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FİATI 

5 
Kuruş 

ABONE: 
Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

llan tarifeye tabidir 

Gazi hazretı'Bri lzmi1rden Antalyaya hareket etdiler 
' 

Reisicumhur ik. dü;-Anlalyaya Semer hik~yesi 
:ıntevecciben hareket buyurdular 1 mesele çok;;;-ühim ve 

Kadınlar 
kocaları 

bir ticaret eşyası gibi 
tarafından satıhyor! 

··· Mavı· b" · l . d 1 f şu mulludur 
d 

ır eng1n.. zmır rıhtın11n an {Ör eze oğr b l . Ankara o (Huıusi} 
.. u a <arsınrz: Go··zleriıniz gene n1avı bir b f üsh ... .:.a. • .... Oün tldirdiif m eger ve .se-

a •. a uışır. Engin hudut cırar. Bu, işte 0 mer meı'eleıl hakkınaa bir kaç 

Bu günkü nıedent Aleınin başdöndürücü nıanzarası .. 
'Yakında bazı büyük mağazaların üzerinde «Burada 

kadın satıhr» lavhası göriirsek şaşn1ayahn1 !.. 

büyük bakışın nıanası<lır!.. güne kadar hayretlere tayan ma· 
'• lumat ve tafsilat verecelJm. 

M JEl&W gu mea'ele basit delil çok 
mühimdir. 

Meı' el ede delerinden ikl 
mtıli fazlaya satılmıı bir kaç yüz 
bin liralık münakasa lfl vardır. 

Tahkikat 
_.~c--· 

Sadullah ti. Ankaraya 
çağrıldı 

Ankara 6 (Huıuıi) 
Seyrlıefaln müdüril Sadullah 

B. cumarte'ii ıehrlmlıe g.elecek-
tlr. 

Mumaileyh~ hakkında busuıi 
aurette tahkikat yapılmaktadır. 

Gazi Hnzrttlerini yollarda istikbal eden köylüler ,\ na~· 
..ı .. T' 

Fransa' da 
--.1rı9-4c, 

ikinci gün \ k" an varmıdır ? •• Ona temas e-
Mavl bir engin •• lzmir rıhtı- den el ondan ayrıla bilir mi? 

mından körfeze doıru bakarsanız 
bu derlnliAI gôrüraünilz. Birde Onun gözlerindeki mavi de-
körfezdcn lzmtre doğru bakınız : rlnll~e dalan göz ve onun sözünü 
(f&zlerlnlz mavi bir füıhate ilftlr ve geslnl duyan inıan ondan uzak-
an .. ı-l ...ı ' lata blllrml ? .. lıte dalgalar ı .. 
le~ qa er1aaue hudut arar. Bu, ıı-o bftytik blkkıflO manaııdır ! Bunlar ıözü" aslı olan ifade de-

Bir şehir temamile s.u 
altında kalch 

Parlı 4 (A.A.) 

Franıanın merkezinde bulu· 
nan dallık hava\lye Rhone vadi· 
•ine ve Lanauedoc' alan pyet 
pWetlt~ha-
ktkl hlr ......... aulijr~lftlr. 

lstanbula gelen V ırangel Ruı 
ordusu bekayaıından (Mikael 
Leppik) isminde' bir Rus Pariı.e 
gitmi,, eski ıe.n atı olan makı
niıtllk c-tmefe t>&ı\amıttır. 

(MiXael Leppik) zalf, cıhz 
oldu~undan ve daima da hasta
landığından vaktını hutaneler-
de geçirmiolir. 

Geçen 1929 senesi Ma.rtında 
(Mtkael Leppik) Amerlkaya gi

derek zengin clmağı karar ver 
mittir. Fakat parası olmadığın., 
dan, yol paraıı tedarik içi_? ıev .. 
gill zevcsi '{lrma)yı satınaga ka· 
rar vernıittir. 

lrma bir (11ıav)~eRua tüzeli, 
(80) kilo ııkletind• kıysnetU ve 
kuvelli bir vücnde maliktir. 
Böyle boylu hoılu ve gilzel bir 
Jslav kadının mii;terl bulmak 
ıçln Mıkael ilk .zemanlarda çok 
mOfkOllt çekmiııede, sonra 
alıcı kartııına çıkmıtbr. Se .. 
vlmll güzel vücUtlu İrmaya Ml .. 
kael Lepplkln vatandaılarındaq 
(Alek.-ndr Mich) namında biri 
talfp olmuı ve biri vasltasıla pa
~ lfrlınılttlr. 

Pazarlık pek samimane bir 
suretle neticelennılf. iki brmterl 
Rua uyuımuıtur. 

Karısını satan LEPIK ve kanyı ra
tın alanın avukab JOK MARltER 

Şu ıartte sa.lif l.ltmtftlr: 
2101 franga lnnanıa teıllml 

tekarrllr elmitUr. 
Hu para uç takıile ayr 1 ıt· 

tır. (2000 frank) Amerfkaya ıcy· 
yahat masrafı, 100 fraogı hasta
hane paraıı}, (1 frank mukaMle 
Gereli olarak kararlaıtırılmııbr. 

Devamı 5 4ncl Hhi e tle 
-------Dıkk d ili mi ? b at e iyorum : Dalgalar -

~rblrtnin peılne takılmıı, birbi- Burada taıın insana, suyun 
•ln ukasına sıralanmıı, inkıta- topraia, lnıanın hLr ıeye mühim 

j;• bir hürmet zemzeme aile ııııe bir alikaaı var: Her ıey, her ıeyln !. 
&lluta gelip kendilerini sahile Eger öyle olmasaydı, bu yerler 1 

Orb, Tarn, Correze 'te Vtenne 
ırmaklarının suları iki aıırdanbe-
rl misli görülmemlt bir derecede 
kabarmııbr. Narbonne ile Per
pinpan araıındaki demir yolu 
kapanmııtır. 

-----·---
Sadullah rey dildalür kesildi 
gazete satıcılarını kov uruyor 

lerlyorlar. Sonra •• Aldıkları hu- benimsenir, uiruna kan dökülür, 
!~ ~~e memnun ve mütelezziz ge- \ ortalık iman aletine boğulur mıydl! 
s~nllyotlar • • Fakat buna im- Devamı 2 ncl ıahifede 

Sesli filimlere rağbet artıyor. Al
manca ve Fransızca sesli filimler --
Ye~id.e~ iki yıldız doğdu. Anıerika her ıneınlekett< 
sesh fıhn1 yapıln1asını ne şekilde ve nasıl karşılayacak? 

Seıll filim moda oldu. Her 
lllemteket bunu milli bir ticaret 
addediyor. Ve f ilimleri kendi 
Japmaia çalıııyor. 

Amerlkadakl yapılan ıeılt fi
ltnıler, Amerikanca çevrildiği için 
~u fllimler beynG:lmilel bir maht
yetl halz olmamaktadır. 

Almanlar. Jenl teıkili.tları sa-
yeıinde bu itin önUne w 1 geçnıeg 

ve Almanca-Franıızca. aesli filim
ler vücuda getirmeli dü·u- _ v nmuı-

ler ve faaliyete gaçmiılerdir. Res-
mini dercetltğimiz bu iki arttıt
ten ıaldaki matmazel Erika, aol
dakl matmazel Vilhelmin Hart

ınandır. 

Diler birçok yerlerde vaziyet 
vahim bir ıekil almııtır. Tr.,nler, 
yollarını ıaıınnıılardır. Bir çok 
ıof örler su altında kalarak boiu
lmuıtur. Montoban ıehrinln orta 
kısmının dtter taraflarla olan 
münakaleıl keıllmlıtir. Burada 
20 den fazla e"i çöküp yıkıtmır 
tır. Caatres' da felaket tlmdlye 
kadar g&rillmeınit bir halde vasıl 
olmuıtur.Şehir temamile su altın
da kalmııtır. 20 ,len fazla insa-.. ' . . 
mn boğulduğu soy~or. 

Madeni köprüler temamtle 
yık1lmıftır. Ölenlenlerin külliyet
li olduğu zannedilen hakiki mlk-
tarmı ıimdiden tayin etmek im

kansızdır. Maddi zarar ve hasa
rın dil tabn1inl gayri kabildir. 
Haıarat yekununun bir kaç yüz 
milyonu geçtiği rivayet olunuyor 
Mazamet şehrinin bir çok mahal
leleri su altında lcalmı!tır. Şehri 
basan ıular kabriılani tahrip el

miı, yüz kadar evi alıp götürmüı
tür. Monta ban ıstesyonunu kap-
lıyan suyun y(iksekllği btr metre· 
yi butmuıtur. Suların azgın ve 

Bu iki genç ve güzel kız, 
Berllndekt büyük kahvelerden 
birinde teganni etmekte idiler. 
Seslerinin güzelliil ve tavırların· 
dakı incelik bütün Berlln halkını 
bu iki 

Sağda Madmazel ERlKA ld 
M d 

, ıo a 
a mazel VILHELMIN HARTMAN 

tiddetli akıt• ıındat isteyen bazı 
kazazedelere yardıma gttmeie 
mani olmaktadır· 

Tuluz, 5 (A.A.) 

aenç kıza raptelmif bulu-
nuyordu. 

Seıll flltm kumpnyası filim 
Çevrllıln ' 
haftada 

9 
çevrlhneıin beherine 

re bi ~OO mark verilmek üze-
r ınu avele akdine muvaffak 

olmuıtur. Halbuki b iki ' u genç 
kızı Hollvuda götürmek için bir 
rakıp Amerikan tirketide faaliye-

te geçmitU. Alman milllyetper
verli~i, Amerikalıları etleri bö
iürlerinde geri d6nmeğe mecbar 

etmlttir. 

Revne• köy(inde 100 kadar ev 
-yıkilmııtık. 3 kiti botulmuıtur. 
T arn ırmaAmın suları biraz al
çalmııbr. Bununla beraber Mur 
ıehrlne h~nüz ıidlp ıelmek 
mümkün olmıyor. 

Devaını telıraf haberlerinde 

Yarın gazetesini kapattırdıgnu söyliyen Sadullah 
bey galiba ma_hc~b.iyetini setretn1ek için gazete 
sattcılarını seyrıı;;ataın rapurlarına sokturmaınağa 
başladı. İktisat vekaletinin dikkatini celbe<leriz! 

Sadullah B.in gazetemizin ıatııını menetmek istediği iskelelerden 
biri olan Haydarpaıa 

Gazetemizi ve lstanbul gazeteleri
ni kadıköy vapurlarında ıatmak-

t 
olan ıatıcılardan bir çokları 

a - l dün tdarebaneınlze muracaat a 
kadıköy 'f/e Haydar paıa vapur
lannda uiradıkları hllkaretten 

bahıetmiılerdir. 
Anlatılan idaresizliklerinl her 

sin beter onar yüzüne çarpmak-

ta olduğumuz SaduUA.h Bey, btz
den öcünü çıkaramayacağını an· 
layınca bu garip tahakküm emri· 
ni vermişttr . 

Bu memle et de ıu zatın bu 
derece kendi keyfine hareket et
mekte oldu~unu görmek kadar 
acı btrıey yoktur. 

SaduUah Bey, böyle çocukca 

, 



Sahife 2 

----- ... ııı... 

aüNLÜH JlllHBLS , 
~iac,ır hariciye nazırının 

ziyareti 
-·>po.CS<·-

Türk ve Macnr kavumlarmın 
ırk noktasından ne gibi samimi 
rabıtalar ile yekdigerine bağlı 
bulundukları nazarı dikkate alı
narak bir iki kavmin daim:ı bir
birlerine karı• derin bir meved
det ve teveccüh hissi ile mutahas
sıs bulunması pek tabii görülür· 
Nasılkl hakikatı halde öyledir. 

