
rlf ediyor: 

lıçi, bir mildir veya~ıahibl 
ıervet bir zatın emir ve ida· 
reıl altında alınterf, e\emeği 
ile para kazanarak karnını 

doyuran her inıandır ... Daha 
genlt manasile: Hizmetçilerden 
maada el ve kol emeği mu· 
kabilinde ücret alan adamdır. 

Bu tarifler, 1873 t~rihinden 
sonraya alt tariflerdir. Daha 
evvellerine gelince iıçl ile 
mütekamil bir hayvan arasında 
fark ıörülmezdi: lıte Mısır 
ehramları.. Romalıların saray 
ve abidatı .. Yu:ıanlıların mede
niyet namına ka:rdukları asar .. 
Hep bu ı6rü ıürü insanlar 
tarafından kırbaç altında vücude 
getlrllmlı eserler değil midir? 

Derebeylık devirlerinden 
Fraaıa büyük inkılabına kil· 
dar tıçllerln vaziyeti hep böy
le idi. Ve her yerde ve her 
zaman da bu o!muıtu 

Büyük inkılap bütün sınıf· 
lar gibi iıçileri de içine çekti. 
Ve inkılabın hürriyeti amme 
ve musavatı hukuk kaideleri, 
bütün . vatanda ılara hür bir 
hava teneffüs ettirdi ise de 
vatandaıların münferit ve mü· 
teferrik oluıu, lıçi hukukunun 
hulıümet ve efkarı umumiye 
nezdinde müdefaaaız kalııını 

intaç etti: Bu hal direktuvar, 
T earör, Konsülün ve birinci 
Napoleon devirlerinde hep 
ayni ıuretle devam etli. Ve 
bu hamlalz lnıanlar, makul 
ve gayri makul muharebeler· 
de lıtenildil!ı gibi ıarfeıiildi! .. 

1870-71 Fransa· Pıusya har 
bl, ,Fransa , vatanpeı verlerini 
bir çelik kale haline koymuş· 
tu. O zamana kadar münferit 
yaıayan halk, anladı ki müç· 
temi hareketler, dalma eyı 

neticeler verir. 
Harp billikten ıonrıı, l§Çİ· 

yl bir nokta etrafında topla
mak için calıııldı, uğraııldı 
ve 1873 de ilk Amele fırka11 
ı e ımen te~ i etti . 

Ame!e, fırkayı tesisten ne 
bekliyoıdı? 

Amele, çalı;ıraa kazanır 
ve kazanırsa geçinir. Şu ha!
de kendi hakkında yapılan 
hak11z'ıkları bir takım makam
lara tikayet etmeğe, bunun 
için müteaddit defalar bu 
mılıamlara gidip gclmeğe, 
vakit kaybetmeğe ıımelenin 
vaziyeti mllrait değildir. 

Şu halde o, müntehlp pir 
heyetin bu itlerle uğraım 
muvafık buldu. l/ e hak!k 
r r&anın bu lflerl takip e n 
murahhaıları, ameleye p 
çok yardım ifa etli. O zaman 
fiiphe edildlil ve denildiği gibi 
amele fırkaaı derhal hükümetl 
ele alıp it ba!IQI& ıeçaıek he· 
vealnde dettlclt. 

r 
Bu foka, filhakika imalinin 

tahakkuku için bir inkılap bekle
miılir. Fakat bu noktaya vü- 1 
ıul için fikirlerin itlemeainl 
beklemefl<n ıallm h ·'1'1areket 
bulmu9tur. Fırkanın gayeıi, bir 
kelime ile hülaaa edilmek ıs
tenirae, amelenin bir lnıan gibi 
muayyen bir zamanda çalıı
ma11, ıermayedar z lınüne 
kurban olmaması ve inaani 
haklarının insanca kabulüdür. 

Çitçilere gelince: Bunun 
tefriki de gene "Larou11en den 
alalım: 

Çiftçi, toprak üıtünde çalı
tarak ondan istihsal elliği mah
ıul veya bu mahsulün eamani 
ile karınlarını duyuran insan
lardır. 

Bu inıarılar, çok eski za~ 
manlardanberl mevcut idi. Fa
kat Derebeylik tarihi, bu adam• 
ların Beyler altında birer eıir 
olduğundan acı acı babıedıp 
durmaktadır. (Dev:ımı oar) 

Ahmet Fürkan . ..................................................... ., 
Nebat hastalığı! 
Bunun için bir tecrübe 

y~pılıyor 
Burnova ha:arat ve emraz 

enıtitüıü müdürü Nihat Ş~v
ket :bey nebat marazalarınm 
tedavisinde çok faideli ve 
ilaçların tertibine dahil olma· 
fi itibarile istimali çok i§e 
yarıyan Piretron namı verilen 
nebatın tohumlarından miktarı 
kafi celp ve berayi tecrübe 
zeredllm ıtır, Çıkan fidanlardan 
miktarı kafiıl bazı meraklılara 

fenübe maksadile verilmiştir. 
rlu nebatın mahsu1ü1ün cihan 
piyasasında kıymeti pek yük· 
sektir. Mezkür nebat kumlıı 

'l'e baaık aru He yetııeb:I· 
diği için villi.yetimizln ekseri y?r• 
!erinde, bilhana Urla ve Çeı'. 
me mıntakalaıında müsait bir 

şe kilde tekıir edilebileceği kuv
vetle muhtemel gi"rü!mektedlr. 

iki ceset 
Mesele mühim safhaya 

girdi 
lzmlr, 3 - Mehmet ve 

akrııbaaına alt iki cesedin 
Uzun Hasanlar köyü ihtiyar 
heyeti odasında bulunduğunu 
bildlrmiılim. Bu eararenıiz 
cinııye te uzaktan ıahlt iki kü· 
çük çocuk zabıtaya lfıaatta 
bulundu. Vak'a çirkin ve çok 
fecidir' Katillerin yakalan· 
ması için §İmdilik fazla ma· 
lümat vermiyorum: 

r SAHİBİNiN SEsi'' 
En son çıkan 

TÜRKÇE PLAKLAR 
ZEKİ Beyin 
\X 1296 No. 

