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'!!!!!?~------, c Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergiln çıkar 
..ıı 

Gazi Hazretlerinin lzmirliler i, Yeni bir rezale 
~rasında geçirdikleri birinci gün 

Vilayet encümen azalarına ayda 
75-150 lira maaş verilecek l 

. ~ 
lzn1ir n1uharririmiz Halim Hüsnü bey (Gazi) 

nin İzn1irde ve İzn1irJiler arasında ge .. çirdik
leri (birinci) günü bütün tafsilatile nakledi
yor: Çocuklar Bay~an1 elbiselerini bu gün
den geyn1işler, genç nıektepliler bu günde 
sevinn1işlerdir. 1 

~ , 

İznıir<le Gazi il<' zrt: tlerinin 
istikbaline ko~an yavrutu· 

Vapurda dikkat btr gün bir türk ressamı çıkup 
ediyorum: ılık 

bir bahar havası içinde Gözler onun esrarını faı edecek, ve tü-
l h .. rk milletinin gözü önüne serecek-

ep guneıln penbe ve mor r~n- ki T" k 
'-1 i ı d : ur iyenin haliı kararı la· 1 11 er a tın a ıiılenen daği iki l ' 
doifu dikil . d .. ara t a zaferi hep o mor ve aiall 

;:;;; mıı O aglarki, ~lbet (Devamı ikinci ıahitede) 

Şehrimizdeki bank; müdürler• -
dün mühim bir içtima aktettiler 

Türk parasının tesbiti göri:şüldü. Şinıdiki 
fiat azanu yükseklik olarak kabul olundu 
Diın Bank komerçlyalada bir 

lçttaıa aktecltlmlıtı. lçtimaa it 
bankaaı, Z1raat banka11, Sel&nlk 
h.nkaıı Banka komel'çlyala ltal
)ana Bankodt roma, Doyçe or
Yant Bank banka tıkonto Döz de 
taft Amerikan ekepreı Memali;c 
farklye Franıız ve Ruı umumi ti· 
ticaret hariciye bankalarının di
rektörleri it Ur ak etmlt ve içtl
lbaa. Nurullah Eaat Bey riyaset 
eylemııur. Cereyan eden müza
lcere netlceılnde maliye vekale
tinin bankaların fttlrakile para· 
mızın lıtlkrarını temin için bir 
milyon lnallız liraaı Sermaye ile 
bir (Komerçiyan) teıkilitina ka· 
rar verilmlttlr. 

Bundan baıka dünkü içtima
da konıoraiyonun tarzı faali
yeti hakkında bir proje yapılmıı
tır. 

Banka direktorlarının yaptığı 
bu projede Türk lirasmın bügün
kü kıymeti esaa ittihaz edilmiı
tlt · Yapılan proje Nurullah Esat 
Beye verilmittir. 

Nuruilah Esat Beyde ayrı bir 
proje yapacaktır. 

Bugün tekrar içtima edilerek 
iki proje telif edilecek v e mey-
dana gelecek yeni proje tasdik 
edilmek üzere Nurullah Esat B 
tarafından yarın Ankaraya götü: 
rülecektir. ----. _____ _,.,. ___ _ 

Beşiktaş takımı Fenerbahçeyi 
yendi. Hak_!_m_e_y_u~ha bağırdılar 
Dünkü futbol maçları heyecanlı oldu: B<. sil ·t ~ . ') 

F b h 1 G 1 • " as . ..... 
ener a çe: · a atasaray : a G. Birli~i ~ ı 
Dün takıfm ıtadyomında çok 4 mühim oyuncuau eksik• 

heyecanh maçlar yapıldı. Oyun B ikt · 
H .. 1 1 • eı aıtan Şeref Be-a vanın guze o maıı ve maç- yln idaresi alt d b 

1 1 ın a eı adı 
arın da çok mühim olması ıtad- fenerbahçe h .. · 

1 b lk im ucuma geçiyor Oma lnJerce ha ın ae eıine top. Beıiktaı kal •N - d 
•ebep oldu madlyen d 1 esıonun e müta-

1\._ • o atıyor. 
._ "'Jleden evvel Fener-Beılktaı Gene böyle •ık b' h .. 
•Gçil)d ı ı ır ucumde 
F er oynadı hakim bir oyunla Betiktaı aleyhine ( l ) 

enerlllen 1 d pena tı olı-
8 -O yen i. yor. Fikret bunu sıkı b· " 

1 undan 8 F ır fut e 
b h b •onra eıiktaı- ener- göle tahvil ediyor. Fen b h ? 
• a. çed irinci takımlan alkıılar ı Beıiktaı: O. F(. nerlil erda. çb-: 
raıın a •aha k ' er e u-

den Zeki yok.Ya çı tılar Fener- yük bir ümit, etraftan 5 - O diye 
Bun k . bağıriyorlar. 

a nıu abll Beıtktaıın da (Devamı heıinci sahifede) 

I • 

-·-
Vasi n1ikyasta bir Eger, 
seıner ve saire sui i~ti-

n1ali n1i? 
Ankaradan gelen bazı ~vat 

yeni ve yüzbinlerce lira· tutan 
muazzam bir (Eger ve aemer) 
yolsuzluğu keıfedildiglni te'yid 
etmektedirler. Bu meı' elenin 
tetkik edllm"kte olduğu ıöy
lenlyor. Bu buıuıta Anka
ra muhabirimize tetkikatta bu
lunmasını bildirdik. Tabii neti-
ceıinl tafıilatile yazacağız ! 
verilen malürnata' nazaran me-.. ' 
s' ele vtmdilik gayet mektum tu-
tulmakta isede:alakadarlar ara
sında umumi harpte eski ma
arif nazırı maslup Şükrü beyle 
bazı fclcer itleri yapmakla ma-

ruf olan (Sahur. Sami) bey is

minde hlr za t ile arkadaıların-
dan m a ruf bir (gazete sahibinin) 
bulunduğu tahkik edHiyor.Reı-

mi tahkikat inkiıaf ettiği tak
dirde tabii Ankara muhabiri
mizden alacağımız tafıilatı 
neıtedeceflz. 

Moda kraliçesi 
->~~--

Hildegar ~1ayer, Sanayi'i 
Nefise nişanı. ile Taltif 
Edilecekıniş, Alnıanya 
için bu kadının eJbisderi 

Model olacak! 

~loda krali\'ası 

Moda,letrafa her ıene parla' 
den dağılırdı. Bu ıene, Bav ye
rali bir genç kadın, Berlln' de moda 
kraliçesi ilin edilmittir. 

Yeni tadilden Vilayet kanununa göre, viltıyct bütçe
leri Nafia, Sıhhiye, İktısat, Dahiiiye n1ün1essiHerinden 

mürekkep bir komisyonca tetkikedilecektir. 
Ankara muhabirimizin posta 

ile gönderdifl bir mektupta vila
yet bütçelerine ait tadil edilen 
kanun ıuretinden bahaedilmek
tedlr. 

Kanunun (86) (133) ve (144) 
üncü maddeıinln tadiledtlen dör

düncü fıkra•• aynen ıudur : 

Madde ı - Mecliıi umumi
lerce kabul edilen vilayet bütçe
leri valiler .tarafından Dahiliye 
vekaletine irsal olunur. Bu büt
çeler alakadar Maarif, Sıhhiye, 
Nafia, İktııat ve Dahiliye Veka
letleri mümeaaillerinden mürek
kep bir komisyonda tetkik ettiril
dikten ıonra İcra Vekilleri heye
tinin kararı ve Reisicümhurun 
tudiki ile tatbik olunur. 

D <. hiliye vekili 
Şükrü Kaya B. 

2 - Dahiliye Vekiletlnde iç
tima edecek olan bu kon.hyonda 1 
bütçelerin tevdii tarihinden iti
baren bir ay zarfında ve ldarei ı 
umumiyel Viliyat kanununun 84 

Oncü maddeıl ahkamı daireıinde 
tetkiki icabeder. Konıiıyonun lcra Vekilleri heyetince nihai karara 