Türkler her zaman Macarla
ra kartı derin bir indzap duygu
su duymuılar, onların kederleri 
ile kederlenmif ler , gevinçleri ile 
sevlnmiıler nasılld Macarlar da
hi dalma Türklerin ahvali ile pek 
yakında alakadar olmuılar, hak
larında büyük bir teyeccüh bes
lemişlerdir. Bu halin ilel ebet de-

~ vam edecegi ise §üphesizdir. Zira 
aslan ırkı tema yülata ve binaen
aleyh psikolojik bir ka nuna müs
tenittir. 

işte bu sebepten dolayı dırki 
bu kerre hususi muhabirimiz ta
rafından Macar hariciye nazırı

nın lstanbulu ziyaret edecegine 
dair verdigl havadis memnuniye
ti mahııusa ile telakki edilmiıtir. 
Ve bu gün Türk muhafllinde dahi 
derin bir meserreti mucip olaca~ı 
bedihidir. 

Macar hariciye nazırı Cumar· 
lesi günü §ehrimize vasıl ve res
mi merasimler ile temas edecek
tir. 

Her hangi bir hariciye nazırı
nın ıeyahatı siyasiyat noktal na
zarından çok ehemmiyetli bir va
kaa teıkil eder. Bu cihetten do
layı Macar hariciye nazırının Tür
kiyeyi seyahat. netlceslnde Tür
kiye ve Macaristan arasındaki si
yasi münasebatın takviyet bula
cağı aıikirdır. 

Diger taraftan siyasiyat ile 
lktısadiyat beyninde sıkı bir ala
ka mevcut. olduiu nazarı dikkate 
alınırsa Macar hariciye nazırının 
Türkiyeyi ıeyahatı neticesi ola
rak ve Macaristan arn.aındaki ik
tısadi münaıebatın bu teveHÜ ve 
tezayüt eyliyecegl fÜphesizdir. 
Zaten Türkiyenin iktııadlyatı ile 
Macariltanın iklıntodlyatı yekdi
terinfn mütemmimi at olunabilir. 
Macaristan zirai bir memleket 
olduğu gibi sanayi memleketi de
dir. Ve binaenaleyh Tüt1dyenin 
sanayi hususundaki ihtiyaca.tını 
oldukça tatmin edebilir. Türkiye 
dahi bilhassa mevattı iptidaiye 
noktal nazarından Macarl&tanm 
havasını geregi gibi temin eyll
yebllir, ve fU halde Tilrktye ve 
Macaristan arasında sıkı müna
sebatı iktısadiyenfn mevcut bu
lunması iki memleket için de bü
yük menfaatları mütezammindlr. 

Her halde Macar hariciye na
zırının Türkiyeyi zlyal'el!nin iki 
memleket arasındaki gerek siya si 
ve gerek lktısadi vaziyet üzerine 
büyük bir hfüınü tesir lcrn edece· 
gl ve bu suretle tarafeyn ve iktı
sadi münaıebatın ziyadeslle in
kişaf eyliyeceği bedihidir. 

Bu iktısat ile ıneıhun olarak 
Macar hariciye nazırının iki gün ııc 
sonra Türkiyeyi ziyaretini timdt-ttı 
den derin ve samimi ısevinçler ile 
knroılnrız. -
küçüklüklüi;;~üoec;kf erde, 
aklını ba~ınn taplamıo oha, ve 
sevrlsefaini iyi idareye muvaffak 
o~saydı, §Üpheslz karşısında ken
disinin Jdaresizliğfnden bahseden 
kimseler bulunmazdı. 

Bu zat baoından ayrılmıya bir 
tür1ü cesaret edemediği seyrise
f alne musallat olmuş bir idaresiz
lik afetinden batka meziyetleri 

Belgratta 
Bon1ba attılar 25 yaralı 

ve bir vefat var 
Belgrat, 5 (A.A) 

Pirutta dün akıam iki meçhul 
ıahıs nasyonal otelinin nltındakt 
lokantaya iki ve otel~n önündeki 
sokağada iki bomba atmıılardır. 
25 yaralı ve bir vefat vardır. 

Bu insa niyete hep1111iz 
~aşa1ın1 

Londra 4 (A.A) 
Betler konferanr;ı mütehas

aıslar komisyonu · elyevm tahtel
bahlrlerin harp esnasındaki faa
liyetlerine eııkisine niabcten daha 
insaniyetkar bir tekil verilmesi 
mes'elesile meıgul bulunmakta
dır. 

rtalyan konsolosu 
İzmir 4 (A.A) 

İtalyan konsolosu müteveffa 
kont Luici Provale de Sakfone'nfn 
cenazesi bugün merasimle kaldı
rılmıı ve defnedilmiştir. 

Ingiliz lurah 
Londra, 4 (A. A.) 

Hastalığından beri ilk defa ola
rak kıral George bugun Bokin
gam sarayında yapılnn bir reıml 
kabule riyaset eylemiştir. 

unanistanda 
1\lütemadiven tütün de-., 

poları yanıyor 

Selanik, 4 ( A.A) 
Kavalada 25 Şubatta birbiri 

ardı sıra çıkan yangınlar neticesi 
olarak içinde 220 bin kilo tütün 
bulunan gayet büyük iki antrepo 

harap olmuıtur. Yunan tütünlerin 
kıymeti 12 milyon frank tahmin 
olunmaktadır. Şubatın 27 iıinde 
2 milyon franklık tülilnü havi 
1 O depo 4 Martta 13 milyon kıy-

metinde 250 bin kilo tütünü havi 
4 depo daha tutu§muv ve yan
mıştır. Martın ikisinde Seliınikte 

a milyon franldık hububatı havi 
bir çok mağaza ve dükkanlar da 
yangın netfceııinde mahvolmuı

tur. Bu felaketlerin sebebi mec· 
buldur. 

ububatçılar 
Fransada Fretnk kahul 

edecek 
Marsllya 4 (A.A) 

Marsilya claki hububat ithal 
eden tüccarlar sendikası bi.;tün 
azasına gönderdiği bir tamimde 
bundan böyle akte<iecekleri m~ 

kavelelerde oimdive kadar oldu
ğu gibi slerllng yahut dolar yeri· 
ne frank üzerine muameleye gi
riımelerlnl tavsiye etmiştir. 

görülmeyen biridir. 
Türkiye cümhuriyetinden bir 

gazetenin satıcılarını tehdit et
mek, umumi vapurlardan dışarıya 
çıkartmağa çalı~mak, vapur bi 
letlerf olsada yine vapurlara ıok
turmamak ne demektir ? 

Bunu iktisat vekili Şakir be
yin müdekkik ve kanunşlnas 
takdirlerine bırakıyoruz! 

YARIN 

Arnavutlukta 
l{a bine istifa etti 

•J Tiran 5 (A.A.) 
Kahine istifa etmiıtir. 

Altın tişletnıek in1ktınsızn11 
Londra, 5 (A.A) 

Paristen Dail Mail'e bildiri
liyor: 

Fransız mahafili günden güne 
artan altın mevcudunun fransada 
işletilme sine iınkan kalmamn§ı ha
sabile melhuz bir buhranın önüne 
geçilmesi için Fransa piyasasını 
ecnebi müstakrizlere açmaktan 
başka çare olınadı~ı kanaatinde
dir. 

GazfhaZretleri 
-->~~-

(Birinci sahifeden devam 

Sanılırki, herkes büyük bir 
Huınma nöbeti geçiriyor, herkes 
kulaklarını dolduran bir uğultu ile 
ıarhoı! ·.Onun güzergahına dolan 
herhesin kalbi bir tek kalp ise 
bütün bfr millet için heyecanla 
çarpıyor: Tarih, birbirine bu lr· • 
dar girift olmuı bir milletle ma- ; . 

b• h u . t. 
kurtaran. ır alaıkar daha göste-
rebilir mı ? 

Her gözde bir ıııltı, her kalpte 
bir ezinti: 

- Acaba timdi geçecek mi? .. 
- Onu görmeden gitmeyece-

ğim, ahdım var!.. 

- Çocuklarıda evde bıraktım 
amma, ne olursa olsun, bekleye.'.. 
ce~iın! · 

- Ôte beri alacaktık, vaz 
geçtim .• 

İtte o ugultu arasından sızan 
sözler bunlardır!.. Bu sözlerdeki, 
bütün hır milletin sevai müsa
bakasından birbirine karıı bir 
kalp baygının na11l müıterek 
olduğunu gösteriyor: Altı saat
lik yoldan onu görmek, bir kerre 
daha görüp kuvvet ve iman 
hazzı almak için bitkin bir ihti
yara rasgeldimki, ömrümde bunu 
unutınayocagun. O ihtiyar ki 
Gazi yi gördükten sonra köyüne 
gitmek için altı saat yol yürü
yecekti! .. 

Çoban, amele, kadın, çocuk, 
genç ve ihtiyar.. Herkes onu 
biliyor: Garibi ıu ki, '.ondan her• 
bahseden, kendi • evindeki aile . 
reisinden bahseder gibi benimse
yerek söz ııöyleınektedir. 

Şunada ıahit oldum: Gazi, 
otomobille geçiyordu, otomobilin 

·bıraktığı benzin ve duman içine 
karıvan bir ihtiyar kadın buruzgar 
bu hava onundur diye oduman i
çinde kalbini tetf tye etti ! .. 

Türk milletinin tek evladı, 
Türk tarihine girmek için Türk 
mlllelinin kalbindeki hu muraasa 
yuvaya girmenin yolunu ne iyi 
buldu. 

Ebedi namlar, nadir zekaların 
idrak ettiği bu yolu tercih ettik
leri için değilmidlrki, ebediyete 

mazhar~urlar! O Ü 
HALIM H SN 

lf 
İzmir 5 (A.A) 

Rebfcümhur hazretleri bugün 
saat 10,20 de Aydın - Burdur ta· 
rikile Antalyaya hareket buyur
muılardır. 

--- --~-.:·-· .. ·· _:__::- - --- - -

~ngilterede 
İktisadi bir birlik 

Londra, 5 ( A.A ) 
Muhafaza kar cemiyetleri bir

liği M. Baldvinin iktisadi siyaset 
hakkındaki izahatını müteakıp 

gümrük himaye usulü hakkında 
reyi ama müracaat edilmesini 
ve imperetorluk eczası arasında 

iktisadi bir birlik tesf si için bü
tün dominyonlaro ıamil bir kon
feransın infkadını ittifakla tasvip 
etmiıttr. M. Baldvin reyi am ne· 
ticesinin siyasi bir şekil almaması 
için hükumet üzerinde hiç bir 
tesir yapmamasını ve bu i§in 
styaset haricinde kalma.um talep 
etmiflsr. 

Fena halde hasta 
Parla 4 (A.A.) 

Paris Midi gazetesinin Ber
linden aldığı bir habere göre Sı
beryada kahı Barlnl' e nefi edil
miı olan Rakovski ağır surette 
hasla olup ölüm derecesinde bu
lunmaktadır. Kendisine bakan 
doktor hastanın derhal Kafkas
yay nakli için emir vermiıtir. 

