
7 l\tart 1980 

~1--------------... - ' İDAREHANE 
lıtanbul Ankara Caddesi 

Telgraf : İstanbul YARIN 

Telefon : c 424S 

FlATI 

5 
Kurus \ 

CUMA Yıl: 1 

5 
Kuruş 

Numara: 82 

ABU NE: 
Dahil içiiı seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

c Arif Oruç> Beyin mes'uliyetl altında hergtın çıkar 

._. _______________ , 

Demokrasiye ihanet eden hükümete rey vermiyecegiz! 
D~mokrasiyeiİıanet eden hü- \Haftanın Sad':!llah be~in ikramiye marifeti: 
k~~et~n aleyhine rey v~rece- eylencesi teavun sandıgından alınan paralar! 
gız, ıstıfa edin istifa ! . . nıdalan ' Koca idare: nıuhasebecisi yerine uğriyanu-

F.ransız meclisinde şiddetli gürültüler, küfür \'e 
nıhayet dögüşnıeler!. Fransız par1en1entosu he

yecanlı bir gün daha y~1şadi 

Y c ni Fransız kabint:si 

Parfı , 5 (A'A) 
Meb'uıan meclisinde bütün 

nazırlar ile 450 meb'us hazır ve 
bütan localar ağzına kadar dolu 
olduiu halde M. Tardieu hüku
ıneUn beyannamesini okumuıtur. 
Daha bidayetinden itibaren ıol 
cenah mınldanmale l'e biraz 
sonra da .. istifa! diye batırmata 
batlamıılalardır. Mecllt ıükCinu 
teeta için epl ufrqmııtır. M • 
Tardteu, mecllıln ekıertyetlnln 
alkııları araıında mütebe11imane 
•likClnun tee11büne intizar etml
ı:r • SQkCln te11üı ettikten ıonra 

• Tardlö bir çok fırkaları mer-
kez Ye •al cenah tarafından ıt
ddetle alktılanan beyannameıl
lllıı kıraatini ikmal etmtıtır. 
Beyannamede bllba11a btitçe me-
aeleılle malt metelelerdan bahı
edibnekte "Ve Londra ve Cenel're
dekt beynelmilel müzakerabn 
aür'atle lntacl lüzumunda ısrar 
edilmektedir. M. Tardleu umumi 
•lJaset ve kablnanln tarzı teıe-
~'116 hakkındaki lıttzah takrir-
ertnln hemen müzakere edllme-
•lni talep etmiıUr. Soıyaliıtlerden 
M.Fro11art kaniye çıkmııtır •• Bu 
••nada arkadaıları kendlsanl 
•lluılamıılar ıat cenah ile 
merkez 11ra kapaklarını ça'rpmak 
ı1.aretlle aGraluı yapmıılardır. Bu 
vaziyet muvaceheıtn4e relı celı-
Jl tatil etmtıttr. ... 

Cebe tekrar •~ılı zeman 
M. Cachtn ıınıf nrilcadelelertn
den bahıetmek ıuretlle kominQt
lerin tezini teıkil etmlıttr. 

M. Herrlot, M. Tardlen'ucın 
teıkll etmlt olduau keblnanln te
lllamen ılyaat bir kabine old~
llQ ve fırkalar araıında bir müta
l'lke akdi eıaıına llJÜıtenit bir 
kahine vGcuda getirmek lıteyen 
M· Tardıeu,nOn bile arzuıuna te
vafuk etmedlglnl aöylemlttlr • 
~Ulllaileb, radikal ıoıya\ill fır-
aıının demokrat kntle ile daimi 

ıurette teın h l lüz aı a inda bulunması 
vmundan babsetmtı ve kendi

ıtnln ıoa ll l rl ya 1 e e müıterek bir 
takını prenılplerı oldugunu kay-
Utkten aon ..J.k ra rauı al ıoıyaliıtle-

rln proıramlarının kendilerin ıaf 
cenahtan ziyade sosyaltıtlere 
yaklaıtırmakta olduğunu ilave 
elmlıttr. Mumaileh, radikal ıoı
yalistlerin bir mütareke kabineıi
ne lttirakten imtina etmif oldu· 
larını ve bu ıuretle hareket et
melerinin ıebebi maziden alm11 
oldukları den oldujunu aöylemi
f tir. 

M. Tardieu, her ıeye raimen 
hük\lmetln umumi menfaati na
mına proıramlnı tahakkuk ettir· 
mele ıayret e,deceğini beyan 
etmiı Te daima cümhuriyetçiler 
ittibadanı tavsiye etmtı oldupnu 
hatırlatmııtır. 

(Devamı telaraf haberlerinde) 
iiiiiillUhı 

Tüccara yardım! 
-..~c- -

Hükun1et, panıuk zevtin 
ya~ı satanlara pfrinı 
yerıne menşe şehadetna-

n1esi verecek 
~ Ankara, 6 (Huıuıt) 

Memleketimize ecnebi para
ıının ıirmeılni ve paramızın yük
ıelmeıl için burada azeml bir 
ıekilde çalııılmakt.ıdır, tc~bın
da tüccarJarımız mallarını harice 
ucuz ıatabilecektir. 

Tüccarların zarannı da hü
ktimet ödeyecektir. Pamuk, zey
tin yatı tüccarlarına pirim yeri
ne menıe ıabadetnamelerl veri
lecektir. Bu ıahadetnameler ver
giye naahsup edilecektir. 

Yırtık paralar 
-·>~•-

Hakkında yapı1an ta]i-
n1atnan1e bankalara 

bildiriliyor! 
Ankara, 6 (Huıuıi) 

Kirli ve yırtık paralar için ya
pılan talimatname Oımanh ve 
Zıraat bankalarına teplii edil
mlıtlr • Çok y1rtak paraler tebdil 
edilecek ve az yıpranmıı paralar 
da kemaf lasabık tedavül edile
cektir. 

yor. Klavuzlar çahşınam?k için.hazırlanıyorlar. 
Belki istifa edecekler. Dırayetlı unıunı nıüdür 
Bevf endi de n1en1urların teavün sandığından 
ik ı:an1iyeler a lı yor! '

1 

azık hu n1i lkte ! ? ... 
~ ....... ~;.. ............ 81~'•5~dffml'i~~.~wm&~a:r.ı11~~J"?'i •ttWFffi'M\'1 

Seyrlıefntn umum mfidürfi manıını pef ln pefin alıyor. H atta 
Sadullah Beyin bu 1l'ünkü Elde- bu idareyi bu lmdar yü~ueltip 

d ~ı parlntmagn m üvaffak olduğu fç in 
presle Ankaraya azimet t' eccıs 2000 lı ra i!uamiye de aldılar. 
haber nlınmıştır. Sndullah Bey ı 

Bıı: ise çoluk çocul...la b ol b ol 
hu sefer yine bitmi§ olan tahs l ıut-

h k oruç lu luyoruz, ne diyelim. 
ttn ..... kartılık olm!lh üzre ü u-

Çocuk - Anne bende katili 

görmek istlyoruın! 
Anne - Oglum cinayet de-

ğil korkma yeni Fransız kabine 

intihabatı. ........................................... ,. ............ . 
Mühim teklifler 

-~ 
Hükun1ete ecnebi gurup-
lar tarafından yapılan 
teklifler tetkik· ediliyor 

Ankara, 6 ( Husuıi ) 
Hük<\met ıon zamanlarda bir 

çok istikraz teklifleri yapılmak
tadır. Çok 1ayanı ehemmiyet 
olan bu teklifler tetkik olunmak

tadır. 
Aldığım mal6mata nazaran 

bir ecnebi grup kibrit bir grupta 
müskirat lnhlıanna tallpUr. 

Bu tkl gurup 100 milyon dolar 

vereceklerdir. 
Eter kibrtt ve mnskirat inhl

ıarını bu guruplar alacak olur
larsa Türkly~de çok aıri tealıal 
vücuda ıetireceklerdfr. 

Böyle bir za tı Allah Lu idnrenin 
metten para lsterncğe gidecektir. batından eksik etmesin! 

Aldığımız mütemnatm malu- Kla vuz ida red yalmz t cnfhi· 

mata ııöre , dün ge'le zavallı .sey- lerden ayda (16,000) lira a l: 
risefain memurları para almak Halbuki bunun bir günlü~r. p-

ümidi ile idareye haı vurmuılar· tanların bir haftalatını öder. Gı-
ıa da, muhaıebectyi ) eriode bu- zlm günahımız nedir? 
lamamıtlardır. Deml~terdlr. Diğer taraftan 

Diğer taraftan klavuz kaptan· Sadullah Bey kendiılne ( 2000 ) 
lar, dün seyrlsefaln tdareıinfn lira tle arkadaılarına ayırch'ı 
kartısındakl kl>fede toplanmııla r' ' fevkalade hizmet ikramiyesini 
ve vazifelerinden af edilmeler) memurlara mahıuı (teavün) aan-
artık parasızlıia tahammül ede- dağından çektıği için vaziyet büı-
mlyeceklerlnt müıtereken iktisat •l bütün hcrhnl' .şmıı, sandıkta pa-
vekaletlne telgraf çekip çekme- ra ko.\mam.y. f' murlarda baıla-
meleri hususunda müzakerede rı ukıldıi• zaır kendi ıandıkla-
bulunmuılardır, rından alc ı kları paradan da mah-

Blr muharrlrimlz bu zeve.ta rum olmuılardır. Acı olan cihet 
tesadüf etmit ve kendilerinden l' , de (teavün) ıandıfındaki ,areltL
tzahatı almııtır: rın memurlann maaılanndan 

_ Bey birader, Allah devlete 1 kelllmtı yüzdelerden ibaret ol-

ill t b laaın. MOdür bey masıdır ? 
m ee a~ı ~-9 

Bazirğan Kohen 
aleyimize 

ve şüreka
dava açtı. sıda 

~ ................. _. ................ ..... 
Bazirgan Kohen ve: ~üı~~~<ası. 111illetten vurduk
ları yt:tn1iyorn1uş gıbı, yuzlerı .. kızarn1ada11 ga
eteınizi ınahkemeye vern1ck kustahhğında bu
lunnıus1ar<lır. 'f abii 1az1111 gelen ~ukabeleyi de 

') ziyadesi le görecekle~dır. , 
'---------------~----~™~-~ 

Harman Spirer kunıpanya binast 

Dün dördücii muıtanUklik 

d ' 
den aldıiım•& iddtana-

alreı n 
d mabut (Hermen Spirer) 

me en, 1 b 
ılrketlnln ve dolayiıi e ezlrgan 
Kohen ve ıürekAsının müddei 
umumtltk vaııtaıile al~yhimize 
(Halkın husumet ve hftkaretine 
maruz kılacak) neı riyal da bu-

\ lunmak davası açtıfına ölreudik' 

1 

Türk milli menafllnl ayaklar 
altına almak için, birçok dala
vereler çeviren bu küstah ve 

1 
dir' etklr adamların ellerine ge
çirdikleri vaztf eıinl bilmez bir 
avukat marifetile bizi mahke-

(Devamı 5 inci aablfede) 



Sahfe 2 

-
fiUlf LilH /fllHJIU , 

Hesap isteriz 
-> ~ 

Adliye vekaletine: 

Bir çok hileli işlerinden uzun 
uzad;ya bahsettiğimiz Herman 
tütün şirketi mes'Jesi resmen tah
kik ediliyordu. Hatta, bir aralık 
Batı vekil Paıanm yapılan hile ve 
sahtekiırlilcln alakadar oldukları 
yazıldı. Aradan günler haftalar 
1ıeçti. Bfr netice çıkmadığı tees
sürle görüldü. 

Yapıldığı Ankaradan bildiri
len tahkikat durmu§ mudur? Bir 
Türk ıehbenderinf iğfalederek 
sahte ( menıe ıahadetnamesi ) 
almak bir cürüm değil midir? 
adli iflerde biiyük bir hassasiyet 
gösterdiği malum ve mücerrep 
olan adliye vekaleti mes'ele ile 
alakalanmağa lüzum görmüş 

müdür? Lüzum görmüfse, bunun 
fili ba§lanğıcmı görmek istemek 
bir hak değil midir ? 

