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1-lay'eti vekile, yedi gun muntazaman içtima edecek! 
lranda içtimai iktısadi ve dini lizmir de bayram Seyrisefain müdürünün Provans 

Be va~~y~t.lere. dair . bir ~uıas~ Gazi ~z .. ni~·· teşri~nden fabrikasından sa~ı~ ~l~iğı vapurl~ 
ktaşılık şıllık tefr~kamızı t:ı~ı~~nlen~ bu gunku dolayı ıkı ~un_ e~vel ıdrak f sadullah Beyin bu marıfe~ını ışıdenler: işte ~il-ı 

İranı -anlayabılmeleri ıçın ılmı tetkıklerl edılınıştır Jetin hukukunu· korumu~ hır.zati (~3,000) yerme 
Bektaıtbk tefrika· lzmtr 2s (Husuıl) (30,000) liraya vapu_r .sıpaı:_ış etmış derler. Fa-

llUza menu hahı- Sabahtan ıubaren Naimpa- tkat hakikat böylemıdır? Sadu1lah Bey cevapj 
olan (111)~111 tyıce laıan 6un halkla dolmattu. Gazı veremedi I 
&alaya \ilmek lçhı hazretleri halkı balkondan ae-

lranıa lçUmat, dini IAmlııunııtır. EYelkl aGn seyrlıeflln mGdürü (43000) isterllne karıı (30) bin 
tktaıadl vaziyetleri- Ôgleclen aonra olomobd ıeztntlıl Sadullah Beye ıorugumuz ıual- iıte1line yaptıracafımız gemilerin 
Dl bilmek llzımdır. yapmııbr. ler arasında Provan• fabrlkaıına naııl malzeme ile yapılacafını dü 
M itibarla buannktl Gezinti eınaaında dahiliye ılparlı edllmlt olan vapurlar ıünmedlnlz ml ? 

lr.nı birkaç makale vekili Şakra Kaya Bey kendile- meıeleıl vardı. 5 ç •- k kb ? 
de b ll i f k lk k - ır.. a çı a ne çı . u ıa ediyoruz: r ne re a at etmlılerdlr. Ha Sadullah Bey, nedenee bu 1 1 

iktısadi h~rC'- ıokaklarde Gaziyi candan alkıı- muaznm eserinin naııl ılparlı gelen gemiler bir ıene içinde kaç 
ket) • lamıılardır. edılmıı oldutuna dair cevap ver- tamir aöıc:lü 7 kaç bin lira uaaı· 

er• Pazar aünü mekteplerin ve mekte tekrar aczini izhar eyle- raf yapıldı. 
O.. tene eYvel ıl- bütün İzmir halkının lfllrakile mittir. 
~ Azerbayican· büyük bir fener alayı yapılacak- Bizim blldilbnlze göre, ( Pro-
tla, harbiumuminln br. İzmirde bayram iki siinden vanı) fabrlkalanna ısmarl:ınmıı 

6 - Siz bundan mütenebbih 

olmak llzımgellrken (yirmi sene
de kazan lan sızan K.adık6y, 

Moda, Burıaz) vapurlannın ka
zanlarını hanfl f abrlkaya kaç 
bin liraya yaptırdınız ? 

leatnle lktıaadiyat evvel idrak edılmııttr. olan (Heibell) ve ( Kalamıı) ya· 
Jnabvolmuı ••btydl. bl 
Azerbaylcanın hu

duda pkaa J'•rle· 
rinde ...... 1e1ıet, 
Ermeniler tarafm
dan katla garlk e· 
dilml1Ur. 

Şimdi ise, memle
kette, büyük bir 
rlfah ve saadet gö-

rGlmektedir. lran 
alaallıt, aıırlarclan 
Lert Ucaretle yaea- .... 

dıldanndan ve6te- iranda yeni askerler 
"-bert memuriyete karp nefret bu davete icabet etmemiılerdi. 
ıatterdtlderlndendlr ki lran 5-6 ÇnııkO; lran tacirlerinin fikrince 
tene zarfında bil-"._ bir ıaadet b 
• 7.... u panayirlere mal ıevkettikle· 
•ticaret devresine glrmlıtir. rl takdirde, bir ıenede satacak• 

lranlı tacirler dünyanın her ları 55 mllyonuu bGyk bir kısmı 
tarafında bulunur ve lranın em- bir hamlede aatılacafından, bil• 
tlaıını lranın her tarafına eevkecler t6n ıene ihracat yapamıyacak 
olduldan atbl ahali de m6mk6n idi. 
oldufu kadar yerli malı kullenır. 
Taaarrufa da riayet etUlderlnden 
... ıebepler memlekeU zenıin 
edea amillerden olmuıtur. 

lranller, b.ı gibi, bütün ihtl
J'•çlarwnı memleket dahilinde 
hazırlandıklarından ihracatları lt
hakt1armdan fazla bulunmakta· 
dar. 

Metell : Şapkayı kat'iyen Av-
1'11padaa ıeUrmeylp lranda imal 
ederler. Bır f&Pka ı 50 kurup 
tedarik ..UllMktedlr. 

Memurlar Ye atkerlerln yerli, 
IDab alymelerl mecburidir. Eta
leD tacirler, 1a11' atklrlar ve eı
aaf lo11111 sefih olmadıklanndan 
kat'iyen ecnebi malı ıtymezler. 

Şapkaıından ayak kabııına 
kadar, herkeı, 7erll •ah llJ'•r 
Ye ecnebi malı giyenler, hoı ıa
tGlmezler lranda 1928 lthallb: 

27 Ye lhracab ite: 

28 milyon lnrtliz liraııdır. 
•928 teneılnde bir milyon ln-

lllla llra11 fazla ihracat yapılmıı
br. 

lra Ruaı...ı. aktetllil Ticaret mu-
"felea1 •uc.tMace aenevt,Rusya· 

)& altın ruble ollnak Ozre 55 mil
J'OD ~I tatar "fe 50 lllllyon allr. 
[ eçen sene Ruayada açılan 

NIJDI Nokort ] "fe Kafkasya pa-

~- davet edilen lran taclr
'-aa mG&akerelerden ıonra 

Bu sebeptendir ki, Ruıya hü· 
k(imetl NiJnl Nokort için 1 30 
ve Kafkasya için 7 ,50 cem'an 
37 ,So milyon fazla mal almalı 
kabul etmlı ve lran tacırlerl de 
bu panaylrlere lttlrak) etmiıler
dlr. 

3 - 4 senedenberldir, iranda 
ıoıeler yapılmıı, her tarafta oto
mobil münakalltı ve yük otomo
billerle postalar açılmııtır. 

Memlekefln ekıer noktalan 
telefonla yekdlierlne raptedildı: 
il gibi, tayyare postalan ela Av· 
rupa ile tılemektedir. Şimendl
f erler tesisine baılanmıı ve bu· 
nun için 320 milyen lira tahsisat 
kabul edilmlıtlr. 

(Devamı var) 

->~-

Ayın dokuzunda Ankara-
da İçtima yapdacak 

Ankara, 28 (Hususi) 
Düyunu umumiye dainlerlle 

ayın sekizinde Ankarada buluna
caklardır, ayındokuzuncla çok 
mühim müzakereler yapıladak-
br. • 

HGk<ımet dainlerle çok e ·aılı 
müzakereler yapmağa karar ver· 
mittir. 

I , 

Acı haber 
· >l--<~t--

Yunanlılar Mıs1r kralını 
davet ettiler ! 

Geçen gün T\irk - Mıaar mua
hedeılnla bitmesi ~ 
kip devletler tütClnlerlnln Türk 
tiltünlerlne r~k•bet edeceilnl, Ye 
tnemlekeUn bir ihmal yUziDclea 

purları meaeleıbıln fç yüdniln r 
kıamı ıayet ıarlp bulunmakta· 

dul 
Bu itibarla mademki Sadullah 

bey :haklkab saklamaya ]Oz~ 

ıörmnılerdlr. müıade ederlerse 
biz ıuallerl biraz daha tiimullen
dlrerek aormuı olalım. 

1- Alman, lnflliz vapur ku-

yok yeN mdyoalar b,ll•ftcell- mpaınyalarlle (Provam) fabrllra-

Y apbrclıiınu bu kazanlarm 
vazıyetlerl necllr '! 

7 - Muvaffakıyetle idare 

ettlfiDlal e&.,ledtlfnlz hal bu 
mudur? Eaerleriala bunlar mıdır. 

8 - ( Amana ) kömürle-

dl habe8' •ermlftlk. ıına iki blrfnd 11a1f ıemi ıunar rile naıılıınız? Bu kömürlerden 
Ayni meı' ele dijer ref iklert· lıyacatımzı a6ylemlt " planlan memnun muıunuz? 

mlzln de dikkatlerini celbetmlı. ıöndermiftlnla. 
hatta içlerinde bat makale yaz· Alcbtum eev•pta Pravantcla 
makla lpret edenlerde olmuıtu. dahil oldufu halde Fabrikalar 

Yunan Tütüıilerlnln ıümr\ik g6tterdillnlz ye latedlflnlz tertip 
resminden iıUfade etmeıl için gemilerin bir daneılnln ancak 
Yunan maliye~ (Mı.ıra) ıtt- (4:S,000) lnıillze yapılabllecefinl 
mit olclutu pbl, dd iç t6a evYel s6ylemfılerdlr. Bunun üzerine 
de y Wıan barldye nazın ( Kabl· ne yapbnız? 
reye) ıttmlf ve Kral (FuacL) Yu-

tmi ti 2 ld mecltslacle ce-nanlıtana davet e 1 r, - are 

An karada 
Siyası çok mühim müza

kereler oluyor 
Ankara, 28 ( Huıuıl ) 

Bu gGnlerde Ankarada TGrld• 
yenin mukatterab alyaılyeılnl 

alakadar edecek çok mühim meı 
eleler müzakere edilmektedir. Son abnaD haberler, Kral yaplan m~ere ederken, orta-

Fuadın Yunan barldye nazırmın ya birdenbire bir· komisyoncu Heyeti vekile bu hafta içinde 
davetini kabul etUil merkezin- (Selim) bey çakmadı mı? uzun içtimalar aktedecek ve çok 

dedir. 3 _ Selim bey elinde ('a) pyanı ehemmiyet kararlar ltU· 
Bundan da anlatılıyor ki, her haz eyllyecekUr. 

ıahade Türklere rekabet eden bl lnıtlts lirasına kartı (SO) bin Meıalll ıkttsadiyede aynca 
Yunanlılar' t0t4n tılerlnde de mu 1n:ı11s Urabk bir teklif ile ıel· milzakere edilmektedir. Proıram 
vaffak olmuı aayılabilirler • meclt 1111? yal.:mda lkb•t protramında mev• 

Nazarı dıkkaU celbeden cihet. 4 _ Siz ne yaptınız ? ıeml kil tatblka yaz edilecek Ur. 
Yunan maliye ye hariciye nazar- ) Bu hafta Türk dlplomatla-
larının (Mıııra) kadar seyahat lbUya-ı·-na alt (12000) (800 

~ • ) li la da { rının en çok meııul bulundufu J ettikleri halde bizim meı'eleye (800) (300) cllier (3-00 ra r -anlardır. 

hail ehemmiyet yermeytıtnıızdir. ~o~h~e=aa~ba~d:ah~l~l~m~i~l~d~ı 7~~!!!!!!~~~::~~~~~~~~~~ 
.... b~;!; .:°:~ .. ':!.!: '"'Eski bir darbı meselin yeni şekli 
hük(imeUmlzl pcldetle lkazedec.ek 
elim bir hadisedir• 

----~--,..,..,.._.._._ 

Amanullah han 
~ 

Pazartesi buraya geliyor 
,Ankara, 28 (Huıuıl) 

Efganlıtanın sabık krab Ama· 
nullah ban Pazar ,nnn latanbula 
hareket edecektir. 

