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\..Gönderilen evrak iade olunmaz 

ilililll~ Efendiler ! Yeni fırka karşısında eski 
yaygaralar manasız ve 

bir 
çirkindir! 

,. 
zihniyetle koparılan 

Biz1 şahsiyatla boğmaga 
ittiham edenleri ittiham 

ınemleketin 

ve boğuşmağa mecbur etmeyiniz, bizi 
etmeye kadir vaziyette bilmelidir. 
herşeyi fevkınde selametidir! -:::::::'ii!fliil 

....... BiitÇ·~ ...... ~~·~iiID~~i'i·~ ...... lı.ii"i~ii;~t ...... ;;·~·: ............ G.~~i·····H .. ~:· .... . Cümhuriyet 
sındaki ihtilaf nedir ? • 

gazetesıne cevap • 

Evet Arif Oruç B. in bir vakitler ko- Tasarruf layihasının kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı 
mü~istlikle iş.tigal. ettiğini yazan ~?-"!- anla ·ılıyor, tasarrufta memura istinat eden maddeler-
hurryet, kendı sahıp ve başmuharrırırun • • ,. ... .k ., . .. . 
bir vakit ·er o komünist partisi merkezi de ıht• laf oldugundan kadroların gecı ecegı soylenıyor 
umumi azasından olduğunu, ( Yenigün) ü 
tesis için Çerkes Ethemin kardeşinden 

(1000) lira aldığını unuttu mu? 
Arır Oruç 

( YARIN ) ga2etesi tesis filan işe karıştırmadığına hay· 
edileli iki sene oluyor. Hassa- ret edilse sezadır. Bununla 
ten bu sütunlarında şahsiyat ile beraber, çok ydkttıda bu va· 
_uğraııldığı vaki olmamış, gö· didPki neıriyatada intizar edil-
rülmemlıtir. Serbest fırka za- mek doğru olacaktır. 
manında intihap meseleleıinde Yeni tfŞ ' lıkül edeceği ha. 
diğer gazeteler gibi (YARIN) her verilen Iırkaya bir ham· 
da bazı ıahularda yo!auzlu- lede: 
ğundan bahsetmi§ti· Fakat bu - Adf Orucun f.rkası! ve 
sütunlarda, baş makale sütun· tamg a smı yapıştırmakta gösteri 
\arında değil... len acelen inmahiyeti elbet an· 

(YARIN) Evvelki günden- l aıı'acaktır. Mevzuu bahsolan 
beri, yeni bir siyali teıekkül mesele, ne Arif Oruç ne de 
etrafında neıriyat yapmak· Hakimiyeti Milliye meseiesidir, 
tadır. Dıkkat edilecek olursa, Me nlekffin kıt'a ve çok cid· 
bu neşriyat doğrudan doğruya di ihtiyaçlarından biridir. 
fikir, kanaat ve lctihadın "Yarın. işte bu ihtiyacın ha· 
mahsulü idi. Memle~ette bir zı esaslarına temas etmiı, ye-
çiftçi ve iıçi fırkası teşkil edi· ni fırkanın proğramına geçe· 

Ankara - 7 (Telefon) Büt· 
çe encümenile hükumetin nok
tai nazarları arasında hasıl olan 
ihtilaf bilhassa bütçeıfo tensiki 
icap etmeyen y rde tenkis 
yapılması ve masrafın ten kisi 
kabil olan yerlerde bütçenin 

hali üzere bırakılmasıdır tasaıruf 
layıhasına esas mevaddı ile büt
çede yapılan tasarruf arasında 
bir k .ıç maddede mubaycnet 
vardır. 

Hükğmetin veıdiğl izah ıt 
bütç~ encümeninin ve ikna 
etmedıği için, encü nen noktai 
nazarında israr elmiıtır. Haber ı 
aldığıma göre bilhasta em:ü· 
men memur tenolki ve .!!aaı 1 

tanzimi meselesinde hükiime· 
hükumetin noktai nazarına 

kat'iyen iıt i rak etmemektedir. 
Encümen, noktai nazarına ııö · 
re bütçe tetkikatına devam 
etmekdedir. 

Noktai nazarı bütçe encü· 
menince kabul edilmeyen 

Maliye Vekili 
Abdülhalik B.' 

mecl.ste kabul olacaktır. 
Bütçede, yine mevsukan 

haber aldığıma göre, bütçe 
tasarrfonda, memurların va
ziyetlerine istinat eden tasar
ruf ıekli tamamen tebeddül 
etmiştir. 

Kadrolar, bu itibarla, ge· 
cikecektir. Evvelce verdiğim 
haber veçhile, bütçe m~ cliate 

mühim tebcddü ler arzede
c~ktir. 

Bütçe encümeni, tasarruf 
esasırıı ikmal etmlı değildır. 

Hatta, bütçenin (180 182) mil 

l yon aran ada tesbiti mukarrer 
dır, ancak, bu tasarruf hü· 

kümetin teklıf ettiği madde-
ler ü:ı:erinde olmaktan ziyade 
·büsbütün ayrı fasıllara istinat 
etmektedir. Bu itibarla, ta· 
sarruf layihasının da bir çok 
mevadının kabiliyeti tatbikl-

~ 

Seyahatleri teah
'· hur ~etmiştir. 

Ankara 7 (hususi) - Gazı 

Hazretlerinin seyahatleri hak· 
kında bugün mukarrer bir 
ıey yoktur. 
Ga:ı:i hazretlerinin gerek,Miliet 

Meclisinin bütçeve muhtelif la· 

(Devamı 5 inci sahifede) ........................................................ 
Cinayet! 

leceğinden bahsedıliyordu. cek ana hatlardan 1:-ir kaçinı ..................... .....,.,''' • • • • • ••" "• , ...... , • '• .......... • • ...... · 'tJ ...... • • •" • "• • • •'' "• • •' • • • • • • • ' ' ' .......................... , • .. ,...,......, , .. • .. , • • ı: , ,...., ....................... 

Daha fırkanın asıl proğra· neıreylemiıli. Talebe yurdunda müessif bir hadise! Evkafın kadrosu hazırlandı 

Meydana çıkan muhtel!· 
funfih nokaların hali, ancak 
bütçenini müukereıi, taıihi 
olan Temmuz ayı zarfında, yeıi olmadığı anlatılmış ohıyor. 

Cinayetin vuku bu\ duğu yer 

(Tafsilatı 3 üncü şahifede) 

:~ı:nu k~:kil veede::kka::::~ tesi~a~:~:~:~ ı7t~~~:ld~az;:. Tıp talebe yurdundan Evkafın .kadrolarında 
adamlar olduğu, tafoilatile, kan "Cümhuriyet. gazetesi 

yazılıp ortaya, atılmadan, dünkü nüshasında, Ankarada it t t ' \ L ""' • kt ' 
Hükumet gazetelerinin malüm bulunan mevhum bir takım on a ) ar • agıv yo ur• 
yaygaraları karıısında kalındı. zevata atfen bazı ıeyler uy. · -~~ ~- ~-- -~- --··-~-
İttihat ve terakki zamanından durmuıtur. Bu uyduruları fık· 'f alebe mektebi 'terketmedi, '.mektep Smüdiriyet Ankara ya nakledilecek 
:;:~;:n ka:;.~s b:t~:~ı~:~e~:~~~ :~:·· !:hi~ee~~~~eve b~:~n~:: idaresi polisin. müdahalesini istedi Diyanet işleri lağvedilecek mi? 
bunun ıahıiyeti ile oynamak- d d ki b • 

say ı, yaz ı arına u ıütun· Ankara, 7 ( telefon ) Mahlul.it ve mülhakat, Vakıf 
tan, ıuna buna geliti güzel 1 d ·1 • 

ar a cevap ven mege tene:ı:· Yaptığımız tahkikata nazaran akarlar müdürlükleri de An· 
leke ve çamur atılmaktan ··1 b.l d·ı · k . ç- k. b k ki d 1 k zu ı e e ı mıyece tı. uı, ı Evkaf ıua alı idaresindeki araya ra e i ece tir. 
Türk tfkarı umumiye"! bıkmıı "K ı l 

ervan yürüyor·· müdürlükler lağvedtlmittir. staııbuld.\ bulunan evkaf 
b 1 Yor Hatta: 

usanmıı u unu • Guya Ankaradan mevhum yalnız kadroları küçültü~ecek- mahzeni de bu müdüriyc-t!erle 
iğrenüp nefret ediyor. bir telefonla bildirildiğine göre tir. Fakat müdürlüklerin de beraber hükumet merkezine 

Fikı e fikirle mukabele edi· "A f O B t 
r' ruç. eyin bir fırka iki muavinli iki mümeyyizll nakledilecek ve stanbulda 

lir. Küfür, iftira, •ahısların hu· 1<·1 d ğ h b A f 1 
• leş ı e ece i a erini nkara ve iki katipli olan dairelerde yalnız evka mü< ürlüğü kala· 

suslyetlerlni hücum seımayesi lakaydane kartılamıı, yalnız Anaeolu ve istanbul kıaım caktır. 
Yapmakla değil. "8 - h" t A ·1 B· d b k h· t• azı mu ım zeva rı amirlikleri tevhit edilmiıtir. ır e an a ma ıye ın· 

Bukadar telaıın sebebi ne Oruç Beyin vaktı·ıe komu·. 8 d de olan Vakıf paralar müdür· 
innetice, mü ür muavinleri, 

olduğunu bilmemek için ah· nistlikle iştigal ettiği, bina· ve mümeyyizler, baıkatipler lüğünün nakli teehhür ede-
mak olmak lazımgelmektedir. enaleyh kuracağı fırkanın birer kiti kalmaktadır. Bun- cektir. 
yeni fırka meselesi karıısında h h ld D' t • 1 • 1 A W 

er a e şüpheli nazarlarla dan maada katip miktarları ıyane ış erı agve-
olan Ankarada çıkan "Haki· görülmesi IAzımgelece~i fik· da yarı yarıya indirilecektir. dilecek mi ? 
miyeti milliye. gazetesi ıöğüp · d b 1 1 d l 

f rın e u unmuş ar. lr. OünKü müessif hAdisede talebe efendileı arasında polisler stanbulda bulunan Vakıf Tasarruf dolayısiyle lstan· saymaya baolamııtır. "Ari (D 5 · · L rl ) 
evamı rrıcı sayra a (Yazısı 5 inci sahlfed : ) kayıtlar, V.,kıf orman ve arazi, (Devaıeu 5 inci sahifede) Orucun fırkası. başlığı altında -,---------...~.;.;~;.;....: ........... .. ........ . 

~:~~;0ci~~~1~e 0:h~~~~ı:;,m~~~ """I"""""'"'""""""'"""""""'"""""""""""""'""'"'"'"""' ............. .. .............. ç:::~"·:·~·::~· .. :·~:·;ı~;·~~~;·;· .. ···•""""""""""""""'"""""""""'"""""'"""""""""""""""'"''"" ···==ı········ 

tan çok uzak bulunan bu ve 
emsali yazılar. Çoktan beri 
kerhen alııtırılmıı olduklan 
için bir defa daha tiksinmiı, 
bir kere daha öğürmüı ola· 

caklardır. 
Hakimiyeti milliye gazete· 

ılnin, Arif Orucun fırkasından 
bahıederken, bir zamanlar 
milld hazineeinden tam ( 36) 
bin lira verilmek suretile Ali 
Naci Beye yaptırılan "müsec· 
cel vatan haini. duvar aflıle· 
lerinden nasıl olupta bahset· 
mediniz? Çerkes Etemleri 

w:•s 

Fakat göz, çamurla sıvanmaz 1 Şimdi de Çiftçi ve lşci Fırkası karşısında 
ıene ç.ımıır atmak gayratheşlikleri görülüyor .. 

Fethi B. fırka yapmak istedifi zaman öyle 
yapmışlardı .. 



- ... ...-.ıa..ı..-• 

n ,/ 1 \@ni~in 
( Muhallf Oldum'? · ) 

-3 
Çocuk 
Bakım 
Evi açıldı 

Küçük sanayi erbabı telaş icinde 

Dürrü 
fetvası 

zadenin kital :Makinalara da haciz 
konmak isteniyor! tebliğ edildi 

Uzun nmanla rdanberi in· 
ıaoırıın ikmaline çalışılan Edi r· 
nf' kapıı Çocuk bakım evinin 
in~ . atı bitm f ve dün açılma 

meraıiıni Y• P ' mııtı r . Merasim· 
de vilayt.!t ve belediye er ki· 
niyle gazeteciler hazır bulun

27 Martta Riza 
suf Kemal 

Nur, Azmi, Yu
hareket ett1 ! Beyler 

• 
ibrişim ticaretini Ticaret ' dası 

• 

Bu teskere bütün Ferit h~ikümetinin gizli 
maksadını aşikar gösteriyordu muştur. 

Bu hayı r müeeseseıl cidden 
gögüıled iftiharla kabartacak 
kadar mühimdir. Çü .kü; Bu 
müesseıe kimı• siz kadınların 
çocuk arırıı, yetimleri muh • · 
f~zası altına alacRk ve onlar ı 
büyü!< b r ana şefkntile ye· 

kontu rol 
Şehrimizde bulunan gerPk 

tirikotaj itlerile meıgul kü· 
çük ıanayı erbabı ve gnek 
ipek nakıılı kuma ı imal eden 
fabrikatörler ibirşim fiatlarının 
fazlalığından nıüıtekidiı ler. 

etmıyor 

tarda kapitali olmayanlar 
bu yüzden çok zarar görüyor· 
lar, Bilhaha, küçük ıanayı 
erbabı, eğer muamele yaptığı 
ibriıim lüccuın a borçlu ise, 
büsbütün ezilmektedir. 