Alman yada 
HükCınıct buhranın 

ön üne geçildi ıni ? 
Berlin, 4 ( A. A. ) Nazırlar 

meçltai demokratlar tarafından 
uzlaıma esasma müstenit olarak 
edilen layihayı tetkike karar 
verdiginden hükumet buhranının 
muvakaten bertaraf edilmiı ol
duğu söyfeniyo. 

Fransada 
(Birnci sahifeden devam) 

Montaudan havalisinde Tarn 
nin suları bir metre kadaı al
çalmıştır •. Fakat, ııuların tah
ıihatı artmaktadır. Birçok evler 
çöküp yıkılmaktadır. İçindeki
ler enkaz altında kalmaktadır. 
Dün ak~am iki naaş bulunmu~
tur. Şehirln basık mahallerinden 
birinde 60 kadar kimse damların 
üstüne ç ikmııtır. Bunlar, imdat 
beklemektedir. Fakat, cereyanın 
fiddeti kendilerini kurtarınağa 
mani olmaktadır. Montauban 
tehrinin etrafla muvasalası hala 
lemin edilmemi§tir. 

Monlauban 5 (A.A.) 
Moissacta bir ııu tıeddi }•ılnlmışlır. 
Sular, iki mahalJeyl istila etmi§
tir. Nüfusca bazı zayiata sebep 
olmuştur, 

Henüz teeyyüt etmiş b ı:. zı ha
berlere göre ölenlerin adedi yüzü 
bulmaktadır. 

Vur abahya 
Halka neler yutturıyor1ar! 

Kokmuc hayvan pastırması ya
pıldığını ve Emanetin bunu haber 
alarak sıkı takibata baıladığını 
evelce yaznuıtık. Dün de Bo
monlide beheri elli§er ldloluk 
200 çuval pastırma bulunmuıtur. 

BomonU Soğuk ha vn depo
sunda bulunan bu pastırmalar 
mühürlenmlttir. Bir iki ıüne ka
dar imha edilecek tir. 

ESKİ ve YENi AHLAK TELA}$~ 
J h.~ Teırfnievvel iptidasında ~~ 
beten hafif olarak hafhyan k1J' 
buhran Teşrinisani ortasında ·~ 
vvetle nüksetti. Bu tarihte görtl~ 
memfş muazzam N~vyork borsıı. 
buhranıdır. dr 

Gazeteler bundan uzun u~,r 
ya bahsettiler; zararı ya:ıd• \(ti' 
Son gördüğümüz rakamlar ıu e' 

tun 17 00 milyar frank der~~st 
sinde olduğunu gösteriyor. Ha ıı 
yalnız zararla kalmadı. .Es35~ 
biz de itin yalnız maddi ;z;sr 
teklinden bahsetmek istemiyorııı· 

~·· Bu emsalsiz buhran ıunu isli 
ha iyi göstermtı oldu. İti bozll (t 
ve iflas eden bir çok milyoner . 

"'o milyarderler birgün içinde baY 
laıtı. İıittik ki bunlardan bir k~ 
mı çocuklarını kesti· karısını 

dürdü; kendini yük;ek apartıl11'° 
nın bilmem kaçıncı katiııdıP 

lı' 
aşağı altı, bir kısmı ıuuruntlı 8 

lını bozdu. 
Bu bize her halde yeni birft! 

öğretiyor. Toprak ve sanayi de' 
virleri diye bir tasnif kabul ede' ,. 

r:;ek toprak; devrinin mezmllOl 
d rl' damı hatildl, hırsızdı, dolaıt 1 

,ı· 
cı idi, müntehir ve mümasili 
falları taııyan kimseydi. 

bl' İktısadi ve lçllmai hayatın 
Lf 

rer zaruretinden doğduğunll "t' 

bul ettiğim muhtelif din müe1' el 
seleri de bunu bundan dolayı ev-el 

tt' merdut görmüı ve uyuıturına 
sirine haçmııtı. Sanayi devrıııde 
de henüz çarpııma ve keıafel 

fi 
kuvvetinin son hac!dJni bulma111' 
yukarıda saydığımız sıfat sahlf 
lerf ni gene cemiyet taraf ırıdıı~ 
linetlenmfı tekilde gösteriyor• 

İıte eski ve yeni ahlak teli~· 
kilerine buradan girmek li.zıı11dıt 
kanaatini taııyorum. 

h'' Belki bu muazzam buhran ( 
disesine gelinceye kadar çok flll 
vetle ve keskin ıörülmlyordu ~ı, 
bir çok milyoner hayattan uıall' 
mıı olsun 1 

Daha fazla zaruretten tnUh''~ 
eden işçi vardı; daha fazla hır•1ıl1• 

yapan uzun müddet tısiz kalaıt 11 

damdı. İtiyat buradan çıkıyordıı; 
daha fazla katil olan zarurete 
d- h """i" Ufen ve ya i tiyacını tew 
edemiyenlerdi. Demek ki, }ıtl' 
ya ttal<i fuursuz sarsıntı bfı~ 
bir takım içtimai ve iktı•Bd1 

te' mefhumlar tanıtıyor • Misal fi 
mez! Nevyorkta blrgünde sarsılll" 
bankerlerin akıbeti gözümii:ıii" 

d bl' önün e canlı ve muazzam 
misal dedik. 

Şu halde, lcatil, müntehifr . ( 
hırsız kabahath değil... t:ı~t· 
kabahatsa onu yaratmak kabah 

Yeni ahlak eski ahlak ıe· 
liıkkisi derken ben ıunu da go; 
önüne getiriyorum. Eski abli~ 
telakkisi mücerrelU ve abli 
diye hatlı haıına bir müesse1

: 

tanırdık. Yeni ahlak telakkfsfıt 
gelince bu bamhnoka ve yef" 
yeni bir telakkidir. Ahlak dl11~ 
mücerret bir müessese görültıl 1 

nıe yor; yukardaki misaller çok g d 
göııterir. Cemiyet diye orl" ; 
bir kesafet olduğunu gösterfY • 

"ıe ve itte bu kesafetin t1 
rı•" rine kurulduğu bir esaı buıu 

yor· Bütün hadiseleri doh
1
: 

fazla ihale etmek btedıiiıJJ .. 
et!as 

zaman muntazaman bu dıııt 
Jarla kar§ılafıyoruz. sun e 

tııı 
dolayıdır ki eğer yeni ve .. 11 .. 
bir zeka ta§ıyorsak katile, 111~ 

111 
tehire, hırsıza lanet etmiYe i 

6 
kalbimiz ııızlayarak acıyahıtı .; .. 
bu mefhumları kaldırmağa ç8 

lııalım. aAf:1 
KEMAL AHıu 

le 
ro 



6 Mart YARIN 

Milli reassüransm tesisine sebebi-\ 
yet veren ahval ne gibi şeylerdir?· 
-· Dünkü nushadan devam Yunanistan Mısır Zavalh Mel met 

Sahife 3 
::::::s 

Tuhaf şey 
->~•-M;°dde 2 - Maddel ıabıkada salifüzlikir evrak Mükerrer Slgor- -.r .. o-,r<· 

zikredilen tatbikat nizamnamesi- tacıya ancak sureti mahıusada A ~ l -~~l k t t. ca- Bulgarlar tarafından bo-
ne tevfikan, devir muameleleri- vaki olacak talebi üzerine gön- rasJJl( a muvcı { a 1 v • ' 

Gelin erkek çıkn11ş 

nin kanun mucibince icrası huıu- derllecektir. ret mukavelesi gazl,ındı .... 
•unun Mükerrer Sigortacı tara-

5 
_ Üçüncü maddede muhar- Pazarcık 27 - Hususi 

f d k KahiredeR yazılıyor : d k k i ın an tel lk ve murakabe edil- rer -ddete riayet edilmek pı- Bu ay için e oçmar aryes ne 
l 1 D 

mu , Yunanlıtan Cumhuriyeti ile b k i ti ıneı çln, evreden aıaAıda ta- tila, Mu·kerrer ıloortacının mes - bir etkiya çetesi as ın verm s r. 
d t d ı il' Mısır hükilmetl arasında aktolu- F ı 

a e 1 en izahatı sütun teklinde uli eti asıl siaorla ıçin Devrede- Köylüden Mehmet ağayi ec 
h l Y D nan muvakkat ticaret muahade- 1 d d 

Silifkenln taımurlu köyünde 
senelerce uzun saçı dallı entari
sile yaııyan bfr kızın erkek oldu
ğu anlaıılmıttır · İtin tuhaf ve 
ıarJp dheu erkekllfin evlendik-

avı o acak ve Mükerrer Sigor- nin deruhte ettiği mes'uliyetl ile bir tekilde öldürmüt er ir. ev en 
ta l M namesi tubatın yirminci günü bl ı k d 

ten sonra meydana çık d ması ır. 

çının ıallhiyettar memurları aynı zamanda batlar. Zaten ü- elli aarı altun ~O n ey a ar pa-
Emine hanım timindeki bu kız-

ta f d h d Mısır Hariciye Nazırı ile Yuna- ı ı d 
ra ın an alelüıul parafe edile- kerrer Sigortacıya teveccü e e- rayla birçok et ya a mıt ar ır' 
k l k 1 nlstamn Kahire Sefiri Metaksaı f ı ki 

ce o an bir yahut bir kac defte- cek mes'ultyetln ltbu mu a~e e Mehmet ağanın ec ve acı ı 
rl merkezi idareıinde ( ecnebi daireılnde olmak üzre devrede- beyninde teatı edilmittir. ölümünü haber alan köylüle~ der-
tirketlerl için Türkiyedekl kanu- nln meı'ullyetlne tamamen mü- Bu muahede mucibince her bal eıkiyaların üzerlerine hucum 
nl müme11llleri nezdinde) tutma- maıil olacaiı mukarrerdir. iki taraf bir birine en ziyade etmitlerdlr. 
Aa mecburdur. 

6 
_Mükerrer sigorta mua- :nazhari müsaade olan millet ınu- Etkıya tle köylü arasında lkl 

Bu defterlerin havl olacağı ~meleıl tıbu mukavelede münderiç amelesi edecektir. saat müsademe olmuıtur. 
izahat tunlardır: ahkama, orijinal sigorta mukave- i randa Haydutların hepsi Dobriçten 

1 - Türklyede imza edilen lenanıeıinde muharrer umumi ve Bulgaryaya geçen Bulgarlardır. 
teklifnamelerin kayıt ııra nüme- huıuıt tartlara ve 1160 ve 1173 -.t-o-tt· Geçen sene aynı günde Bulgar-
rosu, nünıerolu kanunların tatbikat nl- ~1illi bankası lar etrafın karısınıda bogazlamıı-

2 - Kayit tarihi, zamnamesi ahkamına tabidir. Fa- Tahrandan yazılıyor: lardır. 
3 - Teklif edenin tımf, kat Devredenin temettüatma si- Almanyalı Doktör Ltndinlatın l\" · K J .. b" 

caAızı aynı köyden birisile evlen
dirmitlP.r' aradan aünler geçmit 
ve bir gün kocasının gördüğü lü
zum üzerine Emine hanım sıhhi
ye müdürlilğünde muayene edil
mlttlr. Kabile muayene netice
sinde Emine hanımın vücudunda 
sezdiği gayrı tabliltii sıhhiye mü
dürüne anlatınıı ve Emine hanı
mın memleket hastanesine ıev
kedllmlttir. Burada yapılan bir 
ameliyat Fmine hanimı Emin 
efendi yap ı§tır. 

l 1emurın u u u 
4 - Tanzim enilen ılgorta gorta ının ittiraklni tazammun ldareıi altında bulunan lran Milli 

mukavelesinin nümeroıu, eden tıler için, mükerrer sigorta bankası maz.hari terakki olmuı-

<iı;wlıQ-+-77 

Hariciye ve,<ili 
5 - Kombinezon, muamelesi daima temettüata il- tur. lranın bütün tehirlerinde tu· 
6 - İtin lptidaııada ıtıorta- tlrak kaydi hariç olmak üzre aynı beler açılmaıı tekarrqr etmit ve 

hnın yaıı, kombinezonda yapılacaktır. Bina- bunun için ıermayeıinln yarım 
7 - Müddet, berin orijinal sigortanın temettü- milyon tumen artırılmıtlır. 

