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Filimler içi~ harice verilen para bizi korkutnrah ve ürkütmalidir! 

B.u n1en1leket halkına g<>sterilen. filimlerin bir aylık 
kirası (15,000) lira ile (20,000) hra arasındadır. Ay
rıca (3) buçuk milyon da:sinen1a levazın11na gidiyor! 
.- Memleketin iktısadi vaziyetl-

1 nl düzeltmek için hummalı bir 
faaliyet sarfedilirl,en mali serve

tin büyük bir k;amının sinema filim 
v~ ı_evazımı için heba olup gittiği 
gorulmektt!dir. 

Yaph~ımız tetkikata naza
ran son dört sene zarfında Tür
kiyeye gelen Amerikan, Fran
sız Alman ve İngiliz filimlerinin 
kira 'Ücreti olarak ( 13,145,000) 
liramız harice gitmiıtir. 

Bu Filimlerin ikinci, üçüncü 
dördünçü derecede olanları is
tiına edilecekl olursa birinci ve 

Devamı 5 inci sahifede 

Be.yoğıltıi sinemalanııdan birj ve bunların astıkları 
......, şayanı dikkat afişlerden bir tanesi. 

....... 1 

liter:man Spirerin adamları çek 
Fteji müdirite anlaşmış mıydı? --

llerman Spire_r şirketi yal?ı,ı Türk Tütünlerini 
kar!ştırmıyordu. Aynı zan1anda Türk 
tuccarın mahvına da yürümüştür. 

Tnrk Uitünlerl mea' elest hak- ( Elçiyi ) ziyaret etmiı olan Uic-
laıUaJai netd,atıauzla Ba.IYekil cardan Ah B 

P&tama +\tı..dar olduldar.ını S.tan- dürlüln. .. rneTt ey Reji mü-
'fnun ürk tüt" ü 

huld•laUMr eclen blı: i~l refiki- ( Henna S un satan 
n plrer ) bir Mu -

aüzr.baber •nnl.a.ıdi ; ıevi tle anlatıp bu adam 
Bun111tı6*1!1nıe tlQqldi nilıha.- taaarrıf bulundutq ın mu-

,a.U ~D..ı) ltcan&11losumuzun cinde t .. tü ı cinıler bari-
- u n a nıaktan 1 k 

mcıhım bir raporunu ~e\mlftlk. lifi ve bu veçhll'9 bJ •~in lf et-
l'J..-el JKlaaı ve lablı•r idare- tarafırulan buraya dat kendiıt 
.ı.- .,..el~ •-n~re l'>-•p H kık· TA-• ı &Yet oluaan 

... ,...?' ~ - a ı oıu-k" tacirleri ı b 
wmell 6wine h• Jltllı'IB,_,ta yere hayll zaman be.:'ıeu eybhude 
mechbr oltl•iı-aa .w.. •ii- yerlere ıatıı yapmala. p aıka 
teeııtr bulunmakt.nı. b rını lmkan-

ıız ırakmak ıuretil 
&u.811n de (Prai) .ı_ u_ __ ğ .. e onları ız--.n nariclye rar etti ini ıoyllyerek ik 

VmıJ<AleUne Y.az&lmlt olaıa cl1t.b• hulunmuıtur~ 1 lyette 

1t1hemmlyetll bir nlporun bu Tü· Cqmhurlyet Bayr 
tün iılerJne (Herman Spirer) kum- ıebeu ile elçiliği i arnı müna-
p&nyaeile nlakdar olan kıMm}... ( Meh 'f:- ~ yarete ıgelen ... ntet ı:mın ) ve ( Ah . 
rını aıağıya dercediyoruz. ve kendisile konsolo 

1 1 dı ) bey 

Hariciye Voekaletine: 17-2·929 tığım ( Salirn N •) b s uda tanıı-
ta h tütüncülı: •d urı . ey i&nıindeki 

" 1 veı 59134-754 Numaralı Tah- " ~ e aynı rnah · 
•IN~111 mea'ele ileallkadar kısmı: fikayctte hulund l ıyet te 

- ( O ıebebi istifaları oul arh. Bu zatların 
• • • • ek ) TüUin reisinin t an ususat 

h.ı ıen ( 31" ) ~te Herma · • · .. " e • 6000 kilo Türk " n fırketinin yaptı-
l:fıtıü ittlra eyledlfi mezkör :• m~~meleler hakkında ( Praı ) 

e)I miidürlyeUnln ) - kt b an ısımlerı Yazılan T·· k T-atfe &aıe u una ur uc-
tt n arz ve bilvesile malumatı car da lazımgelen malumatı el-

a re ita olunur·. bet vermekten çekin . ki 
dır. mıyece er-

Tntan nı" k ı._ una a .. 11 emaıında 
Hatta bu hileler dolay .. lle bu 

Te(rikamız 
Bugün başlıyor! 

İstanbul ifgali - Titfekçt Ya· 
kubun herzeleri - lnifltere dev· 
letine sadakat yeiiihtf- Sel"Ja
ver Kiraz Hamdima ve Pe-
yamct Ali Kemalin Harrlngtona 
götürdükleri ıadakat mektup· 
ları vesaire .••• 

* Vatan hainlerinin ve devlet 
aleyhdarlarınm rezailinl, iyi 
bir tasnif altında tetkik ve 

' nakleden bu meraklı ve heye-
canlı eseri güzide muharrf rle
rlmizden Hikmet Cemal 8. 
kaleme almıtttr . Bugünden 
itibaren tefrika ıureUle neıre
baılıyoruz. Birçok hain te-
1ekküllerln earar ve rezaletle
rini lhtba eden ba ıayanı 
dikkat eaerl, takip etmenizi 
tavsiye ederiz ! 

Iskonto faizleri 
-~~c 

Her tarafta n1ütemadi
diyel1 düşü)'or 

Londra, 6 (A.A.) 
İngiltere bankası tıkonto fia

tını yüzde 5 ten 4,-0'aaln4trmııur. 
Dtibltn, 7 (A.A) 

lrlanda bankası Monte flatt"' 
pı yüade 5,5 a indirmtflir. 

