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a:BONE: ~ FİATI 
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Hariç mem eketler• l700 

İlan tarif eye ~idir 

c. Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında bergiln çıkar 

Sahipsiz f Bhir • 
• levadd gıdaiyede yeniden ihtikir başladı 1 

!N 
. --- --

Se.~elerdenberi milyonlar eriten 
nıubadele komisyonu kalkacak ! 

r: Sad~!!_~h B. 
İşletme n1ü<lürü Burha
neddin B. Perşembe 
günü Sadullah Bey de 

Sıhhiye ve Şehremaneti sincmr 
tarda tekayyütlerde bulunacak 1 

Türk - Yunan itiJAfnanıesi in1za edildikten sonra 
llluhtelit mübadele konıisyonu lağvedilecektir 
Fakat bunca pürüzler hal1ediln1iş olarak n11? 

Yunan mürahhası 
( Foksın ) Atinaya 
rftrnıı olduğ malum
dur. Eier Yunanlılar 
Yeniden bir mızıkçılık 
Japmıyacak olurlarsa 
•enelerdenberl birtür
IG halli naslbolmıyan 
lttlaf mes' elesi bttmif 
olaeaktır. 

Bw tttltarla, allka
dar zevat, lıtan1'uldll
~t mwlatellt mebadele 
k-.t11011U•- vazifesi 
btteceii ltıhartle ka-
ti'1ea ilin mukarrer 
oldıapna beyan et
•ekt~ir. 

Al .. an een 111alihwa"' 
ta .,....._, ~a.alıyoada 
eldeki dosya Ye 111Ua
melelerin taıfiyeıi için 
bir (kalem) bırakıla
caktır. 

Bu kalemin beı alta 
aylık bir mesalden 
IOnra dağılması muh
t.ml priilmektedir. 

\1uııa11lı n1ür:1 hh~sJarın 
bulundukları bina 
verilmektedir. 

Diler taraftan yer JW faali
Jette bulunmakta olan kıymet 
takdiri hey' etleri de lağvedilecek 
bu hey' etlerin ayrıca üç komisyon 
\&rafından iıtihllfına ihtimal 

Bu ihtimal bir iki güne kadar 
hir karara raptedilecektir. O 
zaman takdiri kıymet komisyon
larının lağvı da, itilafnamenin 
imzasına bağlı kalacaktır. 

• ~~~~-----~~------~~~ 

ihtiyat zabit ve memurları ne 
zaman hizmete alınabilirler ·7 

Vedi maddelik m-u-h-im--bı-.r- kanun ir·1de, ·ı t' 
etmiştir. Bu gibiler, ancak tahdidi csı·n./ei~ 1 

{ ıradn 
y 1 şla k d h' · ,a nun a 
azı ı ya ra a ar ızn1ete çağrılabilt::ceklerdir. 

Aldıiımız malOmata nazaren, ak .. h 
thttyat zabltlerlle ihtiyat memur- s erı sı hi müesseselere, kim-
i h yagerlerle mühendislerden lu" -
ar altktndakt kanun tadil edil- zuml k 1 
llllı ve kanuna yeniden bazı di ll ınl tarı malatı Harbiyeye 

ierleri sınıfları iht' t b 
&aaddeler ilave olunmuıtur. k ıy.a za itan me teplerlne ıevk ve buralarda 

Yeni kanunaun ıuretl aynen altı aylık bir tah .1 ..... ııı. ""'- de -...ı 11 ve hizmete -.-.ı.,- rcautlmlttlr. tabi tutulurlar.) 

Madde 1 - ihtiyat zabitleri ve ( Devam1 3 .. .. 
ihtiyat askeri memurları hakkın- ı== ~ncu Sahifede ) 

clakı 10'76 nuınarab kanunun ikin- Dı.kt t •• -. 
cı ... 

1 
dcleatnıa (A) fakra•• ıu su- ~-,~T_a YOk 

ret e tadil edthntıttr: ~ 

dün geldi 
Seyrisef ain ida~esl umum 

müdürü Sadullah Beyin, ida
renin müthf ı açığı olan bütçe
sini Ankaraya götjlrdüğnü ha
ber vermi§tik. 

Bunca neıriyatt~ sonra is
tifa etmesi ıuretl kat'iyede 
beklenen Sadullah B. dünkü 
trenle lstanbula gelmif ve doğ-
ru ıeyrisefain idafesine git
nıiıtlr. 

Sadullah Beyin götürdüğü 
bütçeyi Ankarada bırakarak 
döndüğü anlaıılmııtrr. Sadul
lah Beyin ardından An1'araya 

Beyoğlu ve İstanbul taraf ında~i sinemalardaki izdi
ham Hükumetin de nazaı:ı . dıkkatini celbetmiştir. 
l\lülevves sinemalar temızlığe tabi tutulacakmış J 

fakat, ne zan1an olacağı n1alum değil ı 

İstanbul, BeyoAlu, Kadıköy ve 
sair mahallerdeki sinema ve ti

yatrolar ramazan münaıebetlle 
kalabalık olmaaından sıhhiye ınü
diriyeti ve ıehremanelince bazı 

fenni tecrübelerle tespit edtlnilr
tir. 

Ezcümle Alman sıhhiye ned" 

lrelince\kaleti verem, ıalr etler" 
~teneffüa!haatahklazının ıirayetlnilt 

gitmit olan (dördüncü rütbeden) 
osmani nitanı zişaıunı hamil 
iıletme müdürü Burhaneddin 
Bey de perşembe günü Anl .. a

rada n gelmiş ve (mevdu ~azi
fesine) mübaşeret buyunnuıtul'. l 

Ve:-ilen malümat~te Bur
haneddin bey gazel mti~i mah-

kemeye verır.ek arzuiunda l 

Sadullah Bey 
iseler de,iddia ettiğimiz (Hüıa
mettin Beyin Gül Cemalden 
atılması ve Damat Feride 
T olon seyyahati birçok zevatın 
ıehadetleri ve (dare kaytlarlle 
sabit olduğunu endite ederek) 
bu niyetinden timdilik sarfı 
nazar ettlği anlatılmaktadır· 

,. Beyoğlu sinenıalarından biri 

tedbir ittihaz edibnektedfr. 

S
. la ela kaza ve yansın 
ınema r 

k d halinin çıkabtlmeıl 
vu uun a a . 

.. n bnınaU içın her 
ve telef abn orıu a 

haddi ııtıabisl nazan 
sinemanın 1 

1 il ve sinema arın 
dikkate a ınrn 
tahammüIUnden fazla ıeyirci ıo-

ll'!in tzabıtai belediye 
kulmamaıı T 

k 1 ine eınir verilmlttir · 
mer ez er f 

Sinemaların umumunda f t alye 
efradı hazır bulundurulmaktadır. 

ŞebremaneUnce Avrupa, Bal
kan hükdmetlerinln büyük ıehlr 

d tiyatro ve ıtnamalarında 
ler e "k d 1 
tatbik olun~n usuller tetkı e i -

mektedir. 
Kezalik sinemaların locaları 

ve balkonlarının ıera\ti fenniye 

d 
' . de yapılıp yapılınadıAı, 

airesın 

b l n müruru zamanıa teh· 
ve un arı 
ilkeli~ bir halde olup olmadıkları 
daima kontrol edilmektedir. 

Beyoğlu sinemaları haddinden 
fazla seyirci kabul ett1kleri gibi 
seyircilere fazla bilet satarak 
ayakta durmaya mecbur etmek-

dereceıı için fenni tecrtbeler 
yapılmııtır. 

Bu tecrübeler kapah aalon· 
larda ve veremin muhteld d.re
celerlndekl hastalar akı\lrtoUı, 
akıırtılnuı, bunların afız Te bu
runlarından çıkan ifrazatın ıalo· 

nun içinde yirmi bet metroya ka
dar ihtizazla fırladıiı a6rülmü .. 
tür· Alman doktorlana yapchkla
rı tecrübelerde verem baıtaları
nın bulunduğu salonlarda muhtelli 
mesafelerde temiz kırittaller ko
nularak hastalar tekrar 6kı6rtl-

tülmüt ve camların GzerlJıcle p• 
yet canlı ve mülhit verem mik
roplarının bv1unduğu f-S k& 
türler yapara.t (Koh baııllartııllt 

bulmuılardır. 
Bu tecrübelerin verdlil aanlt 

netlcelerüzerine Almanya da çocuk 

ve gençlerlrı halta ihtiyarların bile 
böyle izdihamlı yerlerden •erem 
mikroplarnı aldıkları teıplt edll
mıı, ve miktarları tstatlıUkler
le tayin edtlmtıtir. 