Mardinde ibdaı edilen Memu
rin kulübü için icap eden malze
me ve takımlar lstanbuldan celb
edilmit ve açılma ıneraıımı Vail 
Beyin hüzurile yapılarak kulüp 

C:nn1artesi Ankaraya gi
d_ıyor Tü.rk Yunan işleri 
ınıza e<lıln1ek üzeredir. 

8 - Temin edilen sermaye, ata lttirak keyfiyetine ait tartları Rus İran ticareti 
faaliyete geçmittlr • Hariciye vekili Tevfik RütUl 

bey biraz eyileımlt ve dün tehrl
mtzde bir tenezzüh yapmıttır. 

9 - Mükeı:rer ılgorta mua- mükerrer ıigortacı için muteber 
IDelıeılnin tevdllnl müt'ir varaka- olmayacahtır. 
nın nümerosu, 7 - Sigorta mukavelename-

10 - Devredilen sermaye, ıinde münderiç umumi teraite na-
11 - Kombinezon, zaren lPmin edllmemlt bulunan \ 
12 - M6kerrer ılgortacının bazı hususi teh\ike\er sigortaya 

Buıehirden yazılıyor. 
l\1ersin ve 'Trabzon 

gümrükle~i Tevfik Rüttü bey Cumarteıi 
ankaraya hareket edecektir. 

nümeroıu, ithal edilecek olursa, mükerrer 1 

Yej ledillcap, Devredenin lüzum sigortacı ithu tehlikelere temin e-
görebileceli diler izahat. dilecek tehlikenin tezayüdüne 

Rusya ticaret dairesi odası ile 
Basra körfezi arasında ıeyrlsef er 
eden vapurlanna iki vapur daha 
ilave etmittlr. Bu yeni vapurlar
dan "'Arkosn namındaki biri te· 
ker, çimento, demir ve aalreden 
mürekkep dört bin ton hamule 
tle buraya vaııl olmutlur. Avde
tinde Rusya ya gönderilmek üzere 
hazırlanan ipek, pirinç, hurma, 
kuru meyva ve saireyl yükliye-

Mersin gilmrüğü muamelatı 
gittikçe artmak~adır. Umum 
gümrükler müduriyetl Mersin 
gnmrük tetkllatlnı tevsi ede-

1 cektlr. Marttan itibaren Mer
\ ıinde dahili ticaret giümrüiü 

Haber aldığımıza göre Türk
Yunan lUllfının imzalanması iki 
hükumet araaında kararlattırıl
mıtllr. imzayı Yunan hükumeti 
namına Yunan sefiri Türk hüku

metl namınada hariciye ve ı!l Bu defter dalma günü gününe mebni talep edilecek munzam üç-
tutularak ret ve tehir edilen tı- relin devreden tarafından kendi-
lere ait evrakı müsplte ile bera- ıine devrolunan kıımı niıbetlnde 
her Mükerrer Siıortacının mura- lttlrak eder. 
hhaslarımn emrine amade bulun 8 - Mükerrer ıigörtacı devre

dene atide ıösterilen komisyon

lari verecektir: 

cektlr. · 
Ruılana Ode.. Baara k6rfezl 

durulacaktır. 
Mükerrer Siıortacı allkadar 

0ldutu itlere ait bilcümle veıaik 
ile doıya ve defterleri, tatbikat 
lllzaınnaıneıl muctbince, Devre
denin merkezi ldareıinde ve mu
tat olan meıal ıaatlerl dahilinde 
hu huauaa tevkil edeceli bir me
llıur vasıtaıile tetkik ettirmek 

arasında gidip gelen altı vapuru 

8-llhiyetlnl haizdir. 
a - Devreden, Mükerrer Si-

a) Bir ve tkl ıahıs üzerine ya
pılan mAdamelhayat ücretli, vefat 
vukuunda tediye edilecek sigor
talar için: 

İstihsal koıuisyonu: 
Birinci ıene ücretlerinin yüz-

de altmııı, 
lkincl sene ücretlerinin yüzde 

aorta muamelelerini orijinal ıl- yirmiıi, 

aorta mukavelenameılnln tanzi- Üçüncü sene ücretlerinin yüz-
llllnden nihayet ıekiz gün ıonra de onu, 

(tatil günleri bu müddete dahil 1~ahsil kon1isyonu: 
delildir ) mezkur muamelelerin 
tevdUnl müt'lr varakalar ile Mü
kerrer Sigortaciya t"vdi ec ecek 
'Ve ltbu mukaveleye merbut nü
llıuneye tevfikan lkiter nüsha 
olarak tanzim edilecek mephus 
'Varakalar için nokıan ve teker
rür olmamak Clzere aıra nümero
ea yür\ldecekttr. 

Mcıkerrer Sigortacı, mnkerrer 
algorta muameleılnln tevdlinl 
mtıı'ır varakanın bir nilıhaıını 
imza ederek Devredene iade ey
leyecektir. 

4 - Vefat vukuunda tediye 
edilecek ılgortalardan Mükerrer 

Dördündl ıeneden itibaren mü 
teaklp ıeneler ücreılerlnin yüzde 
üçü. 

b) Mu•akkat ücretli, 'vefat 
vukuunda tediye edilecek sigorta
lar ile vefat vukuunda yahut hali 
hayatta tediye edilecek vadeli si
gortalar için: 

istihsal koınisyonu: .; 

Birinci ıene ücretlerinin yüz
de altmıtı tecavilz etmemek ıar
tile üçretler yekünunun yüzde üçü. 

(Devamı var) 

vardır, 

İranda tayyare n1ektcbi 
Tahrandan yazılıyor· 

Burada Yöngers tirketi tara-
fından lnta edtlnıekte olan tayya
re mektebi in~aatına nazaret eden 
ve mektebin küıadında idaresini 
deruhte edecek olan miralay 
Nabcivan ban lran tayyareciliği 
hakkında atideki eözleri söyle-

mittir. 
Mektebin intasını, hocalar1nın 

celbini, her türlü fenni levazımı
nın tedarik ve thzarını Yöngerı 
tlrketl teahhüt etmlttir. Mektep 
ilk baharda açılacak ve kırk ta
lebe alacaktır· Bu gün her tey
den evvel ılvil tayyarecillie 
ehemmiyet vermekte ve bir milli 
ha va ıef erleri ıdareıi vücuda 
ıetlrmek iatemektedir · 

Şimdi Alamanya, Fransa, ln-
ıiltere ve Rusyada tayyarecilik 
tahıll eden elli gencimiz vardır, 
bunların avdetinden sonra İran 
kuvvetli bir aıkerl ha va filoıu 
letkil edecektir. . 

Bagdattan lstanbul 
Bagdattan ya~lıyor: 

teılı edilecek Ut'. 

Trabzon rüsumat idareıinde 
de bazı tadilat yapılacaktır· 
Trabzon tranılt gümrüğü mart
tan itibaren ilga edilecek transit 
itleri dahili ticaret gUmrOl6 
tarafından yapılacakbr. 

\ 
imzalıyacaklardır. İmza mer mi 
dört bet giln ıonra icra edilecek ·. 

...................... ·-····-·············· 
Zelzeıe 

~t· 

Şehriınizde dev~n1 t:c.ıiyor 
Evvelki gece saat 1 buçukta 

hafif ve dün ıabah saat elti bu
çukta oldukca ıiddetll iki :ıelzele 
olmuıtur, 

eve tefahüm haııl olduktan ıonra 
Necil ve Hicaz Krala lbnluilut 
Baıdadı ziyaret ederek Kral Fay
ıala birkaç ıüo misafir olacağı 

h b 
mehafilde rivayet edll

eyl a er 
mektedir. ... 

Vahabiler ve Şarki Erden 
Amanclan blldlrlliyor: 

V h bl kuvvetlerl Şarki Er
a a h "l 

h d du yakınında ta a11u 
den u u h b 
etmekte devam ediyor. Va a 1-

Şa k i Erdenl dahi t11al et
le~·Jn r 
mek fikrinde oldukları anlatı· 
byor. . 
Belçika Kral ve kralçesı. 
~tisirda İstikbal programı 
lıkenderyeden yazıliyor : 

ü bahi· Martın onuncu gün sa . 

Bu mündsebetle mübadele komis-
yonu erkanı da Teyftk Rüttübeyle 
beraber Cumarteıi Ankaraya 
ıldeceklerdir. 

------~--

°'"it• -

Di 11 t<. k ı· r toplanıldı 
On banka direktöru diln İt 

bankasmda Nurullah Eıat Beyin 
riyasetinde tekrar içtima ederek 
teıkili tekarrur eden konıeralyon 
hakkında müzakeratla bulunmut· 
lardır. Dünkü içtimada banka 
direktörları tarafından evvelce 
tanzim edilen projeye mükabıl 
Nurullah Esat Bey tarafından ya
pılan konıeniyonun f aallyetl e
ıaıı hakkındaki proje müzakerd 
edllmittlr. 

Her iki prozenln telifi ile 
müıterek bir proje tanzll_ ine 
karar verllmltllr. ltbu mütterek 
projeye idbal edlleçek maddeler 
teıblt edilmitllr. Yeni ve esaı 
aro]e büıün yapılacak ve Cumar
teıi günü Nurullah Esat Bey ta
rafından Ankaraya götiirülecek
tlr. 

Hin1ayei Etfal l(ongreşi 
bugün toplanıyor sı1orta ıureule devredilen kıunı Belediye kanunu 

lkt bin Türk ilraıını yahut bu 
lbebllAm ecnebi kambiyosu ile 
tutarını tecavüz ed~n her it için 
Devreden, mükerrer ılgorta mu
•ıneleılnln tevdilnl müı'lr varaka 
ile beraber orijinal doıyayt teıkil 
eden bilciiınle evrakın (tabip ra

rru, mahrem rapor, teklifname) 

->~ (o -

Yeni kanun çıkınca zabıtai 
belediye tevhit edilecek 

Yeni belediye kanunu tat
bıka baılandığı zama zabıtal 
belediye ile poliı tevhit edile
cektir. 

Yolcuların Bagdatten ıtmen
difer ile Kerküge ve oradan oto
mobil ile Nuıaybine ve oradan da 
katarla lstanbula nakletmek üzere 
lrak ve Nusaybin demir yolları 
idareleri araıanda itilaf hasıl oldu
ğundan Kerkük ile Nuıaybin ara
ılndakl yolun tamirine batlan-

ı V
apurlle lıkenderiyeye mu-

ıpırya k l 
d ğruca hususi atar a 

vaaalet ve o 
Kapliceye azimet edecekler reı-
men bildirilen belçlka Kral ve 
Kralçesinln muvasaletlerlnde ve 

_ kal ak üzere kahireden 
iki gun m 

d ı 1 d Yapılacak tıttkbal ve 
av et er n e l 

.imi için skenderlye 
saire mera 
beledlyeıince tbzar olunan prog-

h 
'eti nuoarca lastik olun

ram ey 

Himayei Etf al idare hey' eti 
dün toplanmıı ve bugün içtima 
edecek olan Kongreye hazırlıkta 
bulunmuıtur. 