Nevyerk, 7 (A.A) 
Federal Rue .. v bank fllll>nto 

fiatını yüzde 4'e indkmiıttr. 
e.&._,,, 

Türk Tabiler müşkilat içinde= 
Başvekilden istirham edilenler! 

f> .. , .......... _ 

Mektep kitapları dolayis~e müşkil vaziytete kala~ 
Tabilerden « Türk neşrı;yat yurdu » nıüdürü NacJ 
}{asım ]3eyin Başvekil Pş. dan istirhan1ları! .. 

Dün, neıredllmek üzre (Türk 
Neıriyat yurdu ) müdürü Naci 

· beyin bir açık istid'asını aldık. 
Naci bey hakkında ve bu mes'ele 
etrafında mütalaamızı yazmağı 
zait görmiyoruz: 

Naci Kasım bey ( 70 )seneye 
yakın bir zandan beridir lstanbul

da teslı edflen bir ne§riyat evinin 
müdürüdür. istibdat zamanında 

&ütün hiirrf yetperverlere istedikle
ri kitaptan hazırlamıı, herkesçe 
tanınmııtı. Meırutlyetten sonra 1 
Vahdetinin ( Volkan ) ına kartı 
yazdıtı (ikinci Mahkemel Kübra) 
Hareket Prdusunun latanbula 
yaklaıtığı zamanda neıredilmlı, 
ve büyük tesir uyandırmıfh. 827 

inde Rumelinde mektepleri 
ıeneı , 
tetkik etrniı, ( MaarJf mes elesf) 

'le bir eser yazmııtır ki~ 
unvanı 

maarifin ıslahı için gösterdigi 1 ~ 
maddeden onu, o zame.ndanberı 
tamamlle tatplk edilmiıtir. 

Bili.here (Hayatı Muhammed) 
unvanlı eıerl neıretnılf ve kara 
taaaaupla milcadelede bulunmuı
tur. Kur' anın Ttırkçeye terecıme-

· ıinl neıretmek fstemlısede o za
·-affak olamam11tır. Har- ı manlllu• 

Türk neıriyat yurdu müdilrü 
NACI KASIJI DEl' 

bı umunıi sonlarında göniillii o~· 
rak Kafkasyada bulunmut ve Er
menilerin Türk ellerine hücumla· 
rma, (Dehne) boAazında yaptılı 
leJkiiitla mümanaat etmlJ ve bi
lahare ahali tarafından Erivana 
gönderilerek Ermenilerle müza
kerede bulunmuı o zamandan 
beridir bu ölkeler Türklet etlbde 
kalmııtır. Mütareke eblaıında 
Hindlıtana a~çmlt, oraaa nutuk
lar vermı1, Tnrkler lehlnde1d IJG
yük hareket zamanında (80 Aftıı
toı 1920] Htndlitanda bulmunuı-

Devamı Süneli ıahıfede 
.---~----~~~~~~~~~r-....---. ____ ___. 

lta~t~ Horoz dögüşü , at canbazı da 
Bir çi.ftlik .sa~~i~in ihm~li programa girerse fena Olntaz 
üzerıne çıf tlığını elinden • . .. . 

aldılar Bir kariimizin bıze gon~erdıği n1ektupta Darül~-
Roma, 6 (A.A) dayi için neler söyl~nnyor · Nüktedan kariimize 

Mantoue dan bildırlldıffne kalırsa Darülbedayı artık uyku veriyonmuş ! 
aöre mahalH fatlıt ziraat federa
syonu araztılni tıletmek hususun
da ihmallt&rane davranan bir 
çiftlik ıahlblıiln çfftllifnı mOta
dere etbllftlr • 
~ 

Af ganıstanda hususi 
mahkemeler 

fcetaYer, 6 (A.A) 
Afganl&tan< kralı hlyanetl va

taniye ile itUballl edlbnekte olaP 
miralay MuhallJJlld 5alDi ile Mu
hammet v alt ban• muhakeme 
•tmek üzere bu~bb- mab,k.
~ıkU etm.iftlr.· )lulMunpıet Vali 
han Eınanulah haPID Av~ aey
Yahatı eınaaında QJrabeU aalt&Jıal
ta bulunmuıtur• 
~---'lioii~~~ ~~----~- -

Ani fırtına 
Dün gea aPI ol•rak hava 

birdenbire.. boslJldf ve ıehrbntzde 
fiddeUt bir ,._...ur bat&amıttır. 
Y eıilköy ,.,at rnerkezl bunun 
ınu-,akkat olduiWJnu ıöylemlıtir. 

Hava '°" zamanda ıükunet 
hulmuıtur. ---- ,..--
gG;--~aka::al derecesine getiril-
nıtı olan birçok Tilrk tüccarlar 

bulunduf;u da alınan malhmat c\im
le.lndencllr. 

Bunlann tçlerinde ( 3) milyon
luk muamele yapanlann bugün 
( ıoo,ooo ) kilo yapmadıkları 
kat'ic:lirl 

Son gftnlerde okuyuculanmız- \ bir çokları da saçma ıeyler.. He· 
dan bir çok mektuplar altyoruz. le •on zamanda bunlar daha faı· 
Bu mektuplar az yeya çok fark- la göze çarpmafa baıladJ. 
larla Darülbeclayl tcmıillerlnden Bu gldtı lnaana yakında 'Da· 
bahıedlyor ., Hatta bazıları bUhaa- rillbedaytde hfl>" talam--yem aah-

pıılerdeki temıillerin ade· neler ıg6receflmls ti&ltnt 'ft'l'l)'OI'. 

ta ·~•-ıı bir t•lr yaptıiull zili- lı~Pek garip olmafndllf fioroa 146-
ta u..,--
redtyor. (Kadık6ylü bir kariimiz fütü ve et cenburda belki proa-
tarafmdan yazıldıiJlanlatılan ıonı rama ithal edlllr de erba~ı me-
blr ••ktupla bir çok hot ıatırl&r rak ta heffıfnl tamam alır. 

Bıa -karllmtzln melıtui>naa 99 
V&I'• 

sılha11a karllmiz ! me'ktuhu-

nUD bir yerinde ıunları .ayltyor : 
- Arada •ırada tyi eaerler oy• 

nandığmı kabul ederim. Fakat 

flldrlenae ltir teY. illve emn,.
ruz. Yalnız kariimzln tahayftl e 
turit etUil ıekllde bir kstka
tör yaptırdık. Bununla tlıatifa e
diyoruz. 