Bir tirket çıkıyor, ecnebi tü-
~ tünlerini Türk tütünlerile karııtırı

yor, sonra Tiryeste türle konsolo
sundan (Türk menıe) ıahadetna
meıi alıyor, şahadetnameyJ ve
ren komolos ta bunu resmen Ha
riciyeye bildiriyor. Bu cürmün 
tesbiti için kafi bir vesika ve ıe

net mahiyetinde değil miydi ? 
Sahtekarhk yapan tirketfn 

hilelerini meydana vurduğumuz 
milletd (160,000) yüz altmıf bin 
lira kazandırdığımız malum iken 
ıuçlu tirket bi:d mahkemeye veri
yor. Hükümet niçin hala bir ıey 

') 
yapmarnııtır . 

Biz, nefriyatımızla bu hilekar 
ıirkettn hayaiyellnl lurıyoruzda, 
Türk tütünlerinin dünyaya karşı 
olan haysiyetini kıranların adale
te çarptırılmaması neden icap 
etmiyor? 

Biz memleket de gayri meıru 
menfaat te'min etmekle meıru 
olmıyan bir ıekilde milleti zarara 

~ıokan adamların deslsekar elleri 
kırılmak zamanı gelmemit midir? 

Bize mahkemelerden celpler 
geliyor, onlara gittiğini ne zaman 
göreceğiz? Bu milletin hakları 

böyle göz göre çiğnenip gidecek 
mi ? o adamlar cürümlerini baı
ka bir memleketde o millet zara
rına tekraretselerdi , baı larına 
kiyamet koparılmaz mıydı? 

ARlF ORUÇ 

Bayram tebriki 
-4~-

Ankara, 6 ( A.A) 
Baıvekil ismet pafa bayram 

veıllesile kendilerine gerek mek
tup ve gerek telgrafla tebrikAtta 
bulunan zevatta ayrı ayrı verile
cek cevabın teahhurü ihtimaline 
karıı ~imdiden itizar ve tebrlkat
ını takdim cyledikle r inin iblağma 
Anadolu ajanrını tavsit buyur
rnuılardı\'. 

- - ···· f 4111( ...... 

Gand darülfünunun fiUı
n1anlaştırıldı 

Brüksel, 4 (A. A.) 
Mebuıan meclisi 25 muhalif 

ve 6 müıtenkif reye karıı Gand 
darülfünununun filamanlaıtırıl-
Wasını kabul etmlttir. • 

Sabık İspanya diktatörü 
hasta 

Parla 5 (A.A) 
Gripten mustarip olan M. Pri

mo de Rivera yatakta yatmaktadır. 

Arnavutluk kabinesi 
Teran, 6 (A. A.) 

Mecliı reisi Evangeli kabine 

teıkiline memur edilmiıtir. 

Demokrasiye ihanet eden 
Ometin aleyhine rey verece

. t·f ' nidaları giz, is ifa edin ıs ı a g •• 

( Birinci sahifeden devam ) 

hü-

Mıımalleyh, radikal soıyaliııt 

fırkasının 1924 senesinden 1926 

senesine kadar ve son Te§rlntsani 
ayından beri sosyalislerle beraber 
ve fak at diğer bütün devirlerde 
ekseriyetle beraber reyi vermiı 
olduğunu ehemmiyetle kaydet
miıtlr. M. Tardieu, sosyalistlerin 
müzaheret etmekte oldukları hü
kumeti hemen öldürecek derecede 
kuvvetli olan akidelerini müstehzi-
yane selamlamıı ve meclisteki 
ffmdiki ekseriyetin, ekalliyetin 
bayrağı altına girmesi için hiç bir 
sebep olmadığını söylemff ve: Cü
mhuriyele hakim olan adettir 
demtıtir. 

M. Tardieu, klm•enln kendi
sini hiçbir suretle muaheze ede
mfyeceğJni beyan ettikten sonra 

sözüne fU suretle devam etmlf Ur· 
Kendi içinden çıkmıı olan hükü
mete müzaheret ve onun progra
mını tasvip edeçeğini ümit etme
kte oldu~um !meclis ekseriyetin
den bahsederken bu . ekseriyetin 
M. Poincare'nin iıaretlle intihap 

•edllmlt olan 400 meb'uıu ~ihtiva 
eden 1928 senesi ekseriyeti ol-
duiunu söylemek lsteyorum. Biz, 
vazifemizi memleket huzurunda 

ve memleket içfn ifa ediyoruz, 
Meaat programımızı ~ ıize tevdi 
ederken bu mesainin ifa "edile
bilmesi için size bir müareke tek
lif ettik. Siz istemediniz. Blna
enaleyh,lcümhuriyet pransipleri
ne tevfil<an bu mesaiyi yalnız ba
ıımıza ifaya teıebbüt edecegfz. 
Bu mesaiyi yalnız batımıza ifa 
ettlfimlz. takdirde ilter~enlz. tek-

. görükürüz. 
Merkezden ıağ cenahtan va 

bir takım sıralardan birçok alkıılar 
Parla 5 (A. A.) 

M. Tardieu den sonra beya
natta bulunan M. Herriot vahim 
bir takım ahval ve ıerait aliında 
baıvekil olduğu sırada kendisinin 
defırkalara bir mütareke teklif 
etmia vef akat bu teklifin kabul 
edilmemit olduğunu söyledfktek 
ıonra demiştir ki :Maamafih, bir 
kaç gün sonra radikaller milli 
birlik kabinesine girmiılerdfr. 
siz Layeh' e glltiginfnz. zeman 
milli menfaat namına a leyhinizde 
her türlü harekette bulunmaktan 
ialitıkaf edeceğimizi ilan ettik. 
Fakat, siz le~ekkül etmtı olan 
Chautemps kabinesine Londraya 
gitmesine müsaade etmedıniz. 

Sağ cenahtan" Tardieu kabi
nesini devlrmiıtlnfz" avazeleri 
mecliste gürültü hasıl olmuı. sağ 
ve sol cenah birbirine küfür et
mege baılamııtır. M. Herriot 
sözüne devamla §Öyle demiıtir. 

Sizin kabineniz sağ cenaha istinat 
ediyor. Onunu muavenetl olmak
sızın yaşayamasınız. işte size 
meydan okuyorum • 

M. Herrfot, M. Tardieu' nün 
M. rland ile birlikte takip etmiı 
olduAu harici siyasetin radikaller 
tarafından 1924 senesinde ilan 
edilen siyaseti neticesi olduğunu 
ıöylemlt ve ın aurele söz.üne de-
vam etmittir; 

- Bizim sulh siyasetimizi ta
kip etmek ıuretıle elde edilen 

neticeler karıısında yaşasın Tar
dieu diye bn~ırıldığını itidlyoruz. 
Halbuki içtinabı kabil olmıyan 
fedakarlıklar Jhtiyar edtldi~f za
man hata ve kabahat sol ccnnh 
ittihadına tahmil ediliyor. 

M. Herrfot •özlerine radikal
lerin hükumete itimat beyan et
miyeceklerini söylemek ıuretile 
hitam vermiıtlr. 

Sosyalistlerden M. Renaudel 
hali hazırdaki hükumetin teıkil 
etmekte olddğu en büyük tehli
kenin yeni kabinenin siyasi fikir· 
ferine kat'iyen fttfrak etmfyen 
ıağ cenaha istinat etmesi oldu
ğunu söylemlt Ye ıosyalistlerln 
sağ cenahın cümhurtyette yerleı
meıine İnanı olmak için mücade
le etmeğe azmeylemıı olduğunu 
beyan etmif ve netice olarak fU 
ıözlerf söylemittlr: - Demokra
siye ihanet eden hükumetin ale
yhinde rey vereceğiz.,. 

Franclain Bouillon hükulnet-
ltimat reyi verecek olan rüfeka
sının vaziyetini izah etmiıtir. 

Meclis reisi ıol cenah radika
llerinden M. Bascou'nun İtimat 

takrririni okumuı M. Tardieu'de 
bu takrir üzerine itimat talep et
mlttlr. 

Parla, 6 (A.A.) 
Meb'usan meclisi Tardleu ka

binesine 263 reye karcı 316 tey 
ile itimat beyan etnıiıtlr. 

Merkez ıai cenah ve sol ce
nahın bir çok 11ralarından kopan 
alkıılar hükumetin zaferini ilan 
etmiılir. 

Pariı, 6 (A.A.) 
Dahiliye nezareti komünistle

rin, bilhassa kira otomillerl ıö-
1 förlerinin yapl!lB k istedilderi 

~nümayiılerl men'etınif> lazım ge: 
len her türlü tedbirleri almııtır · 

* * Yeni Fransız kabinesi 
teşkilütı 

Fransz kabinesi ikinci defa 
Tardieu'nun tahtı riyasetinde 
18 nazır 15 katibi umumiden 
teşekkül etmiştir. 

Ka binenin hey'eti umumiye
sini teıkilcden zevatın içinde 
17 ıubatta sukut eden eski 
kabineye mensüp 5 aza vardır. 

Siyasi noktai nazardan son 
kabineye 33 nıtzır ve müsteıar 
dahil olmuı bunlar arasında 
ayan ve meb'usan azaları var
dır. 

Avandan: 
4 :ol braf azadan demukrat 

d ·k 1 dtkal sosyallıt : ra ı a ve ra 
3 nazır M. Peruant Da vıd, Piyer 
L~vol, ve Morrs; 1 müslefar: 
M. Riye. 1 Üniyon demokrat 

d .k 1 • M Raul Peret, ve ra ı a . · 
Şurayi devlet reisi sanisi. 

l(abine: 
1 cümhuriyetperver ıosyaUst 

M. ArisUd Briyan. 
2 Radikal ıoıyalfst: 2 nazır 

Hindistanda 
-lı-o-iC-

Gandi ne diyor ? 
ol 

Ahmetabat, 6 (A.A) 
Gayri müsellah itaatsızlık mü

co.deleıine baılamadan evvel bir 
itilaf elde etmeğe çahıacağına 
dair olarak tanzim etmit olduğu 
oltimatomu M. Gandi hükumete 
tevdi etmtıttr. 

M. Gandi, İngiliz tahakkiimü
nü bir musibet telA.kkı etmekte 
ve fakat hiçbir lngfllzi lzrar et
mek niyetinde bulunmamaktadır. 
Mumaileyh, İngiliz mümeıısllleri
le Hint mümessillerinid akdet
mit oldukları konferanstan bek
lenilen ümitler vahi olduğundan 
takip edilecek tek bir yol mevcut 
olduğunu ve bunun da milli l<0n
gre mukarreratımn tatbikinden 
ibaret olduğunu ilave etmektedir. 
M. Gandi gayri miisellah itaat111z
lık mücadelesine tuz resmine ait 
ahkama kat'iyen riayet etmemek 
ıuretile baılıyacaktır. 

Ahmetabat, 6 (A.A) 
M. Gandl hlnt umumi valisine 

gknderdlği muhtıranın hiç bir 
tehdit mahiyetinde olmadıgını 

bilakis sadace mvkades bir vazi
fenin if asma bir vVaıta teıkil 

~ttiği~i söylamittir. M. Gandi bu 
yüzden bir takım tehlik~lere 

maruz kaldıüıeı açıktan açığa 
tealtm etmfı, fakat haktkvt uğu
runda, en büyük tehlikeler göze 
alınmadıkça zafere giriıilemiye
cegini ve hu zaferin tamalanamı
yacagını kaydettikten ıonra de
mfttir ki : 

Benim arzu ve hayeleriml, 
beni tevkif letmek auretile akim 
bırakmata açllabllir. Fakat ku
vvetle ümit ediyorum ki taraftar
larımdan vıe mürldlerimden 1 O 
bin kifi benim baılamıı olduğu 
ite devam edeceklerdir. 

M. J. L. Dumeanil; 1 müstrıar: 
M. Folkoz. 2 sol bitaraf aza: 
M. Lotfye ve Alsit DelMon 
nıüsteıar. 

6 sol taraf Radikal aza: Üç 
nazir: M. Germen Marten, Mol 
larme ve Lor an Eyrıah; iki 
tnüsteıar: M. Mauat, ve Lillez; 
1 ali komiser : M. Goston 
Gerar. 