(Ka d Küçük bir şehirc:le v 1 ra, eniz hava ve J d .. J apı an 
madan mütekait ve m.rı.at 'fan lar- nuı . 1 d u a a o an- na yış 

Halbuki malıl111 ve müsbet 
olan ıeyler yalnı.Z bunlar olma
yıp bir de(nııa• beratı)mes'elesf 
bulunduiundaO bu cihetin ne 
suretle telekkl edlldlfl henilz 
anlaıılamamıttır · ) 

tedirler. 
Kezalik Sıhhiye ve muaveneU 

Bu müthtı netice Alman e• 
baaı arasında mühim münaka,.
ları mucip olnıuı, ve elylna 
sinema, tiyatro, bar, tram't'a7 
vesair izdihamlı mahaüerdt ela· 
ima tathiratı fenniye lcraaı iti• 
belediye memurlarına tallmataa· 
me vermiıttr. 

ar an ihtiyata ayrılanla '"d 
malölt t b r alml Madrit 14 (A A) 

ye se eplertle tekaüt edı- Fabra Ajansının 1 O 4 • • 
lenlerden ıef eri ordunun geri ve t , 5 te neı-
ıabit hizmetlerinde istihdama el- re mit olduğu bir tebliğe 

Sagunto da husule l nazaran 
Teriıll olmıyanlar ve yirmi üçün- ler bazı ecnebi 'in t~e en hadise
cn maddede sayılan fllllerden do- ' b a uatının fstiharı hilafına ol k 
layı tekaüdü icra edilmiı bulu- mühim delildir a~ pek o kadar 
'nanlar ihtiyata ayrılmazlar.) . . · agunto Vatanı 

vılayetıne tabi 
2 - Mezk(ir k .. .. k ı ve payıtahta ı'k· 

anunun uçuncü l ometre mesafed k" 1 

llladdeılnln Gçüncü fıkrası ıu ıu- e ain ve 1 O 
retle tadil edllmtıttr : bindkadar nufusa sahip ufak b. 

(B 
Jan arma karakol ır 

._ • unlardan, cetvel mucibince .. 1 d u vardır. Son 
•ut a hizmeti yapan ve ikmal gud' n edr e ameleden bir grup hele-
'Veya nk k ıye airesine giderek Prlmo dö 

Y ıe ehllyetnameyl haiz 
()]an ta.bip ki Riveranın bir resmini indlrmfıler 

. myaaer' eczacı diı- b l di çt ve bayt :ıa ' ve e e ye reisine Cümhuriyetln 
btk ar r tercihen kendi tat ·ı· dl 

at nıekteplerlne ve lGzumunda - ı an e i mit olduğunu söyledikten 
sonra hiçbir hadise vukuuna nı_ey-

' ~ 

Diğer taraftan ( Sadullah 
Beyin neıredecefimlzden tOP
helendlil (9) 111addeltk bazı 
meı' eleler! o.zarı dikkate ala
rak istif aya karar verdi il ha-

ber alınmııtır· 
Bu)nuhteınel istifanın mem-

leket ve ~-vallı 1eyrisefain için 
hayırlı alına•• temenni olunur! -dan vermeden daiılmıılardır • 

liadtseye büyilk bir ehemmiyet 

atfedilmemektedir. Vallns eyale

tinin İspanyanın ıair akıamtle 
olan münasebet ve m\inakalab 

ve keza telefon :muhaberall ke
ıilmemlıtlr. 

içtlınalye müdlriyetlnde ılnema
lardan verem, nezlel mnstevllye 
ırtp, tifo, uyaz, tuzlu balıam •e
ıatre ıtbl m6hlik haıtalıkların 

men'i sirayeti için blr talimatname 
hazırlandıAı haber a.hnın11tır · 

Sıhhiye vek&letince Amerika 
ve Avrupa ılneınalarında tatbik 
edilen tedabiri sıhhiye ınodel it-
tiha'Z edilecektir. 

Gerek A vrupada ve gerekse 
Amerlkada slnemalann tarzı in
ıaları belediye ve ııhhiyeC'e kon

trol edilmektedir. 
Son zamanlarda Almanyada 

'Sinema, tiyatro, bar, balolar ve
aair kalabalık yerlerden sirayet 
eden hastalıklar tetkik edllmlt 

Elyövm Almanya Franaa ve 
bütün A\•rupa da ıinemalann, 
gayet açık havalı mahallerde 
tavanları yükıek sıraları ve ıo
caları, gayet seyrek olmalarına 
itina edilmeğe baılanmııtır, 

Kezalik gece geç vakitlere, 
kadar açık olan umumi mahal· 
lerde haddi iatlablslnden bazla te· 

yirci girmemesi için umum bel~ 
diyelerce takibata baflanmııbr. 

Devamı 2 ncl sahifede 

... 
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GüNLÜH /IIRHBU , 

avau. 
ve 

TÜTÜN İNHİSAR MÜDÜRÜ 
Evclki gün nltıncı ir.t"ntak da

iresinden bir ıddia name aldık. Bu 
iddianamede : Tütün inhisar mü
dürü Behcet Beyin (hay.dyeileri-
ni kesretmiş olduğumuz için ) B .

1 
k • 

aleyhimize dava ikame edildiği e ZI p 
ve usulüne tevfikan son tahkika- ~<-
tm açılmasına karar verildiği Paris 13 (A. A.) 
bildiriliyordu. Salahiyettar mahafil Sovyet 

Bl!hcet beyin haysiyetini kes- sefarethanesi ikinci katibinin tev-
redecek ve munhasiren kendi kifine dair olan haberin külliyen 
vahsını alakalandıracak husüsi I asılsız olduğunu beyan etmektedir. 

bir §eyler yazdıgımızı hatırlıyama-, Paris 13 (A. A.) 
dığımiz için, eve la §U da vaya hay- Polis müdiriyeti Sovyet sefa-
ret etmiştik.Fakat, bil'ahere Beh- ! rethanesi civarında bir sovyet 
cetjBeyin mahut tütün meselesin- memurunun tevkif edilmit ve bir 
deki neşriyatımıza mugber olduğu- takım Rus tebaasının ikametgah-
nu, bu igbirar ve ya infialin sevkile larında taharriyat icra kılınmı§ 
(Haysiyetlerini muhil) neşriyattan :olduğu haberini kat'i surette tek-
dolayı bizi mahkemeye verdiğini ' zfp etmektedir. 

öğrendik. Alınanvada konıünistler 
Behçet bey kendi telakki ve "' 

tevillerinde serbest oldukları ka- Berlin rn (A.A) 

dar, biz de çok mühim bir mem
leket mes'elesini müdafaa etmiı 
olmaktan ve hatta Hazineye (yüz 
altmı{bln) lira kazandırmaktan 
doğan bir neı'e ile memlekete 
hizmet ettiğimizi iddiada ısrar 
ediyoruz. Bizce tütün mes' elesinde 
ne. Behçet beyin şahsı vardı, ne 
de başka bir şeyler 

Ortada bir tütün inhi!ar idaresi 
vardı.Bu idarenin elinde 1 ,400,000 
kilo tütünü bulunuyordu. Tü
tünler (Herman) tirketine satıl
mak isteniyor, kilo batına (5) ku
rut gibi pek cüz'i bir teklif ile 
verilmek üzere bulunuyordu. 
Vaziyet ise meydanda idi. Her
man şirketi İzmir tütünlerini İn
gHiz lirasile alacağım! diyerek i~i 
kendi lehine çevimeğe çalışıyordu. 

Halbuki, tütünler çok kıymetli 
idi. Bunları müzayedesiz satmak, 
memleketin zararına bir hareket 
olacaktı. 

Bu endite ile, meı'eleyi müdafaa 
etmeyl bir borç bilerek bazı neıriy
atta bulunmuşduk. Bu arada, Her
man tirketinin yaptığı hir takım 
menıe f ehadetnameleri itleri de 
mevzuu bahsoldu. 

İnhisar idaresinin elindeki tü
tünler mes'elesi dikkati celbetti. 
O kadar ki, Baıvekil Pı. bile 
müdaheleye mecbur kaldı. Her
man kumpanye sı evelce verdiği 
fiatı arttırdı . Neticede Milli Ha
zine tam ( 16,000 ) lira kazanmıf 
oldu. 

Hadisenin hülasası itte budur: 
Tabii Behcet 8. inhiısar idaresi
nin başında bulunduŞu için arada 
sırada muhterem namhrı da ya
dedilmekten müstağni kalınama
dı. böyle olmamakta imkan hari
ci idi. 

Behçet Beyin Ankaraya gidip 
geldikten ve tütün müzakeresini 
orada neticelendirdikten sonra, 
1ıhdelerine düıen vazifenin, bizi 

• ( Muhilli Haysiyet ) neşriyatdan 
dolayı mahkemeye vermek ola
cağına asla ihtimal vermek iste
miyorduk. 

Hatta Tütünlere (160,000) 
lira fazlasına müıteri bulmuş oldu
ğumuz için teşekkür etmeğe borç
lu olduklarını zannediyorduk! 

Bununla beraber gon lltifatlo.
rmın bizim için daha büyük vic
dani kıymeti olduğunu takdfrede
miyecek kadar hakna~inas olma
dığımız §Üphesizdir. 