Yazan: Sabık Halk fırkası azasından 

tiıtirecektir. 

Bakım evi açıldıktan smıra 
tab ı bler ev n sıhhi ve fenni 
tens ' katı hakkınd ' davetlilere 
izahat ı e rmiılerdir. 

Bakım evi .lü ı den itibaten 
faaliy~te geçmi ştir. Her hangi 
kim ~ esiz ve it sahibi bir ka· 

Av ·up~ dan memleketimize 
ipek i .hal eden ve kısmı azamı 
gayrı Türk olan tacirler, mal· 
! arını, dahilde •büyük ve nor· 
mal bnlunamayacak derecede 
bir karla satıyorlar. 

Çünkü, o.ı:aman ibriıim 

taciri tedıye edil memlt bono 
bedellerini mahkemeye vere
rek borçlusum n makinelerinin 
tahtı hacze alınmaaını iıte

ınekted • r. Halbıı ki, mevsim 
trikotaj ve ip~kli kurnaılar için 

ölü zııman o du~undan, a lakadar 
küçük sanayi erbabının bir 
leıerek toptan !bitim ğetirt· 
melnl ııe lmkii.n ıla yıılttur . 

nıületti,lik zamanında İsta.1bul 
İ;te ınirl miran Anzavur 

Paıa da bu devirde Feridin 
cellatlığını yapmakta idi. 

mahsus merJuz Fırka biu:ısı dm çocuğunu akfam üzeri te· 
sellüm etmek ıarlile bakım 

kat muğfe: olarak bu kıyama evine bırakab lecektlr. 
iltıhak ve İftirak etmiı olan· Bu evJe tedavi olunacak 
lar hakkı ıda affı umumi ilanı 

fal<ir ve ungin hastalardan 

Hnlbuki doğrudan doğruya 
Avrupa fabrikalari e mu ame 
lede bulun~n fabrikatörler, 
çok ucuz denecek derecede 
ı\.. • itim almaktadırlar. Fakat 
bu nisbette yani doğrudan doğ· 
ruy a mal getirecek mık· 

Bu mrsele il e T caret oda
sının ile, yakıııdan alakadar 
olmadığı anlaıılıyar. 

Ya tüccar ne yapacak? O zanıan lstanbulda çok 
gizli bir halde çalııan M. 
M grupu ve Müdafayi hukuk 
aha en küçi.k bir taazzuv 
ile leıniu etn!if değildi. 

lzmirin işgali 
İatanbu! itilaf kuvvetleri· 

in bir nıüıtemlekeıi halinde 
dl. İzmlrin iıgali ve katii 
mları efki.rı umumiyeyl ga 

eyane ıevk elli ve b:r fev· 
ilade divanı haı p teıkil 
dildi. 

Ferit kabine i 
ıekkül etmitli : 

tU ıuretle 

Ferik Melım,t Sait Paıa, 
arbiye nazırı veki'i ve Bahr ye 
azırı. Raıit B•y, Dahiliye 
azırı ve Şurayı devlet azaıı. 

Ali Rüıtü Efeoıli, Adliye 
zırı Fahrettin Bey, Maarif 
zırı, dokıor Cem:l Paıa, 

fıa n• zırı. 
Ferik Hüıeyi.1 Remzi Pdfa, 

aret ve ziraat nazırı. 
Reıat Bey, Maliye nazırı. 

rik Oıman Rıfat Paıa, Ev· 
f nazırı Seyhüliılam Dürri 
de Abdullah idi. 

30 Teırinievvel 335 denberi 
litemadiyen vukubulan ka· 
ne buhranları memleketi 
fa düıürmüıtü. 

Sadaret teskeresi 
Vah'd itinin Damat Ferit 

ıaya ıadar ettiği hat çok 
yanı dikkat bir tarihi veıl· 
dır. 

"Veziri ma11.liıemirlm F e· 
Paıa ! 

Selefiniz Salih Pı.nın vukuu 
ifa11 clhetile meınedi'Sadaret • 
rkar olan ehliyet ve dira· 
llnize binaen uhJenize tev· 
kılınmıt ve Metihatı iıla· 

ye dahi Durri zade Ab· 
ilah,. Bey uhdeıine tevcih 
mmıı:ır. Kanunu eıaıinin 

) inci maddeıi mucibince 
il eylediğiniz heyeti ce· 

el vlikeli tasdikimizt!" ikti· 
etmlıtır. 

Mütarekenin aktinden bed'· 
bittedrlç noktai aa \aha 

arrüp eden vaziyeti ıiya· 

emlzl Millıy"t namı altında 
edilen lğtııaıatı vahim bir 

e getirmlı ve buna kartı 

diye kadar ittihazına çalı· 

n teJabiri muılihane falde· 
kalmııtır. 

Ahiren tebarüz l'den va· 
le göre bu hal lıyanın 

amı maazallahü taali da
vabim ahvale müncer ola· 
ee1tnden iğllıatalı vakıa· 
•alCkaı olan mürettip ve 

'ilkleri hakkında ahka· 
lcraaı ve fa· 

ve bütün memalıki ıahanemiz· tedavi ücreti alı nmayacak, fa. 
de asayiş ve intizamın iade k h 

ir ataların i acları da ücret· 
ve teyidi tedoibirinin kemali siz tevzi olunacaktır. 
ıür'at ve kat'iyyetle it'ihıız ve Bakım evi iki aylık bir ço· 
ikmal ve bilümuın tebeai sa- cuğu 7 yaıına kadar bakacak· 

Tuğla harmanlarına yer 
mek lazımdır. 

göster-

dıkamızın bu ıuretle de tır. f 
Karaağaç!" katane eneri 

makamı hilafeti salta· Bu hayırlı müeueıenin 1 d 
arasında icrayı faa iyet e en 

n ta muhakkak olan mer· Edirnekapı gibi fakir bir mu· H k 
Tuğla harmanları ü ümet 

butıyeti tağyiri napeziriııin hilte inta edilmiı olmall ora· tarafından kapattırılmııtır. Dün 
teıyu l i ve bu cünıle ile be raber da sakin bütün fakir kadınları Belediye ve vJİayette bu me· 
d sevind:rmiıtir. k k üveli muazzamai mütelifa ıı., sele hakkında tah 1 at yap 
•amimi revabıtı umınankar Yeni mebuslar tık. 

Relediye reis muavinleri 
tesisine ve menafıl devlet ve ' rv1azbataları gitti diyor1e.r ki : 
milletin hak ve ada 'et esasına lntıhap olunan dört me· - Daha evvel bu tuğla 
lıtinaden müdafaaaıoa ihtimam busun mazbataları ikmal· harmanları için ıeraitl sıhhi· 
olu arak ıeraili sulhiyenln ke.. edilerek vekalete göııderllmi§tlr. yeyi haiz olmadığı hakkında 

Vali muavini Fazli Beyde 
diyork: 

Tuğla harmanlarını biz ka 
pattık. O.ıları şeraiti sıhhiyyei 

haiz değil • iniz diye menetme· 
dik. Mevaddı infilakiye depo· 

!arına yakin mahallerde icrayı 
faaliyet ediyorlar. Halbu ki 

"memnu mıntakalar kanunu 

mucit.ince. bu mıntakalarda 

ateıle meydana gelen bu ıekil 
bi itidal et •ne. ine ve sulhun biı b iz 'm Sıhhiye encümeni bir 

Evkaf bütçesi 1 bir sanatın devamı faaliyeti 
an evvel ak tine ıarfı makde- rapor hazırlamıı. ve vi ayete 

d Evkafın umumi bütçcıi bu- go"nderilmi•ti. Ş:mdi kapatıldı· bittabi tehlikeli görüldü. ve 
ret e ılmesi ve o zamanı kadar • ı ld 

gü,kü M. Meclisi içtimaında "ından haberdar değiilz. mene i i. 
her türlü tedabiri maliye ve 11 

müzakere olunacaktır. • •••• ..,.. ............................. ' '• • ..................................... ...... 

ıktıudiyeye teveuüı edile- y b h l lnhı·sarlarda ! Dün sabah 
rek muzayak~i ammenin eni ir inti a 
mehma('mlcan tehvini kat'iyyen B d "k"d ol rınuş Henüz maaş verilemedi ı Limanı sis kapladı 
matlübumuzdur. u a musı ı e u 

ŞiroJiye kadar görülen Tütün ve Müskirat inhi· Dün so.bah ıaa t 4,5 da 
Cenabıhak tevfıkatı ili- edobi lntih ıl davalarından aarlarında henüz maaı veri baılıyan siı limanı istila et· 

hlye•in• ma h b b k lk f l k b' mlı ve •aat 7,5 e kadar ıür· , ~ z ar uyu•sun·. aı a, i de a o ara ır lememiılir. 
fi 15 R 338 d k h 1 d • • müıtür. Köp Ü geç vakte ka· · : «ep une e muıi ; inli a avası or- Esnaf cemiyeılerının 

ve f"I: 5 Nisan 336 taya çıkmıtlı•. dar açılamamıı, vapurlar ilk 
Mehmet Vahidettin Bu dava şudur : bütçeleri seferlerini biraz teahhürle 
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lerimiz vur! .. 
Dün D,,nimuka kravezö· 

rü:kumandanı M. Gat Feret 
• Hparen" tarafından gemide 

bir çay ziyafeti verilmlıtir. 
Bu ziyafette rüesayı hükümet · 
le davet edilmitllr. 

Akıam ıaat 20 de gemi ku. 
mandan ve zabıtanına da 
Bebekte danimarkalı mü· 
hendıı M. Ka.,man tarafın 
dan bir ziyaf t verilmiıtir. 

Miıafırlerım·z yarın saat 
17 de Heybeli adaya gidecek · 
ler ve bahriye mektebinde ıe· 
reflerl verilec.,k ziyafeti • ha· 
zır bulunacaklardır. 

·~~-

Hüsnü B. 
Ne diyor? 

İllan bul Poıta baımüdiri 
J.füınü B~y diyor ki: 

Fakat ... dinle! 
Yeni bir Çıftçl ve İıçl fır

İ<aaı taıııvvuru karııaında 

hükumet gazetesi olan 
•Milli) et. ten: 

"Çlf çl ve işçi fırkası ııamile ye
ni bir s yasi fırkanın teşk : l e .. ıle
ceği blidirilmektedir. ....u fırkaaın. 

kimıcr tarafından teşkil edileceği 
gizli tutulmaktadır. Hinaenale.)lı 

ıahıslar meydana atılmadıkça işirı 

ne derece ciddi oıacagı hakkına• 
hüküm verıJemez. 

Programın derme çatma ol~a

ğuna ve yekd gerini mütenakıs bir 
takım siyasi prensipleri biriblrlne 
karıştırdığına göre bu fırka işinin 

pek ciddi bir teşebbüı olduğuna• 

ihtimal verilememektedir. Maanıafih 
bunuıı nıahiyetı ancak fırk&}'I h.§
kil edecek şahısların meydano çı -
masile belli olacaktır •• 

)f )f 

Ve ıonıa, önceleri Fethi 
B. düıünce ıahiplerinden 

biri Ankarada H. Fırka11 
katibi umumisi Recep Beyi 
ziyaret edip döndükten ıon-

ra Fethi beyi peynir gemi· 
sine bindiren, ve Fethi B. 

• bibi çok dürüıt ve nam 11 s ıu 

bir zata uydurma beyanat 
isnat ederek onu yalancı et· 
meye kalkııan ve fimdi de 
hük(imet gazeteleri..in id· 
dla ve nokta! nazarlarını 

be•lemekle meıgul olan bu 
gün ne olduğu beliraiı bir 

g · zete den: .. 
•lstanbui gazetelerindeu bırı, 

ismi meçhul bazı kimsenin bir 
ı ı çı ve çiftçi lırkası teşkil etmek 
üzere otduklMrtnı haber veriyor. 

Bu gazete fırkanın programına 

esas elacak bazı maddeler neşre .. 
diyor. Bu maddeler de birbirini 
tutmıyun , hattA nakseden fik:rterf 
lhtlya ediyor. 

Artık Hükümet gazete· 
lerlnin (Hınk ! ) deyiciliğini 

yapan böyle bir gazetenin 
sırf halkııı fikir ve menafi· 
ini müdafaa ettiği iddia11na 

İster inan, ister inanma! 

Müskirat inhisarına bazı 

müıterller çıkmıttır. Bu müş· 
teriler a ı asında rakılarımızın 

en fazla satıldığı yer olan 
Mısırlılar da vardır. MıBıı ta· 
clrlerl inhiıar idaresinden ye· 
nlden külliyetli miktarda rakı 
satın alacaklardır. Şimdilik 

400 ıandık s:parlı etmiılerdlr. 

Mısırlı tayyareci gidiyor 
Üç gün evvel ıehrimize 

gelen Mı11rlı tayyareci Kemal 
ve Ulvi beyler, yakında Bük· 
reıe g decektir. 

Yüzünü parçalatan 
Galatada bir randevu evi 

itleten Gatyo isminde bir Rus 
madamın sermayadarlarından 

Bursalı Ferihanın kaçacağını 
anlamıt ve: 

- s .. nı Arap Aptülkadire 
ıfyleyerek suratını parça par· 
ça ettiririm. Diye tehdit et· 
mlştlr. Bunun üzerine Ferihan 
zabıhya ihbar etmiı, madam 
Gatyo yakalanmttlır. 

Dokuz kredi kooperatifi 
Geçen ay içinde ziraat 

bankasının yardımile dokuz 
kredi kooperatıfi teıkil edil· 
mittir. 