Neva H:caz gazel. Lüyik mı ki 
Anadolu lürküsü 

ÇIKTIM ÇINARIN BAŞINA 

NERMİN Hanımın 
AX 1305 No. 

Sarı Ku~. (Tanı:o) 
an Yaremlo. ( fanııo) 

FE VA[j} HAFIZ HAKKI Dey[n 
AX 13:J7 No. 

H 

Müjganlarm ucunda 
nim ola11 ay kız 

iZ ÖMER Beyin 
AX 1308 No. 

Mshur Şat l;ı: 
GÜL YÜZÜNÜ AÇARSIN 
Hicazkar ,arkı: 
SUDA ÇIPLAK 

Nizipli Deli Melımed'in , 
AX 1313 No. 

Milli tGrkCi. Hale bin Yolları 

Fuka, dofrudan dofruya 
kan d6killmekılzln ıuU.ü ac· 
llınet yoU1' emelltrll'l1D taha~
kukunu beklemek arzu111au 1 

rfa Hoyratı-,_,.-~ 
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~ alebe yurdundaki lıailisenin s.e.bebi ,e? 

Yurttan 6 fendi niçin 
·ıd·? ~'-""-1 ı . 

Sıhhiye müdürü talebenin pija a 
ile 11 : üre ıktığını söylüyor! 

T lıı:lcbe yurdunda ev
vdKi ,akt>m müessif bir ha· 
di'ICn.n z.hur elliğini kaydet· 

mı~tık. 
Bu lUJIU81a m:ı 'lımat al

mak i in cl'"ıı Sılıh ıye müdü· 
rü A!i R 'ra B. i bir mulurri
timiz ziyaret ctmi§tir. ·: ü:lür. 
B. şu iı..ıhatı vermişliı: 

Bir kaç gündcnleri 
yurtla ç km hadise ·tc bende 
alakadarım. Yurttaki hfı.d.se 

§Udur: • 
Çeçı:n gün bir efendi ar

kasında p jamalar olduğu hal
d e Yu rt müdürü Beye çıkarak 
"Efendim biz her akşam el, 
pi!a v iyemeyiz. "diye şika· 
y elle bulunmuıtur. Pek tabii
dır ki hır müJiirün yanına pi
jama ite çıkılmaz. 

Müdür Bey d' bu efendi· 
yi Meclisi inzibata vermiştir. 
ME clisi inz'.batta bu efendinin 
15 gü:ı tardı muvakhatine 

karar \'ermittir. 
İ,te bu karar üzerine 

yurttan 15 efendi müdü re gi· 
dertk arkada,larının haksız 

yere cezalandığını ve bunun 
kanunsuz olduğunu iddia et· 
miş•erdir. 

f,<'k tabiidir ki bu cezayı la· 
yin eden makamı yolsu•lukla 
itllham etmek doğru bir ha
reket olmadığı gibi mucibi 
cezadırda bunun üzerine tek· 
rar meclisi inzibat topla~ış 
ve bu efendilere de J5 er 
gün tardı muvakkat cezası 

verilmiştir. 

Bu cezadan Sıhhiye veka
letini de haber9ar etlik Ve· 
kaletle cezayı tasdik elti. işte 

bunun üzerine kaydettiğıniz 

mesele zuhur etmi~tir. Mecl;sı 

inzib..ı.tın kıı.rarı kat'i olduğun· 
dan evvelki alqam bu on altı 
efendi on beş gün için Yurt· 
tan dı~arı r, karılmııtır. 

Şikayet!ere gelince .. 
- Talebe, Yurdun yemekle· 

·t inden ~ikayel ediyor. 
Halbuki haftada iki defa 

tallısı olmak üz~re yemek 
veren ~ve her gün öğle ye· 
meklerini gayet muntazam ve 
iyi bir surette olmak ıartilc 
Baydarpaıada veren bir ,Yurt 

daha ne yapabilir ? " 
Lastik C.:edikodusu 

nedir? 
Bundan sonra Sıhhiye mü 

aürü B. kilükali mucip olan 
lastik mesclc6ini de §öyle an• 

lalmı~tır: 

- Her sene ' .talebeye 
ayak kabıdan maada kı~l ık için 

la . tikle verilm r-kted,ir. Yalnız 
l<h tikl t ria bazıRının çi.lriik çık· 

tığını nazarı diltk,te alan m:i· 
dü dyet bu .sene lastik yerine 
d11ha sağlam olmak üzere. ayak 

.kabı vermiştir. Talebe arasın
da i~te bu yüzdan d di kodu 

olrr. , ·tur. Bunun da Vekalete 

bild irdik. bize baderna lastik 
vermemeği bildirdi. 