· En1enati _ asansörü 
Emanette asansör inıa et

mekte olan müteahhidin dün a
ııansorü ema·nete teılim etme 
müddeti bitmittir. endlıl tarafından müıaddak bi

rer ıuretlnl de Mükerrer Sigor
tacıya gönderecektir. 

Daireler açıldı mıttır. 

lbnisüut Bagdatı ziyaret 
edecek 

mak il&re Belediye reiıl Kahireye 

g6türmilttür • 
lakenderye Belediyeılnin bu 

lkı bin Türk lir.aıını yahut bu 
llleblatın ecnebi kambtyoau ile 
tutarım tecavüz etmeyen itler için 

Dün bütün mekteplerle resmi 
daireler tekrar açılmıttır. Da
irelerde öğleye kadar tebrlklt 
ile ittlgal edilmit ve öğleden 
ıonra muamelata bakilmııtır. 

Bagdattan yazılıyor : 
lrak-Necit miizakaratı büın\i 

ıurette hıtam bulup arada doıtluk 

meraılm için tahılı leyledig meb
lai 6000 lngiliz lirasıdır. 

fakat A vrupaya ılparlt edilen 
makinelerin hala gelmedıfi an
latılarak bu İnüddet 15 gün daha 

temdit edilmifUr. 
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Kadın isterse .. 
Kendi kendime : 
- Okadar bayğın bakmasa .. 

Diye da' ima başımı öte tarafa 
çevirdim: Evli bir kadının, evli 
bir erke~e bayğın bayğın bak
ması kadar dünyada abes bir hal 
tasavvur olunurmu ? 

Ahlak ve terbiye diye bu düs
turları bize öğretenlere kızıyor

dumki, aynı düsturları bu kadın
lara ö~retmemlttir ! 

Neyse ... Alemin bozuk niza
mını ben düzelteçek de~lldfmya .. 
Yürür' geçerim, diyordum. 

Olmadı. Bakınız vakayı an
lataylm: 

Bir gün ufak bir seyahat 
yapmak ıctuıarında kaldım. Sey
yahatten hiç hoılanmam: Ne 
berbat ıey dtr o, tanımadı~ın 

adamlarla mecburen ve saatler
ce kartı karııya kalmak. 

Çantalarını kompartmanın 

raflarına yerleıUren garson daha 
komparmandan dııarı çıkmamıı
tıkf, içeri bir diğeri girdi, sorma-

dan elindeki çantaları raflara 
yerleıtirmeğe baıladı, hiddetim
den ne yapacağımı bilmiyordum, 
sfıaramı sinirli, sinirli içip düma
nını camlara savurarak düıünü
yordum: on ikf saat bu bela 
yerde nasıl tahammül edecefim 

diye •. 
Raftan yere bir ıey düıtü : 

Batımı çevirdim. genç, güzel 
olduğu halinden belli bir kadın 
eğilmlt yerden bir paket alıyerdu. 
Paketi aldı, rafa yerleıtirdi ve 

geçip yerine oturdu. 
Gözlerime inanamayordum : 

O .• Bayğın bakıılı kandın !. . 
- Tuhaf tesadüf dedim, al

dırıı etmeyerek siğaraml içme
me devam ettim. 

Hareket etllk: latasyonları 
gelip geçiyoruz. Ayakta durmak
tan usandım, bende yerime yer
leıtim. 

Elimde bir kitap vardı, açtim, 
okumağa ba,ladım fakat,içlinl bir 
kurt yiyordu : 

- Bu kadın acaba ğene bay
ğm, bay~ın bakıyorum? 

Ona baktım. Bayıltıcı bakıı
ları üzerimde idi 

Ne yapayım, nasıl hareket 
edeyim diye dütünüp dururken 
tekrar baktım ve onu gülümser 
vaziyette buldum. 

Yerlere pnketler, çantalar, 
mendiller, gözlükler, düıtü. Bi
rinciyi mahsus görmedim, 

İkinciyi gaflele vurdum,nthayetl 

mecbur oldum, bunları yerden 
alıp kendine vermeğe .• 

Bunlar öyle hareketlerdirkl, 
lafın baılan~ıç noktası olur: O 

bana gittiğim yeri sordu: bilmu
kabele ben ona gittıği yeri sordum 
ve havadan, sudan konuımağc:ı. 
baıladık. 

Halbuki, haberimiz olmadan; 
okuduğum ahlak ve terbiye ders-

leri hilafına; ben ona dogru dütü
yordum, o bana do~ru geliyordu!. 

. . . . Güzel laf etmesini bilen 
isterse bir erkeği çıldırtmanın 

sirrına vakıf olan bir kadındı. 
. . . . . . . . . . . . . 

Gece kompartımanın perde

lerini kapayıp uykuya çekildik
ten sonra, gör ıeytan ..• Nasıl 

oldu, nasıl bir cesaret göst~rdim .. 
Hala bunu bilmiyorum, kendimi 

onun koynunda ve onunla meı
gul buldum. 

Baygın bakıth bu güzel kadı
nın bir eli belimden ıarmıı heni 

kendf ne kuvvetle çekiyor, diğer 

eli ile beni iterek : 
- Olmez; olmaz • • Şimdi 

baykıraçağım, diyordu. 

Gözleri ıüzülmüf, burun de

likleri geniılemittl bir an oldu ki, 

benden eli de öbürkü gibi da ve
te tıtirak etti. 

O gün bu gündür seyyaha tten 
pek hoılanırım ! 

Mütercimi : HALİM HÜSNÜ __________ .,, ______ _ 
Macar 

....... ~<--

M~car Hariciye nazırı 
Ankara, 5 - Macar hariciye 

nazırmın Martın son haftasında 

Türkiyeye geleceği tahakkuk et

miıttr. 

Müıarünileyhin Türkiye seya
hatlnin, Tevfik Rüttü Beyin 

geçen seneki Peıte ziyaretine 
ladei ziyaretten ibal"et oldu
ğu anla§ılnıaktadır. 

Vakıt küre~i 

Galata kulesinde yeni te rtibat 
yapıldığını yazmıştık. Her gün 

ıaat tanı ı 2 de kulenin tepesine 

konacak olan küre hareket ede

cek ve aynı dakikada düdük ça
lınacaktır. 

Kuledeki bu tertibat 1 O gün 
ıonra tamamile bitecektir. 

Ancak bu itin taına.ın olmassı 
için birde kornemetreye ihtiyaç 
olduğu anlaıılınııtır. 

Komemetrentn yeniden alın
mayıp mülga Bahriye nezareti 

ambarmdaki:ıln emanetçe devrl 

için dün milli mUdafoa veklletl
ne bir tezkere yazılmııtır. 

Vilayet meclisi 
-.poz:<·-

Bu gün toplanıyor 
Umumi vilayet meclisi bugün 

içtima edecektir. Meclisin içti
maından sonra fırka grubu halk 
fırkasında içtima edecektir. 

Fı~ka grubunun f çUmaında 
Ameli hayat mektebinin vaziyeti 
tetkik edilecektir. 15 gün evvel 

bu mesele için akdedilen bir iç
timada mektepteki sul istimali 

tetkik ederek bir rapor ihzar et
mek ve bu mekteplerin islah tar

zları hakkında bfr proje vücuda 
getirmek üzere bf r komisyon te,-

kil edilmiıHr. Bugünkü içtimada 
bu komisyonun mukarreratı mü
zakere edilecektir. 

---------
Seyyahlar gitti 

Evvelki sabah limanımıza ge
len Roterdan İngiliz seyyah va -
puru Suriyeye hareket ei:mittir. 

Ankara valı nıua vini 
Ankara vali muavini Abdül

hak Hakkı B. meznunf yetle ıeh
r!mlze gelmiıtir. 

Hakki B. dnn vali vekili Fazlı 
Beyi ziyaret etmlıtlr. 

Gıizel lıimr, 2.'J - 2-9.W ı 

Tarihi hisarların kucağında ku- Gözünü şişirn1 iş Odada nıangal ya nar~-
rulan ve güzel hisar namile an ilan Balta Limanında bahça van Karakümrükte Hasan pata 

k k dd de otır bu her es öyde güneıle berrber Bekir oğlu Hüsnü arkadaıı esinde 75 numaralı ev ıJı 
kalkiyor ve güneı ufuktan kayıp Remziyi dövmüı, gözünü titlr- ran Dfmitrl odasında yakt _ıı 

bfr11 oluncaya kadar mütemadiyen ça- mittir. mangaldan intlıar eden ıe jj( 

lııiyor. köylülerin mesailerine J(arı koca cilvesi gazdan tesemmüm ederek öllll 
sanki; güneı nezaret ediyor . . . tür. 

Bu sene hergün ilk bahar hayatı Topkapıda Kemikli burun ıo- fskenıJe 
ı . ka~ında seyyar manav Ali zev-yaıayan 1..oylüler tabiatın bu dere-

çalarken yakfl"' 
h ccst Mahmure hanımı dövmüı ce musame esinede hayret ediyor!. 

Efsanevi bir nıan zara ya malik sağ elinden yaralamııtır. 
bulunan bu köyde ikinci günümü 1\rap Hüsnü baba 
yaıayorum. gice verdigimlz ka- Galatacla gazinoculuk etmekte 
rarar mucihinçe bugün köyün en iken tabiiyeti meçhul olduğun-
ihUyar ve muhterem ıah&iyetini dan İstanbul polis müdürlye-
muhtarla birlikte ziyarete gidi- lince hudut haricine çıkarılan 
yooruz. Arap Hüsnii baba Pireden evelkl 

Tek katlı Lir binanın kapusu gün Fransız vapurile limamıza 
önündeyiz.evin güzel bir bahçesi gelmitsede zabıtaca dışarıya 
vardır. çıkarılmasına mumaııaat edil-

Ağaçlarında renga renk kuş- mi§tir · 
lar ötüşen bu firln bahçe büyük Hüsnü baba 70 yaılarmda 
bir zevki selimin eseri olduğu an- Galata ve Yüksek kaldırım so-
laıılmakta idi. kaklarinda tamnmıı maruf ku-

Kapıyı çaldığımız zaman çar- marbazlardandır. Arap Hüsnü 

k- " 1 baba İstanbul sefahat aleminde ıaf sfz oy guze l genç bir kızla 
karıılaıtık. seneleruenberi tanınmış bir ıa

hıstır. 
Tatlı ıtvesile : 

Çocuk ateşle oynan11ş - Buyurun efendim. 

diye baıka bir ıey söyleme- Fatihte Niıancada imam Mus-
bl i d ~ tafa kendinin evinde müstecir den z 015ru evin içine soktu. 