Kral g6rdüiü hiitnO kabul 
eden fevkallde memnundur. 

• Bayram namazı • 

Ezani 

t l-0'14 

Saat 
ı 

Dakika 

°' At var meydan yok degil : ,,.v.a .. _"_.7 ___ , .. 09_., l meydan da var. 
açılın at ta var 
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Son günlerin Türk parası ve 
İngiliz lirası etrafında yaptığı dedi 
koduların bir iki günden beri 
baıka bir safhaya glrdigl görül
mektedir. Bütün meıı' elelerin bil
haua, paramızın tesbiti, ithalat 
ve ihracatımızın tevztnl ve bun
lara mesnet olarak da devet ban
kası teıklli etrafında dedi kodular 
teıkil ettiği görülmektedir. 

Bütün bu dedikoduların sebe
bi, doğrudan doğruya vakit ve 
zamanile alınması lazımgelen 

tedbirlerin alınmamasından ileri
ye gelmektedir. 

Tiirkiyenin bu günkü vaziye
tinin böyle olacağı daha dünden 
belli idi. Yalnız bizde değil.dün
yanın her tarafında büyük,muaz-

[ zam buhranlar uyanmııtı, Bü
tün devletlerln iktisadi muame
latında tabii bir bnhran hasıl 

olmuı, yine birçoklarının istihsal 
ettikleri mamul mevad, ihraç 
muntakası bulamamıı olmak do
layisile de buhranlar zlyadeleı

mifti. 
İıte, ıu meseleler ,dünya vazi

yetini ıaramıı, mali ve iktisadi 
itler yeni tedbirlere, yeni görüt
lere ihtiyaç hlsaettlrmit idi. 

Bize gelince, biz zamanın ih
tiyaçlarını daha alıcı ve tedkik 
edici bir gözle görmege, ona göre 
tedbirler almağa her memleket
ten fazla mühtaç idik. 

Çünku: Türklyede iktisadi ve 
mali vaziyet ehaıından bozuk idi. 
Umumi harpten sonra daha ziyAde 
bozulmuı, mılli mücadele üzerine 
de büsbütün harap olmuı bir hale 
gelmiıti 

Bu itlbarladır ki, ıulhten son
ra bizim için yapılaçak esaslı 

ıeyler vardı: Fakat biz Lozan 
muahedesinden sonra, bir takım 
dahili mazarratların ıslahile meı
gul olmut tuk. 

Lakin, acaba ıu mes'elelerle 
uğraımak, memleketin diğer ih-

" Uyaçlarile meı ğul olmamayı mı 
icabettir mitti? füpheaiz böyle bir 
iddiada bulunmak tçin,.dünyadan 
gafil olmak icabederdt. Halbuki, 
hakikat göz önünde tutulacak 
olursa, böyle bir iddia ve öyle bir 
muhakeme yürütmeğe de bir se
bep yoktur. 

Ezcümle : memlekette deh
i etli bf r ıömendüf er f aalf yeti ne
ticeaide hayırlı olacaktı. Buna 
asla ıüphe edilmemelidir. 

Diğer taraf tan şömen-

düf er mes' elesi bize baıka haki
katler telkin edtlecek kabiliyeti 
haizdir. aceba tömendüferler ih
tiyacı tesbit edilmiı ve zamanın
da hissolunmuıtu da dlAer ihti
Yaçlar neden ihmal edilmiş ve ya 
hut görülmemiı ldi ? 

görülüyor ki, asıl can alacak 
nokta da budur. Maksadımız 
lırnet Paıa hükumetini tenkf t de
gildlr. Böyle birfeye lüzum hasıl 
olmuı bulunsaydı, ıüphesiz daha 
baıka noktalardan yürümek ica
bederdi. 

Bizim, muahaza etmek iste
diğimiz nokta lae bambaıkadır: 

Bizde her hangi bir ihtiyacın 
nedense vaktinden evel " "l .. goru up 
hisaedilmemiı, d\lıünu-ı 1 ememes, 
tam sıkıntıya düıüldügn " zaman 
mecburi ve nefsimiz için cebri 
tedbirler alınmaya kalkııılması
dır. lıte bütün muvaffakiyetalz
lik)erin ıırrı munhasiren bunda

dır. 
Meıela : Bundan tfCnelerce 

R isicumhur Hz. 
-.. ~ .. -· 

lzmir, 28 (A.A.) 

Reisicumhur Hz.lerinin ıeh

rimizl teırifleri ıerefine bütün 
İzmJr baıtan baıa donanmıstır. 
Halk, büyük bir sevinçle Büyük 
Gazinin aralarında bulunmasını 
tes'it etmektedir. Gazetelerin sa
hifeleri büyük halaskarın resim
lerile ve kendilerine kavuıma
nın verdiği sürurla dolu yazılarla 
tezyin edilmittir. 

Saltanat idaresiı1in 1<epa
zeliği 

Madrit ~8 (A.A.) 

Mr Sanchez Guerra vermiı ol
duğu konferauıta hali hazırda 

saltanat ıekli idaresine muzahe

ret etmenin imkansızlığından ~e 
sakit idarenin mes'ullyetlerinl 
tayin için bir kongrenin sür'atle 
lçtimaa davet edilmeıi lüzumun
dan bahsetmittir. 

Bank not Jhraçat 
Roma 28 (A.A) 

Banknot ve tahvilat ihracına 
mezun müesseseler müdirlerlnin 

bir içtimaında M. Schacht, bey

nelmilel banka mec}isi idaresinde 
bulunacak iki Alman azayi tayin 

Lehistanda 
-··~-
Varıova, 28 ( A.A) 

Ayan nıeclfsi harJcfye encü
meninde M. Zaleski Lokarno 
ftl1aflarJle Kellog misakını methü
sena etmfı ve Lehistan için takip 
edilecek iki yol mevcut olduğunu 
bunlardan birisinin emnü selame
tin umurni surette tarsininden ve 
ikincisinin Fransa ile olan müna
sebatın tahkiminden ibaret bu
lunduğunu beyan etmiı ve netice 
olarak Lehistanın Fransa gibi 
sulhu arzu etmekte olduğunu ve 
fakat, her hangi bir taarruz teh
likesine kartı mevcudiyetini mu
hafaza etmesini lazım geldiğini 
ilave etıniıtlr. 

l\lüstenılekat nazırı 
Parfs 27 ( A.A ) 

Müstemlekat nezar t· t e ı neıre -
mit olduğu bir tebliğde Guadelo-
upe'taki teker fabrikası 'amelesi
nin ücret meseleıı yüzünden grev 
ilan ~ettiklerini beyan etmekte
dir. Ücretlere lbir miktar zam
medilmesine rağrnen silahla mü
cehhez olan grevciler fabrikayı 
muhafaza etınekte olan iki jan
darma ile iki nefere hücum et
mitler ve bunlardan üçünb yara-

etmekte lstiıı kaf etmtıtir. J 

''ukuu n1uhtcn1eJ vakaJar 
Santo Doningo 27 (A.A.) 

lamışla:dlr · Miktarları çok olan 
grevcilere karıı koymanın im
kansızlığı karıısında faskeri ku-

Milli meclisi toplamanın im
kansızlığı karıısında ıef irlerle 

konsoloılar vukuu muhtemel 
vak' alarm ınesuliyetinden kurtul-

mak için hemen riyaseti cumhura 

mahsus ikametgahı terketmesini 
reis M. Vaebuez'e tavsiye etmfı
lerdir. 

evel, ismet paıa b.ir ıtmendifer 
siyaseti düıünmüıtü. Evet sene
lerce Almanya da_ tıbkı böyle 

yapmııtı. 

Fakat, gümrüklerini,dahilt ka
nunlarını ıalahettlkten sonra. 

Halbuki, bizim için nakledecek 
vasıtanın en asri ıekle ifragını 

düıünmezden cvel, nakledeceğini 

sahillere yakın olan mıntakalar
da ıslahı ve asrilettfrilmesi la
zımdı. uzaklarda kuyular içinde
kileri iyi tesviye edilmif ıoseler 

1 

ve Devlet tarafından idaresi 
mecburi olmayan hususi kamyon
lar da götürebilirdi. 

Bu, samimiyetinden asla fÜp
he edilmemesi kaliyen zaruri 
olan bir misaldir. 

Eğer ,iıaretedilen noktaya vak

tile ehemmiyet verilmit olsaydı, 

ıüphesiz bu gün Türk (ziraat) ha
yatı kendisini kurtaracak vaziye
te glrmif olacak, idhalat ve ihra-

cat iılerimize kamil te'sirler 
yapacaktı. 

Türk parasının tespit edile
memesi, hala devlet Bankası 

teşkiline muvaffakiyet hasıl ola
maması mes' elesinin iç yüzünü 

buralarda aramalıdır. Daha açık 
ve çok ıamimi iki kelime ile ifa
de etmek icabederıe: 

Klf ayetsizlik! .. 
ARiF ORUÇ 

mandan ateı edilmesini emret
mit, neticede nilmayitçllerden 
birisi telefolrnuı üçü de yaralan
mııtır. 

l(atolik peskapen1 
Hong Kong 28 (A.A) 

Katolik piskoposu Versiglla 
ile rahip karavarfo ile bir çok 
hıriıtiyan Çinli Yingtag nahiyeti
ni ziyaret etmekte oldukları sıra-

' da esir edilmitlerdir. 26 Şubatta 
vukua gelen bu vak' anın faflleri
nin Kornüniıtler olduğu zannedil
mektedir. Esirler, dağa kaldırıl
mıılardır. Bunlar f çin hiç bir f id-

yei necat talek edilmemesine naza
ran akıbetleri meıküklür. 

Journal gazetesi 
Paris 23 (A.A.) 

Le, Journal gazetesinin Mad

rit'ten istihbaratına nazaran, M. 
Sanchez Guerra'nın vermit oldu
iu bir konferansın hitamında ek
serisi talebe olan 2000 kişi elle-

rinde kızıl bayraklar olduğu hal
de "yatasın cümhnriyct, kahrol
sun saltanat" nidalarile büyük 
caddec!e dolatmıılar, nümayftçi
lerle muhafı7. kftaatı arasında bir 
müsademe olmuf muhafızlar bay
rakları nümayitçilerin ellerinden 

almıtlardır. Nüm&Yitçilerden bir 
çoğu 12 kadar otomobile cebren 
binerek tehrln merkezinde Yaıa
sın cümhuriyet, kahrolsun kral 
nidalarile dolaımıtlardır. Bir çok 
mağazalar alelacele camekanları 
nı indirmitlerdir. 

Sosya]ist nazırlar 
Berlin, 28 (A.A.) 