Ben de bu emri ,müdiriye· 
te bildirdim . ..Sonra kiremitle· 
rin boyandı}ını yazıvorsunu.ı? 

Pek tabiidir ki mektebin 

in~aatı için de tahsisatı vardır. 
Ve o da sarfedi!ir. IBiz binayı 
yıkacak değiliz yı..l Tabii ta• 
mir edeceğiz. ........................................ ~ ..................... .. 

Ne istiyorlar? Belediyede İstifa 
(BQfmakaleden dıwam) 

ıaşırma'l.tadırlar. Bu Anar2ist
le.r kimdır? Nereden gelip ne· 
reye gitmek btiyorlar? Muh
terwu ve sinir ıbuhranları için· 
de muvazenelerini kaybeden
lerin şu niı.ra !arı aksediyor: 

~ Bu adamların maddi, 
manevi bütün varlıkları iki 
aç göz ve bir pis kur.saktır. 
Anarıi, soyğ.un, vurğun, yoğflµi 
peşindedir. Bunun için 1.ükiı· 

metin her kolu bağlanmalı, 
Polis dağıt imalı, jandarma 
teıhiı edilmeli, mahkeme dur
mafı, halkta hi'i bir koyıt ne 
ahlak, ne şeref, iman haydi 
kalmamalıdır!. 

Şu naraları her sabah er· 
kenden i~itmeğe tahammül 
e41en vatanda~ların verecekleri 
hükmü gene kendi selim 
zo\·)tlerine bırakmak en kes· 
tirıl!e l ol olacaktır. Ş!.fa.hane· 

ye henüz kapatılan bir zavallı 
da, ancak bunun kadar ölçü· 
süz bi~siz sayıklamalarJa 
bulunabilirdi. 

Cu memleketle haplsaroe
den, küh1r ve tehditten başkıı 
nıısipleri olmıyan zavallı mu· 
h~ Lfler, hangi haznr.İer Üz!lrine 
ohırmuılardır da, aç gözleri 
bir türlü coymuyor, pis kur· 
saklan dolmak bilmiyor? jçi· 
leıı i<öpüklü {ampanyalarla 
eeft~ll ezıne.'.er~nden nı '? y /1-

ncdeni' 
Poliain dağılma~ını, jandar

m;rn;n teıhi1ini, mahkemelerin 
d:.ıruıa~mı istiyenler, ,l,,u $Özleri 
•Ö.~.- iyenin <lıı\lllma aayıkla ına· 
ları esnasında • Aynayıı" bak· 
ır.ı, olduğuna hükmct&eler 
yeridir. 

Me.rılekette kanun ''e ııda
let i•~yı:ulere " nartist,. diye 
hayl«ılacağı akla, haya!e bile 
g,,t:ril.ınel; btenmezdi. 

M"arız gazetelerin endi· 
Jl!li zamanlarında emsali si· 
li lıl ara milracar t e llikleri, bu 

-(Birinci .ahifeden devam) 

Halbuki ~imdi yeni kanun 
mucibince ücret olarak vere
miyeceğlz. Maaf alacak olur 
larsa da tekaüt maatları kesi 

lecek, bun un jçin onlar da is· 
ti fa ediyor!ar. Yalnız bu ka
nundan Doktor, Baytar ve 
Mühendisler müstes1Jadır .• 

Belediye bütçesi hakkında 

izahat vermek üzere Beledi· 
YE' reisi Muhittin B. de dün 
A nka.-a ya gltınf,ştlr. ---

Teşekkür 
Selmamızın cenaze 'mera· 

simine iştirak lütfunda bulunan 
.,ıı:evatı muhtereme ile 31 inci 
mektebin beşinci sınıf arkn· 
da şiarına ve müd!irlerl Huriye 
lfanımefcndiye ve suveri saire 
ile lpz'yede bulunan aile 
doatlarına ayrı Jlyrı tefekküre 
teeı;sürümüz dolayısile kudret· 
yap olama<lığımızdan Validem 
ve kardeıiın namına tükran· 
!arımızı urzeyler:z Efendim. 

Dçıktor zade 
Nıdir Nail 

memlekette yeni görülmüş 
§eylerden deiil«ir. 

Onlar bir ;zamilnlar, Ser· 
bes fırka zamanında da, 
hep bir ağızdan haykırıpmıflar, 
ve,lveleleri vatanın dört köıe
sine yayılmı~tı. 

- "ihtilal Bayrakları acı· • 
lıyor. Anarşi başlıy9r!. 

N.hayet Serbeı fırka da· 
ğıldı gitti. Ştmdi iki buçuk 
gazeteye yıldırımlar yağdırılı· 

yor. ihtimal bu iki buçuk 
gazetenin susturıılması isteni· 
yor. Velev bu da olsa, ne zan· 
nedlliyor: Halk el kaldırıp ha· 

yır dua mı edecek? Gül gt\lis· 

tanlık içinde "Bülbüller" mi 
ıaklıyacaktır? 

Hakikat dikeulnin gün geı;· 
tikçe sivrildiği, görülm üyor, 
anlaıılmıyor mu? Arif Oru9. 

YARIN 

Yumurta 
Fiatları 
)" üyor 

Yumıırta Jiatları düşüyor. 

