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fÇiftçi, işçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAik Cümhuriyetçi gazetel 

'- Gönderilen evrak iade olunmaz .J 

progr~mını ne~red·yoruztc . ..... .. 
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Layik Cüinhuriyetçi Çiftçi ve işçi Fırkasının programını kamilen 
) iç sahif el erimizde bulacaksıniz c•·•+••············( 

Menfur adama cevap!. 
Çerkkes Etemin velinimetliğine karşı küf

ranı nimette bulunan nankör adama soru
yoruz: Daha dün beş parasız Ankara kal
dırımlarını arşınlarken, Yozğattan Anka
raya getirilen koyunların satım parasın
dan bin lira alarak (Yeni Günü) tesis eden 
menfur, bugünki milyonlarını nereden ka
zandı? Kimin sırtından.. Bunun hesabı so-
rulmıyacakmı sanıyor? . Arif Oruç 

Bu gün ıu sütunlarda iatirap içinde kıvranan vatandat· 
ları tazip edeceğimiz için derin bir elem duyuyoruz. 

İstanbulda habis ve menfur ruhlu bir adamın kurduğu 
bir tuzak gazetesi vardır. Bu her giln bir renge giren çar· 
ıaf kadar kağıt parçasının adını söylemeğe hacet yoktur. 
Onu mesleğinden, dalkavukluğundan, dönekliğlnden, para 
için namussuzluk irtikap etnıekten çekinmeyen yazıların· 
~an, tanımayan ve bilmeyen vatandaı yoktur: Cümhurlyet 
gazeteıi. 

'Bu gazeteyi çıkaran Yunus Nadi adlı bir adamdır. 

bir vakitler (Malümat) gazetesinde Aptülhamide tekabu 
eden, meırutiyetten sonra ittihadı terakkiye taparak mer· 
hum Ta'at Paıaya sokulmak isteyen ve nihayet merhum 
Talat Paıanın odasında yalnız kalmaktan bilistifade beıyüz 
liralık büyücek bir keseyi aıırdığı için, Paıa merhumun 
evinden kovulan bu adama, nezaketle, nezahatle hitap et· 
mek kabtl olmıyacağı için kendi llsanile utanmayan yüzüne 
tükürmek mecburiyetinde kaldığımıza ıalırap ve hicap 
duyuyoruz. Çünkü bu menfur ıahıa baıka ıuretle muka· 

bele edilemezdi. 
Türk vatanına ervahı habise gibi çölı:en milıibet tel· 

lalı, dün yazdığı bat makalede doğrudan doğruya ıah-
11mızı ıstıhdaf ederek Guya, yeni teıkll edilen fırkaya 

hücum etmek istiyordu. 
Fikir ve ilim namına zerre kadar kıymeti olmıyan bu 

yazılara cevap vermek d6nyadakl küçükliiklerin en küçük
lüğü olduğunu da bilenlerdeniz. Ne çarekl, fırka meselesin· 
den bahsetmek isterken, ancak tulumbacıların ağzına ya· 
raıan [estağfurullah tulumbacılar da namuslu adamlardır.] 
Küfür ve hezeyanlar savurmasına tahammül edilememiı· 
tir. Menfur adam, küfürnameslnde güya bizi itham ediyor 
ve ağzından pufkurduğu müstekreh salyalar arasından 

ıu naraları basıyordu: 
t - Arif Orucun gözleri şaşıdır. Suratı şafi kö

peklerine benzer. 
2 - Arif Oruç namussuz ve hayasız bir serseridir! 
3 - Arıt Oruç Çerkes Etamin uşağıdır. Bir vakit

ler Çerkes Etemle bir fırka yapmış, akıbetleri berbat 
olmuştu. 

lıte, bu habis adamın ıahsımıza vaki olan küfürleri 
tamamen bunlardan ibaretti. Şu saçma sapan hezeyanları 

okuyarak iğrenen vatandaıların selim zevkleri, herhalde 
menfaatinden, kesesinden ve midesinden baıka hiç blrıeyle 
ıu bahtsız topraklara merbutiyet! bulunmıyan (Adam) hak· 
kında hükmünü vermit olacaktır. 

Menfur o dama evvela kendi hesabımıza cevap verelim: 
l - Arif Orucun gözleri ıaıı olabilir. Kendisini ıahsan 

tanıyanlar bundan fazla bir ıey öğrenmiı olmazlar. Sura· 
tının rafı köpeğine benzediğini gazeteye yazmak, herhalde 

' Arif Orucun memleket itlerile uğraımak salahiyetini 
nezedeqeylerden de değildir. Varsın Arif Orucun suratı da 
ıafi köpeklerine benzesin. 

2 - Arif Orucun namussuz ve hayasız bir ıerseri oldu· 
duğunu kuduz ulur gibi (bu tabiri karllerimiz af buyursunlar) 
ulumaktan gene bir ıey çıkmaz. 

ikraz 
Kredi kooperatifleri 
Zürraa para veriyor 

Muğla, 21 (A. A.) - Ka· 
za merkezinde bulunan zirai 
kredi kooperatifleri tütün zil• 
raına lkrazata baılamıılardır. 
Kooperatifler buıene zürraa 
120 lira kadar ikrazatta bu· 
lunacaktır. 

Trakyada sıcaklar 

(Deuamı 2 inci sayfada) 

1 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
ıcra ve iflas kanunu! Ölü kemiği ticareti \ yeni Fırka 

Nasıl Kemik rezaletinin iç IBeyann~meprogram-
deg'"' işiyor? yüzü anlaşılıyor la ~irlikte umuru~u-• kukıyeden D. vekale-

Her kazada lü
umu kadar d.aire 

açılacaktır 

• 
icra ve ifJAs Uınanunan MecHıte 
mO:ı.akeresi esnasında izahat verecek 
olan fakat kadro mDnaaebetlle tenkit 
edileceği tahmin edilen Adliye vekil! 

Yusuf Kemal B. 

Ankara 21, (Telefon) -
Yeni icra ve lflls IAyıhaaının 
tetkikine baolanmııtır. 

Yeni layıhanın en ehem
miyetli kmmları ıunlardır. 

Borçlu borcunu ödemezse 
Devlet ödetir. Her kazada lil· 
zum görüldüğü kadar icra ve 
iflas memuru olacaktır. 

icra ve iflas memurları, 
(Deuamı 7 inci sayfada) 

Kumkapı krali
çesi dün vuruldu! 

Dün Kumkapıda Patıkçi 
Serkla eakl karısı V artovlye 
gitmlt fakat kovulunca muğ. 

Kocası tarafından vurulan 
Kumkapu kıraliçeıi Vartovi 

ve BoRoı 

Bu müstekreh ve menfur ticareti 
yapanlar kimdir ve vasıtal~rı ne~ir? 

J 
Ölülerimizin yerinde yeller esen mezarlar, mezarcı kulübesi 

(Yazısı 2 inci ıayfamızdaJ .................................................................................................................. 
Abdullah Cevdet B. ne diyor? 

Kooperatifçilikte Da
· rülf~nün. rolu yoktur 

Daritfıinunun kooperatifcilik 
mes'elesind~ki vaziyetini şa· 
yanı dikkat pkilde anlatan 
Doktor Abdullah Ceudet 8. 

Dünkü nushamızda bir ko· 
operatif anketi yüzünden, es· 
ki Tanln'ci ve meslek'ci Mu
hiddin B. in yine darülfünuna 
hücum ettiğini yazmiıtık: 

Kooperatifle Darülfünunu 
biribirine karııtıran Muhiddin 
B. noktai nazarlle ıedıt bir 
milnakaıa kapısı açmıı oldu! 

Darülfünuncular bu maka· 
leyi ılddetle reddederek ateı 

püıkürilyorlar. Fakat, bu me· 
yanda Muhiddin B. Dariı)fil. 

nun arasında yapılan at .ktan 
maada, milnakaıanı11 ikinci 
ıniitemmim bir safhası daha 
tebaruz ediyor. O da şudur: 

(Devamı 7 inci say farla) 

Günün /VI esef esi 

Hiyanet Zihniyeti 

Hariciye Vekili, Sırrı Beyin sual tahririne cevap verecek! 

1 

tine gönderilecektir 
Layik Cümhuriyetçl Çiftçi 

ve l*ci Fırkasının beyannamesi 
İstanbul Vilayetinden polis 
müdlrlyetine ha vale edilmiıtı. 
Polis müdiriyetl tahkikatını 
ikmal ederek evrakı tahki· 

·kiyeyi vilayete göndermiş vila· 
yilayet te umuru kukukiyeye 
tevdi etmiıtir. Muameleli evrak 
umuru hukukiyenin miltalea
sile tetkik edilmek üzere Da· 
biliye vekaletine gönderile· 
cektir. 

Şimdiye kadar muhtelif 
ıehirlerimizden yeni Fırka mü· 
nasebetile aldığımız bir çok 
müracaatlar, l\fağı yukarı b.r 
an evvel faaliyeti mutazam· 
mm metin ve maaldedir. 

Teıkilat için vaki milra· 
caatlar yeni fırkanın hüviyeti 
resmfyeılni aldıktan ıoora na
zarı dikkate alınacı.k husuaat 
tandır. 

Yeni Fırka programını, 
eld.e edememek auretile tekrar 
neırl için müracaat eden ka
rilerimizi mev'c t olduğu veç· 

· hile bugün gazetemizi sekiz 
sahife olarak neıreltik. 

Karilerimiz bugÜ!ı bPtinci 
ve nltıncı sahifelerimizde oku· 
yacaklardır. 

Yıldırım 6 kişiyi 
öldürdü 

Varıova,20(A.A) -Askeri 
talimler yapmakta olan bir 
kıt'a Sierpech yakınında fırtı 
naya yakalanmı:, kıt'ayı te§kil ' 
eden talebe büyük bir buğday 
anbarına hücum ederek içeriye 
girmiıler ise de birkaç dakika 
rnnra düten bir yıldırım bun
lardan 6 aııesini öldürmü, on 
sekizini de yaralamııtır. 

Nadi 

YAR 1 N 

HE -~P TAllTA::JI 

J 100 ": l!,,.,,l! t.. 
/ S' ~() kıt.~ 
~JJr ~ .... __ 
/ Jf" /-i•P: 

ı 

Edirne, 21 (A.A.) Traky11da 
ıtddetli ııcaklar baıladı. Edir 
nede derecelhararet bugün gö ı 
)gede 33 a buldu. 

- Avrupaya giderken hep böyle harcirah 

aıuıruı alınu mesele lu.rradt1 Jefil. 
- ~ciye vekilinden 

fakat '1~-lerinden ... 
heıap ıorızluyor 

1 

Kara tahta üzerinde hesap kolav! pa· 
rayı uerdik fakat haııgi di;.dühlcr !)alındı ona 
anlayalım! 

1 



,, .. 

Sahife 2 

Me fur adama cevap!. 
(Baımakaleden devam) 

O namu1&uz'uk ve serseriliği madde tasrihi ile lıbat 
etmek lii.zımdır ! Arif Oruç, Yunuı Nadi kadar vatan• 
11 ı. mıdır? Arif Oruç, Yunuı Nadi gibi memleketi soymuı 
soğana çevlrmlt herhangi hırıızlık, soygunculuk yapmıı mı· 
dır ? Ne yapmııtır? 

3 - Arif Oruç Çerkeı Elemle bir vo.kitler fırkalar 
kurınuı mudur? Bu, ne hrkaaıdır ? Arif Oruç, hakikaten 
bir vakitler Büyük Mıllet Mecliılne girdiği zaman hizmet· 
!erine hürmeten ayağa kalkılan Çerkea Etemle beraber 
çıı.lıımıştır. Bunu inkar edecek yaratılııta bir adam değil· 
dır. Fakat bu birlikte çalıımak, anzavurlara Düzce, Yozgat 
Sımav isyanları bastırılırken, nihayet (Demircide) iki 
fırkalık Yunan kuvveti periıan edilirken vaki olmuıtur. 

O zaman Çerkes Elemin yüzü gözü hatta elleri öpülü· 
yor, kendiıinl Ankara istasyonlarında müzik'llarla karıılı· 
yorJardı. 

Çerkeı Etem isyan ettiği zaman, Arif Oruç ctpheden 
ve onun yanından ayrılalı tam beı ay geçmtıtt. Nihayet, 
Arif Oruç Çerkea Etem Beyle beraber Yunanlstandan 
fırar etmiı le tekrar Türklyeye mi dönmüttür? icabında ilim· 
lerl birer birer sayılacak olan ve bugün çok büyük mevki· 
ler ııgal eden Çerkeı Etemln o zamanki dostları, hep 
vatanperver oldular da, bir Arif Oruç mu Etemin arkadatı 
ve uşajı olarak kaldı? 

Çünkü menfur adam ve onun gibi düşü
nenıer, başka söyliyecek bir şey bulamiyorlar. 
Arif Oruç bunlarla iftihar etse yeridir. Yoksa 
Aıızavurlar, Çapan ojulları, Sefer Beyl~r çoktan Ankarayı 
boı bulurlar ve altüst edebilirlerdi. 

Utanmaz ve hayaaız 1;1.dam, nihayet Arif Orucun omuz· 
larında tüfek taııyarak dağ baılarında bir nefer gıbl 
b zmet edıp çalıı;tığını da pekala bilenlerdendir. O zaman 
kendıal Ankarada korkusundan ( pantalonuna ) dolduru• 
yordu. 

Bu günlük bukadarla iktifa edilere menfur adamın 
velini~etı Çıırkea Etem biraderlere karıı son defa ettiği 
nankörlüğe, nimet küfranına intikal edilmek münuip 
görüımü§tür. 

H.bis ruh ulur gibi: 
Ç ·rkes Etemın biraderi Reıit Beyden 1000 lır almadığını 

ıöyllyor. Güya, arkadaıları himmet etmııler de matbaasını 
dağıardan tatlardan geçirmlt··· 

Yalan .. O zaman kendisi Yeni Günü vl1ayet matbaasında 
basıyordu. Ancak Lcndra konferansına gidip geldikten 
sonı·a bavullar içinde lr.giliz kumaşları getirerek An
karada sattıktan, para kazandıktıın sonra ıdare memuru 
F ... hrı Beyin himmetile bir küçük makine alabilmifti. 
(lııt:bolu) giimrüğünde kayıtları vardır. 

lOOJ Lira mesele•ine gelince: 
Gözlenmiz önünde cereyan eden bu meseleyi olsun 

Yunus Nadinin inkar etmlyeceğlni, paraları aldığını aaml· 
mi surette itiraf ed<ceğinl zannediyorduk. Çünkü o zaman 
Etem pek milli e,zzeler, kahramanlar meyanında idi. Ken· 
dı11.1den para almak ta, her halde gayet tabii sayılırdı. 

Fakat nankör adam, bu günkl mevkünin binde bir 
kısmını medynn bulunduğu eski velinimetlerine karıı 

en t.üyük küfranda bulunmaktan çekinmeyecek kadar 
yüzsüz .ük göstermiştir. 

Yunus Nadi menfuru pekala hatırlar ki, Çerkeı Etem 
Yozgdttan döndükten ıonra Ankaraya ganimet malı ola· 
rak sürülerle koyun sevketmlı, bir kısmını cephedeki mtlli 
efr.,da ayırmı§, bir kısmını da Ankarada aııttırmııtı. 

Ankarada satılan koyunlar üçbio kadardı. Erzurumlu 
Nuf z Beyin oıaman küçük yazıhanesi yanındaki küçük 
dükkanda Reıit bey oturuyordu. Hacı Şükrü liey vardı· 
Arıf Oruç vardı. Sır de galiba o zaman Maliye Vekilliği eden 
Hakkı Behiç Bey vardı. Yunuı Nadi ezilip büzülerek içe
riye gelmiıti. Hacı Şükrü beyle Behiç bey Tarhana gitmlt· 
!erdi. Re§lt bey Yunus Nadiye kahve ıamarlamı§tı. Yu. 
nuı Nadi yalvarır gibi: 

- Yeniglinü tesiı edeceğinden, Ankara Valisi Yahyll 
Galıp beyden ödünç para ialen:ıesme meydan Yerılmemes.n· 
den [Yahya Galip beyi karı~tırması Etem biraderlerle 
Yahya Galip beyin araları o.pk olmasından istifade ede· 
rek .ıraya ıstirkap sokmak iıtemesindendij bahsetti. 

Reflt bey gü .erek: 
- Canım bırader mademki hizmet lazım, neırlyat la· 

zım sizı= 1000 lira Tereylm. Cevabını verdi. 
Menfur ada iki bin lira ı.temi§tl. Reıit bey yavaıça 

Arif Oruca 1000 lira ile Ankarada bir gazete tesis ediup 
edilemıyeceğıni sordu. 

Arıf Oruç ta; Vılayet matbaasında olmak ıartile: evet .. 
Dedı. Reıit bey kAtibe emir verdi. O zamanın urı yirmi 
beıer liralıklarındaa 40 adet verdiler. 

Eir buçuk ay sonra da (Y• nl gün) Ankarada intiıar 
etmeye ba~lamıştı. Yunus Nadi bunu neden inkAr ediyor? 
Bunda uklanacak, korkulacıı.k ne var? Re§it Bey 0 za· 
man en güzide mebuslardan biri idi. Etem: keza, milli 
kahraman diye alkı~lanıyordu. Onlardan para almak her 
halde fena bir hareket sayılamazdı. 

Fakat habis adamın yaradılıtında fesat tohumu vardır. 
Dünyanın en rezil, en dalkavuk ve en vicdansız adamın· 
dan baıka ne hayır beklenebilir ? 

Ankarada paça•• vırtık olarak bir kira eıeği bula mı· 
yan bugünün milyo .erine soruyoruz: 

Gazetecilik ile mi lıtaııbulun yar11ını zaptetmiı, Turku· 
~a:r. er;ı, buz fabrikalarına, Bomontilere, lttıhadü terakki 
anerkezt umumi binalarına, Ermeni emvali metrukesi 
matbaalara, müskirat umum bayiliklerine, Zingal orman 
ıtrketı htsaedarlıklarına konmamıı mıdır? 

Yine ıoruyor~z: Allah ıakluın bu memleketin batına 
bir felaket gelirse, ilk defa def olup g decek olan Arif Oruç 
mudur kendisi midir ? 

Dvğuran kısraklar utansın... Arif Oruç 

Hamiş: Muhterem ve çok aziz okuyucularımızdan rica · 
ediyoruz. Menfur adama kendi liaanile cevap vermek mec· 
burtyetlnde kaldı§ımız için bizi af buyuraunlar. Çünkü 
bu utanmaz adaın baıka türlü sözden ıazdan anlayıcılardan 
değildir. Tekrar tekrar af diliyoruz. 

A. O. 
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YARIN 22 Haziran 

7 mahallenin 
rf ahrir işi 
Bitti 1 

Şehremini nahlyeıine mer• 
but 20 numaralı tahriri mü· 
sakkafat komlıyonunun fmdl· 
ye kadar ikmal ettiği mahal· 
!at ve numaraları ıunlardır: 

Vecedi Karabaı mahalle 
No. 22 Fatma Sultan No. 23 
Beyazıta No. 24, Melek Ha· 
tun No. 25, Uzunyusuf No. 26 
İbrahimçavuş No. 27, Merkez
efendt No. 28. 

Ölü kemiği ticareti 

Rezaletin 
• •• •• 
ıç yuzu 

Mezarlı~lardan kemik ıfr· 
kati rezaletinin tahkikatı devam 
ediyor. Bıı meselenin ne ıe· 
kilde hadı. olduğuna dair 
yaptığımız araıtırmalar inki· 
p.f ediyor. 

Neticede de alçakça ve o 
niabette de ıenl sirkat rezalet· 
lert meydana çıkıyor. Evvell, 
kemik ıirkatlnt yapanlar dar· 
madağınık ve teıadüfi olarak 
icrayı habaset eden mezar 
aoyguncııları değildir. 

Bılaktı, bu huıuala ıneı· 

gul muntazam bir ıebeke \'ar· 
dır. 

Bu çapulcu ıebekeslnin 
beraberind., ıarfı faaliyet e 
denler ıun!ardır. 

1 - Kemik tlcaretıle ala 
kadar bazı eşhas. 

2-Ayak hizmetlerinde kul 
nılan tatar çocukları. Bu ııt 
bazı mezar açabilecek adam· 
larıo da bulundııiu anlatılı· 
yor· Sirkat safhalarının ne 
suretle bırlbirlne bağlandığını 
anlatınca, karlleıimı7 bu eıha· 
sı.n ıblisaoe bir plan terli!' 
ettiklerıot aıılayaca&tır. 