meıaill lhzaridir. İhtilafı huıuıat iktiran eder.Devamı 5inci sahifede 
~~~~------~9-~ ~ 

Yazık!:. Sadullah Bey şaşkınhJ{la 
Seyrisefaine son darbe i vuruyor! 

SaduUah bey, bizim hayranı tatilinıizi unu
tarak kapandığın11zı zannetnıiş ve hayranı 
tebrikine gidenlere büyük zevatın unnınıu ile 
içtikleri suyun ayrı gittigini övüne öviine 
sövlenıiş : 

., - işte o gazeteyi de kapattık ! Denıegc 
kadar haddini tecavüz şaşkınlığını göstern1iş. , ............ ~~~~~--·~~·-~~--~~&2~ ......... J 

Seyrlaafaln müdürO Sadullah Hatta Sadullah beyin bu 
bey gün geçtikçe kendilerini arada kendini bilen zevatın 

k - •k dütürecek olan bir ta- ağızlarına almaktan çekineceği 
uçu ki m ala --- - -kım humma ve aayı a a - __ -.....;_-~---~~~--

metleri göatermeğe baılamııtır. Bir milyon 
E~cümle: Gayet mevsuk ıözlü 

- >.,..., -!<· 
ve namuılu zevatın temin et- Düyunu unıunıiye bütçc-
tiklerine göre, evelki g?n Sa- sine nıunzaın tahsisat 
dullah beyde gayet net eli ha-

k tler görülmüt, (Yarın) gaze- Ankara, 4 (Hususi) 
re tein bayramın ikinci ve üçüncu Düyunu umumiye idaresinin 
teın d'"'i. • u"nce 1929 aene~i bütçesinin 24 1 inci 
günler lntlıaretme ıg nı gor ' 

mirmumaileyh ) gayet net eli faslının birinci ıenevi mürettebatı 
( , il etrafında bulunanlara maddesine 1,000,000 lira mun-

('!;!r~n) gazeteıinl (kapattırdı~ını) zarn tahsltat olarak verilmiftir. 
k ~ dıra Ayrıca ayni bütçede '-10585 - ı k kadar ze a ve - v 

soy eyece liralık münal<ale yapılmiıtır. 
yel göstermif tlr • 

,.ııı-•• Bayram 
Bayramdan bir iki gün evel 

latanbulda çıkan bütün gazete
ler, Bayram tatili yapmaya ka
rar vermlılerdl. Zaten her •e
ne Ramazan ve Kurban bay
ramlannda pzetelerJn çıkma
dıiı ve (Hilali Ahmer) gazete
ıinin intl,arettill malumdur • 

tatilimiz 
tarak birdenbire inttıar etmiı
lerdir. 

Biz evelce çıkmamağa karar 
vermiı ve iki gün bayram ta
tili yapmayı kararlaıtırmıı ol-
duğunuız için, evelki kararı
mızdan dönmeğe hiç bir ıebep 
ve behane görmedik. 

Bu güzel kadının timdiye kadar 
en gOzel giyindiii ıayi c,lmuıtu. 

Devamı 2 l11cl sahifede 

Maaleaef bir refikimiz ıon 
vaziyette bayramda çıkmamak 
teamölöne riayet etmemtıtlr. 

lıte bunun üzerine birlbirini 
çekemlyen ıazeteler (Hilalı Ah
mere) yardım aaaıım da unu· 

Malum olduğu üzre Bayram 
günlerinde gazetemizi çıkar
madık. Muhterem okuyucula
rımızın bu pek tabii ve insani 
hakkımızı takdir edeceklerine 
ve bizi mazur göreceklerine J 
emin bulunuyoruz. ----



Sahife 2 

bazı baldpervazhklarda bulun

muş olduğu da teyit edilmek
tedir. 

Zevatı iiliyeden kaffesi ile diz 
dize oturmak ~erefine nail oldu
ğu için bir gazete {aaçmalarının! ~) 
kendi mevkiini asla sanamıyaca
fım söylemi f : 

- Yarın atlı paçavra müte
madiyen (kömür) mes'elesinden 
bahsediyor. Halbuki (kömürümü
zün) en mühim kısmını bahsetti
ğim ali zevattan birinin birader
leri ( .•.. ) Beyefendi te'mln bu
yuruyorlar. O paçavra bundan 
ne tuttura bilir efendim ? Hem 
(Yarın) gazetesini tıte kapat
tırdık ! ? . , 

Demiılfr. Tabii SaduullahBey, 
timdi şu alenen söylediği teyleri 
de tekzibe kalkııacaksa da mad
de tasrih edilmek turetile söyle
nen ıeyleri te'vil etmesi kendile
rinden beklenecek ıeylerdendir. 

Diğer taraf tan Bayram mü
naaebetfü~ yeni bir takım idare
sizliklere tevasül etmek mecbu
riyeti altında kaldığı da haber 
alınmıtlır. 

1- Pazrrertesl günleri Kara 

denize giden posta hareket ede
memittir. 

2- Pazar günü Antalyaya se

fer edecek vapur Sadullah beyin 
pek basiretli gözleri önünde kal
mııtır. 

3- Salı günü(yanf dün) Mer

sine gidecek olan sür'at postası 
yine seyriıef ain idaresi önünden 
bir türlü hareket edememittf r. 

4- Band1rmaya her hafta 

hareket eden (lki aralık) postası 

lağvedilml ıtir. 

5- İstanbulun Adalar hattı 
doğru postası keza Sadullah be
yin idareli tensiplerlle laivedil
mlttir. 

6- Gül cemal vapuru fazla 

kömür yaktığı için ( halice ) çe
kilmek takarrür etmlttlr! 

7 - İdarenin zararına ve boı 
gidip gelen vapurların yaktıkları 
kömür ve saire masraflarına 

acınmıyarak ( intikamda ) devam 
için Müdanya postalarının tezyi
dine karar verilmek üzere bulun
muıtur. 

İıte Sadullah beyin ıon bir 
kaç gün içindeki yaldızlı mari
fetleri, •.• 

( Yarın ) gazetesini (kapattık) 
diyen Sadullah bey galiba hu gl
dııle (ıeyriıefain) kapamak bo
rusunu öttürecektir. 

İstanbuldan barsak 
ihracatı 

Tutulan istatistiklere nazaran 
1929 senesinde Türkiyadan bir 
ınilyon 500,000 barsak fhraç 

edllmiıtir. Bu barsrklarm 780000 
lıtanbulda kesilen kovun ve keçi
lerden çıkarılmııtır. 

77000 baraakta anadoludan 
lhraç edllmiılir. 

Bu ıene amerikada suni barsak 
imal edildiilnden bütün cihan 
baraak piyasaları durğundur. Yal

nız almanyada 8,000,000 parça 
banak sarf olundu~undan bu sene 
Almanyadan ( Hamburğ ) piyasa
sına külliyetli barsak satılmaktadır. 

lstanbulda çıkan banaklar 
dünyanın en makbul baraakları 

addedilmektedir. İstanbul barsak 
piyasasında son aylarda durğun

luk vardır. 

YARIN 

(~ 

Reisicumhur Hz. YalnızAvrupadadeğilmüreffehbil
~ıart içiı;<l;C·~~hrin1izi diğimiz An1erikada da işsizlik vardır 
şereflendirecelderdir. 

İzmir, 4 (Hususi) 
Gazi Hz. Sökeye ve lzmir ci

varında mücadelei milliye esna
sındaki harp sahnelerini gezecek
lerdir! 

Gazi Hz. Mart içinde lıtan
bula da te,rif buyuracakları ıöy
leniyor. 

Ankarada 
bayram 

Çok büyük Biı: neş'e ıçın
de idrak edildi 

Ankara 4 (Hususi) 
Memleketin her tarafında 

bayram büyük bir meserrele 
idrak edil.mittir. 

Buradaki mebusların bir çok
ları öz vatanlar•nda bayramı 

idrak ietmek için dalrei fntiha-

biyelerıne gllmtılerdir. Ankara 
da timdi pekaz meb'uı vardır. 

Mecltı, ancak bayramdan 
bir kaç gün sonra açılabile

cektir. 

Tasarruf şuabatı 
Şinıdiye l<ad•1 r 300 yerde 

tasarruf şubeleri açıldı 
Ankara 4 [Hususi] 

Şimdiye kadar 300 yerde 
tasarruf cemiyeti açılmııtır. 

Her yerde hummalı bir ı~
kilde tasarruf etrafında çalıııl
maktadır. 

Fransada 
Vergiler n1csclesi tt·tkik 

edildi 
Paris 4 (A.A) 

M. Tardieu'nun açıktan açığa 
rakibi olau kimseler bile muma
ileyhin yarın mecliste ekseriyet 
kazanacağı fikrinde bulunmakta
dırlar. Sosyalistlerin naıiri efka
rı olan le Populairo gazetesi mec-

listeki efkarı umumiyt:nin Tardleu 
kabinesine zaif ve fakat Chautempı 
kabinesini deviren ekseriyetten 
daha mühim bir ekseriyet temin 
edeceği mütaleasını serdetmek
tedir. 

Paris 8 (A.A) 
M. Tardieu kabinenin beyan

namesini yarın tanzim edecek 

ve öğleden sonra kabinenin lçti 
maında arkadatlarına tebliğ ede-. 
cektir. 

Beyanname, M. Tardieu'nun 
Cumartesj sabahı M. Hnrrlot ile 
görüıtükten sonra vuku bulan 
beyanatındaki fikirlerden mül
hemdir. M. Reynaud ve M. Ger

main Martin M. Petsche ve M. 
Barety ile birlikte vergiler mes-

aelesini tetkik etmiıler ve hemen 
nazırlar meclisine tevdi edecek
leri tam program hakkında mu
tabık kalmıslardır. 

Yeni yapılan islAhat menkul 
kıymetler üzerine mevzu ağır 

vergilerin tahfifini ve memleke

tin iktuadi hayatını islah elmek 
lçln bir çok vergilerin tahfifini 
derplt etmektedir. 

~1uhtelif hatipler şin1<liki idareyi şiddetle tenkit ettiler 
Fa kirJigin, f eh'\ket ve isyan tevlit c:deceğ·i söylendi 

Vatlnğton, 3 (A. A.) fakirlik, felaket ve isyan teviil 
iısizlik meselesi bugün ayan edeceğini söylemiıtir. 

meclisinde müzakere edilmiıtir. DJğer bir hatip, Amerikadaki 
M.Hoverinin idaresi ıtddetle ten- İ§sizliğin zannedildiğinden fazla 
kit edilmtıtir. Hatiplerden biriıl olduğunu ve vaziyetin ıalah bul-

Retaicumhur ile kongre bütün muı olduğunu gösteren hükftmet 
Amerikadaki ltıizler meselesinin istatiatiklerinln doğrulduğundan 
halli için tefriki mesai etmedik- füphe etmekte bulunduğunu he-
leri takdirde hu fena idarenin yan etmitlir. 

Bir nehir 
'f 'f * 

->~~-

'I"n ştı otoınobilleri su 
götürdü 
Montauban,3 ( A.A) 

Tarn nehfrf taımıı ıehir ıu 
içinde kalmııt ır. Bir çok evledn 
etraf ile alakası kestlmlıttr. As
kerler felaketzedelerin imdadına 
yetltmeğe, onlara yiyecek götbr
meğe çalıımaktadır. 

Sular, her türlü enkası, hatta 
otomobfllerl de alıp götürmekte
dir. Tarn nehri Albi ıehrinl de 
suya garketmlt ve mühim mik
tarda hasarat sebebiyet vermlı-
Ur. 

Montauban, 3 (A. A.) 
Tarn nehrinin suları fazla 

miktarda yükselmf ıtf r. Askerler, 

kayıklarla ıehir halkının imdadı
na koımaktadır. Sular ağaçları 

ve sair bir takım ıeyleai alıp 

götüf'mektedir. Bir ev yıkılmıı 

3 kiti altında kalmııtır. Bir oto
mobil nehre dütmüı içfnddki iki 
kiti ba~ulmuıtur. 

Tulus, 4 (A. A.) 

1 

Feyezanlar hakkındaki tah- · 
minler bedinanedir. Suların ye-

niden yükselmesinden korkul
maktadır. Castreıde 20 kitinin 