Bir kariimizin tasvir ettiği ı ekil:] Darülbedaylde at c;anbuı 
ve dölüıecek olan horozlardan biri. 



r Sahife. 2 ~~~-:.::::~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~A~R~l~N~~~~~~~~~~~~~~~~~""."""!~~~~~~~~8~~ 
Güıtı.UH_ ~ 1 Ramazan ıııılsnlıebclrri : 

Türk kitapçılar 
--..~ 

Birinci sahifemizde ( Türk neı
riya t yurdu) diye tanınmıı maruf 
bir mektep kitabı tabiinin Baıve
kilimfze hitaben kaleme alarak 
neıredilmek üzre.bize gönderdi
ği bir btidasını basıyoruz. 

Filhakika feci vaziyetlerini 
Baı vekilimize anlatmak istiyen 
tabi ( Naci ) Beyin evvela Baıve
kalet makamına, yahut Maarif 

. Vekaletine müracaat etmesi la
zım:gelirdt .Fakat mumaileyh bun
dan evvel usulüne tevfikan lüzum 
gösterdiğimiz müracaatları yaptı

gını söyliyor. Nitekim istidanın 

mukaddemesinde de ayni iddiadan 
bahtı cümlelere tesadüf edilmek- . 
tedir. 

( Türk Neıriyat yurdu ) mü
essislerlnden Naci Beyin evvelki 
tstidalarının ne postada ne de Türk 
Cümhuriyetl Baıvekalet daire
sinde kayb<ilmasına ihtimal veri· 
lemez. Bu emniyetli vaziyete na
zaran da iatid' alarm Baıvekilimiz 
tarafından aJt olduğu makamla
ra, belki Maarif Vekaletine Ha
vale buyurulmuı olacaktır. 

Şu halde Türk Tabilerin ga
yet tabii bir hak olarak hükılmet
ten diledikleri yardımın yapıl

masına maddi imkan görüleme
mi§ olduğuna kanaat etmek zaru
reti hasıl olmaktadır. 

Gerçi, ıu tasarruf ve iktısat 

zamanlarında hükumet bütçesine 
yük olmağa çalıımak doğru ola
mazdı. Lakin ortada merhum ve 
maifur ( :Mustafa Necati ) Bey 
zamanından müdevver bir yanlıı
lıfın tashihini icapettiren resmi 
emir ve vaatler vardırkf: kitapçılar 
iıte bu yüzden mahvolmak dere-
celerine gelmiılerdir. 

Yoksa tabilerin (yeni Türk 
harflerinden asla tikayet ve sızıl
tıları yoktur ve ititilmiyor ! 

Hatta, yeni harflerin kabulün
den üç dört ay evvel bu günkü 
müıtekl ( Naci Kasım ) bey Latin 

harfleri unvanile neırettiği mühim 
eserin mukaddemesinede bu harf
lerin kolaylığından bahseden ilk 
tabi idi. 

Tabilerimizi bu gün çok elim 
vaziyetlere ıokan (Mustafa Necati) 
merhum zamanında verilmlı olan 
hesapsız bir emrin çok acı 

neticesidir. 

Şöyle ki: Yeni haflerimiz ari
fesinde ve gazetelerde münakaıa
lar olurken, Vekalet kitapçılara 
bir emir vermi§, bu emirle, mektep 
kitaplarının yalnız sahife numa
raları ( yeni Türk rakamlarile ) 
olmak ıartile kitapların eski Arap 
haflerile basılabileceğini bildir
miılir. 

lıte bu gün Türk tabilerin 
ellerini kollarını bağlayan emri 
vaki bir müddet sonra yine 
( merhum ) zamanında verilen 
karar olmuıtur. İkinci karar birin
ciyi nakzedlverince kitapçıların 
ders senesi için vaktinde hazırla
mıı oldukları yüz binlerce liralık 
kitapları ellerinde kalmıı , zaten 
sermayesi piyasa malı olmıyan 
tabiler t b" am ır zarara oğramıılar-
dır. Bu d b meyan a orçlananlar da 
olmak gayet tabii idi. 

O zaman merhum Necati beyin 
kitapçılara. tazminat vadinde bu
lundu~u, vefa.tından sonra d~ blr
ıey yapılamadığı anlaıılıyor. Hal
buki• fU mes' el ede tabilerin bir 
aun'u yoktu. Taksirleri de olamaz
dı. Aldıkları resmi tebliğe imtisal 
ederek kitaplarını eski harflerle 
bastırmıılar, sermayelerini bu 

Taşa ~~yorlar 1 Londra kon~~ransı y~niden garip 
vaııadolid, 7 <A.A) safha ar gostermege başladı ! 

Bir takım talebe vatani bir
lik binasını taıatutarak camlarını 
ve armalarını kırmıılardır. Polis 
binanın cephesine vazedilmiş olan 
Primo dö Rivera'ya ait kitabeyı 
himaye etmek için müdahale et

miıtir. 

Bel\"İka Rus n1ünasebatı 
Brüksel, 6 (A.A) 

Meb'usan meclisinde M. Van
derveld'in hariciye nazırı bulun
duğu sırada bugün iltizam etmekte 
olduğu siyaseti takip eımemiş ol
duğunu hatırlatmııtır. Mumaileyh 
M. valderveld'in nazırlığı zama
nında Belçikayı Sovyetleri tanı

maktan men' eden sebeplerin hali 
hazırda da mevcut olduğunu Have 
etmi§lir. M. Hymans, netice ola
rak Ruslarla tekrar iadei müna
sebatı giriıilen taahhüdata riayet 
edileceğine dair teminat almak 
şartile derpiş edebileceğini söyle
miştir" 

Belçika hariciye nazırı, ec
nebilerin 'lelçikada siyasi tahri
katta bulunmaklarına kat'iyen 
müsamaha etmiyecektir. 

Nazırın bu beyanatına cevap 
veren M. VVandervelde evvel
ce Ruslarla iadei münasebatın 
aleyhinde bulunduğunu fakat, 
hali hazırda ahval ve fCraitin 
tamamen değiımiş oldı.ığunu söy
lemiştir. Mumaileyh, Ruslarla 
iadei münasebat hakkında müza
kerata giritilmesinin Belçikanın 
menfaati icabı olduğunu ilave 

etmiıtir. 