Kabinenin aktetmis olduğu 
mühım bir içtimada Sosyalist na
zırlarla merkez fırkasına mensup 
nazırlar Mondenhauer'ın mali 
projelerini reddetmitlerdir. 

M. Tardiö 
->~<-

Paris 28 (A.A) 
M. Tardieu, bu sabah siyasi 

rical ile müzakere ve müta ve re
lerine devam etmittir. Ve bilhas
sa M. Bienvene Merkuetin, M. 

vMalvy M. Paun ruynaud ve M. 
Mağinot ile görüşmüştür. Muma
ileyh, saat 21,n 5 te N. Poincare
nin nezdine gitmittir. M. Tardieu 
ıaat 15 te teıebbüsleri hakkında 
Reisicümhura arzı malumat ede
cektir. 

Yung planı 
->~<-- ) 

Berlin, 28 (A.A· 
k•ke 

La Hey it:laflarını tel ' 

memuru Rayhiıtag meclisi encü· 

menleri Y oung planını kabul et· 

miılerdir. 

Ronıanya kabinesinde 
Bükret 28 (A·A) 

Adliye nazırı istifanaıneıtrıi 
kabineye göndermittir. Kabine, 

. -u· bu kararında ısrar etmemeıı ... 

maileyhten rica etmeğe miittefi· 

kan karar vermiıtir. 

J\lümessiller nıeclisi 
Vaıhington, 28 (A,A·) 

Mümessiller meclisi ınuhad· 
rin encümeni Amerika'ya gelebi· 

lecek muhacirlerin miktarın• 76 

bin kiti olarak tesbit etmfftfr. , • • tJ - , - ... ...- • ~ •• 

" yarın,, 
ve canlı 

yakında pek 
bir şekilde 

yeni 
çıkıyor 

Yalnız reklanıla değ·il, bilfiil en hayati nıes'elelerİ 
aradığınız şekilde « Yarın » da bulacaksınız 

" Yarın ,, büyük bir ıermaye Bundan dolayı ierek ıarl< 
mahsulü olmaktan ziyade de- gerek iarptekl ılyul tezahilr 
vamlı ve yorulmak bilmez bir lerf, umumi yilrüyüıü, medeni 
say neticesidir. Bunun için· keaafetin eztı kabiliyetine mu· 
dir ki onun inklıafı seri hatve- kabil mukavemet kablllyetfnfı 
lerle de~il, bati fakat esaslıdır. fırkaları, ılyaıi mücadeleleri 
" Yarın ,, cılar memlekete bo- birer makale He neıredecelf:ı• 

yadan ziyade öz vermek lstiyen Bu makalelerimlzt okuyan 
kimselerdir. Eğer matbuat de- kariler muhtelff devletleri ~e 
nilen mefhum beıert terbiye memleketleri öğrenmlt olacak· 
ve medeni zek~nın vücut bulma- lardır. 
ıı fse bunun yolları beynelmilel 
alf?mde taayyün etmitllr. "Ya- "Yarın,, ikinci bir yenilllc 
rın,, cıların timdiye kadar sar- olarak ta memleketimizdeki ff 

fettikleri mesai belki de bir az hayatını ve ltçlliAI tetkik et· 
dağınıktı. · mekle yapmıı olacaktır. 

Böyle olmamasına imkan Bundan baıka yeni bir baf" 
olmadığını kabul etmek te bir kalık ta harflerimlzin gelmek 
hakikattir. üzre bulunmasıdır. 

Bu itibarla henüz yeni me- Her halde " yarın " tasnifli 
saimize ve istediğimiz tekilde 
çalıımak devresine yeni girmek ve tasnifçi . bir .ıazete olmaia 
üzre bulunuyoruz. çalııacaktır. 

Y l ( Bundan makıat birinci de· arıncı arın Yarın) ı nasıl 
çıkardıkları her türlü tahmin recede meıgul olunmaıı tcaP 
kabiliyetlerinin fevkinde ve o eden bir mee' ele varken ıekf· 
kadar müvkül bir ittir. zfncf derecede bir itle meıgol 

" Yarın ,, ın yakında yapa- olmamaktır. Her halde okuyu· 
ca~ı yenilikler arasında bu gün- cular sekiz on gün sonra etle· 
kü dünya muhtelif memleket- rinde yep yeni ve bu günkil 
lerde si A t h ·· l l yası eza ur er e anlaıı- gazetecilik telakklıinden ayrı 

' la bilir· bir gazete bulacaklardır. -

=····························· " .......................• ~., 
: Kaçırıln1az fırsat : • .. " 
5 Çocuk Haftasında Himayei 5 5 Umit Yıldızı ! 
: Etf ale yardım memleketin refa- E : Her çucuk yurdunun bit 1 
• h k • : ümit yıldızıdır. Fakir ve kf Pl" 1 : a avuşmasını temindir. bu • • ıııı 
: fırsatı kaçırmayalım. : : sesiz çoçukları dütünen Hfma· 1 
••••••H•••••••••••••••••••••= : yei Etf ale 2 i nisan Çocuk flt>.f" I ! tasında yardım, bu ümit yıl· ; 

~ i: dızlarını sönmekten meneder• ,S 
lstanbulda (Yarın) gazetesi ••••••••••••••••••••••••••'' 

Dikkat 
namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesseye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır. 

Aynı zamanda heman İstan
bul (4243) e telefon edilmesi 
reca olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 

1 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etmiye
cektir. 

'--·------------~ 
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Milli reassüransm tesisine sebebi
yet veren ahval ne gibi şeylerdir? 

Dünkü nushadan devam) 

Bu mıktar tehlikelerin mensup 
bulunduAu sınıflara köre az bir 
tneblağdan baılayarak derece 
derece yükselir beton arme bina
larda haddi azamisini bulur. 

Sınai ve Ticcari teklikelere 
ait haddi mahfuzlar tehlikelerin 
Yanma kabiliyetlerinin derecesine 
göre az veya çok alur. 

Kumpanyaların sermaye ve 
ihtiyat akçeleri ılgorta attikleri 
•ermayelere nisbetle hiç mertebe
sinde olduğundan bir yanğın vu
kuunda iflA.s etmemeleri ve yahut 
büyük zarar görmemeleri fçin da
lnıa gurup halinde çalatırlar. 

Doğrudan dofruya veya reaı
Ürör ııfatlle çalııan kumpanya
ların ehemmiyetlerine göre gu
rup az veya çok kumpanyalardan 
nıürekkepttr. 

Alınan bir itin bu gurup ara
sında nasıl taksim edildiğini an
latmak için bir miıal aıöstereUm. 

Meıel& haddi mahfuzu aza
nı! 5000 lira olan bir tlreetin 4 
kumpanyadan ibaret reaaütör 
gurubu olıa bu guruba dahil o
lan kumpanyalardan birisi f arig 
firketın haddi mahfuzu nisbetln
de bir miktarı iklılde haddi mah
fuzun dörder mislini biride had
di mahfuzun yedi mlıli nfsbeUn
de mıktan reıı.ıüre etmek mec
buriyetinde bulunsalar o tlrket 
hır tehlike üzerine ıu suretle 
5000 + 5000 + 20,000 + 20,000 
+35,000 = 58,000 

Azami 85,000 lira sigorta e
dehtlfr ki bu nada lfmf t derler. 

Yukarıda beyan olunan limit 
bir mıntaka dahilinde ıigorta e
dilecek mıktarın haddi azamisini 
aöıterdi~l gibi bu limitte bir teh
like l\zerine bir ıirketin olabile
ceğı mıktarın haddi azamisini 
RÖsterir. 

Bu nevi reasüransa parti fiks 
denir. 

Birde bunun haddi mahfuzun 
hıuayyen bir miktarını tecavüz 
etmemek üzere lhUyarisf vardır 
lct ona da birinci eksedan derler. 

Aıırı tehlikeli tılerin haddi 
bıahfuzları daima ,.z olduğu için 
bu kısım tıler üzerine temin olu
nan sermayelerin ekıeriya bir 
kısmı açıkta kalır ve müşkülatla 
levzt edilır. 

Açıkta kalan bu kııma ikinci 
ekaeden derler ki yukarda retro
•eıyon bahıında göstertldiği üze
te hunlar az komüsyonla teezi e
dilirler. 

Muayyen bir nlsbet dahilinde 
hlecburi bir ıurette yapılan reıuı · 
•üranı muamelesine göre kendi
•ile temsil ellili gurupları nam 
Ve heıabına ve bir tehlike üzeri
ne 85,000 liradan fazla ıigo:-ta 
yapamayan bir firkete 600,000 
lira kıymetinde bir binanın si
gorta edilmcıl teklif olunsa ve o 
kumpanyada ihtiyari yani birinci 
ekıedan olarak lılerl tevzi ede
cek rea111ürörü bulunmasa o ıir
ket bu tehlikeyi ıu suretle siıor· 
lalar. 

500,000 liradan, evvela ken
dııının ğuruplarile beraber alabi-

leceği 85,000 lirayı ayırır geriye 
kalan 415,000 lirayı çalııtığı 
ıelılrdekı difer kumpanyalara 
lakıiın eder. 

Şu halde diier kumpanyalar
dan her birinin oldufu hlaae iti 
lakıim eden kumpanyanın kendl
•lne alık aldufu 85,000 lirayı 
tecıtvüz edemez buna rea11ürans 
-ıür Ploı derler· Bunda ılaortalıya 

• karıı yalnız iti olan tlrket meı -
uldur. 

Yukarda beyan ettl~imlz vec
hf le her kumpanyanın haddi ma
hfuz ile bir ıı üzerine alablleceil 
azami miktar bir olmaz sermaye 
ve ihtiyat akçeılnln çokluğuna 

h ddl mahfuzu fazla nazaran a 
olabileceği gibi kendi ğurubuna 
dahil olan reaııürleri~ çok~uğ~n
da bir 11 üzerine alabılec~ğı mık
tann haddi azamisini çoğaltır. 

Buna mlıal olmak üzere batka 
bir ıektlde tevzi daha gösterelim 
Yukarda gölllerildili üzere iti 
olan ıirket 500,000 liralık lıten 
kendi limiti dahtlinde olan 85,ooo 
lira için bir sigorta senede tanzim 
eder geriye kalan 415,000 ltra
yıda herbirlne 200,000, ıso.ooo 
65,000 lira olmak üzere üç ıtr
keti tevzi edip her ıtrketten al
dığı miktar nisbetlnde sigorta 
sahibi namına senet aldığı mik
tar nisbetinde sigorta sahibi na
mına senet alır ıu halde her 
flrket sigortalıya karıı ayrJ ayrı 
mes'ul olurlar buna koasürans 
derler müıterek sigorta elemek
tir. Bazı sigorta kumpanyaları 
yaptıkları itlerden sermayesi 
3 - 5000 liraya ve bazen daha 
fazlaya kadar olanları reasüre 
etmezler temamen 1kendllerlne 
alıkorlar. 

Bazıları da usul ve kaide hi
lafında it elde etmek için yaptık
ları tenzilatı ve verdikleri ko
müsyonları çıkardıktan sonra ba
kiye kalan ücretleri reaaaürörle
rin hesabına geçirirler. (Bu iti 
Piyos çok iyi bilir). Velhasıl 
reaasOrans muamelatının türlü 
türlü tekilleri vardır. Gazete sü
tünları hunu tamamile anlatma
ğa müsait olmadığından fazla 
izahat vermeden sarfı nazar edi-
yoruz. 