2 ıol raraf sosyalist ve ra
ı 

dikal aza: M. Gatala ve Moriuo 
müsieıar. 

8 sol taraf cümhuriyetper
verler: 4 nazır : M. Tardieu, 
P.-E. Flander, Rollen, Pfyetrl; 
4 milıteıar: M. Hero, Rikolfi, 
Petç ye Bareti. 

3 Demokratik sosyal aza : 
2 nazır 1 müsteıar: M. Franıuva 
Ponse. 

1 Demokrat nazır M. CŞamp 
Tiyer de Ribeı. 

4 cühuriyetperver demokrat 
aza: 2 nazır M. Perns ve Dizfre 
Ferri; 2 müsteıar : M. Rober 
Jero ve Oberkiç 

Yeni Fransız kabinesi lf4 
kitidir. BunlaT arasında: 21 
avukat 4. Devlet 1' memuru, 2 
gazeteci, 2 eanayict,2 muallim. 
1 doktor, 1 ziraat mütehassısı, 
1 eski hariciye ümera11 bulun
maktadır. 

-·>~<-

Bahriye bütcesi 
L dra (A.A) 

on , il 
1930 bahriye bütçesine 8 

)ıjpt 
muhammenalın geçen sene 

b lir• nazaran 4 milyon 126 fn 
7 ı>9 blO noksan olarak !) 1 milyon u ,o 

ingiliz lirasına baliğ olduğu beY 
edilmiıtir. ,,. 

Geçen ıeneki bütçeye n• 
ran görülen bu tenakus hnkOJO'f 

kil • tin evelce milteallik kat'l te 
1 •• leri Londra konfransından a 111 k• 

c.ak neticelere bağlı bulunıo• 
tadır. 

Fransada 
->~c~-

Reisi cün1hur f eJaketzed~ .. 
lere 20 bin frank verdt 

Parts, 6 (A.A·) 
M. Doumergue Fransanın '' 

nubunda vuku bulan f eyezanl.r" 
dan zarar görenlere dağıtılııı~ 
üzre M. Tardieu'ye bJzzat 20 blJI 
fran tevdi etmiıUr. 

Bir kasaba suJar aJtınd9 
Tvlus, 5 (A.ı\•} 

Tarn nehrinin ıol sahil ının~· 
ka•ında ıular bir metre kad•~ 
yükselerek Bourg namındaki uf 
kasabayı iatilA etmtıttr. MeıkOt 
kasabada bir çok evler yıkılJ111~ 
tır. Reynleı de 14 kitinin tele 
olmuı olduğu btldirilfyor. Vaıl· 

e· yeti pek fena olan Moiuac' da il 
ler olup bittff4 henüz maluın el" 

ğildfr. Tarn·et-Garonne valfıl 10 
tabut ismarlamııtır. VilleJllııt 
mıntakasında ıu mütemadıytll 
yükselmektedir. 

Reisiciin1hur ve başveldl 
Pariı, 6 ( A.A) 

M. Doumergue ile M. Tardte&J 
Fransanın cenup eyaletlertnd' 
f eyzan vuku bulan yerleri gtdf P 
görmek için yarın Parfsten hare" 
ket edeceklerdir. 

Komünistler 
-:)-~-<---

y· eni bir n üına yiş n1i 7 
VeraaiJles, 6 (A·A·) 

Komünistlerin yapmak ııte• 
diklerJ nümayif akim kalmıttl'' 
Her tarafta tam bir ıükünet hii" 
küm sürmektedir. Hiç bir hadl-

tet vuku bulmuıtur. Yalnız, eya 
dahilinde bir kaç kimsenin orl"" 
dan kaybolduğu ıöylenlyor. Ye111 

nümayif yapılmasına ihtimal ~e· 
rllmlyor 

Gümrükler 
->~-<·-

İki n1en1lekct n1ünac;;eb'1"' 
tına tesiri 

Tokyo, 6 ( A.A) 
SalAhiyettar bir rnenbad•0 

haber alındığına göre Japonyaıı•0 

Londra sefirine Hin pamuklarıO" 
dan alınan gümrük resınl~ 
artırılmıı olmaıından dolayı b' 
glltere hükllmeti nezdinde tefe t 

bilsatta bulunması lcln taUdl" 
gönderllmittir. Gümrük reıtdl1"~ 
rindekl bu teahüdün JaponY•11~e 
pamuk ticaretine büyük bir dar 

ar"· endirmek ve iki memleket t 
sındaki dostluk münasebetJerlPl 
zafa uğratmak neUceılnl h••• 
etmesinden korkulmaktadır· 

Diktatörlük taraftarJarı-
nın hokkabazlığı >.) 

Madrit, 6 (A· 
ot' 

Diktatörlük taraftarları 'd 
Itın • yal demokrat grubu namı a 

bir fırka teıkil etnılılerdfr, 

y 
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Milli reassüransın -tesisine sebebi- ! 
Yet veren ahval ne gibi şeylerdir? ı 

Dünkü nuıhadaa devam 

ikinci ıene ücretlerinin yüzde kerrP.r Şigortacı teahhur faizle-
Yirmiıinl tecavüz etmemek ıarti- rlne reaHuranıı ntabetinde itlirak 
le ücretler yeknnunun yüzde biri, edecektir. 

Üç<ıncü ıene ücretlerinin yüz- 11 _ Mevcut itlerde icra ed-
de onunu teca vilz etmemek tar- ilen bilcümle tenzilat Deneden 
tile <lcretler yekdununun yüzde ile Mükerrer Stıortacı beyninde 
yarımı, . k dil ktl mütenaalben ta ılm e ece r. 

Ancak mütenakıs ücretli si- Aııl ılgortanın tıllraıına Mn-
gortalar için hu komlıyonlar fi- kerrer Stıortacı reaıüranıını ya-
len tahıll edilen ücretler üzerin- pmıı oldufu meblAI niıbetinde 
den heıap edilmeyip ayni yaı ve ltllrak edecektir. Devreden, iıli-
aynı müddet için ayni ıermayeyt ra makbuzunun kendlıl tarafın-
temın eden ayni kombinezonda dan muıaddak bir ıurellnl Mü-
adı ılgortanın ıayrl mütehavvil kerrer Sigortacıya göndermeğe 
ücreti üzerinden heıap ve ita mecburdur· 
edecekttr. Milkerrer Sigortacı Devrede-

Tahsil kon1isyoıuı: 
Dördüncü ıeneden itibaren 

hıüteakıp ıeneler ücretlerinin yü
zde üçü, 

c ) Kaydı hayatla iratlar için: 
Iradı teıkll eden sermayenin 

yüzde üç buçuğu, 
d) Vefat vukuunda tediye 

edilecek muvakkat ılgortalar için: 
Ücretlerin yüzde beıf, 
lıbu maddenin a ve b tıaretli 

fıkralarında muharrer ılgorta 
kombinezonlarına ait olmak üze
re 1 Aiuıtoıtan 31 Temmuza ka
dar fmttdat eden her bir senet 
heıabtye zarfında ve, ilk defa 
olarak, 19 Temmuz 1929 dan 31 
Temmuz 1930 tarihine kadar mü
rur edecek milddet esnaıındll ya· 
Pılıp o ıenel heaablyenln yahut 
bıezk(U- milddetln lnkızaıından 

bır ıene ıonra devam etmekte 
bulunan itlerin devredilen serma· 
}'elerl l.000.000 (bir milyon) 
Türk lirasına yahut bir milyon 
lürk lirumın ecnebi kambiyosu 
ile tutarına ballA olur veya bu 
hıtlctan tecavnz ederse, Devre
den, ınezk6r itlerin lklncl senelik 
Prbalerı üzerinden, ltbu prlmle
tln Yilzde yirmisini tecavüz et
hıeınek ıarllle primler yek6nu
lluıı Yhde biri nlıbetinde bir ::llZam komlıyon almak hakkını 

a olacaktır. 

Bu munzam komiıyonu lıllfa 
~bııek hakkını •eren it mıktan 
~~•p edilirken mezkdr miktara 
la hu bulunan ecnebi kamblyo
b rı llıevzubahıolan ıenei heıa-
1Yenln ı Aiuıtoı s 1 Kanunuıa-

lll ' ve a 1 Temmuz tarihlerinde 
'-rl bulunan kambiyo fiatlarının 
•aıattılne ıöre heıap edilecektir. 

Devreden bu h~ıabı yaparak 
~ezkur munzam komtayonu Mü

errer Slıortacıdan talep ede
Cekur. 

b 9 - Reaallranıı yapılmıı olan 
lr •lgortaya alt ücret tediye ed

llınedlfl takdirde Devreden key
-"r~tt Mükerrer Stıortacıya tı'ar 
edecek ve Milkerrer Slıortacı 
lıtlf a et mit bulunduiu reaıüranı 
licretlerinl, komlıyonu badetten
~ll, 0.•redene iadeye mecbur 
olacaktır. 

10 - Sakıt olan, muallak bu
ltanan, yahut ıermayeıl tenzil kı
lınan bir sigorta, ılgorta. muka
•elenameıtnln umumi ıeraitlne 
te•flkan tekrar mevkii mer'lyete 
9 'laedtlecek oluna, orijinal ılgor-
1- Dıuka..,elenameıinin tekrar 
~e•lcu mer'lyete vazedildigl Mü
b -:r Stıortacıya lı' ar edilerek 

dut uıuıtakı evrakın ıuretl ken-
•lne .. d 

~lik ıon •rtltr ıönderilmez, 

) errer Ştıortacı mukaddema 
•Pnııı olduı l u reaıGranı muame-
~~lnt devam etUrmefe mecbur 

0 .. c.kı.r. 

Böyle bir hal vukuunda Mo-

. nln orijinal ılgorta mukavelena
mesl iizerfne icra ettiği ikrazata 
tıtirak etmez. 

ı 2 - Sigortacının vefatından 
dolayı yahut orlJlnal sigorta mu
kavelenamesi müddetinin tnkı
zasına binaen müemmen serma
yenin tediyeıi lazımgelince, Dev
reden keyfiyeti sür'ati mümkine 
ile Mükerrer Sigortacıya bildire
cek ve tediyat icraıı mecburiye
tinin kendisi tarafından taıdikını 
intaç eden bilcümle veıaikin mu· 
ıaddak birer ıuretinl Mükerrer 
Sigortacıya gönderecektir. 

Devredenin ıulhen , yahut 
mahakimden aadlr olan hükme 
mebni veya hakemler tarafından 
verilen karara binaen icra ettiği 
bilcilmle tedlyata Mnkerrer Si
gortacı reaaüranıını yaptıiı meb
la~ ile Devredenin temin etmlı 
oldu~u meblai araıındakl nlıbet 
dairesinde lttlrak edecektir. 

Devreden tarafından icra edi
lecek tediyatın vadeıi Mükerrer 
Sigortacının tedlyatı için de mu
tebf'r olacaktır. 

Vefat vukuuna ve Slıorta 

mukavelelerinin ltllrasına yahut 
müddetlerinin inkızaaına mebni 
tediyeti uhdeıine terettüp eden 
hi11eleri Mükerrer Sigortacı, De
vredenin ilk talebi üzerine, sigor
tanın teıviyeaine ait evrakın ye
dine vaııl olduiu tarihten itiba
ren on gün zarfında Devredene 
teıviye edecektir. 

Şu kadarki (btn) Türk lirasını 
yahut bu meblAiın ecnebi kam
biyoıu ile tutarını tecavüz etme
yen hl11eler heıabı cariye geçi
rilecektir. 

18 - Devreden, bigayrıhak
kın tediye etmlt olduğu mebaliii 
gerek hakkı rucuunu istimal ıu· 
retile, gerek, diler bir ıuretle, her 
hangi sebebe mebni olursa olıun , 
tamamen yahut k11men istirdat 
ettiği takdirde, Mükerret' Sigor
tacının mezkôr mebaliğden uh
desine iıabet eden miktar olarak 
tediye eylemit bulunduğu hi11eyi 
Mükerrer Sigortacıya iade etme
ğe mecbur olacaktır. 