Sınai ihtih'ı.flar 
Londra, 7 (A.A) 

M. Mac Donald, sınai ihtilaf
ların muhafazakarlarla liberalle
rin muhalefetini davet edebile
ceğini nazarı dikkate alarak a
vam kamarasına bu huııus hak
kında bir layiha tevdiine karar 
vermiıtir. 

İşit te inann1a 
Londra, 6. (A.A.) 

M. Mac Donald, kadın sulh 
teıkilatı mümessillerine deniz 
konferansının sulh yolunda mü
him bir merhale teıkil ettiğini 
ve bunu takip edecek konferans
ların daha iyi neticeler verece
ğinden ümitvar olduğunu beyan 
etmiıt!r. 

}(adın misyonerle esir 
Şanghay, 6 (A.A) 

3 Şubatta Changıhu dan Kı
anfou'ya giden bir seyyah vapuru 
içinde bulunan Fenlandiyalı bir 
takım kadın misyonerler haydut
lar trarafından esir edilmittir. 

memleketin irfanı uğruna kaybet
miılerdl. 

Yine tabiidir ki , tabiler fena 
vaziyette bulunmamıı olsalardı 
Baı Vekil Paşaya kadarmük~rrer 
tazallürnde bulunmaktan elbette 
müstağni bulunacaklardı. 

Londra, 6. (A.A;) 
M. Stimson neıretmit olduğu 

bir beyannamede diyor ki: İngil
tere ile beraber bütün harp ge
mileri sınıflarında bahri bir tea
dül tesisi hususunu nazarı itibare 
aldık. Zırhlılar miktarını tenkis 
etmek suretile İngiliz ve Ameri
kan filoları arasında 1932 senesi 
yerine 1931 senesinde müsavat 
husule getirmeği derpif eyledik. 

İngilizler için her biri bin ton 
hacmında ve 8 pusluk toplarla 
mücehhez 15 kravezör ve Ame· 
rika için ayni hacimde ve ayni 
teslihata malJkitS kruvazör tek
lif ediyoruz. Fakat, daha küçük 
kravezörler için İngilterenin 42 
bin ton fazla hacme sahip olma
sını kabul ediyoruz. Bundan 
baıka İngiltere ile Amerika ayni 
hacimde ve tamamen yekdiğeri
ne müsavi kra vezör filoları bu
lundurmak hakkına malik ola
caklardır. Tayyare gemilerile 
torpito muhripleri için de Ameri
ka ile İngiltere arasında teadül 
esasını kabul ediyoruz. 

Tahtelbahirlere gelince: Bun
ların iıtiabi hacımları yekununun 
mümkin olduğu kadar az ol· 
masını arzu ediyoruz. Bahri 
konferansta hazır bulunan 5 
devletin kabulü takdirinde tali
teıl>ahirlerin külliyen ilgasına 
memnuniyetle muvafakat ede
ceğiz. Fakat herhalde tahtelba
hirlerin ticaret gemilerine karıı 
diğer harp gemilerinin tabi ol
dukları beynelmilel ahkama tabi 
olduklarını istiyoruz. Amerika 
tarafından Japonyaya yapılan 
teklif bütün harp gemileri sınıf
ları için ayni nispette değildir. 
Mes' eleleri bizim mes' elelerlmize 

doğrudan doğruya ballı olmıyan 
Fransızlarla ltalyanlara hiçbir 
teklifte bulunmadık. Fakat, on
ların mes' elelerinin halledilmesi 
vücuda getirilmesi matlup olan 
itilafın tahakkuk etmesi için 
esaıtır. 

Londra G A.A. ) 
Aktaın üstü neırolunan bir 

tebliğde ıöyle deniyor: Bahri 
konferansın birinci komitesi bah
ri teslihatan tahdidi hakkındaki 
iki nevi sistemin arasını bulmak 
imkanını tetkike başlamııtır. • 

ltalya bahri kuvvetler nis
petlerinin ve hacmi istiabiler ye· 
ki'ınunun evvelden tespiti sure
tindeki ihtirazı kaydını yeniden 
ileri sürmesine rağınen müzake
ratta esaslı terakkiler husule gel
mtıUr. Komite bundan sonra 
muhtelif harp gemileri için kabul 
edilecek tasnifin müzakeresine 
girişecektir. Bu mes' ele hakkında 
da oldukça ileri gidilmiıtir • 

lesini müzakere etmlttir. Fransa 
hafif kravezörlerle torpito mnh
riplerinin ayni sınıfa ithalini tek
lif etmiıtir .Japonlar, bu teklife 
müzaheret etmif ler, f ngiltere ile 
~merika aleyhinde bulunmuılar, 
Italya iıe bilahare bu hususiakl 
fikrini beyan etmek hakkını 
muhafaza etmiıtir. 

Londra, G (A.A) 
İngiltere hey' etile dominyon

lar hey' eti bu gün toplanmıılar
dır. Bu içtimada İnailtere tara
fından Fransız murahhasına ve
rilen cevap müzakere edilmtıtir. 
İngilizlerle Amerikalılar tahtel
bahirlerin " insanileıtirilmeıt ,, 
lehindedir. 

Birinci komite öğleden ıonra 
Saint Janıes sarayında toplan-/.' 
mııtır. Konferans mesaisini tesri 
için sarfı gayret edtlmiılir. 

Tokyo, 7 (A.A.) 
Japon ricali M. Stimsonun 

İngiltere ile muadelet planının 
esaslarını tefrfh eden beyanatı 
hakkındaki tefsirlerinde kaça
maklı bir lisan kullanmaktadırlar 
İngilterenin 5 Amerikanın 3 ve 
Japonyanın 1 zırhlıyı kuvvetle

rinden harice çıkarmaları hak
kındaki teklife müteallik olarak 
Japon bahri muhafili hunu kağıt 
üzerinde Japonyaya müsait 'b' .. .. . gı J 

gorunmekte olduğunu ve fakat 
hakikE t halde Japon filosunun 
muvazenesini ihlAI edeceğini be
yan etmektedirler. 