Neıriyatımızla zati haysiyetle
rini bo;ıduğumuzu tevehhüm eden 

Almanyadaki komünist tahri
katı devam etmektedir. Otomo
billere binmit oldukları halde 
Darmstadt cıvarına gelen 200 
kadar müfrit komün!st RuseJs
heim fabrikasını istila etmi§ler 
ve ameleyi greve teıvik eylemiı
lerdir. 100 kadar amele bu hare
kete iştirak ve yerlerinde kalan 
diğer ameleyi tethit etmivlerdir. 
Zabıta, fabrikayı ~armıı arala
rından ikisi meb'us olan tahrikat
çıları tevkif etmif ve fabrikayı 

muvakkaten kapatmıılardır. 

GeınHer is bulaıuıvor 
~ "' 

Londra 13 (A.A) 
Daily Telgraf gazetesi bahri 

~anaylin ümitsiz vaziyetine uzun 
bir makale tahsis etmektedir. 
Mezkur gazete, Amerikan hubu
bat müstahsHle!"ile Avrupa un 
fabrikaları arasındaki mücadele 
dolayısile Amerikadan avdetle
rinde nakledecek mal bulamı
ya:'l birçok gemilerin işsiz kalmak
ta olduğunu yazmaktadır. 

Gümrük tarifeleri lehinde u
mumi surette tahrikat icra edil
mekte oldu2u ve bu tahrikitın 
halk üzerinde krayı tesir eyle
mekte ve onu mübay4atta bulun
maktan men'etmelmekte bulun
duğu kaydedilmektedir. 

1\lahken1eve verilen 
"' kaçakçılar 

Geçen 1929 Kanunusanisinin 
iptidasından 1930 senesi iptidasına 
kadar 338 gizli rakı imalathanesi 

55900 kilo salamura, 5000 kilo 
kaçak rakı, 800 teneke kaçak 
ispirto, 10000 kilo kaçak ıarap, 
11..) kaçakçı motoru, 3 araba, Ü 

otomobil yakalanarak kaçakçılıkla 
mesgul 12 00 kişi mahkemeye 
verilmiştir. 

Behçet Beyin, hak ve hakikat kar
ıısında eğileceklerini daha ziyade 
tahmin etmek isterdik. Yoksa,ma
hkemelerde bizimle kar§ı karııya 
gelmek istemelerini değil her 
halde.. • 

Hülasa:Biz vazifemizi yaptılımıza 
ne kadar emin isek,adaletin bunu 
daha ziyade takdir eylediğini 
görmekle bahtiyar olacağımıza 

kani bulunnyoruz. 
Eğer ,kanun hareketimizi mu

aheze eyler ve bizi mahkiim e
derse, bu mahkumiyeti de seve 
seve, güle güle geçirmeğe hazır 
bulunduğumuza zerre kadar ıüphe j 
edilmesin ! ARiF ORUÇ 

Komünistler 
-·>l-o-::<·-

I3onı hayı hanıil bir şahıs 
tc\·kif edildi 

Hanoi, (A.A) 

Dün muhtelif mıntakalarda 

komünist teıkilatına men11up bir 

çok kimseler ve bu sui kast yap

mağa mahsus bombaları hamil 

bir ıahıs tevkif edilmi§lir. Gerek 

Fransız ve gerek yerli ahali soğuk 

kanlılığını muhafaza etmektedir. 

Japonya 
•) <·-

Bahri konferans hakkın
daki hattı hareketi 

nedir? 
Londra, (A.A - Japon heyeti 

murahhasası hattı hareketi hak-

kında gazetelere beyanatta bnlun
mn§tur. Japonya, 1933 tarihine 

kadar hiç bir büyüh harp gemisi 

in§a etmemeğe amadedir. Japon
ya,büyük harp gemileri hacminin 

B5 bin tondan 25 bin tona indi
rilmesine ve bu gemilerin 11 pus-

luk toplarla techiz edilmesine ve 
bunların kullanılınası müddeti

nin tahdit olunrnasıda taraftar

dır. Japonya, tahtelbah:rlerin ia
UmaU h susunda sıkı bir 
nizamname vücude getirilmesi 

için tevriki mesaiye hazırdı. Ha

cimler hakkınd Japonya bu gün

kü miktarın iplt:ası taraftarı
dır. 

Çin ihtilali 
Londra, 13 (Hususi) 

Çinde vuku bulmasi pek muh

temel bulunan yeni bir sivil ih

ulahn önüne geçilmek için Japon 

ve Amerika hükümetleri çin su
larına harp gemileri sevk etmiı
Ierdir. 

--~-

Talebenin grevi 
_,~··-

Sivil valinin azlini 
istivorlar 

ol 

Perpinyan 13 (A.A) 

Barselondan bildirildiğine gö
re 11 §ubatta talebe ile bir takım 
eıhas arasında vukua gelen mü
sademede 6 talebe yaralanmııtır. 
Talebe sivil vali 48 saat zarfında 
azledilmediği takdirde grev ilin 
edeceklerini beyan eylemiılerdir. 
------------
Tramvay şirketi 

-"">~ 

Üstünü ğir ]ettiği bir 
yokuya taznıinat verdi 

Şiılide oturan telgraf muha
bete memurlarından Kadri B. 
bir kaç gün evvel yeni yaptırdığı 
palto ile Şiıliden tramvaya bin
miıtir. 

Kadri B. fırtına mülevves bir 
maddenin yapıflığını görmüf, ve 
derhal tramvayda oturduğu yerin 

pis bir boya ile boyandığını ve 
paltosunun telvis edildiğini an
lamııtır. 

Kadri B. derhal tramvayda
kileri ıahit tutarak bir zabıt 
varakası tutturmuı, tramvay 
kumpanyasına müracaat etmlf, 

tazminat istemiotlr. Tramvay 

kumpanyası bu vaziyet karıııında 
Kadri beye istediği tazminatı 
vermeğe mecbur olmuıtur. 

- -.....,......,,. ,..,. ..,.._ --
'T'üt ünleri ııde borsaya 
aJınn1ak isteniyor 

Tütünlerin de zahire borsasın
da muamele görmesi için yapı
lan tetkıkat bir hayli ilerilemiı

tir. Tütünler borsaya alındığı 
taktirde ayrıca bir salon aç-

mak içap etmektedir. Çünkü 
tütün ahı veriıleri fazla bir ye
kuna balığ olmaktadır. 

Sıhhiye ve Şehremaneti sinama
larda tekayyütierde bulunacak! 

Birinci sahifeden devam 

Genç kız ve genç çocukların Memleketimizde veremin son 
ciğerleri gayet hassas olduğun- zamanlarda tahripkar bir ıurette 
dan geceleri tiyatrolar, sinemalar icrayı faaliyet etmesi nazarı-
ve barlar gençlere rnen'edilmlttir. dikkate alınırsa gece ve gündüz-

Halbu ki biziın tiyatro ve si- leri sinemalar ve tiyatrolarda 
nema tonel, traınvaY vesair ka- izdihamın önü alınmalıdır. Umum 
labahk mahallerde ahali fevkal- A Balkan vrupa, Amerika ve 
ade kalabalık bir surette birbiri-

k hükumetleri sinemalarda göste-
nin kucağına 0turına la ve saat

lerc!' ciğerlerini ve vücutların 
bu türlü emrazı sariye mikropla
rına karıı açık bulundurmak mec
buriyetinde kalrnaktadırlar · 

Şimdiye kadar alakadarlatca 
bir tedbir ittihaz edilmemıı olması 
müteessir olunacak ıeydfr. 

Beyoğlu ve İstanbul cihetinde 
ki sinema Ye tulılal mahallerinin 
adeta mülevves bir halde olduğu 
görülmektedir. 

Son günlerde havaların bozul
ması ve ittiratsız gitmlı ol~,,sı 

yüzünden sinema ve tiyatrolara 
gidenlerin bir çokları grip , 
zatülre'eye, hatta tifoya tutulmak· 
tadırlar. 

rilen gayrı ahlaki filmleri kontrol 

ettikleri gibi kezalik sinema ve 
tiyatro binaları ve için eki sıra 

ve locaların sihhi ve seyrek olma

ları için kanunlar yapmıılardır. 

Halbuki bizim bar, sinema, ve 
balo salonları aylarca tathir edil-

memekte olup. Hastalıklı eıhasın 
kurumuı tükrüklerinden kalkan 

tozlar, seyircilerin ciğerlerinin en 
derin noktalarına kadar nufuz et
mektedir. 

Bar, sinema, tiyatro ve ba
lolara gidenlerin üstleri, baıları, 

ktrpikle.ri : iç kostümlerine, saçla
rına kadar mikroplu tozlarla dol
maktadır. 