( Devamı var ) 
E - 2 

Malul gazilerin varidatını 
artırmak için 

Malal ıazller idare hey' eti 
cemiyet varldaiını tezyit için bu 
yaz Y alovaya teneuüh tertip ede
cektir. 

Teşekkür 
Türk tayyare cemiyeti Fındık

lı nahiye riyasetinden: 

Beyollu 13 cü ttk mektek 
müdlreıl Pakize hanımla hey' eli 
tallmiyeılnln tayyare cemiyetine 
tane toplamak huıuıundakı hiz
meti vatanperveranelerlnln ıaya
nı taktir bulunmakla alenen 
beyanı teıekkür olunur. 

İrak nıaktullerinin 
divetleri .., 

Küveytten bildiriliyor: 

Kıral lbnü11üut Necil aıairl 
tarafından katil olunan Iraklıların 
dlyatlertnl aönd~rdlği ğtbi men
kulat bedeline mahıuben Ctdde 
İngiliz konıolusuna on bin lnglltz 
lirası tevdi etmlıtlr. Necil ve 
Irak hükumetleri arasında ce
reyan eden mOzakeratın hüsnü 
neticeye iktlrani ümit edilmek
tedir. 

İranda n1aliye ıslahatı 
Tahrandan yazılıyor : 

İran Maliye NazareU umumi 
müdirl Almanyalı müteha11ıı 
Müsyü Şinotin Kazvin, Hemedan, 
Sultanabad ve Kermanıah vila
yetlerindeki teftlt seyahatından 

avdet etmitlir. Yakında diğer 
vtlAyetleri de tef ttı edecektir. 

Bundan maksat memleketin 
mali ve lktııadı ahvalini tetkik 
etmek ve ona ıöre lranın mena
bii maliye ve tabiizeslnde lcabe
den ıalahatı tatbik ve icra etmek
tir. 

İran hava yolları 
Tahrandan bildiriliyor: 
Holanda ile Akıayl Şarktaki 

Holanda mnıtameratı arasında 
muvaıalayl temin eden Holanda 
hava ıtrketl ile İran beyninde 
lran tariki lçln yeni bir itilaf 
akdedllmlttir • 

Kezalik Ruıya tarikile lran 
ve Avusturya araaıl\da bir hava 
hattı teaiıl için bir mukavele 
tanzim edilmlttlr .. 

Bir senede İrandan geçen 
tayyareler 

Tahrandan yazılıyor: 

1929 senesinde İran memle
ketinden geçen ecnebi tayyare
leri t54 de baliğ olmuıtur; bun
dan 36 ıı İngiliz, 18 i Franıız. 
16 ıl Holanda, 8 i lıpanya, 61 ı 
ltalya, 14 dü Roıya, 3 ü Türkiye 
ve 13 ü Amerika tayyareıidlr. 

lranda hava nakliyatını te
min eden Y ongerı tayyareleri 
bu heaaptan hariçtir. 

Üçü yolda kalmış 
Baaradan yazılıyor: 

Necil iıyanı rüesasından olup 
lngilterenin lbntHüuda teslim ey
lediği acman atireti ıeyht lbnı 
Haalin ile diğer iki ıyh, muhake
me olunmak üzere Riyaza sevke~ 
dllmekte oldukları sırada kaçma· 
la muvaffak olmuılardır · 

Necil hükumeti Irak ve Ku
veyt hükumetlerine müracaatla 
tutularak teslimlerini rica elmiı
llr. lbni haılinin firari Necil 
orduıu karargahında büyük bir 
telaıı mucip olmuttur. 

F ayıaliddüveyalıı dizanteriden 
vefatına dair 1ayi olan haber 
teeyyüt etmemlrtir. 

Oton1obil çalıyorlarmış 
Kabireden yazılıyor: 
Geçende Kaertnnll ıokafında 

bir kapının önQnde duran otomo
bil calınmıt ve poliı tarafından 
yapllan taharriyat neticesinde 
Moıki mahalleıtnfn Cineyne ıo
ka~ında, yol üzerinde metruk bir 
halde bulunmuıtu. 

lkı ann ıonra bir ecnebi avo
katın kap11ı önOnde duraan oto
mobtlt ıırkat edllmlttlr. 

Zabıta ıtddetle teharriyal le· 
ra etmektedir. 

Himayei etialin senelik kongre "'~ 
dün Cığaloğlunda toplandı 

Dünkü kongr <le mutat f örn1üllerden 
neticede mesai progran t mevzubahs oJdu: 

ve ihtivaca kafi bir bina v~oı lacak 
w • ' 

so ··a 
Büvuk . 

Dnn lstanbul himayel etfal ı Pilrü Şer·f, Saim, doktor Rıza 
cemiyeti senelik kon1ıreılni ak- Tevfik Amır Hikmet, Al! Şükrü , 
tetmlıttr. Konıreye Patth, Bey- Kadri Beylerle Sadiye, Şküfe, 
oilu, Oıkildar, Kadıköy, Bakır Nihal, Nuzhet Atlfet ve Maıuka 
köy ve Bayezit ıubeleride iıtfrak lpekct hanımlardır. 
etmlttir. Konıreyl relı Şemaellin Yeni •enenin bütçeıl 40 bin 
Bey açmıt meıal ve bütçe raporu liradır.Meıai programında bir bina 
okunduktan ıonra riyasete Tevfik, yaptırmak tasavvuru vardır. 
katiplift de doktor F eyzl 84'yler Saraçhanede Hamdi Hüıeyin 
muvakkat olarak tayin edildiler. pata medreıeıtnl ıatın alıp orada 

Açıkta kalan 100 J.adar ço- büyük bir bina yaptırmaktır. 
cufa elbise ve kundura verildtil Bu bina yapıldıfı takdirde ht-
Anadoludan tahıile geHple yer- mayel etfalin bütiln ihtiyaçlarına 
leıcmeyen t 8 çocuiun rlerlne kAf t gelecektir. 
aanderHdtflnt ve ıüt damla11nda Açıkta kalan ve ate beriye 

200 ıavrvya ıüt verildi~i eıkl yerleıttrtlen çocuklar bu binaya 
mesai raporunda okundu. yerleıttrtlecek bura<ia bu çocuk-

lki encümen teıekkül edip lara iptidai tahsilden ıonra ameli 
meıai ve heaabatı tetkik edip bftyat öğretilecektir: 
taıllk eyledi. Bundan ıonra yeni Yine bu bina dahilinde kreı 
heyeti merkeziye azaları intihap ve dolumhane yapılacaktır. Kon-
olundu, yeni fnllhap olunan aza- greyl müteakıp Gazi , lımet paıa 
lar ,aynen eıkt azalar olup ıun- Ki.zlm paıa hazretlerile heyeti 
lardan müteıekktldir · merkeziye ref si Fuat beye arzı 

Şemsettin, Behçet, poliı mü- tazimat telgrafları çekllmitUr. 

Yarın Son ictim~Tmail Hakkı Pş. 
-»-o-t•·-

Blr milyon tnalliz lfraıı ıer
maye ile teıekkül edecek olan ve 
1 o banka ile maliye vekaletinden 
mürekkep bulunan konıeralyon 
için yarın ıon bir içtima aktedi-
lecektlr. 

Yarın aktam Nurullah Eıat 
bey konser1iyon hakkında verilen 
kararlarla yapılan projeleri ha
milen Ankaraya gidecek, orada 
bir gfin kalacak ıehrlmize avdet 
edecektir. 

Konıeralyon Salı g(inünden 
tuba ren f aallyete ieçecektir. 

.., ••• li 

Türk Yunan 

-~~(·-

Esrarenı.~iz bir taknn 
n1es'eleJer etrafında 

Levazlmcl paıanın yeni bir 

takım meı'ele!er etrafında koı
makta olduğu anlatılmaktadır. 
Topal levazımcı banka miime11fl

lerllede hail temastadır. 

Pek yakında bu anamın ar

kasında koı tufu esrarengiz mese

leler anlatılacaktır. 

Dainler vekilleri 
- ... ı-o-4. _,~<-

İtilaf bu hafta imza Ankaraya gidiyorlar 
edildi Şehrimizde toplanan dalnler 

vekilleri bu gün Ankaraya gide-
Hariciye vekili Tevfik Rüıtü ceklerdtr. Vekiller Ankarada 

beyle mübadele komtayonu Türk 
nıurahhaıı Tevfik Kimli bey ve maliye vektU ile bat vekil pata 

b f d ı ter Yarin Anka- tarafından kabul edileceklerdir. 
i tara e eie 

Y Oımanlı diyunu umumlyeıl taksit 
raya gideceklerdir. Türk unan 
itilafı bu hafta içinde Ankarada lerinln makul bir halde ircaı hak-
imzalanacak ve imzayı müt .. akıp kındaki teklıftmlz müzakere edi-

l k lecek ve bir karar ittihaz oluna-
da gerek hariciye veki l sere 

d t caktır. 
mübadele erkanı tehrlmlze av e --------------
edeceklerdir· , 

ltilafnameyi Yunan hükumeti 

Sefir .. Pollbfromlyadiı,, 
namına 

Türk hükümetl namınada hariciye 
vekili T evflk Rüıtü bey imza 1 .. - ' 

yacaklardır. _ i 
---"'~ 

Yavuz fznıitte 
lzmltte tamirde olan yavuz 

hı dün ıabah limanımıza ka· 
~ m b k dar gelmit ve saray urnu açı -
larından dönerek tekrar lzmtte 

,ıtmltllr. 

~taarif vekili )·n rın 
gidecek 

Maarif •ekili Cemal Hüınü 
brfmlzden Ankaraya bey yarın ıe 

avdet edecektir. 
Bitaraf deJgdcr 

lttlafnamede mf'had le ko· 
d.akl bitaraf dlgeleri 

misyodnun d bir çok mesatl 
alaka ar e en d 

ih ti imza mesainin e 
olduiu c e e 

ki ve iUlafnamenln 
bulunaca ar l 

1 
kuf keıbedecek erdir 

rün erine vu 
~Ialüllerin bey'iyesi 
lnhlıar ıdarelerl maliillere 

alt bey'lye hlaselerlni malnller 
çemiyell namına Ziraat banka
ıına yatırmaktadırlar . 

Meclisi vilayet 
Dü _ de toplandı 

Vilayet umumi mecliıf diln 
topla nırJ ""' Hdnci ilçilncü dere-

cede bazı 't·t:rle meıful olmuıtur. 

Bu meyand .e .. tepler için 2500 

•etik tedrh a t m fettiıler için soo 
Verem dispanıeri için 100 , Tele

fon matarffatı için 380 liralık 
tahtlıal kabul edildi. 

Bakırköyla Şilenin zirai ihti

yaçları hakkındaki teklifler alt 

oldukları enciimenlerc havale 
edilerek lctlmaa nihayet veril
miıtlr. 

Fırka grubu · 
Villyet umum mecllıı fırka 

arubu dnn halk fırkaınnda bir 
içtim akdeylemlttlr. 