Bu teneuülün başlıca saiki 
t,panyadaki karışıklıktır. Ay. 
rıca, yumurtanın mebzuliyetinl 

de ilave etmiştir. 
İspanya, yumurtalanımız 

için baılıca mahreçlerden bi• 
rını teşk•I ediyor. 

Dahi i karı~ıklıklardan liret 

dü§mü~ıür. 
Halbuki, l1p3nyollar, mü· 

bayaayı kendı paralarına gö· 
re yaptıklarından tabii onla
rın, verdikleri fiat bizim pa· 

ramızla az tutuyor. 
İstanbulda (80 • 85) para 

Kastamonuda (60 · 65fparaya 
inmi,tir. Harici ticaret ofisi, 
bu hususla bir takım tedbirler 

düıüıımektedir. 

-Tuhaf bir balon ! 

Ze i çeki
liyor mu? 
Kıymetli futbolcu bu 

balonu anfallyor 
"Zeki futbolu terkediyor; 

arlık onu ı;a.h da göıemiyece· 

ğiz!,, gibi söı:kr çıktı. 
,l:Iele ·bir akıam gazetesin· 

de de böyle bir haber l,ıildiri

liyordu. 
Se;.ıelerdenberi me~in top 

arlı.aşınden koıan, bize futbo

lün zevkhıi tattıran ve i"ürki· 

yenin değil bütün Avrııpanın 
bile takdirini .ka zanmıt olan 

Ze,kinlo bugi..in böyle ani bir 
ka..rarla futbolü tereketme•in· 

deki sebep ne ? 
Bunu 'Öğrenmek i n Zeki 

JJeyle <!ün görü,tük. 
Zeki ,!>ey bize şmıları söy

ledi: 
" - Dün bana telefonla 

futbuldan çekilip çektlmiyc

ceğimi sordular. Bende bu 
haberin mevslmsi:i olduğunu 

söyledim. 
Fakat aradan ikinci Lir 

sual sanki bir an evvel futLo!ü 

terketmemi ister gibi bu 
n1evsiınin ne!zaman gl ... !eceğifJi 

soruyordu. 
Bu tuh af suale lcar§ı 1? 

" Yakında!. dedim. Öyle bir 

zaman · gelecek ki hepimiz 
tabialile ıporu bırakacağız. 

Fakat bugüa için böyle bir 
fey yoktur. Belki ben 
gelecek sene oynamıyacağım. 

Biz kendiıinden çok Jstı
fade edilen Zeki gibi ince 
görüılü hır oyuncuyu daha 
pek çok zaman sahada görmek 

isteriz. 

Galatasaray madalyaları 
Galataıaray Spor kulübü 

riyasetinden. 
J - Kulübüoıüz 25 inci se

nei devriyesini idrak etmesi 
münaı!betile bu ilk • çeyre,!< 

asırlık hayatı zamanınd" tat· 

bık etmekte o!duğu bütüR Spor 
!arda kulübüne resmen lıtan
bul ve Türkiye şaıoplyonluğu. 

nu kazıı.ndırmıf ve ha len ku· 
lübümüzde mukayyet ldman

cıla.ra huıusi olarak yaptırı1ao 
birer madalya hediye edile

cektir. 

Ekmek 
Fiatı 
Düşüyor, 

Anadoludan fazla buğday 
gelmeğe] başlamıştır. Bu vazi
yet ekmeklerl üzerinde ilk te· 
sirini dün yaptı. Ekmek on 
para daha ucuzladı. Eski fiatı 
"!l.25,.di. Çarıamba gönünden 
it:baren "9. kuruıtan satıla.· 

caktır. 

Çocuklarımız 
(Birinci sahifeden devam) 

Biribiri arkasına çoc11k ve 
insan kayıpları olmaktadır. 

Fatihte oturan Gülilzar ha
nımın on iki yaşındaki oğlu 

Cevdet dört gündenberi ka· 
yıptır. 

Üıküdar Dol'iancılarda Sa· 
lih Beyin yanında bulunan 
{ZO) inci mektep talebesinden 
{ 13) yaşlarında Turhan da or· 
tada yoktur. 

İstanbul Su tirketiode ça· 
lışan 48 yaşlarında Sıvaslı 
gül Mehmet te meydanda yok· 
tur. 

Rüsumat memurlarından ZI· 
yıı Beyin (15) yaşlarındaki 

evladı manevisi, Nişa.ntaşında 
avukat Miinir Beyin hizmetçisi 
(17) yaşında Emine Gü'eüro, 
ve rnn zamanlarda kaybolan 
iki talebe, şimdiye kadar birer 
ikişer ortadan kalkan erkek 
ve k:a d ı n la r ı n hayatları 
ınematları hakkında hiç malu
mat yoktur. 

Evvelce Almanyadan gelen 
çocuk hırsızı le bu kayıplar 
arasında şayanı dikkat bir mil· 
nasebet görülebilir. 

Alii.kadatlar ara.ında vaki 
rivayl't ve ıayialara A>azarao 
lstanbuldan Ankaraya deh§et 

veren Landürüler, Düseldorf· 

la r gibi bir çocuk katilinin 
lıulunduğu zannedilrnektedir. 

Maaha2a bu kaybolanlM"· 
dan bazılarının intihar etmif 
olmaları ve diğerlerinin birer 
cinayete kurban olmasıda ıh· 

!imal dahilinde görülmekte
dir. Bu mesele çok §Ayanı 
dikkattir. Henüz zabıtaca bu 
cihet ve kaybolanların vazl· 
yetleri h llkkında bir malumat 
yoktur. 

l'olio, bu belki bütün dün
:;ı.ayı alakadar edecek ha<li&<!• 
yi meydana çıkaracaktır. 