FİKİRDE HAZIM KUDRı;'J'İ 
u 

k · tr Para hakkında yapma 11 

diğim bfr tahlil, beni, biraz dah• 

geniş düşünmeğe sevketti. sun· 
dan evvelki b~r makalem, beııl, 
hükumler:mde, Türk paraıın111 

kıt değil, mesnetsiz ve boıta dur 
duğu neticesine sürüklemittl· 

Benim kanaatımca, hakikat· 
ları çıplak ve açık görmek, bit 
enerjinin ve bir sevginin ifade" 
sidir. Basit da ika vukluksa, burı00' 
lemamile aksini gösteriyor.Sil 
itibarlat ben, hakikatleri, bir-' 
daha açık görmek isterim. 

"Modern d-evlet" denilen rol 
humu, §Ümullü olarak, düıünW 
sek, bir takım hayati esaslar1' 
karıılaıırız. Bu esaslar, sosyal 1' 

ekonomik olarak, bir noktaya dl' 
yanır. 

Bütün demagojilere ve ıJr 
tisadın silah vasıtaları ittih-' 
edildiği iddiasın:ı kartı bu, bit 
hakikattır, bu hakikatı da, he' 
pimiz görüyoruz, kanaatındayıJl1• 

Bunun aksini iddia etmek, talll 
demagoji yapmaktır ki, bu uyu( 

turur. Bunu yapanlar - affetsill• 
ler - Kulüpten bahsederken lıti• 
va hattına düıerler. Benim ka· 
fama kalırsa, tedbirler ikidir : 

ya müspet, ya menfi olurlat· 
Menfi dedbır, ömürsüz, çürük bit 
tedbir demektir. Müspet tedbf rtl' 
daima, üzerinde hayatiyet tatır· 
Mevzuumuza geçelim ! : 

" Modern devlet " : ıartlst• 
içinde iktısadi ve içtimai bir ta• 
kım amilleri tanıyan devlet,. ına· 
nasına gelir kanaatındayım. Bun· 
dan dolayı, Türk cemiyeti için dı 
hay~ti esas tanımak, içtimai vı 

iktısadi esaslara ehemiyet vermelı 
lazımğeliyor. Türk baımuharril"" 
leri, zaif meselelerle uğraıırkell' 
biraz da - nasıl söyliyelim - terklP 

ve tahlil kabiliyetleri olmadığ'ııtl 
gösteriyorlar. Nitekim, yağmurd,
medet ummak veya tabiaatte' 
dilenmek, çok geri bir ittir. HJ 
buki, yara, çok büyük ve geniıtJt• 
İktısadi ve içtimai hayatın tensflı 
edilmemif bir halde bulunması 

bunu, bize öğretiyor, Bu ise, çolı 
zaif ve enerjisiz çalı~tlğimızı glW 
terir. Filan veya falanca cemiyet 
çalıııyor ve muvaffak oluyorsılı 

bu, şüphesiz ki, bir takım modeJ11 
esasları tanıdığindan ileri geliyor• 

İstihsal hakkında f ikirlertmi.t 
kısaca, söylemek için bahsmıı
gellrken, bu noktaları söylemelı 
mecburiyeti karıısında kaldılc• 
Karilerden af talep edeceğiz. 

Asıl istihsal bahsına tekr•' 
avdet edeceğim ve bunda, görclil" 

ğüm sakatlıkları, açıkc:a teırllt 
etmeğe çalııacağım. 

Kemal Ahırıet 
-------~~-----~______...,,,, 

Kaçak rakılar 
Bakırköyünde Zeytinlikte Z~ 

numaralı Vahan ve 18 numara 

Serkisin evlerinde kaçak ralı• 
imal edildiğinden evvelki akt•~ 
müskirat muhafaza müdirlY' 

tarafmdan taharriyat yapıiırı•f• 
(250) kiloluk bir fabrika ka:ıarı111' 2000 kilo cibre müsadre edl -
mittir. • 

Ayni zamanda evin araııdıi• r•sırada Serkisin kızı Tateufk ta 
ek' 

fndan kuyuya atıla• dört ten 

rakıt iki bomba ispirto, 20 tfftl 

konyak bulunmuıtur. 



:t.ıcfoŞubat 

I • 

Vl 'f.AKIN 

İhtiyat zabit . ve rnemurları ne 
zaman hizmete ahnabiiirler? 
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Artık bu ıon karardan ıonra 
lıtanbul fıgali bilfiil haılıyordu. 
Y akupla gelen arkadaıları ben et
ten talimat alıyor, her biri bir in- I 
gilfz müfrezeıinin refakatine ve- ı 
rilfyordu. Şüpheli evler aranıyor, 
makarnalı t'esmiye taranıyor, pos
tanelere vaz'ıyed ediliyor, her yer-

lere aaker ikame olunuyor, mec
liı binasına varıncıya kadar ba
sılıyordu. Hiç bir mağlup millete 
yapılamıyan itkence İstanhula 
tatbik olunuyordu. Yakup ta ida-

reıindeki bir fngiliz müfrezeıile 
Şehzadebatına gidiyor uykuları 
içindeki zavallı askerlerimizi ıe
hit ettiriyordu. Vahıetin hu de
recesi ne görülmut ne de bir mil
letin tarihinde okunmuıtu. 

Haringtonn günderiJen 
n1cktup 

İıgalin üzerinden henüz ' bir 
kaç saat bile geçmemiıti. Şehit 
edilen Türk yavrularınm akan 
kanları bile dtnmemiıti. Dolma 
bahçe ıarayınm muayede kapı
ıından kapalı bit" lükı otomobil 
iki ıahaı hamilen alelacele bir 
yere gidiyordu. Bu meçhul 

otomobilde gidenler kimlerdi ? 
nereye gidiyorlardı ? Her halde, 

bunların, ıaray kapısından çık
tıklarına nazaran Saraya mensu
biyetlerine ıüphe edilemezdi. 

Solda oturan paıa elbiaelisi 
elleri aratında sırmalı atlas bir 
keıe tutuyordu. Yoksa gene bir 
tradel ıeniye mi ıerehudur buyu
rulacaktı ? Hayır hayır bunların 
hiçbiri değildi. Bu iki ahpaptan 
bir taneıl peyamcı Ali Kemal di-

9 ğeri de ıerya v~r Kiraz Hamdiden • 

baıkaıı değildi. Bunlar ıabahın 
böyle erken bir vaktinde müsta
celen nereye gidiyorlardı ? .•. 

Rakip oldukları otomobil o
lanca sür'atile gidiyor, yılan gibi 
Maçka yokuıunu tırmanıyor, Ni· 

ıantaf cadd~ıinden harbiye mey
danına akıyordu. Mektep hahçe
ıinde lngiliz oğlanları ıilah çat

ınıılardı. Zalim İngiliz bayrağı, 
mektep kapm üstünde; 11allanı

yordu. İıte. bu eararengiz otomo-
bil de hu bayrağın asılı olduğu, ka-

pının önüne yetiımek için ıon 
ıür'atle koıuyordu. Kapı civarı 
çelik ıapkalı askerlerle dolmuıtu. 
Biraz evvel koıarak kendilerine 

doiru gelen otomobil ani olarak 
bunların arasında durmuı, iki ki
tinin kapılardan içeriye daldık
larını görmuılerdi. 

Bu t iri fesli diğeri resmi kılıklı 

olanlar 1 bu aakec kafilesinin için
den nerelere geçiyorlardı? Baba

larının evinde gezer gibi ferah 
ferah yürüyenler, nereden gelip 

' nereye gidiyorlardı? İngiliz nöbet
çisi de, bunların ardından baka 
kalmııtı. Sola dönen dar kori-

dörden geçerek ta nihayetteki 
kapının açık kısmından dalıver
nıiılerdı. Biri dlierine sen gir ben 
gireyim glbilerde iltifata lüzum 
16rmemtılerdi. İçeride ikinci bir 
kapı daha beltrmlıti. 

Tanı bu kapının ıarülecek ye
rine fU llvha aaılmııtı: (İçeriye 
rtrlleınez) Acayip! Şimdi bunlar 
•• yapacaktı? Ali Kemal ıaıır

mıt afallamııtı. içeriye glrilemez
ınit diye kendi kendine mırıldanı · 

yor, etrafta da kimseler gözlerine 

görünmiyordu. O halde ne yapa

caklar, kime dertlerini anlata
caklardı'? Bir lahza içinde yaver 

paıanın kapıya doğru ilerileyip 
dalması Ali Kemalin cesaretini 
takviye etmifti. 

Kiraz Hamdi parmaklarını ka
pının boyalı tahtalarına çarparak 

içerden bir ses seda itidebilir mi
yim gibilerde kulaklarını daya
mııtı. Hakikaten bir ııes iıitili

yordu. (Kimin) yani, giriniz! .. 
kiraz Hamdi bu ıesi yabancı bul

mamııtı. Çünkü çok defalar iıit

miıti. Kapı aralığından baıını içe
riye uzattı ve tekrar çekti. Ali 

Kemal bun·' , ne korkuyoraun de
mek ister gibi geri aldı ve kendi
si giriniz denilen odaya daldı. Bu 

odada, ceneralin yaverleri vardı. 
Bir genç zabit ayağa kalkarak 
kendilerini ıelamladı. Ve Haring

tonun odasına buyur etti. Bu genç 
yaver Ali Kemal ve kiraz Hamdiyi 

çok lyi tanıyor, birinin ıaraya 

diğerinin Sadırazama mensubi
yetlerini biliyordu. 