Bunlarılan biri afyon'da 
üçü Aydın' da, üçü Kare'tıı, bi
ri Manlsadl\, iklıl Tekirdağın· 

Bıına atfen y~zılan beya. 
nalın tarafımdan ıöylenilmit 

sözler olmadığını ve esasen 
Fen itlerine temaı eden bu 
kabil beyanatta bulunmala 
aalahiyettar olnadılımı be· 

yan ederim." ""---------·----·-------------"" dadır. 

8 Razıran 

[ S PAZARtesi 

Siyasi 
Takvim 

J 

Babil efsanesi 
Müntehibl ıanilerin bazı· 

!a rı mebusları tanımıyormuı. 

Böyle ıöylemlıler. 

Bu pek mühim bir mese· 
le o!masa gerek. Kalp kalbe 
karııdır. Ne onlar bunları 

ne bunlar onları tanımıyorlar. 
Bilmeyiz ama bu intihapta 

en garip hadise bu konuıma 

itidir. 
Vali memurunu tanımıyor· 

ınuı meydJ.na çıktı, memur 
valiyi tanımıyormuı bu da hn· 
\atıldı. Müntehlbi ıanl mebu· 
su tanımıyormuı bu da tebarüz 

etli. Bittabi mebuı ta müntehibi 
saniyi lanı .uıyor. 

Barı bundan ~onra intiha· 
bat olmazdan evvel bir teırl
fa t memuru konulıa da bu 
intıhap iti Babilkuleıi efeane· 
sine dönmese. .. 

Donkişot 
Son günlerde bir akıam 

gazetesi bir vehim içinde zev· 
kinden ağzı kulaklarına var· 
mıı amma neıe ve ıataret için· 
de! Bilmeyiz bu malihülya· 
mıdır, tekebbüri, taaz:ı:umi 

bir nevresteni buhranı mıdır 

nedir? 

Asır!ardanberi yemeyip i· 
çilmeyerek arkasına dütüien ve 

yüzüle yüzüle kuyruğuııa getiri· 
l, n bu teı·koı meseleaini kendi 
halletmiş gibi zaferler veh· 
metmek, iklili zaferler giy· 
mek ne garip bir cilvei mat
buattır. 

Ve hele Şürayi Devleti 
irıadettiğini söy!eyerek yine 
aynı zaferleri kendine liyik 
gören bu matbuat aleminin 

ı yeni Donkiıotunun aceba Sanıo 
Pan•a 11 kim olıa gerek? 

Sakın gazete piyaıa11 ol· 
masın ! 

lf lf 

Al elimi 
Br·tçf den yine kısılmıı. De

ğil kuıa benzetmek galiba bu 
biçare bütçe aslına raci olacak 
veıyalnız varidat kısmı bıra· 

kılarak masraf bitiriliverecek· 
Her geçtiği yerde kırpıl· 

ma mukadderatına uğrayan 

bütçeyi maktu bir hale geti· 
re bilmek için bazı tekliflerimiz 
var: 

Bu itle bir prenıip kabul 
etmelidir. Anlatmadan evvel 

bir fıkra ıöyliyeceğlm. Hani 
imamın biri denize düımüı, 

kurtarmak iıteyenler bağır· 

mıılar: 

- Ver elini yahu! 
Vermeoıiı. Ha,nerede İle 

boğuluyormuı .• bir adam dara· 
dar yetıımiı: 

- Ne yapıyorsunuz, boğu· 
luyor yahu! Hiç imam kısmı 
(ver) denirde bir ıey verir mi? 

Hey imam Efendi: 
- Al ıu elimi! ve kurtar· 

mıılar. 
Bugünkü bütçe vaziyetide 

ıözüm ona yalnız (al elimi) 
olacakgaliba Veo böyle olunalit te 

kökünden halledilmlt olur 
gibi geliyor. .................. ,, ................. ,, ...... ........ 

1'alebeye 
Yüzde elli tenzilat 

Tatilde meml.,ketlerlne gi· 
decek talebeye devlet demir· 
yo\ları idaresi yüzde elli 
tenzilat yapacaktır. --
Boşanma davası yüzün· 

den bir İntihar 
lznıir - lkiçetmelikte otu· 

ran Oıman Bey kızı Leman 
Hanım koca11 Necati Beyin 
açtığı boıanma da vaaımn l·ir 
buçuk ıeneden beri neticelen· 
meediğinden müt~easir olarak 
tentürdiyot içmek ıuretıle in· 
tıhara teşebbüt etmlıtır. 



[ KUŞ tjAKIŞI 

Millet 
Ne ~iyor1 

Boş kalım dört İ.tanbul 
mebusu, tereyağından kıl çe· 
ker gibi seniz, sadı.ıız ar çi\d ı . 

Yarım milyon liral! 

Türk.ye 
emniyeti 

Büyük millet meclisinde, 
büyük Türk m illetini temsil et• 
mek üzere, bir milyona yakın 
İstanbullu içinden ayrılım bu 
zevat kimdir? 

Garson Ahmet hiç sebep yokken 
bıçakla T alatı katletti '---Planları satılıyor~u ---' 

Hangi zümreyi, 
Neyi, 

Tanrı misafiri diye gelen bu adam Talatı öldürdük
ten sonra bekçiyi de yaraladı 

Kimi, temsil edeceklerdir? 
İstanbullular namına me· 

Dün gece SJltan Ahmette 
bir cinayet olmuttur. Bu feci 
vak' anın iç yüzünü bildiriyo· 
rum: 

Sultan Ahmette Y erebatan 

buı yapılan bu simalar 
hakkındaki fikir ve düıünce
lerl, gene İstanbullulardan 
dinliyelim. 

Vatandaıların kafalarında 

nereden malumat bu mebuslar 
için tudur: 

Jf 
1 - Benim intihaptan filan 

hab~rim yok. Sec ' fertler .•e · 

mahalleıl Muhterem erendi soka· 
ğında 1 num•ralı hanede otu
ran Hasan Ef.Boluludur on ıene 
evvel fehrimize gelmit, Bahri· 
ye hanım namında bir kadın· 
la evlenerek bir aile yuvası 
kurmuıtur. 

' rrilmiı, Allah mübarek etsin. 
~ tA. 

2 - Millet meclisi, mille· 
tin mukadderatına hakim olan 
bir mecli•t ·r. Buraya •tcİyeııi 

kanaati siyasiyesi sağlam ve 
herkesce tanınmış zev t g 'r· 

' melidir. Ben müntehibisani 

Bahriye hanım aslen latan· 
hullu olup Ali bey namında 
birile evlenmiı, Talat isminde 
bir çocuğu olduktan sonra bo· 
ıan nııt ı r, Aradan bir zaman 
geçmiı, günii'l birinde Talat 
büyümiit ve evlenmittir. 

İkinci Hoca 
Bunun üzerine kendiıidf\ 

ol11aydım reyimi dün hi'i kim· 
sey ~ ı!ermezdim. Meclis dört 
mebus ek•ik olsa da toplana· 
bilirdi. Hic olmazsa senede • 
dört mebus maaşı tasarruf 
edilirdi. 

~ ~ 

3-Mecliıte silik fahsiyetler· 
den ziyade, müstakil fikir ve 
siyaset sahibi ad.ımfr ra ihti · 
ya'i vardır. 

evlenmlt ve yerebatandaki evce· 
ğizde kocası Hasan Efendi ile 
birlikte oturmağa baılamıttır. 

Fakat, bu evde yalnız bunlar 
det ll. g arson Ahmet namında 
birisi de metresi Dürrüye ile 
oturmaktadır. Garson Ahmet 
Sinopludur 24 yaılarıda biridir. 
Bir çok gazinolarında çalıımıt, 
bir ay evvelde sa~ay burnu 
gazinosunda it bulmuıtur. 

~ ~ 

4 - 8u mP.b'usları .~ isimlerini 
yeni iıitiyorum. 

* Herbiri birer müntehibi 
evvel olan vatandaılar böyle 
söylüyor. 

Müntehibi ıanilerl seçen 
münte-hibl ( vvellerdir. 

Şu hald e. 
Müntehibi sa nilerin, bu 

zevata rey vermeleri İfİ için· 
den nasıl bir muade!e ile çı· 

kacağımızda doğruıü hayret· 
teyiz . BÜRHANETTlN Ali 

Gümrükte 
Başmüdiil'liikler ilga 

edilmiyor 
Gümrük baıİn' dürlükleri· 

nin ilgaaı haberi doğru de
ğildir. 1100 memurun açıkta 
kah.cağı habe-rl de tekzip edi· 
liyor. ---

Çanakkale 
Şehitler abidesi 

Şehitlikleri imar cemiy ti 
idaresi heyeti Lu hafta fevka
lade olarak top'anıyor. Çanak
kalede y• pılacak olan tehıtler 
abide için hükümete müracaat 
edeceklerdir. 

Tefrıka No. 2 

Muharriri: 
. Raynonde Machard 

Bahriye hanımın oğlu da 
:l6 yaılarında genç güzel ve 
yakıııklı b;r delikanlıdır. Üç 
ıene evvel valide~i Bahriy~ 

hanımla üvey pederi Haıan 
efendiden ayrılmıı, Toph'\ne· 
de kiliıe ıokağında 13 nunıa· 
ralı hanede ı efikası Gonce 
hanım ile oturmağa b:ıılamııtır 

Talatta uzun zamadanberi 
gusonluk yapmaktadır. Bir 
çok gazinolarda bu da çalıı

mıı, fakat, ıon günlerde Bah· 
çe kapıdaki Süley nan efen· 
dinin lokantaıında çalıı· 
mağa batlamııtır. lıte bu 
genç sabahları işinin baıına 
akıamları:da evcegiz;ne gide· 
rtk s de bir hayat yatamak
ta imlı. 

Haftada bir aileı\le bir· 
likt<', annesinin evine gelir, 
bir gece mlsa(ir kalarak za
vallı annesinin hatırını sor
duktan sonra yine evceglzine 
dönermlt. 

A ' lahın haftası bu genç, 
böylece anaıına geldiği için 
dün gece yine aileıi'e bir
likte gelmiıtır. 

Hazır'ık 
Oğlunun ıreleceğlni bilen 

zavallı Bahriye hanım, gün· 
düzden kollarını aıvıımıı, etek· 
lcrini beline dolayarak gele· 
cek olan biricik ya vruıu Ta
lat ile Goncaya yemekler 
hazırlamağ • baılamııtır. 

Mütercimi: 
Ahmet TürkAn 

Fransız edebiyatından büyük aşk romanı -

170 inci binden tercüme edilmiıtir ... 

ilki günkü lrısmın hulaaasi • 
iki kuvvetli kol kadını kabaca 'k;;:

dir.e çekti. Bu çekiş hırpalayıcı idi. 
Kadın hafifçe bağırdı: Ah.. Kadmm 
göğsü nefis bir dolgunlukla katarıktı. 
iki el gQzel memeleri örten ipek ku
maş üstü.nde mütemadiyen aşağı yuka
rı iniyor ve bu eller yumuşak sertliği 

hissettikçe zevkten titriyorlardı. 
Kadın, bana bir şey söyle, diye 

inlerken erkek: [öy!iyecekleriml bilir
sin, uzat dudaklarını, diye mırıldanı
yordu. 

Kadın lstemlyerek dudaklarını uzal
tı ve bu her ikisini de bıyılttı. K. dm 
kendisine iki Afıkane söz söylemekte 
külfet gören bu adama ıaşmakla bera
ber derin bir şehvet heyecanına kapıl· 
mıştı. 

Erk•ğln sert çekişi ile kuclğına 
yuvarlandı ve odanın es.r.er boşluğu 

içinde kalın bir bacakla lnc , bir ba
cak daireler çizerek gölıteler lçin ~e 
görünmez oldu. 
~ LAf kesilmiş, şimdi ince kalın ve 
manasız sesler ve soluklar doyuluyordu 

Bu odada artık Aşıka"ne ihtiraslar 
teplşlyordu. o:sırada kapı vuruldu. 

Erkek kadına korkmamasını işa-
ret etti. · 

Hizmetçı kadın matmaı_el Dönfz'i 
istiyordu. Erbk sordu : 

- Onu niçin urıyorsun ? 

- Yeni bir hasta geldi 
de ... 

- Yeni hasta mı ? Peki 
geliyorum. 

Bahriye hanım yemekle 
meıgul ola du ı ıun, zevci 
aıcı Haoa n ağa da iki 
üç ıiıe rakı almıı, aktamın 
bir an evvel olma•ına intizar· 
da bulunmuıtur; Nihayat ak
tam olmuş, misafirleri olan 
Talat ile Conca gelmiıtır. 

Uzun boylu hoı betten 
sonra Talat validesine hitaben: 

- Hanlya be koca karı, 
rakı filan almadınız mı? Demit· 
tir. 

Bunun üzt:rine bedbaht 
anacağız da: 

- Aldım be yavrum, al
d m, demit v~ sofrayı kurm •t· 
tur. Camlar açı'mıt, içeriye 
gelen rüzgara karıı baba oğul, 
yani, Hasan efendi ile Talat 
o urmut, ıerefe diye ilk ka· 
dehleri yuvarlamağa baıla· 
mıılarılır. Bidayette aık sık 
içtik en • onra bir ara naz 
etmlf ve dereden tepeden an· 
latmağa baılamıt ardır. 

Beıi tarafta ise 
Bunlar baba oğul konu· 

ıurlrrken beri taraftan kay
nana ile gelinde dertle ~meğe 
baılamıttır. 