Sirkat itini l<uvveden file 
çıkarmak için ilk önce kimler• 
dım lıttfade edileceği düıünül· 
müıtür. Neticede en elyak eı· 
ha1, mezar açmakta maharet 
ve ehliyeti olanlar ırörülmüı· 
tür. 

1 - Çüokü mezarlıkların 
yabancıaı olmamak lazım. (lıi 
kolaylaıtırmak için) 

2 - Mnarları açmanın 
nazarı dikkati celb .tmeıi !Azım. 
Çünkü bu bir cürümdü •, 

3 - Böylelıkle hem adli 
takibattan yaka ııyrıldığı g!oi 
kemiklerin gizlice nakledıle• 
bilmesi de temin edılntiı olıı· 
yor. z,ra gece karanlığı ÇÖ· 
künciye kadar mezarltldarıo 
civarma olan kulübeler keınikle 
rln saklanmaaında mükf'mmel 
bir depo vazifetinl görehi
ffyorlar! 

Mezarlar açılıyor ve ln~an 
iskeletinin yalnız · kol ve ba
cak kemikleri alınıyor ve bu 
kemikler fazla para ediyor. 
E•aaen insan kemiği, diğer 
hayvan kemiklerinden daha 
mukavimdir ve kol, bacak 
kemikleri de nesçi itibarile 
d .. ha kesiftlr. Binaenaleyh, 
alelade kemikten daha çok 
kıY'netlidir. 

lıte bu kemikler çalındık· 
tan ıonra bazı kulübelerde 

r 
Bizden 

irili ufaklı ne kadar 
hükumet gazetesi varsa 

dün sanki sözleşmişler 
gibi muhalefete hücum 
ediyorlar. 

M.I iy;ıt'te Falih Rifkı, 
Cümhuriyet'te Yunus Na
di, Akşam ve Yeni Gün· 

de de imzasız iki yazı .•• 
ki bun! rın da kimler ta. 
rafından yazıldığı malum. 

Halk fırkasının ipliği 

pazara çıkmış, ne olduk. 
!arı belli olmıyan bu mu· 
herrirlerine verilecek 

Belediye reis muavini ne diyor? 

Ric' ata sebep ne? 
Evvelce kağıthanede bu fabrika için 
yer ayrılmış sonra neden vaz geçi eli 

Bir tirket l..ağıthane Çayı· 
rında yağ f!lbrikası tesis etmek 
için Belediyeye müracaat ede
rep 90000 dönüm erazi istemtı 
ve hükunuıte de müracaat 
etmiıtlr. 

lktısat, Maliye veı. aletleri 
eıaa ltibarlle f.kre tarafatra gö· 
ıünmüıler ve milli Müdafaa 
Vekaletinin de nokta! nazarını 
almııiardır. Ba da mü~bet 
bir tekilde olunca Belediyenin 
de fıkri ıorulmu tur. Beledi· 

1 gören bir mubarririmlze ken· 
diler! su beyanatı vermlıllr: 

- Dahiliye v~killetl bize 
bu erazinin fabrika yapılmaaı· 
na müsait olup olmadığını 

ıordu. 

Yeni belediye kanunu mu• 
ci!>lnce sayfiye mahallerde be'e
diyeye lntik•l etmektedir. Bi· 
naenaleyh burası da bır ıayfi· 
ye mahallidir. Fnbrika yapıl· 

masının muTafık olmadığı ce• 
vabını verdik. 

yece de umumiyet itibarile bu 
bu f;kir kabul edilm 1 ve Hamit Beyin beyanatı 
"30,0~0,, döı · üm erazl veril· tekildir. Fakat meselenin dt· 
meal teklinde kanaat ızhar ğer bir safhası daha var. 
edilmiıttr. ilk defa müsaade edildiği 

Şirket bu mÜPssesede tik halde §imdi mahallidir. diye 
defa 6000 deha sonra 11,000 mü aadenio ııeri alınmasında 
amele çalııtıracn k ve burada ki s ,beb, hususi istihbaratım•· 
amele tiyatro ve sinemaları za nazaran fabrikanın yapıl-

açacaktı. Mesele bu safhada ma•ı için tefriki fotenen yerin 
iken dahiliye vekaleti de ev· alakadarlarına verilmesinde 
rakı tdkik etmek üzere iste· bazı ıah i tesirlerin rol oy-
mlıtir. namıo olmlllarıdır. 

Dün bu husus için beledi· Bakalım bunun altındanda 
ye reis muavini Hamit B.I ne çıkacak? ... ,, .. , ......... ,.,, ................................... ..... 

Kooperatifçiler dün toplandı 

Münakaşalar oldu! 
Orhan Sadettin Beyin konfe,.ansını 

dinleyen on iki kişi idi 
Dün, Ticaret oduında 

Türk kooperatifçiler cemiyeti 
bir içtima yapmı;tır. Bu içti-

mada, Darülfünun müderris 

muavinlerinden Orhan Sadet· 

tktıaatçuar blribirlerine konfe· 
rııns vermit oldular! 

Halbuki gerek mevzu Ye 
ge"k münakaıa safhası 11-
ilmi bir gözle cidden ıayanı 
istifade idi. Bilhassa koopera· 
Uf fikrinin ameli olarnk naaıl 

[ :.tı Pazartesı ] 

Siyasi 
Takvim 

El' avamı kelhavam 
Etraki biidrak 
Akıam gazetesinde dün 

"Bizde muhalefet" diye im· 
zası z bir yazı çıktı. 

Gar, p ıey biz yalnız in• 
eanların ıarhoı olduğunu zan• 
nederdik. Fakat dün görC:ük 
ki gazete de sarhoı oluyur ve 

bu bir gaaeyandır. Binbir içki ve 
tıkir muıevveaate kokan bir gase

yan. Bu, efkarı umumiyeye 
hürmetsizliktir. 

N .. aıl sokak ortasına mide• 
ainin m~ıtekreh içini botall· 
mıı bır nsao halka ve neza· 
hata n ~ kadar hürmetalı iıe 
böya; yazılo.rda umumi efkara 
o kadar hürmehizllktır. 

Halk Fırkasından olduğu• 

nu söyleyen bunlar, (Avam) 
diye küfür makamında tabi· 
rat kullanmaktan utanmıyorlar. 

"Kuru, kupkuru, Avam· 
flribane laf kümeleri,." 

Avam halktır ıeni yetı,Ur· 
mek betbahtlığına uğrayan halk, 
ey perde arkasındaki laf ve 
f kir sarhoıu adam! IEırakl 
biıdrak ) tabirini boğuncuya 
kadar aziz Türk halkı nice 

kuı banlar verdi. 
Bugün (El' avamı kelhavam) 

diye sayıklayan senin için mi? 
Muhalef· te ilim, bt.gl tav· 

siye eden ten ey cahil insan 
artık Avam diye kendi 
luncıiğin da ı kesme ! J 

Bu halkı beğeumlyouan, 
mi:letl Avam diye istihfaf 
ediy:orean seni balmumla bağ• 

lamarl k Konuşurken yalnız mev• 
zu• nuı neyse ondon ayrılmayın 

Kaı yapalım derken göz 
çıkarmayın! 

Avama yani halka hor bak· 
maktan al.ı:I men~deriz. 

Memleketçilik, haıkçılık, 
!ay klık sizd" riyakirlıl..ıa 'Dl 

Örı ülü .ür? 
Ey Hd lk fırkası, cümhurl· 

yet.o i tinadetuğı az.z Türke 
hakaret edenler eğer senin 
içinde ise bu kadarına müııa· 

maha etmen doğ u mudur? 

tın B. bir konferans vermtr 

tir. Bu konferans münakaıalı 

Efend, imzarı at bu mil
let ıenio gibi nice bedhahlar 
gö•dü, ıenin gibi nice küs
tahlar gördü! 

tetki!< edilebileceği üzerinde Muhalefet sözü, özü toktur. 
olmuı ve kooperasyom ve ko ep ao"ru···u"ldu". b 1 e • Bl'jien eğ.m me. 
operatlfln cemiytl içindeki Lakin ıamlln mkitarı bir Senin bu toprakta hak· 
tatbik Te taanıfi üzerinde gö- düzüneyl ya bulan ya bulma• kını istıhfaf eıt,ğinl halk 
rüıülmü~tür. yan konferanslardan hiç bir tanımaz. Bizim için ıen fUSUo : 

Konferana umuma mah- falde memul değildir. Bu hu· it ulur kervan yürür .. 
sustu. sulta meaııliyeı, konferans Ey mektebi meııebi kıtdar 

meıkük insan baıkaaının gö· 
Fakat, herkes hususi ma- mürettiplerlne aittir. Çünkü, zü'>de çönü aH kan kendi 

hiyette rannettlğinden harıçte böyle bir §eyden kımıenln lıa· kaz ğını gör. 
kimse gelmemiıtir. Böylece, beri yok. Halk" ~ ürmet ediniz! 

•'lı••·---••••••·-·-· .. -•••• ... ••••-... •••••••M••••·---··-•••U••ıH•••••••n·-·-·---··•••••M•l••M•-••••e••-•••••••-•••--

Yün fiatlar1 düştü! 
akıaına kadar saklattırıhyor, ı 
gece karanlığı bastı mı, Tatar 
çocuklarını'! sırtında ~emıkler 
naklf'ttiriliyor, uradan da Av· 

rupaya ı Bu tenezzüle sebep, kumaş fabri-
Bu açık bir hakikattir. 

Netektm qıezarlıklar da mua· kalarındaki Siparişlerin azlığıdır 1 
yene ediline ıu hakikat mey· 
dana çıkar : Harici Ticaret ofisine ge· Yün fıatları İzmlrde 5 5,5 

Kemilderin tagayyüp ettiği! len maliimıtta göre talipler n fark ediyor. Bu flat, muhtelıf 
Halbuki, inaan keınlği toprak az olması ttaranmış yün fiat• fU farkı gösteriyor: A•Jado· 
altında yarım asır bıl .. kalabilir, laı üzerine tesir lcıa etmif" luda 4 5 5 Ankara' da 5 5,5 
Aıgari lnıan kem'ğ.nln fos fol Ur. Ham yünler üzerinde p •k Sııriyede 5 5,5 Rumeli havalt-
terktbl az o"masıoa göre, mu· az it o: muıtur, Umumiyet iti• ıluden .,ı,5-5 Fr. fıraagı. 
kavemet müddeti (10) senedir barile vaziyet memnuniyeti 
Eiter be!ediye mezarlıklar mü· mucip olacak şekilde değildir. 
dü rlüğü bunu tahlcik etmek Kumat fabrıkalarına veril ·n 
istiyorsa mezarları açtıraın. alpariıler de oldukça azalmıı· 
O zaman, kemiklerin yerinde tıl'. 
yeller eatlği görülec~k tir. 

söylemek 
cevap hazin bir kahka. 
hadan ibarettir. 

Mazileri malum, hal
leri malum olan bu ada'!!· 
!arın mahiyeti belli oı. 
duktan sonra, bizi cahil· 
likle, gazete sürümü te· 
minile, adam kandırmak
la itham etmelerine biz: 
•Fikir gasyanın diyoruz:. 

Tahsisat ile yaşemı
yan oır gazete böyle 
ıöylüycr. 

ister dinle 
İster dinleme! 

Hukukçular 
Edirneye seyahat 

ya pacak!ardır 
Hukuk talabesinin Edirne 

seydhatı tekarrür etmiıtir. 
Seyahata "6. T•·mmu:ıdı:ı 

baılanacak ve on gün dev•m 
edecektir. Bu seyahata müder· 

Is beylerden bir kumı lıtirak 
edeceği ıöylenmektedir. 

Hanımlarında lıtlrak ede· 
ceği bu seyahat bir tetkik ıe
J ahatl mahiyetinde olacaktır. 

İflas edenlerin listesi 
istendi. 

lktııat vekaleti, ticaret o
dasına gönderdiği bir tezke· 
rede 925 ten 930 za kadar 
lflaı edenlerin bir ltıteaıQf 
iltemiıtlr. 

-

Bu fiatları evvelki ıeneler 

ile mukayese edersek arıı.c.öa 

yeni mahıül aleyhine azim bir 

fark oldujiunu görüyoruz! 

Af yon fi atı düşük 
Afyon fiatlarında d<:şüklük 

devam etmektedı. 
Geçen seneye nisbetle yu.· 

rıd3n aıaiaı düımüıtür. --
N!şan merasimi 

Merhum Klzım Paıa hem· 

~hesi Bczmlgül Di!bn Hanın e 
fendinin hafldeai ve İımnıl 

Bt>yln kerlmeıerl Mc.la \at na· 

nım ile genç doktorl.ı.rımızdon 

E'Drıtzı akliye ve a.ııllye 

miit; b:ıssıcı Sandıkçı :Eace Nn· 
ri H~y·lar 8<'yin r.if.n mc
rasiı:n1l'rı 19 6 531 Cuma gür.it 
lsm .. 11 Beyin \ızı tc.praltıakl 

kaıklerinJJ lcrl\ eci;lrol§tir. 

Tara.eync &:ıac!et tcmrn:-ıi <>f.ı:>ur 

• 
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olan bir gazete okudum. Şun
dan bahıediyordu: 

31 Mart .•• De•• riş Vahdeti .. 
Sadık Bey .. Ali Kemal. Meh· 
met Ali ... Hoca Sabri... Cer· 
kes Etem.. ' 

lğrend im, nefret ettim ve 
atlım. Çünkü bu isimler yılan 
g ibi soğuk, akrep gibi teh· 
lıkelidir. 

Çünkü bunlar memleket , 
milliyet hainleridir kalplerinin 
yerinde o el parçasına mukabil 
iskelet yığınları vardır. 

Damarlarında kan yerine 
masum ahı dolaıır. 

• Ötekini aldım, baıl.ğıoda 
•MiLLiYET. yazılı. O da ha· 
kıo nelar yazıyordu? 

31 Mart .. irtica .. Anarşi, • Şeh Sait. . Şeh Esat. 
Tiksindim, fırlattım. 
Zira bu isimler, bir frengi 

mikrobu kadar tehlikelidir vo 
korkunçtur. 

Jf. 

Tarih ıalılfelerlne birer 
namuı leke•! gibi naaılıa yapı· 
ıao bu ı s :mlerl tekrarlamaktaki 
maksat nedir, ne elemek lale· 
niyor? 

Adeta btribirlerlnin ağızla· 
rına tükürmüı gibi, kulakları 
tırmalıyan bu nekarah dinlet· 
mektekl z<"min ve zamanı an· 
lıyamıyoruz. 

Efendiler, bu saydığımız 
isimlerin hiç biri Türk değildir. 

Siz ve onlar iddia etae· 
ler bile, bugün Türk camla11 
içinde bulunmamaları lıpat 
eder ki, manen de bu haktan 
hkat edilmlılerdir. 

Ôyle değil midir? 
Şu halde ıamlmi ve can· 

dan bir tenkitten korktuğu· 
nuz için mlJıunlardan babıe· 
diyoraunuz? 

Bunlardan bizim tikıindı. 
ğimlz kadar acaba ılz lğre· 
nlr misiniz? 

Efendiler, çekinmeyin bari, 
eğer daha dilinizin altında 
ıöyllyemediğimlz küfürler var
ıa açıkça dökün cevap ve· 
rlrlz. 

BÜRHANE1'TIN ALI .............................. 

Bir tebliğ 
Gemi sahip ve acen· 

telerinden para 
alınmıyacak 

Sıhhat ve içtimai mua•e· 
net Vekaleti ıöyle bir emir 
tamim etmlıtır . 

Bojfazları ye Marmarayı 
mecburi veya ihtiyari transit 
halinde geçen gemiler ile il· 
manlarmuzda aıhh l nezaret 
altına alınan gemilere ikame 
edilen memur, muhafız ve 
amelelerin harcırah ve yevmi• 
yeterine mukabil badema gemi 
aahlp ve ya acentelerinden 
para alıomıya.caktır. 

Rüıumu 11hhlye kanunu 
mucibince Ta~affuzhanelerde 

YARIN· 

Zabıta muharririmiz yazıyor: . -
Patikçi Serkis, karısı Kumkapl 

kraliçesini ve Boğosu vurdu 
İki senedenberi ayrı olduğu karısının yanına tekrar 
gelmek isteyen serkis evden kovulunca dayanamamış 

Evvelki gece Kumkapıda 1 
Serkiz isminde biri, Vartovl 
lımlnde karısının yüzünü, Boğos 

isminde bir komıusununda yüzil· 
nü ve kulağını kesmiıtlr. Bu 
kanlı vak'anın mahiyeti ıudur. 

Kahraman 
Patikçi Serkis İstanbullu 

olup, 30 yaılarında kısa boy· 
lu ıişman, pala bıyıklı hovar· 
da me§rrp bir adamdır. Genç· 
liğinde çapkın, hovr.rda ve 
uzun seneler tulumbacılık et· 
mit kendisine göre o zamanın 
asıcı, kesici ve biçici Patikçl 
Serkis namını kazanmı~tır. 

İıte bu Palikçi Serkil, o 
zamanın kahramanı iken Var· 
tovl isminde bir kadının sena· 
sını lıitmıı kendi kendine: 

- Ulan ben, bu karıyı 

el" geçirnıesıem, yuh olsun 
ıanıma, diyerek uzun müddet 
Vartavlııin peıine düımüf, 

kah tehdit 1 ve kah t atlılılıkla 
ıeviımeğe baılamııtır ... 

Kıraliçe 
Vıırlovi, Siltvride doğmuı, 

iki yaılarında iken peder ve 
valdesl ile birlikte ıehrimize 
gelerek büyümilı ve yerleımlt· 
lir. 

Vartovl 40 yaılarında eımer 
uzunca boylu zaylf, kara kaılı 
ve kara gözlll bir kadındır. 

Sılıvrlden gelir gelmez, Kum· 
kapıya yerleımlf, bu ane ka· 
dar baıka bir mahalle gitml· 
yerek orada büyümüı ve orada 
ikamet etmeğe bııılamııtır. lıte 
bu kadın, bundan on sene evve
line kadar bu mahalde güzelliği 
yüzünden M Kraliçe " namını 
kazanmıı, büyük küçük, ka· 
dın erk~k. çoluk ve çocuklar 
ara11ndıı. (Kumkapı kıraliçesi) 

Vartovl diye dillere deıtan ol· 
muıtur. 

lıte otuz ıenedenberi dil· 
lere destan olan bu kıraliçe 

Vartoviyl kahraman patikçi 
Serkis bunu 24 ıene evvel gör 
müı beğenmlı ve ıevmittir 

Palasının kuvvetine, kah· 
ramanlığının namına ne 
yapmııaa yapmıı, neticede 
Vartovlyl bir çok talip ve 
bir çok peılnde dolaıanların 

-· 
alınan bulaıık rP.•lmleri ile, 
bilQmum limanlarımızda Y•· 
pılan fare itlafı ameliyeıinln 

bllQmum meıarlfi bu kaylt· 
ten mfislesna olup, bunların 

tahılllerlne devam edllecel.tır. 

elinden almıı, sazlı, sözlü, 
rakılı ve mezeli bir düğün ya· 
parak kendisine ma'etmiıtlr. 

22 sene evvel evlenen bu 
kıraliçe ile bu kahraman, tam 
on bet ıene ıen, ıatır ve 
mes'ut bir hayat geçlrmeğe 

baılamııtır. 
Fakat, ondan sonra, birisi· 

nin kahramanlığı, birisininde 
kıraliçeliği yı.vaı yavaı düo
müı aralarında bir geçimsiz· 
ilktir bat göatermit• 

lıte, o günden itibaren 
aralarında ufak tefek kazalar 
ufak tefek münazaalar, mü
nazaa neticesinde ara sıra 
ayrılmalar ba~lamıştır. 

Bu halile de 4 sene ge. 
çinmlılerdir. Fakat bu dört 
ıeneden ıonra da yani, bun. 
dan üç ıene evvel olup izdi· 
vaçlarından tam on 10 sene 

ıonra bir kadın yüzünden 
ayrılmıı, bu ene kac:lar biri. 
birlerinden ayrı yaıama.ğa 

başlamıılardır. 