Bu lçtimad&. ameli hayat mek
teplerinin vazlyerl tetkik edllmiı
tir. Çok hararetli ve uzun siiren 

lçUma eınasında bu mekteplerin 
ipka edilmlyece§l huıuıa tetkik 

olunmuı, kat'ı karar ittihazı Pazar

teıtye kalmııtır. Pazartesi fırka 

arubu tekrar içtima edecektir. 
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Bende bet dakika sonra da 

ip cambazları gibi sallana sallana 
İsmail inmitli. omuzuna çapraz 
vari takdığı mavzeri inerken 
dJvar taılarina çat çat diye 
vuruyor etrafa oldukçd ititile
cek lı:adar ıamatalar yayılıyor· 
du. Ondan ıonra da arkadat 
idi. Artık hepmizde bu menhüs 
yerden kurtulmuıtuk. Lakin fi
rarınuz belli olmayacak mıydı? 
Hiç §Üpheıiz nöbet zamanında 
ve yahutta daha evel tekmil 
foyalar meydana behemhal çı
kacaktı. Bunun için ne yapup 
yapmalı olduğumuz yerlerden 
bir an evvel uzaklaımahydık 

bulunduğumuz mevki İıtanbulun 
. en yüksek mahallinden olduğu 

cihetle Beyoğlunda birer canlı 

yıldız aibi parıldayan alektrik 
zıyaları gözler kamaıtırıyordu. 
Biz bu vaveyla içinde sıyrılmak 
bu mezbele cukurundan kaçmak 
mecburiyetinde kalmıttık. Üç 
kafadar tenha yollardan ge
çerek Unkapanına doğru uza
nlyor İyüp Katane lariklle 
dağlara tırmanarak. Büyük -
dereye, oradan bir sandal ile 
Beykoza geçmeyi tasavvur edi
yorduk. Gitdikçe tehlikelı mu
hilden uzaklaımak vJlayet hu
dudları haricine çıkmak klmıe· 

nfn nazarı dikkatını celp etme
mek için İsmail arkadan silah 
omuzunda geliyor, ıanki ben bir 
amir gibi hareket ediyordum. 
Bu menval üzerine Cibali Jakele
sine geldik sahilde boı duran bir 
kayık gözüme ilitti haydi arka
daılar atlayımz dedim ve bende 
küreklere yapııtım. 

Herkesler rahat uykuları ara
ıında uyuyör uyuyor belki kayık
cıda baıına gelenden bihaber 
akıamdan çekdigi rakını teairile 
yanan ciyerlerinl teskin etmek 

için kırık pencereli kahvenin 
peykesi üyerinden bile kalmak 
istemiyor uyuıup kalıyordu . 
Elime geçen kürekleri denize 
daldırmaktan bile teenni ile 
hareket ediyor ıilihdarağaya doğ-
ru suların üstünde kayip gidiyor
duk. Biraz sonra kathnne deresi 
istikametini bulmuı sahile yana
ıarakl zümrüdün tarlaları çlkne
yerek kathane sırtlarına varmıı
tık. 

Şafakta atmıftı. Ortalık biraz 
evelki karanlığından 11yrılmıı 

yeni bir nleme glrmifti. Güneıin 
tutulma halli büyük bir yangin 
ateıi gibi kıpkızıl kızarmıftı. Ha
kikaten o taraflarda bir yangın 
bir ateı tufanı vardı. Günlerden 
beri oralar yanup kavruluyor
du. lıte bizde bu alet bu alev 
ıütünlarinın fıtkırdığı diyarlara 
varacaktık. 

Yalnız gitti"ce uzayor aelip 
giden insanları gördükçe çekini
yor. Acaba bizi bilen tanlyan ol
urmu diyerek korkuıuyorduk. 
Yükıek 7.lrvelerde görülen boğa
zın ivlçaçlı dönüılerlnl seyr ede 
ede büyük dereye variyorduk. 
Kalabalık yerlere sokulmayor po
liı Jandamadan mümkün mertebe 
uzak bulunmağa gayret ediyorduk 
ıahilden kiraladığımız sandalla 

(Devamı var) 

Köylülere müjde 
->~<·-

Köylt;rin cs~~lı hir şek}lde l 
inıarı Dahılıye V ckalc-
tince takarrur etnıiştir 

Ankara, 6 (Hususi) 

Köylerimizin ço~ esaslı bir 
ıekllde imar ve ihyasi Dahiliye 
Vekaletince takarrur etmittir · 

Bu husuıta hazırlanan nizam
name vilayetlere tebliğ edilmiı
tir. 

"yarın,, 

ve canlı 
yakında 

bir şekilde 
pek yeni 

çıkıyor 
- ..... .. il>f~···--

)' alnız rekJt1n1Ja değ·iJ, bilfiil en hayati ınes'eJeleri 
aradığınız şekilde « \ 1 arın » da bulacaksınız 

" Yarın ., büyük bir sermaye Bundan dolayı gerek ıark 
mahsulü olmaktan ziyade de- gerek garpteki ıiyaai tezahür-
vamlı ve yorulmak bilmez bir leri, umumi yürüyüıü, medeni 
say neticesidir. Bunun için- kesafetin ezif kabiliyetine mu-
dir ki onun inkitafı seri hatve· kabil mukavemet kabiliyetini, 
lerle değil, bati fakat esaslıdır. fırkaları, siyasi mücadeleleri 
" Yarın ,, cılar memlekete bo- bire(makale ile neıredeceğiz. 

yadan ziyade öz vermek istlyen Bu makalelerimizi okuyan 
kimselerdir. Eğer matbuat de- kariler muhtelif devletleri ve ı 
nilen mefhum beıeri terbiye memleketleri öğr~nmiı olacak-

ve medeni zekanın vücut bulma- lardır. 

sı ise bunun yolları beynelmilel " yarın " ikinci bir ~yenilik 
alemde taayyün etmiıtir. "Ya- olarak ta memleketimizdeki it 
rın" cıların şimdiye kadar sar-
fettikleri mesai belki <le bir az haya tını ve işçiliği tetkik et-
dağınıktı. mekle yapmış olacaktır. 

Böyle olmamasına imkan Bundan baıka yeni bir bat-
olrnadığını kabul etmek te bir kalık ta harflerimizin gelmek 
hakikattir. üzre bulunmasıdır. 

Bu itibarla henüz yeni me- Her halde " Yarın ,. tasnifli 
saimize Ve istedig"'imiz •ekilde 

I k ~ ve tasnifçi bir gazete olmağa ça •ıma devresine yeni girmek 
üzre bulunuyoruz. çalışacaktır. 

Y ı Bundan maksat birinci de-arıncı arın ( Yarın) ı nasıl 
çıkardıkları her türl" t h . recede meşgul olunması icap 
k b·ı · l u a mın , l k k n ı ıyet eriniu fevkinde ve 

0 
eden bir mes e e var en se i-

lrndar müşkül bir iıtir. zinci derecede bir .i~le meşgul 
" Yarın " ın yakında yapa- olmamaktır. Her halde okuyu-

cağı yenilikler arasında bu gün- cular sekiz on gün sonra elle· 
kü dünya muhtelif memleket- rinde yep yeni ve bu günkü 
lerde siyasi tezahürlerle anlaıı- gazetecilik telakkisinden ayrı 

•••la•b•i•lir:ı:r:ll. r;:llB!iml'I r.ı<:ii?;' •••••-b•i•rımiiglıaa9zete bulacaklardır. ._, 

YARIN 

Köylüler içinde 
-4-

Çumlt rr~me: 2i-2-930 

Bu sabah herkes te hummalı 
bir çoıkunluk var. Gözel h1&a
rın taıkın delikanlılerıle bir at 
gezfntiıi yapıyoruz. Bu gezinti 
ayni zamanda ufak bir yolcu
luktur. •Otuz atlı mütema
diyen cir1t oynayarak sağa sola 
meydan okuyorlar ecdatlarının 
ıanlı hatıralarinı ihya eden bu 
gençler at üstünde dev değil 
ejder kesiliyorlar. 

Yüksek dağlardan engin ova· 
lara büyük meserret ve eğlence 
içerisinde iniyoruz. Ufuklarla bir
leıtiği zannedilen bu ovada 
birbirimizi arayoriz. 

Bu ova atlıların meger sahnesi 
imiı ! 

Harikalar icat etmek isteyen· 
]erin akla ve hayala sığmayan 
oyunlarını derin bir hayretle ~eyr 
edivoruz. 

Bu milletin korku nedir bilme
yen evlatlarını at üstünde görmeli 
atla beraber kanatlanan delikan
lılar uçmak ve Yükselmekden de
rin zevkler duyarlar. 

* Şimdi ovanın sinesinde kuru-
lan " çamlı çeırne ,, deyiz. 

Büyük b!r alayla köye girdi
glmf zl görenler, evlerinden diıa
riye fırlayorlar · Ve bizi derin hay
retlerle auzuy0 alar. Çeıme baıı
na geldiğimiz zaman bir yetmiı
llk ihtiyar nine 

- Ha 0 bizim güzel Hisarlı 
Mehmedin oğlu değil mi? Hele 
ata ne güzel yakıtıyorl. Ah ba
ba yiyitler!.., 

lf. 
Köy odasında samimi has bu 

ballar yapılıyor. Yanında oturan 
ve köy maarif 1 hakkında çok 
müfit malumat veren muallim 

acı bir haberle neı'emizi kaçırdı; 

- Senelerce birbirine aıık 
olarak yafayan iki genç bu glce 
hayata gözlerini kapamıılardır. 

Sebebini anlayamadık!?.. Bu 
gün köyümuz matem içinde dır, 
hayret ve istifham iıaretlerJnln 
delalet etdiği mana anlaıılama
mamııtır. 

Birbirleri için ıenelerçe agla
yan iki kalp aıkın zaferinden 

müteesaır mi oldular··· 
Herkeı tafsilat istiyordu. 

T essürü yüzünden okunanmuallim 
mümkün mertebe tenvire çalııı
yordu. 

- Süleyman ağanın oğlu 
olan Fazıl melek gibi güzel 
fakat, fakir bir kızın tutkunu 
idi. 

Bu meftuniyet ve meclubiyet 
fazılın çok zengin olan ebeveyni 
tarafından ibdaı edilen müıkülat 
ve ihtiraskarane maniler yüzün
den senelerce "ualata müncer 

olmamiıtı!. 
Dün nasılsa kolkola -çerik ha

yatın zevkini idrak etmek isteyen 
bu iki yanık ruh bir!eıınltti. 

Bilmeyoruz heyecandan ıektei 
kalbemi uğradılar yoksa bir aui 
kasta mi kurban gittiler· Hiç zan 

etWeyoruz ..• 
Koyde ınelahetile kalbinin 

rıkkalile tanılan fazılı herkes •e· 

verdi ... 
Biz bu bahiı üzerinde konu

ıurken knpı açıldı bir ihtiyar; 

Cenazeler hazır!. Dedi bir saat 
içinde derin teessür dakikaları 
yaıayan hazurun hep birden me. 
zara doğru gitmek için ayağa 
kalkdık. Bel' tımdiye kadar atkın 
her ıey yaptı~ına kani idim fakat 
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Vurmanuş dogranıış 
Balatta köprü baıında Hü

seylnin kahvesinde oturan bah
çivan Ramazanı henüz sebebi 
anlatılmayan bir meseleden Mah
mut bicakla altı yerinden ya
ralamııtır. 

Hakarete kaJknuşlar 

Aksaraydan dün gece sahot 
olarak geçen ·motör kutiplerin
de Adnan ve Ali Rıza efen diler 
kavga ederken müdahale eden 
polislere hakarete cür'et ettikle
rinden haklarında tahkikata baı
lanılmııtır. 

l(af adan gayri 111üsellah 
Mercan, yangın yerinde otu

ran 12 yatında Mustafaya ıoför 

Caferin idareıindeki 1274 nüma
ralı otomobil çarpmıı baıın
dan yaralanmasın sebep olunmut
tur. 

Gôziinden sürn1eyi 
çekn1işler 

Haıköyde Halıcoğlunda F ab
rika sokğında oturan balikçı 
Tiryandefil . ağlarmı denize ata
rak ._balık tutarken ağlardan 
karada duran bir k11mmı meç
hul eller çalmııtır. 

Kısa günün ktın azolur 
Arnavut köyünde oturan 

Madam Eliıa vi Eminönünden 
geçerken yankesici Haıan 350 
kuruınnu çalıp kaçmak iatemiı 
fakat yakalanmııtır. 

Genç polisler 
-·•Pao-i<· -

Anadolunun n1uhtelif yer
lerine tayin ediln1işlerdir 

Ankara, 6 (Hususi) 
Türkiyedeki üç polis mekte

binden çıkan genç polislerimiz A
nadolunun muhtelif yerlerine ta
yin edilmitlerdir. Şf mdiye kadar 
polia mekteplerinden binden faz
la polia çıkmııtır. 

Müfettişler 
Ankara, 6 (Husuıi) 

Maliye ·müffettitleri önümüz
deki hafta içinde senelik mutat 
içthnalarıru yapacaklardır. 