Salahiyettar bir menbadan 
bildiriJdiğine göre, bütün bu tek-

lifler halihazırdaki ıekillerile 
Japonya tarafından kabili kabul 
değildir. 

Bundan baıka Amerikan tek
liflerinin ihtiva ettiği mes' eleleri 
hey'etlerln salahiyetlerini teca
vüz eylemekte olduğunu ve bu 
mes' elelerin hükümetler arasında 
müzakere edilmesi icap ettiği 
söylenmektedir. 

Şiınendif er an1elcsi grevi 
Bombay 6 ( A.A. ) 

Şimendifer e.melesi grevinin 
vaziyetinde salah hasıl olduğu 

söylenmektedir. Büyük hatlarda
ki servisler ifa edilmektedir. 

\'urulan Rei "ci.in1hur 
Mekıiko, 7 (A.A) 

Reisicümhur M.Ruhio'nun çene
sindeki kemik parçaları çıkarıl

mııtır. 

Bir cinnvet daha 
ol 

Tamplco, 7. (A.A.) 
Vazifesi hitam bulmuı olan 

Villaaltamira belediye reisi ile 
ahiren intihap edilmit olan hale

fi fereflerine verilmiıolan bir 
ziyafet esnasında öldürülmüı
lerdir • Cinayetin sebebi meç
huldür. 

ı Tasarrufa dair 
1 ->~<--

Tasarrufa dair mekaleıtıi 
okuyan ilk mektep mualliınle -
rinden biri beni buldu ve dedikl: 

- Ben 60 lira aylıklı bir ınu
allimim. İki büyük, bir küçük 
Çocuğum ve zevcem var. Aldııııtı 
aylık refah veya tasarruf ıöyle 
dursun,geçinmemize kafi gelınfY0r• 
Buiıdan anlamalısınız ki, nazariye 
ile ameliyat arasında daima fark 

1 vardır ye gazete sahifelerinde k0• 

layca yapılan hesaplar, hayatı11 

büyük zaruretleri karıısında ifl!I~ 
mahkumdur. 

Muallimle aramda ıöyle bir 
mükaleme geçti kendisine sordutıl: 

- Tanıdıklarınız arasında hfÇ 
ticaretle meıgul bir kimse '/llr 
mıdır ? 

- Vardır, dedi, mesela mır 
hallemizde bir Şakir efendi vıı.r 
dır, bakkaldır. 

- Günde kaç saat çalııır ? 
- Dükkanını sekizde açar 1e 

sekizde kapar. Yani on fkf saııl 
çalııır. 

- Tamam, benim bahsettiği~ 
tasarruf, yalnız pa.ra geğil ayt11 
zamada zaman tasarrufudur. Ya' 
ni bot vakitlerinizi eyi iatism• ' 

"" et.mek ve çalıımak ıartile tktısıı' 
di vaziyetimizi düzeltiriz ve ri' 
faha kavuıuruz; bakınız, o Şakir 
efendi senede kaç gün tatil ya' 
par? sayalım . bir senede 52 cu· 

lma vardır, B de bayram tatille· 
ri •.. ne eder? 60 gün. Senenf11 
3 65 gününden bu altmıı gürıO 
çıkarırsak, geriye 300 gün kalır• 
Demek Şakir efendi senede 3 o5 
gün ve günde on ikiıer saat çıı' 
lııır. Bir de size gelelim: Senenitl 
92 aününüz, üç ay mektep tatil' 
leridir. Dokuz ayda 40 günde 
Cuma tatiliıı4 O gün perıembe ve 
pazartesi yarım aün tatilleri· 
1 O gün k. sani tatili ı O ramazat1 
ve bayram . 7 ııün milli bayraf11' 
lar. 16 gün de hastalık ve saire 
sebebile yaptı~ınız gayrı melhıt1 
tatiller.ki senede 215 gün eder• 

Bunu 363 ten çıkarınız, ge· 
riye 15 O gün kalır. Halbuki siı 

günde 8 ıaat çalıııyorsunuz. Şıı' 
kir efendi 12 saat çalıııyor. De' 
mek ki ondan üçte bir nispeti( 
de az çalıııyorsunuz.Bunu da ı60 
günden çıkarırsak senede 1 oO 
gün kalır. 

Görüyorsunuz ki , siz Şaki' 
efendiye nispetle çok az çalıııyor' 
sunuz ve çok zamanlarınız bOf 
kalıyor. 

Muallim bir hakikati itiraf e· 
denlerln sami:nlyetile gülümıedl· 

- Hesabınıza tefekkür ede• 
rim, dedi. Fakat boı zamarılı" 
rımda nasıl çahıabillrmi? 

- Aileniz kaç ktıidir ve Jc&lf 
yaıındalar. 

- 35 yaıında bir z~vceDlı oJt 
yedi ve beı yaıında iki kız çocıJ' 

" ğum ve on beı yaıında bir erJce ıı1 
çocuğum var oğlum ve büyük J<ıı1 

mektebe gidiyorlar. ,,. 
-Güzel, timdi siz boı zaırıa 

larınızda bir ticarethanede Y"ıı 
ve hesap itleriyle oğraıır ve ıırd;. 
kırk lira kazanabilirsiniz. Ze"' 1 
nfz günde iki saat dikit ~ık;lc 
ve ayda 15 lira alabllfr • .fJt.1Y d 
kızınız mektept~n sonra gnıı e 
- - 1et 
uç saat makine ile çoraP 0 

1 ııf. 
v~ ayda 15 lira alır. o~ ıırıfllc 
hır ticarethanede çalıtır ve 

Maarif itlerine bilhassa bu 
aene pek ziyade ehemmiyet ver
mek kadirşinaslığını gösteren ismet 
Pa~anın , Maarifin temeli olan 
tabiliği kurtarmak çarelerini deJ 

Komitenin muahhar lçtima
ında nazarı itibare alınması nla
zım gelen karar suretlerini tanzim 
etmek ve bazı teknik mes' eleleri 
tetkik eylemek için mutaha11ıs
lardan mürekkep bir komite ter
kli edilmiştir. 