Hısım 
Bu kadının lımi Mannlk· 

tir. Mannlk 32 Yatlarında or
ta boylu balık etinde 
beyaz ve ela gözlü bir 
kadındır. Üç sene evvel 
Patıkçl Serkiz ile tanıımıı, 

iki üç ay zarfında çabucak 
ahbap ve hısım akraba olarak 
Serkiain Kumkapıda Sarb.ç 
laak mahallesi inçir dibi ıoka· 
ğıodaki evine gelmtılerdir. 

Serkiz. ağa önde, madam 
Mannlk te arkada merdiven· 
!eri çıkmıı, Varlovlnin otur· 
duğu odaya girerek : 

- Ye vrum kıra.ilçem Var· 
tovl, bak ıana ananın, ana.-
11nın kız kardeıinin kızı Man
nlği getirdim. Tam 20 sene
denberi meydand" yok 
diye ıayıklınıp dururken 
bu gün Beya.zıtta gördüm, alıp 
ıana getirdim. Artık bizim k1• 

zımız olacak gibilerde bir ta
kım sözler söylemiıtir. 

Bunun zerine Serkiıln ana
ıınıo, anasın kızının kızı olan 
32 yatlarında madam Mannık 
sekiz on yaılarındakl bir ye. 
tim gibi boynunu büknıa1 , 
kırallçe yengeıinin cevabını 
beklemeğe baılamııtır. 

Kıraliçe yengesi V artovide 
ne dütünmüııe düşünmüs: 

- Madam bizim hısımı. 

mızdır, baıımızda yeri var, 
ucunda ölüm yok ya kalsın ve 
otur•un, dem ittir. 

Ah bilseniz bu ne fecidir. 
Ve Klo .. tn gözleri tekrar ıstırap 
yaılarile bulanmıştı. 

Fillp Klodun yanına yak· 
laıtı• Ve ondan ıordu: 

- Bunlar ne demek Klod? 

Bu ıöz üzerine Mannik eı· 
yasını almıı, dayının dayısı aayı· 

lan Serkiain evine yerleımittlr 
Fakat aradan çok geçme· 

den üç kuıak atlıyan ana kı· 
zı Marika yavaı yavaı dayı 
oğluau ile hıaımlığı k&ldırmağa. 
baılamııtır. 

Evin içinde günden güne 
ıakalar, ana kızı ile dayı oğlu· 
ıu üzerinde : cilveler baı gö .. 
termiı. 

Neticede, meseleyi anlayan 
Vartovl tarafından büyük bir 
kavgaya ıebeblyet verllmiıtır. 

Bu ka "'8a esnasında Ser· 
kizle Maonik bir olmuı, Var• 
tovlyl güzelce bir döğmüıler· 
dir. 

Bu kavgayı müteakip le 
yine Serklale Mannik bir olup 
etyalarını almıı, oturdukları 

evi Vartoviye terk ederek bir 
eve taıınmıılardır. 

İıte, iki ıenedenberi Var· 
tovl kocasından ayrı olarak 
evinde, koc• sıda ana.sının, 
kızının kızı, Mannik ile ayrı 
bir evde oturmaktadır. 

Mannlk avinde otura dur· 
ıuo, gelelim biz Patıkçl Ser· 
kile. 

iki sene den sonra 
iki ıeoedenberi göremediği 

ktmliçesi Vartoviyi Serklı, 

naaılsa ;ıevelki gece hatırla· 

mıı ve özlemlt olacak ki, 

bir kaç ıiıe buzlu rakıyı çek· 
mtı, kör kandil bulut gibi 
doğruca V artovinln evine git· 
mittir. Tesadüfen o ara kapı· 
da acıkmıı, ıallana sallana 
merdivenleri çıkarak o daya 
girmiıtlr. 

O aırada kahveıini plıirmlf, 

sıga.raıını ateılemiş, gel key
fim gel, diye yaıayan Varto· 
.. ıye: 

Ulan be dinini ve imanını 
tattığım karısı, beni hiç özle· 
ylp göreceğin gelmedi mı? de. 
mı,ıır. 

Vartovi de, kıraliçelik dev· 
rinde iken yaptığı emaalıi:ı: 

cilvelerinden birini daha yapa 
raak: 

- Ah... Ah benim kor· 
don bıyıklı Serkiılm ah diye· 
rek, ıeol özleyen ve seni ıe· 

ven yok değilkı bana geliyor· 
ıun, demlıtlr. 

Bu ıöz üzerine Serklate 
O baıka, sen baıka, de· 

mlı ve o geceyi V arlovinin 

du. Ve kendi de beni ıevmez· 
dl. Niçin ? Bunu hail bilmem 
Klod b 1 r az düıüodükten 
ıonra : 

Muharriri ı Mütercimi: Bana bunları izah et Klod! 
Emin ol ki, en iyi dostun 
benim. 

- Ben bunu hiç düılin· 
mek istemiyordum . Kendimi 
oyuna vermlıtlm. Bu aıralarda 
elime peri masalları geçti. On· 
ların reıimleri üıtünde ıaal· 
terce dalıp kalırdım. Annem 
eğer bana bu halde raıgellr· 
ıe: 

Rıynonde Maohard Ahmet FürkAn 
- · Fransız cdebiyt!ıudaıı büyük ;ışlc roınaoı -

170 inci binden tercüme edllmiıtir ..• 

- Hayır! 
- Ôyle lae aramıı.da ge· 

ce kadar büyük bir fark Tar. 
Hayır, hayır; izah edt· 

nlz. 
Bu hareketi ne ceca· 

retle yaptınız? 

- Sız müaaade etmedi• 
DİZ mi? 

- Ooo ... ! 
- Biliyordunuz ki ıizl te· 

l'lyordum Klod, ıiz de bana 
beni ıevdiğlnlzl aöyledlnlı. 

Benim aıkım temizdi. Sa· 
nıyordum ki, ılzinld de be-

nlmkine benzlyea bir aıktır 1 
fillp ıaıkın bir t•vur al· 

mııtı. Kendi kendine mırılda· 
nıyordu: 

- Alla.hım: deli mi oluyo· 
rum? Bıı.ı ayıran bu kadar bir 
1anlıılık mı? Bldm bildiğimiz: 
aık dalma kadını erkejfe, er• 
keğl kadına çeker. 

- Bundan çok uzaktım, 
Flllp 1 

- Nerııde idiniz? 

- Baık• bir dünyada ... 
Klod hem bu ıözü 'öylemlf, 

hem de Fillpe dikkatle bak· 
mııtı. 

- Söylemek çok zor, Filip. 
- Size yardım edeyim mi? 
- Hayır, durun, 
Klod, biran için kendini 

topladı ve ıeıi değiımlt nl· 
duğu halde töze baı!adı: 

- Bunları anlatmak için 
çocukluğumdan baılamak lazım. 

Dünyaya en yumuıak bir kalp 
ve en derin hiılerle geldim. 
Tabii annemi kendime pek ya· 
kın bulmuıtum. Dalma onu 
öpmek !itiyordum. O her la· 

teğimde benden uzağa kaçar. 
dı, ağlardım, benim de dtğc;r 
kızlar gibi bir annem vardı. 

Kendlılni ıevdi§lml istemiyor· 

- Ne aptal kız, der, ge· 
çerdl. Bu söz, beni çok kırar· 

dı. Beni peri maaallarındaa, 

daha doğruıu hayali ıeyler· 

den beni uzaklaıtırmak iıtl· 
yordu. Güya elimden tutmuı, 
bir kör gibi beni yedeyerek 
fenne götürüyordu. 

- Kabilml, anneniz an· 
!attığınız bu kadın olsun ? 

- Evet, bu ıöyledikleri· 

me kim inanabilir. Annem ki 
ıevimli, nazik ve ince bir ka· 
dındır. Kımbillr içinden ne 
dllıünüyordu. 

1 
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iş bitmiş gibi vaziyetimi 
tetkik ettiler 

- Madam biz hep aç mı idik? 
- Baıit hayatınız aç kal· 

mıı kadar acı değil midi.? 
Otomuz tokatlıyana gelmiı, 

biz Grlta ile birlikte muayyen 
aalonumuza gittik. Uzun boylu 
sabit bakıılı, fazlaca ciddi bir 
adam, bizi hürmetkar bir sü· 
kuoetle karşıladı. Bu, hiç 
Türkçe bilmeyen bir İngllizdi. 
Sesinde tok bir ahenk vardı. 

Grıtanın takdimile tanıttıktan 
sonra bana: 

- Yeni vazifenizi tebrik ile, 
muvaffaklyetlnlzi temenni ede· 
rlm. lıte ıizi memnun ve ihya 
edecek bir meıgale!. 

Benzim aararmıı, fikrim· 
de kat'i bir ıey takarrür 
ettlrmemlıken bu adamların 
böyle sarahaten vermek iste· 
dikleri ıüse nefret ediyordum. 
Bu ne demekti? Aramızda 

kat'i bir ıey henüz takarrür 
etmemlı, ne demek iltedik· 
!erini daha kat'iyyetle öğrene· 
memiıtlm. 

Böyle olduğu halde bu 
adamiar, herıey olmuş bitmiı 
gibi beni tebrik ediyorlar, ya· 
hut ta bu ıuretle teıci etmek 
istiyorlardı. 

Tecrübeli bir casuı olan 
mlatet· Kened bu andeki he· 
yecanımı anlamıı olmalı kt he· 
men ilave etti: ' 

- Hayatınızdan endiıe 

etmeyin!.. Size ıimdillk bir 
zırhlının cephaneliğine ateı 
vermek, bir ordu karargahını 
berhava, bir tlmendifer ıevki· 

yanında geçireceğini ıoylemıı· 
tir. 

V artovi de: - Büyük sÖ· 
züme tövbe, Allah yazmııta 

bozıun, diyerek Serkiıln bu 
arzuıunu yerine getirmemiıtır. 

Bu arzuıunun yerine gel· 
meyeceğlni anlayan Serklı, 

bir an içinin düıünmüt, eski 
kahramanlığın! gözünün önüne 
ıretırerek hemen cebinde bulu· 
nan ıuıtalısını çekerek: 

- Ya, öyle ya geçmitl tc· 
nekeli karı ıenl, demlı ve 
heınen V artovinin yüz:i.nü 
yaralamııtır. 

O ara Vartovi feryada bl'fl 
lamı~tır. Fakat, gözü kararan 
patikçi Serkis bu fery.ıda 

ehemmiyet vermiyerek karıaı· 
1tı .. baıını tutup k .. smek iste
mlıtir. 

Uzun uzun ikiıi de dü§ÜD· 
ceye varmıılardı. 

Fil ip ıordu: 

- Sonra ılz ne yaptınız? 
- Ben çok betbaht bekli· 

yordum. 
- Neyi? 
- Ne bileyim ben birıeyi.. 

Veya bir adamı sevmek isti· 
yordum, fakat bunu bulamı· 
yordum. 

YaTaf yavaı ilmi esasların 
güzellikleri beni cezbetmeğe 

b"tlıyordu. Neticede ben de 
ilmin ne demek olduğunu öıJ· 
renmek arzusunu duymağa 

baıladım. 
Kendi kendime, hakikatler 

ile karıılaıınam belki bahtiyar 
olurum, diyordum. Bu ümlt 
beni tutuyordu. 

Annemden, babamın hasta· 
neıine gidip gelmeme müaaade 
etmesini ricıı ettim ve anne de 
milıaade etti. 

Haatahane .•.. Yüzlerce, bin· 

yalını tarümar etmek gibi kül· ' 
fetli vazifeler tavsiye edecek 
değiliz. Şu veya bu mıntakada 
halkın meyil ve hissiyatından 
istifade ederek ıizden bir iı· 
yan propaganda11 da fstiyecek 
değiliz. Sizden lstiyeceğimiz, 

sizin de çok kolaylıkla yapa· 
bileceğiniz basit, fakat bi;-:im 
için mühim bir iştir .• 

Soğuk kanlı adam bu tüy• 
if'r ürpertici vt·kayii Halime• 
nin fistan hikayesiaılen bahı· 

edermiş gibi kayıtıız ve ıo· 

ğuklukla konuşuyordu. 

Milletlerin ha.ya tına mal 
olan bu vakayiden bahsolunur• 
ken, yüreğimden bir ~eyin 
adeta koptuğunu duyuyordum. 

Mister Kened devam etti: 
- Bu faaliyetiniıde zerre 

kadar tehlike bulamazsınız, 

vazifeniz tehlükesizce, fakat 
maharetle yapılacak bir iştir. 

Kat'i teklifi öğrenmek için 
tunç yüzlü caıusun kıvılcım 
gibi yanan iki gözüne bakı• 
yordum. O, deve.m ediyordu: 

- Her ıeyden evvel kendi 
hayat ve istikbalinizi temin için 
ne lazımsa bulundurmak ve 
yapm'\k bir zarurettir. Sizi 
tehdit edecek en ufak bir leh· 
ilkeyi bile anında mahv ve yok 
etmek kendinizi bu suretle ha• 
7•r bulundurmak bir vazifedir. 
Ü nıemek için icap edehe, dü• 
ıünmeden öldürecekıiniz, ze• 
kanıo yapamadığı iti tabanca, 
bıçak, bomba halleder. 

( fll'vamı uar) 

Bu aırada iken komıuları 
kuyumcu Boğoa isminde biri 
yetiımiş, Vartoviyi Serkisln 
elinden kurtarmııtır. Fakat 
bu eınada Boğoeta l.ulağın· 
dan ve batından yaralanmır 
tır. İki yaralı canlarının acı-
11ndan: 

- Ah ... Tutun vurua, diye 
bağırmış ve kanlaı· içinde 
yere yuvarla.nmıılardır . Bu 
lıali gören patikçi 5 ırkiı. he· 
ınen firara tetebbuı ederek 
anaıının, anası kızır.ın yanına 

gitmek lstemiıtır. 
Fakat, üç kuıak geri ana 

ıın•n kızı ol ın Manosike gi· 
deyim derken Serkis, polisler 
tarafından yakalanıp Kum· 
kapı merkezine gitmiftir. 

A. 3. 

!erce kadınların ıstırap çektıjtl 
yer. Okuduğum şeylerden 

te\"ellüdün ae demek olduğunu 
biliyordum, fakat annem ben· 
den en mühim şeyi saklamıştı, 
Tevel! üdü:ı sebebini ..• PJiitün 
a;ıalar bu İ§I çocuklarından 

ıaklamak ıçıo ilt hllt etmiı 

gibidirler. Bunu ayıp sayanlar 
bence çocuklarına karıı cina· 
yet l~lemitlerdir. Çünkü, bir 
çok zavallı genç kızlar evlen· 
dikleri ilk gece münase!ıetı 

zevciye deollen fiil ile !uı.rşı· 
laıınca ve bu fiil, genç koca· 
lar tarafından kemali rezaket 
ve sühuletle ifa v~ icra edil· 
mezsf', genç kızlann o akşam 
ilk o' arak aldıkları ftci ı.tırap 
onları h11yatlarının •onuna 
kadar bedbaht ediyc·r. Çünkü 
o dakikad~.n itibaren genç 
kc.rı koca arasına n~frd fİ· 
rıyor. 

Arı:ıeler, kı:ı::arıntn cinsi 
(Devnmı var) 
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lşte burası bir ha-
• • marn ımış 

Safa geldiniz hoş ge diniz diyerek 
beni soymağa başladılar 

bu ıürüsüle dizilmiş gacoların 
önün en geçtık. 

Hayli bir yürüdükten son· 
ra kapı ı üzerinde perde 
asılmıt bir odadan içeriye &i
rerek, bu odada 4 Arap otur· 
mur. konuıup gülüıüyordu. 
Gaco, bu araplardan birisinin 
önüne giderek benim 'gacoya 
lğildıği gibi ona da eiileuk: i:, 
. - Emir buyurdular, h • 
mama girecek, dedi Ye yine 
doğrularak allmek istedi. Ar· 
kaaı n ben de çıkmak için 
adımımı atm k itterken arap 
bana hitaben: 

- Aman beyfendimiz, mü· 
ıaade buyurunuz da sultan 
hanı ıll emirlerini ifa edelim, 
dedL Durdum. 

Durd amma bir tek 
kelime anlamadan durdum. 
O esnad arap yanıma gderek: 

- Buyurunuz beyfendlmiz, 
dedi öne beni geçirmek iste• 
di. 

Eıta i olmadıiımı bilirsin. 
- Yok Tallahi kardeılm, 

ben önden Tolta almam, sen 
al önden •oltanı, dedim Ye 
arab. oigortalayarak [I J 
line geçirdim. Arap önde, ben 
arkada. 

Hayli yürüdükten oonra 
bir balıçeye geldik. Bahçeyi de 
geçli ten sonra küçücük bir 
ev yere girdik. 

l e burası hamam imit
Bir çok adamlar karfl'layarak 
bizi bir yere oturttular. 

Aracian beı dakika geçmı,. 
ti genç ve güzel bir delikanlı 
gelerek: 

- Sda geldiniz hoı aeldi· 
nız, Beyefendi diyerek beni 
soyınağa baıladı. 

Evvela caketimden batla· 
yı rak Mra ile: 

Hep hepsi yağlı ve kirli bir 
tane olan mintanımın, kollarını 
kirteınnit diye yırtığım simıl· 
.Yah fanelamı, derken arkası 
jile paça.lan yırtık pantalonu• 
mu, iç donum zaten yoktu. 
Hemen saat kapağı tulumba· 
cılarını çıkardı. Ayağımda 
çorap olmadığını görünce zah· 
met elmPyerek beni çır çıplak 
ıoydn. 

Banun üzerine timdiye 
kadar &'Örmediğim bir havlu 
takımına beni sardı, ayakla• 

P!Siı:rırt,ı -S.1§1.11n 

Be'ki bu defa söyledim ki 
mes ul değilsin. Bu it için biri 
ıtnln kafa11nı keımek lazım 
ııelirff', o da benim... Sen ne 
korlruyonun? Ben seni ölünce· 
ye kadar müdafaa edeceğim. 
Fakat •ana [yaptığım feda· 
l.arlıktan dolayı beni takbih 
etme! Bugün mes'ut iıen, bu 
saadetin o darbeden mütevel· 
lit olduğunu unutma ! 

- Unutmanın imki.nı var 
mı 1 Her an azap içindeyim. 
Sakin geçen bir Jaktkam yok 
ı. .. 

Bir de bana ıor, benim 
Tarnu acaba? Y aptıtım ılle-

rıma ıedef ve aırmah bir 
çift nahn vererek içeriye aö· 
türdü. ' 

Hamam oldukça büyük Ye 
ferahtı. Fakat, bizim bildiil· 
mız hamamlar gibi defildi. 
Bununla beraber içinde de 
kimseler yoktu. ltte bu ıenç 
yani, beni soyan genç, bent 
göbek taıına benzer bir taıın 
üzerine oturtarak:' 

- Beyefendimiz; Surda beı 
dakika btirahat buyurunuz 
ıimdl geleceğlr;:ı, !dedi ve dı
ıarıya çıkıp gitti. 

Etrafımı avel aTel dikizle
meğe baıladım. 

Fakat, dikizlerken kork-
maia ve manzaradan ürkme· 
ğe b8flamııtım' O ara nlın· 

)arını takır ve tokurdatarak 
içeriye yine o genç elinde bir. 
taeile sabun, birde kocaman 
sünger olduğu halde girdi, 

- Haydı buyurunuz efen· 
dim dedi. Ve beni bir kuma 
baıına oturtarak güzelce 'fi• 

kamağa baıladı. 

Kendimi yaylı bir karyola· 
nın üzerinde hamamdaki va· 
ziyetlm gibi çırçıplak bir va
ziyette buldum. 

(Devamı uar} 
>f .. 
Özür 

Dıinkıi mi !ıamızba scJıven /ıık4· 

ycnıizin kısımları yanlış sıraya kon· 
dıızıı için ınel'zu karışm ı ştır. Ôrlir 
dikri.t. ............................ , .................... 
Garip şey! 
Bir §İşedeki tozu üf

leyince adam bayılmış 
Haplahaneden yeni tahliye 

edilen sabıkalı Alfret dün Be
yoğlunda Axaryan hanındaki 
ıapkacı Adolf Efendinin mağa· 
zaaına girerek ödünç para la
temiıtır. Adolf Efendi de yok 

demittir. 