telef olmut olduğu söyleniyor. 

Parla 4 (A.A.) 
Feyezanlar devam etmektedir. 

Feyezanlar neticesinde Fransa-

nın cenubi garblsinde bir çok 
yerJer hasara uğramıtlır. Tulus 
yakınlarında kain Mur ıehrinde 
bir çok evler yıkılmıı, GOO kadar 

amele bir fabrika içinde mahsr 
kalmıtlır: Bunlardan bir çoğunun 
telef olmasından korkulmaktadır. 
Sular, hır takım asma köprüleri 

alıp götürmüıtür. 

Sular lales-sur-Tarn da kain 
bir elektrik fabrikasını alıp gö
türmilctür. Tarll nehrinin sular 
100 kilometre! kadar bir sahayı 
kaplamııtı • 

Montauban'da sular altında 
lcalmıt olan bir çok evler yıkıl-
mııtır. Şehrin yaroılarında tahlis 
ameliyesile meıgul olan 10 as
kerle muhabere muntakl olmuı, 
diger iki asker de kayıkları ile 

batarak boğulmuıtur. Şehir, ıu, 
gaz ve elektrikten mahrum kal-

mııhr. 

g 01itvon hasar 
ol 

SelAnik, 4. (A.A.) 
Bir yangın neticesinde 9 ma

ğaza yanmııtır. hasar miktarı 9 
milyondur. 

Faşizmin . 
->~<- -

Sern1aycye l<arşı hareketi 
Roma, 3. (A.A.) 

Materada'dan L:tt.voro Faciste 
gazetesine bildirildiğine göre ma
tera eyaleti valisi arrzisini itlet
memekte olduğundan dolayl ba
ron Ferrara'nın vasi çıftliklerini 
müsadereslle bunların eyalet 
ziraat federasyonuna verilmesini 

emretmiıtir. ____ ...,__.,,.. ___ _ 
\\1r. Fort ne diyor 

Bahri tahdidi trslihat 
Nüyorktan yazılıyor: 

Otomobil Kralı Mr. HenrlFort 
bir beyanatı sırasında demittlrkl: 

- Eğer biltemki harp sefi
nelerinln kırılması, batırılması 
muharebelerin dönyadan kalk
masını intaç ede<"eğinl bilsem 

cümlesini satın alır, kırar batırır
dım. 

Siz tecrit ve tahdidi sllah ile 
harbin vükuuna mani olmazsınız. 
Lakin muharebelere manı olmak 
için yegane yol harpten iıttf ade 
edenleri, muharebelerden ziyade 

batka yollarla kazanacaklarine 
iknadır. 

Mr. Fort, Londrada inikate
den bahri konferans hakkında ne 
dütündüğü süaline: " Bu etrafın
da birçok kuru gürültü alr n hadi
sattan Lir hadisedir" Cevabını 
vermfıtir. 

Korunılar tutuşnnış 
Ortaköyde tramvay yolunda 

ditci Hilmi efendinin apartıma
nında oturan Feride hanımın 

soba borusundaki korumlar tu
tuımuısa da söndürülWüetür. 

-----------------------
Moda Kraliçası 

Birinci sahifeden devam 
Berlin'in muteber terzihaneleri 
müdirlerinden mürekkep bir hey' 
et Bavyerr'ya kadar giderek Ma-
dam Hildega Mayer'i ziydfet et 
mtıler ve yaptıkları tetkıykat 
tizerine bu kadını moda kraliçesi 
ilan eylemiılerdfr. Madamın bü
tün tuvaletleri fotuğrafilerle teshil 
edilmittir. Şu hale nazaran bu se
ne Almanya' daki kadın tuvaleti 
madam Hildegar'ın heyalhanesin
dekt teshil olunan Şekillere gö
re yapılacak demektir. Madam 
Mayer'fn hükumet tarafından bir 
kıta Sanayi'f nefise madalyesile 
taltiyf edileceği kuvvetle muhte
mel addolunmkatadır. 

5M~ 
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Gazi Hazretıerı 
Birinci sah ifeden devaJll 

d l "in'' a arın arkasından; o reng .tef 
sisin gölgel~d=gt delici ve ~e~ 
mavi bakışların te'sir ve nuf 
ile e 1de ed iLniştır!.. 

Gözler; güya ıeffaf bir el•'~ 
gibi hep bu dağları delip geçef'f 

•' daha ötelerden haber bekliY0~~. 
herkes bakııı He, hareketi .,.. ' 
duruıu ve dütünütü il~ bir bfrfo' 
soruyor: 

- Şu dakikada Gazi nerd
11' 

~ısl·· - yarın sabah ka vuıacaa_ı ,JI 
Alakanın ve muhabbetin 81 

verip girdiği gönüllerdeki bi1 
tabi'i görmelidir, mühim olall 
het 'ıürada olurkı, ~o,her gonal fi 

kalpte minnet ve muhabbetlet9' 
lan yere yerletmenin yolunu bddl• 

Şehrin rengi bugün iki r~· 
mmla ifade oluna bilir : kırJ111S'' 
beyaz!,, Bu renklerden biri i~ı: 
labın, diğeri mflletlmlze hl••"' 
lelin, necabet, misumıyetin ret' 
zidir. 

Türk milleti, türk inkifab1' 
en mühim amilidlr: 

Memleket için biri deh• ..... 
aarfettl, elde tutup yürütme•tofO 
yolunu bildi; Digeri elini v~~ 
gösterilen yolu takip etti ~ 
kanla, kazanılan zafer iıte b" 
iki renkte mündemiçtir! 

Şehir, baıtan baıa donaplllSI 
Ev, dükkan, cephelerinden -' 
hrki inkiabm bir kızıl tebeı•~ 
dalğalanlyor. 

Halk, kendini kurtaran bu 1# 
yük adamın yüzünü görmek içi' 
onun tebessümündeki va'itlerd,I 
birini daha tatmak için, onun tı•• 
t'f kararlarından birini daha dd" 
ymak için kordonu baıtan bat' 
doldurmut... İnsanlar :rıhtıaı 81' 
tünde dalgalanıyorlar, bayrak1" 
yükseklerde uçuıuyorlar : 14" 
ıey, o gözler önünde kendinde bl' 
inhina hissediyor, ~eğiliyor, ıa11'' 
niyor!.. 

Çocuklar, bayram elbise1"' 
bu günden giymiıler., Genç b.,. 
lar temız heyecanlarını bu,oı' 
den üymuı lar, genç mektepJile' 
.hu günden sevinmiıler; ihtlf,t 
ana ve babalar bu günden ,Of 
lenmlıler: tarihi ve binnetlce iti' 
yatları değfıUren dahi lzmirir'lt' 
asıl cehresi ne bayramı iki gün•" 
velfnden bugün hi11dtttrdl. ...ı 

Ana dolunun bir yanık 1"~ 

vardır, bu seıf, anadoluda ~ 
gezen bilir : Anadolu evladı, ~ 
söylemez;' çok gülmez, içi esi • 
ezile, bayğınlık geçirerek ıe.ı~ 
cin tadını bilir, fak at • 
onun ifadesini lisana terketıııel' 
sadece bakıta ha vale eder: it~ 
bu gün herkeste bu itten, bu t• 
kınhk menba'ından coıa, kôPii~ 
akmak bteyfpte , için " 
sızan ıesi ifadesi var... ~ 

Bu satırları yazarken, bii1ii. 
deha, yolculuğun verdeğl yorı:;, 
lukla henüz kimseye gorüntıı tJ' 
fakat, herkes onu gormüf, oo&J 

la konuımuı gönülleımif gf bf b" 
fUf ! ,, al 

Gazi o insanlardandır ki, 0~ 
görmekten ziyade bilmek ve 0~ o• 
n sevgisini yaıatmak lazımdır·,_ 
nun katının, gözünün, renıilt f 
ve tebesaümünün lntiba'ı b•;,ı 
gön O ide mevcut de, ilki? .. fıa lı 

i b• halk kalbine her ince çizgi• bit 
olunmuı bu çehrenin belki dff' 
ufak çizgisini ıezebflirlm, 
ıabursuzlaniyor: Jılı 

İtiraf edelimki, bu sabııt!~~ 
haklıdır! HALİM J-IV.5"'"" 

* * .. Gazinin teşekkür:,_.) 
İzmir, 8 ( bıaf' 

Relıi cümhur hAzretlerl b' 
ram münasebtıle vuku bulaP te"' 
rikat ve izhar olunan temens>p' 
hissi yata teıekkürlerfnln ıbl• ~ 
Anadolu Ajansını ta vıin bııY" 
muılardır. 
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Milli reG ssüransın tesisin sebebi- ! 
yet v ren ahval ne gibi şeyıer ir? 

Pazar günkü nushadan devam 

hayat slgortalaları diğer kısımlara nısfına müsavi olması lazım gelen, 
nazaran bazı husuıiyeti haiz olma- bir kıımınıo reasaüransın müker-
•ından dolayı her kombinezonun rer sigortacıya devretmeli ~e 
muameleıi ve komilyonları ayrı mükerrer sigortacıda bu reauu-
ayrı ıeklldedir. ranıı mecburen kabul eylemeğl 

Milli reauüransın Türkiyede taahhüt ederler. "Fazlan tabirin-
çalııan hayat sigorta kumpanya- dP.n maksat, tatbikat ntzamna-
larından yaptıkları itlerin yarm- mesine merbut cetveller mud-

nı mecburi bir ıurette alırken b d vredenln kendi hesabına h ince e 
er tertip için baıka tekilde ko- mu haf aza etmekte yahut dilediği 

misyon verdl~l gibi bu itlerin bir gibi tasarrufta ıerbeıt olduğu 
kısmını retroıeıyon ıuretile iade niıbetin ıfrazından sonra kalan 
ederl.ende ayrı ayrı ıeklllerde kıaımdır. lıbu mukavelenin mer'i-
komtayon almaktadır. iht b 

yete girdiği tar en iti aren 
Bunu layıkıla anlatabilmek aktedilen tılerden maksat devre-

içln milli rea11üransın ılgorta 
k denin merkezine ( ecnebi ıirket-umpanyalarile yaptı~ı mukave- k 
leyi aynen neıre lüzum gördük. lerl için Tür iyedekl kanuni mü

messillerine) 19 Temmuz 1929 Madde 1 - Mükerrer sigorta 
h kk d tarihinden itibaren vasıl olup a ın akı 1160 numaralı kanun 
l kaydedilen iılerdlr. 1 e 1173 numaralı müzeyyel ka-

nun ve 7466 numaralı kararna
meye ınüzeyyel 7720 numaralı 
kararname ve bunların tatbikatı
na ait nizamname mucibince' 
devreden, itbu mukavelenin mer'i 
Yete girdiıl tarihten llibaren 
Tür kİyede itbu mukaveleye mer
but ıigorta muka velenamelerf ntn 
umumi ıerattlne tevfikan aktet
uıı her sigorta itinin fazlasının 
temin edilen meblağın her halde 

Bu mecburiyet gerek vefat 
vukuunda yahut hali hayatta 
tediye edilecek sigortalara, gerek 
derhal yahut müeccel olarak ka
ydı hayatla teıkil olunan iratlara 
tamildir. Devir muameleai, aaıl 
ılgorta gibi, devredenin Türkiye 
İl<tlıat vekaletince alelusul tasvip 
edllmtı olan tarifeleri mucibince 
icra edilecektir. 

(Devamı var) 
---~~~------..-----------------

Atinada bir infilak netic~si 
Yilzbin bomba berhava olmuş 

Biri binbaşı, digeri yüzbaşı olınak üzre dört za bit 
ile beş nefer öln1üş on bir kişi yaralannuştır. 
Olenlerin ailelerine sadece taziyet edilnıiştir. 

Yunan aazetelerinln verdikleri 
malumata nazaren. Alinada Ll
boıyoı civarındaki cephane de
posuna kamyonla getirilmekte o
lan bombalar birdenbire infilak 
etınfıttr. 

Verilen malumat, mülhit bir 
larake lle patlıyan bombaların 
700,000 parça ttalyan mamnlatı 
bomba ve gülleden ibaret oldu