İspanyada sansürün ilgası 
Madril 7 (A.A) 

Jltl' 
sene 15 lira, sonraları ~O e 
alır. Böylece ailenizin bütçe•::., 
ayda 95 lira inzımam eder ve j 1,,.. 

günkü aylığın iki miıUnderJ 8 
t bulacaklarına emniyetimiz vardır. 1 

Kitapını: okumak ve kitapçısız kitap I 
olamiyncağı ıüphesizdir. I 

ARiF ORUÇ 

Reuter Ajansının istihbarına 
nazaren birinci komite kravezör
ler ve torpito muhripleri mes' e-

Mr Bereguer gazete mü
dürlerinin sansörnn ilgası hak· 

kındaki taleplertni müsait su
rette karıılamıştır. 

l 
E~e 

asını ailece kazanırsınız, ıJc• 
"'l yı bir og unuz kazandı4ı para Jtlfl 

tirse, 20 yatında, hem bin Jftıt 



8 Şubat 

Bir mütehassısın İktısat vekaletine verdiği layiha 

istihlak ve kazanç vergilerini sak
lıyarak defterlerini yanlış tutanlar! 1 

Tarzı lntaları birbirinin ayni 
oldufu halde ıahiplert batka bat
ka milletlere menıup olan bina
ların flatlarıba huıuıl tarifede 
birbirinden farkla teıplt edenler 
bu kumpanyalann müteha1111la
ndırlar. 

Nukudu mevkufeden para lı
Ukraz edenlerin prim farklarını 
zeylnamel dahili ile zimmetle
rine geçirenler bu kumpanyalar
dır. lıtanbul defterdarbiından 
alınacak mala.mattan anlatılacai• 
Gzre lıtlhlak ve kazanç veratlerl
nl ketmetmelerlnden dolayı nam
lanna on binlerce ceza tahakkuk 
ettirenler Te kanunen tutmaia 
lllecbur oldukları Türkçe defter
lere kendilerince matlup tarzda 
bılbaısa tutulan Franıızca defa
tınn hullıa11nı kaydedip defabrı 
aalreyi hep F ranıızca tutarak Hü
k6met memurlarının hakkile tet
kikat icra etmelerine mani olan
lar bu tlrketlerdlr. lıttllk vesile
•lle muamele ve kazanç vergile
l'iııden ketmettlklerl mebaligın 
lldktan hakikiılnln mey4ana çık
~aıı için tetkik memurlarına 
hl, hır defter ,aıtermlyen kum
.,._,alar bunlardan biridir. Ma-
1'\azab anlfenln mahza hakikat 
olt:uta bu ıtrketler nezdinde ke
lllali ciddiyetle ve mutlkAfane ya
Palacak bir teftlt netlceıi derhal 
Zlhlre çıkacakbr. 

Merbut] SonRat gazeteıinln 
maktuundan ve ılgortacılar dai
rel merkezlyeılnln : 8 7 numaralı 

10 - 7 - 927 tarihli zaptından an
latılacalı üzre ahvallerinden bir 
ne~e bahıetUffm ıfıorta tir
ketlerinden birinin teklifab veç
lılle eauen dahilde kalan kaydiye 
•eıalreden tenzlllt yapılacatına 
Primlerden tenzlllt yapıldıiı 
takdirde talimatnamenin 1 O uncu 
llaaddeıl mucibince kaydiye ve 
'-mi mukavele kendllliinden 
._lacafı cihetle evvel emirde 
"-nce atden primlerden tenzl-

Hayret! 
ti o .. 

Bu da sui istimal imiş 
Bundan bir iki aGn evvel 

.\bduU.b efendi lımlnde btr köprü 
lalıallcWn itini billrinlt ve vazife
den &J'ftlacaiı 11rada 6zerl aranır-
kea cebinde G; kurut çıkmııtır. 
itte bu tabılldann yaptıgı tabıı
llttan tıç kurut ıullıllmal etUll ... 
için l derhal vazlfeılne nihayet 
••rilmltUr. 

futa Mrm&J•I ohu hem de bet 
MDellk ameb bir tecrGbe kazanır. 

Garilyomınua ki hesap çok 
1adedlr ve ben Daaa1'17elerde 
deltltm. Fakat bu 167leclqtm1 
yapabilmek için bir Amertkab 
kafua tatımak lbunclır. 

Orada, nnıtnlerln ÇOcuklan 
bile mektepten hariç aaatlertnde 
çabtırlar, hatta ıazete satarlar. 

Bu, hiç ayıp delildir. Amerl
kada yalnız bir tek tey ayıptır : 
Boı oturmak ! 

itte azizim, ılzl ve bütün 
meılekdqlannızı lktııadi hasta -

bktan kurtaracak bir reçete, ki 
her zaman ve her yerde yaptı
rabiliralnlz • 

Muallim beni dikkatle dinle· 
dl ve 16zleri yep )'enl bır ümidin 

P&nlt11lle dolarak cevap verdi : 
Hakkını• var. 

K.X. 

llt lcraıı evTelkl tarife mucibin
ce lttiıallnde bir ahıap bulunan 
iki katlı klrglr bir katlı ahtap 
bir bina binde on üç buçuk flatlı 
ıigorta edlldlli halde kezalik it
tisalinde bir ahtap bulunan ta
mamen ahtaP bir bina binde on 
bir buçuk flatla ıigorta edilmeıi 
gibi tezatlara! yeni tarifede mey
dan verilmemeıl. 

Reıml menfaatlerle husuıi 
tarifeye tabi bazı mebani, yerli 
maden kömürleri, barut ve me· 
vadı infilaklye, sabun imalatha
neleri gibi yerli mahsulat ve ima
lathanelere vazolunacak fiatla
rın bunların lnkitaf ve terek
ktlerine mani teıkil ede
cek surette yükıek olmasına dikk
kat olunmaıı. Bazı müe11eıatın 
lehine ılgortaları yeniden troıt 
ıekline sokacak mevadın tali
matnameden kaldırılması mena
fii umumiye lktız~sından o1duğu
nu yirmi üç senedenberl sigorta
cılık Aleminde vezaifl mühimme 
der'uhte ederek ve ılgortacılar 
dairelmerkeziyeıl reial sanılı-

iından bulunarak elde ettlllm tec
rübeye lıttnaden ve ilk Türk 
ılgortacı ııf alile Hükdmetl ldile
mlzln piıl tetkikine arzederlm. 
, Sigortacılık Aleminin iç yüzünü 

böyle tahriren anlatmağa imkln 
olmadığından lngillz (Kanunları) 
muhtelif çalıtma ıiıtemlerl tmü
kerrer ıigorta mukaveleleri, tari-

feler ve bahusus rüsum tekalifi de•
letin ketmolmaması ve def atfrln 
kolaylıkla teftiiti için tespiti icap 
eden usuller ve buna mümasil 

mesaili ıalre hakkında nef'i memle
ket ve ahali için izahat ltaıına 
maalınemnunlye amade oldutun
dan tarife komiıyonu rlyaıeUne 
müracaatını veçhlle fiatlar teıplt 

edilmeden evvel bir kerrede maru
zatımın dinlenmeıi huıusuna mü
saade buyurulmaıını istida eyle
rim ef endlm hazretleri 