Bu sırada Alfret cebinden 
bir ıiıe toz çıkarmıı yüzüne 
serpmlıliri 

Tozun leıirlnden Adolf El. 
bayılmıı, Alfret'te Adolfun 
cebinden 50 lirayı sirkat ede· 
rek firar etmiftir. Yarım 1aat 
sonra ayılan Adolf efendi po

lile meseleyi bildlrmft, aruı 
çok geçmeden Alfret yaka· 
l"nmışlır. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
rln neticelerinden korktuğum 
için deiiıl, seni, nefret elti· 
ğlm bir adamın yanında bil· 
dlğim için rahatım yok.. Ve 
eminim ki, bu herif için ha· 
na yalan ıöyledin ... Ceçrn ıe· 
ne reni piç gibi bırakıp bar 
ka bir kadınla evlendiği za• 
ınan, bana aelip saatlerce, güu· 
terce hınçkırdıifıw unuttun mı.? 
BudalA 1 O zaman, öfdürüle· 
cek, kadın deiil, o nemrut 
herif\,! 

- Yıuuf! 

- Ne? ne var: i•mimi bi· 
liyorum beni Senin haykır· 
mana lüzum yok! Kadınlar 

.. 

YA iN 

Adliyede: 

isyan 
Tarihçesi yazısının 
davasına bcqlandı 

Blrirlncl umumi müfettl ilk 
umuru tahrlrlye müdürlü~ün. 
den müstafi Muzaffer Muhit· 
tin Beyin evvelce gaz:temizde 
yazdığı "İsyanın tarihçeıln 
serlevhalı yazı müddelumu· 
mllikce esrarı Aakeriyeyl faı 
flilinen dolayı aazetemız 
mes'ul müdürü Süleyman Te•· 
fik B. le mumaileyh aleyhine 
açılan davaya dün ikinci ce
zada baı1anmıttır. 

Esnayı muhakemede Mu· 
zaffer B. bu yazının esrarı 

aakerlyeden olmadığını ve bu· 
nun memuriyeti aııbıkaaı za• 
manında ittlba peyda ettlıti 
mevattan olmayıp gazete· 
!erde perakende ıuretlle top· 
!anan havadlıleri toplıyarak ve 
kendiliğinden bazı malumatı ta• 
riblye ve coğrafiye llavealle 
yazılmıı bir eser olduğunu 
ıöylemlıUr. 
. Heyeti hakime, bazı huıu· 
satın btilamı zımnında mu· 
hakemeyl baaka bir güne ta• 
lik etmiftlr. 

İdamdan beratc! 
Şileye giderken yolda ar• 

kadqı Hüııeynl öldüren ŞilelJ 

Salibin muhakemeıl dün 
ağır cezada nihayetlenmfttlr. 

Malümdur kJ Salih tara• 
fından idam talebile ajır ce· 
ıı:aya sevk edilmlı ve makamı 
iddia da 15 sene ağır hapse 
mahküm olunmaıını talep 
etmltll· 

Heyeti hakime müzakere
den sonra maznunun cllrmünlt 
sabit görmeyerek beratlne ka· 
rar vermiıttr. 

lo ay hapis 
Karlman mağazasından 700 

çift ipekli çorap çalan Nata· 

Poliste: 

Katil 
Polis ikinci şubesi 
tarafından yakalandı 

Manlaada bir kadın ild6· 
rüp firar eden Celep Hakkı, po· 
lis ikinci ıübe memurları ta· 
rafından ıehrimlzde yakala· 
nıp adliyeye verllmfttlr 

Mantarcılar 
Nuroımanlyede mantar• 

cılık eden Adil, Musa Ye Sü· 
leyman isminde üç kltlYI dün 
polis yakalamııtır. 

Bunlar kıymetli mücevheratı 
aııf imanlara aösterlp el çabuk
luiu ile sahte ve adi mllc:ev· 
herler! sürmektedir. Bu üç 
uıanlarcı yakalanmıı, evrakı 

tahkiklyelerl ikmal edilerek 
Adliyeye verllmlotlr. 

Otomobil çarptı 
Arka11nda kömür çuvalı 

yüklü olduau halde Sirkeciden 
gitmekte olan 80 yaılarında 
hamal Şerif ağaya dün, Ahme
dln ida•ealndeki 1 s:ı1 numaralı 
otomobil çarpmıf, baıından 
ve ayağından yaralamııtır. 

nm muhakemeıl dün Ağırce• 
zada nihayet bulmuştur. 

Natan bu çorapları muh· 
telif zamanlarda · çaldıiın· 
dan ve mağaza sahibinin 
emniyetini suiistimal elit• 
ğladen davaaı Ağır cezada 
mevkuf ola..k görülityordu. 
Malumdurkl bu davada maz· 
nunun babuı Maorlnv ile 
atabeyi Samuel de dahildir. 

Heyeti hakime Nlltanın bir 
ıene dokuz ay, Marlnvln bir 
ıene bapılne ve 30 lira aiır 
cezayı nakdiye, Samuelin 10 
ay hapsine ve 25 lira cezayı 
nakdi ıvermeılne karar ver• 
mlıtır. 

--·•-•••·-•••-•••••-••••••••••••••••••••••••••••n•••••-nııııuee•u•••••••-•-•••.,••••••-

MIWLI iTTi 
Adana Tapu dair&?si 

Çalışılmaz bir halde! 
Bu vaziyette halk ta memurlar da 

dehşetli müşkülat çekiyor 
"Yeni Adana. gazetesi ıu 

ha beri veriyor : 

Hükümet dalreleıl içinde 
halkın itinin çolı: olduiu Ye çok 
muamele yaptırdıfı kısmın ba· 
ıında Tapu dalreıi aellr. Hal· 
buki Adanadaki Tapu dairesi 
beklenen faaliyetle mütenasi 
olamıyacak bir vaziyettedir. 

lkı dar odada aıkııtırılmlf 
olan da lre her a6n ve her ıaat 
istasyon ve vapur iskeleleri 
aibl biribirl üstüne toplanmıı 
halk kiltleslle doludur. 

Bu kalabalıktan çıkmakta 
olan gürülttılerl hiç sorup din· 
lemeyln .! 

H .. rl<l"ı lfn1n cıtbıık ırörül-

her ıeyl çabuk unutuyorlar. 
Bir ande, adama her türlü 
cinayetleri yapıyorlar. Ve ıon• 
ra, hemen ellerini , yıkayıve· 
riyorlar. 

Söyle, •Öyle! unuttunmu? 
bir sabah, göz yaıları içinde, 
bana ııelmiıtin. Ben, bir ke
lime aöylemeden vak'ayı an
latmıthn 

Karilerime bu vak'ayı ben 
anlatmak isterim: 

" Enis, amucau Sabri Efen· 
dinin sözü üzerine, !Hicranın 
evine gitmlf, miras mukave
leılnl htemlftl. 

Genç kadın, bu arzuyuda 
iı' af etmek için odasına aida· 
rek çekmeceleri kuııtırmıo ve 
matlup mukaveleyi, En!ae 
uzatarak: 

- İtte ... 
Diyerek vermiıtl. Eniı, bu 

muk•veleyl tetkik için •abre
demedl. Artık genç kadının 

karıumda bulunmak bile bte· 

meal için memurların ismini 
bağtrmak ıuretile ricada bu· 

lunur. Bu hal karııatnda hem 
halk Ye hem de memur haklı· 
dır. Çünkü memur tetklkat 

yaparak it görmek mecburi· 
yetinde aıbabı meıalih he bir 
an evvel itini bitirmek zaru• 
retlndedir. Eıasen eıkl kadro 
klfı gelmlyerek izdihamın önü 
abnamaz lkeıı bu soıı tasar· 
ruf mucibince nahiye tapu 
memurluklarında lagvedllerek 
biltlln lı merkezdeki bir kaç 
memurun üzerinde kalmııtır. 

Şu Yaziyet karıısında me
mur kftfı olrnad•eı g•bi iki 

miyordu. Titrek ellerile kağıdı 
açtı ve okudu. 

- Niçin bu mukavele, iz. 

divaç muka veleıile beraber 
değildi? 

Hicran, bir celladı bile rik· 
kate getirebilecek nazar 'arını 

Enise çevirdi. Fakat o, bir 
heykel kadar hl11izdl. Kelime· 
!er üzerinde durarak yavaı 

yavaı cevap verdi: 
- Hatırladığıma göre, ga· 

llba ... 
Enis, kendinden geçerek 

bağırdı:] 
- Yalan aöylemel 
Genç kadın ürkerek mu· 

kabele etmek latedı: 
- Ben mi, ıan• mı? 
- Eveti Sen, bana! Za· 

ten seni tanıdığım giinderberi 
yalan soylemelı:ten bir an gPrl 
durmadık ki... Erenlı.öyünde, 

Caddeboıtanında, ıöyledikJe. 
rlnlo hepıl yalan! Tavru ha· 
reketin, çehren, Tazlyetln, lı· 
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HALK GAZETESi 
Bu ıOtun umu&uo muharriri, muhıblrf, mOdOrD blzzaı halkın 
kendisidir . Vatandatlır - tahalyat haricinde - etraflarında 
gGrdilkıerl fenalıkları kendi gazeteleri olan bu aütunumnH aer· 
bestçe yazar ve millete bfldlrlrler. 

Para kazanınız I 
Bir karı mektubunda polisin naza .. 

rı dikkatini celbediniz diyor! 
Dün karllerlmlzden biri 

oıkayette bulundu. Dlyorki: 
Muhtelif adreslere ıurettlnl 

kuyduğumuz tezkere1ler gön· 
derillyormuı: 

"Para kazanınız. 
"Eğeır ı,.ız ,lıenlz yahut 

günde iki liradan az para 
kazanıyorsanız bize yazınız 

biz size fazla kazandıracağız, 
Bilgi ve sermayeye lüzum 
yoktur. Hot ve kolay bir lı 

için poıta ile bize göndere· 
ceksinlz 50 kuruoluk damga 
pulu mukabilinde ize bir ıı. 
ralık faldelı bir nümune ve 
tafsilatını meccanen irsal ede
ceğimiz menfaatlnb icabı ela 
rak ıtcele etmenizi tıtveiye ede-
riz. 

Adres: G. S. N. Galatata 
posta kutuıu 

Bu huıusta poliain nazarı 

dikkatini l celbetmenlzi rica 
ediyorum. 

Bir genç bakın 
ne diyor? 

Trab:ı:ondan Bilal imzasile: 
Ben beı seneyi mütecaviz 

bir zamaadenberi Belediye 
dalre•i memurlarından iken 
asker edildim bittabi daireden 
alakamı keımek mecburiyeti 
hasıl oıdu. Şimdi ı.e biz· 

meli aakeriyeml ifa ederek 
avdet eyledim ve mezkur va• 
zifemin iadesi veya buna mu• 
adil bir memuriyet verilmesi 
için vukubulan muracaatımda 
hiç bir ite tayin edilemlye
ceilmi, hatta münhal olsa bile 
meclJıin kat'ı kararı Teçhile 
hariçten klnııe alınmııyacajı 

cevablle karıılaıtım. Mecburi• 
yeti askeriye dolayıslle ayrıl· 

dıaım malüm olduğu halde 
imkanı olamıyacağı 11rar edil
mektedir. Halbuki, Ben lmu· 
kaddes ve vatani bir hizmete 
koıtum. Binaenaleyh na11l ve 
ne suretle hariç tutulabilirim 7 
Bunu bir türlü anlıyamıyoruml 
8 Haziran tarihli gazetenizin 
bu ıütunundaı H. Hilmi im· 
zalı bir arkadaıın feryat 
ettiği gibi; Aceba biz memu· 
riyetten nereye aittik? Yaptı· 
ğımız hizmet bu vatana alt 
değilmidir ld bu haksızlıklara 
maruz kalıyoruz? 

Türk yetiştirmiyormuş! 
Balya maden tlrketi maki· 

ohtlerinden biri diyor ki: 
MBalyamııden ıirketi su ta • 

!iye için altmıı memur bırAk· 
tı. Bir de mühendis bırakıldı. 

On ıenedeoberidir bir Türke 
bile san' at öğretmemlıtir. 

Bu nasıl ıey ? Bizi çıkar· 
dılar bu niçin kaldı ? ~ 

-•••••••••• •·•••-•••-•••••••••"•••-••••••••••••-•--•a•n .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••-----

Maarif vekaleti 
Muallim me <tep!erindc 

tadilat yapıyor 
Meralııden bildiriliyor: 
Maarif vekaleti bu sene 

muallim mekteplerinin ilk ıı· 
nıffarını l.iğvelmeğe ve buodan 
sonra orta mektep mezunu 
olmıyan talebeden mrı.adaıının 
mualllm mekteplerine kabul 
edilmemeıine dair bir karar 
vermiştir. ilk sınıflarda kalan 
talebe bir sene için Konya 
muallim mektebine toplana· 
caktır. -·-

Yankesicilik 
Akıaraydaıı tram•aya ra· 

kip olan tüccardan Alemd r 
zade Tevfik Reyin cüzdanını 

yankesici1ik ıuretile sirkat eden 
sabıkalı Hüseyin yakalanmıı, 

hakkında tahkikata baılaıı· 
mııhr. 

"' - :::::sm 
odadan ibaret olan çalııma 
yeri hiç müsait deilldlr. 

Bu gldltle ne memur çalı· 
ıabilir ve ne de birlblrlnl itip 
kalka orada loptanan halkın 
ı.ı gö•Olüı . 

min, hepsi yalan! Ben de eı•· 
tal gibi inanıyordum. Namua
lu, sade, iyi ve ıevlı:atll bir 
kadıu olduğuna inanıyordum. 
Mazinin hicabını, servetinin 

gizil membaını yüzll:ıe öyle ıtddet 
le çarptılar ki rü'yadan ·uyan 
dnn. 

Son kelimeler, hınçkırık• 
lar içinde bitti, Enis, bqı 
göğıüne düımüı, çok ıevılığl 

kadını tüzüyordn. Ouu, böyle 
zelil, hakir görmek istemiyor, 
banunla beraber, yin~ hld· 
detle hakaret elm,.kten ken• 
cıinl alamiyordu. 

Genç kadının nevmidane 
haylı:ırdıiını lıiltı: 

- Enu, Enıı ! Herkesin 
yalanına inanma!... Onların, 

bizi ayırmakta kimbil!r ne 
menfaatleri vardır? 

Eniı, huıuııetle yerfnden 
fırladı : 

- Kim? Annem mi? Ak. 
rabam mı? Onları ithama 
cesaret ediyorsun ha? 

Mersinde 
Yeni bir lise açılıyor 

Maarif vekalerlnce mem· 
lekette mevcut liselere ilive
ten açılması takarrür eden 
dört liseden birisinin de Mer 
ı!ade bulunması tens'p edil· 
mittir. 

Lıee için münasip bina. bu
lunup buiunmadığı vekalet 
tarafından vilayet makamlle 
Maarif müdirlyetladen aual 
edilnii!inden halen Maarif ve 
Nafia dairelerinin lıral ett!ğl 
büyük bınanm lise için çok 
münasip olduğu cevabı veril· 
mittir. 

Ölümle tehdit 
Beıiktar Şenlıkdede ma· 

halleainde otu•ao hamal Sa
tılroı1ın zevcesi 40 Y•ılarmda 
Melek hanım, 9 giindenbert 
hizmetçi bulundtJi:U Beı•ktaı 
köylçlnde Mahmut bey apart
mıınında mukim Hayri bey 
tarafından bir yemek mese'e· 
ıl fçln tabanca ile tehtıt edtl
mlı. korkuıundan haıtıtlana
rak Beyoğlu hastanesine kal• 
dmlmıştrr. 

-~. -
Hicran yürüdü. Genç udam 

iki kolun kendini ııırdıltıru 

biseettl. Hicran, bap omuzunır .. 
üzerinde, yüzünün hatları kar 
ma lcanıık fakat her vakltkln· 
den çok daha güzel, mırıldan• 
dı: 

- Enli, beni affet! Dojiru, 
kabahatliyim, mücrimim: s~-
11.1 aldattım! .. Lakın, seni çıl· 

gınca sevdiğim için mazurun., 
seni tanıdıktan sonra, yalnız 
bir gayem, bir emelim vardı: 
Seni kendime ebedi~en bağ
lamak... Şimdi anlıyorum ki, 
çok fena yapmı~ım. Benim gi· 
bl kadınla•, senin derecendc.kl 
insanların harimlne giremez. 
Ciddt münakafı\nın .Ut dakl· 
kasından itibaren, htina t etti· 
ğlm ıeyler yıkıldı ... Muvaffak 
o lamı; acağımı bliıyordum, 

lakin g•?ne bir ümlı!im v' ... rdı. 
Ôyleya! Beliti vnlyctiml D'l· 

zan itibar.: almıyacak kadar 
(Deııamı cıar) 

• 

I 

.. 
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Yeni fırkanın büyük prog.-ıamı 
• 

Çiftçi, işçi, esnaf, memur ve işsiz sınıflarını toplayan 
Yeni fırka programını . kimilen neşrediyoruz. O ..... ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aldığımız binlerce müracaat üzerine bugün 
çıkararak aziz karilerimizin arzularını 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 
gazetemizi 8 sayfa 

getiriyoruz • 
yerıne 

Layik Cümhuriyetçi İşçi ve Çiftçi fırkası heyeti idaresi müsaadei resmiyesini alınca faaliyete geçecektir. 
· Yeni fırka ilk defa memlekette tamamen halk içinden doğan fırkadır 

Program 
Mukaddeme 

Layik CümhÜriyetçı Çıftçı 
ve lıçl Fırkası, bir memleketi 
idare eden ilmin hayattan 
alınabilıl.ifinl ve içtimai hayabn 
ıeyrlle bu ilmin de değlıtiğlnl 
kabul eder. Bunun için, müeı· 
slılerlnin bu günkü çtftçl Ye İfÇI 
hak ve menfaatleriı:ıe müste• 
n lden yaptıkları bu programda 
fırka koogreıi tarafından tetkik 
edilerek, hayatın icaplarına 
aöre bir ıekJI alır. Program 
maddelerinin ise, cemiyette 
yaıayan realitelerden ibaret 
olarak kalması ıarttır. 

· Birinci kısım 
• 
Esasi hukuk 

l - Bir cemiyet, kafa ve 
kol ltçilerlnden ibarettir. Bu 
taınif, o cemiyeti teıkıl eden 
lnıanların devlet teıkllatına 

kartı kabul ettikleri vecibelerden 
tevellüt eder. Bunun içindir ki, 
cemiyetin E L 1 T a•nıfını 
te kil eden hani, askeri, mali, 
ııuıal ticari ve mülki kumanda 
hey' etlerinin müme11llleri olan 
münevver zümre ile memur• 
lann hepıl de kafa i§çilerl 
addolanw. Çıft~i, itçl, lıüçük 
eınaf ve ıan'atkarlarda kol 
itçilerinden ibarettir. 

2 - Türk cemiyeti, bııgün· 
kii hudutları içinde bir Türk 
ml leli vahdeti teıkil" eclu, 
Türk liıanından baıka liıan 

kabul etmez, Türk milliyetin· 
den baıka bir milliyet taoımaz. 

3 - Türkiye, lılyik bir 
cümhuriyettir. Dünya itlı:rl, 

din itlerinden ııyrılmııtır. Dün· 
ya iılerl, aarın devlet usulüne 
müıteniden Türk milletinin bil
giıi~Oen ç;karılan kanunlarla 
idare olunur. 

Din itleri, fertlerin akılla· 
rına terkedilmiıtir. 

4: - Türkiye devleti, tek 
Mecliı ile idare olunur. 
Büyük millet meclisi, kendi 
azal&nndan kabinesini teıkil 
eder. Reiaicümhur, milletin 
arayı umumlyeıile intihap 
olunUI'. Rlyaaet devri, üç ııe· 
nedir. Rei cümhur, Türk!üge 
hi1an tten gayri idari ve ıiya· 
ıi muamelattan ııayrlme' ıuldür. 
Hukuku amme, ' her kes için 
bq muafiyet haricindedir. 

5 - Her Tilrk, erkek • diıi, 
tabii hukuka maliktir. Tabii 
haklar, Franıa ialulabı kebl· 
rinin ( Hukuku beıer ) beyan· 
nameeinde ilin edilerek bu· 
günkü lnsanlydin ifadesi olan 
haklardır, lı i: 

A) Söz hürriyeti, 
B) Nefir hürriyeti, 
C) Slyaıi ve hani içtima 

ve tetekkül hürriyetleri, 
Ç) Vicdan hürriyeti, 
D) Fikir hürriyeti, 
E) Seyrüsefer hürriyell, 
Türklyenln fikri bünyesi, 

(hlhrlyet) ile nervilnema bul· 
duju için, her Türk hür dofar, 
hür ;;'ür. 