(Devaını var) ........................................................ 
Afyonlarimız 

~~·--
Geçen 1929 ıeneıinde İstan-

bul ticaret piyaıaaında anadolu 

mali 2000 ıandık kuru afyon 
ıatalmııtır. 

Geçen sene anadolunun Zile 

ve Tokat mıntıkalarında yetlıen 

afyonlar gayet iyi olduğundan 
diğer Anadolu afyonlarına tercih 

edildiğinden diğer ıenelere ve 

yerlere niıbeten 800 sandıktan 

fazla ıatılmııtır. 

1928 senesinde Selanik afyon

ları terakki etmiı ve yerli af

yonlarımızla rekabet etmeğe baı

lamııtı 1 fakat geçen 1929 ıene

sinde Anadolu afyonları daha 
ziyade rağbet görmüıtür. 

Yalnız geçen ıene lranda af

yon gayet iyi yetiıerek, piyasa
ya 2000 sandık afyon çıkarıldı

ğından fazla ıatılmııtır. 

İran afyonlarında ' / 0 1 O dere
cesinde (alkaloid) olduğu cinılerf 
iyi olduğu görülmüıtür. 

Geçen ıene nf hayetinde·
ticaret borıaıına gelen afyon

ların muhteviyatı tetkik edil

miıtir. Bir okka yerli afyon 

(Hariıon) ve (Sel) uıuUle tahlil 
edilmif ve atideki neticeyi ver
miıtir. 

Morfin miktarı 11 t/rı - 11°/
0
35 

ltg-37°1o ltg. 

Morfin miktarı 11°/0 38 ltg-
391/?. ltg. 

Morfin 12°/0-4 01/'!. ltg-41 1/'J ltg. 

Senenin nihayetinde pfyaaı.
mızda 600 sandık kadar ıtok 

afyon kalmııtır. İıpençiyariye alt 
afyonlar okkası 33-41 1/ 2 liraya 

ıatılmııtır. Malatya mahsulü af

yonlar 37-38 liraya ıatılmıttlr ye 

vaıati olarak ta fiatlar 37 3/ 4:,40 
liraya ıatılmaktadır. 

1910 ıenesinde iıe havaların 

süze\ ıltmeıinden aayet iyi ve 
bol afyon istihsal edileceği an
laıılmaktadır. 

! . [J\).rPa-ı 
Dünkü maçlar 

_,~<-

Raşit B. «ping, pang » 
şampiyonu oldu 

Dün taksim ıtadyomunda ıilt 
maçları yapıldı, her ne kadar 
ıahanın çamurlu olması oyunla
rın zevksiz bir ıekil almasına 
yardım etmiııe de, giizel bir hava 
alakadarları takıime ç

0

ekmi§ti. 
lık oyun Vefa T opkapı kumkapı 
maçı idi. 

Hasmına karıı çok kuvvetli~ 
olan Vefa 18-o bu oyunu kendi 
lehine bitirdi. Vefalılar kendile
rini biraz ııkıalardı Galataıaraya 
ait.olan gol rekorunu kıracaktılar 

İkinci oyun Beıiktaı - Beykoz 
maçı idi, Her iki taraf ta çok ek
sik çıkmıılardı. Oyun baılar baı
lamaz bir gol altı daha ıonra bu 
goller dörde kadar çıktı. Bu haf
taymde Beykoz da iki gol attı. 

İkinci haftayında Beykozlular 
çok yorgun idiler. Beıiktaı bu 
fırsattan istifade etti. Bu deTre
de de dört arol atarak maçı 8 - 2 

kazandı. Bir zaman Galatasaray, 
Fen erle boy ölçüıen Beykoz İdare 
ve itaatsizlfkler neticesi olarak 
bugün sönüp gitınittir. 

Öf leden eYvel Beıiktaı ikinci 
takımile .A.llınordu birinci takı
mı huıuıi bir ınaç Yaptı. Bu maç 
Altınordunun kazanacafı zan
nolunurken akıt olarak 5-2 gibi 
yüksek bir farkla Beııktaı tkincl
ıl kazandı. Bu maçta Altınordu
nun idmanıızhğı göze çarpıyordu. 

* Altıntordu kulübü tarllfından 
tertip edilen (Ping,pang) turnu
vaıının final maçları dün Altın
ordu kulübünde yapıldı. 

Çok heyecanlı bir oyundan 
ıonra Fenerbahçell Raıit Bey 

1aınplyonluğu kazandı. 
İıtanbulıpordan Samih B. de 

ikinciliği aldı. Şampiyon Raıit 

beye kulüp tarafından zarif bir 
kupa verilınııur. 

* Dün Beyoğlu halk fırkasında 
güref ınüıabakala rı yapılmııtır. 

A. Cevat 
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Bugün hava iyi olacakn1ış! 
Ankara rasat ınerkezlnin ver

diği rapora göre, hava, Türklye
nin ,§imal sahillerinde bulutlu, 
kısmen yağıılı, diğer mıntakala
rında ekseriyetle açık, kıamen 
bulutlu geçecek. rüzgar ekıeri
yetle tinıali istikametlerde haf f f 
ve mutedil olarak esecektir• 

y eıilköy R. ınerkezfnln ver 
diğl habere nazaran, bügün rüz
gar hafif ve bava iyi olacak, ha
raret artacak, ta:z:yik düıecektır. 

)
7 erli içkilerin1iz 

Müskirat İnhi•8rı Müdiriyeti 
yerli likör, ıarap, rakı, konyak 
ve sair içkileri teıhir etmek üzere 
kahire de bir müskf rat sergili aç-

mağa karar verJllİf müskirat mü
dlriyeıi U. Ticaret ve muamelat 
müdirl Kahireye gitmiıtir · 

Mısırda yerli tçkilerlıniz bü
yük bir raibet ıördOfünden Mı
sırlılarca ınemnuniyetle karıılan
mııtır. 

Mü•kirat mildirlyetl uınumu
miyeıi Franıada1a ~elbedilen likör 
tarap, rakı, koayaklar illah edi
lerek, yerli• meyva ve üzümle
rimizden imal edilecektir. 

.. P11Jli$ haberi.eri. 
Burası er meydanıdır. 1 Yüreği 
söyliyen varsa karşıma çıksın t 

Dün Galatada bir sürü sarhoş bir birine girdi. 
Raspacı Yaşarla Nuriyi vurdular. Raspacı yaşarın 
barsakları fırladı. ~f ecruhların yarası ağırdır· 

Gala tada Arap eamiinde raspacı Y aıar Haıan kömür aırıe· 
lesinden Mustafa, gül Mehmet ve Nuri Arap camlinde bir rıı•r 
haneye giderek kör kütük ıarhoı olmuılar birlıi çalgıcılara: 

- Ulan, bana bir iki telli çal, kabadan olıun ..• demit · ' 
Diğeri de 
- Ulan, bize bir zeybek çal Aydın havası olsttn. 
Üçüncüsü de : 
- Ulan, bize bir Arap havası, yallelli olsun ? .. 

Demiı çalgıcılar bu emirlerden ne yapacaklarını ıaıırmıılardıt• 
Üst üıte rakı içen sarhoılar kendilerini bilmez bir hal• 

gelmiıler kadeh ve tabakları kırmıya ve bir birinin baıına at• 
mağa baılamıılardır. 

Meyhanenin içi alt üat olmuı, kendilerinden geçen bed 
mestler bıçaklarını çekmiıler, ani birer ıa vletle birbirleri ni.11 
üzerine hücum etmiılerdir. 

Gırtlak gırtlağa boğuıanlar meyhaneden dııarı fırlamıılat 
naara atarak : 

- Burası er meydanıdır. Yüreği söyliyen karıımıza çıkııll 
Diyerek çamurlar içinde birbirinin vücutlerlnin muhtelif yerle
rine bıçaklarını ıaplam?flardır. 
Bu kanlı arbedenin neticesinde raspacı Y aıar karnından yara" 
lanmıı ve baraakları dııarıya fırlamıtlır. 

Sarhoılardan Nuri gül Mehmet,Muıtaf a da bir kaç yeriad" 
yaralanmııtır. Mahalli hadiseye yetiıen polisler yaralılar.ia• 
raspacı Yaıarla Nurinfn yaraları vahim olduğuadaa •l• .. 
(Sen Jorj hastaneıine nakletmitlerttr. 

Diğer mecrWıların yaraları sarılarak haklarında talaktka .. 
baılanılmııtır. 

* * ~ 
Ammada azmış! Fıdnık Fatma 

-·•P<P4•--
Bir sarhoş bir kadını 

evine getirnıiş? 
Kocamuıtafapaıada Bezirgan 

odalarında 26 numaralı evde 
oturan ıabıkalı kahveci Halit 
sarhoı olmuı evinin önünden 
geçen 23 yaılarında Fatma Meliha 
hanımın üzerine hücum etmit 
evinin içine cebren ıokmuıtur. 