(Devamı var) 
--__ .... 

Ölüleri diri gösterip kili
sevi ve ı11ektebi rehine ol 

koynıuşla r 
Galatada Franıız (Sen Benua) 

kilise ve mektebinde müe11esata 

ait bazı emlak evvelce ıahıı namı
na kayıt olunmuı iken bunlardan 
bazıları vefat atmtıtir. 

(Sen Benua) Fransız mektep 
ve kilisesinin evvelce vekaletin
de bulunan mühtedi Hikmet E
min namı diğer Koço İliya is
minde birinin, kilise ve mek-

tep namına kayıt edilmıı, fa
kat eşhas üzerinde mukayyet 
emlakin sahipleri öldüğü halde 

muhtelif vesaiki taklit ve sahtele
ri surette tedarik ederek ölüleri 
diri suretinde gösterdikten sonra 

(ipotek) yani rehin ederek binler 
ce lira aldığı müddei umumilikce 
haber alınmıı zabıtaya havale 
edilerek tahkikata baılanılmııtır. 

Senbenuva Fransız klltse ve 
mektebi papaalarıda. eskt vekilleri 

mühtedi Hikmet Eminin kendi
lerinin haberi olmadı4ı halde 
ıahtekArlığa cür'at ettiğini müd
det umumiltAe blldirmiılerdir. 

Kezalik papaaların vekili iken 
azil edilen mühtedi Hikmet Emin 
efendi tarnfır.dan papaalar aley
hinde 60,000 lira zarar ziyan 
davaH ikame edilmtıtir. 

Ortada dönen bu iki taraflı 
ıhbarat ve davanın beı altı mil
yon liralık emlakin muameleıt 
kapattırılarak evkafa ait bir Çok 

I • 
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Köylüler içinde 
-ı-

Türk köylüsünün dertlerile 
samimi dilek ne duyğularıle meı
ğul olmak kadar zevkli, heyecan
la bir ıey görmedim. Son zaman
larda anadoluda bir tetkik seya
hatı yapmıı bulunuyorum • • Bu 
seyahatım eınaaında yaıadığım 
bir aylık hayat ümrümün en tat
lı demlerini teıkil etmiı bulunu
yor. 

emleket çiftliği hak ın ~., Zİa aat 
üsteşarı ·hsan Abidin B.in raporu 

«Bu sene zirai vaziyetimiz hasat itibarile geçen 
dört beş senenin vasatisinin çok üstündedir .. 

Büyük ıafiyetlerile vatanına 
toprağına cumhuriyete merbut 
olan vatandaıların kafası müm
kün mertebe nurlanmakta ve mi
desi muntazam bir ıekllde dol
maktadır. 

Köylümüz aç değildir. Yalı
nız köylü layıkı veçhile tenev
vür etmemfı oldufu i çf n içtima! 
hayatın düıturlarına riayet etme-
yor. 

Buda bir kusur değildir. 
Çünkü: cehlin koyu ne korkunç 
teıirterl henüz temamile zail 
olmamııtır. Türkköylüıünün avru
pa köylüsü derecesine frtika et-
meıi için azamt yirmi sene ister! 

İstikbal; büyük inkiıaf ve ıtf-
lalar vat Türklyenln temiz 
ufukların da cehalttt denilt'n 
müzlim ve kara kabuıu göreml
yecektir. Damarlarında ki milli
yet ve cinsiyet kanı gittikçe ha
raretlenen türk delikanlılarının 
f lkri, bedeni, ruhi faaliyetlerine 
hayret etmemek imkansızdır. 

İktlıat vekaleti ziraat Müıte
ıarı İhsan Abidin 8. memleketin 
zirai vaziyetile muhtelif iltihıal 

sahalarımız ve muvaffakiyetle 
idare olunmakta olan mücadele 
itleri hakkında ıu malumatı ver
miıtir: 

Zirai vaziyetimiz 
_ bu sene, hasat 1 Ubarile 

geçen dört beı senenin vasat~~l
nln çok fevkındedir. Şfmdılık 
ekme mevsimi çok müsait gitmek
tedir. Üç senenin vasatileri alı
nırsa' düıen yağmur miktarının 
fazla olduğu görülür. Hatta en 
yağmurlu olan klnunuevvel ayı 
dahil olmadığı halde bu ıen~ An
karayı\ 297 milimetre yagmur 

d - .. t-r Diğer vJlayetlerde uımuı u · 
de yağmur mlkatrı aynı nispette 

fazladır. 

Yağmur haberlerini 120 İstas
d n alıyoruz, dört sene 

yonumuz a it idi 
evvel iıtaıyon miktarımız a 1 • 

yağan yağmur miktarı kadar 
yağmurun mevsimi ve yağmurlu 
aünleri müteakıp ekmeğe müıalt 
tav günleri çok teıJr eder· Bu 
itibarla da bu ıene yağmur yağ
ması havanın mi>teakıben açıl
ması, topralın tava gelmesi ve 

h don olmamo11 zeriyat emen 
mıktarını çoğaltmıotır. 

Halk ta elinde tohum olduğu 

75 bin balya iatihıal etmifti. Bu 
sene yüz yirmi bini mütecaviz-

dir. Kezalik İzmir pamuk hasılatı 
itibarile geçen sene beı bin ton 

iken bu sene ıekiz bin tonu bul
muıtur. Yağmurların tahribatı 
olmasaydı (80) bin ton tahmin 
ediliyordu. 

İncir ve üzün1 
incir ve üzüm de fazlaca 

mahsul vermittir. incir (32) bin 
tondan (39) bini bulmuıtur. 
Üzüm, yağmurların tahribatına 
ra~men ieçen seneki hasada ya
kın olarak (54) bin tondur. Ge
çen ıene (45) bin tondu. Yağmur 
hasarından rnuhaf aza etmek için 
teten sisteminin tamimine alt 
tedabir Utihaz edilmektedir. 

En1raz ile n1ücadcle 
Bazı emraz ile mücadele, bil

hassa istihsal kabiliyetini tezyit 

tçfn çok lazım bir vasıtadır. Bu
nun fçfn her tarafta bir faaliyet 

vardır. Manisa, Kasaba, Salihli, 
Alaıehtr bağlarında ( balgam ) 

haıtalıgı namı ile tanınan 1 ki has
talık mevcuttur. Birili "Ôdemiı,, 

diğeri de "Hotilfs,, dır. İncirlerde 
de "EfeıUye,, dir Mütehaaaısımız 
bu mıntakaları gezerek müc de
le sistemini tesbit etmlıtır. Ada-

Bugün çılgın heveslerle evlat
larını okutmak atkının eılrl bu
lunan köylülerin baıf t zannedilen 
düıüncelerine hayran olmamak 
kabil midir ? 

fçin çok ekmfttir. Bazı mınta a-k nada ve Antepte çok tahribat ya-

Bu sefer köylülerin memleke
te taalluk eden hayat müzakere 

vem unakaıalarına da çok yakından 

larda hububatın nevilerinln blahı 

için de u~raıılmaktadır. Faaliyette 
bulunan beı istuiyonumuz ıslah 
etmlf olduğu tohumları tevzie 
baılamııtır. Mesela Adana (Layin ıahit oldum. bf 

Bu milnakaıalara köy okuma ekıpr~ıl) pamuk nev'inden 1' n 

ve eğlence oda11 aahne olmakta- okka tevzi etmlıtir. rar verilmfıtir. Bu mücadelelerin 
dır. Bu oda ayni zamanda umu- Adana pamuk tohumlarının 

pan "süne,, ye kartı mlhaniki ve 
kimyevi tecrübelerle buğday teb
dili, 1trpa zlraatlntn tamimi ve 

ıair süneye arız olmıyan nebatat 
zlraati gibi mi.ı a delelerden maa
da "biolojH • ., bir mücadeleye ka-

mi içtima ve dertleıme yurdudur. ıslahı ve tebdili sair ıeralt müıait 
Dumanı durmakıızın tüten bu olduğu takdirde ancak beı on •e-

oda da sabaha lcadar milli oyun- nelik haline gelmiıtır. 
lar tertip '! dilmekte ve hususi eğ- Orta Anadoluda mümkün ol-
lenceler yapılmaktadır. duğu kadar hububat tenevvil et-

i 1 Az mıktarda BilhaHa ramazan ayi koy ü- Urllmeğe çahıı ıyor · 
terin oyun ayıdır. olmakla beraber çavdar tevziatı 

Ramazanda açlığın tesirlerile yapılıyor. Kuraklığa uyması itlba-
dalğın bir vaziyete giren halk ile bu da çok mühimdir. 

mantar tabancalarla gibi bir birine r ltalyada erken yetfıen ( men~ 
hücum ediyor ve bir birlerini ) b Adayı getlrflmtıtir. Burıa, 
ananevi bir ıekilde korkutıyorlar. ~:l~alı~ Eskiıehlr, Gazi çlftligl, 
birlerinin ceplerine fare ve balık i 

1 
h iataslyonu, Dlyarlbc-

dı Edirne s a M bir koyanlan hesapsız r. d Cebelibereket, araf, 
Bu canlı köy aleminde ihtiyar- kir, A ana, iibelerlne baılanmıı-

1 d lhtt l Antepte iecr l h d bil lar gençlere genç er e yara- Hububatımızın 11 a ın a -
ra rekabet ediyorlar· Fevkalade tır · Anadolu için erken 

b hassa orta 
bir neı' e içinde geçen u zaman- kabiliyetinin ınklıafına 
ların lezzet ve kıymetini asla yetf ıme Ratıp mıntıkalarda 
Unutmayan ihtiyarlar giceleri na- çalııılıyor. k n kuv~ 

1" mukavemet, sa ı zarlarını maziye çevirip tatlı hl- haıta ı:a tanelerin mebzliyetl lı-
kayeler anlatup genç yavruları· vti~t;~:tinde mesaf tanzim ediliyor. , 
nın •ecaat htalerini tenmtye edf- 1 k bin· 

,, l d Geçen eene kurak ı tan yorlar. Hülaıa: köy ü a atlle me- T k da ı 
deni dünyanın milli ve medeni nlsbe müteessir olan r~afıa~t-

t k di i ihd h hububat nokıanını te emencelerl bızza en s a em hububatın ıalahına 
ediyor. ıı· ErlııXrııl mek, hem de k üzre (1180) ton ı şemse ın 'd d m eyleme . 

---.._ ... ~ac:---n yar ı h 1 dilmit ve tevzı 

K omonistler 
-~ 

Beyanname dağıtmakla 

bujday ft a e 
olunmuıtur · k 

d "ne haıereılne ar· Adana a su 1 d 
ti evvelki sene er e ı mukaveme d 

1 edilen Kıbrıs bul ayın-

esası "ıüne,, haıeresinin yumur
talarını yiyen "T elenqmos,, tes
miye edilen bu böceği hususi la
boratuarlarda çoğaltıp araziye 
bırakmaktadır. Bu böcek sUne-

nln yumurtasına yiyecc.k ve ve o
nu yetııtirmiyecektlr. Bu ıekli 

bizim narenciyelere arız olan 
hastalıklara da tatbik editoruz. 