Dar bir kapıdan eğilerek içeriye İsmet Beyin yatak odasından nteı 
girdik. Süslü sedirin üzerinde ak çıkmıısa da kaplama tahtaları 
sakalile,nuclu çehresile odoya zi- yandığı halde söndürülmüıtür. 
ya ve ıetaret veren ihtiyarın elini Ateıin yatak odasında oyna-
öptükten sonra Yanına oturdum... yan çocukların yatağın arkasına 

Mazideki rneı'um devirlerin, } attığı sigaradan ileri geldiği an
felaketlerln çfzgilerJnl alnında j ıılmııtır. 
taııyan ve köyün canlı tarihi kttabı Sansar değil adanı girn1İş 
olan bu ihtiyar tarn 12 O yaıındadır. p it d K k ğ d anga ı a aya so a ın a 

Şimdi bu açık ahnh ihtiyarın Mih l f di i h 
- 1 1 a e en n n evine ıruz gir-soz erini din eyorum. mi k k 

1 üıneste i tavukları çal-
- Evlat; hot geldin. Merha- rnııtır. 

ba ! .. Nasılsin ? . iyimisin ? . 
115 lira aşırn11ş 

Beyoğlunda Kumbaracı yoku
ıunda İtalyalı Anton~onun evine 
hırsız girmff 115 lirayla bazı 
eıya çalmııtır. 

la nnıışh-1 r 
.ı· Kadıköyünde Mısırlı oilu le 

nemasının bahçesinden fıkefll 
ve saire çalan Cemal, lsn1atl ~~ 
hmedi bekçi Muhlis ağa ciirO' 

.:_eıhut h~:de yak~l~ 
-.. -- -

AmerU<ada 
- H-o..f<-

İrak n1ilyonerleri 
Amerika hükiimetinfn ı928 

senesine ait tanzim eylediği i•lJ' 
tfıtlklere nazaran mezkur ,eol 
nihayetinde, senevi Iradı bir Jtll~ 
yon dolara balf A olan dört ~ 

e· doksan altı zengin vardır; bir• 
ne evvel bunların adedi ikf 10$ 
doksan idi. 

Senede varidatı beı ınil1°0 
doksandan fazla olanlanların ,.d' 
di, bir sene evvelkinden on dorl 
ıazla olarak yirmi beıe baliğ bil" 
lunmaktadır. 

- ......... tı>t ~4f<I ... ., __ 

BesinJ Ön1er I>aşa 
Doktor Besim Ömer Pi· ~ 

zıkı sadırdan hastalığı devan et 
mektedir. Mamafih pf. nın ab' 
vali ııhhiyeıinde ıon günlerd' 
bir az salah eseri görülmeye b•f' 
lamııtır. 

Hazin bir irtihal 
Defterdar Şefik Beyin 15 yı' 

tındaki çocuğu Etem bayraı1111 

birinci günü Bogmaca hastaiıııJJ' 
dan vefat etmtıtir. Şefik Bef' 
taziyet beyan ederiz. ı. 

Bu asirdfde ihtiyar sanki be
nim ezelden beri konuıduğum, 
ahbabım imi§ ! . inceden inceye 
sorduğu suallere cevap veriyo
rum. 

Köylerde adettir. Kiminle ko
nuıursanız konuıunuz. Bu milli 
adete riayet ederler.) 

, ____________ ..... __ ~------~ 
"yarın,, 

ve canlı Onlar yolda geçenlere ıelam 
vermeden ve konuıurken hatır 
sormadan asla rahat edemezler •. 

İhtiyarın ibret amlz beyana
tını bir harf ilave etmeden ay
nen buraya naklediyorum· 

-lnıan ihtiyarladığı zaman ölü
mden baıka bir teY düıünmez. 
Mezar denilen kort unç hüfre gö
zlerimiz önünde dikilir· 

Evet timdi benim ve benim 
gibi ihtiyarların düıüncesi adem 
ve ademin lezzetsiz ıoukluğudur. 
Senelerce çalııdığımız beyaz bir 
kefen ve bir parça kara toprak 

içindir. 

Bu kara toprak yakında be
nimde nıekanımolacaktır. Orada 

senelerce tahay yül etti~ini emel
ler ümitler temar11ile sonecektir. 

Buna emin olun kl en müfrit 
insani coıkunluklar lavlar' vol-

kanlar toprakta hali tabiisini 
muhafaza edemiyor. Biz gidiyo
ruz. Her ıeyi ıfze bırakıyoruz. 
A k h d siz hayatm·, rtı un an sonra 

hayatta sizindir. 
Bizim sonumuz iyi geldi. Çün· 

kü; ron olarak Jatiklfıl ve hürri-

d . Bu devirlerin yet evrı yatıyoruz. 

sonu bize mukattemeıide size na-

sip oldu. 
Bahtiyarlığınızla ne kadar if

tihar ediniz hakkınızdır ! .. 
Şemsellİll Erluyrul 

yakında pek 
bir şekilde 

yeni 
çıkıyor 

- -........... ' ...... ·- -
, , alnız reldünıJa dcğ·iJ, bilfiil en hayati nıes'eleieri 
aradığ·ınız şekilde « Yarın » da .bulacaksınız 

" Yarın ,, büyük bir sermaye 
mahsulü olmaktan ziyade de
vamlı ve yorulmak' bilmez bir 
say neticesidir. Bununt için
dir ki onun inkitafı seri hatve
lerle değil, bati fakat esaslıdır. 
" Yarın " cılar memlekete bo
yadan ziyade öz vermek istiyen 
kimselerdir. Eğer matbuat de
nilen mefhum beıeri terbiye 

ve medeni zekanın vücut bulma-
sı ise hunun yolları beynelmilel 
alemde taayyün etmlttir. "Ya
rın,, cıların §imdiye kadar sar-
fettikleri mesai belki de bir az 
dağınıktı. 

Böyle olmamasına imkan 
olmadığını kabul etmek te bir 
hakikattir. 

Bu itibarla henOz yeni me
saimize ve istediğimiz ıekilde 
çalıımak devresine yeni girmek 
üzre bulunuyoruz. 

Y arıncılnrın ( Yarın) ı nasıl 
çıkardıkları her türlü tahmin 
kabiliyetlerinin fevkinde ve o 
kadar rnüıkül bir ittir. 

" Yarın " ın yakındal yapa
ca~ı yenilikler arasında bu gün-
kü dünya muhtelif memleket
lerde siyasi tezahürlerle anlaıı-

labilir. 
• •ır 

Bundan dolayı gerek ıar1' 
gerek garpteki siyasi tezahür"' 
leri, umumi yürüyüıü, medeıti 
kesaf etin ez it kabiliyetine pııı
kabil mukavemet kabiliyetirıİı 
fırkaları, siyasi mücadeleleri 
birer makale ile ne§redeceııı· 

Bu ınakalelerimizt okuyall 
kariler muhtelif devletleri "e 
memleketleri öğrenmiş olaca1'"' 
lardır. 

" Yarın " ikinci bir yenıUic 
olarak ta memleketimizdeki ff 

hayatını ve i§çiliğl tetkik et"' 
mekle yapını§ olacaktır. 

Bundan baıka yeni bir bat
kalık ta harflerimizin gelıne1' 
üzre bulunmasıdır. 

td " ·fil Her ha e Yarın " tasrı1 

ve tasnifçi bir gazete olınıt~ş 
çalışacaktır. 

Bundan maksat birinci de
recede me§gul olunması icBP 

, kf-eden bir mea ele varken se I 
zinci derecede bir itle ınefgtl 
olmamaktır. Her halde okuyu
cular sekiz on gün sonrn elle~ 
rinde yep yeni ve bu gürık0 

gazetecilik telakkisinden ayrı 
bir gazete bulacaklardır.·-

P 
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Kadınlar bir ticaret eşyası g; 
kocaları t rafından satıhyor ! 

--••ı.1111-<1••--

Birinci sahifeden devam ' 
BEKTAŞiLiK-SÜNNlLIK l I 
SİİLİK VE FARKLARI ! .. 

Kıskançlık neler <lo<rurur? 
ö 

Geçen hafta 2-2 ye beraber 
biten Galataıaray-Beykoz maçın-

dan bahıederken bazı baıı boıların 
Galatasarayı çekemiyerek onla
rın oyunlarında hazır bulunup bir 
hadiıe çıkartmaya çalııdıkları
nıda ilave etmiıtlk. Bu çirkin ha
reketler bizi yukardakt serlevha 
altında bir yazı yazdırmağa sevk
etti. 

Bu hesap tesvive edildikten ve 
mukavele imzalandıktan sonra 
güzel lrma Mikael Leppinin m ah 
iken Alekıandirln tahtı mülkiye
tine geçmittir. 

Parla 13 üncü Sen ceza mahke
meıine intikal etmiıtir. 

Vaziyetin mahkemeye akset
meıi çok kimıelerin merakını 
mucip Qlmuvtur. 

Hı-dise gerek mahkeme aza
larının ve reisinin hatta bütün 
Pariı kadınlarının alakalarını ce
lcetmiıtir · Bir çok dedi kodular 
haılamıt !. .. 

i§§§_~~==§~- 34 -~=--~~~~~ 

Müslümanhğı tetkik 
vukufsuz aleydarhk 

etmeden 
yanhştır 

Gö -
1 

ya fncil lıanın beıeriyetle 
a Akaaı old x.. 

ı u•"'nu göstererek haz-reti 
1 

_ 
H ayı yukıeltmek lıttyor. 
k albukt laanın validesi de bir 
adın olduiu ve onu karnında 

taııdılı ve biiyiittülü için elbette 
diler kadınlardan daha yakın 
olmasa bile lıa nazarında yaban
cı kadınla il d r mertebesinde olma•• 
zım e~U midi 7 

tığımız Avrupa 
mütefekkirlerin
in bütünsözlerini 
Müslimanhk da-
ha çok sene evvel 
söylemiştir. 

Hayır lıa bunu dütünmlyor 
ve valfdeılnl hlffetle yadedtyor. 
k Halbuki la\amlyet: "'Velate

ul leh uma .. ,, peder ve valldene 
of deme ve onlara ıert ıöz söy
leme , 

Onlara ıöz söylerken tatlı 
aeıle söyle emir buyuriyor 

lalamiyetın bu günkü ahlakıız
lık ,bu günki faziletsizlik ve gördü
ğümüz terddi ile hiç bir alakaıı 
yoktur. 

1 
ı_ 

(Devamı var) 

Maarif vekili 
İslamiyet asri . ~·ı.-~<· -

lstanbul maarifini tetkik 
edivor 

ol bir dindir. 
«):-.. v)adı nı senin ~1 srı n Maarif vekili Cemal Hüsnü 

. . bey dün lstanbul Maarif emane-
ı. ç.ın <lt'ğiJ, anın zan1ani ı ı ı t ne ge erek, ıtanbul Maarif if-
ıçı n terbiye et» gibi d üs- leri hakkında uzun uzadıya tet-
turları canıi bir din İsla- kikatta bulunumuıtur. 

. tt b ) Cemal Hüsnü bey bugün mil-
m ıye en Cl Ş Gl VCl rtlll- let mekteplerinin imtihanlarında 
<l l r · h~zır bulunacaktır. Vekil Bey 

Bütün 1·nsanlar mınet mekteplerine fevkelade 
ehemmiyet vermektedir. 

musavidı·r. Ter- Vekil Bey cumarteıi Ankara-
ya avdet edecektir. 

cih yal f ·ı = lloölll iff mz . a~ı .et Sanayi kongresi 
et ve bılgı ile ·>~~-

olur. Her tarafta hazırlıklar 
Diyende lılamlyettfr. 
MGıllmanhlt tetkik etmeden 

~kufıuzlukla onun aleyhinde 
ulunmak doiru delildir. 

başladı 
Dün ticaret odasında ıanayi 

erbabından ipekçiler toplanmıı
tır. Bu lçtimaa tasarruf cemiyeti 
muamelat müdürü doktorVedat 

d 
Vaz ettiil kanunlar 

enı kanunlardır. 
en me- Nedim Bey de lttlrak etmiıttr. 

h Hurrlyet, muıavat, adalet, 
UriyeU tefekkür, lala mi yet dus

turlandır. 