Sarhoı, Meliha hanıma teca
vuza cür'et ettiğinden zavalh 
haykırmağa baılamııtır. 

Meliha hanımın iltimdadını 
itilenler tarafından kurtarılmıı, 
kudurmuı ıarhoı yakalanmıftır. 

Sabıkalı Halidin evvelce bir 
katilden de on beı seneye mah
kum iken af kanunundan iıtifade 
ettiği anlaıılmııtır. 

Arslan değil tavuk avcısı 
Üsküdarda Atpazarında Hasan 

ağanın ahırında oturan sabıkalı 
Ayte ipin ucuna mısır bağlıyarak 
tavukları avlarken yakalanmııtır. 

Seccade çaln1ış ihtin1al 
nan1az kılacak 

Unkapanında kepekçi Si~an 
camiılne dün gece bir hıraız gir
mit on liralık bir •eccade çalmıı
~ır. 

Zabitaca f Üphe üzerine kurt 
Mehmet yakalanmııtır. 

Sebze alırken parayı 
çarptırn11ş 

Lalelide Ziya B. apartımanın
da Dr. Osman B. in nezdınde o
turan Ayte H. pazardan ıebze a-,, 
lırken bir kadın yanına ıoku)muı 
ve elindeki çantasını ani bir su
rette açarak içindeki 12 Uraıını 
çarpmııtır. 

Tramvay değil yanke"ici 
çarpmış 

Galatada Tekirdağı otelinde 
oturan Macar Zari, Makri ıok
fından geçerken ıneçhul bir ıahıı 
yanına ıokulnıuf, t 00 Uraıile 360 
frangını dolandırınııtır. 

- ->~•·-

Bu sefer fındıkçılık yap' 
nıadan çarpmak ist~ffi 

Etyemezde oturaa •ekteP 
muallimesi Feride hanım dG• Te
pebaıından tramvaya bindlff sı
rada yanına bir kadın ıokulmut 
elindeki çantaıım açarak fçindeo 
45 lirasını çarpmııtır. 
Feri de hanım kaıaaını çalan ka
dının yakasından tutarak poli•• 
teslim etmittir. 

Yankesici kadının meıhut 
sabıkalı Fındık Fatma olduill 
yeni hapishaneden çıknfı anla' 
tılmıştır. 

Kansını pataklanuş 
Beıiktatla Mediha hanım düll 

Ortaköyde Ahmet efendinin evfıt'" 
den kendi evine giderken arala
rında münaferet olan Aptülkadft 
efendi ile karıılaımııtır. 

Aptulkadirl efendi ile zevcesi 
Mediha kanım araaında çıkan 
kavga neticeıinde tabancasının 
kabzesile Mediha hanımın baıııı• 
yarmııtır. 

Bir günde çıkan yangınJ~f 
Samatyada Ramiz babanıll 

boıtanındakl kulubeden, TakıiOI" 
de altın bakkal soka,ında madaOI 
İstefanın evinden, Boğazkesend• 
börekçi Aptullahın evinden, 81" 
tiktaıta Hacı Mahmut mahall"" 
•inde Zekiye ıultanın kötkünOll 
bir kısmında oturan Alman J(at" 
koroı efendinin odaıından Bey•" 
zıtte çorlu medreaeıinde kun~ıı
rabı Rizanın odaıından, ı••'' 
muhtar Bey caddesinde Ferit 8•1 
apartımanından kumkapuıla .. r 
çılarda kebapçı Muıanıa d6kk'
nından ateı çıkmıı lıe de söndO
rülmüıtür. 

Japonya sefiri ) 
Marıilya 1 • (>.·}. 

Japonyanın Parlı ıeflrt ftf. 
Adatci ile refikaaı buraya ıel111if'" 
ler ve Japonyaya mfttevecciheJI 
vapura binmtılerdir. 



BEKTASiLİK-SÜNNiLİK 
SilliK VE FARKLARI ! .. 

,.. ........................ , 
5 Şika vetler 
• w 

••E•••••••••a•••M••••••••••aD• 
)"arın gazetesine 

Efendim, 
Ailemin duçar olduğu beyin 

hastalığının tedavisi için müra
caat ettiğim1 Cerrahpaıa hasta
nesi sertabibi Rüıtü, sinir müte
ha11ı11 Şükrü Haı:un ve operatör 
Kemal Beyler ameliyat yaparak 
zevcem Zekiye hanımı bir meYll 
muhakkaktan kurtardıklarından ' 
dolayı muhterem aazetenlzle 
kendilerine teıekküratta bulun
dufumun yazılmasını rica ederim. 

•!!ll!m~::IJIWl'!"•8-ıı::m1•m&I•• •
ARAJiI, FARSI, ECNEBI ESERLERİN TETKİ-

l!I ~-K1iNE MUBTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 
~ 1 1 f 1 .,.... _ 21-1;:;-~~;§~ 

Muharremin onuncu {aıura) 
IÜnü, iki taraf kartı karfıya (ıaf) 
çekerek durmutlardı.lmamı (Hü

leyin)in yanında akraba ve doıtla
rındaıı (7)}kiti vardı. 

Bunların içinde (Y eztt) , ordu
•unun piıtari olup bilahare imam 
(liüaeyine} dehalet eden (Hür) 

0 Zamanın adeti veçhile meydana 
relerek mübariz tıtedi. Ve karıı
•ına çıkanla vuruıtu. Nthaye ıe
htt oldu. 

Onu müteakip hazreti pey
ıamberin ihtiyar aıhabmdan 
Çok ıevdiğl ) Habip lbnl Müza-

lbir) meydana geldi. Vay zalim 
fırka, allahtan korkmaz m11ınız. 
Allahın peygamberlerine hörmet 
etmez misiniz. Anın ehli beytine 
riayet etmek her müılümana 
l&zım değil midir? 

Diyerek, öldürülünclye kadar 
lllGbareze etti. imamı Hüseynin 
bütün erkek arkadaılarmı ve 
akrabalarını o ıün ıehidettiler. 
lnıamı Hüıeyn öile vaktı atına 
btnrniı, faka maılahının altında 
birtey bulun~ufu halde meydana 
aeldi. 

- Ey lslAmiyet iddiasında bu
lunan kimseler. lılamtyet kanun
ları, çocukları taarruzdan masun 
bulundurmuıtur . . Benim kardeı
leri mi ve akrabamı öldürdünüz 
bunlara bir diyeceAim yoktur. F:
kat ufak çocuklara karıı {suları} 
keıUniz. Bu hareketiniz de iıli.
bıiyete muvafık mıdır? 

Ve maılahının altı~dan bir ya
flllda bir çocuk çıkararak: 

- lıte ıu bir yaıındaki çocu
la merhamet ediniz ve bunlara 
(ıu) veriniz ! 

Demeıtle, ( Amribni ıa' dın ) 
~tile meıhur (okcu) (Hermele} 

tokla çocuğu boynundan vura
t-ıc öldürdü. ("'] 

imamı ( Hüıeyn) geri dönerek 
Çocuğun cesedini çadırlarda bu-
1\lııan kadınlara teılim etmiı ve 
kendiıi tekrar meydana dönmüıtü 

İmamı ( Hüıeyn} in o gün ıa
hadettnden ıonra baımı keserek 

(*] (Kerbela} da (Y eı:it) ordu
•unun (ıuyu) keıtikleri ve karıı 
ı:afa {au)vermediklerl malümdur. 

bir mızrak ucuna taktılar. Her 
" zalimler ettiklerini pek çabuk 
bulurlar ! " mealindeki ayeti ıeri
f eyi okuyordu. 

Peygamberin ehli beyti bulu
nan kadınları develere bindire
rek (baılarla) beraber (tama) gön
derirdiler. Bu kadınlar arasında 
imamı (Aüseynin) hemşireleri ve 
akrabaları bulunuyor, ve bu aile
nin içinde (sekiz) yaşında pak 
hasta (Ali)(lmamı Zeynel'Abidin) 
bulunuyordu. 

Bil' ahara( imamı Zeynel'abidin) 
lakabı verilen hu ı:atın ismi ( or
tanca Ali ) dir. Bunun valdesf 
( lranın ) son Padiıahı bulunan 
(Y ezele Kürdün ) kıı:ı (Şehribanu} l 
ismindeki kadmdır. 

(Şehribani'ı} lmamı(Hüseyinin) 
ıehadettnden sonra 1mamı(Hüse
ynfn ) atına hinmiı ve aradan 
çıkıp gitmlıtfr. 

Bu günkü ( Ali resul ) denilen 
Peygamberin evladı lmamı(Hüse
yin) ile (Şehrlbanunun ) çocukları 
bulunan lmamı(Ali Zeynelabidin
den ) türemiştir. 