Portakallarımızda da ponuklu 

bit,, teımiye edilen bir hastalık 
vardır. Bu hastalık gölülebiliyor. 

ltalyadan getirilecek " Novlüı ., 
namındaki bir haıere vasıtasile 
ayni ılatemde mücadele yapıla

caktır. 

Fındıkların1ız 
Mahıuliln bu sene azlığına 

dafr ıöylenen sözl .. rin bir çoğu 
gayri fennidlr. Bir mütehassısı
mız mahallinde tetkikatta bulun, 
muıtur. Sebeplerin mahiye ti hak
kında laboratuar tetkikatı henüz 
bltmemediğinden kat'i bir hüküm 
- ıimdilik- verilmez. Fakat her
halde sebepler tef hir edllmiotlr. 
Mahiyetl~ri hakkında lAboratuar 
tetkikatı temadi edecektir. 

Al& Evsat Edna nıeşguld urlar 
Serez, 27 (Huıuai) 

Buradaki komonbtler çok ıa
yanı dikkat bir beyanname da-

tecrübe · tlrilmiıtir 
(900) ton ie • 

dan da leketin muhtelif Buğdaydan 29 23 20 
Kezalik mem n'i gübre tec.. Arpadan 32 26 21 1 K. 

iıtmıılardır ! • · · 

emlakin muvazaalı bir ıurette 

satıldı~ı ıöylenmektedtr. 
Galata Beyoğlu, Taktim ve 

' l 1 bu paniialtı, pollı merkez er 
1 mühim sahtekarlığa alt emlAk 

meydana çıkarmak için tahkikata 
devam etmektedir• 

mıntakalarındla sru Orta Anado- Hurmadan 260 130 87 
rübelerl yapı ıyo · 

zlraatl de (25) y~ı·de Üzümden 180 ıao 78 luda yonca # 
-b edilip tamim olunuyor. "••••--9"----tecru e ~~ 

Pan1uk istilısalimiz r~~~~ FİTREYİ~ ~ ~, 
Türkiye pamuk istihsali bu ıe- ~ TA \ 1"\1 .ARE ~ 

ne çok fazladır. Beher balyeıl- >. CEMiYETiNE VERİNİZ. ~ 
nin vasati ılkleti (135) okka ol- ~ -~~~ 

~ mak itibarile Adana geçen ıene 
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Hayretler içinde kalmııtık. 

İsmail ani bir hareketle üzerime 
atıldı, hey deliml oluyorsun sen 
daha bize çok lazımsın dur baka
lım hele f uradau bir kurtulalımda 
seliimete erelim. Evet ben biraz 
geciktim lakin ne yapayım mus
taf ayı, buradan gittigten sonra 
bölükde bulamadım ça vuı kirlile
rini çamaıırcıya eletmeye gitti 

ded! vardım seyittim. oradada 
bulamayınca ıaıırdım kaldım za
tinizde biliyoeurnki bekleyorsunuz 
ne yapayım diye dütünürken oda 
çıka geldi bir l·cnara çekildik me
seleyi anlattım bu gece nöbeti 
seninmit bölük emini söyledi de
dim. Bu gece senin yerine ben 
nöbetçi olayımda sabah sen de 
benim yerime durursun çünkl 
benim sabah müstacel itim var 
vazifede bulunmak istemeyorum 
bunu aman Mustafa ne olursa 
aP.nden olur dedim. 

Ne ile razı oldu ama İsmail 
ben bunu yutmayorum sende bu 
gün bir başkalık var ülen yoksam 
evleniyon bizden glzleyon Mus
tafa dedim hiç ben böyle bir it 
ederlmde size haber veıemem mf 
yok vallah öyle değil diye aldat
tım ode kabul etti bende scyitdim 
ançak şimdi gelebildim zan eder
~em baıka btr düıüncemiz olmasa 
gerek artık ben gideyim tam sa
at birde nöbet yerinde hazır bu
lunurum olmazmı bey diyerek 
ters yüzüne dönC:ü muhip bir hey
kel gibi yapacağı kahramanlık

tan kabaran göksünü kaputile ör
terek bir birimize son defa daha 
bakrak uzaklaıtık demekki bü
tün tertibat bitmitdi her ıeyler 
yolundaydı. 

Vakti muayyene intizardan 
baıka çaremiz kaJrnamifti. Her
kesler yerli yerine çekilmf f Be
kir ağa zindanlarına ııüküti bir 
hal çökmüıtü bu sessizliği yırtan 
kalın sesli nöbetçilerin bağırtı
sından ba§lta bir ıeylcr işitilmi
yordu. Yasin ağa odasında uzan
dığı portatif kaı yolasında horul
duyordu. Buranın istap edemedi-

ği zavallılar Krokere , arapyan 
hanına doldurulmuılardi. Üç 
gündür harbiye nezareti meydan
lari kalpakları üstüne takılmıı 
ay yıidizlı asker ve zabitlerle 
dolmuıdu. Bunların Yunan kuv
vetlerile müıterek hareket ede
cekleri söyleniyordu. 

Muhalefet hükfımet böyle bir 
ordunun teıkilatı inzibatiye na
mı altında anadolu mücadelesi
ni yıkmak için alelacele Hızme· 
te sevkini istemiıtf. Ah ynrepbi 
bu nekadar kepazelikti bir dü~
man ordusunun harekatını tes
hil ve ona muavenet etmek 
üzere iki dindaıı bir birinin 
üzerine ıaldırtılıyordu ne kepa
zelikdı bu heriflerde zerre mik
darı akıl kalmamifmiydi?! 

İngiliz.siyaseti her gün kazan
d~ğı muzafferiyete birini daha 
~ave etmııu. Aynen müstemlike-

e tatbik Alman slyaıet buradadr 
tekrar olmuyordu. lıtanbut 

0 
_. 

nlerde bir mah§er yerini ,. gü-
yordu. Tam bu esnada "'1dın
derln derin top sedalan .a OZaktan 

f ıfiUIJyor-
du stanbulun bu halı .. 

d f • 1 aafleu 
için e fıtl en top ıedaJ 

arına ne 
mana Verllf rdL Acaba düvell 
ftflafiye donanmau marmara ea

hillerJnf mJ bombarduman edfyordUı 

bu sedalur, günbürtüler beni 
heyecandan çıldırtacak hale aok
muı tu. Ne olurdu f U i§itilen top 
sedalarına yıkılan hanumanlara 
mani olmak için bende Anadolu 
mücahitlerile beraber göksümü 
gerseydim tehayyülatın soıı had
dine varmıştı. 

Gözlerimi diktiğim kapı ara
lığından bir bat uzanmıt bakıyor 
bana haydi çabuk gel diyordu. 
Bu çehre yabancı değildi bent ka
çırmak isteyen arkadaıdı. Fakat 
niçin böyle açibünekfl olmuıdu. 
Sararmıı solmuıtu, iki saat için
de sanki değfımiıti. 

Ya vaı sesle vakit geldi dedi 
saat tam bir oldu. Haydi biz ha
zırız diyebildi. 

Amada tuhafdı demek arka
daı söylememi§ olsaymıı vaktin 
geldiğin~ bile bllmeyecekdim yü
rüdüm refikimin yanına sokul
dum koluma girdi oradan çıkma
ya firar mahalline doğru yürüme
ğe baıladık kesilen parmaklığın 
bulunduğu yere vasıl olduk hiçbir 
kimselerin haberi yoktu. 

koridorun geçif yerlerindeki 
odalardan horultular öksürükler 
geliyordu Kim bilr bu teıebbüsden 

onlarda haberdar olsaydılarda kur
tulsaydıle r nakadar iyi olurdu. 
Ayaklarımın ucuna basa basa 

parmaklıklara el uzattık . He.ki
ka::en karnımda bir harika vardı 
Adem oğulları neler yapmağa 
muvaffak olmazlardı. İki parm 

ak kalınlığindakf koskoca demiri 

nasıl Kesmiılerdisanki bir kaç dafa 

lar tunçlaçmıf demir kesmiı kah
ramanlardı. Dişarda bir gezinti 
vardı. Buda ki:ndi. ıakm İsmail 
olma1ıındı. Kibrit aklıma geldi . 

Cebimden kutuyu çıkardım için
den bir kibrit alarak çaktım. Bu 
bizim aramızdaki parula idi dıt ar

dan da hırıltılı öksürük derhal 
mukabele etti. Ohalde İsmail gel
mi~ bizi bekliyordu. 

( Devamı var ) 

Fransa-l~usya n1ünase
betleri hakkında 1'1. l·ar

dicu'niin söyJedildcri 

ikinci devre dün başladı 
Dün lik maçlarının ikinci 

devresi başladı. Haftasında gayri 
tabii bir netice verdi. Onun için 
Bu devrenin maçları birinci dev
re maçlarından dnha heyecanlı 
ve .süprizll olacağı ıtmdiden an
laıılmaktadır. Bunu dünkü Gala
tasaray-Beykoz maçı da pekftla 
iabat etti. 

Öyleden evvel ikinci takımlar 
maçında Fener bahçe - Vefa ile 
2 - 2 ye berabere kaldı. Galata 
saray da Beykozu ı-o yendi. 

F. 11ahçe - Vefa 
Hamdi Emil bey Jdare etti

ği bu Maç Fenerin :hucumu ile 
başladı· daha ilk anlarda Vefa 
sıkıımaya ba§lanıııtı. 

Kaleleri önünde dolaıan topu 
bir türlü uzaklaıtıramiyordu • itte 
böyle sıkııık bir vaziyette Fener
den ilk gölü Yedi. Beı on dakika 
sonra yenilen gollerin ndedi iki 
oldu. Bu iki galden sonra Vefa 
biraz canlandı ve güzel hucumler 
yapmağa baıladı. Fakat Vefanın 
muhacimleri bugün hiç muvaffak 
olamadı. 

Bütün fırsatlar fener kaleli 
önünde heder olup gidiyordu.Fener 
bir hücum esn oında bir gol dab a 
attı. Vefada penaltıdan bir sayı 
kazandı, birinci devre a-ı Fenerin 
lehine bitti. 

ikinci devrede v.,fa daha can
lı oynamağa baıladı mütemadi yen 
fenerf ııkıtlırdı fakat yukarda. ı 
söyledigimfz glbı Vefa muhac.iıxı .... 
leri hiç eyi oy:::ıamıyorlardı. Dev~ 
renin sonlarına doğru Fener dör- . 

düncü gölü de attı. Oyunu 4.. 1 
Fener kazandı. 

* Fenerliler bu maçta güzel , >y-
nadılar. Yalnız Zeki ve Kıt dri 
çok •ert ve faollu oynayor :du. 
Hakem bu faolleri göreceği l erde 
boyuna "Ofsayt ,, çalıyor du , ama 
siz diyeceksiniz ki nasıl .olu•r futbol 
heyet( reisidie böylr ., o'tmaı;na 
ragmen dünki maç g astermiftir ki 

eyi idare etmek f çln , futbol hey • ti 
reisi olmak kaf i' ,..eğldit. 