Milli taıarruf itleri eıas itiba-
rile Türk ıanaylinin lnkiıafile 
daha fazla alakadar görünmek-
tedir. Bundan dolayıdırki her ıa
nayi ıubesi mensublarının fikir
leri ayrı ayrı alınmaktadır. Ev
velce de yazdıil veçhile 22 Ni

I Her fazıl ve medeni heıerin 
•lamlyeU anladıktan sonra lalam 
olınaaı kabil deiildir, 

lılamiyette ıöylenmemiı 
Yoktur. 

söz ıanda toplanacak olan ıanay! 

_ Hayretle bak-
ltongreıinde toplanılan hu fikir
lerden istifade edllmele çalıııla
caktır. 

Tefrika numarası:28 

Bugün ortada inkar edilemi
yecek bir hakikat vardır. Türkl
yede (Spor) denlldimi hemen ek
serimizin aklına derhal futbol 
geliyor, bu futbolda zihnimizde 
çok çirltin bir tekilde tezahur e
diyor : Rakahet, çekememezlik 
kavga kıskançlık •..• Bu kelime
ler. Bizde futbolun daha doğrusu 
sporun müaa\lal. 

Bilhaaaa kııkançlık Türklyede 
ıporun terakki etmesine en büyük 
Amil mesela Galatasarayı ele ala
lım. 

Bu kulübün futbol maçlarında 
daima göze çarpan bir nokta 
var, Fenerbahçe tribünü ve 
duhuliye tarafında bulunan bazı 
kimseler mütemadiyen Gala-
tasaraylı futbolculara yuhalar çe
ker küfürler eder, zavallı futbol
cuları ıinirlendirterek oyunun fena 
bir ıekil almaıına ıebebiyet verir
ler, bu hareketler yalnız futbol 
mAçlarında delildir. 

Lappik hanei zevciyeti para
ları alır almaz tkrketmiı, ( Klltl) 
clvgrında (Jean Jores) mahallesin
deki ikamet ettlıt evden çlkmıı
tır. Bu ıuretle zevcinin yeni ıa-

adetinl temenni etmege baılamıı
tır. 

Mlkael Leppek z vceıinl terk-
ettikten ıonra Ameri'.aya gitmek
ten vaz geçmiı , daima sevgıll la
masını görmek ve tekrar ona ka
vuımak için sahneye atılmııtır. 

lrmaya gizlice mektuplar ya
zarak: "Seni öldürecegim, tetrici, 
mülhit, ölüme seni mahküm et
tim ? " demese kadar ıedit keJl
meler kullanmııhr. 

Ayni Leppik frmayı hemterisi 
Alekıandra ıattıtı vakit mukave
lesinde • 2 3 marttan Ben Mikael 
Lepplk, namusun ve ıerifin üze
rine söz veriyorum ki, İrnıa üze
rinde hiç bir hu~ukum kalmadıiı
nına hiç bir iddiada bulunmıya
baiımı imza ederim?! " diye kendi 
yazmla yazdıfı mukaveleyi imza 
ettiğini de hatırlıyormut··· 

Nihayet 4 kinunuıanlde Mlk
kael fllf bir ıurette harekete gel
mif ve cehren aattlnl lrmasını ge
ri almak latemlttfr. Fakat A lek
ıandır Mtchk gayet ıtddetll bir 
sure ita cevabı red vermif t r. 

Nihayet iki hemıerı Ruı ara
sında bu ıatıs hadisesi büyümüı, 
tehlikeli bir vaziyet alarak dö
vüımüılerdir. 

Meseli ıeçen hafta içinde 

Satılan aüzel İmıa lvanoff, 
mahkemeye mübaıirlerle celbe
dilmit lrma mahkemede : ( Ben 
•atılmak lıtemedlm ) diye afla
mııtır · Mahkemeye ibraz edilen 
evrak, lrmanın maatteeaaüf sa
tıldığını vuzuhla lıbat edecek ıe
kllde görlllmüıtür. 

Leppikın müdaf aaaını deruhte 
eden vekilleri M. Rene Fasaat ile 
Jak Marlyer davayı kazanmıılar
dır. 

Güzel lrmayı ıatan ile alan 
iki hemıerl Ruı arasındaki müca
deleyi mahkeme adilane bir ıu
rette hal etmiıtir. 

Ve dünyanın hiç bir memle
ketinde zevcelerini satmak hakkı
m kanunlar zevçlere babı etme
diğinden bu meıele meskut 
kalmııtır. 

Aynı zamanda mahkemece 
( tehdit ) mes'elesinden dolayı 
(Lepplk) bir ay hapse ve ı 00 frank 
tazminat olarak te' diye etmeğe 
mahkum olmuıtur. 

İtte grlyri meıru bir surette 
tki Rus vatandaı arasındaki para 
içln olan b1.1 alıı verit bu surette 
netlcelenmlttlr. 

Mahkeme günü Pariıin en 
me§hur ve zenğin kadınları bu 
ıayanı dikkat mahkemeyi takip 
için mahkemeye ıelmitlerdlr. 

Baıka sporlarda aynı bal mev
cuttur. Geçen sene Bebekte tay
yare cemiyeti menf aatına yapılan 
deniz yarıılarında bulunuyordum. 
Yanımdaki ıandalda Altınordulu 
bir hanım vardı. Ôyle zannediyo
rum ki hanımlar arasında tek çifte 
yarq ba1lam11b. y aqa_.ı.k• hamm 
heyecandan sandalın içinde zıp
layordu, nihayet yarııı Beykoz 
hanımları kazandı, Altınordulu 

zlm Galatasaraylı olduğumuzu } 
zannederler, bunun böyle olma
dığını ıöylemeğe bile ıazum yok
tur. 

Eyiside bu 
• ~ iı-oDI ._. 

Emanet top yekun tetkı
ka ta başladı 

. hanıma baktım kendi kulübü 
kazanmadığı halde cok neı' eli 
idi. Kendiıine bu neı'enin sebe
bini sorduğum zaman "oh: hmzır 
Galatasaraylılar kazanmadı ya: ,, 
diye bağırdı. Daha böyle nice 
misaller getirmek mümkündür. 

Galataıarayın hu ıene futbol· 
daki muvaff akıyetıizliğtne sevi
nenler unutmaıınlar ki daha ilk 
beynelmilel tenıasta hasmını 
( nakavt ) eden Tilrk hökıörü bir 
Galatasaraylıdır. Memlekette ıp
orun yükselmesine çalııan bir 
kulübü kıskanmak memleket spo
runa ihanet etmek demektir. 

Bu yazıyı okuyanlai" belki bl-

Ekrem B.: 
- Şayet bir hile yapmak 

tasavvurunda ise, itte o zaman 
sizinle geJmege çekinecek ve 
hakikati ltlrafetrnek mecburiye
tinde kalacaktır. 

Eter, ihbarında ıamimi iıe, 
tüpheıiz ıizinle birlikte gitmek
te tereddüt etrniyecektir. 

Son ıöz olarak ıunu taliyebi· 
lirim ki ıporu ıeven ve taktir 
eden Galataaarayıda taktir et
mekte bir dakika bile tereddüt 
etmez. A. Cevat 

Altınordu kulübündan: 
7-3-930 cuma günü saat 2de 

Kadıköy Fener ıtadında latan
bulspor birinci takımlle huıusl 
bir maç yapılacafından aıafıda 
lıimlerİ yazılı oyuncuların yev
mi mezkürde futbül levazım
lerlle kulüp binasında hazır bu· 
lunnıaları ilan olunur. 

Şadan, Hakim, Fa uk, Nec-
i Bilent, izzet Hal. ı; , Hasan, 

;e~lr, Sedat, Latif" Şevki, M. 
Şevki, Hüseyin Ali bey~er. 
Bey aıafıya indi. (Z) Bey de 
Kara Kemal Beyin akrabasını 
aldı; 

- Buyurun! dedi. Bitlikte 
Poliı müdlriyeli ön:-ne indiler. 
(E) Beyle memurlar fenerleri 
yanan otomobilin yanında bekli
yorlardı. 

Kara Kemal Beyin akrabaıı 
korkuıundan .ap.an keıilmltti : 

- Aman Beyfendl , - dedl-

Geçen pazar günil bayram 
olduğu cihetle ekmele narh 
konulamamııtır. Emanet, bu pa
zar ıünü 13 günlük fiatları tet
kik ederek yeni fiatları tespit 
eyleyecektir. 

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

Darülfünun 
islah edilecekn1is ',; 

Dün darülfünun divanı nıa
arlf vekili Cemal Hüınii beyin 
reyasetinde bir fçtlma aktetmtı
tir. Bu içtimada 1980 ıeneıi 

Haziranda tatbik edilecek olan 
lılabat prosramı fıakkında mü
zakeratta bulunulmuıtur. 

J---- Naııl olur?-;fzi;-de ıel~--; 
nlz Jfaımclır, Hem evi bizzat aöı
termiş olursunuz. 

K. ra Kemal Beyin akrabaaı· 
tarar etmenin beyhude olacafın: 
anlamııtt: 

- Peki efendim G 1 1 · e ey m. 
Fakat bana müıade edeceksiniz, 
evi karııdan göıterecetim. Kapı
nın yanına kadar gelemem •• 

efendi. Kara Kemal eıer bizi 
)anlıı yola ıevketmek tıliyoraa 
lıt.nbuldan kaçmamııtır •• 

Polis müdürü Ekrem bey 
bu cevap üzerine katiyetle: 

- Hayır' o adam ihtimal 
verdiğiniz tekilde h k 

Memurlar Ekrem Beyden al
dıkları talimat iizerine odadan 
çıktılar. Kara Kemal Beyin ye
rini haber veren zatın yanana 
döndüler. 

Bendeniz .nasıl ıöyleytm. Aynı 
zamanda akrabaıı!ım. Rica ide
rim, beni mazur gorünüz. 

(Z) Bey: 

- Hay' hay , öyle yapını:ı. 
yalnız bizimle gelip evi ğöıterme· 
niz klf4 yet eder. Dedi. Kara Ke· 
mal Beyin akrabaıını. otomobile 
bindirdiler. (E) Beyle (Z) Bey de 
birlikte bindiler. 

- Bunu nereden lıtidlll edi
)oraunuz? 

are et ede-
mez. Sizin derhal t 'f 

b 1 
arı ettiği 

evi umanız muv f kt G·· a ı ır: ore-
cekılniz ki (Kemal) d ora a otu-

Bu cevap, (Z) Beyle (E) Beyin 
yüzlerini ıüldürmeie kafi gelmiı
ti. Çünkü Kemal Beyin akraba
sının kendilerine yanlıf malumat 

dlğl t b kkuk edidord\l : verme a a_ c _ - --- (Devamı var) 

Çiinkü ikametgahını kendi
•lnden ôirenmeğe muvaffak ol
duaurnuz adam akrabksıdır, 

- Akrabaıımı? 
ruyor. Durmayınız h ' eman timdi 
hareket ediniz, ıonr f 

- Haydi birader, timdi ıizl 
ahp sötürecefiz. Tarif ettiğiniz 
eve birlikte gitpıemlz lazımgell
yor. 