6 Türkiye devletinde, ge
rek Bü:rük Mlllet Meclisi, ıerek 
dijer meıelelere alt her nevi 
i ntibaplar bir dereceli olur v• 
ı üncü madde ahkamında 

•01ileıt her yirmi yaıına 

gelmiı Türk reyini hafi olarak 
latlmal eder. 

7 - Her intihap ve refe· 
randumda intihap sandıklan, 

mahalli en büyOk hakimin 
ldareıinde teıekkül eden bir 
Noter heyeti tarafından temhir 
Ye idare olunur. İntihabat ıan· 
dıkları batında gece, gündüz 
her Fırkadan birer mümeı· 
ıil bulunur. İntihap günleri, 
polis, jandarma faaliyetten 
ıskat olunur. Asaylf, her fırka 
müntehiplerinln ayni niıbette 

teıkil ettikleri muvakkat in· 
zıbat kollan tarafından idare 
olunur. Şehrin en yaıh ada· 
mınm kumandasında ve ma• 
halli Müddeiumumilerin ida· 
reıinde olan bu kuvvetler, 
Ceza kanununun ahkimile 
ameletmek aali.hiyetlnl haizdir. 

8 - Türkiye cümhurlyetl 
Temyiz reisinin, e .. ımüddet· 
umumiılnln ve Ziraat bankaaı 
ve içtimai sigorta teıkılitı 
müdlrlerloln tayin ve azilleri 
de (Referandum) ile yapılır. 

9 - Reisicüınhur, peı:nen 

intihap iradeıinl imzalamak 
ve kabine ile hemfikir kalmak 
§artile tecdidi intihabat için 
mecll 61 feshetmek salılhiyettnl 

haizdir. Bu gibi müstesna 
ahvalde, yeni intihabat gün· 
lerlne münhasır kalmak ıartile 
Dahiliye vekili istifa eder, veki· 
kte, muhalif fırkaların liderleri 
getirilir, müıtereken, yalnız 

yeni inlahabatı idare ederler. 
Re•sicümhur, üç senelik 

riyaseti müddetinde yalnız bir 
defa bu hakkı lıtlmal eder. 

10 - Tetkilitı eıasiyenln 
38 inci maddeslnln ıu suretle 
tadili icap eder: 

Helsicümhur sıfatlle cüm
huriyelln kanunlarına ve Haki· 
mlyeti millh1t saslarına riayet, 
bunhrı müdafaa, Türk mıUe
tinin saadetine sadıkane ve 
bütün kuvvetle sarfı meıal, 
Türk devletine teveccüh ede
cek her tehlikeyi kemali fld· 
detle men, Türklyenln ıa n ve 
ıerefinl vikaye ve ilaya ve 
deruhte ettiğim vazifenin 
lcabatına haırı nefsetm .. fe 
ve devlet reisi bulunduğum 

müddetçe diler fırkalara kar· 
ıı tamamen bitaraf vaziyet· 
te kalacafım ve ilab ... 

1 1 - Tefki!Atı eıatlye 
102 inci maddeaindeki tfııkjJô.tı 
eıa1lyenln tadiline dair olan 
fıkra "Rcia!cllmburun taavl· 
bine iktiran tartile ... w ıekline 
lfrağı Millet meclisinden te· 
menni olunur. 

ikinci kısım 
Dahili siyasei 

1-Türkiye, 12 lktısadi mın· 
takaya taksim edilir. Her iktı. 
aadt mıntaka, Türkiyenln zira· 
at ve sanayilnden bir cinsinin 
fazlalıfına göre ayrıbr. Mülki 
teıklllt, bu on iki mıntakada 
yapılır. 

2 - Her IDIDtaka, reyiamla 
intihap olunmuı mahalli bir 
relıln ldareılnde bulunur. Hü
kümet, bil reiae müteha1111 bir 
muavin tayin eder. Bı:ı kuman· 

•••••••• 
da heyeti mahalli kooperatif f 
ve slndlkaların murahhaıların· 
dan mürekkep bir meclis lle 
mıntakanın dahili itlerini lda· 
re eder. 

layı idam cezası yoktur. Bilfiil 
cinayet ltleyenler müıteanadır. 

9-Mevkuflar, mahkümlar 
hiç bir ahvalde aleni ve yaya 
olarak sevk Ye naklolunmaz. 
Dalma kapalı araba ve otomo· 
billerle götürü!ür. 

Bu meclis, muavinin riya. 
ıetl altında içtima eder ve 
karar verir. Mıntaka reisi, 
kararlan tastik eder. Daima 
veto hakkını haizdir. Ancak, 
mecllıin ikinci defa olarak ekse. 
rlyetle verlltn kararlarını ta .. 
tık etmeğe mecburdur. 

Her reiı intihabatı, llç 
senede bir tecdit olunur. 

3 - Bu mıntakalar, mü· 
ıa vl nlıpetler dahilinde kan~ 
tonlara taksim edilir. iıviçre 
kanton teıktlatı ile idare olu· 
nur. 

Bu ıuretle, bugünkü vlla· 
yet, kaymakamlık ve nahiye 
teıkilitı mülgadır. 

4 -Hükllmet merkezi, Teı· 
kıJAtı eıaılyeye muhalif ol· 
madıkça, mıntakalarm idari 
ıalihiyetlerlnl tahdit etmek, 
müdahalede bulunmak ıall· 
hl yetini haiz de fildir. Yalnız, 

Ad ı kanunların hükumet mer
kezine verdiği aa!lliiyet müs· 
te•nadır. 

Üçüncü kısım 
Adli siyaset 

l - Türkiyenln Adli ıiya· 
seti, kuvvete müıtenlt olan 
hukuk felıefeılnden çıkarılan 
kanunlardır. Çllnkl, Türkler
deki hukuk fikri de kHvete 
müstenittir. Bunun için, menfa. 
ate müıtenlt lsvlçre hukuk uıu· 
lü ile hürriyete müstenit Fran· 
sız. İtalyan hukuk uaullerln· 
den istihraç olunuıuı kanun
ların terki lazımdır. Yeni ka 
nunlar, kuvvet usulünden çı
karılmıt olan Alman kanun. 
!arından alınır. 

2 - Cezai ve hukuki hak. 
!arın aür' atle temini için tek 
hakimli malıkeıne eıau kabul 
olunur. 

3 - Bugünkü adalet si· 
yasetlnln ruhu olan Jüri uıulü 
kabul olunur. 

4 - ilamsız icra uıulü 
mülgadır. Ne ıahıi ve ne de 
devlete ait borç için lıaplı 
yoktur. Fakat, borçlunun aJ. 
mıı olduğu parayı ödemesi için 
borç zamanındaki ticari ve 
ıahıi ıiylne müstenit karıılık 
ıöıteırmeal ıart konulur, 
bu ciheti ilpat edemeyen borç· 
lu da hllekAr mevkine girerek 
hukuku amme cihetinden tec. 
zlye olunur. 

5 - HAklmler, kanunu ce· 
zadaki mecburiyetler müstesna 
olmak ıartıle, azilden maeun· 
dur. Ayni derecedeki memu· 
rlyetler için nakil, tebdil olu· 
namazlar. 

6 - On iki mıatakanın 

on iki çümhuriyet müdde • 
umuml'll, mmtakalar halkının 
arayı umumiyesile intihap ohı. 
nur. Dlfer hakimler, Adliye 
vekiletlnin usulü dairesindeki 
emrlle tayin edilir. 

7 - Türklyede her haki· 
me bir lkametglh verilir. v .. 
aalU nakliyeden ncret alınıaaz. 

8-Sıyaıi cürümlerden do-

10-Mevkullar, mükemme
len, mahkümlar da aıhhi tekli· 
lerde iaıe olunurlar. 

Dördüncü kısım 
Memurlar siyaseti 

1 - Devlet memuriyeti, 
azami 30, aıgarl yirmi bet 
ıenedır. Yirmi yaıından küçük 
olanlar memur olamaz. Hani 
ve askeri ihtlıaıln müsteına 
olmak üzere, elit bet yaımı ge
çiren her r...emur tekaüde sevk· 
olunur. 

2 - Memur maaıı, bir 
oahaın geçlnme.ıai df'ğll, ailenin 
refahını temin edecek bir uıule 
ti.b dır. Evli olan memur, 
karıaınm iaıeei için münutp 
Lir zam aldığı gibi on sekiz 
yaıına lıadar da her çocuiiu 
için laıe :ıammı alır. 

3 - Her memur, devlet 
ha~·at tgorta11na kayıt olunur. 
Gerek vefat, gerek amelden 
sakıt olacak tekilde ıakatlık 
ve gerek tekaüdiye müdde
tinin mürurunda ılgorta müd· 
deli bıtmi addolunur. Tazml· 
nat olarak ıon memW"iyetln· 
deki maaıı her ay kendiıine 
ve ya zevceslle tahsilde olup 
yirmi yaıını tecavüz etmemlı 
çocuklarına verilir, 

4 - Memurların terfii 
meseleıi ile, idarede ihli•ı.• 
ve lıte sür' ııt göıtermek 
esaılarına müstenit bir kanun· 
la yapılır. 

Mıntaka mecUıleri, bu 
terfileri inha aalahiyetlni ha· 
izdir. Ancak, mıntaka reisi 
bu terfi liateaini tasdikten 
aonra , merkezi hükümet tara• 
fından kabul ve ilin ediltr. 
Merkuı hükumet, bu terfi 
liıteılnl reddedemez. 

Milli irade ile tayin edı~ 
len memuriyetler müateınadır. 

5 - Milli iradeye lktiraa 
etmek mecburiyetinde olan 
memuriyetler: 

1) Kabine riyaseti tara· 
fından gönderilen: 

A) Hariciye memurları 
8) Mıntaka muavinleri 
C) Hakimler 
Ç) Meı'ul ınaliye memurları 
O) Merkezi hiik:ümetıekı 

vek&Jet mes'ul müdür
leri 

2) 1ıntakalar tarafından 
gönderilen: 

A) Mınta~ relaleri 
B) Reyllm ile müntehap 

büyük memurlar 
C) Tekaütlülderl emredi

lenler 
6 - Memurlar, kendi lin· 

dıkalarile letekküllqirler. 

Beşinci kısım 
Mali siyaset 

1 - Türkiye balkı, doinı· 
dan doiiruya verııl vermez. 
Çüokü, dofrudan dojraya ver
ııiler, lallhıal kıymeti ile mi· 
naıebeti olmayan, para11 para 
olaralı: devrettiren bir nevi 
iptidai verıl zihniyeti uıullerl• 
" l'llla vasıta vergiler .nü!· 
pdır. 

2 - Devlet bütçesi, bJI· 
vaaıta vergilerden toplanan 
para ile temin edilir. Bılvaaıta 
vergiler ıunlardan ibarettir: 

A - l.ıthıal ve fatihlik 
LooperatJflerinln muamelele· 
rlnden yüzde on niıpetindekl 
miktar. 

Kumuıyoncu, dellıll, tüccar, 
ıermayedar, ve sermayenin 
aklıiiı paranın yeküau demek· 
lir. 

B - Lükı eıyaya azami 
gümrük tarifesi tatbik olunur. 
Fakat, ithali menedilmez. 

C) Menafii umumiyeye alt 
olup mlllileılirilen nakliye, 
tenvirat, ıu ve buna münıaıll 
müesseselerden bütçe hlıaeal 

olarak ~l 3 amortlıman harici 
fiat zammı yapılır. 

Ç) Bir aileye mWıhaaır 
emlak ve araziden fazlaıına 

malik olanların emlak ve 
arazllerlnln °/0 10 nunu icar 
bedel!, bütçe hiaeıl olarak 
hükumete intikal eder. 

D) Yerli, ecnebi anonim 
ıirketler tarafında... idare olu· 
nan sanayi, maadin müesae
ıelerinden r / 0 1 den ~ 25 e 
kadar olan kmm bütçe hi11eıl 
olarak alınır. Bu niıbet, hu 
susi bir talimatname ile tesbit 
olunur. 

E) Hükümet, Türkiyenln 
ıılen emlı bütün tabü servet• 
lerinln iıletilmelerinde bili aer• 
maye hasılatı aaflyenin (}010 u 
nisbetinde daimi hissedardır. 

F) Hükumet, gümrüklerde 
hakkı rücban slatemlni kabul 
eder k havaylci zaruriyeden 
madut olmayıp tehirlerde 
btihllk olunan kooperatifler 
haricindeki ithalat e11a11nın 
kıy eti haklkiyesiaden be~ 
ne! 1el muahedeler kayıt! rı 
nlabetinde ithalat resmi alır. 
Bu cihet, bir talimatname ile 
tayin olunur. 

3 - Türkiycnin ithalatı, 
ihracatının "/u 90 nından faz· 
la olmamak mecburiyeti meY• 
zudur. 

4-Türk paraaı,%35 25 altın 
niıpetl üzerinden teıLit ol ur. 

5 - Oüyunuumumiye, büt· 
çeden ödenemez. Tıırkiyenln 
beyn !milel ticarete dahil af. 
yon latihıal ve imal nbbetl 
üzerindeki beynelmilel rüwmu 
karıılık gösterilerek bir hal 
çareıi bulunur, Bu uıul, İran 
devlet afyonu rüsum ve furuh· 
tu ıeklindedir. Sanayi tekli de 
bu eıaıe müstenittir. 

Ancak, borçlar miktarının 
tekrar müzakereıi ve tediye· 
1 kabil bir m ktar üzerinden 

taksitlerin tayini lartlır. 
Afyon ve müıtehzarah ih• 

racatı, mütterekü!menfaa ıekil· 
de idare olunarak taluitlere 
teminat gösterilir. 

6 - Devlet ka1a11, Ziraat 
bankasıdır. Tahsilat ve tedi· 
yat banka marifetıle yapılır. 

7 - Büyük aanayı, büyük 
akar ve büyük aerınaye ye alt 
resimler Hükumet h1&a11 tek· 
lin• •rca olunur. 

Altıncı kısım 
/ktısadi siyaset 
1 - Türkiye hudutları da. 

lıilinde lıulunın insan ıiyl 
zirai mahsulat, maden, onnan, 
ıu, aanat, meyvalı ağaçlar, de· 
niz ve kara hayvan ve nebatau 
gibi her madde, asrın ıon me
tetlarına müsteniden iıletillr. 

2 Türk olup 19 
yaıını teca vQz etmlt olan biç 
bir fert ltılz kalamaz. fı ıa· 
hlbl olmak hukuku tabllye
dendir. Bunun için, herkeıln 
lktııadi teıkllattakl mevktl 
dahilinde mllterakkl bir ıe
kllde taayyüı, telebbüs, fiti· 
rahat ve ihtiyarlığı zamanında· 
da ayni haklardan istifade 
etmeıi eıa1tır. Aıleıl olmayan 
küçükler de, devlet teıkllltı 
vaeıtaılle, cemiyetin müıterek 
ıayinden ayni niabetle istifade 
ederler. 

3 - Normal çalııma müd
deti baltada kırk ıekl:ı saattir. 
Bu kırk sekiz ıaatltk lf, bü
tün lıçiyl ltletecek bir Ya· 
zlyette değllee, herkeıln bu 
itten müstefit olman esan 
üzerine mesai ıaatlan lfçller 
arasında taksim olunur. 

Madenlerde çalıfllDlarla 
Jlrmi yaıına gelmemit çocuk
lann çabıma müddetleri otuz 
aaatbr. 

Deniz ve kara 
karııaında çalııma 
beynelmilel meaal aaatlne 

ateılerl 
müddeti 

müıtenlttlr. 

Gece çalııma müddeti yev· 
miye bet saattir. 

Gündüz sliylne munzıım 
olarak ge<"e çalııması da devam 
ettljfi takdirde üç ıaatten 
fazla çalııılamu. 

4 - Türk iktııadlyatı dört 
unsura lıtinat eder: 

1 - Elitler 
Bunlar, birinci kısmın birin

ci maddesindeki ıaha.lyetler. 
dır ki, tecrübe, ihtiaaa, ilim, 
servet kuvveti ile ferdi ilcaı... 

rın en son aafhaıını teıkıl 
eilerler. Oı lar, tabııl tetebbü1-
lerinin hakımiyetl içinde Ya· 
flrlar. Her Türk, bu sıfatları 
ihraz etmek aalahlyetiııi haiz 
olup ferdi ilcalannın kuv'l'etile 
menıup o'dufu teıkilittan b 
aınıfa girmek hak ve salabi. 
:retine maliktir. 

Bunların iktısadi bak ve 
menfaatleri, ııhıl te,ebbüale
rinin cemiyetteki faldelertle 
mesnuten mütenaıiptlr. Htç bir 
ekl!de ıindika haline gele

mezler. Yalnız, meD1urlar mü1-
tesnadır. 

2 - Ciftciler • • 
Bu sınıf, Türktyede toprak. 

meyvalı ağaç ve hayvan mah. 
ullerlnin aabipleridlr. Bizzat, 

bu itlerle uğratırlar. 
Bunun içindir ki, Türkı. 

yenin bütü:ı arazlı!, miri ve 
tabiplerinin ~ahıen çahıma. 
dığı çiftllkltt, meyvalıklar, 
bahçeler, bağlar bilfiil çalı
ıan çiftçilere tevzi olunur. 

Mülk sahipleri, kendileri· 
nln ve aileleri.aia iaıelerinl 

temiD edecek bir tazminatı, 
muayyen tak 'tlerle almak. 
hakkını haizdirler. 

Bütün Türkiye çiftçileri, • 
refahlarını temin eylemek için, 
mubtellf ıubelere münkaılm 

bir zirai i.tihsal ~ ooperatıf 
birlığl dahilinde bulunurlar. 

Bu birlik, mahsulatı vıı
ııtaaız cihan pazarlarına sa
tar. 

istihlak ihtiyaeatı da çift. 
çilerin istihlak kooperatifleri 
tarafından temin olunur. 

3 - lşc;iler 
Hidematı umumiye müea

aeıelerlnde, fabrikalarda, yollar· 
da, madenlerde, deniz ve kara 

(Devamı 6 ıncı aayfada) 
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huriyetçi Çiftçi ve 

( Be,inci •ahifadan devam) 

avlarında, lnıaat ve nakliyat 
tılerlnde gündelik, haftalık 
ve aylıkla çalıııın Türk· 
lerdlr. Bu Türklerin hepsi 
de çalııtıklıırı müe11ese dıı
hillnde mev:ı:il birer ıindika 
teıkil ederler. Bu ılndlkalar, 
iıçilerio aayi, ücret ve hakla
rını müdafaa etmek ıalahi
yetlnl hai:ı:dlr. Mevzii sindi· 
kalıır mıntaka ılndik1111 
birliğine, mıntaka ıindikaları 
umum Türkiye ıindlkalar 
lttıhadına merbut olur. 

Umum Türkiye ılndlkalar 
lllihadı ıahılyetl hükmiyeyl 
haiz ve intihapları da Türkiye 
relaicümhuru tıırafından lradei 
mllliyeye iktiran eder. 

4 - Kü'iük eınaf 

Türkiye kü\'ük eınafı, 
içtimai hayatın ehli, 11hhi, 
adli, beyli, bedii ve san'atıne 
müstenit yevmi ihtiyaçlarını 
temin etmek için bizzat tez· 
ıahınıo baıında amelelik eden, 
çalııan ve kendllerile a:ı:ami 
on çırak çıılııtıranlardır. Bun· 
lıırın hepisl de mua vlo meslek 
ıindikaları teıkll ederek ikti· 
ıııdi bünyeyi ikmal ederler. 

Bu sınıf, kol ve kafa ltçi· 
liğinlo mümeHilidlr. Bunun 
için, hem kol lıçilerlnln, hem 
de kafa tıçilerlnin içtimai 
hukukundan lıtlfade ederler. 

Yedinci kısım 
Zirai siyaset 

1 - Türklyenln zirai ılya· 
seti, Türk ziraatının her 
ınaddeılnl lıtandardize ettire• 
cek ıekilde keyfiyet ve ke· 
miyetloi ziyadeleıtlrerek cihan 
piyasalarında aatıı kıymetini 
yükseltmektir. 

2 - Köylünün arazi mül· 
klyetl hakkı vardır. Ancak, 
kanunen muııyyeo geçim ile fert 
ve ailenin, gayrlreılt çocuk· 
lar miktarının üzerinde mül· 
klyet ebedi,ilr, zaptedlleme:ı:. 