He.ııüz evvelki gün lrnybo
lan iki talebe de bıduonıa· 

mıştır. 

Almanlarla yapılacak 
maçlar için tebliğ 
Eintrarht maçları tertip he

yetinden: 

Yarınki Çarşamba günü 
şehrimize muvasalatı bekle· 
nen Almanya futbol fedaras· 
yonuoa "'ensup Leipziger 
SP-Orlvercin Eintrarht futbol 
kulübile 12 ve 14 H .. zıran 
·cuma ve Pazar güııieri icra 
edilecek müsabakalat §unlar· 
dır: 

1 - 12 Haziran Cuma 
saat 17 ,30 da misafirlerimiz 
Gala taaaray. 

2 - 14 Haziran Pazar 
günü saat 18 de misafirlerimiz 
Fenerbahçe ile oykayacaklar· 
dır. 

Cumıı günkü maçtan .. vvel 
istanbul futbol heyetioln trr
tip ettiği restni Şilt müıaba· 
.kaları da şapılaCAktır. 

2 - Cemi Sporlarda Şam· 
piyöo çıkan takıma o şene Divan toplandı 
velevki bir defa olsun dahi) Ankanı, (H.M.) - Fıtka 
olanlar da madalya alacaklar- diva.nı ismet Paıanın riyıııe· 

tinde toplanarak geç vakte 
d~r. • kadar müzakeratta bu1unmuı· 

3- Bu §ampiyonların listeleri • 
hazırlanmaktadır. Her hangi tur.D , 
blr sebeple unutulmamaları elaport a ziyafe t 
için isimlerini, adreslerini ve verildi 
oynadıkları senelerle Sporun Ankara ((A,A.) Parlı Hilit 

nevini -İdare Heyetimize bir cemiyeti Profewr Delapor'ta 
mektupla 1:ıildlrınelerlnl Şam. ıerefine Türk tarihi tetkik 
piyonlarımızdan ehemmiyetle cemiyeti tarafından b ir ziyafet 
rica ederiz. verl! mlotir. 

Sahile 5 

/ 1 çi mebusl rdan -, 
1 l l,cil" ' ""'"!;J.~~"~ S !!,?~! 1!~~ı!Lo;z; Ud;.;,;, 

42 senelik bir işçi 
Mürettip diyor ki: Bir çok amele 
teverrüm ederek mahvolmaktadır 

Amelenin senelerden beri ı 
devam eden mesai saati me· 
•elesinin henüz hiç bir neticeye 
iriştirilcmediği malümdur. Bu 
meselenin son intıhap devre· 
sine kadar bairilmlş olması 

büyük millet meclisinde bu 
seneye kadar hiç bir amele 
mebus bulunmamasına hamle
diliyordu. Nıhayet bu sene 
Mecliı bir iki amele mebus 
görebıldı. Türk ameleleri· 
nin dertlerini dınleyüp bunları 
amele mebuslara bildirmcğe 
karar verdik. 

Dünden itibaren de bir 
arkadaıımızı amele vatandaş
larımızla temasa memur ellik. 

42 senelik bir işçinin 
arzuları 

Muharririmiz dün ilk defa 
olarak 42 sene gtbi uzuQ bir 
müddetıenberi amelelik eden 
mürettipler cemiyeti reisi 
Hayri Beyle görü~müştür. 
Hayri B. amele mebus ar· 
kadaflarından şWlları talep 
etmektedir: 

- " 42 senelik hir .amele-
yl,m. Bu k .. dar senedenberi 
sekiz saat çalııtığımı görme
dim. 

ı 

Halbuki ışçının aldığı 

yevmiye 8 saat çalışacak ka· ı 
dar~ kalori - :vermeğe bile kafi 
gel~emekteılir. İşte bu yüz· 
den birçok ıoneleler teverriım 

ederek mahvolmaktadır. Bun

dan baıka ikinci mühim rne· 
sele de müessese! rde sıhhi 
tedbirler a 1ınmamasıdır. 

Bir işçi teverrüm ediyorda 
arkadiltları bunu ancak yata
ğa. düştükten soora anlıyabi

liyoriar. Bu yüzden de b ·rçok 
zavallılar mahvoluyor. Üçünd 
mesele ise; müesseselerin çoğu 
Türk itçisi yerine ecnebi tebıı.· 
asını haiz bazı kimseleri işlet· 
mektedirler. İşte Türk işçisi· 
nin it•'zlikten çürümesne en 
fazla bu mesele amil olmuı· 
tur. Müstahdimin kanunu tim 
diye kadar hemen hiç tatbik 

edilmemittir. Yukarıdıı. arzet
tiğim mesele Türk işçisinin 

en büyük dertlerini teşkil 

etmektedir. 
Büyük Millet Mec'isinde 

ameleyi temsil eden arkat:aı· 
!arımdan yE:vmi mesainin 8 
saate indirilmesini, her hang· 
bir müessesede sıhhi tedbirler 
alınmasının bir kanunla mec· 
buriyet haline koydurulmağa 

çalışılmasını ve evvelce hü
kumet tarafından mevkii 
meriyete vazofonan mü.talı. 

dimin kanununun tamamen 1 
tatbikiol temine çalışmalarını 
temenni ederim. 