lunu göıtermektedir. 

Zayiat mübalaiah olarak SO 
lntlyon Drahmi tahmin edilmek
tedir. lnfilak netlce•I olarak 11 

:Sp--

Dava mı edecek?! 
->ro-4<·-

Ali Cenani Bey 
nıatbuata kıznuş n11? 
Ankaradan lstanbula gelen 

Cazı Antap mebusu Alt Cenanl 
B. tle bir muharrirfmlz görüı
müıtür. 

Mumaileyh hakkında yapılan 
neırlyala temas ederek, demiılir 
kı: Hakımdakı dedi kuduları pek 
yakında anlatılacaktır. 

Pansiyonlar hakkında 
lıtanbul Beyoilu, Galata ve 

1al1-mahallerde açılan Pünılyon
ların beledlJe ntzamnameılne 
mugayır oldufu görülmüıtür. 

Şimdiye kadar açılmıı bulu
nanlardani nizamnameye mugayir 
olanlar ıeddedilecekttr. 

Ayni zamanda yeniden açıla
cak pansiyonlar merdiven oda ve 
taYanlarının betondan olması, ıu, 
elektrik teılıalı mükemmel ol
makla beraber havadar ve her 
U\rlü eıhahı lıUrahatı havi olma
larına dikkat edilecektir. 

İngiliz sefiri 
lnatlız ıeflrt Ankardan ıehri

mlze kelmtıttr. 

kiti mecruh olmuf tur. Ayrıca biri 
btnbaıl olmak üzre diger bir yüz 
baıı, dört zabit ve bet nefer ter
klhayat etmlıtlr. 

Gayet gariptir ki, infilak vuku 
bulan kamyon töförüne bir ıey 
olmamııtır. Herhangi bir sui kast 
ihtimaline ıofer tevkif ediimit aıkı 
surette fstiçvab edUmiıse de bila
hare masumiyeti tebeyyün etmif 
ve ıerbest bırakılmithr. 

Yunan hükümeU ölenlerin a
ilel~rlne taziyet beyan etmlı ve 
cenazeleri defnettlrmiıtlr. 

igortalar 
-)~(.-

Birleşiyor nıu? 
Geçen gün bazı sigorta ıırket

lerlnin zarar etmekte oldukları
nı yazm-ıtık. Sigorta inhtsarının 
teessüsünden aonra itleri mühim 

miktarda azalan Milli, itimadı 
MllU ıigorta firketlerlnin güneı 
ııgorta tlrketile birleıeceklerini 
mevsukan haber aldık. 

--#.,,,...,,.., ____ _ 

Gelen seyyahlar 
Evuelkl gün limanımıza ln

gil(z bandıralı (Karlntiya) va. 
purlle 250 'seyyah gelmtıtır. 

Dnn akıam da ( Roterdam) 
İngiliz ıeyyah vapurlle 400 kadar 
Amerlkall, İngiliz, Fransız ıey
yahı gelmitllr. 

Kaçak rakılar 
Bakır köyünde Zeytinlikte 

Vahramın evile, Kaıımpaıada 
çefme sokafında ipçi Hasan 
beyin evlerinde gizil rakı imal 

edldiAI haber alındığından iki 
evdede taharrtyat yapılmıı iki 
büyük kazanla rakı, cibre, 
derece ve ıalre müsadere edi
lerek kaçakçılar mahkemeye 
verilmtıtlr. 

I • 

YARIN 

Köylüler içinde 
- 2 
Gıizel hisar, 22- 2 - 930 

Ormanlar kinde bir serin de
renin kenarında kurulan Güzel 
Hiların bugün güzelligi içindeyim. 

Memleketi gibi insanları da 
ıen olan bu zumrut, 7e1il köyün 
hariml iımelln de geçen dakıka
larım.Bllsenlz ne kadar tallıdır ... 
karanlıklar baııyor.Köyün sabah
lara kadar ba.caıından duman tü
tüten odasında ıtmdiden mahsus 
bir faali yet mevcuttur. 

Evet köy ödası oyun yeri ve 
dertleıme sahneıidlr. Bu dört 
duvarın kendiıtne göre bir cazl
beıi vardır ! 

Köy ihtiyarlarının, delikanlı
larının ruhundaki kalbindeki çoı
kunluklarının izhar ve ifade yeri 
burasıdır. Tarihi kahramanlıkla
rını yana yakıla büyük heycanlarJ 
la anlatan bu cesur insanlar içe· 
rJılnde insan sırapa cesaret keıi
llyor. 

son inkilapların manevi mah
ıula tından layık.' veçhlle tatifade 
eden. Köylüler yeni harfleri çok 
mükemmel okuyorlar. Ve mem
leketin ahvali umumiyesi hak
kında da tam manaıile malumat 
alıyorlar .• 

Halk ldareılnln ne demek ol
duğunu anlayan köylü cümhuri
yete karıı layemut muhabbet 
ve merbudtyet htılerile bağlıdır. 

Köylünün iıtlklall citten yuce
dir. 

* Köyün bir minderi üzerinde 
otur ., uı bulunuyorum. Tarlasın-

dan gelen bir lhllyar bana ekdlğ~ 
altın baıaklar hakkında izahat 
veriyor. 

Bu ılrJn, aaf ve temiz almanın 
ıöz.lerfnl aynen naklediyorum. 

- Felaketlerden. Kurtulduk 
saadete, seri hat velerle ulatmak 
istiyoruz. 

Bu sene çok bu~day ektim 
Tarlamın yetilUğine meftunum. 
e~er Allah bereket verecek 
oluna benim ve fatmamın yüzü 

gülecektir. 
Çocuklarımı okutmak adam 

etmek en birinci emelimdir. 

En büyük san'at mekteblerl 
neredeyse oğullarım orada oku
yacaktır. Ellerim evlatlarım için 
naaırlaımaktadır. Bu gilnkü me
saimin istikbalde f atdelerlnt ıö
receğlmden çok ümitvarım. 

Btz öyle bir millettakt yoktan 
varlıklar vücude getiriyoruz. 

Lehülhamt esir de~ll hürüz za
ten eıaret ve zillet bize nasip ol-

mamııtır. 

Maneviyatı maddiyatı, demir 
gibi ıağlam olan Tnrklerln ölme
ılne öldürülmesine asla imkan 

yoktur. 

Açlığa sefalete veda ede it e
peyce aeman oldu. 

Cehlin kuyu karanlıkları da 
ufuklarınızı terk etmektedir. 

Efendi ·eger bir kaç ıene sonra 
' k çok ıevdlğJniz kôye avdet edece 

olursanız, kafa ve ruh ıttbarlle 
bizi çok deiiımit bulacaksınız. 

Tuha 
-~-

Ayni yerde iki defa 
yaralannıış 

Bundan bir ay evvel gece 
vaktı Menemenin Duvar kö
yünden İbrahim oğlu Mehmet 
namında bir ıahıs, arkadaılle 
sokakta gezerken, içlerinden 
kasım namında bir 1ah11 tara
fından tabanca ile yaralanmııtı. 

Mehmet. Kasımla araıında 
esktdenberi mevcul olan allka 
yüzünden kendiıfnl kazaen vur
duğunu ıöylemiıtlr. Bu eararen
atz hadise bvndan 3 giln evvel 
gene tekerrür etmif ve Mehmet 
gene gece yar11ı ilk yaralandığı 
mahalde Kasım tarafından ya
ralanmııtır. İzmir memleket 
haataneılne yatırılan Mehmet 
hadise etrafında: 

_ Kasımla kahveden çıktık. 
Btr duvar kenarında muhabbet 
ederken Ka11m tabancasını kur
calamaAa baıladı: 

_ u Kallm onu yerJne koy, 

bir kaza çıkmasın.,, 

Dedim. O dinlemedi. Ben 
tabancayı yavaıça eltme aldım 
bu 11rada atef aldı ve ben ya

ralapdım. 

Demlıtir. Şahitlerin mntte
fikan Mehmedi Kasımın yara
ladığına dair ıahadetlne reğmen 
mecruh hakikatı ıizlemekte de
vam ediyor. Hadise adltyecller 

arasında büyük bir tece11üs ve 

merak uyandırmııtır. 

Izınirde Kanıbiyo borsası 
açılmıyor 

Maliye vekili Saracoflu ŞOkrO 
bey ıehrimizde tetkikat- yapan 

_ ' Ali Rıza beyden aldığı 
musteıar 
ve kendi yaptığı tetkikat netice-

d 1 frde kambiyo borsaaı sin e ızm " • 
ı muvafık aormemiftır. açı mauna 

Edrenıitte Zcriynt 
Edremit kazasının kıtlık zerf-

tl tesblt olunmuıtur. yatı ıu ıure e 
1928-29 kıtlık zeriyatı, 1 O bin 

dö "m ardönüm bufday, 8,000 nu d 
2 000 dönüm çavdar, UO ö

pa, ' 1 f 1200 dönüm bakla, 
nüm yu a' 
1929-30 ıenesl kıılık zeriyatı ise 

00 dönüm bu~day, 11,0UO 
t4,0 dö " av-dönüm arpa,, 2,500 num ç 
dar, 150 dönüm yulaf, 2 ,000 dö-

nüm bakladır· 

Yunan hali ic aresi 

ı lr Ticaret odasına verilen 
zm y halı 

malumata nazaran unan 

idaresi meclisi idaresi bu seneye 
alt bütçeyi tasdik etmittir. 

Bütce tesflat masarifi hariç 
olmak üzere 4 milyon dırahml-

dir. · 
Bundan 700,000 dırahmisı 

sergilere fttlrak için 
neır yat ve hat ma-

0 000 dırahmial Seya " 
1, 00 , O 00 O dırahmlsl de koy
.arifi, 69 ' ö~ tmek masa
lerde halıcılıfı ısre 

f l rak ayrılmııtır. 
ri l o a ............... . 

···~·······~·ö"ca1<ta 
Ziraat sanat ve para kazanmak. 

bu üç mühim hayati ıey bizi 

-)~(-

Türk ocaldarına 
125000 lira 

Ank~ra, 3 [Huıuıi] 

bekliyor. 
Bir kafa bir mesele üzerinde 

ne kadar çok düıünürse o kadar 

muvaffak olur. 

Mütemadiyen 
muvaffak olmak. 
muz. 

çalıımak ve 
lıte düsturu-

ŞEMSETTIN ERToGRUL 

Herıene tertip edilmekte olan 
Türk ocakları Piyangosu karıılık . 
tutlmak 1artlle 125000 lira tattk
raza kefalet lçln malt ye vekA
letlne mezuniyet veri\mltllr. 

Sahife 3 

Gümrük 
__,~(-

fşlerinde bir tadil 
Gümrük umum müdürlüğün

den alakarlara gelen bir emre 
göre: Gumrük kanununun beıın
cl madddesl aıa~ıdakl ıekilde ta
dil edllmittfr. 

ithalat beyannameleri, taat
luk ettiği etyanın tabi oldufu 
teklif ve resiml~rin ve muayene 
neticesi terettüp edecek para ceza 
larının tedlyeılnl icap ettirir bir 
taahhüt mahiyetindedir. 

Tilrkiyede ithali memnu oldu
ğu cihetle hudut haricine f ad esi 
lAzım aelen eıyadan, beyanna
mede göıterflmit bulunmak ıar
Uyle, reıfm alınmaz. Türktyeye 
ithal edilmek üzere gümrüğe 
beyannamesi verilen efyamn it
halinden sahibi vazgeçecek olur-

sa bu eıya gümriik müdür ve ya 
mUf ettlıl dahil olmak üzere en 
az üç zatt n mbrekkep bir hey'et 
tarafından birer, birer muayene 
edilerek para cezasını ve müsa-

dereyi icap ettirmezıe sahibinin 
talebi kabul olunur. Muayene 
neticesi karar cezasını icap ettirir 

bir hal görülürse talebin kabulü 
efyaya terettüp edecek para ce
zası tle ınlr teklif ve reılmlerln 
teıvlyeafne bağlıdır. Şu kadıır ki, 
mal sahthl bu kabil etyayı güm-

rüıe terketmek flterae kendisin
den yalnız para cezaaı alınır. 
Muayene neticesi kaçak efya 
görüldüğü takdirde müsadere ve 
kaçak hükQmlerl tatbik olunur. 

Firariler 
~~(-

~fe111leketin1ize avd' t 
etmek istiyorlar 

Ankara, 4: (Hucu 1) 

Halide Edtp hanımın Türki

yeye avdetine dair bir müracantı 
yoktur. Bu hususta hariciyede 

tahkikata bulundum; ademi ma