( Devamı var ) 
:::::;; 8 ..... c;;;;:-

Kan1er l(üşifleri 
Berlin, 13 (Hususi) 

Aya sevkı tekarür bulunan 
merminin kaıiflğfni deruhte ede
cek olan hey'e'in reisi bulunan 
mefhor alman profesörlerinden 
Manfelt son hazırhklerını ikmal 
etmfıtir. 

Mermi ıaniyede 11,200 metro 
ıür'atla seyr edicegine nazaran 

saatta 40,000 kilometro bir sürat
ta aya doğru ileriJ,.yerek matlup 
nelicenin elde edilecegi kuvvetle l 
ümid edilmektedir. 1 

Karilerinfzden Polis 
Müdlriyeu Santral 
memurlarından 

MAHİR 
1f 

Ga~ip bir müdahale 
Efendim, 
Bundan iki aün evvel çok ga

rJp ve tfmdfkf zfhnfyetimfzle aıla 
telif edilemez hır hadile karıısın
da kaldım. 

Btr mecburiyet hi11ederek bu 
vak'ayı muhterem "Yarın" a bil
dirmeal muvafık gördflm. Hi.dlıe 
ıudur: 

Akrabamdan bir kızla akıam 
yedide poıtanenln arkaıından 
geliyordum. Bir polJı yanımıza so
kuldu Ye Yanımdaki kızın kim 
oldu~unu •ordu. Bittabi bu yazfyet 
karıııınrl .. haklı olarak ıu cevabı 
verdim : 

" Pt1erkeze kadar t.eraber ıl
delfrn' hüviyetimi 167ll7eylm ,. 

Kat'iyen buna razı olmadılar 
ve üstümüzü aramala baıladılar. 

• Bu hAdlıe he kkında daha faz-
la tafıllat Terınek istemem. Fakat 
sormak hakkım de~I midir. Bu 
d~vlrde hiç kahahatah: oldufum 
halde bu tekilde m11a•eleye hay
ret ettfm •e keyfJyeti ıazetenlze 
bildirmeği lil:ıumlu gördüm . n. 

M. EKREM __ ---...,,...,,......,,...,,. _ --
Fnı..nsız haşv<: ki1i 

Parlı, 14 (A. A.) 
. M. Tardieu, yarın akıam Pa

rise gelecek ve Salı günü Lond
raya dönecektir. 

,_ ......................... I ... _. .............. , 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddirı 
. . Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

Istık lal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

"J'<'i<'/011: Bey : IG/5 --
bulunmağa lüzulll gördüm. 

lcabederae, beni saklıya bilir 
misin ? senin evin müsait değil-
dir aına.... ) 

Dedi. Kara Keınalin (Niyazi 
dediği zat (Aksaraylı sarraf Niya-

") d ki ıhur idi. zı enme e me ) bl i 
Ak (onlkilerinden r 

ıarayın d 
idi. Sultan f{a11dt zamanın a 

l'ef rika nun1arası: 14 
Kara Kemal Ayasofyadan çık- 1 

tığı zaman orada bekltyen otomo
billerden birine bindi (Mmr) çar
tııının önüne emrini verdi. 

Daha akıama bir iki saat vardı. 
~0111obll,ıemıek gibi kaydı gitti. 
d ernal bey (Mısır) çarım kapısın
a ne yapmağa gidiyordu? İtte bu 

en lnühinı mea'elelerden biri idi. 

ın Otomobil durun<'a, kara Ke
al Bey indi. lıerledı. Ötede bir 

anbarın o - d d K nun e urdu. Bu anbar 
ara Kemal Beyin ıtrketlerine 

:~t ardtyelerden biri idi. Ardiye
n içi karanlıktı. Anbar önünde 

firkete mensup bir iki h 
duruyordu. Bunlar K anunaı 

- - ara Kemali 
gorur görmez toplandıla K 
B b' r. ernal ey ırıey söyle d 

· d" me en anbara 
gır ı. 

Burada ne Yap k i ma stiyo d ? 
maksadı ne idi? 1 r u • 

· Çerden bir adam 
koıarak gelmı1 , (efendin· ) l 
ğil . t' K K ın e ine e mıı ı. . ernal B h 
d • u gelen 

a amın elinden tutarak k bk 
bi k- aran 

r oıeye çekti,' yavaıça: 
- Seninle benden baıka tev

kif edilmeyen kalmadı Niyazi ! 
Ben darülfünun mitiginden geli
yorum. Suıkaıtin tel'tninde hazır 

I • 

( Şefik ) pataya 
ı:apttye nazırı ( ıtda-
intisap etmiı daha ıonra 
d , ) bulunınuıtu. 

a ıer komserlik te d k 
H l k 

., ıemUn e ço 
e e a aara,, dı 

büyük kabadayılık ıöhretl yar : 
Bir ınüddet faizcil.\k filan . ettiğı 
için, kendisJne ( ıarraf Nıyazi) 
deniliyordu. 

Kara Kemalin en eıki arkadaı-
larından biri olduğu için umumi 
harpte laıeye kayırılmııtı. 

Niyazi bey,. Kara Kemalin bu 
teklifi üzerine ıaıalamıı kal
rnııtı. Fakat (!:.fendlyi) reddetme
ği de erkek) !llne yediremiyordu: 

- Benim evim müıalt değil 

8. inci BUYUK 
TAYYARE PiYAlllll 

2. inci keşide 11 ~1arttadır. 