(Z) Bey, muhbire: - Siz bu

rada oturunuz, ben timdi gelt
rim. Dltarıya çıkdı. Oda dııında 
(E) Beyi gördü: 

İkinci Kolordu satınalma Komisyonundan: 
- Evet beyefendi. 
- Fakat bu zatın böyle bir 

nıanavra ~ yapmaAa cesaret ede-
ce.ani zan dl ne Yor nıuıunuz? 
lıt1,: Bır :~tlmalden bahıetmek 

ruz ueyefendı. 

a o e en-
diyl de birlikte götürmeniz la-
zımdır. Her ihtimale karıl ken
diılnl serbest bırakmayınız. 
Anladınız mı? 

Memurlar: - Anladık efen
dim. Dediler. 

- Birader, sen iki memur 
al, benimle geleceksin. Otomo
bilde beni bekleytuı~ı declf. (E) 

lkıncl Kolordu merke~inde ciheti aıkeriyenin inıa ettirdiği hamam 
mutfak ve çamaıırhan~nın natamam kısımları yaptırılmak üzere yirmi 
gün müddetle. al~ni ... ~unakasaya konmuıtur. lnıaya talip olanlar ıart
name ve piro1esıni gormek üzere 2. K. lnıaat heyetine ve pey sürmek 
üzerede Martın altıncı Perıenbe günü saat 15 te 2 . K. mubayaat 
komlıyonuna müracaatlan. 



Sa hife 6 · 

" UR' A 1 ERİM ,,İN 
Arabcası i ~e birlikte Türkcesi .. 

Büyük Türk Alimi Cevdet paşa merhumun 

Lüğatı J{uraniyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

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

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

ileci afıa baş mühendisliğinden 
1 Mart 93 0 tarihinde Bilecik Nafıa dairesinde icra edilecek olan 

70 lira ücreti maktualı bir bat makinistlik musabakaııının eyyamı 
reımiyeye tesadüf eylemesine binaen bu bapta evvelce neıredilen ilan 
31 Mart 930 tarihine müsadif Pazartesi gününe talik edilmittir.Miisa
baka İstanbul vilayeti Nafıa baı mühendisliği riyaseti altinda ser maki
nist tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkürda vesaiki 
lazlmelerile İstanbul vilayeti nafıa dairesine müracaatlaı ilan olunur. 

~~~~gg~~~~ti!Pl.1::~ 

s I BAN 'ASi 
tSBB de tesis edilmiştir 

J\ [er'~e1.i umumi. l~tanbu 1 

SERMA YESI 30, 000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, İıstanbui~ İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

"11unanistau S uheleri: 
~ 

Selanlk, AtinA, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe O.Zerinden hesnbatı cariye, çek muamelatı. un 
--=~ 

Eml ve Eytam bankası 

YARIN 

l)a rülbc da yi 
T epebaıı tiyatroıında bu akıam 

saat 21, 30 da 

HIZIR 
Komedi 3 perde 

NakiJi: I. Galip bey 
Cuma matine !aat 15,30 da .. 

OSKÜDAR HALE SİNAMASI 

Cas s Kadın 
Mümesili : Girete Garbo 

SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

KARADENİZ 
SÜR'AT POS .. rASI 

Muntazarn ve lüks kamara
ları havi elektrikle mücehhez 

~<em ı 
vapuru If:') 
H Mart i azar 

• 
TAYYARE PiYANGOSU 

2. inci keşide 11 l\'larttadır. 

Büyük ikramiye 

3 ' Lira 
AYRICA: 1.5,000 10,000 Liralık iknuniye 

Ye 10,000 Liralık bir nıüktıfat. 

Bu keıtdede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz· 

.'-A•i~AA•AA•A·~ .. , 
~- . ! URI ve ŞERi ~ 

BiJ~ün1Je Günu·ük nu1a n1clatı ve naklivat işleri ' 
kt:nıalı sün1t ve enı niyetle ifa ol~nur. ~ 

MALI ve iDARİ iŞLER DAHİ f AKİP EDİLİR ~ 
Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 , 

günü ak tamı •irkeci rıhtımından , 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, ~ Telefon : Beyoğlu 4i> 15 J 
;~:~f ;.::.~~~e ~:~~~pec::~~-TI •'fn """"""'""'•"',.. T'f 1 
leler~ne znnet ve avdet ede- ~ IST ANBUL ViLAYETİ DEFTERDARLIK ILANLARI / 
cektır. 

Mahalli müracaat Sirkeci 

Yalıköık '-S.ddeıt Alaiye han 1 
birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acenteıt. .• 

Telefon : Ist. 4240 ~ .. , 

SA'TlJK HAN OJ)ASI 
No 45, Büyükyeni han 3 üncü kat, Çakmakçılar, Tahmin edlle~ 

kıymeti bedeli def'aten alınmak suretile 600 lira. Satıı muaırıeteJ 
aleni müzayede uıulile 11 Mart 930 salı günü saat 14,50 da defter' 
darlıkta yapılacaktır. (R. 59) 

umum müdürlüğünden 
Teminat Mlkdarı , . " 

TAViL ZADE MUSTAFA 
* SA'fILIK l)EPO 

Esas No. Mevkii 
195 Anadolu biıarında 

Göksu mevkiinde 
sahilde. 

Nevi 
8605 arım murabbaı 
iratlı ana 

196 lstanbul Hasköyde is- Rüstem kulübesi 
kele caddesi. müıtmil 3091 ar

tın murabbaa ana: 

199 İstanbul hocapaıa Sa- Kalınmustafa aga 
lim pafa oteli yanında meresesi. 

200 Boğaziçinde,Büyükdere 4988 metre murabbaı 
cadeıinde. arsada karakolhane 

Bankamıza hissel ittirak mukabilinde devredilen 

460 

500 

2600 

500 

gayrı menkul-

lerden mevkileri ve nevileri yukarda gösterilen dört para emlakin 

&atııı müzayedeye konulm~ıtur. Müzayede bedeli pefindir. 

lhale 10 Mart 930 tarihine tesadüf eden pazartesi günüdür. Mü· 

zayede kapalı zarfladır. ihale Ankarada banka idare meclisi huzu

rlle icra edilecektir. Her birisine alt teminat akçesi hizalarında 
göıterilmitllr. Talip olanlar lstanbul ve lzmir ıubelerimize de müra

caatla mufagga\ ınrtnamemizi mütalaa edebilirler. Bu ıartname

lerden bir tanesinin imza edilmesi ve teklif mektuplariyle birlikte 

verilmesi ve zarfların ıartnameye muvafık surette kapatılması ve 

yevmi ihaleye yeti~mek üzere taahhüılü olarak postaya verilmes: 

icap eder. 
~·· •• .... ~ ... •++•••~'>#.•••••••..,••••tt• +•~+•#J+•.,..•++•,.,.•.,.~.l!.-.o•••'°••~••..,•++•++••+ +. ~ ••• ~ ••••• ~ ••••. •••• ~· ~ ~... • 

~ o~~, ~ BA ~ ~ ~ • + + •!• Sİ~l( i\1A Yl~Sİ 10,000,000 ingili:-: lirası •!• 
~ ~ 

lstanbul uçcrıteli~i - Telefon: lsta!lbu! HH8 ı>!• 
Ilcyoğlu d.ıirc.i - Teicfon Beyoğln 1303 :.ı 

Senedat ve poliça m ukabilincl(' muayyen ve vadeli veya •!• 
ı...•+ 

hesabı cari surelile avanslar, poliça ve iskontosu. il"!~ 
1 k ... 

Türkiye cümhuriyetinin ba§hcn ıehirlerine ve mema i i ~:· 
ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf & 
emirnameleri irsalfıtı. •: ••• (••!••:·• 

OPERATÖR 

hmet Burhaneddin 
Cerrah Pa§a Hastahanesi Operatörü 

İstiklf1l caddesinde l~us sefaretb~ nesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

Telefon: IJey : Ial!i 

Muntazam İzmir poatall 

SAADET Vapuru 
Martın 6 ancı per§embe günü 
akıamı saat on yedide Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Altın
oluk, Edremit, Bürhaniye, Ay
valık Dikili, ve İzmir iske
lelerine azimet ayni iskelelere 
uğrıyarak avdet edecektir. 
Yemiı Tavil zade biraderler. 

Telefon lst. 2210 -·· • 

No. 47, Büyükyenl han orta katmda, Dayehatun mahallesi, Q~ 
makçılarda, tahmin edilen kıymeti bedeli def'aten verilmek ıartlf 0 
500 liradır. Satıı muamelesi aleni müzayede usulile 11 Mart 9

3 

sah günü saat 14.30 da defterdarlıkta yapılacaktır. (R. 61) 

,~ .. 
t r-EL 

~~·~l~i> .. ~ ... ...t[j.~~.. ~, 
E K BA Rİ SE iT 

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

ihtiyat akçeal: 3,000'000 

İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

lıtanbul ıuhesi : Yeni postahane ittisalinde Alelarnd ~ 
• han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar ıca) 
V olunur. 

-~.-~ .. ~· .... ~~~ Emlak ve Eytam 
Bank sı 

, - ıııt. ı ,$GS'6G 
1 Hacı Arif zade 

1

•
1 

\, Veresiye 
Sermayesi 20,000,000 Türk liras ı 

İNSAAT ve EIIILAK 
' 

üzerjne ınü:ıail ıeraitle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Bnnka muamelatı 

istanbul şubesi Bahçekapı 

Telefon lstanbui : 3972 

--ate~~~----· Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umuın gazete bayii 
Çemberlitaf civarında 

N. 2 dükkan 

•••••••••••••••••••••••••••••• • . - ·'"""Je • • Bır ınuau~ : 
• • E Bakımsız yavru, Lakaydi , 5 
: Bahtsız yurt. ._ 
: Himaye! Etfal, Millet Yardımı, : . ~ . 

l ı 

İsn1ail llaldo ~) 
1 
~ lzmir terzihanesinde ,oıı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 

Çarıikapı N. G8 

W moda, ehven fiatlarla, ,oıı 
ı ® derecede suhuletli ıeraitle ~ 

j 1 {r.f, erkek ve kadm kostüırııcr ~ 
Y!-1. serlnn imal olunur. ili 

İstanbul icra dairesinden: 
Kadıköyünde Moda caddde

ainde 71 numaralı haned,, mukim 
iken elyevm ikametgahı meçhul 
Ohanes Vırtanesyan efendi vere
sesinden Jiralr efendiye. 

Madam Marl V ırtanesyanın 
murisniz müieveffa Ohanes Vır
tanesyan efendi zimmetinde mat-
lubu olan meblağdan dolayı tah
tı hacza alınan Gedikpaıada B.ılt 
daıa caddesinde 21 numaralı 
dükkanı müıtemil 21 numaralı 
bir bap hanenin füruhtu cihetine 
gidileceğine dair ikinci ihbarna
menin ikametgahınızm meçhult
yeU hasebiyle tebliğ olunmama
sına ve ilanen tebliğat .tfıuına 

karar verilmesine binaen tarihi 
ilandan itibaren {iç gün ~artında 
dafreyi icraya müracaatla f&yanı 
kabul bir itirazda bulunduğınız 
takdirde muamele! lcraiye de-

t ~. 
Ankara caddesi VilfıYe 

karşısında No. 1 7. 
MUSTAFA ve KEMAL 

Alafranga 
•. d. 

Güne§ 
Öyle 
İkindi 

6,27 
12,26 

15,88 
Akıam 18,05 
Yatsı 19,33 
lmsak 4,48 

Şevval 

5 : Mesut memleket,g : 

"' ............ IBil~mi .. Sml .. l!l'Jlllil ......................... ~~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
vam edlleceat ilan olunur. · 

• 