Bir rezalet daha 
Demir yollarında 100,000 

liralık bir sui istin1al ! 
Ankara, 6 (Hususi) 

Kötahlya - Balikealr haalnda 
Yeni 100,000 liralık sul istimal 
daha vukubulmuıtur. 

Amanullah han 
Dün l~on1aya gitti 

Bir müddetten beri misafire
ten ıehrimizde bulunan sabık 
Afgan kralı Amanullah han. Dün 

Romaya müteveccihen hareket 
eylemittir ıabık kralı vali vekili 
Fazli, polis müdürü Şerif bey-

lerle ıehrimfz Afgan kolonisi ve 
sabık Afgan sefiri tefyf. etmiıler
dir. 

iki kalbi durduracaAıma asla 
inanamazdım. 

Bu ilahi ölümün mezarı baıın
dayız. Dökülen hüzünlü göz yaı-

yaıları aık uğrunda birden kalp

leri duran bu genç ölülere ebedi

yetin bir saadet yuvası olmasını 

temenni ediyor ! .• 
.Şemsellinı Ertuğrul 

Nun1ara~ıza çarpı]n1ış 

Da vutpaıada oturan gazinoC11 

Galip efendi ye numarası bilf Pi" 

miyen bir otomobil çarpmıf baıl 
yerlerinden yaralanmasına ıebeP 
olmuıtur. 

"Yalnız çatı yannllŞ 
Cibalide Sivrikoz mahalleıfo· 

de Rifat beyin yahanesinden dilO 
ateı çıkmıı etfaiye otomobıUerf 
yetiıinceye kadar binanın çaU11 

yanmııtır. 

Tran1vaya, degiJ yankesİ"' 
ciler cebine binnıiş 

Sirkecide Cemal beyin paoıf• 
yonunda Erzurumlu Ata b~y tr•· 
mvayla Tophaneye giderken ,e
bindekl 100 lirasını iki yankettcl 
çarpmıthr. 

Kapuyu açık buluncı1 
içeri dahnışJa r 

Niıancada İhıan Beyin e\'JolJI 
kapusu açık kaldığından bir bır 
sız giJmiı paltuaunu çalmııtır, 

Yük olmasın diye ,, 

taşıtn1anuşlar 
Tahtakalede kunduracı Murtl· 

zanın dükkan;na hırsız gırısılt 
13 çift kundura çalarak ka~t" 
ken görülmüt hırsız çaldığı eı1•1' 
atarak kaçmııtır. 

Aşka gelnıiş 
Ortaköyde ıilah atan 111bl' 

kelı Tevfik polisler taraf ınd•11 

yakalanmııtır. 

Tekaüt kanunu 
~rl}l;!.<-

Ankara, 6 (Huıuı1) 
Maliye Vekaletince hazırl•.,. 

mıı olan yeni tekaüt kanunu Jll 
harcırah ve münakasa kaoaJll" 
lari on beı güne kadar Heyeti 
Vekileye takdim edilecektir. J'I" 

nunun Mecllain bu devreıfodl 
müzakere ve intacı mukdrrerdU'~ 

Jandarma tayif11 
Ankara, 6 (Huıu.ı> 

Konya kıtası jandarma 111111• 
vini binbaıı Arif B Akışrı1 
kumandalığına,DJyarbekir mu•ff• 

ni binbaıı Ihsan B. Çanakk•~~ 
muavinliflne Çanakkale mu•" 
ni binbaıı Abdullah B. AnkaJ'~ 
muavinliğine, Aksaray kuııı•11 

danı binbaıı Etem B. Koııf' 
muavinliğne, Kars kumandıı0' 
binbaıı Zeki B. Jandarma rnelr' 
tebi müdürlüğüne, seyyar •"f 
taburu kumandanı Fuat B. I\•" 
kumandanlığına, Ankara kıl•: 
muavini Necati B. Kırıehir kıl•, 
muavinliğine, Çanakkale ,,.-, 
darma mektebi müdürü Nef.
B · Mersin Jandarma mektebi 
müdürlüğüne tayin edilmiılerdl'' - _...,. .,....,...,,,.._~~ 

Türl< - Yunaıı 
~<· -

l\1uhtelit 111ahkcn1esiı1de 
~-Türk - Yunan muhtelit 11>-_,.k 

kemesi dün içtima etmif bf r r 
davalar TÜyet etmfttfr. fi 

Bu meyanda Madam Glak• rlf' 
Margrlt ile Möıyö Koatant1° 

1
, 

kola tarafında hükO.metfn 111• , 
h. K •''" ıne ve oroponopulaa tar ııetl 
dan Şark timendiferlerl ılt ,.., 
ve Rati ef. tarafından da yuı>I•' 
hükumeti aleyhine açılan d11~8 

1 tir· rüyet olunarak talik edflrrı f 0 yıı11• Nedime H. tarafından d 111 

hükO.meti aleyhine açılan ı~o' 
karara kalmıı ve Jan Ktlin e' 
ile varlomit tarafından hükf ~• 
timiz aleyhine açılan dava" 
mürafaa Jçln tehir edllmiıtJr • 

d 

P. 
ı. 

k 

e 
13 
... 
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BEKTAS"ILl.K Sut>· NN1LiK ~::;;~~!::~:i;,~:::ru- f 
- C 1 bu yarın toplanacaktır. Cem!ytl ' 

sn~~ v_~ FARKLARI !. . ı, 1 ;:~r:i~ç.l~tl~~::1~::~;~~: 

Bazirğan , ' ohen 
sıda ale1himize 

Birinci salıif edeu 

ve şüreka
dava açtı 

.._. =~ tarfından vaki teklifin müzakere 
ARABİ FARJ' ECN i&li!l!a . 1 edileceğı haber alınmiıtır. 
K!NE '1\w .• , . ~BI ESERLERIN TETKI- r••aıı: ••••••••••••••••ı1••• A•~ 

-USTENIT lLMi, CİDDİ TEFRİKA Ü • 1 

~§~§~~~IJı. - 35-~ -- ! Her~~!kY!~~~I bir; 
Yazdığımız Bektaıılık, Şiilik tin altıecı ıeneıl idi bir gün Ebu İ ümit yıldızıdır Fakir ve kim- : 

~e ~nnllife aft yazılarda, Şiilik- Cebi, Hazreti Muhammedi yolda 1 seııfz çoçukları 0 dütünen Hlma- 5 
fe ki Cinniltk arasında ki barız bi çok münaa : yel Etf ale 2 3 nisan Çocuk Haf- : ar arı g"' t d k yakalamıt ve r e- • d • 
k 

01 
er i ; ancak muha- betslz sözler söylemlflf. Hazreti • tasın a yardım bu ümit yıl- • 

emenıızı • d ' • 
1 l Yüriitmezden evvel Muhammet son derece taham- : ızlarını sönmekten meneder. : 1 

arn tarihinin alakadar olduiu mülle ıabretmft ve cevap ver- •••••••••••••••••••••••••••M• bahısları t tkik 
b a etmefe mecbur memtı tdi. O gün Hamza ava ulunıyoruz •• 

B aitmlı olduğundan akıam avde-
lnaenaleyb tarihi lslamın l k 

tinde onu so <a ta bir kadın ya-
l llıavzuumuzla alakaaı bulunan kalayarak macerayı anJattı ve 

·bahlılerl dlkkatla gözden ğeçlr- kardaıın oğluna çok tahkir etti-
mefl karllerimlzden rJca ederiz. 

Hacı Arif zade 
İsn1ail Hakkı 

N 1 . ler dedi, Hamza pek ziyade hid-asl isi " 1 l umum gazeteler bayii alll O _ det enmiıti, doğruca Ebu Cehlin 
Çarıikapı N. 68 dular. yanına gitti; Ebu Cehil bir çok "---------.--.-;;;;;;;;; ........ ;;;;:;;;;;=-ı• 

Tayyare biletleri ve 

Hazreti Muhammet mebuı 
oldu'u zaman kırk yaıında bulu
nuyorlardı. Meı'eleyl herke.den 
evvel, zevceleri Haticeyi açdılar 
Hatice ona ın~narak derhal iman 
etti o rün Ali ıbnl Tabibe de mes
eleyi ve Ali de Hazreti Muham
llıede lnanmıı ve o gün iman et
llıJ1t1. Bundan ıonra Haticenin 
kölesi Zeytle konuıuldu ve oda 
Peyıambere lnandıiını ıöyledl. 
Bır müddet ıonra Hazreti Mu
hammed, en yakın tlnıdıklarına 
mQracaat ederek onlar tarafın
dan hüsnü kabul gördü aradan 
bir müddet geçti. lFeeneıiri] ya
kın akrabalarını davet et ayeııi 
ııazil oldu. Hazreti Muhammed 
bir yüksek yere çıkarak bütün 
~Ureyti davet etU ve vaziyeti an
~ttı. kureytl istihza ederek ey 
b uhammed!.. Sen delirdin mi ? 
d Gtün babalarımızın dinine alkiıa 
.;ıruyorJ diye cevap verdiler. 

1 •zreu Muhammed, davetin de 
•rar ettiği için pek çok eziyetler 
~6rdü Peygambere fenalık eden
erııı batında Ebusüfyan Ebucehil 
•e uın ıb lh li er nl atak bulunuyordu. 

azreu Muhammed; Arkadaıla
l'lııııı zahnulere tehammül ede-
1-llyeceıını görerek onları Habe
tiıtar.a hicrete teıvlk etti ve 
liabeıiıtana genderdir. 

Hazreti Muhammetfn en zi
Jade güvendiği amucası Hamza
~ll ialamıvetı kabul etmeli idi. 
d:rrıza •raplar içerisinde sözü 
ı, 

1
iru aynı zamanda herkesin 

-..ı:!!_ı bir kahrımandı. lilamiye-

arkad.,,ılarile birlikte bulunu-
•••••••••••••••••••••••~•••••• yordu. • K J • : açın nıaz fırsat 1 

Hamza: - Sen Mu- E Çocuk Haftasında Himayeı ! 
hammedi tahkirde pek ileri va- • Etfale yardım memleketin refa- : 
rıy.-ırmıııın'( Ebu Cehli Hamza- 5 ha kavuımasını temindir. bu İ 

: fırsatı kaçırmayalım. : 
nın çok biddetlendiğ(nl gördü- •••••••••••••••••••••••••••••• 
lünden ona cevap vermek iste- Ali Ekber 
medlse de Hamza elindeki yayla 
Ebu Cehlin kaf asmı parçaladı 
ve itte ben de lıli.m oldum dedi. 

Hamzanın lslamiyti Mekkede 
biiyük bir ehemmiyetle karıılandı, 
hazreti Muhammet ve arkadaı
ları pek ııevlnmiı, muhalif parti 
iııe bundan çok dilgir olmuılardı. 

Ebucehil itin ııarpa sardığinı 
gördüğünden itin bir an evel bit
mesi için Mubammedln katli 
lazım geldiglni dfitünmnı ve gil
vendlll adamlara ıu tekliflerde 
bulunmuıtur: 

Muhammedi öldürene tüyleri 
kırmızı yüz deve ile bin dtrhemdel 
para verecekti. [1) Ömer teklifin 
ciddi olup olmadığını 1101masile 
ebu Cehil [ Lat ve Uzzat ] ile onu 
temin etti. [2] 

Ömer ıahlt istedi ebu Cehil 
de ( Hubel )1 ıahlt göstermek is
teyerek Ômerle birlikte Mekke 
mabedine gittiler ve mabette ebu 
Cehil bu vadini tutacağına (Hubel)i 
ıahit gösterdi. 

(Devamı var) 

[ 1] Tüyleri kırmizı deve Arap
Lir arasında pek nad!r ve kıy
metlidfr. 

[2] ( Lat ve Uzzat ) Kureyıin 
.. (Hubel) dedikleri büyük pultardı. 