Bu, yalnız benim değıl, 

bütiln mağdur amelenin le· 
mennisidir .• 

Halktan bir tacir nihayet dava etti! 

Kuruçeşme tehlikede! 
Kimyağer, büy .. k tehlike vardtr. 

Buralarda iskan olamaz, diyor 
Ali Vafi Bey namında l.ir elbiıe ve çamaıırlara varıncı· 

zat, gayri kabili telafi zarar· ya kadar kömür tozu nüfuz 
!arından dolayı kömür şirketi ettiği görülmüıtür. 

1. •. Ehemmiyet" e runu aoy!i-
hakkında mah ... emeye muraca· 

yelim ki Kuru ;eşuıede otur. 
at E:tr:ıiıtir. ek 

Heyeti hakime Divan yo· manın helada yem yemekten 

lunda kimyager lbrahim Etem farkı yoktur. 
R~şat Rıza beyle lllÜ§t r~

Beyle doktor Reşat Riza Beyi 
ken tanzim etliğimiz raporda 

ehlivukuf o'arak tayin etmlt 
da bahsettiğim veçh.le, kü-

ve heyetle birlikte ma.ha1liode kürdü fazla l:u!unan Rus ve 
keıif icra edilmiştir. diser ecnebi kömürleri, şiddetli 
Kimyager ne diyor? rütubeti müteakip tebahhura-

İbrahim[Etem Bey meşhu· ta maruz kaldıkları zaman ha-
da.tını ıu suretle ,anlatmakta· vi olduk'arı kükürdün fevka· 
dır: iade tahammuz ctmesile ate} 

- Kuıuçeıme gibi boğa· almasını mucip olmaktadır. 
rın mutena bir nıahalUnde JVJezkıU kömürler Kur.ııçeş-
kömür deposu olamaz. Zira, melle baki l:a~C:ıkçe, ıber 
bu depolar mevcut olduk· dakika yanma kh!ıked ve 
ça oradal.i evlerde ne olııru· tes~maıüm vak'aları eksik ol· 
labillr, ne pencere açılabilir, mez. Hayatı umumiyeyl de 
ve pe de kiraya verilebilir. ehernıı iyd e dü~üneli • Bina. 

Pek bıce tetkikattan sonra enıı.leyh Kuruç:eıme mıntakıı. 
elbise dolaplarında ası'ı ve boh· sındaki bütün bane!e: fennen 

ça denıounda mahfuz bulunan g y k tbili i~~.~.~.~~:.: ......... . 
••••• ••••••••••••••U•••HU••••••••••••••••u•oıuootuoıno••nn. •••••••••••••U• •••••n• 

Belediye 
Kadrosu ne halde ? 

Belediyenin kadrosunda 

henüz bir değişiklik o1mamış· 

lır. 

Bü!çesinin M{c~lsl<!ll ç k

ması betdenilmekl<'ıiir. Kadro· 

larında buraca ten&!kat yr pıl· 

mıyacaktır. 

Eğer bütçenin tastiki aıra· 

sında değitiklik bir emri v:ı · 

ki olursa ayrıca clüşünülecek · 

tir. 

Adana'da şeker fabri
kası açılıyor 

8 milyon lira serm11yell 

Danimarkalı bir ıirket, lı 
BankaHnın lttiraklle A danada 

bir ,eker fabrikatı leaiıine 

akrar vemlrttir. 

Traktör sahiplerine 
Senelerce bf1iir.:ıum tnıktö·, 

orak ve h:ı.rıoan makinelerin· 

de ç:ı!ıımı1 bir makinist i~ arı· 
yo·. h:iycn!erin(Y arın)da A.A. 
rü;ın:wna ınü•acaatla.rı.. 

* Zayi 
Ehliyctnamemi ye nüfua 

kB"f;•dırnı zayi ettim y~nileriol 

ç.karacağımt!an hükmü yub 

hır. 

.fo'ör Ahm•l Mün"r 

T kk .. - ese ur > 

Mer~ut.1 tıL<~crimiz 1ııenfz&de l!art 
Hiiseyin Efc.ntltııhı ccn;ızc rr.' r:Js r.1 r:e 
iştit"l\k ed'!ı1 \•e tezfye l:ttfu!.C.:l buh• ı:n 
zevatı mutıtt>r errıe;·e, glıı:-terr..iş ol.J~· .... 
ları tut .. ıAk• ve 8 ntİ;!l'j't:ttc.:ı (.olc)·ı 
a Uen. namına arzı teş.l\kür t.:d~ r 'z. 

Ş.vket ve A~ll 
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Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız. Sütünüzü arthrır. Çocuk .. 
ların kemiklerini kuvvetlendirir. 

Sı~~atinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve kendinizi mu~afaza ediniz. 
Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali haşarat, tehlikeli hasta!ıı.•ar tevlit, 

yemeklerinizi {elvis eyler. Uykunuzu kacırır, rahatınızı selbeder. 

. Haşarattan ve lıasta!ıklardaıı ve ıstıraptan kurtulursunuz. f AYDA haşaratı yumu;ta ve tohumlarile beraber kat'iyyea 
ım! a ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amelesi ve Türk parasile yapılmış olup daha müessir, daha 
ınü dk olduğu gibi yarıyarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafit ve Iatiftir. insanlara ve çocuklara 
zararı yoktur. Bütün dcvairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefaiıı, Şirketihayriye, lı.ıstaneler, Hilalialımer, yatı mek· 
tekleri, vapur kumpanyaları, Devlet demiryolları, Amerikan ford kumpanyası, büyük oteller, Bursa hamamları, 
Yale.va kaplıcaları ve bütütn müess~satı millıye f AVDA istimal eyler. 