lGmat beyan ettiler. Mamafl Ha
lide hanınıınavdetl fçJn kanunt 
bir mani yoktur. 

Yalnız; Halide hanım son za
manlarda Türkiye aleyhinde tid
detlt neırf yatta bulunmuıtur 

Memleketimize ihanet edip fi
raredenlerin bir çokları vatanı

mıza gelmek istediklerini mevsu
kan haber aldım. Hükihnet flrnr 

edenlere hudutlarımızdan içeriye 
girmek için müsaade etmiye
cektir. 

\7unanistand~~ zahire 
nıeselesi 

Gümülctne, 28 (Huıuıi) 
Geçen hafta Dede Ağaçta 

Garbi Tirakyanın bll'umum zahi
re tüccarları araıında bir içtima 
vuku bulmuıtur. 

Bu içtimada tüccaı lar ellerin

de mevcüt yüz elli milyon dırah
mi kıymet!ndekl ıatok malları 
(mııır, arpa, çavdar) satmak ve 

bu yükten kurtulmak için satılan 
ekmeklere yüzde on beı niabe

Unde bu zahireden karııdırmala

rını emretmesi için Yunan dahi
liye nezare tine muracaatı karar
laıdırmıılarclır. 

Dahiliye , nezareti bu tetbirin 
kontrol edilemlyeceAlnl llerl ın-

rerek bu muracaab retetmiıtir · 
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lsmailin nöbetinin bitmesine 
az vakit kalmıftı. Henüz daha biz 
pencerelerden nasıl şığacağımızı 
dütünmiyorduk. Bir aralık ark'a
daş lsmaille ııe yapacağımızı k'o
nuşuyorlnrdı. Bende kaçamadıifim 
takdirde uğrayacağım akibeli dü
şünüyor ah ne yapupda buradan 
kurtulmalı diyordum. 

ı 
du? lsmail dedim hepsi oldu amma 
galiba burayı aıamayacağız. 

lstermisin yerine gelen nöbetci 
I neferde seni bulamasın devriyede 

haber versin bir taharriyat; niha-
yet burada yakayı ele verelim 
hay aksi ıeytan hay bir türlü biz 
den uzaklaımıyor ne yapacağız 
diye düşünüyor deli gibi kendi 

Yanımdaki refikim btrClcnbire 
silkindi şikar görmüt avcılar gibi 
derhal harekete geçdi. Sirtmda
kileri çıkardı bic don gömlekle 
kaldı kendısini kaldırıp delikten 
uzattı fakat bu benim aldığım va
ziyetlerin temamen aksini ya pi yor
du ben evela ayaklarımı uzattığ1m 
halde o bilakis ellerini çıkarıyor 
tıpkt bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla 
delikten kendisini uzatıyor haki
katen tekmil vücudunu dışarıya 
çekiyor kurtuluyordu. Demekki 
insanın bati geçerse tekmil azala
rı da geçer didikleri bir kerre daha 
sabit olmuıtu. Şu halde bende 
arkadaşın yaptıklarını taklit et
mekten baıka kurtulut çaresi gö
remiyordum. İlk hamlede aynını 
tatbik ettim hakikaten omuzlarımı 
varıncaya kadar sığmışttm. Son 
bir gayret daha kafi geldi şimdi 
pencerenin haricine toprakların 
üstüne yığılmış kalmıştım. Arka
daıla lsmail omuzlarımdan tuta
rak ne yapacagımızı §Oruyorlar 
emir dileyorlardı. lilk it dar köıe
lclri geçmek demirle örtülü yüksek 
divarda on metro irtifadaki süley
manlye caddesine atılmaktı. La
kin bu on metroluk yükseklikten 
hanğimiz sağ kah rdık. Yanımızda 
ne bir ip ve ne de bir merdiven 
yoktu. Oha1de ne yapmalıydık? 
Velhasıl manianın biri bitmeden 
diğeri peydah oluyor tükenmez 
tehlikelerle boğuıuyorduk. Ah bir 
kerre ıu divarıda aıaydım ne olur-

kendime söleniyordum • lsmail 
birden bağırdı bey dedi benim 

belimde sekiz kulaçlık bir kuıak 
var acaba ondar.. istiflıde kabil 
olmazmı? Hay Allah senden razı 
olsun lamnil itle zanederimki ıfm-
dl kurtulabileceğiz. Burası olsa 
olsr on onbir metro kadara irtifa 
dadır. Senin ku~akla bunun dörtte 
üçünu kazanır mütebakisi içinde 
atlayabiliriz vesselam. Haydi çıkar 
dedim. İsmail hazırdı ucunu de
mire bağladım ve kendimi aıağıya 
koyverdim. Toprak kokuları ya
vaf ya vat burnuma geliyor hürri-. 
yetin yakında olduğu lıisslni uyan
dırıyordu. Ellerimin arasında 
kısalan kuıak arbk gittikçe kısa-

lıyor zemine yaklaıdığım belli 
oluyordu. Sağ elimin avucu içinde 

son uç kalmıştı. İnhinalı kabarık
larla karanlıkların arasından her 
biri birer dağ parçası ğibl gözüken 
aathı arz biraz ıonra banada kol-

larını açacaktı. Fakat bunda artık 
ellerimim arasında tutulan yün 
arçaaını btrnkrnııtım. Bir külçe 

p d- t•• 
gtbl dizlerimin üstüne U§ um. 
Kendimi dinledim hiç bir yerimde 
bir ağrı sızı duymayor ıztırap filan 

çekmeyordun. Ankadaılara ses
lendim haydi çabuk olun ben 

selametdeyim diye beğırdım 0 

zavallıla~da bin çeıit heyecanlarla 

sarkmaya. baıladılcr. 
( Devamı var ) 

"yar " ve canı 
yakın a pek yeni 
bir şekilde çıkıyor ' 

Yalnız reklanıla değil, bilfiil en hayati n1es'e1eleri 
aradığınız şekilde « Yarın » da bulacaksınız 
" Yarın,,, bOyük bir sermaye 

mahsulü olmaktan ziyade de- ' 
vamlı ve yorulmak bilmez bir 
say neticeaidir. Bunun için
dir ki onun inkiıafı ıeri hatve
lerle değil, bati fakat esaslıdır. 
" Yarın ,, cılar memlekete bo
yadan ziyade öz vermek iatiyen 
kimselerdir. Eğer matbuat de
nilen mefhum beşeri terbiye 

ve medeni zekanın vücut bulma
sı ise bunun yolları beynelmilel 
atemde taayyün etmftlfr. "Ya
rın,, cıların ~imdiye kadar sar-
f ttikleri mesai belki de bir az 
dağınıktı. 

Böyle olmamasına imkan 
olmadığını kabul etmek te bir 
hakikattir. 

Bu itibarla henüz yeni me
saimize ve istediğimiz ıekilde 
çah§mnk devresine yeni girmek 
üzre bulunuyoruz. 

Yarıncıların (Yarın) ı nasıl 
çıkardıkları her türlu" \ h . . . a mm 
kabilıyetlerınirı fevkinde ve 0 

kadnr mü~kül bir i~tir. 
" Yarın ,, ın yakanda yapn

ca4ı yenilikler arasında bu gün-
kü dünya muhtelif memleket
lerde siyasi tezahürlerle anlatı-

labilir. 

Bundan dolayı gerek ıark 
1ıerek garpteki ılyasi tezahür
leri, umumi yürüynıü, medeni 
keaafetin ezif kabiliyetine mu
kabil mukavemet kabiliyetini, 
fırkaları, ıiyaıi mücadeleleri 
birer makale ile netredece~lz. 

Bu makalelerlmizl okuyan 
kariler muhtelif devletleri ve 
memleketleri öğrenmiv olacak
lardır. 

" Yarın ,, ikinci bir ~yenilik 
olarak~ ta" memleketimizdeki it 

hayatını ~e iıçiliit( tetkik et
mekle yapını§ olacaktır. 

Bundan baıka ycnl bir baı
kalık ta hurflerimizin gelmek 
üzre bulunmasıdır. 

Her halde " Yarın ,, tasnifli 
ve· tasnifçi bir gazete olmağa 
çalıvacaktır. 

Bundan maksat birinci de
recede me§gul olunması icap 
eden bir mes'ele varken seki
zinci derecede bir itle mengul 
olmamalctır. Her halde okuyu
cular tıeldz on gün sonra elle
rinde yep yeni ve bu günkü 
g zeteclllk telalt:klainden ayrı 
bir gazete bulacaklar.dır. 

Hindi standa 
-·>;..o.;:<· -

İstild~'\I hareketi 
(Luhardan mektup) 

Geçenlerde, .Hindiltanın her 
tarafından gönderilen murahhas
lardıın mürekkep burada bir 
Kongra toplannuf(.i. Bu Kongra-
da en ateıin vatanperver hatip
lerin irad ettikleri nutuklardan 
sonra Hindistanın tam bir htedi
ğfnl temin bir yabanci hükümete 
kar~ı medeni ısyan ilanına, vergi 

vermemeğe,İngiliz malı almamaga, 
onlarla her hangi bir tekilde o
lurtıa olsun, munasebette bulun
maması karar verilmit ve bu ka
rarların, icabı hale göre birden 
veya tedricen tatbikini temin 
etmek üzre de daimi bir icra 
encümeni teıkil olunmuıtu. 

Meıhur Hint vatanperverci 
Gandinin riyaseti altında bulunan 
Encümen ilk lt olarak tuz ver
gisinin verilmemesini ilan ile 
beraber Hint limanlarina gelen 

lngiliJ: vaporlarının tahliye edil
memesi hJısuıunun liman amele
si reisine tebliğ etmitti. 

Bu ve ntlyen zuhur edecek 
bu gibi müıkllatın bertaraf edil
mesi f çtn Hindistana verilecek 

tarzı idarenin müzakeresi zım
nında bir konferans akdine 

dair İngiliz hükumetinin vaki 
olan teklifi icra encümenince 
tetkik bile edilmeğe ıayan gö
rülmemi ttir. 

Hint vatanperverlerinin na
wiri efkarı olarak Gandl tara
fından çıkarılan "Ganç Hint 

tt 

Gsndi bir makale yazarak, 

lngiltere hükiimeUuin konferans 

teklifini nazarı dikkate almak 

için Hintlilerin ıartlannı tadat 
etmiı ve evvel emirde bu ıart
ların kabulünü iatemlttir. Bunlar 
kabul olunduğtan sonra Hint 

vatanperverleri İngilizlerle Hin

distanın tarzi ıdarasine dair 
müzakereye girebileceklerini bil-

dirmitlir: 

ı Rupiye kıymetinin bir tilin 
altı peneıten bir tilin dört pe

nese tenzili. 
2 - Arazi vergisinin yarı 

yarıya endirilmesi ve arazi ir 
lerinin heyeti teıriiyenin tahtı 
murakabesine konulması. 

a - Tuz vergisinin ilga••· 

4 - Askeri masrafların laa

kal yar11ına endiribnesi · 
5 - Yüksek dereceleldeki 

memurlar maaflarının, varida
tın, azalmasile tevafuk etmek 

üzere, tenzili. 

6 _ İthal olunan hazır elbi-

se ve mensucat güınrük resmi
nin tezyidi ve bu suretle vatani 

sanayiin himayesi· 

7 _ Katil ,,e katle teşebbüs 
ile müttehiın bulunanJardan ma
lda bütün sıyaıi ınahbusların tah-

liyesi, 

8 
_ Derdesti rü'yet bulunan 

i i hakeınelerln devamının s yaı mu ... 
tatili. 

' Bir n1ünakaşa yüzünden 
Şiılide oturan Celile hanım 

evelce tanlıtığı Yalovada çiftlik 
sahibi Zihni bey ile aralarında 
bir münakaıa çıkmıı. Zihni bey 
Cemile hanımı tabanca ile boy
nundan yar alamııtır. Carih Zih