3 - Türkiye cümhurlyetl, 
ıahıiyetl hükmlyeyi haiz mm· 
taka ziraat enlltltülerl ve 
bütün çiftçinin aiy, iıtlhıal 
ve mülki ile ıerlk oldufu 
Ziraat banka11 ile ziraatı fen· 
nileıtırir ve makfoele1tfrlr. 

4 - Ziraat bankası, ztrııııt 
kooperatlfleı ile çiftçilerin kre· 
dl kooperatifi mahiyetindedir. 
Zirai mahıulltımızın bari• 
ci pıızar yerlerindeki kredi 
müeaaeıelerl ve beynelmilel zi· 
rai kredi bankalarile doğrudan 
doğruya temas eder. Avru· 
panın zirai slyaıetlol idare 
eden cemiyeti akvamın zirai 
kredi müe11eselerlode Türki· 
yenin daimi müml"Hilidlr. 

5 - Ziraat bankası, ıer
mayealoi zlyadelettirerek ta.• 
kip edecek ıenede fazla kre· 
di vermek gayeılni takip 
etmek için bürün muamelatın· 
da % 3 kredi fazlaaı alır. 

6 - Ziraat bankasının bü· 
Yük müdüriyeti, arayı umumiye 
ile intihap oluomuı bir büyük 
müdürle nııntaka ziraat enall· 
tülerl ve mıntaka ve iıtihıal, 
lıt hlik zirai kooperatif mü
d_ürlerinden mürekkep 23 ki· 
ıılik bir idare mecllıi ile idare 
olunur. 

Banka 12 mıntaka müdü· 
riyetıne ayrılır. Bu müdüriyet· 
ler de iktısat tahıl) etmlt bir 
devlet namzedi, müdürü ve mın· 
takayı teıkll eden kanton mü· 
dürlerl tarafından lntihııp edil· 
miı iki murahhaı azanın tef· 
kil ettikleri bir idare heyeti· 
le tedvir olunur. 

• 7 - Türkiye cümhurlyetı, 
Turklyenlr. zlrııi mahıulatı· 
~~n maliyet fıatından aıaaı 

u;memesl ve ıatılmama11 

----

ıçıo icabı halinde Türk ce
miyetinin bütün fertleri za· 
rarına olarak fazla mahsuli· 
tın muayyen senelerce hıfzı, 
imhası ve hükümet Dumpingi 
yapılma11 gibi va11talara mü· 
racaat eder. Buna lüzum gör
üldü~ü zaman, zirai eoiıtitÜ· 
lerin, kooperatiflerin ve ziraat 
bankaıınin büyük müdürlerin· 
den mürekkep bir meclisin 
kararile hareket olunur. 

8 - Devletin zirai ıiya· 
ıetl, Türkiye zirai mahsuli tının 
pazarlarını dalma geniıletmek 
için beynelmilel zirai taahhüt· 
)ere giriımek ile ifade olunur. 

9 - Türk cemiyetinin zl· 
raat ıiyaıetl, çiftçinin mülki
yetini ziyadeleıtırmek değil, 
çiftçinin taa yyÜf, telebbüs, ia· 
kan, tenvir, medeni hayat ıekil· 
lerloi larakki ettirmek ga 
yeaini takip eder. Müterakki 
kir, ferdi ilcaların bu ga· 
yede ıarf edilmeılnl temin 
etmek için, naklen köylüye 
verilir. 

10-ıhracat niıbeti dahilin· 
deki beynelmilel zirai sigorta ıer· 

mayeslnln kredisine reasuranı 
teklinde latlnat etmek için, 
zirai ıi gorta tesiı olunur. 

1 1 - ihracattan hiç bir 
tekilde ihraç resmi alınmaz. 

Madenler müıteınadır. 
12 - Çiftçiler için 11hhi 

ikametgah ve sıhhi telebbüs 
kanunları neırolunur. 

Sekizinci kısım 
Sınai siyaset 

1 - Türk cemiyetinin 11oai 
ıiyaıetf, mamul iltihlakltı da· 
hilde yapmak için !>tıhlik ıana• 
yfl ve zirai ihracatın hariçte ma· 
mul ıekle konularak iltihlıi.k 
olunan maddelerini lıtlhıal 
yerinde. hazırlamak için de zi
raat 11nayll teıis etmek ga• 
yelerinde temerrükü:ı: eder. 

2 - Gerek lıtıhlak ve gerek 
zirai 11oayll, yerli ve ecnebi 
ferdi teıebbüı ve sermayeye 
bırakılır. Ancak, zirai koopera· 
lifler, zirai ıanayf teılı ettik· 
!eri takdirde, bunların alaka· 
dar oldukları zirai ıınayl 
maddeleri için gerek ecnebi 
ve gerek yerlı müteıebbis 

ve ıermayelerln rakabet faa· 
llyetlerlne meydan verilmez. 

Eıki müe11eıeler, beyne!· 
milel ıermaye esaslarına müs
tenit bir tazminat mukabilinde 
ve bet senelik bir intikal 
deni ile zirai kooperatiflere 
devrolunur. 

3 - Türkiyede büyük ıa· 
naylln tee11üıü için, Devletçe 
aıkeri sanayi teılı olunur. 

izah: 
Bugünkü C:ünya siyaseti, 

aıkeri ıaoayl maoevelasile 
ldııre olunuyor. Bu ae nayie 
malik olmayan milletler ise, 
beynelmilel hayatta ne müte· 
fevvik ve ne de müsavi bir 
vaziyette bı.lm.am•zlar. Bu 
hal he, ikt11adi hayatlarını 
buhrana düıürür. Aıkeri ıanay 
demir ve çelik iıtıhıalı için 
madenlerin, izahı: fırınlarınuı 
ve çelikhanelerin açılmuıleı, 
baılar. 

Bu 1Bnaylln fazla demir ve 
çeliği de Türklyede milli lıtih
lllr ve ziraat ıaoayiinin iokiıaf 
ve tenüsünü temin eder. 

Türkiyenln buıüokü sana· 
yll, sınai montaj vazlyettindedlr. 

Bu vaziyetten çıkarılarak imal 
ıanayli tekline getirilir. 

4 - Yerli sanayi ıerma
yeıf, her nevi ribumdan 
beridir. Ecnebi 1Boayl ıerma· 
yeıl, kendiıfnl natürallze etmek 
ıartlle, bu hakkı haizdir. 

5 - Sanayi hak ve men· 
faııtlerl, oermııye ve ltçl ara· 
aında tııkılm olunur. 

6 - ISeynelmllel flatlıır 
6zerlne mG•tenlt olan mamul 
et1anın mall1et flatı da Ford 

ve kafa işçisini ihata eden Liyik Cüm-
• 

işçi Fırkası on üç knsımdan ibarettir 
ıiatemine göre tayin edilerek 
sermaye ve ıımele hisselerine 
ayrılır 

7 - Hak ve menfaatler, 
mıntaka reisinin riyaıe· 
tinde miiteıekkil mıntaka 
sindikasının müme11lli ile 
ıermayedarlar slndikası mü· 
messllinden m:irekkep bir 
heyet tarafından tetkik, itilaf, 
ihtilaf ve mukabil grevler de 
bu heyet tarafından ekseriyeti 
ara ile kararlaıtırılır. 

8-Sınal faaliyet, ıermaye 
ile ıiylo bırleımeılnl, ıerma 
yedarla ltçlye aarın sıhhi ıera· 
iti dahilinde yaıamak hıık ve 
menfaatlerini doğurur. Bunun 
için, ihtilaf ve itlllıAardıı bu 
esaılarara göre karar verdir· 
mek mıntaka relılnin vazl· 
feıl icabatıodandır. 

Dokuzuncu kısım 
İçtimai siyaset 

1 - Her Türk, asrın 11hhi 
esaslarına müatenit bir hayat 
yaıamak halııkına maliktir. 
Bu hak, ıu ıuretle ifade 
olunur. 

A) lı ıahibi olmak. 
B) ikametgah ıahibl olmak. 
C) Yevmi gidaye malik 

olmak. 
Ç) lı lıtlrahatloe mıılik 

olmak. 
2 - Her fert ve aile, 

kanunla tayin edilecek bir 
ııhhi lkametgalıın muta1Brrıfıdır. 
lkametglhı olmıyaolar, Al· 
manyada olduiiu aibl büyük 
emlak ve akar aahiplerlnln 
aldıkları icarın nRıflarından 

lıtıfade ederler. 
Hükümet, bu varidatı yirmi 

sene müddetle almak hakkına 
maliktir. 

Bu mebalığın yirmi ıene
llğl kapltalize edilerek muka· 
bilinde aktedilecek bir istikraz 
ile meskenıizlere ikametgah 
yapılır, taıarruflarına geçiri
lir. 

Hiç kimse, keodiıinio, zev· 
ceıloln ve yirmi yaıına gel. 
memfı çocuklarının hukuku 
müıterekeılndeo ibaret olan 
bu evleri satamaz, tahrip ede
mez. Ba ıekıldeki taaarruf 
nez edilemez. 

3 - Her it sahibi Türk, 
senenin bir ayında istirahat 
hakkına maliktir. Bu ay, lı 
batında bulunmuı albi addo· 
luour. 

4 - lnıan ismini haiz her 
fert, içtimai sigortaya dahil
dir. Bu teıktlat, iktıaadi buh
ran, tabii afet, sakatlık ve 
ihtiyarlık ıtbf hayatın arızala
rına karııdır. Suretlteıekkftl ve 
ldareıl, huıuıi bir kanunla 
tayin olunur. 

5 - Evkaf, heyeti umu· 
miyesile içtimai mua veoete 
hasrolunur. 

6 - Hastaneler. ve müıte· 
militı, alilhaneler, doğum 
mahalleri, yetim· ökıüz çocuk 
büyütme daireleri, ihtiyaç nis· 
betinde açılır. Türklüğe dahil 
herkeı, buralara meccanen 
kabul olunur, tedavi edilir ve 
ağır haıtalar yatırılır. 

7 - Yirmi üç yaıını ge
çiren her Türk erkek • kadın, 
evlenmeğe mecburdur. Te· 
maruz, ıiodikalar haricinde 
kalmak, içtimai ıigorta, İf, 
memurlyetien mahrumiyet, 
mesken ve arazi mülkiyetlerin• 
den mahrum olmak tehlike
ıile karıılanır. Memurların 
maaıları hakkındaki ahkam 
amele yövmlyesl için de ca· 
rldlr. Bu madde Büyük Mil· 
Jet Mecliıl tarafından bir ka· 
nun ıekliode kabul edilir 
edilmez fırka efradına mec· 
buri olur • 

8 - Türklyenln içtimai 
hayatı, loıanların medeni ıh. 
tlyaçlarını zlyadeleıtırmek ve 
lıtihlikl fazlalaıtırmak ılıte-

mine istinat eder. Hak ve 
menfaatler de bu nlsbet da· 
bilinde ziyadeleıtlrilir. 

9 - Her cins fuhuı mem· 
nudur. 

10-lııizlere ıerseri nizam· 
nameıi tatbik olunur. 

Onuncu kısım 
Harsi siyaset 

1 -Türkiyeofn maarif siya· 
seti, asri hayatı idare eden ilim 
ve fen uıullerile Türkiyeyi 
teıkll eden insanların hayati 
bilğilerlnl mükemmeliyetin en 
son haddine çıkarmaktır. 

2 - Tedrisat, anslklope· 
dik malumat veren teıktlatı 
ve usullerı kabul etmez. 

3 - Maarif teıkilatı, 
köy ilk mektrpleri, kanton or· 
ta mektepleri, meılek mek· 
tepleri, mıntaka kollejleri, 
akademi ve universlte k111m
larına ayrılır. 

4 - Umumi ıeviye, meı

lek mekteplerinde iokiıaf 
eder. 

Köy mektepleri, kanton· 
lar idaresinde bulunur, kan• 
tonun zirai ve sınai mahiyeti· 
ne müıalt ameli tedriıatı da 
ihtiva eder. Bu mektebin ga· 
yeıl, hem köydeki hak ve 
menfaatleri ifaya kafi bir 
tenvlrdlr, hem de kanton orta 
mektebine bir mahreç vazifesi 
ol aörür. 

5 - Kanton orta mektep· 
lerl, hayata karııan lnıan 
tiplerini yetlıtirlr. Bunlar, it 
hayıı hnın lhthaı fU besi olan 
meılek mekteplerine girebilen 
namzetlerdir. 

6 - Meılek mektepleri, 
her mıotakanın huıuılyetlnin 
ihtiyaç göaterdlğl adede aöre 
açılır. Mütehassis amele yelif· 
tlrlr 

7 - Kolejler, harai, askeri. 

110111, zirai, ılyasi, idari, mali, 
lktısadi elit ıınıfı yetııtırecek 

birer tedris proıı;ramı ile idare 
olunurlar. 

Her sene, Maarif vekilinin 
rlyaaetlnde on iki mıntaka 
relılle on iki mıntakanın sin· 
dika ve kooperatif müdürle· 
rlndeo mürekkep 47 kiıllık 
bir heyet içtima ederek kolej
lere kabul edilecek talebenin 
adedini tayin eder. Orta mek· 
tep me:ı:unları, umumi bir im· 
tihanla koleje kabul olunurlar. 

Cemiyette dolduracak mev· 
ki olmadıktan sonra, kollej 
tııhslllni yapmak hem ferde, 
hem de cemiyete faide değil, 
zarar verir. 

8 - Köylerde, ilk kanton· 
larda orta tedrlaat mecburi· 
dir. 

9 - Bütün., bu tedrisat 
paraaızdır. Mektep, dere ki· 
taplarını ve öğle yemeklerini 
parasız verir • 

10 - Akademil~r, ilk, or· 
ta, meılek ve kollrj mual· 
lımlerinl yetiıtirlrler. ilk, or· 
ta, meslek ve kollej akade
mileri namlarile ihtiyaç nla· 
betinde açılırlar. 

11 - Kollejlerde ve aka· 
demilerde Türkçe derecesinde 
bir ecnebi lisanı okutulur. 

Franıız lisanı, mantıki bir 
zihniyeti telkın ettiği için 
mekteplerde tedriı olunmaz. 
Hadesi birer harsi ifade eden 
lngill~ce ve ya Almanca oku· 
tul ur. 

12 Umum tedrisat li· 
yıktır. 

13 Üniveriıte tahıllı, 
bir Türk alimleri muhiti te· 
euüı edinceye kadar Anglo· 
aakıon ve Cermen üniverai· 
telerinde yapılır. Maarif ve· 
kileli, bir talimatname ile 
fakülteleri tayin ve kollej 
mezunlarını devlet hesabına 
ııönderlr. 

Üoiveraite tahsilinin askeri 
kısmı, Türkiye d~ teıis olunur. 
Üoiveraite profesörlüğünü meı· 
lek ittihaz eden elitler de 
talebenin bulunduğu üniveıi

telerde tevıl tetkikat için hü· 
kamet hesabına bulunurlar. 
Talebenin teftııl, bu zatlara 
mevdudur. Fakat , Türkiye 
halkında bir tek zihniyetin 
hakimiyeti için askeri kollej• 
ler teıia edilmez. 

14 - Her mıntakada bü
yük birer kütüpane açılır. 

Bu kütüpaoelerde eıliı.fın 
muhallet asari ve asrın bü· 
tün kitapları, ilmi, fenni mec· 
mullları bulunur ve bütün 
yeni neırlyat, nefri anında 
getirilir. 

15 - Her mıntaka meclisi, 
mıntakanıo lktı1Bdi mahiye· 
tine göre haftalık, aylık, ıene· 
ilk mecmualar çıkarır. 

16 - Ealifımızın bütün 
kıymetli eserleri, arep harf· 
ferinden Türk harflerine tııhvil 
edilerek kııa bir müddette 
neırolunur. 

17 - Şehirlerde gece meı· 
lek mekteple•! ve köylerde 
ıeyyar hars mektepleri açılır. 

On birinci kısım 
İmar siyaseti 

1 - Türklyenlo imar!, fen· 
nio hayala tatbiki mümkiin 
olan ıekllnl temin etmek le 
ifade olunur. 

2 - Mevcut nüfusun fa .... 
llyet ıabaeı hıırlctnde kalan 
sahalıı.ra Balkanlardaki hicrete 
müheyya Türkler iskan olu
nur. lıkin ıiyaseti, nüfus 
keıafeti az olan ~ark hudut· 
)arından cenup ve merkeze 
doğru bir hat takip eJerek 
baılar. 

3 - Garbi ve merkezi 
Anadolu tlmendıfer hatları 
üç koldan ıark hudutlarının 
müntehasına kadar temdit 
olunur. Bu hatlar iktıaadi ıi· 

yaıetln esaıını teıkıl ettiği 
için her ıeye tercihan yapılır. 
Ancak, mali külfetlerini bir 
kaç nesle takılın edebilmek 

için ilkin ılyasetınin tatbik edil· 
dlğl aahadı.kl mali hak ve 
menfaatler karıılık gösterile· 
rek uzun vadeli istikrazlar 
yapılması ciheti temin olunur. 

Kolonlzaıyon ıekliodekf 

umumi lakin, mali bir teminat 
teıkil ettiğinden bu latikrazla· 
rın aktı mümkündür. 

4 - Büyük Türk suları, 
ırva ve iska ameliyelerile Tür
klyenln cer, tenvir ve tahrik 
kuvvetlerini temin edecek 
merkezi bir elektriklenme iti· 
ne müsteniden ted vlr olunur. 

5 - Türkiyenln yol ılya· 

seti, ıimindlfer hatlarına mu· 
vazı olmıyacak ve otomobil· 
lerin timendlferlere rakabetınl 
temin etmiyecek bir ıekle 

frci olunarak umumileıtırıl!r. 
6 - Her lkametglhta su 

ve elektrik hulunma11 için 
icap eden teıkllit yapılır. 

7 - Su, eletlrlk, vesaiti 
nakliye gibi hidematı umumi· 
ye teıkilatı millileıtırilir. 

On ikinci kısım 
Harici siyaset 

1 - Türkiye'nln harici siya• 
seti, kendi mevcudiyetinin ıeref 
hayıiyoet, emniyet ve selametile 
mütenaı'p olarak cihan ıul· 
hunun temini için Avrupa itli· 
hadına dahil olmakla ifade 
olunur. 

2 - Türkler, Akdeniz 
mukadderatile Avrupa mil· 
!etleri ai!es ne dahildir. Bu 
sebeple, Cemiyeti akvama 
girmek tabiidir. 

3 - Bütün devletlerle 
doıtluk, ticaret muahedeleri 
aktolunur. lktııadi hakkı rüç· 
han, devletin daimi bir meı· 
elei müstehhiresi addolunur. 

On üçünçü kısım 
Türkiyenin müdafaa 

siyaseti 
1 - Bugünkü dünyayı idare 

eden zihniyet, henüz insanların 
tabii hukukuna riayet etmek 
ahlakını iktııap ed&memlftlr. 

Türkiye, bu ahlaka mali· 
kiyet iddiasındadır. Fakat, 
dünyanın umumi zihniyeti 
haricinde kalamaz. 

Mütenasip emniyet ve mü· 
aavi haklara müstenit cihan• 
ıumul bir terki teılihata bü· 
tün milletler karar verinceye 
kadar kendiıl de müdafaa 
teıkilitını ıon haddine kadar 
tahakkuk ıahaıına getirir. 

2 - Türkiyenln müdafa· 
ası, tarihi Türk ordusuna mev· 
dudur. 

3 - Her Türk, kanunun 
tııyin ettiği ıektl ve müd· 
detle orduya dahli o~ur. Aı· 

keri terbiye alır. Hiç kımıe 
için nakli aıkeri bedel yok· 
tur. 

4 - Türk <>rduıuoun Tür
kiye dahilinde müeıseı büyük 
aıkeri ıanayıa htınat etmesi 
ıarttır. 

5 - Türk ordusu ıiyaaeıt 
ile iıtigal etmez. 

Umumi müla
hazalar 

1 - Layik cümhurlyetçi 
Çlılçi ve l§çi Fırkası, tetek· 
külü tarihinden üç ay aoora 
kongreıini aktederek lıderlnl, 
katibi umumlslnl ve idare 
meclisi ıızalarını tayin eder. 

2 - Kongre programın• 

da mezkur maddelerin tat· 
blkf için icap eden teferruatı 
ve tadilatı tayin eyler. 