Servetimize acıyalım ve ecne~i yaldızlı reklamlarına aldanmıyalım. 
I<utusu 50 büyük 75 bir kiloluk 125. Pompası 75 kuruştur. liasan ecza deposu. 

Resmi ilanlar Türk Ltd Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler 
için bilumum resmi daireler ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon : 20960 

Kooperatifçilik ' 
Bu nam altında Ati Ticaret 1 

mektebi kooperatifçilik huku· ' 
ktyatı muallimi Suphi Nuri 
bey yeni bir kitap neıretmlı· 
tir, Son zamanlarda pek moda 
ve türkiye için çok hayırlı 
oiacajtı muhakkak olan bu 
meslek h:ıkkında edinmesi 
luımgelen her lürlil ilmi ve 
kanuoi malümatı ihtiva eden 
bu kitabı karllerimize tavsiye 
ederiz. Subhi Nuri Bey ki· 
talında y;.lnız nazarıyat ve 
ya türkiyedeki tatbikat ile 
kalmamıı, ayni zamanda da 
Ruıya ve İtalya gibi zıt siya· 
•et takip eden memleketler· 
de de kooperatifçilik tatbika· 
tile ııııeıgul olmuıtur. Hasılı 
bugün memleketimizde bu 
mealekten mufaualan bahse 
elen yegane eser budur. 

Herkes kooperatiften bah· 
sediJor, fakat kimse bu mer 
leiln neden ibaret olduğunu 
l flmtyor. Kooperatif nasıl bir 
ittir, neden mekleketimizde 
henüz inkiıaf edemf'df, na11l 
terRkki edecektir? Bütün bun
an bilmek iıtlyenler bu kita· 
bı okumalıdır. 

Üıküdar 

Hale Sinemasında 

Kıraliçenin aşkı 
Mümessili 

Konrat Nııgel 
liiiveten 

(\; li Jutl. r 

Çocuk hastahanesi ku· 
lak bog~z burun mu· 

tehassısı 

Dr. Ekranı Behçet 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

üyük ikramiye 
50, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 

Liralık Bir Mükafat Vardır. 

BankaFrankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMAYESf: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; 
Şubeleri : İstanbul, 

Paris, Burdo {Bnudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Frasiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2 · 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankı muaRıelatı 
Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf sandığı - Meküki.tı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım ıatımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvi· 

liit bedeilerinin tahsili - Adi ve ıirküler itibar mektupla· 

rı - Esham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket 

ü~erine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı vesaire 

Beyoğlu Mektep cokıık 1 

1 ' Telefon: B. O. 2<!95 JI Selcinik Bankası 

Çocuk haı:talıkları raır.I 
mütehassısı 1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep ıokak 
Tdefon: B. O. 2<WG 

·r arihi tesisi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,C00,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiye:!eki ~ubeleri: 

Haydar R!f a! 8.i~. eser:arintlsn 1 Galata, lstanbul, İzmir, 

Sa:nıun, Adana, Mercin 

lstanbul 7 incl İcra-dair:=
ılnden: Bir borçtan dolayı 
mahcuz maa aı·na bir adet 
komol fıbu Haziranın 13 üncü 
Cumartesi günü aaat 9 dan Ayni haklar İki lira 

M Yunaniatandaki ıubelcri: lraı meseleleri Bir _ 
Şcrl 1ı borçllr ka.ıunu c: c: ' Atına, Scian:k, K11vala 

ılkbal) kitaphanesir.de t'.A:llll!I 

~----~~.L' 

1 itibaren Tarlabaıı Karn val 
1 sokak 35 numaralı hanede 
~ bilmüzayede paraya çevrile-

ce~I ilan olunur. 

~ail1NAffi 
KARADENiZ POST ASI 

V t '"lpuru a an 9 Haziran 

Salı 
günü tam ıaat 17 Je Sir· 
kecl rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam• 
ıun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Trabzı:m ve Rize ) iskele· 
!erine azimet ve avdette 
aynı iskelelerle (Sürmene 
ve Of) a uğrıyacaktır. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentaıına müracaat. 

Tel. lıtanbul 1515 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada hı r 

gün öğleden ıonm ıaat 

(2,30 dan S ) e kadar J, an· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabineıiode 
dahili hastalıkları muayene 
ve tedavi edf'r. 

Telefon: lstan bul 229"3 

1931 Türkiye güzellik Kı· 
rallçeıi inci diıli. 
NAŞiDE SAFFET HANIM 

kullanmakta olduğu "BIOKS" 
dlı maı:unu ile Jlt fırçasın· 
dan ıon derece memnun kal· 
dığını beyan etmektedir. 

BIOKS di~ macun;ı ile 
fırçaları Türkiye Dit tabipleri 
cemiyeti tarafından ta vslye 
edilmektedir. 