ni bey Pangaltı polfı memurları 
tarafindan yakalanmııtır. Celile 
hanımın yarası ehemmiyetli ol
duğundan tahtı tedaviye alınmıı
tır. 

Bıçak oyunu 
Unkapanında mav~nacı Riza 

amele Sükrü ile kavga etmiıler, 
Riza Sükrüyü bıçakla vurmuştur. 

Sarhos değil eşkiya 
İç Erenköyünde oturan Mus

tafa ıarhoı olarak iki kahvede 
oturanların üzerine biçakla hü
cüm etmlttir. Kahvelerde oturan
lar korkup kaçmıılarsada, polis
ler yetiıerek bcdmest sehroıu 
yakalamıılar elinden bıçağını 

almıılardır. 

Sarhot Mustafa arbede esna
sında kendini bacağından yara

lamııtır. 

ç:a kile vurnnış 

Buda kadın vüzündeıl 
., · CeJJlıl' 

Şehremininde fey:ıı ~ş· 
ve Sabri isminde üç kiti bir .d 

k ~ıı
dın yüzünden birbirlerile a ı· 
etmişler üçü de yekdtğeriol r 
ralamı~tır. 

}{adın parn1ağı 
1 JlaJJll 

Unkapanında oturan cJe 
arkadaşı Arifle Hayriye isrrıiP.,. 

_ı ktı' 
bir kız yüzünden aralarıncıa r 
ga çıknuı, birbirlerini yaralaJJll 
lardır. 

sarhoşluk 
b'JJ' 

Karagümrükte oturan İbrll '"e 
sarhoılukla kama ile bir ~eıı 
taarruz etmfı, kendisini ıneııe . 
polis Emin efen dinin elinden yJ 

ralamııtır. 

llvazar Roso 
.1 dl 

Bir müddet evvel BeyoğJUll JO 

Karanfil sokağında İlyazar f{o ır 
isminde birinin evine iki şerir~
mit tabanca ile kaburga keJJ1 

b' 
lerf ni kırarak lıyazar Rosoyı te ,. 
dit ettikten sonra bir miktar P • 
rasını gaspederek firar etmitle' 
dlr. 

. ııtl' 
Ilyazar Roso hastaneye Y dJ 

rılmıı tahtı tedaviye alınnııf&tı 
evelgi gün ,vefat etmi§tir. Üıküdarda çinilide berber pe

rikli bir mes' eleden duvarcı Ago

pla kavga etmif, Agop çakı ile 

Perikliyi yaralamııtır. 

Can1hırını kırnıış 

Fazla rakıdan gitn1İŞ 
ı~ 

Kumkapıda iskele baıındB 
tll' • ı numaralı kahvenin üstünde 0 f~ 

ran hamallar kahyası Musl" ti 

Hasköyde kahveci Torosun 
kahvesine sarhot olarak sabıkalı 
Aziz gelmif, camları kırarken 
bileğinden y aralanmıı tır. 

işte şiın<li taın nınskara 
oln1uşlar 

Beyoğlunda Dolapderede mas-

kara eibiseı! giyen Haçlk, Keon, 

Liranuf, Sater, Haço isminde bet 
kiti Kemal ve Mehmet namında 

iki kiti arasında kavga cıkmıt bir 

birlerinin gırtlaklarına sarılarak 

boğuştuktan sonra cümleside 
muhtelif yerlerinden yaralanmış-
lardır. 

Bir asker iki tran1vay 
arasında kaldı 

Beıiktaıta Ali iııminde bir as
ker iki tramvay arasında kalmıf 

bir kaç yerinden yaralandığından 
Gümüt suyu hastanesine yatırıl
mııtır. 

arkadaılarile, Çemberli tııf 
d• 

matbaai Osmaniyedeki odasısı 
Jif• 

fazla miktarda rakı içmişler te 
Muataf a içtiği rakının te!irl 
ölmüıtür. .. , 

Hamal Mustafanın vefatı fil 
heli göründüğünden cesedi ırı0; 
ga gönderilmiıtirr Mustllfııtl 
içtiği kaçak rakıların tesirde 1';. 
fat ettiğinden füphe arz edil 

tı' 
ğinden zabıtaca tahkikata bt1f 
nılmııtır. 

~-
Mustafa 48 yatında ka\'i 

cutlu bir ıahıstır. 

Ha n1an1 za ıınet111İŞ 
Taksimde Firuzağada te; 

likç\ sokağında hamamcı Me .. ıı· 
met ef endlnin evine dün 
düz hırsız . kirmif bazı 

çalmııtır. 

gv 
etf' 

Çuvalı değil dıvarı 

<leln1İş 
~-

T n k simde sıraservilercle So ~ 

ilk matalibimizf kabulü isyanı me

deniden bahsolunmasına nihayet 

verecek ve umumi Hln~ Kongresı 
de memnunane teklif olunan kon-

ratın dükkanına dıvarı delere. 
hırsız girmit 40 lira çalıp 1'tı~ 
mııtır. I( 

Şüplı e üzerine ha vagaıı § 

ketinde Luka yakalımmıfUr· 

fransa fıtirak edecektir, çünkl 

Konfrasta re'yini açık söylemek 

hurriyeti tammeslne :nallk oldu-• 
ğunu anlayacakt_ır. 

Umum Hint Köngresinln itti
fakı arasfle icra komitasi riyase
tine tayin edilmlt ye bu suretle 

bütün Hindlstanperverlerinin mü
meaııili bulunan Gandinln derme-

yan eylediği bu ıartlara lngiltere 
hükumetinin ne cevap vereceği 
malum değildir. 

Çalı111ş l<a~·n1ış 
ııı· 

Ortaköyde t•aınvay cadde' 111 
de 26 numaralı A ne haf11ııı U 

tütüncü düktınına hırsız gi'~,e 
tütün ıigara, para ve sfl 
çalıp kacmıttır. . 

Kan1yon çarpnııŞ 
oıı 

Dün 2261'i numernlı kllıı1>'btl 
Üsküdarda birinci mllazılll f.) ıı· 
b 

J<olll 
eye çarpmıı belinden ve 

dan yaralanmııtır. • 
9 

_ Menfa.da bulunan bütün 

Hintlilerin ıneınleketlerlr.e a vdeı-

1 i S
nnde olunması. 

Ancak, Hint Racalarının in

elliz idaresi taraftarı olmalarına" 
rağmen, İslam, Mecusi bütün 

Hintlerin idarei müsteklHeyi te

mine kat'iyen azmetmit oldukları 

düıünülürae ingilizlerin, er veya 
geç, Hint istiklalini tanimağa mec
bur ob.cakları ıüphesizdir. 

Kanıavla ''aralan11Şh11 
..; J tyft' 

Beıiktaşta Yeni sokakta bı'ıı 
liha H. evine sebzeci lsa Şş Je 
kama ile hücum etmiıler, e; 1'' 

Jşcıl 
bulunan Haydar beyi yara 1,: 

er ne mu ....... 

10 
_ Kanun dairesinde, mu-

dafanl nefsi için atevli silah ta· 

ıımak izni. 
Bu ~artları yazdıktan sonra 

\ Gandl ilüve ediyor: 
l Htntte Kral naibinin bizim bu 

111ıır ları gibi gelen devriye me ıııtı' 
rına karıı gelml§lersede yaka 

mıılardır. 

5 J 
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Birinci sahifeden devam Birinci sahifeden devam 

Sahife 5 

BEKTASİLİK-SÜNN"LiK 
ŞiİLIK VE FARKLARI !. . 

->~•-

Perşen1beye Ron1a ya 
gidiyor 

Sabık Efgan Kralı Amanul
lah hanı dün bir muharririmlz 
kendtıiml ziyaret etmiı ve Muıa
runileyh.len sorduğu ıuallara ıu 
cevabı vermlıtir. 

3 - Fasıldan faıla m6nakale 
lcraıı, birinci ve lkbıcl maddeler

~ do muharrer usul daireaincle tet-

kik ile olur. 
4 - Mecliıl umumller ıelecek 

ıene bütçesile birlikte meclise 
verilen ıeçen ıene hesabı kat'lsl
nl ve bu bapta endimenl vlllyet
lerce tanzim olunacak mazbatayı 
tetkik ederek karar ittihaz eyler. 

Beılktaı hiç iıtlfinl bozmlyor 
bllakiı daha güzel oynuyor. Yap
taiı hücumlarna iki de enfeı ıol 
atıyor Birinci devre bitUil zaman 
vaziyet ıöyle Beıtktaı : 2, Fener: 1 

6t•n9!.J!l:S~ ~ ---.m::ue i"l'!llm 
ARABi, FARSI, ECNEBI ESERLERıN TETKI-

ikinci devre baıla.-lıiı vakıt 
Fenerde bir ıaıkınlık ıörülüyor, 
oyun ıert bir ıekil alıyor btlhaua KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

---- ---~ - 3a -~~--~~~~·~ 
İslamiyetin ha- birl~tly•~·k'• _.,,k ... ne;;;: 

kikati: lslamıyet ı -
Bir çokları iılamlyelin terak

kıye mani oldutu lcldlaaındadırlar. 
yorki: . . 

Ankara' da ve lıtanbulda Türk 
doıtlarmın tarafından hakkın· 

da gösterilen hüınü kabul dan 
dolayı teıekküratımı memnuniye
timi naııl ifade edeceilnl bime
yorum. 

Bu heıabı kat'iler vali tarabndan 
Dahiliye vekllethıe inal ve taı
Uk olunmak (izre Divanı Muhase
bata tevdi olunur. 

116 - 140 inci maddeler 

Fenerliler oldukça ( Tatll ıerl) 
oynlyorlar, Şimdi oyvn oyunluk
tan çıkmıı. iki tarafta kırmala 
bakıyor. 

Bu 11ralarda Alaettin topla Be
ıtktaı kalesine ilerlerken haıım o
yuncuya tehlikeli bir dirsek vu-Efgana avdetimi ıoruyorıunuz. 

bu iddia ceffelkalem bir iddia 
mıdır? Yokıa hakiki btr tetebbu 
hakiki bir tetkik mahıulümüdür? 

«Çalışınız ôlmıyeckmış-
siniz gibi çahşı n .» 

Halbuki :müslumanlıkla geçi
nenler çalıımaktan korkarlarsa 
bunlarla lılamtyetln tabii ala
ka•• yoktur. 

Bu huıuıta verllmlı bir kararım 
yoktur. 

Umumi iclarei vildyet kanununun 

116 ve f 40 wcı maddeleri de şu şekil-
de tcıdil edilmiştir : 

ruyor. Hakem Alaettlnl oyundan 
çıkarmak lıtlyor fakat Fener la· 

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

Dlyorlarkl: Hesap açığı 
1 - Biltün dünyada bulanan 4500 Liraynuş 

Madde 1 - ldarel umumiyet 
vilayet kanununun muaddel 116 

dde.i berveçblzlr tadil o
ıncı ma 
lunmuıtur. 

Mecliıl umumı azalarına de· 

raftarları hakemin bu karannı 
yuhalarla karıılayor. Oyuna de-

vam etmenin imkansız oldujunu 
anlayan hakem oyunu tatil ediyor 

müılnmanlar fakirdırlar. Tenbel
dirler. 

2 - Müslümanlar asri ıUıu
lerle mümeyiz deıildirler. 

Hırıstiyanhk di-
1 

yorki: l 
Sağ yanağına bir to-

kat vururla rsrı , sol ya-

lıtanbul deniz tahmil tahliye 
amele teavün cemiyeti heıa
batanda açık olduiu haber a
bndıiından eınaf cemiyeti mü
fetttılerl tarafından heıabatın 

vamı müzakere müddetince yev
mi beı liradan on lirayaJkadar 
muhaıaaaat ve ıehrl sekiz bin ku
rut üzerinden harcırah verilir. 

Bu suretle geçen ıef er 6 - O 

yeeilnn Beıiktaı Fenere de mal
lubiyet acıaını tatlırmıı oluyor. 

Bu oyun Galatasaray- Beıik
taı maçı kadar rGzel olmamııtır. 3 - Miiılümanlar hakim 

lllevldinde olmayup ekseriyetle 
1Dahk6m mevkllnde bulunuyorlar. 

Evet bu iddianın üçiide doğrn
dur. Fakat bunların iılamlyetle 
ne alakası vardır. 

... . 
nagını çevır» 

ruyetine baılanılmıı, cemiyetin 
kaıası temhir edilmiıtlr. 

Amele cemiyeti beıabatında 
4000 küıur lira açık olduiu 
ıöylenmektedlr. 

21,000,000 

2 _ Mezkdr kanunun muad-
del 140 IDCI maddesi atideki 19-
kllde tadil edilmlıtlr • 

Vlllyet endlmenlerl azaıına 