3 - Koogrenln tetel<kü· 
)üne kadar merkezden baıka 
yerde teıktllt yapılmaz. 

4 - Programını neırlyat 
ile tamim ederek muhit ha· 
zır lam akla iktifa olunur. 

5 - Fırka, programını k•· 
nuni yollarla tahakkuk ettirir. 

6 - Ma11110 birinci günü 
çiftçi ve lıçiler için huaud bir 
gündür. 

Çiftçiler! 
işçiler! 

Esnaflar! 
Dertlerinizi, şikayetlernizi, di

leklerinizi (şahsiyat olmamak 
şartile) <<YARINA>> yazınız! 

Sütunlarımız tamamen sizindir! 
............................. 11111 ...... 
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1 
~O I ı Abdullah Cevdet B. ne diyor:l. 

... _ --~---~ ... - Kooperatifçiler Darül-
Brezilyanın Türkiye sefiri geliyor , fÜDUD rOİÜ yoktur 

Yeni sefir ne diyor? 
Her Türlü ticari ve iktisadi müka

velelerin ikişafına çalışacağım 
Parls' 20 (A.A.) - Brezilya hükümetinln Türkiye cümhurl· 

yeli ne;r.dindek.i yeni sefiri M. Blmentel Brandaı, Ankaraya ha· 
reket etmezden evvelHavas Ajansa ıu beyanatta bulunmuıtur: 

•Dünyanın ıimdlye kadar gödüjtü lçtımal islahatçılardan en 
büyüğünün tek ve idaresi altında, husule getırdiği muazzam 
içtimai ve siyaıi eserlerile bizi son derece alakadar eden bir 
memlekette Brezilya için çalııabileceğimd n dolayı kendimi 
bahtiyar addediyorum. bizim gibi harici ticaretle
rile günden güne büyüyen, zengin ve müstahsıl memleketlerin 
dikkat ve alakasına layık her türlü ve iktısadi imkanların 
inkiıafına çalıımak olacaktır. 

Avusturyada kabine buhranı 
Viyana, 20 (A.A.) Sosyaliıtler bir temeıküz kabinesine gir· 

mekten imtina ettikleri liçin M. Selpel elyevm ekseriyeti t"tkll 
eden blolca dahil fırkalarla temas ve müzakerata glrlımlııede 
Alman ittihadı 'taraflarının muhalefeti karıısında hiçbir neticeye 
varmamıı•ır. Kendisi vaziyeti Relsicümhura anlattıktan sonra 
yarın tekrar fırka liderlle temasa girecektir. 

............................................................................ 
Günün Meselesi 

Hiyanet Zihniyeti 
--------

Falih Rıfkının Neşriyatı, hiyanet 
mantığından başka birşey değil! 

(Birinci sahifeden devam) 
. Tar. h, bu zihniyetin tadı 

ve tacsız kahramanlarile dol· 
udur. Fakat, bu kahramanların 
hiç birisi de• ne halka, ne de 
insaniyete yarayan bir eter 
bırakmamıılardır. Çünkü, her 
güo daha ileri giden hayat, 
yeni fikirlere muhtaçtı. Bir 
kahramanın kıymeti, maziıini 

banmak yaparak yükselmek· 
le değil, günün iılerinde ki 
lmdretilc ö '. çülebilirdi. Kendi 
tarihimizden de misaller bu· 
labiliriz: Fatih ve Yavuz, bü· 
yük birer kumandandı. Fakat, 
büyük birer idare adamı ve 
iktısat mü ehaısısı değillerdi: 

Napolcon gibi, ceneral Primodl 
Riviera glbi v. s. 

Ne çareki, bunların hiç bi· 
ri61 de ihtisasları dahilinde kal· 
mak htenılyorlar, bir ıubede 
büyüklük göstermek ile her 

§eyi bilen birer allame oldukla· 
nna lranl bulunuyorlardı. Her 
ıeye karıııyorlar, hew ıeyi ken· 
dileri yapmak istiyorlardı. Şüp· 
beşiz, her §eyi yanlıı yapıyor· 
lar, hem zaferlerinin ltmrelerini 
bova çıkarıyorlar, hemde cemi· 
yete yanlıı bir hareket vec. 
hesi verıyorlardı. Bunlara karşı 
itiraz etmek hıyanetten baıka 
birıey değildi. Halbuki, bir 
cemiyetin zaferi, içinden bir 
şahım eteri dejtHdir. Belki, 
o cemiyetin bilğislnin eseridir. 
Bunun lçındirki, ~bir hareke
tin kumandanını, serdarını, 

kahrımanını meydana çıkaran 
cemiyet, o hareketin mali, ik· 
ti&adi, idu i, siyasi ıahaiyetle· 

' rini de yaralmıı, demektir. 
Yalnız, bunların vazıfelerlni 

lığal edebilmeleri için saha
nın açık olması şarttır.Hakkı· 

,fetih devirleri, bu sahayı açık 
bırakmıyordu. Amerika ihllla· 
li, İngiliz ve Alman feylesof· 
!arı, bu sahanın açılmacı için 
"tenkit fikrini" yarattılar. Bu 
f;ftir, Avrupa-Amerika bal· 
kına yerıetdıkten ıonradır ki, 
bu eünkl dinamik med-iy•t 
te11üs etti. 

Dunun lçlndirki, eıkl bllyillt 
Molteke AlmauyadaıBaıvekale· 
te gelmedi. Gene bunun için· 
dirkl, ne ceneral fop Fransada, 
ne ceneral Hayig lngilterede, 
ne de ceneral Persinı Ameri· 
kada Baıvekil olmadı. Franıa
nın, fngilterenin ve Amerilt;a. 
r.ıa idari, ıiyaıi, iktisadi mete· 
lelerini idare etmejii aklllarına 
ı:clirmedi!er.' Fakat, bu millet
lerden hiçbir fert, kendileri için 
büyük ac!amların kıymetlerini 

inkar etmemiı, namlarına zafer 
abideleri dikllmiı, heykelleri 
yapılmııtır! Bu kumandanları 
yetiştiren cemiyetler, bunların 
eserlerini idare edecek mali, 
iktisadi, ticari, ıiyasi phslyet• 
leride yetiştirmlılerdi. 

Yalnız bu ıahıalar, bu itle· 
rl idare edebilirlerdi. Çünkl, 
iktlaad, ticaret, idare tahıll· 
etmemi§ bir ceneral Peralnle, 
Amerikanın ıktıaadi, ticari ve 
mali hayatını idaı e edemezdi, 

Bu zihniyet, bu günkl dün· 
yayı idare ediyor. · Eski 
cemiyetler, bu zihniyeti inkar 
ettikleri için birer birer kay· 
bolmuılardır. Avrupa-AmerJ. 
ka cemiyeti, bu zihniyeti ka· 
bul ettiği için ebedileımlttir. 

Türkiye, bu iki zihniyetin 
hanğisini kabul etmelidır? 

Falih Rıfkı beye sorarsa· 
nız, [ Dümliipınar ve Lozanı 
yapanlar, baıımızdadır, ya· 
ıamaktadırlar, gençdirler ve 

baıımızda kalmalıdırlar.] Bu zih· 
niyet için, on dört milyon Türk· 
ten hiç kimse bırıey bilmez, 
bu memlekette iktısadt, mali, 
idari, ıiyaai ilimle mücehhez 
kimse yoktur, her keı, sükut 
etmelidir, susmamak, hiyan· 
dllr!?. 

Bu zihniyet, tenkit fikrin· 
den evvel moda idi. Bütün tari· 
him1z, bu zihniyetin facıalari· 
le dolu değil de nedir? 

Ne Dumlupınar kahraman· 
!arını inkar eden var, ne do 
Lozan muahedesinin kıymetini 
takdir etmeyen insanlara le· 
ıadüf olunur. Biz, günün kud· 
retlerini miyar tutarak kıymet 
''erenlerdenlz. Bunun için, 
Dumlupınar kahramanlarını, 

Dumlupınardakl eıerlerile ebc
dileıtirmlılzdir, Lozanı da öyle! 
Türkiye aldı ıelimi, F. R. nln 
bir intakı hakkı olan: 

"Onlar, kendi mazilerinden 
bahsedilmesini istemezler ve 
iktidar için yalnız bu günkü 
kudretlerinin meyar tutulma11< 
ıııı laterler •• 
ıckllndek( dü§ünceile ha. 
reket eder, iddiaaındayız.'.Bugün 
ise, türkıvenln iktisadi, Mali, 
itleri vardır. Ancak, bu meıe· 
lelerdeki iktidarlarla hükmet· 
mek mecburiyetindeyiz. Bizim 
kanaa tlmize göre, türkiyenln 
iktiıadi ve mali itleri bir lnki· 
ıaf devrinde değildir. 

Hala tanzimatı hayrlye 
devı·inln mülki iktiıadi ve mali 
zihniyetile hareket ediliyor. 
Türklyenln içtimai hayatı, 
Avrupanın bn günkü hareketi 

Her yerde kooperatif çi!ik umumi, 
ticari, iktisadi terbiye semeresidir 

(Birinci •ahifeden devam) 
Darülfünun, kooperatifle 

alaka ve münasebeti varmıdır, 
yok mudur? 

Anketimize, dün Nizamet· 
tin Alı ve Muhsin B. ler cevap 
vermiılerdi. Bugün de Doktor 
Abdullah Cevdet B. in müla· 
leaıını yazıyoruz: 

Abdullah Cevdet B. 
ne diyor? 

Kooperatif fikri ilk defa 
İngilterede ve l..,gilter enin 
"Rochdale" ehrinde doğmuı· 
tur ve bu 1844 tarihlerine 
doğrudur. Ve bu kooperatif 
ıirketi 20 30 sene zarfında 
akıllara hayret verici derecede 
teveuü etmiıtir İlk birkaç · 
sene zarfın . .fa "Rochdale" ma· 
ğazaaı büyük bir inkişaf göı
terememiıtlr. 

İlk ıent ıinden 32 İngiliz il· 
ruı temettü bırakmııtır. Fakat 
bu temettüün yüzde iki buçu· 
ğununda· terbiyeye tahaiı edil. 
mealne kimse muhalefet etme· 
mittir. (Bu terbiyeden muradı· 
mız mektebi terbiyeye değil 

sırf kooperatif itlerine ihzıu 

terbiyesidir. Bir iki ıene ınura 
temettü .hın lng;Jjz lirasından 

zivadeye çı'ı.tı. 

Birkaç yüz lira ile ite baılı· 
yan bu kooperatif §irketi aza
lın büyük bir süratle arttı
rılmıı ve 12 milyon İngiliz 
lirası sermaye ile it görmeğe 
baılamııtır ve karı da kendi· 
!erine alt oluyordu. 

Kooperatif ticarette bir 
uhuvvet felsefesi teşk il eder. 
Bu "Rochdale" ıehrinde te· 
ıekkül eden kooperatif ıirketl 

ilk iki ıenesl zarfında 250 
diğer kooperatif ıirketlerinin 

vücut bulmasına sebep ol• 
muştur. Bu Anglosakıon pra· 
tiklik ıimeainin en n!fi ve 
parlak bir mahsulüdür. 1901 
tarihinde, sermayesi 62 mil· 
yon İngiliz lirasına mal ol· 
mutlur. 

• Bu cemiyetin tevessüünde 
İngiliz zihniyetince göre Sos
yalistlik fikrinin büyük tesi• 
rl o"lmuştur. 

bgillz ao~yalistllk fikrinin 
di)·orum : Sosyaliatlikte bir 
dir.ıden ve ayni dinde millet· 
lere göre baıka tecellileri ol· 
duğu soıyalistliğln de millet· 
lerde bünyevi zihniyetlerine 
göre yürüyüı alır. 

Fransada ıoıyalid amele 
patronu yıkmak ister. Aoglo· 
sakıon memleketlerinde iı~ 
sosyalist amele kendisi pal· 
ron olmak hter" 

Mevzuumdan uzaklaımıya· 
lım, lngiiterede ve sllir mem· 
leketlerde kooperatif cereya· 
nı ancak umumi terbiye! ti· 
cariye ve lktısadıye semere· 
sidir. Yokıa Darülfünunun, 
mesela Tıp, Hukuk, ilahiyat 
Edebiyat fakültelerinin mah· 
ıulü değildir. 

Bu fıkre Tic11ıret mekte. 
binin, tiçari ve mali tedri· 
ıatın tealrl olıabilir. Ben yal· 
nız kooperatif hakkındaki 
fıkrimi söyledim. Ticari ve 
mali bir sbtem olan koope· 
ratlf cemlyetlerile Darüllünu· 
nun a akuı olmadıjtı kanaa· 
tlndaylm. 

NE ISTEVOR?. 

Berberler işi büyüyor! 
Eski reis kolonya işini tekzip ediyor 

fakat eski heyet azası mısırdır 
Bir ispirto meselesinden 

sabık berberler cemiyeti reiıl 

İ•mail Hakkı beyle, Berber 
eınafı araıında bir ihtilaf hu; 
sule gelmiıtı. Dün bu hususta 

haricinde ka' mııtır. Bunlar 
gıbl daha bir çok meseleler 
vardırkl, bu günkü iktidar fır· 
kasının muvaffaklyetalzlikleril• 
netlcelenmektedir. Bu mesel.; 
lerl münakaıa etmek, yeıU 
iktisadi sistemlere müstenit 
bir türk cemiyeti teslı eyle. 
mek için fırka yapmak dof· 
rumudur, def ilmidir? 

Bu iddiaya hiç bir zaman 
Dumlu pınarı, Lozanı inkar 
ttmez. Tenkit, ,ahııları değil, 
prensipleri istihdaf eder. ltı. 
raf da ederiz ki, bugünku ten· 
kit cereyanı da Dumlupınar 
ve Lozan kalıramanlarının 
inkılap hareketlerinden kuvvet 
alarak neıvünüma buluyor! 

>f • 
Fakat, Falih Rıfkı gibi 

ıahslyetlen başka bir mevıu• 
dan bahsetmek için bilgisi ol· 
n.ıyan, hiç bir ilimde muta• 
hass111 bulunmıyan parazit· 
politikacılarla karşılaımak met 
buı iyetinde kalıyoruz. 

Halk fırka11 bu gibi rara· 
zilleri sahasından çeker çek· 
mez, tenkit fikrinin yaratıcı 
kuvvetlle karıılaıır. Bu mem· 
lekette de fikrin hakimiyeti 
teeuüı eder. 

Cemiyetler, tenkit fikri ile 
yürür. Bu realiteyi inkar, boz• 

' ğunculukdur." Tilrklüie bit 
hlyanetlir, 

Ôıküdarda kadın ve erk~k 
berberi Ali Rıza bey bir mu· 
harrlrlmize fU malümatı ver· 
miılir: 

338 senesinden itibaren 
y<.di ıene müddetle Riyaset 
mevkiindo bulunan lımall 
Beyin ispirto meseleıl vardır. 
lıınail Hakkı bey berberler 
namına her ay kiloıu 120 
kuruttan 500 kilo lapirto alıp 
bunu, hariçte '100 kuruıtan 
sattığını haber almııtık. 

Keyfiyeti meclisi idaı e 
arkadaılarına bildirdik. Ve 
heyeti idare içllmaında İsma• 
il Hakkı beyden sorduk : 

Ben selahlyettarım. İspirto 
berberler namına alınmıpa 
kendi paramla alınmııtır. Mu.• 
dahaleye hakkınız yoktur. De· 
mlıtl. Bunun üzerine müna· 
kaıa uzadı. Azadan İ•mall 
Ef, ademi itimat takriri •·erdi. 
Ve btif•ya davet etti. 

Azadan Derebolu Mustafa 
Efendi, ıahibi takrir lsmall 
Efendl)e: 
Bir it olmuı, Cemiyeti balta· 
lamiyalım. 

Reis Hakkı Bey cemiyet 
kaıasına 5 lira bırakıyor. Artık 
meseleyi kapayalım, dedi. 

O zaman heyeti idare Reis 
muavini bulunan Süleyman 
Beyle, Fatih Altay berberleri 
Raolt Beyde ıahlttir. 

Bunun üzerine biz Üakü· 
dar Berberlefi bir birlik 
ihdas ederek cemlyetteD 
rabıtamızı katteltlk. 

Azadan İımatl Bey do istifa 
etti. Mesele de bu ıuretle ka· 
pandı. 

lkı üç ay evvel de Beolktaı 
berberlerinden Kemal Beyin 
riyaıetlnde teıekkül eden be• 

• 

1 
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Sporcular hazırlanın 
S. . 

iZ! Yunan muhteliti karşısında da 
muzaffer görmeliyiz 

Yunan muhteliti geliyor. 
Bu pek yeni biı- havadis de· 

ğll. Bu haber daha Olimpiyakoı 
ıehrimize geldiği gündenberi 
söyleniyordu. 

Şimdi ise tamamile tabak· 
kuk etmiıtir. 

Bu ıene Levlıkl müıle•na 

dığer ecnebi takımlarla yaptı· 
ğımız bütün maçları kazan· 
dık. 

Fak"at timdi dü§ünmeliylz. 
Acaba Yunan muhtelilinl de 
yenebilir miyiz? 

Ne evet ve ne de hayır. 
Çfınkü daha b•.ı maçlar için 

bir faaliyet gö.termedlk. Ya· 
pılacak maçlara bir aylık bile 
vaktimiz kalmadı. 

Esasen mevıim futbolu çok· 
tan terketti. Böyle yazın en 
sıcak bir zamanında mütemadi 
yorulmakla haddinden fazla 
ehemmiyeti olan bir maça 
naııl çıkılacak ? 

Evet bu bir ay zarfında 
mükemmelen çalıtılır ve iste· 
dlğlmizden ali. . bir ıekil elde 
ed •lir. 

Lakin bu bir ayin iki hafta· 
11 till maçlarile geçecelc, geriye 
pek dar bir zaman kalacaktır. 

Şilt maçları ise en baretli 
bir safhaya girmiıtır. 

Galataaarav, Fenerbah\·e 
gibi en güzide takımlarımız 
Yunan maçlarından evvel bu 
ıılt kup ... ı için karfılafacak 

İcra kanunu 
( 1 ınci sahifeden devam) 

e .. küçügüne kadar yaptıkları 
kusurdan meı'uldür. 

Zarar ve ziyan davası, 
mülazarrır tarafından öğren· 
diği günden bir sene ve her hal· 
de zararve ziyanı mucip fiilin 
vukuundan 10 ıene geçmesilo 
mü ürü zamana uğrar 

İcra hakimleri ve iflas ve 
icra memur ve müstahdemleri 
dairelerince takip edilml'kte 
olan bir ıey hakkında kimin· 
le olursa olsun kendi heıap· 
larına bir akıt yapamazıar. ı 

Şikayet bu muamelelerin 
öğrenildiği tarihten 5 gün ı 
lç.nde yazı ile yapıle.bilir. 

Şıkay .. ~ tetkik merciinde 
kabul edilirse ıikayet edilen 
m•ıamele ya bozu:ur, yahut 
düzelir. 

Şikayet tetkik merciince 
karar verilmedıkçe icrayı 
durduramaz. 

Para b<..rcuna veya teminat 
verilmeılne dair olan ilam üz· 
erine borçluya hemen bir 
emir kağıdı tebliğ edilir 

Hiç bir talep evvelki talep· 
ten önce ifa edilmez. 

,,,lacakh ikametgahını do
ğlıtirirae, takibin yeni oturduğu 
yakın bir icra dairesine naklı· 
nl isteyebilir. 

Llyıha Meclise sevkedil. 
diklen sonra mevaddo umuınl• 
yl'sl uzerinde Adliye vekili Yu· 
ıuf Kemal Bey izaahat vere· 
recektır. 

Llyıhanın yeni daire açıp 
memur alınması hakkındaki 
maddeıl yeni bütçe ve kadro 
meıeleıl ile alakadar bulun· 
duğu için bu madde itirazı 
mucip ol~caktır. 

ve azami kuvvetlerini ıarf· 
edeceklerdir. 

Bu maçlarda ihtimal hiç 
ar:ııu etmediğlr:ıiz hadiıelulo 
de lcarıılaıacaiız. 

Belki birkaç kıymetli uz· 

vumuz Yunanlılara karıı oy· 
nıyamıyacaktır. 

Söylemek istediğimiz, bu 
ıilt maçlarını Yunan maçla· 
rından sonraya bırakmak ve 
yahut Yunan maçlarını bir 
müddet için tehire uğratmak· 
tır. 