Ga1atasar -av-l3e)1koz 
.... ol 

Ehemmiyr .,tsiz ~annetdlğimfz 
bu maç hiç• fi urnit ettiğimiz gibi 
olmadı. P .. .l fa Beykoz takımın-
d ,.,r ue 

a a<l kıllı bir tebeddülat 
yapn- ...&ma 

Al~b 

Paris'te çikan rusça "Posled
niya Novostin gazetesinin 3 Şu

batta M. Tardieu bir yığın dahili 

mes'eieler hakkında hükumet ek- ı 
seriyetle müzakerelerde bulun
meıtur. Paris meb'usu Eduard 
Sulye, Baş nazıra ~u suali ver
miıtir: 

- "Paris §ehri ahalisi · 
na size ıunu sormak is•· 
Siz jeneral Kutıpof'~r 

mesı münasebetile, 

B\tna mukabil Galatasarayda 

4atn taktmfle çıkmııtı. Bu oyun 
her ne kadar Galatasaraym ha

" f kimiyeti altında geçdisede Beykoz 
mudaf aasının enfes bir oyun oy
naması Galatasaray muhacimle-

. h de·•rede ancak birer gol 

yet münasebeti · 
ortaya atmak ~rl 

.ayotum: 
.. ı kaldırıl-

Fransız·Sov-

mes' elesini 
(ıttyor musuuuz?,, Tardiet• 

mittir. ~ buna ~u cevabı ver-

dır. · .. Or ·tahkta ikl mes'cle var-
f'' Bunlı .rdan bll'i Kutipof mes'-

Aesfdlr. 1 3u it hususunda tahki
kat zabıt a tarafından yapılmak
tadır ve ben buna dair malümat 
vermelr t o· ., ' ~ mazurum. ııı:er mcs -

ele de Sovyetler ittihadile Fran· 
111 

ar asında siyasi münasebet 
ınea'• 

lesidir. Belki hu mes' ele yal
nız 
del# f ransız milleti mikyaısı nda 
edtf l, beynelmilel mikyasta hal-

.ir. Hatta diyebilirim ki bu 
78' fi' •DiZ Avrupa'ya alt mes'ele de-

l, alemıümul bir mes' eledir. 

rıne er ... 
tt d 1 Ve bu gollere onlarda a ır ı ar. • 

t da 111ukabele etmek sure
aynı arz 

tile. 
Bu oyunu Beşiktaılı bir oyun-

cu idare ediyordu. 

* 
Bu maÇ zeınan zeman tehlt· 

1, 1. b" nzara arzedfyordu. Fa· 
~e ı ırına 

k t n bu hale dökülmesine a oyunu 
sahadaki oyunlar sebep olına-
mıstır. 

Galatasaray• çekemiyen bazı 
baıı bo~lar vardır ki, Galatasara-

ı r oyununda hazır bulunur
yın ıe 

lar oyunları asabllfittlrme~e ça-
hıırlar. Bu zavallıların hangi ku
lüp mahsulü oldu~unu ıöylemeğe 

1 
bilırlemki lüzum var mı? 

A. Cevat 
J Dün Kakıköyünde ikinci kil-

,P>f!Jii~ _h ab ı_rmı,;, 
1> ' 

Naciye hanınun saçını Halı)· I aşırnıışhır arrı~ 
haşın1 yolnltış1ar kaçıranıanıış]ar .ı.ı 

Ü S it ısııılll"' 
sküdarda Selami Ali mahal- Kapalı çarııda a l• ~ 

lesinde Hoca hanımın evine mi- bir sabıkalı arkadaf Hasan 
HrP1 fil 

safir gelen Naciye hanım kıs- hah çalıp kaçarlark~n cu 

kançlıkla Hoı.::a hanımın oğlu ~ut halinde yakalanm_ı~1~1 • J~' 
Hayrı tarafından bıçakla tehdit lranlı Ali efendının e 
edilmtıtir. sesini çalınışlar ~ 

Aynı ·ıamando. gelin Naime · 0 lrı 
h Valde hanında otura f 
anım ta·ıafındaıı Naciye hamm:. ı Ali efendinin odasına hırıı:ı ~ı( 

pencere demiri ile başı yarıld:ğı miı elbise ve sair eıya ~bP 
gibi, kezalik çakır Fatma tara-
fından da saçları dibinden kesil· 
mittir. 

Canını bu evden giiç kurta
ran Naciye hanım baygın bir haı-r; 
<le polis merkezine haber vermiş 
tahkikata başlanılını§tır. 

Dayak cennetten çıknıış 
Karaırümruktc arabacı Süley

man oğlu 15 yaşında İbrahimi 
yaramazlı]{ ettiğinden bir direğe 
bağlıyarak bayıltincıya kadar dö\i'
müş ve (dayak cenelten çı .. tmııtır!) 
diyerek başını yarmı§tır. 

Çocuğun ha,ıi fena olduğundan 
tahtı tedaviye alınmıftır. 

Bo~tana bastı <liyc çakı 
saplan11ş 

Sütlücede tapa fiabrilmsmda 
müatahdt?m Re fct efendi ok mey
danı bostanlarmdan geçe:."ken 

bostana bashğını behane ederek 

bir Anıa vvut çocuğu tarafından 
çakı ile cerhedilmi§tir. 

ot.on1ohH çarpınış, 
öldün11üş 

Köprü':latıında '2290 numaralı 
otomobil Zekeriya isminde birine 
çarpmıs sol bacağuıdan yaralan
mıı mecruh kazanın akebinde 
vefat etmiştir. 

Polislere hakaret ( tnıiş 
Küçükpazarda oturan ıır..bıka

lı Sabri sirkat-ve zabıtaya haka
ret mes' ekeıinden mahkum oJdu
ğundnn, kendisini karakola:. davet 
eden memuriycne hakaret etli
ğınden yakalnnmış malıkı~meye 
verilı:niftir, 

l(açakçı Koc;o, vakavı 
ele vern1ı~ ., 

~ 

Dolapderede meyhaneci Yu
nanlı Koço kaçak rakı satmakta 
iken İnhisar ve zabıta memurları 
tarafından yakalanmı§lır. 

Kaçakçı Koço kal'akola götü
l'ülürken komisyonçu Ligor me
nıurl~rına karşısına çıkarak val
desi Aleksa ndra ile beraber polis 
merkezinin önünde hakaret ve 
yaygaraya cüret etiilderinden her 
ikisi haklı.ında tahkikata batılanıl-
mııtır. 

Naciye H. ı da çarpn1ışlar 
Süleyman.iyede oturan Naciye 

hanım Mahmutpaşadan geçerken 
bir ıahsı meçhul çantasından 30 

lirasınını çarpmı~tır. 

Bu soukta paltosuuu 
çaklınnış 

Beyoğlunda İstiklal caddesin
de, Karahisarlı Salih paltosile 
muıambasını arnbnsının üzerine 
bırakarak, Turkunz lokantasına 

girip çıktığı sırada çalınmı~hr .f 
Galatada serseri takımından 

sabıkalı Ahmet, Eyupta polis 
Remzi efendinin ahirinin kapuanı 
kırıp girerken cürmü meıhut 

halinde yakalanmııtır. 
~-

me lik ınnçları da yapılmı§. Üs· 
küdar Beylerbeyini B-2 yenmittir 

Ka, Eyipte T. I~umkapile 1-1 

berabere kalmııtır. 

mııtır. 

Çalarken tutulntUŞ 
41 

Unkapanmda iue Bey c~ 
sinde bakkal Nikonun dükk bil 
botla gezer takımından />. ,'I 
girmif, bazı etya çalarken 1 
lanmııtır. 

"roslaşnuşlar... 
/ 

Evvelki gece Beyoğlund• , 
camiinden geçen ıoför Airl~ 
tomobili He Bursa soka~• ( 

kartıaına çıkan toför lsrıı•1~ 
tomobfli müsademe etmif Jı 
ldside hasara oğramııtır. 

Nufusca zayiat olmarıııttıı'' 
Çatal kaşık aşır111ıŞC' 
Üsküdarda Kotü Yolun!'~ 

2ayirli Mehmet beyin kol ",J 
h · · - - tal 1' ırsız gırmıı, gumuı ça 
ve saire çalmıttır. 

\'alıya girnıiş]ef 1. 
Y eniköyde Subhi beyin 1J 

sına gece hırsız girmif, 111&1~ 
etya çalarak deniz taraf 
kaçırmııtır. ~ 

Ateş çabuk bastırıl~ 
Üsküdarda Nuhkuyuı&J ,1 

desinde kabile Muammer ~; 
mın evinin üstkatından atel 

mışGa da söndürülmüstür. / 
- __ ...,,.,..~...,..-~ ı 

l"'iirkiye T'ürk FrB?
51 

dostluk nıuahedeS~ 
Türk Fransız dostluk'. UI_' 

ma ve hakem muahedeıin1 / 

landığım haber alan türk g~ , 
leri ve bunlardan milliyet 1-' 
memleket arasındaki ınün•' ~ 
tın bir sıkı takarrüp vaıfıtJ' f' 
ründüğünü memnuniyetle lı' 
diyorlar. . il 

An karanın salahiyettar ıtl 
1
/ 

fili muahedeyi sulh için f~~ 
dikkat bir hadise gibi ıe 
ediyor. l 

. k ti" Muahede, ıkt memJe e tl~P 
messlller=nce maauükrarı ~1o1 
edilen fili takarrübü tetviÇ e (ıll 

Yugoslavya ile n1üz8j{t' 

bitti ~ 
Hudut mmtaknsı yeri:~ 

memleket hudut üzerinde 1 tıbaı 
ve nezareti çoğaltmağı tı~ ı' 
ediyorlar. Protokollar bıı,O ıe'" " ' zalanacaktır. Yarın a\'ra bb' 
edildcektir. Sarp heyeti Jll~r~,ı' 
sı çarıamba günü Belgrad " 

ket ddiyor. ·Je( 
Bulgaristan'da vergı 

"Narodn iazetesinden ~erf'~ 
Malive n(lzırı eınlAk terfi' 

tadiri kıymet umum neti':ır (1 

artık hauırlnmıştır. 92 ıe e•t? 

4219 köy ki ceman 4311 ~ır· 
mahaled vergi tarhedtlrııif bllt 

·ı a ' Ron1anyada intı 1' 
den: vr " Zora n gazeteıin .,.,. 

Bükreı 4. il (telefonlıa) ıl 
l • . . . zalar• 
ayet meclm ıdare a kti'' , 
habatı yarın icra eclilece 1L,~ l ınt ı• -"'' 

Oldukça tecllt 0 an ,.,ır, 
tı meclisi kurbansız geÇ e ~ 

ktul ~ ~· Şimdiye kadar 4 ına dilııtif 
çok yarala mUıahede e 
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BEKTAŞILIK-SUNNILIK 1 

ŞİİLİK VE FARKLARI ! .. 
ARABİ, F ARSİ, ECNEBi ESERLERİN T~KI
XİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRiKA 

~§§§~~~~-32-~=~~~~~ 
B du ile kvvetlendlrdl · unun tercemel halini yapan t rünmeyen or 

ehli ıünnet kitapları : ve allahın kelJmeılnl ali etti 
ilah aziz ve hakimdir.) 