( Devamı var ) 

M. Fokas 
.. i=o-t•· 

Bugün Atinaya gidiyor 
Muhtelit mübadele komlı· 

yonu Yunan bey' eti azaıından 
M. Fokaı bugün AUnaye gi

decektir. Haber aldıiımıza göre, 
M. Fokaı ltlllf hi.ııl olan nok
talar hakkında hük(kmetlne 
maldmat verecek ve halli icap 
eden bir iki nokta hakkında da 
ıon talimatı .aldıktan ıonra bir 
haftaya ka.dar avdet edecektir. ---.__ __ 

Anadoludaki Yunan 
emlaki 

Eabak Maliye nazırı F alk NGz
het beyin rlyaaeu altındaki ko
mlıyon taktlrl kıynıet nıuamell
tını tamim etmekle nıeıauldGr. 
Komlıyon muavazaya dahll aay
n mGbaclll emllkin kıYmetlerlnl 
taPo kayıtlanna a6re takdı d -
yor. re ı 

Anadoludakı Yunan enılAkı
nin ziraat bankaıı ta f d 

ra ın an 
müzayedeye konulmaıın k 

a Ya ında baılanacaL:tır. 

Tütün aleyhtarlığı 
Muallim mektebi T.üUin dGt· 

lllanı komiteaı nıeıalıl neuce
ıtnde 18 kltl)'f tütGn içmekten 
vaz ıeçlrmittir • TüUin dütnıan
lıfı hakkında Mazhar Oıman 
b. tarafından tekrar bir konfe
r&lll verllecekur. 

YARIN Sahife 8 

Türk T ahiler müşkülat içindedir, istirhamedilenler! 
( 1 inci sahifeden devam) 

tur. Billhere lıtanbula gelmiı, 
fıtanbulda hilifeUn bulundufıı 
bir zamanda, meıhur zafer kiıa
belerlnde netrettlği makalede : 
"Ben Alemi lali.mı gezdim, biitün 
is lam alemi 1stanbulu ve Ha lif eyi 
tanımıyor. Bu llemin tanıdıfı 
Ankara ve Muıtaf a Kemal haz
retleri dir.,,. • . . .rtbl 

tehlikeli neırlyatta bulunmuı
tur ki, bundan hır müddet ıonra 
ki, Ağa hanın hilafet hakkındaki 
methur makaleılne daha evvel-

den verilmif en güzel bir cev~ptır • 
Bllahere cumhuriyet lnkıllbına 
ciddi neıriyatile yardım etmit 
ve yeni harflerin kabuliinde Ma
arif vekaletinin emriyle tabettl
ii mekt~p kitaplarının okunmall 
men' edildiğinden dolayı külliyetli 
ve b6yük bir ziyana duçar olmut· 
tur. 

Memleketimizde yeni harf
lerle baıılan ilk ( Alfabe ) yl 
Naci Bey tab etmiı ve bu alfa
benin mukaddemeılnde biiyük 
(Gazı)ye ıu hitabeyi neıretmiıtir. 

Bıiyük rehbere 

"'Türke iltlklilfnl, hürriyetini 
ve yaıamak kabiliyetini veren 
ıen, bua(ln de ona hakiki irfan 
yolunu açıyorsun. 

Senin ibda ettiifn yeni 
harfler, milyonlarca Türk hal
kının, köylüıünün ve itçlılnin 
gözleri karıııında (yazının) eı
rarh karanlıklarını dafıtacaktır. 

Sen Türk çocuğunun 6n0nde
ki uçurumları doldurdun. Ve 
lıtiklalin meçhul yollarına doğru 
atacağı adımlann aellmetlnl 
temin ettin. 

Bu harfler, ıenln en büyGk 
heykellndtr. Biz, bu naçiz eıerle 
o heykelin temeline küçük bir 
tat koymuı olmak ıerefin,i be
nimıiyoruz. 

Müıtakpel Türk irfanı bu 
heykelin semalara müteveccih 
parmağmın tıaret ettiği yolda 
yürüyecek ve f aıılaıaz ylikıe
lecektlr!,, 

lki ıene evvel bu Neırtyat 
evil Anadoluda 250 ye yakın ba
yi ve kitapçıya kredi ile kitap 
aevketmekte idi. 

Tabilerin vaziyeti 
lıtanbul tabilerinin mGhlm 

kıımı mektep kitapları tabettik
lerinden maarif V eklletınln he
ıapsız .emrine kurban olarak 
elim bir vaziyete diiımüılerdir. 