T eı.yyare biletleri ve kırtasiye 
Umum gazete bayii 
Çemberlitaı civarında 

N. 2 dükkan 

•••••••••••••••••••••••••••••• 5 Bir nıüadcle 5 
• • : Bakımsız yavru, Lakaydi , : 

• : Bahtsız yurt. ı 
• • 1 Hlmayei Etfal, Millet Yardımı, : 
: Mesut memleket 1 
••••••a8••••••••m•s••••aR••••• 

Dikkat 
lstanbulda (Yarın) gazetesi 

namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı
ka vesilel~rle berkim herhangi 
bir müeaaeye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmama•• lazımdır. 
Aynı zamanda heman İstan

bul (424'l~ e telefon edilmeıl 
reca olunur. 

Çünkü bir tak1111 adamların 
gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın-
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etnıiye
cektir. 

onu tutacaksınız. Halbuki beni 
görecektir. 

Diye iUraz etmek istedi. Hak

in da vardı. Kara Kemal Bey tu
tulacak olıa, ıüphesiz muhbiri 
tanıyacaktı. 

Tefrika numarası:29 
( Z) bey : 

- Birader, ben ılzin yanınıza 
bir arkadaı koyacafım. Biz eıer Otomobil ıür'atle hareket etti. 

Panıaltıya geldikleri zaman, o 

tat baıkaıının itltmeslnden kor
lcu1ormuı gibi. 

E - Otomobil dursun efendim. 

8 • ilerdedir. Diye söyledi. ( Z ) 
•1, otonıobılı derhal durdurdu. 

~d enıurlarla birlikte aıağıya atla
ılar y 1 llerd • k an •nndald zat, baılle 

1~ 1 bir eyt lf6ret edlyorı 
&1te efendim 

efendı b fU ••dir. Aman 
Bent lb ana mnıade buyurun. 
rı111. a6rnıeıinler, çok rica ede-

Diye yalvarıyordu ( z ) Bey, 

arkadaıı ( E ) Beyin yQzüne bak

mııtı. Kema( Beyin evini göste
ren zatı bırakmak lklılnl d 

n e iti
ne relmiyordu: 

- Ya .. Azizim. Siz bize la
zımsınız. ıurada durunuz llktfen 
biz timdi afder geliriz! 

Dediler: 

Kemal Beyin akrabaıı , bnı
blltün korkmuı, kendiılnl kaybe
decek hale gelmlftl: 

- Aman Beyfendi, ıiz timdi 

Kemal beyi evde bulursak tıaret 
veririz, savuıur 1ıdersinlz, bula

mıyacak olursak, biç merak etme

yiniz, birlikte tekrar müdQriyete 
kadar ılderlz. 

Dedi. Maiyetindeki memur
lardan birine: 

- Beyin yanından bf r yere 
ayrılmayınız! Emrini verdi. Me-

murla muhbir otomobilin yanında 
kaldılar (Z) bey, otomobilin içine 
ılrmelerfnl, oturmalarını ihtar 
etti. 

(E) beyle iki açık g6z memuru 

meye vermelerini pek tabii 
bulduk. 

Bezirgan Kohene yakııacak 

bir avukat olduğunu isbateden 
(Sadi Rıza) ismindeki zat, giiya 
(Yarın) gazeteslle istihza etmek 
için yalınız ( kırk para ) da va 
ettiklerini lıtldaıına yazmıı, 
aklınca da bot kafaılle adliyeye 
karıı, mfivekkillerinln zengln
liflnl göstermek iıtemlttir .J 

lıte ıu kustah adamlar, T-Ork 
zürraını alçakcasına soyduklarını 

utanmaz yüzlerine tükürdüğümüz 
içln,bizden(blr kurut}dava etmek 
bayağılığını göstermekten çekin
memııterdlr. 

Bezirgan Koben ve ıürekisı; 
Tiryeste Türk konsolosunu da iğ
fale muvaffak olmuı, Türk iktı
sadlyatına hesabsız darbeler vur
muı n ilerim adamlar olduklarını 
düıünseydller, yaptıkları dolan
dırıcıhktan tltrerlerdl. Fakat o 

t k• d ., yüz ve 0 sura ım e ~ _ 
Herman ıirketinin Turk k6y-

lüıQnü iliklerine kadar emen 
muzfr mikropları, bu memleket 
de bol paraya iıtlnad edecek za
manların ıeçtiğlnf, ve olu arta, 
edepılzce; hayasızca itlere cüret 
edllmlyeceflnl anlamalıdırlar. 

Diler taraftan, bir (bazlr1rln) 
yahudlden a1acafı üç bet kurut 
için (Türk gazetecilere plan kur
dufunu aazetelere verdlil beya
natla Uan etmekten çekinmlyen 
(Sadi Rıza) Beye de, biraz bayi 
tavsiye ederiz. Avukatlık meıle
kinin kutsiyetinden bi haber olan 
bir zata alenen tee11üf beyan et
meil bile zül addediyoruz ! 

Bezirıin (Kohen ve ıürekaaı 
ile meıhur ve maruf avukatları) 
acaba bu cür' eti nereden, ldm
den ve nasıl almıılardır? 

Memleketinin menafilııl mO
dafaa oden bir TOrk ıazeteılni, 
menf aatlarine aykın neırJyatda 
bulundu diye mahkemeye veren 
küstah rezil ve hayasız adan • 
lar, bir Türk ga:ıeteıi ve TürH. 
adllyeslle istihza etmekten sıkıl 

mıyorlar mı? , ... --~ 

devam 

Bezlraln Kohen ve ınreklsı, 
biçare Türk tütüncülerinin baı
larına musallat olmakta asla 
devam edemfyeceklerdlr! Bu 
aç a<>zlü hilekar adamların (lz
mırJn) lıtırdadından evel (ıflaı) 
haline aeldiklerl, herkesin bil
dift hakikatlerdendir. 

Bu açık gözler ,izmirin istirda
dında ortalıktaki karıııklıktan 
istifade eden ve iflas haline gelen 
kumpanyalarının depolarında Ui
tün varmıı da yafma edtlmlı gi
bi a6steren, (reımi kaytler) tasni 
eden ve ettiren. nihayet kendile
rini bilmez bir takım Türkler va
sıtastle (hük<imete ait) tütünleri 
(yüzde tki) nisbetfnde bir para 
ile toplattıran adamlardır ! 

1ıte (Kohen) in ve kumpan
yaıının iflA.stan kurtulmalarının 
f ç yüzü bu İzmir vurgunudur. 
Herman kumpanyası İzmirde çe
virdiit fırıldaklarla milyonlar ka
zanmıt' rnmeun milyonlarının 
Oıtüne oturmuı, Türkiyeden se
nede (20) milyon tütün ıatın alan 
(Şark) (Fnmaro) (Standard) gibi 
müe11eseleri mahvetmit bir gay
ri meıru dalavere ocaiıdır ! 

BazfrgAn ( Kohen ) atlı serıerl 
yahudf, gayri meıru olarak kazan
dıfı parabrın, bundan sonra harıl 
harıl akacağını aııla zannetmeme
lidir. 

Bazirg~.n baıı,ne zannediyordu? 
Tiryestede dolaplar çevirecek, 
Çekoılovakyada fınldaklar d6ndn
recek, . Mısırda sahtekarlık yapa 
cak, bizde susacakt ık öyle mi ? 

Şu kadar söyliyelimki Kohe
nin bu ahmakça ve rezilceılne 
arzuları, Türk zekaılle bir lıtlh
zaclır. Bazlraan Kohene ve onun 
aç scnUi yardakçılarına her za
man için hadlerini bildirmek te
mamen Y«"dl tkudanauzdadır 1 

Kohen efendi (Tokatbyan ote
linde verdlfl birkaç zlyafetde 
geçen fis koslarhı bizi sust ı • ı
iıuı ve Türk milletinin ıırt ıa 
hııı.ll bir hfıyll gibi yaııyacağmı 
znıın ... diyort.<\, nihayet kendi ah-
mak) •n• ,, .. rrnlı olur. 

; 

.,ERATÖR 

Ahmet E~rhaneddin 
Cerrah .. şa Hastahanesi Operatörü 

İstiklal cad(lesiıuk Rus sefaretha nesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

Telefon: Bey : lô/5 

aldı Kara Kemal beyin 
yanına • 
evine dofru ilerledi. (Z) bey çok 
heyecan geçiriyordu. Kara Kema
li fçerde baatırmıya muvaffak 

olurlarsa, çok iyi olacaktı. Kim 

bilir belkide çarpıtmak mecburi
yetinde kalacaklardı. 

Bey dedi ki: 
- Tabancalarınızı hazırlayı-
1 den mukabele olursa hiç 

nı•. çer 
dinlemeden ateı ediniz. 

Memurlar tabancalarını elle-

rin• almıılar ilerlemeye baılamıı
lardı. İlerden bfr karaltı bellrmlı
ti. Bu, ya bir yolcu idi, yahut 
kara Kemalin ı6zleyf ellerinden 
biri olmak ıhttmall vardı. 

Zabıta memurları derhal biri 

birbirinden ayrılmıılar , gelen 
meçhul adamı ortaya alacak bir 
vazfyet yapmıılardı. Karaltı da 
gittikçe kendilerine yaklaııyordu. 
F enerlerl ıönük pollı otomobili 

aerlde kalmııtı. 

Meçhul karaltı tam memurla· 

rın yanına yaklaıtığı zaman bunun 

ihtiyar blr adam olduğn aörülda 

Adamcıfaz. Oralarda defildt. 

Gelip geçmlı, aeride kalan oto
mobile doiru ilerlemlıtl. 

( z) Bey ' yabancı adaman 

arkaıından dikkatle baktıktan 
ıonra. 

- heri •. Bunun (Kemal) ile 
alakaıl yok! Dedi. Memurlar 

dafnık nizamda harı) evin \ apı· 
ıına ilerlediler. Biri sol tarafa 

biride •al yana ıeçmlt, (Z) Bey
le (E) Bev tam kapinın önünde 

durmuılardı. İçerden kapıyı açan 

adam bir kurıun atmıı olsa ilk 
evvel (Z) Beyi ve yahnt (E) Beyi 

vurup &ldGrecekU. 

. (Devamı var) 
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Muntazam ve lüks kamara
ları havi elektrikle mücehhez 

Kemal 
TAYYARE PiYlNGOSU 

Lemamn çocukluğu , kafeste 
kapalı bir yavru kuı gibi geçmfı; 
okör ve sagır bir cehil terbiyesi
nin tehakfimü altında büyümüıtü. 

On yedi yaşına basan ve ço
cukluktan uzaklaşan genç kız 

büyük , harap ve boş evlerinin 
bahçe üstündeki arka odaların
dan birine orada tentene örmek, 
nakış itlemek ve saire gibi it
lerle geçirirdi.. Bazı günlerde 
validesi Sabbek hanımın mutfak 
hızmetlcrine yardım eder, koca 
evin hava ve zlzadan mahrum 
dört duvarı içinde manastıra çe
kilen bir rahibe ömrü cürdi. 

Çok güzeldi! 
On yedi yaıının tr ra vcl ve 

ta2cliği içinde narin ve nazenin 
bir kamelya kadar ince ve zarif 
blr hususiaeti vardı! 

Medrese tahsıli ıle yetişen 

ve bir müddet malıallc imamlıgı, 
aonra da levazım kalemi müme
yizliği yapau babası hacı Sakip 
efendi, küflii, ham ve haba 
anane \'e iliyatların, batil ve 

l manasız itikatların esiri bir acla
mdl 

Genç kıza yüzü gözü açıla
cak endiıesi ile f azlacll tahsil 
ve mektetep göst~rmeil bıle lü
zumsuz addetmif ; bilmemesi' 
ögrenmemesi ve anlamam~aı için 
kitap ve roman okutmagı bile 
büyük bir kilnah sayarak men· 
etmiıti!! 

Hacı Sakip efendi dünyadan 
ziyade ahrete kıymet vermekle 
beraber dünylıga da çok düı

künlük gösterir, hayatta para 
ile satın almamiyacak hiç bir 

1 
ıey olmiyacagını söyledi. 