İtte, bu ailecik böylece 
vaktini g•çirmekte iken o ara 
bir evde oturdukları garson 
Ahmet'te bun'arın yanına 
g "len.k: 

- Yahu biz allahın kulu 
değil miyiz, y .. hu? D cmiı ve 
yanlarına olurmuıtur. 

"İst'yenln yüz bir kere 
vermiyenin de iki ker.," dar· 
bımese!ini bilen bu baba oğul 
da: 

- Hay hay, aramızda tek 
lif mi var?O iyerek bir kıı.deht e 
Ahmede vermitlerdir. Fakat 
bir ka.leh'.e kalkıp gidecek
lerden olmıyan bu kibar mi· 
safir yine oturmasına de 
vamla ikinci, üçüncü ka· 
dehleriJe yuvarlanması bir 
olmuttur. 

Bunun üzeılne haydi bu 
da bir tanrı mhaf iridir di
yen Hasan efendi ile Talat: 

- Allah aıkına rahat 
1 

otur, derneğe batlamııtır. Bu 
tanrı mlsafl de sa:ıki hakika
ten rahatsız imiı gibi : 

- Ben rahatım, siz ra· 
halınıza bakın, diye cevap 
vermit ve cebinde bulunan 
kapalı bir ıiteyi de ortaya 
çıkararak: 

Yeni şişe 
- Bunu da açın bakalım 

demiıtlr. 

Bunun üzerin o tiı~de açıl· 
mıı, bep birl ı kte içmeğe baı· 
lamıtlardır. 

fçmiı'er konuımu~lar, iç· 

- Eh matmazel Dönlz ? 
- Merak etme ona da ıöy-

lerim. 
- Peki .. 
Hizmetçinin kaba ayak 

ıeeleri gittikçe uzaklatıyordu. 
Aman ve metregl blrlbirlerlne 

bakııtılar. 
Erkek canı sıkılarak: 
- Ne fena teıl\düf, dedi. 
Metres, aynada elbiseılııi 

düzeltirken: 
- Ne istersin azizim, dl· 

yordu, hayat itte budur ! 
- Hayır, bu hayat değil, 

vazifedir. 
- Evet, hakkın var, vazi· 

fedir. 
İki dakika evvel, biribir· 

lerlnin kolları ararında eri· 
mekte olan kadın ve erkek 
ayni dütünce ile odadan çık· 

tılar ..• 

Hasta bakıcı, muayene o
dasının kapısını kapatırken: 

mitler gü ütmüı!er, neticede 
yavaı yavat sarhoı olmağa 

baılamıılardır. O ara rakıları 
bitmiı , Hasan efendi ayağa 

kalkarak rakı almağa g itmek 
istemittir. Bunun üzerine ge· 
rek kadınlar ve gere~ zavallı 
Talat: 

- Bu kadar kafi, tam kı · 
vamındayız, diyerek menet
mek iıtemittir. 

Fakat, tltedekl gibi beyin
dede durmayan rakı, Hasan 
efendiye ancak kendi kafasını 
tatbika çıı.lııtırmıt ve bu yüz· 
den rakı alacağını iarar ettir· 
mittir. O .urdu o'm~zdı, alır
dın almazdın, derken baba 
ile oğul bir miinazaaya baıla· 
mıttır. 

Münazea git g id'! büyü· 
müı, dal budak sarmağa 
batlamıttı. Şu sırada kadın 
heyecana kapılmıı, aman za· 
man pimeğe b , tlamıııır. 

Fakat dinleyen kim, Hasan 
efendi mütemadiyen : 

- Alacağım, canım istiyor 
alacağım. 

Talatta 
- Hayır, bu kadar kafi 

almayacaksın, diyormuı. 
lıte bunlar bu münakaıa 

üzerinede iken bir taraftan 
Tanrı misafiri Ahmet: 

- Canım Talat, niye üs 
tüne düıüyoraui madamki al 
mak ls.lyor, varnn alsın. De· 
mittir. 

Goygoycu misafirin bu ıö· 
z1nü itiden Talat, o dakika 
kızmıı: 

- N ! diyo rsun be birader, 
olamaz. demiıtır. Bunun üze· 
rine bu olamaz kelimesi, Ah· 
medin de pek itine gelmediği 
için: 

- Ne varmıf, ne için ola
mazmıı felan demeğe baılamıı· 
tır. 

Bu sefer Talat, Hasan 
erendiyi bırakmıı, Ahmetle 
mü.ıazaaya baılamııtır. Mü· 
nazaa büyümüı, neticede tokat 
ile küfüre intikal etmittir. Bu 
sırada tanrı misafiri olan Ah· 
met, katla göz arasında bıça· 
ğını çekerek Talatın kalbine 
sap lamııtır. 

Talat bıçak darbesini mü· 
teakip: 

- Aman yandım. D~miı 
ve yere düımüıtür. Bu hali 
gören kadınlar hemen, fer· 

ilyat ve figana batlamııtır. 
Bekçi yetiımif 1 fakat Ah
mette kaçmak üze re kapıdan 

çıkıyormuf. Bekçi görmüı ve: 
- Kaçma dur. d iye arka· 

sından koımuıtur .. 
Gözü kararan Ahmet, dur 

muş yanı.ta sokulan bekçi 
Mustafayada bir bıçak salla· 

- İıte ebe ve lıte nöbetç , 
diye mırıldandı. 

Muayene mausının yal'ln· 
da, batını elleri içine alarak 
düıünceye dalmıı olan zat, 
bu sözleri lt;dınce ayağa kalktı. 
Bu adamın yüzünde derin bir 
ıstırabın taze izleri vardı. 

İçeri girenlere: 
- İyiki geldiniz ... Diye mı

rıldandı· Ve ıonra ıük(ıt etti· 
Kalbi, belli idik! eziliyordu. 

Hasta bakıcı içeri girenle· 
re izahat verdi: 

- Bu haota kadın, hasla· 
neye ilk defa geliyor. Ha· 
mil müddetince kendini hiç 
bir doktora göstermemi~. 

Nöbetçi ve ebe hastanın 
yanına yaklattılar. Bu sı · 

rada hasta bakıcı hastanın 
gömleğini yukarı çekli. Hasta 
kadın bundan utandı ve göm
leğini tekrar aıağı indirmek 
istedi. Hasta bakıcı ona iıaret 
t'derek gömleğini tekrar dü
zeltti. 

-- -

Bu pek entrikalı sözler 
ile ne demek istiyordu? 
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Tokatlıyan otelinde mev· 

tal bir ıükiit vardı. 
Araaıra bir tramvay Ç'lnı 

veya otomobil kornaıı, bu 
ulu sükut üzerinde bir rüııriir 
gibi dolaıarak geçiyordu.Bey· 
oğlu caddelerinin seller gibi 
akan insan kalabalığı, gürül· 

tüsii buranın sakit havasını 

yırtıı.mıyordu. 

Kalın purolarımızın duma· 
nı, süslü, müke!lef salonun ha· 
vaıında bedii mevcderle 
uçup gidiyordu. 

Bütün salonda esrarengiz 
bir mahiyet var gibiyd ı!. 

Ben bu İngilizln ıöy:e
mek istediğinden sarih bir 
ıey anlıyamamı~ , kalbim heye· 
canla çarpıyordu • 

Bol elektrik ziyası altında 

beyazlaıan puronun helezoni 
duınanlarınd!l bile, bir sır g ;z. 
lenlr gibiydi. 

Birkaç dakika sonra mü· 
teceuls İngi l iz, müteredd :t 
adeta korkak bir yürüyüıle 
burnumun dibine kadar so· 
kuldu. Çok pes fakat kati bir 
eda ile ıöyle dedi: 

- Ne söyliyeyim ? 
- Korkuyor musun? 
- Neden? 

Sua' ile cevap vermek· 

ten ! 
Sizden açık bir " ıuale 

henüz" muhatap olmut de ği· 
lim ki ... 

- Sizin insaniyet hak 
kındaki telakkilerinlzi anla· 
mak isterim. 

- Bu dıı. ıarih değ i l, be· 
nim lnıanlyet hakkındaki te· 
lakkilerimin ne kıymeti ola
bilir, bunu ıöylemekle ı.e 

olabilir ki ... 
- İnsaniyet fikrine, milli· 

yet perverlik çerçevesi harl· 
cinden mahtut fikirli insan· 
lar da var da .. 

Mesela ne olursa olsun 
milliyetperverlik eıaıına müı 

yarak ıavutmuıtur. Bekçi 
Muıtafanın yaratı hafiftir. • 

Fakat zavallı Talat yetlten 
Poliılerln mua venetile Sıhhat 
yurduna g elir gelmez ölmür 
tür. İıte bu genç, iki kadeh 
iıpirto'1un teıirile bıçak kur· 
hanı ve Tanrı mlıaflr olmuttur. 
Garson Ahme te yakalanarak 
zındana götürül müştür. A. S 

Haıtanın karnı birdenbire 
meydana çıkmııtı: Fevkalade 
büyük ve tit bir karın ... Oka· 
ı:lar gerilm ' ı ki derhal patla· 
yacak sanılır. Karnın tistüode 
pek ço" çizgiler görülüyordu. 

Nöbetçi ellerine lastik el
divenleri giydi ve hastaya: 

- Yumruklarını kalçala· 
rının altına koy, dedi. 

Hasta, kımıldanmadı, bile. 
Nöbetci kızdı: 
- Anlamadınız mı? elleri· 

nlzl kalçalarınızın altına ko· 

yun uz. 
Haıta kadın, yine kımıl

danmadı ... 
- Peki, ne bekliyorsunuz? 
Bu dakikaya kadar, nöbet· 

ci, kastanın yüzüne bakma· 
mıttı. 

Haatanın yuzune dikkat· 
ilce baktıktan sonra, ellerin· 
deki eldivenleri çıkarmağa 

baıladı. Çünkü hastanın yü· 
zünde mana ve ifade çoktu. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Emniyet sırları 

satılıyor! 

İngilizler, Türklyenin em· 
niyet ve muhafazuına alt 
urlarını Yarım milyon Türk 
lirasına satın almak iste· 
mitlerdi. 50.000 Türk lira
sını nama muharrer bir 
çekle peıin v~rdiler. 

450 OOU Türk lirasını da· 
ha verdikleri z>ıman bütün 
planları almıt bulunacak· 
lıtrd ! . 

Bu muazzam hadiıe na· 
sıl oldu? İşin içine kimler 
karııtı? Ne esrarengiz entri· 
kalar döndü? Bunları bu 
günden itibaren bü•ün ha· 
kikatile neırediyoruz ! 

•••••••••• 
tenit bir fikre hi~met ederler. 
Sefaletle, zilletle ölmeyi, bu 
fikir uğrunda tercih ederler ki 
bu çok çürük bir nazariyedir. 
Ben sizi bu derece mahlut 
bulmak istemiyorum. insan, 
ıaad ti, refahı, nuru nerede 
bulursa oraya atılmalıdır. in
saniyet hakkındaki fikrinizi 
muhtasaran bunu anlamıı ol· 
mak içindir söyleyiniz. 

- Zahiren yükıek bir ce· 
ıareti medeniye sahibi ırörün· 
düğünüz halde ı l zin çok kor· 
kak olduğunuzu anlayorum. 

- Cesareti medeniye id
daasında bulunmak'a bırlıkte 

korkaklığ ımı nereden bulu· 
yo ıunuz? (Devamı var) 

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

··1d··t o u. 
-

Tramvaydan dü
şen kadın kim? 

Topkapı cihetinden gel
mekte olan 110 numaralı 
tramvay arabası dün Yuıufpa· 
tada Ali efendi furunu önü'le 
geldiğinde açık bulunan ka
pısından hüviyeti meçhul 65 
yaılarıııda bir kadın düımüt· 
tür. 

Berayi tedavi Haseki haıta 
nesine götürülmüt, çok sür· 
meden ölmüştür. 

Hapisanenin teftişi 
Hapilane ve tevk;fane tef· 

tiı edılıniıt : r. 

Bundan baıka çehre tif görü· 
nü yordu. 

- Madam, İlk defa mı ço· 
cuk doğuruyorsunuz? Diye 
tekrar bağ rdı. 

Kadın bitap ve manasız 
öyle yatıyordu .. 

Nöbetçi, hasta kadını ıaratı: 

- Sana söylüyorum, ilk 
çocuk doğuruıun mu, bu? 
dedi, Hasta bitkin ve keıi 
tunları söyledi .. 

- Bil ... mem. 
Nöbetçi, ebenin gozu cıe 

baktı. Bu eınada ikiıi de, ka 
falarında çakan fena bir ıim 
ıek teılri altı:ıda ayni akibe• 
ti düıünüyorlardı, 

Mihanikl bir hareketle ikis 
birden haatanın kocasın 

döndüler. O, cevap verdi. 

- Evet, Evet, ilk defa d 
ğuruyor. 