- Merdan, hazreti Peygam- a Ayeti ıerlfeyl tahUl edelim : 
bere nazil olan vahilerl yazarken d 
6tede beride, lsUb••lar ediyor ve 1 Peygambere yar ım et-

- - meteniz Allah ona yar-"Bir Peyıaınber de benim, banada ı ki k.e.fı 1 
dlm eder. Na11 a. r er onu Cebrail geliyor, ben vablleri lıte- ki 

cl'itm gibi yazarım,, diyerek baz- Mekkeden çıkardı arı zaman 
reli P x b 1 L.-- ı..__ yardım etti. ey.anı er e -.a lstiuz.a e-

2 
Hazreti Muhammet E-

diyordu. Hatta Hazreti Peygam- - bubekirle Garde idi. O 
ber tarafından kowldu. zanıan Ebubekire dedi kl kork-

Blrlncl, ikinci halifeler zama- ma Allah bizimle beraberdir. 
Dlnda da, Medineye ayak atama- 3 O zaman allah ıeki-
da. Bu adam da ıehabeden delil - ııeıinl peygambere 
midi? Bu da yıldızlardan biri• indirdi ve peygamberi görünme-
midir. Bu da halkı dotru yola yen bir ordu ire kuvetlendfrdf. 
aBtGrenlerden midi? 4 Allah klfirl atalı lttt 

K ' ~ k ke tu 1 - ve allah kelimesini ur anı kerimi o ur n, f 
&Jeti dikkatle oky~nz. ya Itfuham yani allah adamını alt etti. 
illet, ıana miinafıklar ıeldlil Bu ayeti birlikte okuduk bu-
Z&111an dediler ki : "Biz ıabadet nun matlulunu izah edelim. 
ederiz: Sen allahJn Peyfamberi Birinci: Allah diyor ki: siz 
•lıa Allah da ıenln peyfamber ol- peygamberlere yardım etmezae
dtlfuna tahadet eder. Fakat, Allah nlz Allah ona yardım eder nite
baCinafıkların yalana• olduklanna kim ıarde etti. Bundan Allahın 
.... tahadet eder • " maallndekı yardımının yalnız peygambere 
•reu ıertfeye ne buyuruyorsunuz. ı ait oldufu görilliiyor. 

lıte ikinci : Hazreti Muhammet 
Sunnl dedi ki Ebu bekırle bırlıkte bulundugu 
Fakat bu 16yledlklerlnlzl, ku

ran nakıeder. kuran hazreti ebu 
Bekir hekkında ıerahah kat'ylle 
onu methetmektedlr. 

Şii: 
- L6tfen bu meth ayeslnl 

t6ıterebllirmlılnız ? 

Sunnl: - Elbette, töbe sure
llııln kırkıncı ayeslnl merak 
bul'Uruyorsunuz defllml ? 

Bu ayeyl dlkkatla okursanız 
Bununda Ebubekir hakkında bir 
lll•Uh olmadıiını ıörecekslniz 
Arzu buyrulursa birlikte okuya
lı111: Suret tube &Je kırk: ( illa 
lanıuru hu meserebu allahu ltze 
abre cebu tla ahir •.• )-( resule yar
d11n etmeseniz onu klfirler 
"llekkeden,. çıkardıklan zaman 
OQa allab yardım etti garda ol
dukları zaman ikisinden birı 

(liazret1 Muhammet yanında kina 
d~ld: 

(korkma allah bizimle bera
berdirr. O zaman allah sekineılnl 

-:ııun üzerine indirdi ve onu gö-
22:::::: • 

zaman Ebu bekire diyor ki, 
"korkma Allah bizimle beraber· 
dır.,, 

Demek Ebubekir korkmut•• 
Üçüncü - O vakıt Allah Pey· 

ıamberlere çektlmesinlnl indiri
yor ve onu takviye ediyor. 

Dördüncü - Allah kafiri al
çaltıyor. ve Allah adamını ali e
diyor timdi Ebu bekır Allah ada
mı ile neden burada Allah hep 
Peyıamberlerden bahsetti ve hiç 
onu kale almadı ? ona sekine
sini emdirmedf. 

Ve onu kunoetlendlrmecli. 
Sonra Allah adamı ldise neden 
korkuyordu ~e daha ıonra Ebu
bekirln korkuıu günah (mı idi; 
badet mi idl? mademki h>eygam
ber ana korkma diyordu her hal
de ibadet delildi çünkü peygam
ber ibadetten kimseyi men etmez 
öyle lae gtlnah itleyordu allah 
adamı neden gunah itlesin 
bir de ıene tube suresinde 
ki yirmi beı ve yirmi altıncı 
ayelerını okuyalım. 

Bu ayeyi ıerlfelerinde buyu-

YARIN 

ruyorlarkl Allah ılze ~ok yerler 
de hatta henin aününde yardım 
etti benin aünü çoklupnuz sizi 
gurure dütürmütken çoklupnuz 
ılze bir faide vermedi korkunuz
un d6nya size dar geldi arkanızı 
cezirdinlz kaçdınız. 

Allah sekmeılnl peygamber
lerine müminlerine nazil etti ve 

onları ıörmedlilniz askerlerle 
kuvvetlendlrl itte ıöriilGyor ki, 
gar ayeılne temamlle benzeyen 

bir aye de kuran hanın vak'aılDI 
tasvir buyuruyor. Bu aye tetkik 

edlldlfi zaman ıörillGyor ki : 

1 Siz hanın ,OnGnde 90k
- lufumuzdan kibirlendi· 

biz peygamberi bırakarak arka
nızı dönüp kaçtınız buyuruyor• 

2 Allah peygamberleri· 
- ne ve m6minlerlne ki 

peygamberleri bırakıp kaçmıtlar

dı seklneslnl nazil etti. Ve onlan 
ıöremlyecek bir ordu ile kuvvet
lendirdi. 

(Denmı -.ar) 

·····························= ! Emniyet çenberi İ 
: Memleketin yavrulannı bil- • 
; gili, gürbüz yet11Urmek, " Ya- 1 
• • • nn " emniyet çenberl altına 1 
; almaktır. Çocuk baftaıında I • • ; Hlmayei Etfale yardım bu çen- 1 
5 beri kuvvetlendirecektir. : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
....................... 

EmlAk ıa Eytam 
Bankası 

Sermayesi 20,000,000 Türk lirası 

İNŞAAT •• BML.lK 

üzerine müsait teraltle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelata 

lstanbul Şubeıl Bahçekapı 

Telefon lstanbul : 3 9 7 2 

.........................•.• ., 
: Bir 01üadele : 
• • 
: Bakımsız yavru, Lakaydl ' : 
• • ; Bahtsız yurt. 1 
1 Hlmayel Etfal, Millet Yardımı, 1 
1 Meıut memleket 1 
=····························· 

---: 

Tefrika numarası:25 

_Size IUmadım vardır. Ar- l Gzerlne •elam vennıı, dıtarJya 
Jc.claılarınız (R) (H) (M) (S) Bey- çikmıttı. Vaziyet, Hakikaten müı
ı., •n skide memurlanmızdır. knl idi? Tabii aabab olunca Kara 
l'•kat ılze kat'ı olarak yann akta· Kemal beyi bulmak llzımdı. Bu-
lba kadar mnhlet veriyorum. lamayınça da mahcup olmak vardı. 

- Klfldir, Beyefendi., akta· (Z) Bey odasına gltmlıtl. töyle 
llaa kadar Kara Kemali burada biraz uyku kestlnneıe ihtiyacı ol-
1'1zzat lsUcYap edecekılnlz efen- duğunu hiHedlyordu. Fakat uyu-
4hn. mak ne mümkGndü ? 

Ekrem bey - Görelim. Fakat Şu Kemal beyin tevkifi emrt,· 
tlzGnGzG ıenet bıtac:atım! bu gece bir fey Yapmaya muvaf-

- Senet olaun efendim. fak olmıyan polis memunınu çok 
- Pekal&, ben de ana g6re düı6nd6rüyordu. Ah .•• Bir defa 

-tılıac•p. ( Z ) be,, PolU aabah olaaydı .. Sabah erkenden, 
lllldGribaGn bu kat'ı keıtirmeıl Kemal beyin uirayacalt yazıh~-

J -

nelefl tetkik edecek, ayrıca Ke
mal beyin dost ve akrabalarını 
buldurmaya çahıacak onlardan 
behemal bir ip ucu bulacaktı. 

Bakalım, netice ne olacakb? 
( z ) bey. bir tGrMl uyuyamıyor' 
sabahleyin ite nereden baılaya
c:atını dOtünüyordu. Her teyden 
evvel ( meıadet ) hanına utramak 
oradan tetkikata batlamak isti
yordu. 

(Z) bey, böyle dütüne dütGn• 
oturdufu koltuk Ozerlnde ıızmıı
ta. Sabah olupta, g6zlerlnl açınca 
Yakıt haylı ıeçmiıtl. Saat doku· 
za ıeliyordu. Dokuz buçup .Wt
ru l4bklkat heyeti arkadaflan 
(H) (M) (S) (R) beylerde ıelmlt· 
lerdl. Bunlardan R bey heyetin 
reisi ıibl bir teydl. Z bey ıece 
ıeçen maceraları arkadaılarına 
lzahettl. K. Kemal beyin izini 
bulmak pk miildd olduiunU 
&Dlattı. 1 .. in 

4ııbdatJan, Kema ~ 

Kaç 
Hutabanenln husuıi odala

rımn blrlncle beyaz sarplar için
de inleyen bir basta vardı. Acaba 
bu kimdi? Erkekml yoksa kaclın
mı? Merak etmeyiniz t6Jleyeytm 
bu basta Şltli yıldızlarından Be
diadır • GüzellJll ve ıeytan fettan
lılı sayeıtnde binlerce erkekler 

. avlamıı nice aile ocafı töndG
rmiltUlr. 

Birden inleyen hasta gözlerini 
açıp etrafında klmıe göremeyince 

ce zile elini uzatb kuvvatsJz elle 

diitnaeye baıb içeri ıtren ıen~ 

hemıtreye: 

- Kuzum dedi bana Refika 
hanımı çafınrmıunız. 

- Daktilo Refika hanımı mı? 

-EYet 
Bedia derin bir nefes aldı 

yattalı yerden kımıldanmadılı 
için baycık bir azap çektill yil
zlnden belliydi. 

Beı dakika sonra Refika H. 
ıeldl. .. 

- Refika Hanım. 
- Efendim ••• 
_ Doktor yok deillm17 
_ Şimdi Erenk6ye gitti, bir 

haıtası vannıtta. 

_ Demek boısunuz •.. Zeki• 

- Yok oldukca itim var fa
kat bundan ne lıtedllinizl öl-

renmek için geldim. 

- Refika hanım ılzden ufak 
bir ricam var. 

- Eatafumllab ••• 
- Ne kadar olsa kadınunıs 

ince bir lca..,.a•• ~ bir ru
hunuz var. 

~ ~~Y~;~. ı:.ımdan binlerce 

macera geçti, bende iyi aile
nin maıun bir kızı tek evladı 

idim fakat aldatıldım Refika 

Hanım 

_ Hel'kesln batından ı•~ 

ıeydlr Bedia hanım. 

D k ılzde aldabldınız - eme 

ha. E t aldabldım fakat tim- ve 
dl ıözlerlnt dört açıyorum. 

_..ı 1 Bedia keılk keılk Su.au ar 
öksGrdO sonra devam etti. d 

- Aldabldıktan sonra ben e 

1 baıladım, ve elimden aldatma a 

bulunabilecefl yerleri dütünO~ 
taıındılak. (Z) Bey ıiyul me • 
murlardan (E) Beyi çafırtb. On: 
da kendisi ile beraber çabtma 
Ozre hazır bulunmaıını söyledi. 