meclisi umumi kararile ıehri 75 
liradan 150 liraya kadar tahılıat 
verilir. 

Hakem Şeref Bey oyunu çok 
düriiıt olarak idare etti. 

G. Birliği - G. Saray 
G\1n6n en mühim maçı her· 

keıte bir kanaat var Galatasaray 
matlup olacak takımlar sahaya Müsliiman demek fazıl, kana

atkar çalııkan, kimseye fenalık 
etmıyen okuyan 6grenen bir ıı h
ılyet demektir. 

Hıriıtlyan Avrup bu düıturu 

tanımayarak daha dün beıerlye
ti yer yezünden kaldarmağa kıyam 
etmlı ıibl bütün lnıani alemi 
mahve çahııyordu. Bunlarınki de 
tabiidir ki Hırııllyanhkla alakaıı 
yoktur. Binaenaleyh; lanınmıı 

muharririn lılamlyet tarakklye 
manidir. Demeıl dolru deilldir. 

l\lr. HanriFordtJn teberrüu 
Mecllll umumderce tayin ve 

takdir olunacak muhaıaaıat ve 
tahılaat mıktan Dahiliye Veklle
tlnce taıdlk olunur· 

çıktılar F otograflar çekilip ufak 
bir meraslmden ıonra oyunculaT 

Bu 11fatları cami olmayan 
millliiman delildir. 

Bu havaıı mezayayl cami her 
kim olursa olıun ııte o adam 
milllilman sayılır. 

islamiyetin ma-
." Zil: 
«Ben ahlak ve fazilet 

İçin n1en1ur edildim.» 
Bir lahza te(ekk6r ve muli.

haza bin sene ibadetten efdal
dlr • Sizin iyiniz fenalıklardan 
lalunanlardır. 

llmı Çlndede olıa arayınız. 
Tasarruf bitmez tükenmez bir 
hazinedir. 

Muarıf all11hın dGımanıdır. 
Memleketiniz de tanınmıı mu
lıarrtrlerlnlzden birlıl hırııtlyan
lık aıri bir dindir diye bir ıll
•llet mekali.t yazmııta. Ve bura
da düstur alarak ıunu vaz edi
Jordu. Hlrlıtlyanlık dlyorki birlıl 
laf yanaiına bir tokat vursa 
aol yanaiını çevir. 

Evet biriıtiyanhk bu iıe bu 
~n aırt ve medeni Avrupanın 

Fier beıeriyete bir din lazım
sa emin olmalıyız ki islamiyetln 
daha iyisini bulmak imkanı yok
tur. 

Bütün medeni ve asri bilgileri 
iılimiyete tatbik etmek imkinı 
mevcuttur. 

Mesela: 
Hürriyeti vicdan, hürriyeti te

fekkürü kabul eden islimiyetten 
daha iyi' bir din olmadığı gibi hiç 
bir içtimai zümre de 1öktur · Lalk
rahe fiddin,lekünı dinüküm din de 
mecburiyet yoktur. Sizin dininiz 
ılzin bizim dinimiz bizimdir. Gi
bi düsturları cami bulunan lıli
mlyet b\1t0n hürriyeti cami deill
midir. 

Amerikanın ve medeni Avru
panın menine çalııtığı faziletsiz 
ve ahlaksızlığı iılamiyet men et
miyormu '! 

lçkl biitün bütün fenalıkların 
anasıdır. Diyen isli.miyetten daha 
büyük bir haklkatı ıöyliyen bulu
nft bilir mi ? 

Hırııtlyanlık ebeveyn hakkın-

Tefrika numarası:27 

Londradan yazılıyor: 
Amerika otomobil kıralı Mr · 

Hanrl Ford ticaret ve ıalre 

mekt~plerl teatı edilmek üzere 
iki milyon lngillz llraıı ( bizim 
para ıle 21 milyon lira) teberril 
etmlı ve "talim ve tahsilin Alem-
de ceraimin azalmasını badi 0 1a· 
acaiına kanaat ediyorum ve bu

nun için bu parayı veriyorum .• 
demtıtlr. 

-------,~·~~?~Q~~----~ 

z~ızele oldu 
Evelkl ıabah ıaal 10,13 de 

Şarktan Garba dolru bir zelzele 
olmuı, iki ıantye devam elmlı
tir. 

Dün ıabah ıaat 10 nu 15 ıe
çe ıehrlmizde bir zelzele olmµı
tur. 

Zelzele 5 aaniye devam et-
miıtlr. Hiç bir zayıal yoktur. 

da ıunu yazıyor. Loka incili 3 On 
CÜ bap. 

"İıa bir mecliste bulunuyordu 
ona dedilerki validen ıenl istiyor. 

lıa ( mecllıte bulunan kadın
ları iıaret edarek ) tıte benim 
validem bunlardır.,, 

(Devamı var) 

rup vakit geçirmemektir. 
Odacı gene Kemal Beyin ye

rini bilmediğini ıöyledi. Eıki ı6y
lediklerinl tekrarladı. Hatta uzun 
uzun yeminler etti. Bunun üzeri
ne kendlıinl dııarıya çıkardılar. 
Meı'ele gene çatallaııyorau. Ka
ra Kemal Beyi bulınak hakikaten 
bir meı'ele halini almııtı. 

Tevfik Rüştü 8. 
Hariciye vekili berayi tedavi 

ıehrtmtze gelmtıtir • 
Tevfik Rüıtü B. bir müddet 

tehrlmizde kalacaktır · 
I& •••Sd? 

Alman yada 
Milyo .er bir matbaa işçisi 

Berltnde bir matbaada çahpn 
yirmi yqlanada bir genç, haf
tahtmdaD artudıtı bir miktar 
para ile bir plyanıo bileti alır. 
Bir mnddet aonra btiyfik ikramiye 
olan bir milyon markı kazanır. 

Erteıl g6nil yeni milyoner! 
birıey kazanmamıı aibi itine 
gider ve :çalıımafa baılar. 

Arkadaılan hayretle milyo
ner olduiu halele çabımaımın 
aebeLinl ıorduklaranda ıenç ıu 
cevabı verir: 

- Zengin olmalı istemem 
fakat çahımaktan atıl kalmalı 

hlç ıstememN:munel lmtı1&1 olma· 
Yarın: u 1 

b te ıayan bir ba • fa ve 1 re 

d e Yapacaklarını ıaıırmıı-dn en n , k 1 1 
d Eh artık meı ele a mamı 

lar ı. ' 
demekti. (Z) Bey: 

_ Nerede ? diye haylurnnıb· 
- Pangaltıda • • • Cevabını al-

dı. ~ 
- Pangaltıda mı r 
- Evet efendim pangaltada·· 
- Sokafını .ayler mlılnl&o 

yerlerine geçtiler gençler btrllil 
temam Gelalaıarayda Nihal yok. 

()yun baılıyor uf ak bir dene
meden ıonra Galatasaray haki· 

mlyetl aliyar ve Bu hakimiyeti 
devrenin ıonuna kadar tek kale 
ıekllncle devam ettiriyor. Bu 
müddet zarfında iki ıolda abyor • 
bdncl devrede oyun bazen Gala
taıarayın bazende gençlerin ha
kimiyeti altında geçiyor. Galata

ıaray m6badmleri bir çok fırsat 
kaçıyor. Gençler btrlilt bir penal-
tı yapıyor. 

Barlbanın ıütiln\1 kaleci kome
re abyor Rebll kornerden pel 
bir aol daha atıyor. 

Devrenin ıonuna doiru mlıa· 
flrlerde blr ıol atıyorlar. 

Galatasaray oyuna 3-1 kaza-.. 
nıyor. 

Maarif vekili 
Maarif vekili Cemal H6ınü 

B. Cuma günü siclecektir. Vekil 
B. Yann maarif devair ve mü· 
eaaepb teftıı edecektir. 

Bu arada ~Kara - Kemal Bey 
fınatdan bll'lıtif lde bir tarafa 
•avuıacaksa .. Evet, itte bu ihtt
mallar çok kuvvetli id i. 

- Gel bakalım azizim Hiç 
korkma. Ortada birıeyler yok •• 
Yalnız biz Kemal Beyfendiyl bul
lllak iıttyoruz. Kendtıtne mühim 
l:atr o. Telgraf var da ..• Bu itibar~ 
la nerede bulunduklarını öğren
IDek lıtedlk 1 

- Peki biz ıenln yanına bir 
memur versek evine beraber git
seniz daha iyi olmaz mı ? 

B\1t\1n memurlar aadra ıtf a 
verebilecek gibi eıaılı bir haber 
getlrmefe muvaffak olamamıı
lardı. Büt(\n ail" pollı miidlrlyetl 
memurları Kara Kemal Beyin i
zini aramakla meıaul olmuılardı. 
Akıam üzerine doğru Kemal Be
yin arabasından biri yakalamnıth· 
Bu zat. Zabıtaya çok mühim bir 
ip ucu veriyordu. Kendlıinl me
murların bulunduiu odaya ;etlr
dller. 

_ Hacı muhak aokatmda·· 
antdar manidar 

Memurlar m l rtne bakıım•ı
blrlblrlerlnlD y\1s e 

tardı. h k 
P ibda Hacı mu a 

- anı• • 

En dofruıu Kara Kemal Be· 
yln akrabaıını bir yere bırakma
makb. Pollı müdürü Ekrem Bey
-le priiıtükten sonra eaaalı bir 
karar vererek hareket etmek en 
kestirme it olacaktı. ( Z ) Bey de 
dahil oldutu halde memurlar 
Ekrem Beyin odaıına aıtmtılerdi: 

- Müjde Beyfendt. Nerede 
oturdutu anlatıldı. Dediler. Ek
rem Bey: 

Dedı. Odacı bir parça müste
rih olur ıtbı olmuıtu. 

- Efendim, bendeniz (efen
dtye) dllr htç bt11ey bilmiyorum. 
Buyurdufunuz atbı mektup telı
l'af fllan v. na bana ~eriniz. Ya
aıhaneye olram•mazhk etmez. 
Kendisine veririm. 

- Evini bilmiyorum efendim. 
Evvelce ( Adliye ) tarafında bir 
yerde oturuyordu. Sonra oradan 
çıktı. Ama nereye gitti ? Bilmiyo
rum. Bana birıey de söylemedi. 

(Z) Bey gülerek dedi ki : 
- Canım söylemez olur mu ? 

Siz onun adamı defli rniılniz. A
zizim ıen iyi bir adama benziyor
sun. lyi düıün, biz nasıl olaa ( E
fendinin) oturduğu yeri bulacaf.-. 
Makaadımız öteye beriye ba' vu-

Kendlılne Kemal Beyin otur-
duiu evi sordular : 

- Biliyorum! cevabını aldı
lar. Zabıta memurlan ıevlnçlr 

d h Dedikleri tıtdll· 
ıokafın a a ••• 
di Kemal Beyin akraball evin 

· h brlamadıfını, ıarı 
numara11nı a ld 
boyalı k&rtlr bir bt~a o ufunu 

ızah etti. 
(Z} Beyin burada aklına baı· 

ka bll'f8Y ıelmtıtl. Ya bu adam 
( Kara Kemal Beye vaklt k.ızan
dınnak için kendilerini avutmağa 
memur edilmtıae • • • Kendilerini 
kasten Panıaltıya ıevkedlyona •• 

- Na11l, iyi bulundu pyle mi? 
Diye yerinden ııçramııb. Sonra 
lllve etti ıordu: 

- Demek Kara Kemal lstan
buldan kaçmafa muvaffak olama
mıt öyle mi? tekrar etti: 

- Oraıı meçhul efendim . 
Fakat biz aldılımız mal6matın 

ıekllnden filphe edlyaruz Bey 
(Devamı var) 
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İ n gi lt ere ile 1\lısır arasında 
Kahireden yazılıyor. 

ingiltere Mısır müzakeratına 
baılamak üzere Londraya reisi Nuz
zar Nahho.ı paıanın riyaseti altın
da gidecek olan hey' etin hareket 
gününe dair lngiltereden gelen 
ce'!ap meclisi Nuzzarda okunmut 
ve müzakere olunmuıtur. 

Mezkur ,.. evapnamede yevmi 
hareket olmak üzre tayin olunan 
tarih Martın son günleridir. 

Sabık Bulgar kralı 
l\lısırda 

Kahireden yazılıyor : 
Geçenlerde berayı seyahat 

cenubi Afrikaya gitmif olan ıa
bılc Bulgar kralı Ferdinant ıuba
tın yirmi beıinci günü buraya 
gelmf§ ve münasip bir surette is· 
tik bal 9lunmuştur, 

Müıarüileyh bir iki hafta bu
rada kalarak istirahat ettikten 