Senden onu ıormuyoru 
(.0-ı ııar) 
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eşhur dalgacılar şairi 
ekeriz dudu siyahı, duyarız acısını .. Bizi 
emmedenlerin,döveriz bacısını, yaf,y uf f f !. 
"lk · • k • k - Bu bet kiti, maruf ve malum 
ı ı gun u ısmı:ı hülıisası 

1 
e.rarkeşlerden Cin Ali, Japon 

kenar mahallelerin arasına sı;.; Mehmet, Fiyakalı Tahıin, 
ş. yıkık dökük blr kahvede blr kaç ı C 
am oturmuş esrar çekiyorlar. Dört Üce Ahmet ile dalgaci 
arkeıın sıu ile tıkırdattıkları ka- Hasan idi. 

klan helezoni dumanlar çıkıyor, lıte bu kafadaılaı ·, önle-
rarkeşler hiç konuşm•yor. 

i 
rlne yeni gelen kabağı gÖ· 

çeriye ıöylene ·· 1 ) d H iri girdi. •0 Y ene rünce iç erin en dalgacı asnn, 
hemen marpuca yapııarak 

y af yuf, diyerek yanlarına süzülen gözlerini zoraki 
turdu. Cura ile gelen bu bir açıı ve kentlilerine mah· 
enç, maruf dalgacılar ıairi suı bir tavurla: 
ire Alı idi. Hemen kahveci· - Gelen nargilemizin, altı 
e keıkın ve sert bir eda ile: derya üstü alet. Bunu içen 

- Bastır garıbanı, dedi. can ile kardet · Erenler yaf, 
ahveci de bir ande ıımıek yof, yuf, diyerek kamııa 1&rıldı. 
ibi yerinden fırlayarak: Uzun ve derin bir nefesle 

- Şıpıak abeyciğim, toka çekti. Çektikten sonra da göz-
deyim, dedi ve kabağı hazırla· lerlni zarif bir tekilde sü· 
ağa baıladı. zülterek ağzından hafif ve 

Kabak Hindistan cevizin· ince dumanları çıkarmağa 
en yapılınıı, ayni bildiğimiz baıladı. 
argÖile biçlınindedı'r. Bunu müteakip, sağında 

zene bezene bu nargile- oturan cüce Ahmet kamııa 
in lülesine kahveci bir kat sarılarak: 
ce töınbelı.i, bır kat ta earar -Çekeriz dudü ıiyahı. Du· 
oyarak ateıledi ve, bir iki yarız acısını. 
efes çektıkten sonra: Bizi zemmedenlerin döveriz 
_ - Nargilem gelir, güle bacısını. Yafta yuf. Y ezi· 
ule, altı •er üstü gümüı lüle. de yuf, dedi ve o da çekti. 
ıln ihvanlarını bunu güle Çektikten sonra yanındaki 
• ~e, diyerek b~ beı kitinin Fiyakalı T uhıine verdi. 
nune gelirdi. (Devamı var) .............................................................................................................. 

IW 
lzmırde bir kızın intiharı 

Buna sebep nenir? 
Leman Hanım şimdi memleket 
hastanesinde tedavi altındadır 

lzmir, - Halk fırkasının, 
uhteıif sebepler dolayııile 

azlfesine nihayet verilmiı 
lan sabık mutemedi Salih 
eyin 24 yatındaki oğlu Ne
ati Bey geçen sene (lkiçet
elik) te Leman isminde bir 
ızı kaçırarak bikrinl izale 
tmiıti. 

Bu kız o zaman dava ika· 
e etmiı, müddeiumumilik 

e Necati Beyin tevkifine ka
ar vermlıtı. Necati B. hak· 
ında müteaddit defalar tevkif 
üzekkeresl ıstar edilmit ol· 
asıoa rağmen yakalanamadı, 
randığı zaman saklandı. aran· 
adığı zaman da kollarını 

allayarak geLdi. 

Bununla beraber bir ara· 
ık yakayı ele verdi ve cürüm 

sanki "ne yapa· 
caksı >? • diyordu. Sonra, oda· 
ına doğru yürüdü. Yarı açık 

auran kapıdan çekmecelerin 
açılıp kapandığı, kağıtların 

arııtırıldığı itltlliyordu. 
Hicran, elınde bir kağıtla 

tekrar ıalona geldi: 
- Al bakalım, yavrum. 
Diyerek miras kağıdını 

uzattı, 

3-
Enis, saat onbirden ikiye 

kad..,, belki yüz defa pence· 
reye koıup, karııının yolunu 
h-kle.U.. Genç kadıoın gecik· 

mahalli olan Kasabaya gönde
rildi, fakat yolda jandarmala
rın elleı inden kur,ularak kaç
mıya muvaffak oldu. 

Necati bey tarafından iğfal 
edilen Leman hanım bu zatın 
bir türlü tutulmamasından 

müteeasirdl ve araaıra müddei· 
umumiliğe müracaatta bulu· 
narak t1kiıyet ediyordu. 

Muhakemeıi bitmeden so
kağa çıkmamıya da ahtetmltli· 
Fakat anlatılan teessürü son 
dereceaine gelmit olacak ki 
dün gece intihar.ı karıı.r ver
miı ve bir tiıe tentürdiyot 
içmltlir. 

Leman Hanım. ~imdi 
memleket hastanesinde tedavi 
altındadır. Hayatı tehlikede
dir. Müddeiumumilik tahki· 
kata baılamııtır. 

Mvharriri: ·Hüseyin Zeki 
mesine karıı, evvela hiddetle 
karııan hayreti, yavat yavaı 
korkuya tahavvül ediyordu. 
Artık: "Suzan geldiği zaman 
iyice bir çıkııayım da göraün! 
Bu zamana kadar geç kalınır· 
da, herkesi merakta bırakılır· 
mı?. demiyor, "acaba gele
cek mi?• diye düıünüyordu. 

Hiç bir zaman, karısının, 
bir aııkının evinde kaldığı 
için geciktiği, aklına gelmedi. 
Ondan emindi. Lakin bir kaza· 
ya da kurban gitmek ihtimali 
yok mıydı? Mesela, devrilen 
bir otomobil, yoldan çıkan bir 
tramvay, yolun köıeıinde, bir· 

intihar --Namuslu bir 
çırakmış 

iYaş yemiş 
-""'·-

A iN iN 

HALK GAZET 
Bu sütunumuzun muharriri, müdürü hepsi bizzat halktır. 
Şahsiyat haricinde gördüğü fenalıkları her vatandaş 
bu gazeteye tizzat bir muhabir gibi yazıp bildirebilir. Çarşı kapıda İskender bo· 

jazında kasap Aptullah efen· 
dinin çıragı 17 yaılarında Os
man dün, dükanın hasılatın· 

dan 6 lira açık verdiğinden 
müteessir olarak bıçakla ken· 
diaini solmemesi, üstünd(;n ya· 

Azaldıkça azalı
yor. Sebebi 

gümrük 
Bu günlerde, memleketi· 

mize yaı yemiı ithali faaliyeti 
canlanmııtır. Maamafih, bu 
seneki ithalat yekunu, geçen 
senelere nazaran azdır. Bu 
noksanlık, bllhaHa pahalı 
meyvelerde kendini göster
mektedir. 

Askerden dönen memur ne istiyor? 

ralamııtır. 

Akrep etmez 
Kumkapıda Tavıan taıı 

mahallesinde oturan Ferruh B. 
namında birisi evvelki gün 
Bayazıtta havuz baıına glC:e
rek oturmuıtur. 

Bu sırada yanına 55 yar 
larında biri g~lerek: 

Maıallah efendim, inıallah 
afiyetteliniz gibi iltifatlarda 
bulunarak yanına oturmuı ve 
kendisini abpap diye tanıttır· 
mıslır. Bir müddet oturmuı· 
!ar ve birlikte Ferruh efendinin 
beneıine gelmiılerdir. Bura· 
da da bir müdde ahbaplık el· 
tikten sonra meçhul tahıı ve· 
da ederek gilmlttlr. 

Fakat, giderkende bir ıap· 
ka ile bir pardesüyüde gö· 
türmüştür. Zabıta bu meçhul 

Mesela, Muz, ıimdiye ka· 
dar, bu mevsimde ayda (1000) 
sandık gelirdi. 

Şimdi ise, Kanarya adala• 
rından yapılan muz ithalatı 

mıktarı (300) sandıktır. 
Y aı yemlı ithalinin azal· 

masında baılıcaıı iki amil 
vardır. 

1 - Gümrük resminin faz· 
la lığı. 

2 - Yaı yemitlerin mali· 
yet flatının fazla olması. - -
İzmirde de fırtına yaptı 

İzmir, - Fırtına ve ıon 
yağmurların Kemal Paıa bağ
larında yüzde 60 z.1rar yaptığı 
tesbit edildi. ahbabı aramaktadr. 

~---~~~~~~~~~~~-

Maksat mahvoluyor! 
Ankaradaki memurin kooperatifi 

menfi neticeler veriyor? 
Merkezdeki memurlara yar· 

dım ve kredi lemini gayesile 
uçılmı§ bir kooperatifimiz var· 
dır. 

(Ankara memurin koope· 
ratif) ılrketi unvanını taııyan 

bu tirketln maksadı teıekkülü 
isminden de anlaoılacağı veç· 
hile maaılı kimselere yardım 
ve halka daha ucuz emtea 
temin etmektedir. Maksa· 
dım ne tirl..et memurlarının 

maaı ve ne de satılığa çıka· 
rılmıı emvalin flatlarına mü 

tedair olmayıp yardımdan 
mütevellit netaylci kaydı izah 
edebilmektedir. 

Merkez memurlarının ya· 
rıya yakın bir k11mı her ay 
70 lira bir para almaktadır
lar. Heaapsızlıkları değil va· 
zlyetlerl dolayııile maruz kal· 
dıkları mecburiyetler onları 
gelecek maaıı ıarfa lüzum 
göaterlyor ve bu da koopera· 
tiften 70 liralık bir kredi ıe
nedi yapılmaıile vaki oluyor. 
Fakat bu kredi bakınız naııl 
oluyor?: 

70 liralık senede 14 ku· 
ruşluk bir pul ilsaklle götürü
yor, Şirket ilk müracaatında 
bet dığerh.rinde iki lira hisse 
bedeli ve 70 liranın bir aylık 
faizi olan 140 kurusla 5 k. pul 
bedeli keserek 63. 50 liralık 
fit veılyor. Memur daha o 
ıaat içinde hariçte bu fiti 
yüzde 12 aıağı kırdırdığından 
70 lirası 57 ye tenezzül edi
yor. Müteakip aylarda ile ma· 
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denbire karıısına çıkan bir 
araba... Derhal gözlerinin 
önün.~e bir hayal perdesi açıl· 
dı. Biribirlne çarpan, bağıran, 
haykıran, ağlıyan, bıyık altın· 
dan gülen bir insan kümesi 
ve orta yerde, beygirlerin 
ayakları altında ezilen zavallı 
bir kadın vücudu gördü. Onu 
ihtiyatla kaldırıyorlar ve korku 
ile götürüyorlardı. 

Bu hayal, Enis! o kadar 
müteeaair etti ki, daralan kal
bini göğsünün içinde bir taı 
gibi sert sandı. Deli oluyordu. 
Gözlerinde biriken, fakat aka· 
mıyan yaılar, gözlerini yakı· 
yor. Boğazını ıtılren bıçkı· 
rıklar, boiulup kalıyordu. 

Zile bastı, ümitsizlikle oda 
hizmetçisini çağırdı. Şadiye, 

ürkek bir çehre ile göründü, 
Enis, haykırdı: 

Hemen, Salim beyin evine 
koı··· Evinde bulamazsan, ne· 
reye ııittlğlnl ıor, bul, buraya 

aıı kooperatife mahcuz bu· 
lunduğundan idaresini ikinci 
bir 57 lira ile temin etmekte 
ve mahiye 13 liraya yaklaıan 
bu zarardan kurtulmak imkii.· 
nını bulmamaktadır. 

Ne yazık ki iyi bir makıa· 

dm menfi neticeler verdiğini 

görmekle üzülüyoruz. Kendi· 
!erince de malumdur ki hisse· 
darlarının hemen hiç biri sa ht 
mağazalarında ahı verit için de
ğil nakti bir muavenet temini 
için bu zarara tahammül 
etmektedirler, 

Mütedavil paraya sahip 
küçük esnaftan hemen hiçbiri 
kooperatifle muameleyi tercih 
etmiyor, bu hal maksadın zıd
dı değil midir? Bu hususta bir 
tey ili ve etmeyerek teıekkülü 
eskileten bir tirketin edindiği 
sermayeyi veren kudretlere 
neden naklen mukabele etme· 
yip te zararını bildiği ıekle 
devam ediyor demekle iktifa 
edeceğim. 

Aldığı maaıı bu ve buna 
benz r veailelerle mahveden 
bir memurun hayatındaki hı· 

lizamı düıünelim... Ne acı 
değil mi? 

Bunun için iki çare var· 

1 
Para 

Şirket Fit yerine 
vermelidir. 

2 - Yahut c'aireler me· 
murlarının kooperatifle ola :ı 
alakasına ma ı olmalıdır. 

Ali Enver 

getir ... Otomobille git... Haydi 
çabuk... Haydi çabuk! ..• 

Kızcağız odadan çıkar 

çıkmaz, genç adam, kendini 
bir kanepeye fırlattı, baıını 

yastıklara gömdü; öylece, ha· 
rekehiz kaldı. Mecalsizdi. Es· 
rarengiz ve korkunç bir fela· 
ketin kahir bir darbesile ezil· 
mitti· Anlamıyordu. Ôyle hh· 
sedlyordu ki, beklenilmiyen, 
menedilmesi imkanı olmıyan 
bir hadise olmuıtu. 