• Paris TıpFakültesi mezunu 411 

lcııt, lreogi ve zührevi haslllıklar 1 
mütehassısı 

Dr. Bahattin Şevki 

1 Babıali Meserret oteli karşısı 135 
J inci kat ,sabahtan akşama karl.ır 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEVOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyoklu 1303 

Senedat ve poliça muka· 
bilinde muayyen vadeli 

1 veya ' hesabı cari suretile 
avanslar, poliça ve iskon· 

tosu. 
Türkiye Cümhurlyetl • 

nln baı'ıca ıehirlerine ve 
memaliki ecnebiyeye sc· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve tefgraf emir· 
nameleri lrsalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 
kıymetli f'fya muhafazası, 

kupon rahsllatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keılde edilen poliçaların 

tenlyeıi, borsa muamelatı 
icrası, akçe bey't ve ıe· 

raı.. ıair bilcümle ban· 
k ~ muamelatı, kaıa icarı. 

ı:.. .. ıım .. lllli .... mm..,. 

I -.....o.w. 

1 
Beş dakika evel müthiş surette dişim 
ağrıyordu. Muhakkak dun akşam uşu- • 
müş olacağım. İki tablet" ASPİRİN., 
.aldım. Simdi tamamen geçti. , 
"AS PİR i N,, in sizin de ağrılarınızı ve· 
sinir bozukluklarınızı·böyle .• çabuk ge-•• 

v ' ' çirecegine eminim •• 

Şirketi Hayriyeden: 
Köprn • Üsküdar iskeleslndekl büfenin icar müddeti 15 

Haziranda hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müd :eti 
de 12 Temmuzda munkazi olacağı cihetle lslicarlarına talip 
olanların heyeti teftiıiye riyas'!tine müracaatları. 

Fazla para vern1emek için: 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz 1 

Kok Kömürü 
Yedikule ve Kurbalıdere gazhanelerin je 

Asgari lOton almak üzere tonu 20 liradır. 

Sikleti garanti edilir. 
Sipariş yerleri: 

Satiye, Metro Han, Tünel Meydanı, BeyoğJu Tel. B.O, 1161 
Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul • 24378 
Mühürdar Caddesı No. 13/15 Kadık6f - Kad. 355/6 ' 
]Muvakıthane Caddesi No. 83 • • 66 
Ş'rketi Havrive iskelesi No. 10 Üsküdar " 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. S. 

Her gün öğleden son• 
ra altıya kadar hastala· 
rını kabul eder. 

İstanbul 4 üacü icras•ndan: 
Gala tada Sultanbeyazıt maha!· 
lesinde Marya sokağında atik 
25 cedit 23 No. lı hanede mu· 
tasa rıfen ıakin iken el ye~ 
ikametgahı meçhul olan Ve· 
renik Hanıma : 

Madam Hursiyeden istikraz 
eylediğiniz 1250 liraya muka· 
bil vefaen ferağ eylediğiniz 

Gıılatada Sult anbeyazıt ma • 
hallesinde Marya sokağında 

atik 25 cedit 23 No. lı hanede 
3 6 931 tarihinde mahallen ya· 
pılan vazıvet muamelesinde 
ehlivukuf tarafından mezkur 
haneııin tamamına 3500 lira 
kıymet takdir edildiği haciz 
zabıt varakası tebliği caka· 
mına kaim olmak üzere !>31 93 
dosya !numaraslle tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 
---- ------

Darüısafaka nı:id! • ~ n• 
den : Mektebin bir scncl.k et 
ve ekmeği kapalı zarf u~ulllc; 
odunla kok ve maı-.sal kö:r.ü 
rü münakasa! alcıı.ye surctile 
mubayaa olunacakl.r. (23 Ha· 
ziun çarıamba günü snat (16) 
da kararı kat'iıi vcrileceğ:n· 
den taliplerin o gün ı. at (14) 
te Nuruoamaniyedc Cemiyeti 
Tedrlılyei l.lamiye merkezine 
gelmeleri, Şartnı.meai mahalil 
mezhürdan her gün alınabilir. 

~~~ 
Dr. A. KUTİEL 

Cilt ,.e emrazı zülırevıye teda· 
vihanesi. Galata Karaköy'de bö· 
r kci fırını sırasında No. 34 
.... :mıllmll:mllmll!lillllll!IBDM 

Doktor feyzi Afmıet 
Cilt, ıaç ve zührevi has· 

talıklar mütehassısı Cu
madan • maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: İstanbul 3899 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ank;ıra caddesi Cihan kütüp· 

haneıi üstünde No. 66 
Telefon : İstanbul 2385 

Dr. Hayri Örııer 
Aimanya Emrazı cil· 

diye ve zühreviye cerai· 
yeti azasından Beyoğlu 

Ağacarni karşı sırasında 
133 No. öğleden ıönra mü-1 racaııt. Telefon: 3S86 

-';j liazir~n 1931 = Hızıi' = Salı =-
Arabi 

22 !lfuiıarrem -
Rur.ıl 

27 !Aayıs 
Vakit - Eztııi Vakit - Vosotl - --~ '~·at ~._ ~İ c ~at ~. r J. • 1 

.i•bah 6 47 Sabah 2 ~8 
~İgle 4 34 Ü,.te 12 ı~ 

I !kindi 8 24 !kindi JG 13 
='ı:ıam 12 12 . .t..lı:~'lm 19 :!l 

1 
rııtın 2 2 Yct:;ı 21 3' 
'"•Ak fi • 29 ı, •'k 2 19 

' -
,)\ı.:.eol ıtıunür ~e HlL.tı ıt!ı 3 

Bür.'ıaneUİ11 Ali 