Büyük ikramiye 

1 35,000 LiRA 
AYRICA: 15,000 10,000 Liralık ikranıiye 

ve 10,000 Liralık bir n1ükaf nt. 
Bu keıldede kazanan numaralar tekrar dolaba konalMaz. 

~~~~~~66~+++~++<++~•··~·~+·~·· ~ı.... .. .. .. .... .... .. . .. 
i: ÜSKÜDAR BANKA ~I 
~ı .. 
::: 100,000 LiRA SERMA YELi TÜRK 
.~. ANONİM SİRKETİ (. , 
•i• Esnafı himaye ınaksadilc teşekkül etmiş milli bir mües-
•ı... sisedir. Müsait ~eraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle 
.... b l .• ikrazatta u unur · 
•ı.. Merkezi: Usküdarda iskele kurbunda •t.. Ttl. Kadıkö11 590 

1· ;( ........................... . 
~~========~~~:=m:m:mam 

SELANIK BAN <A 1 
1888 de teala edllmiıtir 

Med: eıi umumi. İstanbul 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi • 

Galata, lıtanbul, lzmtr, Sa~ıun, Adana, menin. 

·Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atına, Ka•ala. 

Her t~rlil banka muamelAtı, itibar nıektuplan, her neYI 

k .. i den heaabatı cariye, çek ınuamelAtı. a çe uzer n 

············~ ".............. . ~ 
• TİYATRO VE SiNEMA : 
: ···········~···· •••••••••••••• 

Ferah Sinen1a<la 
U AKSAM yeni program 

B ' Mezaya, KlArton 
Komenya, C b 

atıhk bostan 
T opkapıda mülia meYlehan• 

karıısındakt bftyilk boıtan acele 

satılıktır. talih olanların Bakır 

köy 7 7 ye telefon metelerf 
hey' etleri ayrıca Kazarof am az 

heyeti. Sinen1ada: Ali Ekber 
k i Te.yyare biletleri ve kırtaılye Kız oiı erke m 

İ Umum gazete bayii 
DİŞ TABİB .. Çemberlitaı cfyannda 

j)fEHl\lET K A1'1L N. 2 dükkln 

1 tane karıısında Velora Iİ•••••••••·~-.. Yen poı 
han 13-U 

dl Diye mahçuhiyetle fmlefen m. 
dadı. Niyazi bey, çok doğru aöy-

du Hakikaten eTI Kara Kelüyor · 
mail ıaklamağa müsait aeğlldl. 

Tekrar edip dedi ki : 
_ E•et ıizln ıaklanmaklıfıznı 

lazımdır. Ben de bundan endlıe 
ediyorum. Sizin ıu mel'un (s6i 

kaıt) itinde aıla alakanız oldu
ıunu tahmin etmiyorum. Fakat 
herhalde ve her ihtimale karıı 
yakalanacaAınıza eminim .. 

Burada, gülüıür gibi olmuı
lardı. Şüphesiz hiribirlni çok iyi 

h iki eski doıt, kendi 
tanıyan u 

ı d bir komedi oynamağa ara arın a 
Ö - olacaklardı. lüzum g rınuı 

Kemal Bey - Tabii .•• Benim 
bu gibi menfur itlere karıımıya· 

ğ l en de btllrsin. Fakat, ca 11nı 

kaçmak, saklanmak tcab ediyor. 
vaktimiz yoktur. Niyazi ... Bu ar
kadaılardan kimin evine gidebi

lirim? 

- Bunu diltilnürüz. Her t•J
den evvel para tedarik etme•h: 
lazımdır. ükl bir komltaeıaıaız. 
Size akıl Yermek haddtm defli 
ama, yarın (lstanbuldan) apaaaıs 
IAzımaellrae çok para lıter ! ' 

- Haklıaın ! Onu bea de da
ınndüm. ETvelki atın milli Uuret

ten lklbin lira aldırmııtım. 
- KAf ı deaıl efendi • . e .. 

bin lira az ! Hatta . • On bin 1 •• 

Halbuki, Kara Kemalin alclar
~ığını söylediği iki bin liradan 
yanında ikiyüz lirası bile kalma
mııtı, yoktu. Bu paraları daha 
o gün eski dostlarına takıim edl
vermitti. Bununla beraber sarraf 
Niyazi Beye karıı kendiıinl btb
bütün parasız göstermek te lıte
miyordu. 

Çünkü, dünyada herıeyln para 
ile yapılacağına en ziyade kaaa
atl olanlardan biri de kendi idi. 

(Devamı var) 



Sahife 4 

e bise mağazaları 
jaçacı hrını yanındaki mahallebicinin üstünde 

~nlarda ve A YRA 
valarda Pa- ı I 
ıların altına Münasebetile müstesna satıı 

yoktur. Zira: İngiliz kumaşlarından 

En birinci malzeme ile imal I' asri biçimde 

olunmuş ve müflon astar ile Spor Kostümleri 
empermeabilize bir hale ge· 

tirilmi§ gayet modern ve itibaren 

kusursuz biçimde : yeni cins fantazi kumaılardan 
• o 

UCPZ - J RA l"İK - ~JI( 

Beylere : 27 1/ 2 Lira 

Hanımlara: 24 1/2 Lira 

30 Liradan itibaren 

Ismarlama kostümler 

Kos ümler 
6 1/2 Liradan itibaren 

Hanımlara asri biçimde 

ve her renkte 

antolar 
1 2 Liradan itibaren 

İngiliz kumaılarından asri 

biçimde ve gayet şık 

aitolar 
3 1/ 2 Liradan itibaren 

Tf:Oi'YA'TTA l'ESHİLAl' 

Bilumum yerli 
mallarım 

ursa 

azarından 
. Aı·ayınız 

b •• Beyoğlu lsttklal caddesi No. 3 7 6 ~ e • İstanbul Sultan Hamam No. 24 

YARIN 

ocuklar· ıza iy· 
niz mukaddes 

k·ta verme
bir vazifedir. 

Altın kitaplar 
25 Altın yol 25 Altın söz 
30 Altın merdiven 

Altın it 
Altın kapı 

25 
30 

25 Altın anahtar 25 Altın hayat 

Küçük hikayeler 
25 Evvel zamanda 35 Fili aldatan 

25 Dostluk 5 Altın nehir hükümdarı 

7 5 Mercan adası 

5 O Küçük kadınlar 

I~oınanlar 

65 Gök rehperi 

Ölüm yolda~ı 

Genç kızlar için 

25 Gene genç kızolsam 

5 o ilim ve kuvvet 

tavıan 

Unnın1i satış yeri : J3abıali-Ankara caddesi 

ı~ Tü k., neşriyat yurdu 

/ Emv~I:'" metr 

v 

@ ·~~§~ 

e müdiriye inden: 
E ~i E ALAT 
EDEV Ti 

Kabataşta havuz ittisalindeki değirmende bulunan üç çift tav 120 

lira ve ahfap ve rnadeni kısmının da toptan 750 nakit ve peıin bedelle 

l 7-2-,93Q tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla icrayı 
müzayedesi rnukarrerdir. Taliplerin °!o 7 ,50 hesabile teminat makbuz

larile lstanbul Milli Emlak Müdiriyeli satıı komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

Ale arz 
umarı 
Karndeuiı 

postası 

İ le vapuru 
1 G su hat günü akıamı ·,,.at 

._ 18 de Sirkeci rıhtı· 
pazar mından ( Zongıtl· 

dak, İnebolu, Sinop, SamıtU11ı 
Ordu, Giresun, Trabızon TC JU• 
zeye azimet ve ayni iakele(er
le Gürele.Vakfıkebir: ve Ônye· 
ye uğrıyarak avdet edecektir· 

Müracaat mahalli: latanbul 
I~eymenet han altındaki yaıt" 
hane: Tele. İstanbul J 154 

Veresiye 
İzmir terzihanesinde son 

moda, ehven fiatlarla, son 
derecede auhuletli §erattle 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara .çaddesi VJlayet 
karı ısında No. 1 7. 

MUSTAFA ve KEMAL 
J 

Can Ku 
me he 

Hayatınızı ölümden kur 
tarmak için zührevi haata" 
lıklard&n sizi koruyan Cıı.11 
kurtarım Salvarjir merhen?1 

arayınız taklidinden sakınınıı! 

Hacı A if zade 
İsn1ail Hakkı 

Fabr;kası: J3ursa Irganhda Lale krepdöşin No 35 
J\1erkezi: ~tahn1utpaşa Ça rşıka pı No· 9-11 

Tel. İst. 2017 
~+~++~~~~6h~~~~*~~ö~~h~~~h~h~hh T hl l : ~, ~. • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • ayyare i et erl ve 
•+• •i• umum gazeteler bayi' 

~ ·~ §6~~ 

akkı E rem 
.i: BAYRAM MÜNASEBETİLE :ı: Çarıikapı N. 68 
.ı. .:. "-==~;.;.;..:;; ;.;;;.;=;;;;;;;:.;;:;;;;;;;~;;;;;;;~---"" _ .. __ __ 

3,000 ade s ·· pürge mübayaası 
1~ .. TÜN tNHİSARI Ui\1U~1 1\1Ül)Ül~LÜGÜNBEN: 

idare için mevcut nümunesl veçhile 3,000 adet süpürge müb~yaa 
edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneyi görmeleri ve 19-2-930 
Çarıamb3. günü pazarlığı için saat 10,30 ta Galatada mübayaat komis
yonunda bulunmaları. 

Jf Jf * 
öhne ma zeme satılması 

TÜTÜr 1 İNHİSAl{I U1\1tJ~,1 i\1ÜDÜI~LÜGÜNJ)EN: 
Topta.oı.Çapa ve Bahariye ambarlarında mevcut 9676 kilo kanaviçe 

2626 kilo çul, 8532 kilo ip, 1600 kilo kınnap ve 19 adet teneke ve 
Azapkapı ambarında mevcut dört adet köhne kamyon pazarlık surelile 
satılacaktır. Taliplerin her gün meıkur malzemeyi gidip görmeleri ve 
17-2-930 Pazartesi günü saat ~0,30 ta Galatada Mübayaat komisyo
nunda bulunmaları. 
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55 «l\lilli Saı~6~A~ı:ı'~~~:: Sergisin E! Arabcası ile birlikte Türkçesi 
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:: Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından: :: Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

E! «l\liJI ' S: navi K·ıtaloğu)) !! Lüğatı Kuran.ivesini havi 
•.•. ba•ılaca'· tır. ••
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•• Bu katalog halka MECCANEN dag"'ıtılacaktır. ı:: tertip edilmiı. Berlzadenln telamlzlnden Tevfik Bev .. - .. , 
:: Adresl,;,..ı· tl 1

:. 111° b ı k •• tarafından tashih idilmi•tir. •• c ~ '' c·1 nen nsı aca tır. ::: ır 
== Onun için: Yerli ma.h 'Yapanlar bu fırsattan istifade .: Uabi eserin çok g·iizel bir eseridir 
•• d ' ~· l •• e iniz: isim, adres ve mamtılntıru-zı· •• Müzeyyen cild binin hediyesi 200 kuru•tur 
•• • ... ır 

:: 20 5uhata k:ıd: r :: Kaymak kAğıdlısı v~ altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
!! Milli İktısat ve Tasarruf Ce niyeti Şubelerine bildirfniz! := Merkezi Türk neşriyat yurdudur 
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J)oktor Fevzi \t\hnıet ., 

Frengi, bebo/tukluğu, ctllı 
prostat 2atı tenasOl ve kadıtt 
hastalıklarını en son usullerle 
az bir zamanda müsait oeraf tle 
tedavi eder. 

Adres Babıali Cağalo~tıı 
yokuıu köte baıı numara 48 

Telefon İstanbul 8899 

Beyazitte tramvay makasınd8 

.N. 153 dükkanda tayyare 
biletleri, kırtasiye ve 

umum gazeteler bayll 

Ali Ekber, 
, - ~ 

")' Al~Iı~,,IN T Al(V~ 
Şubat 

Senei CUMARTESİ Sen.el 
Resmiye 15 Hf crife 

1930 ıa~ 
NanJaz vakıtlaı=i 

Alafranga 
s. d. 
6,55 

12,28 
Günef 
Ôyle 
ikindi 15,22 
Akşam 17,42 
Yatsı 19,13 
İmsak 5,lf) 

Ramazan 

16 

Alatur1'• d· 
S• 

Güne§ 1,ıP 
46 

Öyle 61 9 
ikindi g,S on 
Ak şanı 12' 3" 
Yatsı 1• .. 

32 
imsak 11 • 

KasııJl 

100 
~ 