Böylece bir saat daha. geçti. 
Kapının gürültüsüne ba.ıını kal
dırdı. Kaıısı gelmtı sanıyor

du. Lakin nevmidane bir 
feryat kopardı. t>elen karısı 

değil, Adnan Salimdi. Müellif, 
kederli ve düıünceli görünü· 
yordu. Hiç ıüphe yok ki, Şa· 
diye vak'ayı ona anlatmııtı, 
Muharrir, arkadaıının yanına 
doğru yürüdü, elini tuttu, bir 
çok sualler sordu: 

- Haydi, anlat bakayım, 

Hilmi Bey isminde asker 
)iğini bitirmiı bir memurdan 
gelen mektupta denlyorkl: 

• Ben bir memurdum. As· 
kerlik gibi mukaddes bir va· 
zifeyi ifa için bir buçuk sene 
evvel askerliğe alındım. Gi· 
derken vazifeme nihayet ve· 
rildi. Şimdi askerlikten dön· 
düm. Devairde bir yer bulmak 
imkansız.olmakla beraber mün· 
halat dahi olsa hariçten memur· 
tayin edilmemesini her veka· 
Jet tamim ediyor. 

Aceba biz memuriyetten 
nereye gittik? Yaptığımız biz· 
met bu vatana ait değil 

midir? Eğer askerlik bizi 
böyle endlıeli bir akibete dü· 
şürecekıe memur olmamak· 
lık mı lazımdır? 

İtte ben devairde kapı 
kapı sürünüyorum. Ne yapa
yım, ıaıırdım. Batka bir it 
tutmak için hiçbir ~ervet ve 
samana malik değilim. 

H. Hilmi 

Suriyeden feryat 1 
Birkaç imza ile aldığımız 

bir mektup: 

Suriye hükumeti dahilinde 
sakin bilumum Türk tebaası biz· 
ler daima tahkir ve tehdit altın 

da hayatımızı geçirmekteyiz.Bu 
komıu hükumet bizlerden 
gayet cüz'! bir mesele gördük· 
lerinde ağırce zalara mahkum 

etmekte ve ıebir hariçlerine 

çıkararak ellerimize zencir ve 
killt vurarak batımızda müsel· 
)ah jandarma kuvvetleri sopa 

ile tahkir ve tehdit ile bu kız· 
gın günet sıcağı altınC:a sabah
lardan akıama kadar kazma ve 

kürekle çalııtırmaktadırlar. 

Türkiye Cümhuriy~ti tebaasına 
karıı yapılmakta olan gayrika

nuni ve tahammülü gayrıka· 

bil muamelelerden dolayı def
atla Türkiye Cümhurlyeti kon· 

ıolosluğuna ve Türkiyedeki 
gazeteler~ yazdıksa da maattee· 
11üf bunlardan hiç birisinin 
viııl olmadığına eminiz ve 
bütün Türkiye Cümhuriyeti 
hükumetinden felakette ve 
1..sarette kalmıı olan bu zavallı 
evlatlarının tabiisini rica ede· 
riz. 

Üsküdar vatmanı ne istiyor? 
Üsküdar tramvay vatman· 1 

!arından biri diyor ki: 

Efendim biz Üsküdar tram· 
vaylarında çalıtıyoruz 23 Ma· 
yuta yevmlyelerlmizln kesil· 
diğl tebliğ ediliyor bizim bu 
yevmiye ile efradı ailemizi 

geçindirmek imkanı olmadığı 
halde bir de yevmlyelerlmizin 
keıilmeai bizi bedbin ediyor. 

Bir kadın 
Beş haydutla boğazlaştı 

"Çay. ın Karamık köyün· 
den bet kiti, aece bir dul 
kadının evine glrmiıler ve 
ırzına tasallut etmek iste
miılerdir. Kadıncağız, büyük 
bir fedakarlık ve metanetle 
kendisini müdafaa et ınlı, mü· 
tecavizlerden birinin ıapkaaı
nı ve birinin mendilini almıı 
tiddetli bir kavga neticesinde 
bet kitiyi de kaçırmııtır. 

Mersinde yeni tapu 
müdürlüğü 

Mersin tapu müdürü Salih 
Bey vekalet emrine alınmıı, 
yerine İzmir tapu baıkitibi 
Bekir Sıtkı Bey tayin edilmit 
tir. 

öyle ıorma... ıimdiye kadar 
ne yaptın? 

Enis, hayret eder gibi gö· 
ründü. Hiç birisini yapmamııtı. 
Bir anıle, öğrenmeğl, herkese 
haber vermeği, karıaını uatıp 
sordurmak lüzumunıı hatırladı: 

- Deli gibi olmuıtum ••. 
Dedi, hakkın var... Amcama 
biriıini göndermeli. Buraya 
çağırtmalı.. Anneme de haber 
vermeli .• 

- Poliıe de haber verme· 
li belki onlar bilirler ... 

Enis, arkadaıına korL u ile 
baktı: 

·- Neye ihtimal veriyouun'! 
- Htçbir ıeye. Yalnız tah· 

nıin ediyorum. Ani bjr rahat· 
sızlık, Bir baygın'ık tasav'Vur 
et ... Olabilir a... Karının çan· 
tasında belki kart vizili de 
yoktu .•. Ktm? Kimin nesidir? 
Alem ne bilsin? Bakarlar, 
ederler, nihayet beklerler ve 
civar merkezlerden sorarlar ..• 

23 gündeliğlmizi yeni he· 
sap üzerinden yapıyorlar ke· 
silen cezalar 11 ila 12 lira 
kadar bir paradır. Biz efradı 
ailemizi geçindirmek için ça· 
lıtmağa mı gidelim yoksa bu 
para için aylarca muhake
mede mi uğraıalım? Acaba 
bizim bu teryadımızı kim iti· 
decek? lıçl mebuılarımıza bil
diriniz. 

Bir katil 
Taarruz ettiği kızı 

öldürdü 
Afyonun Karacalar köyün· 

den Ahmet çavuı, nikahsız 

olarak yaıadığı bir kadının 

kızını da dağa kaldırmıı ve 
bikrinl izale etmltllr. Ana kız 
yanlarına akrabalarından bir 

erkek ve bir kadın alarak 
Afyona gidip Ahmet çavut 
aleyhine da va etmiılerdir, 

Avdetle yollarını bekliyen 
Ahmet çavuı, dördünü de ya• 

ralamıı, genç kızı öldürmüı· 

lür. Erkek le hastan ede öl-

müıtür. Azılı katil Afyonda 
yakalanmıştır. 

Lakin senin haberin olmaz .•. 
Binaenaleyh, öteye beriye ha
ber salalım •.. 

- Evet, doğru, aklım ne· 
rede idi, bilmem ki? Hiç birini 
dütünemedim ... Haydi öyle ise! 

- Ne ite yarar bizim git· 
memiz? Telefon bizden daha 
çabuk gider... Dur hele! Biraz 
faaliyete geçeyim ... 

- Ah! Salimciğim, aen 
olmasan ben ne yapardım? 
Bana biraz teselli ve ümit ve
riyorsun •.. 

Genç müellif, arkadaıının 
mesai odasına geçmişti; telefo. 
na sarıldı. Firuze Hanımefen· 
diye, kaymakam Hayri Ef. ye 
Polis ve Belediye merkezlerine 
herkese haber verdi. Henüz 
telefonu bırakmııtı kı, ihtiyar 
asker, imdada yetlıiyordu. 

Suzan hakkında ilk malu· 
matı veren, o oldu. Genç ka· 
dına, kaynan,.sının evinde raa
ııelmtıtı. Suzan beı on dakika 

(Devamı oar) 



8 Haziran 

1 alkımıza: '\ a! 
Halk uğruna hizmeti maddi ve maneifi 

fbir Clilenei kaClın 

Sakalar feryat ediyor! 
-

Cemiyet kendilerinden 3,5 lira bir 
~kayt parası istiyormuş 

--.,.__ . ---

Azasırıa yardım için kurulup ta azasını yıldıran, cemiyet 
elinde feryat eden zavallı sahalar.. Onlara da huzu~ yok! 

Sakala rdan bir çok müra· 
caatlar aldık deniyor ki: 

"Senelerden beri m a iteli· 
mizl sakalıkla kazanıyoruz. 

Günde bir kaç kurıııtan fazla 
kazanamıyoruz. Halbuki ra 
kalar cemiyeti bizim cemiyete 
girmemizi istiyor girmezsek 
fften menedi)'or. 

Girelim fakat bir kuım 

için 350, bir kmmı ıçın de 
33·7 kuruı alıyorlar. Biz bu 

parayı nereden veririz ? 
Veremeyince İf yaptırmı· 

yarlar. Açız!" 
Bu ne demektir? Cemiyet· 

lcr esnafın istıraplarını tehvin 
için teıkil olunur. 

Halbuki bu cemiyet esna· 
fa kar~ı bu hareke i ile hak· 
sızlık yapıyor. Buna cemiyet
ler mürakipliği derh~I vaziyet 
etmeli ve bu zavallıların der· 
dine çare bulmalıdır. 

Cümhuriyet gazetesine cevap ............................ , ....... 
(Başmakaleden devam) \ 

Evvela bu gazeteye telefon 
haberi uyduranlara ve yine aynı ı 
haberde mevhum mutalea be· 
yan ettikleri söylenenlere Arif 
Oruç Beyin başlı baıına fır· 
ka yapacağını söyleyen kim· 
dir? Yarın GRzeksinde böyle 
bir ıeyden bahsedilmlı midir? 
Şu halde Arif Oruç Heyi 
karıştırmak, Arif Oruç Beyin 
vaktile komünistlikle i'tigal 
etliğini ıüpheli nazarlar görmek 
tehdidi ne oluyor? 

Bu mevhum zevat ve Cüm
huriyet Gazete•i pekala hl· 
lirlerki, Arif Oruç Bey bir 
komünist partisi teıkiline ta · 
raflar olsaydı, bunda memle· 
ketin ve zavallı Türk Mille
tinin başına gelen belalardan 
kurtulacağına kani olsaydı, 

ne bahasına olursa olsun, bu 
kanaatini saklamağa, tevilli 
yollardan gitmeğe asla tenezzül 
etmezdi. Açık açık fikir ve 
maks'ldını ortaya atar: 

- Ben komünistim! Derdi. 
" Yarın " da neıredilen 

esasların böyle bir iddiayı 

"nefiy,, eder mahiyette olduğunu 
görüpte anl8mak için mufaka 
Cümhuriyet gazetesine yazı 

oyduranlar kadar "ebleh" ol· 
mak lazımgelecektir. 

Halk Fırkasının ve onun 
gazetelerinin malul bulunduk· 
ları hastalıklar malumdur: 

ki halpağırıın tepe/iğini kır
mızı kadifeden veya kızıl at· 
lastan kaplatarak Büyük 
Millet meclisine bolşevik 1 ürk 
mebusu sıfatile giren içtima 
ve mü;;akerelerd., bulunan 
sabık komünist mebus Yunus 
No dı Beyde1 başkası mıdır? 

A · if Oruç Bey bir vakit· 
ler komünistlikle iştigal eden 
Arif Oruç Bey ise bugünkü 
Cümhu riyet gazetesi Başmu· 
harriri, lah:k Halk fırkası 
mebusu ve esbak Süleymaniye 
medresesi muharriri Yunus 
Nadi Beyden baıkası mıdır? 

O Yunus Nadi Bey ki, 
b. r vakitler yine firari 
Çerk~ı Etemin biraderi Re· 
,it Beyden Arif Oruç Be. 
yin huzurunda ~ 1 OOOn Türk 
lirası a'.mış ve "Yeni gün. 
gazetesini tesis etmişti. 
Bugün Yunus Nadi Beyin 
Çerkes Etcmle müşareketi 
b6kı m dir değil midir? Ser· 
mak isteriz ? 

Cümhuriyet gazetesine üze· 
rinden çok uzun seneler geç· 

mit ve ozaman bazı icaplar ile 
yapılmıt olan meselelere temas 
etmekten netice itibarile ken. 
disi zararlı çıgacağı hatırlatıl 

mak iste.ıir. Bizi Lu meselede iç 

yüzlerine kadar alenen etme· 
ğe mecbur etmemelerini tavsi· 
ye ederiz. Bu gibi dedi kodu · 

mihnetlere gögüs gererek şiar edinmiş 
olan (Yarın) Türkiye halkına şu mühim 

hususları ilan eder: 
Memleketimizin, ekseriye· 

lini teıkil eden Halk sınıfı · 
mızın bugünkü baştanbaıa 
mustarip vaziyeti, bizi Halk 
sınıflarımızın hukuk ve mena· 
fii ile daha ıum .. llü, daha 
geniı bir surette alakadar 
olmaya ve bu hi?met yo1unda 
en başta yürümeğe sevkediyor. 

Bu günden itibaren, vaZi· 
fesi neıriyemize. memleketimi• 
zin toprakla ve kenJi sayiile 
maiıetini temiıı eden en vasi 
sınıflarının huhuk ve menafii 
ile en yakından a lakad .r olmak 
ve ilk müdafo safında bulun
mak pr,.nsiplerini bütün şüm· 
ulü ile ilave eC:iyoruz. 

Biz, memleketimizin bu 
günkü iklısadt vatandan an· 
cak bu geniş halk sınıfları · 

mızın istihsal kuvvetlerini art· 
tıracıık zlııdelik kudretlerini ta· 
zeliyec• k, doğrudan doğruya re• 
faha iriştirecek esaslı tedbir· 
!erle bütün bu genit sııııfların 
mütterek cihetlerini yalnız 
memleketin refah ve itilası 
haline tevcih edecek sistem 
ve prens.plede kurtulacağına 

kani bulunuyoruz. 
Toprakla ve &ınai zirai, 

re•mi, hususi müesaesatta sayi· 
le maitetini temin eden çift· 
çi ve işçi sınıfları, say erba· 
bı, küçük müstah.ıl ve müs· 
tehlik esnaf, alelumum i§siz
ler bizim, hukuk ve menafii· 
ni en yakından müdafaayı Ve.· 
zife edindiğimiz sınıflardır. 