Şilt kupası için azami kuv· 
vetlerinl sarfedecek olan ıenç
lerimlz hiç olmana bir hafta 
istirahat etmek lüzumunu hiaa· 
edeceklerdir. , 

Halbuki bizim takımlarımız 
bir kere olsun muhtelit 
halinde oynnmadan Yu· 
nanhlarla karıılaımak mec
buriyetinde kalacaktır. 

Daha çok olmadı. Eintra• 
cht' a ka•ıı Galatasaray lik 
maçlarında sakatlanan iki 
oyuncusundan mahrum ola· 
rak çıkrnııtı, ve bu yüzdendir 
ki ancak bir ıayı farkla galip 
gelebil mittir. 

Arzumuz, temennimiz hl'p 
vaktinde ve muntazam çahı· 
mak' a ıerefli bir galibiyet ka· 
zanmaktır. 

Biz bir kaç satırla vaziyeti 
anlattık. Gerialnl alakadarlar 
düıünaün. A. Rıdvan 

Madamı dövmemiş 
Evvelki günkü gazetemizde 

Madam Adolf Poli isminde 
bir kadının, tuhafiyeci Koıtan· 
tin tar .. fında dövü'.düğünü 

yazmıştık. 

Kostantin Efendi gönderdiği 
bir mııktupta hadisenin baoka 
tekilde cereyan ettiğini bildir 
miotir. Kadın dövülmemıı 

KUÇUK LAf>LAR ~ 1 ES 1 • -

~--İş arıyoruın 
Yeni ve eski türkçeyi iyi· 

ce biliyorum. Sabah saat 9 dan 
akıam 7 ye kadar çalıımak 
için müessesat ve ticaretha. 
nelerde ayda 3'.J lira maaıla 
çalııabilirim. Sıhhatim tam 
olup henüz askerliğimi Yap
madım. Her it elimden gelir. 
Beni kabul edecek zevatı 
muhteremeyl memnun edece
ğimi ıözüınle temin ederim! 

Sultan Ahmet Aleındar 
ılnemaıı yazıcısı M. Kadri 

* Satılık · 
Cihangirde Komrulı. cad. 

deıın.:e 343 arpn arsa sa hibı 
tarafın~an satılıktır. 

Müracaat Beıiktaıta Azi
ziye caddeıınde 13;> numarab 
dükkluda Aıım Beye mü. 
racaat. 

Zayi 
Çartaıı:.ba Askeı lik ıuhe

sinden' almıt olJuğuın lhtiy'lt 
mulazım toaklremi zayetum 
yenllini alacağımdan ('sl,.i1 Din 
hükmü yoktur. 22 6 931 

Tcrm .. muallimi İhrahim 
-· -·- - -

yeti idare azalığında bulun· 
muıtum. Heyeti umumlyeye: 

- Sabık heyeti idarenin 
merkeze davetle devir mua· 
melesi yapılması. 

2 - Mahiye 350 lira tu· 
tan maarafın tenkıı ve varl· 
datın tezyidi çareleri. 

- ~~rl~rda~hey~tt-ıdareye im:u 
ettirilmemlıtl. Teklifim keen· 
Jemyekln hükr.ıünde kalduhn· 
dan 20 12 931 !arihinde uca. 
ret müdlriyetiııe mufassal hır 
raporla keyfi yeli hı' diıdım. 

3 - 550 lira ıarflle kü
ıadedilen borlerler mekt•bl 
eıyaaının bir defter tutularak 
teabltl. 

4 - Şimdiye kadar müı· 
vedde hali .. de kalıp defteri 
mahsuıuna geçlrllmiyen mukar· 
rerat behemhal deftere geçirilip 
hüsn6 muhafazası hususunda 
teklıfatta bulunmuıtum. Hat· 
ti., 30 1-931 tarihindeki ka· 

Relal sabık İımai' Hakkı 
boy de matbaamı:ı:a geıerek 
ıunu ıilylemlıtır: 

Böyle °Şey olmanıııt·r. Bu 
kolonya me.seleıl ya:llndır 
dedi. 

Dün beyanatta bıılun .. n 
berberin lddiaıını diğer bir 
berber ve heyeti ıdoredt>n b!r 
zat teyit ve taı ık etmlı'erciir. 

fsmall Hakkı bey bıına 
ne ilıyecek? 
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ANKARA· TAŞHANPALAS 

'l'TıvATtlO ve SINEMA".I 

Ü &küdar 
Hale ıinemaaında 

İlk Pantalon 
mümeuili 

Harri Sankton 

Duhuliye 10 Kuruştur 

Tashih 
21 6·931 Tarihli nüıhamız

daki İstanbul dö rdüncü icra 
ilanının 20 nci satırındaki (597) 
lira ıehven (5,7) di ıl i zildiğin
den tashih olunur. 

Kartal Sulh Hakimliğin· 
den: 

l - Kartalda istasyon ci· 
varında kain ve garben biletçi 
Halil dendi haneıi ıarkan Nu
ri efendi arıaaı ve iki tarafı 
yol ile muhat (1311) zıra ve 
beher zıraı elli kuru§ kıymeti 
muhammlneli ananın tama!!?! 
birinci arttırmada (295) ikiyüz 
doksan beı liraya talip çıkmıı 
olup kıymetini bulamadığından 
tklnci arttırmaaı. 

2 - Kasımpaıda Seyit 
Ali mahallesinde atlama taıı 
caddesinde 35 No lu 216 zıra 
ananın beher zıraı elli kuruı 
kıymetinde olup ıülüıan his· 
ıeıL 

3- Gebze kazaıının Ay· 
dmlı kariyeıinde mektep cı
varında kain ve üç tarafı yol 
cenup taralı Tabım lıey ar• 
aa11 ile mahdut bir dönüm 
ild evlek mıktarında ve yirmi 

beı lira kıymeti muhammineli 
bır kıt'a arsanın tamamı. 

Kartalda Sefa caddeıinde 
vefat eden ve terekesinin 
mahkemece taafiyeıi tekarrür 
eden Şeb T ahıin Efendinin 
uhdesinde bulunan balada 
muharrer üç gayri menkul 
açık artırma ile 22 7 · 93 l Çar· 
ıamba günü ıaat 15 de satı

lacığından talip olanların kıy
meti muhammlnelerlnin yüzde 
onu niıİ>etınde pey akçeıi ile 
Kartal Sulh Mahkem eıine mü 
racaat etmeleri ilan olunur. 

İ stanbul Dördüncü k ra dairesin
den: 

Amavutköyünde Ayanufri soka
ğında Ayanufri mahallesinde eski 4 
ve 4 mükerrer yeni 6 ve 8 No. !arla 
murakkam bir bap hanenin elli zır

ra lı muayyen mahalini temamılc 11 6 
zirralı diğer muayyen mahallinin se
kiz hissede yedi hisses ini tekrar üç 
hisse itibarile bir hissesi Madam 
[!eninin borcundan dolay ı 30 gün 
müddetle ihalci evvelliye için mevkii 
müzayedeye vazolunarak 800 lira be 
delile talit>i uhdesinde olup ilıale i 

kat'iyyoşi icra kılınmak üzere ve yüz
de beş unımı ile 15 gün müddetle 
mevkii müzayedeye vazolunmuştur. 

Mezkur hanelerden 8 cedit No.lu 
hanenin mesalıası 4 1 metro 10 san
ti ın olup bodrumda z~,nini çımeıı
to aralık tnaltıs ocağı ıııutbah bir 
merdiven altı odun ve kömürlük ze
mini katta kırmızı çini ile alt ı ufak 
bir sofa üzerinde iki oda bir lıd;l 
üot katta bir küçük sofa üzerinde 
iki oda üc dolap ve bir taraçay ı ha· 
vi olup dalıiien ve haricen yağlı bo
ya~d ır. tıektirik ve terkoz suyu 
tertibatın ı havidir. Derununda his
sedar Ligor Efendi sakindır. Altı cc
alt No.Ju lıanenin ıııesalıası iki met
re seksen santim tertibinde olup 
bodrum katında zemini ıııaltıs oca
ğı mutbah bir hela olup ve kömür
lük, odunluk zemin katında çini 
antre ve bir sofa üzerinde iki oda 
bir hela dolap birinci katla bir sofa 
üzninde üç oda bir alafran,;a hela 
bır dolap ikinci kat çatı olup bir 
sofa üzerinde küçük bir oda ve ze
mini çinko taracay ı havidir. Deru
nunda hissedar Madam Ameliya sa
kindir. Haricen ve dahilen yağlı 
boyalıd ı r. Elektirik ve terkoz terti
batı vardı r. 

Hududu: Bir tarafı Ayanufri 
caddesi Bostan sokağı fofaki varis
lerı Domina ve Serafim hane bağç~
leri ve İ sakid i haneleri ile mahdut
tur .. Tamamının kıymeti muhammi
nesı 4.500 li radır. Tal ip olanlar 
kıymeti muhamminesinin hisseye 
musıp yüzde on nisbetinde pey ak
~esini mustalı siben 18-7-931 tarihin
de saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icra memurlu~una 34-1362 
No. lu dosya ile bizz;t ve ya bil
vekate müracaaue fazla malumat 
dosyasından iddia edilecel!i ilan 
olunur. 

.... ___ ... 

- ' 

Bütün 
Telgraf 

konf orü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

Fiatlar ehv.endir 
Telefon 1163 

şaşılacak 

şey mi? 

"ASPiRiN,, in soğuk algınlığının çar· 
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir şey deği ld i r . Bilakis gayet 
tabiidir. " ASPiRiN ,, g ibi <Bap' sallbini 
taşıyan b ir müstahzar mutlaka mues .. 
s ir olmal ı dı r. 

S iz d e aynı fikirde deği l misiniz ? 

.... Yalnız ~ , • . \,;t<. • . ' -

Lindbergh Traş Bıçakları 

t 

! 
ı 

-------------

1 Seyrisefain , 
Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 

ace:ıtası Sirkeci Mühür
darzade Hanı Tel. 22740 

Pire· İekenderiye P. (An
kara) 23 Ha zira n Slaı 10 da 
Galata rıhtımından kalka
caktır. -------· 

. ..... 11111:1! ........... . 

ALEMDAR 7.J\DE Mf:J !MET 
VAPUR İDARU IAl\LSi 

Karadeniz lüks sürat ~ostası 

Bu .. lent v A P u R u 
22 Haziran 

Pazartesi 
rünü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon~ııldak, 

İnebolu, Ayancık, Sanı,,.ıı, Ordu, 
Gıreson, Trabzon, Pize Ye 

~\3pavri) ye azimet ve avdet ede
cektir. 

Yük ve yolcu için Sirkcc; le 
Vezir iskelesi sokak ı 'o. 61 
acenlasıııa i\\üracaat. Tel. 21017 

Üskfıllar Altıncı İcra daırc,i· .de 

l 
S izi tatmin edebilir. Her yerde arayınız. 

Deposu: İstanbul Ta h takale Menaıe Han 1 loci k a t 
Tel. 23411 

Hayım Albukrek ve Biraderi 
I
• Paris TıpFakül teai mezunu 411

1 
O A N J ,. N 

Cilt, ve zührevi has ta l ı klar 
mfi tehassısı AT h , 

Dr. Bah attin Şevki ıyasu ı 

Bir borçlnn dolayı ınalıcuz ve Nrıva 
çevrilmesine karar vmlcıı bir adet 
dürt tonluk hali faaliyette 30 l l l'i
J:tk.ı ııunıaralı I!crliyc otı;nıolıili 

21-lı-9J 1 tanlı ine ıniıs1dif Çar~aıııba 

gü .. ü sut 10 d1ıı ilibarcıı üıla':ıı.la 
Çinili l~ılı'ıın hanı kırşıoıntl~ 127 
numaralı Oanj la a ık artırma sı:rc· 
tile satılacağından !alıp o!aıılarııı 

yevmi ve vakli ıııczkfırda hazır bu
lundunılacak ıııcımıra ıııürac:ıa\lorı 

ilan olıııııır. 

Slgorta • Fabrika müme11illiği ve kumusyon muamelatı 1 ~hı.ali Meserret oteli karşı sı 1351 Dit macunu-
1 ıncı kat,sabahtan akş.omn knıbr S f nu ve a a 

Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve ken~inizi muhafaza e~iniz. 
Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali ha ıtarat, tehlikeli hastalık1ar tevlit, 

yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçır ı r, rahatınızı selbede~. 

~FAY~;,~. 
R A.......... ,.~;,!\ > 

. ~ •. 1;.-.ı.:·.~···"· 
• _.. ·~'t:f~..:-,.-ıJ':(·.:, .·~· r., 
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J-f aşarattan ve hastalıklardan ve ıstıraptan kurtulursunuz. f AYDA haşaratı yumurta ve tolıumlarilc ber.oher Kat' iyyen 
imha ve ifna eder. Yerli malıd ır. Türk zekas ı, Türk amelesi ve Türk parasile yapılmış olup da!ıa müessir, daha 
mühlik olduğu gibi yarıyarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafit ve Iatiftir. İnsanlara ve çocuklara 
z.ırarı yoktur. Ilülün ctevairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketihayriye, hastaneler, rliJ;llialııner, yatı mek
tepleri, vapur kumpanyaları , Devlet dcmiryoUarı, Amerikan ford kumpanyası , büyük oteller, Yalova kaplıcaları. 
Bursa hamaml arı ve bülütıı müessrsatı milliye fAVDA istimal eyler. 

f AYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemle tip bayıltınaz. Kat'i olarak öldürür ve haşarat bir dalın 
dirilmez. ksini iddia edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize a~ıyahm· ve ecnebi yaMızh reklamlarına al~ ırmıya lım. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecz a deposu 

Türkiye Cümhuriye ti Kara 
deniz Ereyli icra dairesinden: 
H llide Hanıma 3500 lira ile 
reanıi tahıi l ve maıarifi lcrai· 
yyeden bor~ ıu olan Se niye Ha
nımın borcunun ödemesi için 
138 numaralı Çamlı kömür 
madeni ocağının mecmuu 480 
hin e itibarile 13 ıehlm ile bir 
sehim binde 664 ırhlmden 

ibaret bulunan hlueılnden 
borca kifayeti fen raporu ile 
takdir ve tahmin edilen beı 

· ıehmlnln paraya çevr!lmeıl 

kararlaıtırılmıı ve icra olunan 
birinci artırma neticesinde ta
lip çıkmamıı olduğundan icra 
ve 1f1aı kanununun 106 ıncı 
maddeılnc tevfikan ikinci ar
tırmaya lconulmuıtur. 

(Şerait i müzayede) 

ı - Beher sehim muham· 
men kiymetl 800 liradır. 

2 - Talipler klymetfn yüz· 
df' onu niabetinde pey akçeılni 
tesviyeye mecburdur. 

il Temı.:z 931 tarihine mü· 
udif cumartesi günü saat 14de 
Karadeniz Ereği! icra dairesin· 
de açık artırma ile kat'ı ıhaleal 
icra kılınacaktır. Artırma ıart
nanıeıl icra doıyaaında olup 
bu günden itibaren ilteyenle· 
rln görmek üzere daireye mü• 

racaatlerl ilan olunur. 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 ~e~ir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

. ' , ,, ... . - - ·. .. . . .. ' 

Zayi 
Seyrlıferden almıı oldu· 

ğum 639 numaralı amatör 

ehliyetnamemi zayettlğimden 

yenisini alacağımdan eıkilinln 

hnkmll yoktur. 

Beyoğlıı ayaıpaıada Zeki 

Bey apartımanı tülün tüccarı 
Hac! Bayram zade Maksut 

-· -- -

Sabık Şehremini -
OPERATÖR EMiN BEY 
İstanbul' da Nuruoımaniye 

caddesinde 34 No lı muaye· 
n hanede Cumadan maada 
her gün öğleden sonra has· 

1 
talarını kabule baılamııtır. 
Ameliyatlarını Tophane civa· 
rınılaki ltalyan haatanP•inıl" 

yapacaktır. 

ıürmesi ile 
kıl podrası· 
nı her yerde 
arayınız 

BOMONTİ 
.. 

R AK J s- ı 
Tecrübe ediniz. Emıali arasında bu nefasette h iç bir rakı yoktu r 

Kilosu 200 kııruştur. 
150, 250, 300, 500 , 1000 gramlık 
3o SO 60, "Töö 200 kuruıa 

§İtelerde 

satılıyor. 

Her yerde arayınız. 

İstanbul Perukarları Cemiyetinden : 

Esnafımızın Nazari Dikkatine 
İııtilıabııı11L1 ceıııiyt! id.ıre lıeyetiııc gelJiğimiz günden berı i tiıııadıııız.ı 

sığınarak azami gnyrelle çalışıyor sizl~re hizmet etmek istiyoruz. Medeni 
kanunun 60 ıncı maddesi mucibince yaşaması içı ıı senede 

Ustal.ır 1200 600 :ltiO kııruş 
Kalfalar 600 3(J0 2 !9 " 
Çıraklar 110 ,, 

\'ernıcğe mecbur idi. Bu para cemiyetçe alınmıyor, C>nafç.ı vc·.11111-
yordu. Kaııuni merciimizin müsaade ve t;ısnbi ile bu ta.ılılıüdlt scıİclık 
elarak usta!Jrdaıı 200, kalfalardaıı 100 ve çıraklardan 50 kuruş dı f ılen a:ın.ı· 
caktır . 

((alınış eski borçlarınız için de icadeden kolaylık gö,rerileccklir. [ ı ıf 

cemiyetleri tnlimatnaıııcsinin muaddel 3 üncü maddesi ıııucibiııcc lıcr c;ıı.1f 
ıııeıı>UP olduğu cemiyete kaı•dolmağa ve senelik hüviyet clizdaııı alın.ığa 
mecburdur. Yeni belediye kanununun madt!ei malısıısa;ı nıııcibincc dirılo
ıııasız peruk arlık snn' ati icrası da ıııcnmuc.Jur. Bu mecburiyetler karş1>ında 
müşkül vaz ıyette kalma mak için bir an evvel cemiyete ınüracanth lı ii~lım<
metımizin emirleri dairesinde çalı şabılmeğe hazır bulunın.ık laz- ııı olduğunu 
sizlere hatırlatmak vazifemiz o l duğu kana.ıliııdcyiz . Alakadar esııof.ı ıltın 
olunur. 

Kadıköy 1 
Mühürdar bahcesi 

Her akıam beıten 'itiba
ren bahçede muzlk var. Per
ıembe günü akşamı büyük 
vareyete. Duhuliye serbesttir. 

lıtanbul muhakeme! asli
ve 6 ıncı hukuk dairesinden: 
Melkun Efendi tarafınd m 
Sirkecide Vezir iıkelesi cad
desinde Macar makineleri şlr 
ketinde Mart namı diğeri h
maro Hanım aleyhine ikame 
eylediği t.,scili talak davası
nı n 20 6 931 tarihli celse! ta h
kikatında mumalleyha vuku 
bulan tebll~ata rağnıen gel· 
mediğlnden hakkında ıon mu· 
ameleli gıyap kararı verile· 
rek yevmi muhakeme olan 

Dr.Hafız Cemal 
Dahili hasıalıklar nıutehassı 3 ı 

Cumadan maada her 
saat 

latan· 
(118) 

gün öğleden sonra 
(2,30 dan 5 ) e kadar 
bulda Divan yolunda 
numaralı huauaı kabinesinde 

dahili hastalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: İstanbul 2398 

2;l Haziran 1931 = Hızır 48 ı -= Pazarte~i =-- • -
Arabi Rumi 

s Sefer 9 Haziran - -Vakit - Ezani Vakit - Va tın ti 

ı:vkat s. I.J. Evkat s. eri - - - - -Sabah 6 42 Sabah 2 26 
Öğle 4 31 Öğle 12 16 
ikindi 8 32 ikindi 16 16 
~kıam 12 00 Aktım 19 44 

29 9-931 Salı günü ıaat 13 30 
da huzuru muhakemede isbatı 
vücut eı mediği takdirde bil· 
cümle vakıaları kabul ve ik· 
rar etmif addolunacağı hukuk 
usul muhakemeleri kanunun 
402 inci maddesi mantukunca 
ilanen tebliğ olunur. 

Yatsı 

lmsAk L 
2 4 
6 24 

Ya tsı 21 48 
fmsAk 2 8 

Mesul meJür ve mümessil 

BÜl'hanetıin AU 

' 