(R) Beyle arkadaılan, (E) 
(M sadet) hanında taldd· 

Beyin e l 1 temiz etti
kata devametmes n 'mura da 

B k açık,az ıne 
ler. lr aç • ttl~ 

l a-ı0 te nl• e ••• Kara kema uv7• derdi-
. k tlere ve depolara ,an 

tir e 1 derhal yeni aldık-ler. Memur ar' 
lan vazifelere kotmutlardı. 

CazlnklO (C) bey açık göz bir 
dl He•et 0 sGn tevkif memur 1 • ı l 

edilenlerin lıtlcvabile metıu 

ba la-·lık zaman(C)bey olmala t ..... 

b k ılvll ıle polis müdtrt-de lr aç M 
d aynlauıtı. aeıadet J•tla en k 

laa--a plec:ekti. Fa at arada o 
kadar kurnazca hareket etmek 
lbım ıeliyordu kl,küçük bir ted
blralzlik, Phemmlyetslz bir lbtl
,.tazlelc, beqeyt meydana çaka-

Sahife 5 

tane 
ıeldıtı kadar onlardan intikam 
aldım. 

Ônüme ıelen armudu saydım 
ve tabn 10yundum fakat onlar 
bu pek pahallya mal oldu. Her 
ne iıe timdi bu halde bulunmama 

sebep o tersem yaldızcı zade de
illml. 

- Yaldızcı zade mi ? amma 
ona o kadar ı6ylemeyinlz yaldızlı 
zade olmaıaydı ılzl buraya kim 
sokardı. O kadar alicenap bir 
zat ki •.. 

- YaYrum (Örüyorum tecrü
beniz pek az ••. Beni buraya o ge

tirdi fakat biliyorıunuz bu halim
de ıebep o olmuıtur. 

- Biliyorum. 

- Fakat tamam deill ne ya· 
payım rol icabı bana ne derlerae
onu yaparım itte ıeçen ıün yal
dızcı zade beni kendi otomobil 

ile kllyosa aötürdü, epl ellendik 
oldukca lçmlttlk. Bana dedlkl 

- Bedlctm tu kayanın üst6ne 
çıkta ıeni bir deniz kızı gibi sey

redeyim hayır diyemezdim çıktım 

çıktım ama muvazeneml ıayıp 

ettim 'fe yuvarlandım. onun dedlll 

pbl oldu beni heman ıtydirdl Ye 
buraya ıettrdl. 

Çok büyüklük elmif baıkaıı 

olsaydı bırakır kaçardı. 

Yine sustular. Beclla yorlun 

yoriun baltnyordu. 
- Refika Hanım ıizden rica 

ettlltm t•Y baıka bir aGn ayin 
on yedlıl deif lmi? 

- Evet. 
- Ôyle lıe ben anne ola-

c:alım ••• ıörGyonunuz ya elle
rim baslı ılzden ricam çocu· 
tun babasında aGzel, anne afı
zınclan acıklı bir mektup yazma· 
nızdır. 

- Peki hiç merak etmeyiniz 
timdi yazanm. 

Minnettar kalanm 
Refika hanım 

Refika tam kapıdan çıkarken 
ıordu. 

_ Afedenlnlz mektubun kaç 
dane olmaıını tıteyoraunuz. 

SA.iP MUHl'111N 

rabilecek k6tG bir vaziyet haııl 
edebtlirdl: 

O kadar kornazca hareket 
etmek llzımdı. Açık göz memur 
dolru mesadet hanına gftmı1u. 
yanındaki memurları c:Lfanda 
bıraktı. Oıt katta merdiven ya· 
nındaki odacılardan birine ya
vatça sordu: 

- Kemal beyefendi buıün 
ıeldiler mi? Bir m~ktup var, bu
nu acaba kime veraem... Dedi, 
ıuıtu. Kapıcı: 

- Ben bilmem. 
Cevabını verlı ken, birdenbire 

merdivenleri çıkmafa çalaıan çe
llmıiz uf ak tefek birini ıöıterdl: 

- lıte efendim. ıu yukarıya 
çıkan adam bilir. Bir defa ona 
sorunuz! Dedi. 

- Haılp aıa •• Bak sizin Be· 
yefendiye bir mektup Yermiı. 

Diye ıeslendi. Kapıcının Ha· 
slp A,a dedlfi zalfçe çellımls 

~ 
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TÜRKİYE SANAYİ VE ~iAADİN BANKASİN1\ AİT 

yerli mallar p a z a r ı· 
Bu gün gece saat ona kadar açık kalacak, dairelerinde Millet ve Memleket 

fabrikalarınin türk zeka ve işçisile imal edilmiş güzel ve sağlam emteasını vatan
daşlarıne arz etmekle günlerden beri vaki büyük teşvik ve rağbete mukabele et-

• ..,.. meğe çahşacaktır. · • 
. -· ' . .. . . ' . ~ . .. -·. . . . ................. im= ....... HW' BE 'pn H'ı * • 
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GSGSGG66-G6G$G6 666fi~ö6§6~G66~~§~6~6~fi66ti0~~6• -~----~·~· lilmllmm_.._ .. -. ......... .-~! 1 Mamulatının nefastile Avrupada Ameri'kada pek büyük bir töhret kazanan Garpta ve farkta itllrak 4Q ı ı 1 I ettiği sanayi serğilerinde dalma fevkaliide takd::.:ılen en 
1

büyük mad:::.erl bakkile ihraz eden i 
i Hacı ZA~ekir 1 

Muhiddin ! 
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A 1 i 
Ticarethaneleri 

Merkezi : İstanbul Bahçekapı kadim mağazası HACI BEKiR 

8. nci BÜYÜK 
TAYYARE PiYANGOSU 

2. inci keşide 11 l\iarttadır. 

Büyl.ik 

35,000 Lira 
ikramiye 

Şubeleri : Ankara, Beyoğlu, Pangalll, Galata, kadıköy, İskenderiye, Kahire ! 
Acentaları: lzmirde Esktyol Bedeıtani Hasan Tahsin Bey-Erzurum, Nemli Zade Haliı Bey- ; A Yl~ICA: 15,000~ _ 10,000 . Liralık ikranıiye 

Menınde, Yeıtl Ova ticarethanesl-İngilterede VV. R. D.Krokea 109 Klngıvay e ve 10,000 Lırnlık bır n1ükaf at. 
VV. C. 2 London • O Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

\~Gıt X _ BAYRAM ŞEKERi İÇİN ŞİMDİDEN SIP ARlş VERMENİZ RİCA HLUNUR . 
. "• ...... .,. ~.- .. 

Bayramlık , ••• _.······················~ Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrerr1 : TIYATRO VE SİNEMA ! .._ ___ ~sm ... __ ıam __________ _, 
ŞAPKA VE KUNDURA 

larınızı 

Lastikçi HÜSEYİN HÜSNÜ ve şeriki 
i\fAGAZALARINDAN ALINIZ 

Yeni Postane karıısı 36 Türbe ıokak 7-8 Sadıklye Han 14 ,. ____________ .._ __________________ , 
"KUR' ANI KERİM,,İN 

Arabcası ile birlikte Türkçesi 
Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

Lüğatı Kurani:yesini havi 
Osman Reıat efendinin tahta riyaactlnde bir heyet tarafından 

tertip edilmfı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmiıtir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinln hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdhaı Vf! altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 

Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

'------------..--mmiil ..... .-... ----~' l>iyanko nıüdiriyetinden : 
Şartnamesi veçhile 3000 adet kitap tab ettirileceğinden tab'a 

talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 6 mart 930 perıembe gü
nü saat 15 le plyanko müdürlüğünde müteıekkil tayyare cemi
yeti mübayaat komisyonuna müracaatları. 

····~·· .... ···~,·········~·~·· 
~ M. NURİ ve ŞERİKİ 

• • ······················••R••••• 
Üsküdar Hale sinemasında 

KOHEN l{El .... Lİ Paristc 

Gelecek program: 

Casus kadın __ , 
Hacı Arif zade 

İsn1ail Hakkı 
Tayyare biletleri ve 

umum gazeteler baylJ 
1 Çarıikapı N. 68 

'-------~-------------1' Osmanlı bankasından : 
Osmanlı bankasının Galata, 

Y enicamı ve Beyoğlu daireleri 
Bayram münasebetile martın 2 

inci Pazar, 3 ncü Pazartesi ve 4 
ncü Salı günleri kapalı buluna
caktır. 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 
biletleri kırtasiye ve , 

umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

• ~ Bilcümle Günu·iik nıuanıelatı ve nakliyat işleri Ali Ekber 
~ kemalı sürat ve cn1nivetle ifa olunur. Tayyare biletleri ve kırtasiye 

3 
.1 Umum gazete bayii 

MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKİP EDiLiR .... Çemberli tat civarında 
Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4: ~ N. 2 dükkan 

.... Telefon: Beyoğlu 4515 ~ ,fj@,~§§fifj,tiJ, 
~ ~ . 
·:·•~•~TT•••••v•tTTYT•••••••••·:. ~ Veresıye 

l " . Q lzmır terzihanesinde son 
OPERATÖR 8 moda, ehven fiatlarla, ıon 

Ahmet Burhaneddin ~ derecede suhuletli ıe~aitle ~ 
(@ erkek ve kadın koıtumler ft 
O ıerian imal olunur. 

1
~ . Cerrah Pnşa liastahanesi Operatörü 

istiklal ca<ldesinde)~us sefarethanesi karşısında i
~ Ankara caddesi Vilayet 

karııaında No. 17 • 

Trlr{ou: Bey: 1615 l. MUSTAFA ve KEAİAI. 1 
'------------------~----r--~' ~3§§§9§999§, 

Suriye han No: 8. 

•++++++++++<tt~)++(tt~~h·~~~ ... ~~~· 
~ ···~···~~·~ 

.~ OSMANLI BANKASI 
::: SEI~1\1A YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 
•:• İstanbul açenteliğl - Telefon: lsta!lbul 1948 
..... B • eyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 
:~: h Se~edati ve polfça mukabilinde muayyen ve vadeli veya 
.. ~. esa ı car suretile a vanalar, poliça ve iskontosu. 

•!• Tü~~iye cümhuriyetinin baılıca ~ehirlerine ve memalikl 
•!• ecnie ıyeyel ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf 
•:• em rname eri inali.tı. ........ ~ ........ 
~YY?~YYY+(tt)(~tt)(tt~~~~~~~~~~~~4~6~ . . . . . . . . . ... . ~ 

lstanbul Ticaret ve Sanayi oda"' 
sından: , 

1stanbul Ticaret ve Sanayi 'odası muhterem tacirlerimizin ve er 
babı ıa ·· b nayım ayramını tebrik eder ve Odanın üç gün kapalı bulun'' 
ca~ını ilan eyler. 

-

SELANiK BANKASI 
1888 de teıiı edilmitlir 

Merke~i umumi. İstanbul 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, lııtanbui, lzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selantk, Atina, Kavıs.la· 
Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her neYi 

akçe fizerinden hesabatı cariye, çek muamelltı. 

-

~~~~~~~~~r~.-~~~ 

~· .? • ~~. ~ .. ~~~~ 
FELEMENK BAHRİ SEFİT 

BANKASI 
Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,000 