Bu itibarla, bu prensipleri· 

mizin tatbikı mahiyetinde ola· 

rak halkımıza açık sütunlar da 
açıyoruz: 

Halkımız (Y uın) ın bugün· 
den baılıyan bu sütunlarında 

bütün gördükleri fenalıkları 

ve kendi zümrelerinin umumi 
talepler;ni açıkça bildirecek
lerdir. 

(Yarın) ın (Halk gazeteal) 
sütunumuzda say erbabı halk 
sınıflarından her hanği bir 
vatandaı her sahada gördüğü 
fenalıkları doğrudan doğruya 

yazıp bHdirebilecektir. 
Bu sütunumuzun müdü· 

rü de, muharriri de, davacısı 

ve hakimi de gene halktan 
her vatandaıtır. 

ftçilerimiz için itçi mebus· 
!ardan ve yen 1 teşekkül ede-

1 

cek fırkadan talepler :nı bil· 
dirmele ·i ve m nakaşa ede· 

bilmeleri için bir sütun açıyo 
ruz. 

Bütün Türkiye küçük es
nafı iç n de ayrıca taleplerini 
bildirip münakata edecekleri 
hususi bir sütun ayırıyoruz. 

Vilayttlerimiz, çiftçi ve 
köylü erimiz için de sütunla· 
ımız açıktır. 

Adi şahoiyet biz m s;rf 
milli ve memleket menfaati· 
ni istihdaf eden programımız 
haricindedir. Halk sınıflar· 
mızın umıımi ve zümre 1'ak 
ve menafiine hür bir saha 
açarak büyük hizmetler ifa 
edilebileceğine ve bu millet 
için hayırlı olması ümit ve 
temennilerimizi beyan ederiz. 

"Yarın. 

Yeni ve p ?k mühim 
tefrika/arımız 
Bugünden itıbaren her 

sınıf karilerimizin okumak 
ihtiyacını temin maksadile 
pek mühim ve ıayanı dikkat 
netriyata da baılıyoruz. 

1 - Nasıl ve niçin 
muhalif oldum? 

Tefrikasile, H. fırkasından 
çekilen bir zatın vakıf bulun· 
duğu bütün huıusatı neşret· 

mekteyiz. 

2 - İngilizler, yarım 
milyona Türkiyenin ern
niyet planlarını nasıl 

satın almak istedi? 
Bu ifşaatı bütün hakikat· 

!erile neıre baılıyoruz. 

3 - Eşrarkeş alemleri 
Polis muharririmizin bu 

fevkalade meraklı hayat tet· 
kik ve müıahedelerini lezzet 
ve merak ile takip edeceksiniz. 

Ayrıca: 

4 - Framada en büyük 
satıı rekorunu yapmış en bü· 
yük Fransız aık romanı olan 

Erkek elinde kadın 
romanını nefis bir tercüme ile 
okuyacaksınız. 

5-Her gün"Günün vak'a-
sı. sütunumu:ı:da zabıta 

muharririmizin takip ettiği gü· 
nün en canlı zabıta vak' asını 
bütün tafoilatıle okuyacaksınız. 

Bütün bu maksatlarla bugünden itibaren ga
zetemizin hacmini büyütüyor, gazetemizi teka-~ 
mül ettiriyoruz. Karıılarındaki muarızları ya 

"İrtica,, "yahut komünislikle. 

itham ederler. Çok ıükür ki, 

"Yarın n irtica ile çamurlan· 

mak istenmemlı· kendilerine 
m zaran çok sol ve müteka· 
mil olan inkılapçı nazariyeler, 
sadece ve ıimdilik Arif Orıı· 

cun vaktile komünistlikle itti· 

gal ettiği isnadı ile şüpheli 

!ardan memleket için pek ha· ':----------------------------.1 
yırlı neticeler çıkmasa ge· Gazi 

gösterilmek istenmi1tir. 

Şahsiyetle oynamak, ıa· 
hHları geliıi güzel kötüliyerek 
kendilerini yüze çıkarmak 18• 

tenilir, bizi de ıahsi cevaba 
icbar eaikleri için elbet te 
meı'uliyetl yüklerımeğe kat· 
lanmalıd•rlar. 

A.rif Oruç Beyin bir vakit
ler komünistlikle it.tigal etti· 
ğini ima eden Cümhuriyet ga· 
zetesinin sahibi ve başmuhar· 

riri Yunus Nadi Bey, acdba 
o vakitler Ankarada 
komünist fırkası mer· 

!tezi umumisi azasından 
Yunus Nadi Bey değH
midir? 

lViye bir vahitler başında· 

rektir, 

Yoksa biz, Aralof ve 
Abilof yoldaşların işret ma
salarında geçenlere de va
kıf bulunan adamlardanız. 

Şahsiyat ile uğraımağa 
cebredilmememizi, kendi yo· 
lumuzda aaklnane ve sakitane 
çalıtmaia terkedilmekliğimizl 
tekit ediyoruz. Ayıptır! 

Bu me•elelerde en kestirme 
ve ve çıkar yol, 
fikirle iltizam 

muhatabını 

ve mağlup 

etmektir. Eloğlu, •Son Posta, 
gazetesi gibi adama kolay 
kolay pabuç bırakmaz ! 

Arif Oruç 

Konyada bir kız 
kaçırıldı 

Konya'nın Orhaniye klly. 
!erinden Zekiye isminde bir 
kız çetmeden su doldururken 
Hüseyin ve Osman isminde 
iki kiti tarafından cebren ka· 
çırılmııtır. Takibat yapılmak
tadır. 

Hazretleri 
(Birinci sahifeden devam) 

yihaların tetkiklerini bizzat ve 
yakından takip buyurmaları 
ve hükumetin mesaisinide yine 
yakından görmeleri itibarile 
seyahatlerinin Meclis .n tali· 
!inden ıonraya teahhur ede
ceği anlatılmaktadır. 

Gazi Hazretleri Irak kıralı 
Emir Fayıel ile de görüıecek· 
!erdir. 

Y ozgatta şiddet:i 
yağmurlar 

Yozgad'ın Saray köyünde 
şiddetli yağmurlar yağmıı, bir 
ev yıkılmı§, sellerden bazı 
mezruat harap olmuıtur. 

ikinci nevi ekmek 
Edirne belediyesi, çavdar 

ekmeği namile piyasaya çıka· 
rılan ikinci nevi ekmeğin fı· 
rınlarda imalini menetmiştir. 
Edirne ticaret odası ve zahire 
borsası bu ekmeğin esklıi gibi 
çıkarılması için vilayete müra· 
caat etınittir. 

Evkaf kadrosu 
(Birinci sahifeden devam) 

Lul diyan~t itleri reisligininde 
lağvedileceği, hademe hayrat 

itleri, maaıları, camilerin 
mefruşat ve tanzimatı htop di· 
yanet işlerinden Evkafa devr 

edildiği hakkında hir takım 
ıa yıalar çıktı· Bunun haki 
katını öğrenmek htedik:Evkaf 
müdürü muavini diyor ki: 

- Bizim böyle bir şeyden 
haberimiz yo'.c. Henüz bil.içe· 
mlz meclisten çıkmamııtır. 

İki aylık muvakkat bütçede 
diyanet işleri reisliği kalıyor· 

du. Bu yeni haberin hakikatini 
§imdiden kestirmek doğru 

değildir. 

Bütçenin meclisten çıkma
sından sonra müsbet menfi : 
Netice vakitbelli olabilecektir. -
İran sefaretinde ziyafet 

lran sefiri, Ankara Ka· 
vaklı deredeki yeni sefaret 
binasında bir çay ziyafeti 
v~ rmittir. 

mal oldu? Ucuz ? mu ..... 
Adliye de çok rip 

vak'a cereyan tmiıtir. Va 'a 
şudur : 

Bundan bir ay .evvel Ze· 
kiye namında bir dilenci ka
dını Emniyet sandığına gire· 
rek kendi namına 700 lira 
ya tırır. 

Bu hali gören iki meçhul 
şahH; kadın dışıuıya 'çıktık· 

tan sonra kadının arkasını 

takibe bqlarl<.r. Kadının, 

Sultanahmet meydanına gelip 
dinlendiğini gorunce birisi 
yanına sokularak: 

- Hanım bu kadar gü 
zelsin (.) Böyle dinleneceğine 
seni bir koc'lya versek varır 
mısın? 

Kadın bu teklife sırıtarak: 
- A kardeı beni kim alır. 

Ben bir fakirim!. Dileniyorum 
eh beni geçindirecek biı erkek 
bulursam. Bana vasıta olan 
adama birazda para veririm. 
Cevabını vermiftir. Fırsatı ga· 
nimet bi!en ıa hıs: 

- Ben sana bulurum. Kaç 
para verebilirsin. Demittlr. Bu 

teklif üzerine hr p ikisi pazarlıkta 
mutabık kalmışlar ve Aksaray 
yolunu tutmu;lardır, Samatya 
cıvarında bir eve girmişlerdir. 
Omeçhul adam kadına: 

Sen biraz otur. istanbulda 
sana koca olacak adamı bura
ya getireyim. Diyerek evden 
çıkarak arkadaşına mülaki 
olmuı ve meseleyi anlatmııtır. 
Biraz sonra her ikisi eve gel· 
miılerdir. Meçhul adam kadına: 

- İıte bak anlan gibi 
bır koca.Hemde bir tacir. 
Artık siz itinizi siz kendi 
aranızda yapını7. Diyerek 
her ikisini evde yalnız bırak

mıı, dııarıya çıkmııtır. 

Evde baı baıa kalan bu 
ikinci ıahısla kadın ne yap· 
mıılarsa yapmışlar biraz sonra 

k pın önüne ç ıkmışlar ve 
dJğe11 meçhul adamla bu Ufıl• 
rak hepsi l:iirden mniyet 
sandıAına gel111Iıleıdir. Kadı
na koc 'bulan ad mı 
Siz karı koca lcapıda ka ınız. 
Düğününüz için para lazım. 

Sen bana ıu para cüzdanını 

ver yukardan parayı alıp 
geleyim hep b.eraber gideriz. 

Dem'ı ve kadının 700 li· 
rayı havi cüzdanını alarak 
yukarı çıkmııtır. Kadın yarım 

saat beklemlı kimse gelme· 
yince müstakbel l..ocasına : 

- Acaba nerede kaldı ? 
Yukarı çıkta bana haber ge 
tir. Demiıtir. İkinci meçhul 
adam bu söz üzerine hemen 
yukarı kata çıkmıştır. İkincisi 
de gelmeyince ne yapacağını 
ıaııran kadın biraz sonra 
yukarıya çıkmıt fakat kimseyi 
bulamamııtır. 

Bir yandan Polise müra· 
c •at eden kadın di ğer taraf· 
tan da eski san' atine baılamıı· 
tır. Aradan bir ay geçtikten 
sonra •okakta din!enirken gör· 
düğü o meçhul ıehsı polise 
tu tturarak Adliyeye gitmitlir. 

Adliyeye ıahltolz isbatsız 

giren bu kadın Adliyede iddi· 
asını tevsik edemeyince meç· 
hul ıahsın yakasına yapııa· 

rak: 
- Paralarımı, herif parala

rımı. Ben bu paraları topla· 
yincava kadar neler çektim? 
Tamam üç sene çalııtım. 

Sana yeldirmem. LDiyerek 
adamın yakasına yapııarak 

çekiıtirmiştlr. 

F akat bittabi hiç bir ıey 

avucuna geçmemlttlr. 
Yemeyenin malını yerler 

sözünü koca bulmak ümidile 
yolunan bu zengin dilenci bir 
defa daha teyit etmit olmu
yor mu? .................................................................................................................. 

Talebe yurdunda mü
essif bir hadise! 

Tıp talebe yurdunda dün 
aktam çok garip bir hadise 
zuhur etmiıtir. Bu hadise hak· 
kında izahat almak için bir 
muharririmiz Tıp talebe yurdu 
müdürü Tevfik B. i ziyaret 
ederek malumat istemiş'ir. 

Müdür B. demlıtir ki: 
- Mektepte gerçi bir hadise 

vardır, Yalnız size malumat 
vermemi kanun bana menedi
yor. 

Eğer isterseniz Sıhhiye 

müdlriyetlnden izahat alabi· 
lirsiniz. 

Talebe ise dertlerini şöyle 

anlatmıştır: - Son zamanlar· 
da yemeklerimiz fena halde 
bozuldu. İmtihan esnasında 
dimağ an fazla yorgunluk 
yetmiyormuı gibi bir de 
yemeklerin bozuk çıkmaeı 

vücudumuzu oldukça nrstı. 
Bunun üzerine murahhas 

sıfatile bir arkadaıımızı mü· 
dirlyete gönderip bu halln Ö· 

nüne g<'çilmesini [rica ettik. 
Müdür B. ne yapsa beğenir

siniz. Bu bize tercüman olan 
arkadaıımıza on bet gün tar· 
dı muvakkat cezası verdi. İı· 
te bu haksızlık karşısında 

kalınca h~pimiz birlikte müdür 
beyi ziyaret etmeye karar 
verdik ve gitti'· Müdür B. 

kapının önünde gördüğü efendi
lerin hepsinin isimlerini kayde
derek bunlara da on l:eıer gün 
tardı muvakkat cezası verdi. 

Terdı muvakkat olan arkadaı· 
larımızın mecmuu on altı 

kiıidir. 
Eğer mektebin parası yok· 

sa ne için mektep dahilinde 

ki kiremitleri boyatıyor. Bun· 
ları yapt . racağına bh:e eyi 
vemek verse daha eyi ol· 

nıaz mı? .. " 
Mektep idaresi b ı tardı 

muvakkat olan 16 ef. nin a ek
tebl terketmesini istemekte 
dir. Halbuki bütün talebe 
itiraz ediyor ve diyorlar ki ! 