sonra Avrupaya avdet edecektir, 

An1er;ka ve Avrupa 
arasında 

Bağdattan yazılıyor : 
Irak hükumeti müzede bulu

nan birden ziyade asari atikayi 

ıatmağa karar vermiıti. 
Bu satılacak asarı mübayaa 

etmek üzrr Amerika ve Avrupa 
müzeleri Irak hükumeti ile 
müzakerata baılamı§lardır. ----

f)ans salonları 
n1iirakt'be edilecektir 
Beyo~lu cihetinde bulunan 

dans salonları ve dershaneleri 
Şehremaneti tarafmdan tef Ut 
edilmiş, bunların mühim bir 
kısmı Belediye nizamnamesine 
mugayir mahallerde teıts edil
dlklet'inden bir daha açılmamak 
üzere settedilmittir. 

Aynı zamanda polis müdiri
yetincede dans salonları tiddettle 
bir mürakebe altına alınmıatır. 

YARIN 

\ x-maıa::ı:~~ 
1 8. nci BÜYÜ 

TAYYARE PiY AHGOSU 
\ 

2. inci keşide 11 l\larttadır. 

Büyük ikramiye 

35, 00 Lira 
1\ YRICA: 15,000 10,000 Liralık ikraı11iyc 

ve 10,000 I...ira lık bir ınüküfat. 1 
Bu ketidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 
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"KUR'A \il KE iM,,İN . 
Arabcası ile birlikte Türkçesı 

Büyük Türk Alimi Cevdet pd~a merhumun 

Lüğa tı l(urn niyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilm!f. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idllmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk netriyat yurdudur 

rr ..,. .. 

SELA İK BANKASI 
1888 de tesis edilmiıtir 

Mer~ezi uıııumi. İstanbn1 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, İ•tanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

.., , . s l 1 . l: unanıstan "> u )e en: Selanilc, Atincı, Kavı.la· Bil~ümle G0ün~l~~!ıaı~~ıt~e ı~!~~t işleri E 
kenlalı sürat ye en111İyetJe İfa oJunur. ~ Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her ne"i 

1 . ~ au akçe Üzerinden hesabatı cariye, çek muarr.clatı. 
MALI ve İDARi İŞLER DAH f AKIP EDİLİR ,...,. ag(W ...Jı 

dl ~ '~~~~~~~~~~~~~~ Adres: Galata Havyar han orta 0 a ar No. 4 ~ ,e;:; c;;~~~~::::> 

Tdef~:Beyo~u4515 : ~-~~~~~~~~~~~~~~~~-:•~•~•~~, 

~VT1YT~ YVY•TTTT• 
'A:ıİEl!ı!n:ıM'ı .... millllRl!lmllllilıll~Y~Pi'm~=a:ıı .f'maa•~•••••••i•••2•••••••J•I\ 

sADlK zADE ARSLAN ~ : Umit y ıidızı : 
KAPTAN VAPURLARI • • • 

" ... , 1 ·z : Her çucuk yurdunun bir ; 
KAl'-ADEt, 1 "" 1: ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- : 

SÜI{' A'f POS'fASl : sesiz çoçukları düıünen Hlma- : 

Muntazam ve lüks kamara
ları havi elektrikle mücehhez 

• • : yel Etf ale 2 i nisan Çocuk Hllf- : 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddirı 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde l~us sef arethancsi karşısındn 

Suriye han N°: 8. 
Telef 011: Be!} : WI 5 

Kemal 
: tasında yardım, bu ümit yıl- : 
• 1 .. • 
: dız arını sonmekten meneder. : 
••••••••D•••••m••••••••••••••• ~ ...... llll .. ml!lm!l ......... mıElllll:z:Eı:im.'li .. llCllilmlllllııml! .... .. 

vapuru Pazar Ar Ekb ....... ,. ................. :4 ,J ................ .,~.~~ 
{) Mart •I er •·:··:·····················"·"·•• .......................... ~ ........................ ~ \ 

günüakıamısirkeci rıhtımından Tayyare biletlerl ve kırtıutye ı QSMANLI BANKASI ) 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, Umum gazete bayii •:• l~ 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire- Çemberlitaf civarında •!• SEl~l\lA YESİ : 10,000,000 İngiliz lirası 
sun, Trabzon Rize ve Hopels- N. 2 dükkan •:• ~ 

d d 1 +!• lstanbut açenteliği - Telefon: lsta'lb&.11 l 948 4 
lelerine azimet ve av et e e- •••••••••••••••••••••••••••••• ... •.... Bcvox.ıu claı'rcsı· - Telefon Bcvoı'rltı 1303 ~Jt 

P ı . 1 1 . d =: J.>ı'ı· 111u·· c"(l•:.le =: =·~= J 
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J 
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cektir. .> u "" ....... ..,, Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli vey• 
edect kler 'Mahalli müracaat Sirkeci : Bak:mıız yavru, Lakaydt , : •i• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iakontoıu. ~ 

İstanbul po\iı müdiriyet ve Yalıköık -.addeıi AlAlye han : Bahtsız yurt. ! •ı• Türkiye cümhuriyetinin baılıca ~ehirlerine ve memalfkl ~ 
taşradan 1930 senesi polis mekte- birinci kat Sadık zade Nazım : Himayei Etfal Millet Yardımı, • •ı• ecnebiyeye aenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf ~ 

t '"" • M ' : • •• ~ emirnameleri lraalatı. J binde tahsil etmek üzere 11 O vapur acen eu. : esut memleket • ~ • 

poli• mucavin ve iki ser komiser Telefon : lıt. 4240 
•••••••••••••••••••••••••••••• i•:••!••!• ~··~••:••:••!••:••:••!••:••:++! .. !••!••!••! .. !••! .. :••!••:••)•!•( .. :~., 

tefrit< edilmiştlr. m;;z I ~§§§~~66~... -
Aynı zamanda polis müdiriye- ••••••••••••••••••••••••~••••• fr · - ~ .~ .... ~ ~~ ... ~ • • ~..,..,,, 

ti b irinci ve ikinci ıubesinde müı- 5 Eınniyet çenberı . : @ Veres·ıye fA A 
tahdem memurladan da timdiye l b 1 • dJ ~ Y 

• M mleketin yavru arını ı - • tA ı~ ı 
kadar polis mektebinde tahsilini : e k " y • ~J t ı d vı B A N }( ;\ S 1 : gili, gürbüz yetittirme . , a- : &:) zmir terziha~e• n e son ~ 
ikmal etmeyenlerde bu sene mek- .• rın ,, emniyet çenberı altına •. ı& moda, ehven fıatlarla, son ''*; Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 
tebc devam edeceklerdir. VI'/ ~· 

1930 senesindeki tahsil devre- : almaktır. Çocuk haftasında : 14') ılerecede suhuletli ıeraitle ~ı ihtiyat akçeıJi: 3,000'000 i 
resi altı aydır. E Himayei Etfale yardım ~u çen- E ! erkek ve kadın kostümler ~ + İıtanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 't 

• •• ••• 111•• 'ti" İstanbul ıuheıi : Yeni postahane ittisalinde Alelamcl 
Dal.iliye vekaleUnce yapılan = beri kuvvetlendirecektır. : ~

1 
ıerian imal olunur. flfl. 

bir progrnm mucibince gelecek a•••••••••••••••••••• Ankar'" caddesi Vilayet fA. ' 
••lıil•mml!rııliiii=z:S:Z.:~==ı~....ı. _. 'tl"J han. Her türlü Banka muame1alı icra ve kasalar icar 

Seneden itibaren polis mektebi cıı fA k N 1 7 ,.., 
w artısında 0 • • • • olunur. 

~Ankaraya nakl edilerek daha - Beyazitte tramvay makasında ,~ MUST ... cA ve KEMAL J"' ~~~~!>) ...._ • ............_ ~_A'lllııııııı..~ ~ 
vasi bir proğramla polisler tahsil ıu ......... ~~....,..,.. ~ - .......... ~~.........-4' 
ed.eceklerdlr. N. 153 dükkanda tayyare ~ 

biletleri, kırtasiye ve ~ ~§§§ (j§ ~ ~ 
Dikkat umum gazeteler bayii .... 

lstanbulda (Yarın) gazetesi 
namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı· 
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müe1111eye 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. 

Ali k er 

Krem r ev 
Bütün sergile rden aldığı 

altun n1adalyelerin adedi 

22 dir. , 
Hacı Arif zade 1 

İsn1ail Hakkı Bu gibi müracaatlar idareye 

1 
haber verilmezse idaremiz hiç Tayyare biletleri ve 
bir mes'uliyet kabul etmlye- umum gazeteler bayii 

cektir • \ Çarıtkapı N. 68 \ 
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···················~·········· 5 KaçınJnıaz fırsat 5 
: Çocuk Haftasında Himayei : • • : Etfale yardırn memleketin refa- : 
: ha kavuırnaıını temindir. bu : 
• 1 • 
• fırsah kaçırrnaya ım. • 
=••••••••••s••••••••••• ••••= 
"·················~········~ 
• TİYATRO VE SINEM.A : • • 
=·······················~ .... 

Dariilbedayi 
T epebaıı tiyrtrosında bu akıam 

saat 21,30 da 

Süt Kardeşler 
Komedi 3 perde 

Nakili : J. Galip bey 

Sil HATJNlZi 
. f i Itl ı .. 
~T!tl!EY NIZ0 

lmtıyaılı yrnı bır 
usulle \· ii cu~e ge· 
tırllen LINl.ı\ ke· ı 
merı ırmiıli)!i iza!c • 
f!Ücr ve "·Ucudun • 
hutulunu ıııccltir. 
Elastiki ve dııyc· 
nıklı bir trfkoı.l;ın \ 
mamul obıı LfNI,\ / 11'""' 

hem ıparcı.ılaı·ın >" '' ". · 
hcnı ameliy:ıt corcnltrın f;l'nı_crı olııp 
lcnnl :c currl tazyıkı ıayesınılc fılı-

l..ın zulaıruıı~ 111anı olur. 
İstaııhul'da yalııız Beyoğlu:ıdıt 
T iinel ıı:eydaıımda 12 numarada 
ve İı;til:!iil cadı:?csincle :u.s:; No.d:: 

.. e. 03§ e 
mar~autlarırula satılı ı·. ' 

lhım.:1 ınaı:;au,ınJ. onu tecrübe cdınız 
,v~yl'.ı:uı oııınııı l·utnı ve tanı hoyunııu• 
b;IJ r:ııck 'nıctılc adreslnızc göndcrnır· 

rıı11 h\rylnız • 
Ficıtı li 'fıırk liru:.ı 

Pı.sl:ı l!e gondrrılen kemerler mm·nfık ol· 
matlığı lakı!irdc trbdLI Hy;l beddı hıdr 

,,- cJilır. 

'---··=--------------........ ......:.;;~~ 

ı, - ~. 
1 "YAHJN,,~ 

l\l<lı-t 
Senei ÇARŞAMBA Serı1~e Resmiye 5 Hicr 
1030 ıs~ 

Nan1az 
Alafranga 

il. d. 

vakıtları 
Alatur1'ad· 

•• 2' Günef 12' 6 ~2 
Güneı 
Ôyle 
İkindi 

6,28 
12,26 Ôyle 'gS 
15,37 İkindi g, oO 

Aktam 18,03 Akıarıı 12' 1 gO 
Yatsı 19,33 Yatsı ';!6 
İmsak 4,49 lmıak__!.QP 

~~--......;----..:.....;;;,;,;,;--~ 
Şevval J(aeıfl1 

1 4. 118 l 
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