Fazilet, sedye, ruh büyüklü
gü ve aık gibi ıey\erl tali dere
cede telakki eder ve icabında 

Lbunlarında para ile satın alına
bileceğine inanırdı .• 

Bir aralık odon ticareti de 
yapmak bir az para artırdıgı fçin 
eczacı ve kimyager teraztainde 
tartilabilecek olan en hassas 
ıeyleri bile gürgen ve me~e çekf
ıine vurarak agirhgmı anlamak 
isterdi!.. 

Elli beı yaıma gelen müstebit 
ve müteassıp babanın artık bnı
hca bir emeli kalmııtı .. Oda söz 
söylemesini, içtimai inelikleri bil
mez, utanlcaç ve saf dimağlı ba
sit duyuılu bir ucube olarak ye
titdirdiğl genç kızı zengin bir 
koc,aya vermek ve damadını göl
gesinde ihtiyarlığını sigortaya ko
ymaktan ibaretti! •• 

* Günlerden bir gün, hacı efe-
Eendinin tam arzusuna göre miras 
yeclı bir genç; üzene bezene ye
tıtdirdiği ( !) kızina talip oldu! ih
tiyar babaya artık gün doğmüı. 
Ve tesadüf ona zengin bir damat 
buluvermııu ! . , 

Hacı Saldp efendi hemen bu 
gence koıtu ve bir ticaret mua
melesi yapiyormuı gibi ıeraitlni 
bildirerek kızını pazarlıkla sat
mağa muvafakat etti!. zengin da-

madın sef ahet alemleri ile fazla 
alakası olduğu, içki masası batın
da hülyalı demler geçlrdl~I de 
ıöylenilmit ise de peder efendi 
bunları dedi kodu sanarak kulak
larını tikamıı ve paranın her 
kusuru örtebilece~fne, lzddivaç
den ıonra bu huyların detıecefine 

iman etmitlir .. tam ıöz kesilmek 
üzere iken Lernanı Suat Bey is
minde. asıl ruhlu ve dürüst sed
yeli bir genç daha ıstedf Suat 
Bey mutavazi bir maaı ile mual
limlik yaplyor , hayatının en bü
yük zevkini talebeleri arasında 
geçltdiği ders saatlarınden altyor-
du:. 

Bu sağlam iradeli gencin 
bir aileyi aile saadetine götüre 
bilecek evsafı haiz olduğu anla
tılıyordu. Fakat serveti her halü 
karda faziletten yüksek gören 
hacı efendi, Nuh diyor, peyga
mber demiyordu! .. 

Nihayet bir perşembe günü 
Lemanın, ilk talip olan mirasye
di damat ile akitleıi icra edildi 
ve yeni evliler bir ny imde r gü
rültüsüz, halta mes'ut denilcbi-
1 !cek oir c:ı.ile hsıyatı geçirdiler ! 
Aucak bu saadetin devamlı ola
cağını tahmin eden genç kadının 
ümidi ikinci ayda birden bire 
lnrıldı.Bir akşam karısını aldata
rak eve gelmiyen kocanın yalan
ları tahammül edilmez bir halde 
tekerrür ediyor ve zengin dama
dın ıünlerce görünmediği de o
luyordu .. Gene bir gece kapı ça
landı ve içeri giren sefih koca a
yakları birbirine dolaşarak, yıkı
la yıkıla Lemanın odasına girdi . 

Temiz, beyaz yatak örtülerine ve 
karısı- nın yüzüne istikrahla 
tükürdü . . Tükürdü .• 

Leman saf ve masum bir hay· 
retle bakıyor ve gözlerine inana
miyorclu . • Bu sefih, bu sefih 
adam kocasımı idi ? • 

Genç kadın hayretle, nefretle 
onu seyrederken suratına iki ha
tin tokatta indi ve serhaıun 

"orospu!,, diye bağırdığını duydu. 

* Ertesi sabah Lemanın odasına 
girenler beyaz örtülü yatakta 
genç bir kadın cesedi ve yerde 
halının üstünde içi boıalmıf bir 
zehir fİ§esi buldular! Hacı Sakip 
efendi "fazilet,, i öğrenmiıti .• 

HASAN İLHAMI 

,•••.••li••••••&:11lilll•~•rı11•••••\ 
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Darülhtdavi 
ol 

Tepebaıı tiyatrosmda bu gün 

matine saat 15,30 da 

ve akıam saat 2 t ,30 da 

Avukat 
Zehra erit 

Komedi 3 perde 

Nakili: 1. Galip bey .. 
ÜSKÜDAR HALE SINAMASI 

Casus J<adın 
Mümesili : Girete Garbo 

~a:ı~rr~ Pazar 
günü akıamı sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon R•ze ve Hope iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

.. Mahalli müracaat Sirkeci 
Y alıkötk «.;.addesi Alaiye han 

birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acentesi. 

2. inci keşide 11 l\larttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000 Lira 
AYRICA : 15,000 10,000 Liralık ikramiye 

ve 10,000 Liralık bir mükafat. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

Tekfun:ht.4240 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ #El .'?2'11; ,. ~ ~ 

SADIKZADE 1 BİRADERLER ' 
YAPURLARI 

KARADENİZ MUNSAZAM 
ve LÜt\S P03T ASI 

İi !ÖN("t 
;~PM:~t t-:Jazaı tesi 
günü nl<şaını sirkeçi nhtımından 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Ünye, Giresun, 
Trabzon ve Rize hıkelelerfpe 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mesa
det hanı altında acentalığına 
müracaat. Telefon lst. 2134 

.. ~•• .... mm ........... .. 
Sultan Ahmet Sulh Mahke

mesinden: 
Hasan Basri B. taraf mdan 

Çenberlitaf ve tevabiinden olan 
cedit 4, 6, 8, 10, :?O, 22, 220, 222 
224Numarah dükanlarm izalei tü

yuu hakkında Çenberlltaıda Nu
rosrnaniya caddesinde 4 numarada 
mukım Abdülmenaf E. ve saire 
aleyhine ikame olunan davanın 
muhakemesi için yazılp.n daveti
ye verekasına hissedarlardan 
mumaileyh Abdühnenaf efendi
nin ikametgahının meçhul oldu-
ğu ferh edilerek gönderilen zabtı 
dava sureti bila tebliğ iade edil 
mit ve mahkemece de ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiı 
ve muhakeme 7-4-30 pazartesi 
saat 13,30 ğa talık kıl~nmıı ~ldu
ğundan yevim ve saatı mezkurda 
mumaileyhin bizzat veya bilve
kale mahkemede isbatı vücut et
mesi akai takdirde hakkında mu
amelei gıyabiye icra olunacağı 
ilan olunur. 

• 
"l'UR' A ~dl r

1 ER; · 11 ,,İN 
Arabcası ile oi(likte ruri< es1 

••• 
~. 

.ı • • 

B!.iyük Türk Alimi Cevdet p.tşa merhumun 

Lii,~·; l tı Kura niyesini h;1 vi 
Osman Re~!\t ef endinln tahtı riya.selinde bir heyet tarafından 

tertir cdilm:ş. lleri.t;adeniıı telamizinden Tevfik Bey 
tf\rafın<lan tashih idilmiştir. 

İlani e~)criıı "·ok guzd bir cseridiı· 
Mazeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruştur 
Kaymak kağıdlısı VP. altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk ncıriyat yurdudur 

O IVIANLI BAi KA 1 
•!• SERl\1AYI~Si : 10,000,000 ing-iliz lirası 
••• ~ +•• İstanbul açenteliği - Telefon: İsta~bul 1948 
•!• Beyoğlu <lairesi - Telefon Beyoğlu 1303 
•:• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya 
•!• hesabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iskontosu. .... • ı. Türkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memalikl 
.ı. ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf 
.:. emirnameleri lrsalib. 
~ 

···~~·····~~(~tt)+~(tt)(tt)+(tt)+++~ 
İstanbul dördüncü icra memurlu- 1 Mezkur hanenin temamının lı•f 
iundan : meli muhammlnesl 3500 lira oldP 

. Hatiçe hanımdan Mustafa Ma- talip olanların kıymeti muhaaıılll' 
hır Beyin almıı olduğu meblaia nenin yüzde on nisbetinde pe'f ,t 
mukabil birinci derecede birinci çelerini alarak 929/5975 dosy• -,'1 
numarasile teminat frae ettiği marasile ıaaf üçten dörtde k•d" 
Aksarayda Çakır ağa mahallesin- 24/3/930 tarihinde İstanbul d&I"' 
de Davut paşa iskelesi sokağında düncü icra memurluğuna bfıı'; 
atik 30 cedit 38 numaralı ahıap ve bilvekAle müracaat eylenıel• 
binanın nısıf hiaseı:i otuz ... gün ilan olunur. 

,v~5~~~6~~ 

:.; _ Veresiye 

müddetle ihaleli evliye müzayede
ıine vaz olunarak beş yüz lira 
bedel ile talibi uhdesinde olup 
ihaleyi katiyesi fçra kılınmak üz
re yüzde beı zamla on bet gün 

Üsküdar ;kinci sulh hukuk müddetle müzayedeye kondu. 
Mezkur hanenin müıtemilatı 

e& fzmir terzihanesinde sotl 
\Ul moda, ehven fiatlarla, 5011 

~ derecede suhulelli ıerait11 mahkemesinden: · 
Üsküdarda icadiyede Ata. B mezkur haneye kapudan giril-

sokağında 2 No. hanede mukim dikte kırmızı çini döıeli bf r med-
ve istanbulda çartıi kebirde çu- hal olup medhalde bir kat ayak 
hacı hanında 4!) No. Odada ku- merdivenden çıkıldıkta ufak bir 
yumculuklıı müştekfl iken ahiren sofa üzerinde bir oda yerli ocak-
Parise giderek orada vefat eden lı kırmızı çini döıeli ve emme 
ve terekesine mahkememizce va- basma tulumbayı havi bir mutfak 
ziyot olunan kuyumcu Arınk ve mutfaktan bir kapı ile bodrum 

.. Kürkciyanın mezkur 49 No. Oda- katma inilir. Mezkur zemin katı 
da tahrir ve tesbit edilen alat ve evvelden kömürlük olarak istimal 
edevatı ve torna ve tazyik ve 
kebir baskı makinalerile tel sili edilmektedir. Hala ve sofadan 
ndiri ve Minler markalı iki adet bahçeyede medhali vardır. Mer-

tti 11 divenden yukarı çıkıldıkta bir so· kasa arttırma sure e -3-930 
Salı günü saat 9 da mezkur oda- fa üzerinde yerli camekanlı ve 

da satılacağından talip. olanlıırın dolaplı iki oda bir lialA mevcut 
yevmi mezkürda mahallınde h&zır ust katta bir sofa üzerinde bir oda 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. bir hala vardır. Hududu sağ tara-

erkek ve kadın kostüınlet 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karıısmda No. ı 7. 

MUSTAFA ve KEMAL 
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'''YARIN,,~ 
l'1art 

Senei CUMA Set1~ 
Resmiye 7 HıcrfYe 

·~--1_9_30~~~~--~-~ 
Nanıaz vakıtJarı 

Alafranga 
s. d. 

Alatutk• el· 
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KARTON FABRİKASI inşaatı: 
fı belediye çavuıu Ömer efendi 
hane ve bahçesi arka ve sol ta
rafları tarik mahal cephesi Dayut 

Güneı 
Öyle 
ikindi 

6,25 
12,25 
15,38 

Akıa"m 18,06 

Günef 1
2

' t9 
Ôyle 

6
' s~ 

İkindi g, 
00 

Aktalll 12, aO 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden : 

ldaremlz için bir karton fabrikası tesis edilecektir. Taliplerin her 
gün Galatada mübayaat komisyonunda ıartnameyi almaları. 

paıa caddesile mahduttur. 
Mesahaaı umum arazi mahalli 

ı,o 
Yatsı 19,84 Yauı 9 

ı imsak 4,46 imsak 2W 
tahminen yüz on yedi metre mu- ı·---Ş-e_v_v.;a.:.;l~....!...-=:;;;.;.~K-=a-ı-:Jlll 

rabbaı olup kırk yedf metrı mu- ı 1 20 
rabbaı bina mütebakisi bahçedir. 6 ~ 
Derunünde medyun sakindir.~ \ı 