Bu arkadaılarımızın hiç 
birinin gidecek yerleri yokiur. 

Eskidenberl bir teanıül 
vardır ki leyli mekteplerde 
olsun b;zim talebe yurdunda 
olsun tardı muvııkkat olan 
bir Ef. cezasını mektebin 
hastanesinde geçirir •• 

Müdüriyet Polise müra· 

caat ederek bir kaç Polis 

memuru getirmit ,ve onların 
yan;nda kararı okumuıtur. 
Talebe bu hadiseden de çok 

müteessiıdir. 

Haber aldığımıza göre bu 

tart kararı bir kaç gün evvel 
Sıhhiye vekaletine gönderil. 
mit ve Vekaletçe de tasdtk 

edil mittir. 
işte Vekaletin tasdik üze

rine müdüriyet Polise müra· 
caat etmiş ve talebeyi dııarı 

çıkarmasını söylemüştür. 

Bunun üzerine Şultan Ahmet 
polis komiseri maiyetine beş 
altı Efendi alarak yurda gel· 
miş ve talebe ile vaziyet hak· 
kında görüşmiştir. 

Talebe müttefikan bu efen· 
dilerin dııarı cıkamıyacağını 
komiser Beye söylemişlerdir. 

Mesele dün akıam geç va· 
kite kadar halledilmemiıtir. 
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Sahife 6 YARIN 8 Haziran 

ANKARA OTEL 
Bütün 

Telgraf 
konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

~Alto! Allo!~ 
1- Istanbulun en garip ve meş' -1 

um meczubu Türkiye halkına fev
kalade ifşaatta bulunuuor ! 

Ahlı\k kıyametine do~ru ... 

2 -Cinsi ahlak ilk defa Türkiyede açık müna
kaşaya başı andı. Doktor Nazım Şakir Beyin 
memleketi alakadar edecek cevapları 

3- Kıyın3! lıa'lll'l~r· gılilH y .ılıı d~~ill-Birkuyru '.<lu yıl.:Jızg3 J iyor . 

Mı.ıpe .•ris F .. tin Bey'n m.:ış::ıhadaleri. Anadoludaki son tabiat felA'.<etleri, resimler, 
tafsilAt, izahat' 

( Allo! Allo! ) dedektifi ı:-izi her yerde himaye eder 

( Allo! .Allo!) mektepli 
muhabir olunuz! 

ve çocuk gazeteleriı1e 

Fevkalade garip (kadın erkekler)e ait müşahedeler: Doktot Fahret
tin Kerim Bey 

Bütün dünyada meşhur bir fakirin ifşaatı. - Medyuıı İngiliz, mııdyun kollejindeki 
ölülerin dirilm ~ si tecrüaai~rini izah edlycr. Mahrem sahife: Kriptc psikoloji Psiko 
analiz: 

(Ruhunuzu tahlil ettiriniz!) - Kadın vücutlarındaki esrar - Maymunlar arasında 
bir c .zvitin m ·işahedeleri - hsıınlaşmış n9bathır - ParmaK izile seciyenizi öğre
niniz -· htanlıul h3pisa .ı ~sin ıh ( 1O1 ) s~nalik m1 :ı'<Omu1 if;aatı - Kostant inin defi· 
neleri :>ulunuyor, kudurmuş polis romanı - bi lmeceler, hikAyelar. 

Nefis kop, 4 renk, f evkalô.de resimler ___________ .,., ____ -------

Dördüncü nüsha hazırlanıyor. 
Gelecek nusha nümunesi olmıyan nefasettedir. 

Dünyaya dehşet veren yeni bir peygamber 

Kudurmuş bir biçarenin tüyler Ürpe, ten ö~ümü 
Cinsi ah 'akın oçıkca mihakaşalarından: büyük bir doktorumuzun 

Zengin s • hifeler, bef renk, renkli kap. 
cevapları. 

----~'~--~----

Bir paşa kızının açık itirafatı romanlar, tefrikalar, hikayeler 
meayom . detektif . ifşaat yeni hadiseler. 

Bekleyiniz! 

C,---.ven··· e-ser-ler-> ı Banka F ranko aziyatik 
Kooperatifçilik 

Bu nam altında A i Ticaret Anonim Şirketi 
mektebi kooperatlfçilık huku-
ktyatı muallimi Suphi Nuri SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
bey y"ni bir kitap neıretmiş
tir. Son zaman'arda P•k moda 
ve türkiye için çok hayırlı 

olacağı muhakkak olan bu 
meslek h:ıkkında edinmesi 
lazımgelen her türlü ilmi ve 
kanuni mal<lmatı ihtiva eden 
bu kitabı karilerimlze tavsiye 
ederiz. Subhi Nuri Bey ki
tabında yı.lnız nazarıyat ve 
ya türkiyE'deki tatbıkot ile 
kalmamıı, ayni zamanda da 
Rusya ve İtalya gibi zıt siya
set takip eden memlek.,tler
de de kooperatifçilik tatbika
tile uıetgul olmuıtur. Hasılı 
bugün memleketimizde bu 
meslekten mufassa lan bahse 
den yegane eser budur. 

Herkes kooperatiften bııh · 
sedi)or, fakat klmıe bu m•s· 
!eğin neden ibaret olduğunu 

bilmiyor. Kooperatif naaıl bir 
lıtlr, neden meklE'ketimlzde 
henüz lnktıaf edemedi, naaıl 

ternkkl edecektir? Bütün bun
ları bilmek latlyenler bu kita· 
hı okumalıdır. 

* "Globetrotler,, çıktı 

Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 Merkezi idaresi; 
Şubeleri : İstanbul, Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

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

"Harbin Mukderı. 

Bilcümle Banka muamelatı 
Hesabatı cariye küıadı -Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekukatı ecnebiye kambiyo, esham ve 
tahvilat alım satımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvi· 
lat bedellerinin tahsili - Adi ve sirküler itibar mektupla-

rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - Eıh~m ve tahvilat muhafazı vesaire 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayeıi: 700.000.00D L'ret, İhtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare: Milano, İtalyanın baılıca ıehirlerinde. 
Şubeler: İnııiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çe
koslovakya, L~hhtan, Romıcıya, Bulgaristan, Mısır, Ame· 
rlka Cemahiri Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Ko '.umblyada Afilyasonlar. 

İstanbul şube merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara
köy PalaaJ (Telefon: 2641·2- 3- 4 • 5) 

1 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telef on 1163 

Sı~~atinizi, çocuklarınızı, yemekıerinizi ve ken~inizi mu~afaza e~iniz. 
Sinek, faiıtak urusu, pira, bit, güve ve emsali ha şarat tenl i kelı hastalıklar 

ye:neklerinizi ·telvis eylar. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı selbeder. 
tevlit, 

Haşarattan \'e hastalıklardan ve rstiraptan ku rtulursıınuz. f AVDA lwşaratı yumurta ve tolıumlaril e beraber kat'iyyen 
imha ve ifna eder. Yerli malıd ı r. Türk zekası, Türk amelesi ve Türk parasıle yapılmış olup daha müessir, daha 
mülıl>k oldu.{u gibi yarıyarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke yaoınaz. Kokusu hafit ve iiitiftır. İnsanla ra ve çocuklara 
zararı yoktur. llütün devairi de\"lct, eçnebi mücrscsat, Scyriscfain, Şirketil11yriye, hastaneler, llii :\liahıner, yatı mek
tekleri, vapur kumpanyaları, Devlet deııııryolları. Amerikan f ord kumpanyası, büyük oteller, Bursa hamamları , 
Yalova kapl ı cal arı ve bütütıı ıııüessesatı ın i llıye !'AVDA istimal eyler. 

Servetimize acıyalım . ve ecne~i yal~ızh reklamlarına a l~ırmıyahm. 
Kutusu oO büyük 75 bir kiloluk 125. Pompası 75 kuraşlur. llasan ecza deposu. 

1 TIYATROveSINEMA:9 

Üsküdar 
Hale Sinemasında 

Kıraliçenin aşkı 
Mümessili 

Konrat Nagel 
İiaveten 

Üç l laydutlar 

Cağll loğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son
ra altıya kadar h ıutala· 
rını kabul t'der. 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cuma dan ma ada 

gün öğleden ıonra 

(2 ,30 dan 5 ) e kadar 
bulda Divan yolunda 

her 
saa t 

İ •tan 
(118) 

numaralı hususi kabinesinde 
dahili hastalıkları muayene 
ve teda vl edn. 

Telefon: İ •tanbul 2398 . ................ . 
Doktor feyzi Ahmet 
Cılt, saç ve zührevi h r

ta ! ıklar mütebaa11sı Cu
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya karlar 
hasta kabul edilir. 
Adr ~ s: Ankara caddesi 

No. 43 
Telefon: İstanbul 3899 

İıtanbul Beıinci İcra Me 
murluğundan: Bir borçtan do· 
layı mahcuz ve furuhtu mu· 
harrer rakı, Şarap, konserve 
ve sairenin 13 6 -931 Cumar· 
teai saat 12, 13 raddelerinde 
Taksimde otomobillerin bulun
duk 1 arı mahalde furuht edile
ceğinden tal p o'anlRrıo yevm 
ve saat mezkiirıle hazır bulu
nacak memurine rnuracaatları 
ilan olunur. 

Büyük t .. 

ayyare 
• 

pı angosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Biı y ük ikramiye 
50,000 liradır 

Ayrıc :ı: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 liralık i kramiy eler ve 40.000 

Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Çatalca Mst. Mv. K. Sa. Al Ko. riyasetinden: 
Hadımköyündeki kıtaatın ihtiya cı için kapalı zarf usulile 

münakasaya konulan (50 000) k lo s ığır ve (5.000) kllo ko· 
yun etin e talibi tarafındıı n teklif olunan f ı yet gali görül· 
mekle münakaaııı bir hafta müdd etle temdit edi1erek 14/6/931 
Pdzar gücıü saat 14 te ihaleleri icra kı lınm ak üz •e açık müna
kasal ıı. rı yap.lacağınd an tal ip 'erin Ticaret Od alarından musaddak 
sınıfı tica rilerirı i mübeyyin vesikalıuı ve teminat akçelerlni 
müıtashaben mezkur ııünde Hadımköyünde Satın Alma 
Komisyonunda hazır bulunmaları ilan o'unur. 

r• ISTANBUl ve TASRADAKI 
OEVAiR VE MÜESS [SATI RESMiYENiN 

NAZARI DiKKATiNE: 
Yerıi teıekkül eden ve merkezi İıtanbu "da 

Kahrılmaıı zıtde hanında 

ÜÇÜNCU KATTA bulunan 

RESMi iLANLAR 
TÜRK liMiTET SiRKETi 

1 H•ziran 931 tarihin.fen itibaren ifayi muameleye baı· 
lamışhr. Gazet mlzde neıredilecek bilumum devair ve mü· 

Or. Hayri. o"mer euf'sah resmiye ilanlarının teahhura uğramamaunı ve mun· 
t&z'lman neırinl temin için mezkur f irkete gönderllmeıl 

Almanya Emrazı cil- iktiza ettiği n i ve Türkiyede her liaanda lntiıar eden tek-
diye ve zührev 'ye cemi· mil gazeteler için de resmi ılanlar kabul ve gününde 
yeti azasından Beyoğlu nt' ı ro · unduğunu devair ve müsaeıatı rumiyenln enzarı 
Ağaca rr. i karıı sır a.ında ittllaına a rzeyleriz. 
133 No. öğleden sönra mü- -il> Telefon: 20960 ~ 

ı racaat. T., lefon: 358:.1 --
1
. -. -. -. -. -------

~ Çocuk hastalıklar~ 8 H~ran 1931 = ~ız!!:. 34 

1 Haydar Rifat B.in eserlerind:-1 mütehassısı 1 ı - --= Pazartesı =-
Ayni haklar İkı lira Dr. Semiramis Ekrem H. , Arabi Rumı 

1 1 · B· 21 Muharrem 26 Mayıs Miras meıe e erı ır " B 1 M k k k 
eyoğ u e tep so a 1 Vakı't. Ezani Şerhli borçlar ka,ıunu • « Vakit - v .satı 

( İkbal) kitap hanesinde T .. lefon: B. O. 2496 Evkat S. b. '==========-- Doktor 49 Sabah 2 28 il - 4 34 Öğle 12 12 

Doktor Agop Es sayan Fuat Sabı· t ,~ ~ ~k~;:! :: ~ 
2 2 Yatsı 21 38 

Franaızca ve İngıllzce ve 
almanca olarak ayda bir ke
re intiıar eden "Globetrotter. 
mecmuası bu defada enteresan 
l"ealm ve yazılarla çrkmııtır. 

Şehir dahilindeki acantalar: İstanbulda Alalemclyan 
hanında Te!ef. 2821. Beyoğlunda: İstikial caddesi Telef. 
10~6. Kambiyo daireol Boraada Tdef. 1718. 

lzmırde ıube 
Lan11a cami sokak Nol6 ı 6 31 lmsAk 2 ıo ı 

1 Hergün hastalerını ka- Ankara caddesi Cihan kütüp ı...::::;~::;:::::;:;:;=:::;::::~=~ 
bul ve tedavi eder. hanesi üstünde No. 66 Meıuı muoilr ve mümessıl 

aı.----------------1--------ı··----------•• Telefon: İotanbul 2385 Bürhanettin Ali 