Vekllet 0 vaklttenberl bu yan
lıtlığı tamir edecek yerde bir ta
kım boı vakitlerde bulunmuttur. 
Tahkikatımaza ııaıaran bu tabiler 
içinde çok ıel'lllayeli ve Muıevl 
b k 1 f.tlnat eden (bıriıl) an a arına 

1 vardır ki büUln tabilerin mahvo. 
maaını ve kendfılnf n yalnız ve 
raldpılz katnıaıını lıtedllfnden 

Vek&lele : ziyan ~o~tur ' 
tabilerin paraya ıhtıyacı 
yoktur. Gtbl thtaratta bulun

muttur. Vaziyet ınala.mdur. 1 
N _. yedi aJ evve 
acı Kaıımbe1·0 t buh· 

netretu~ı(N r1yat ve matbua 
• eı rd " 1 dill vaki • ranı)Gnvanh ete e aoy e 

obnuttur. yani Tiirk tabllerini~ 
elleri koltufunda kalmıı Tiir 
matbaacılarınm çofıı bıuk bir 
hale ıelmit' Anodaluda birçok 
kitapçılar itlerini terketmtılerdtr • 

Bunlar lveıalk ve deliil ile lıpat 
edilir bir kaziye olduiundan bu
nu 1eddetmek ımkln haricinde
dir. lddiamw her zaman lıpat 

yurdu ) müdürü Naci beyin bat 1 
vekil Papya yazmıı oldutu ve 
neırinf lıtedlfi açık istldanın ıure 
tini aynen atafıya dercediyoruz: 

~1uhteren1 Başvekil Hz. ri 
Matbuat Ye netriyat lleml

mizln, bilha11a mektep kitabı ta
bilerinin ve bu arada müe11eıe
mizin içinde bulunduğu buhrana 
dair, zati devletlerine müteaddit 

arızalar takdim etmiftlm, Ali hnkn
met itleri arasında, bu arızaların 
zati devletlerinde uyandırdığı a
lakanın derecesini öirenemedl
ilm cihetle, evvelki maruzatımı 
tekit etmeme müsade buyurma
nızı dilerim. 

T eıis tarihi itibarile memle
ketimizin en eski ve eserlerinin 
hem kemiyeti, hem de keyfiyeti 
itibarile en büyük kitap evi olan 
müe11eıemlz, bilha11a Milli mü
cahedede ve tnkillpta, nefriyat 
itibarile daima öne atılmıf, hatta 

bazı tehlikeleri bile göze aldırmııtır. 
itilaf devletleri iıgali esnasında 
"'Zafer kitabeleri,, ismindeki eıer 
ve kara kuvvetin hükümfe~ma 

ldufu ıırada da (Türkçe kur anı 
:erim) ile ıapka lehinde "'İman!\ 
teıallut,, fsmindeki eser de bu 
cümledendir, 

inkılaptan ıonra Cümhuriyet 
kanunlarını gayet ucuz netlr ta-

d n ilk Latin alf abeıi ve mime e , 
"d f asına dair eserleri çıkaran 

mu a a . h 
h t büyiik Gazimlzın a· 

ve ni aye . b-t-
it ve memleketın u un 

yatına a ht 
1 bü •klerinin intibalarını mu ev 

yu . li i de hem Gazinin hayatı iıım eser 

A h m T6rk harflerile neı-rap ve e 
reden, mileı ıeıemlzdir. 

Memleketin bu en eıki ve en 
büyük netrlyat evi Maarif veklletl

nin bir emrtnd~n dolayı, bus: 
en had dereceılne gelen ııdde 
bir buhran içindedir. 

M rff veklletlnln emirlerine 
aattili için buhrana düıen itaat e · 

i hükumete kartı 
mile11eıem z, d 
vaztfeıinl yapmaımm doiru an 
dofruya kurbanı olmuıtur. 

Y 1 Maarif vekaleti, 1928 an, d 
l Haziran ve Temmuzun a 

aeneı k b lü rife· (TOrk harflerinin a u a 
ılnde) ~azetelerle milteaddlt ta-
mimler netretmlt ve demlttlr lı: 
•Mektep kitabı tabileri, mektep 

l Arap harflerile netre-kltap arını 
ki Ve Yalnız, basacakları dece er 
l d Litin rakamları kitap ar a 

kullanacakbr. • 
Biz bu emre ıüpheılz itaat 

d k mektep kitaplarını eıkl e ere 
harflerle ve yalnız rakamlarını 
yeni rakamlarla baıbk. 

Naarif vekiletl, bir ay geç
meden bu emrin tamamlle zıddı 
dlr diler emir daha verdi ve o 
aene mekteplerde tedrisatın ta
mamile yeni Türk harflerile yapı-

lacafını bildirdi. 
Sermayemizin en bnyiik bir 

k Yabrdıfımız o kitaplar 
ıımını 

h ld Serma,emlz nlıpetlnma vo u. 
de de borçlandık. Hiç te bize alt 
olmıyan ıebeplerden dolayı elim 
bir vaziyete düıUik, peritan olduk. 

O zaman, tabii olarak hükii
" caat ettik. Maarif ve· mete mura 

N ti b Y merhum mektep kili eca e 
kita ları tabilerine tazminat ve

p 1 detti. Vefatından ıon-
receğln va d 

h 1 fl Vaııf beyefen i, ayni 
ra, a e O d 
vadi tekrar ettiler. n an ıonra 
da bizi i1JDldln ıerabı içinde oya· 

l ak felaketimizin uçurumları
ıyar 

na daha çok batıran birçok zımni 
yardım ve tazminat vaatleri aldık. 

etmeie hasır bulunuyoruz. 0 umandanberi matbuatta bile 
Bu veılle ile (Tlrk aetrffat 

bundan mükerrer defalar ve az 
çok kat'i bir lisanla babletttler. 

Bu vaatlerin hiç biri ya11lmatb. 
Bugün bilttln ıerma7-ls 

Maarif VeklleUnin emri yilzOD
den mahvolmuıtur. Ayrıca b6yôk 
mikyasta horçlandık •• bu borçla• 
rımızı 6demekten lclzlz. 

Avrupanın en medeni kaa11a· 
larını neıreden Türkiye Chlla11rl
yeti hükfJ.nıeu bizzat o kaauala
rın hGkümlerlne mGnafl bir ha
reket tarzı ihtiyar etmlyeceflae 

kat'iyen eminiz. Herhanıi blrialn 
ihmali Yiiziinden diler ltlriala 
zarara uframaııaı &letn 

medeni kanunumuz mukadcleı 
lnkıllbımızın eıerldl r. 

Hükdmelimizln bu zararı taz
minden Aciz [ olduğunu hllaeydlk 
büyük felaketimize belki Hamly
yeten katlanırdık, fakat maarife 
her tekilde ve ıemabatle dal
ma yardım eded hGkGmetla tef
katil nazarlarını bu en mafdur 
tabi ııdıfına da çevlrmeıial bek
lemek hakkımızdır. 

Batvekil Hazretleri! yalaaa 
bizim tahıl hayatımıza detti 
memleketin irfan nayatllla Ü 
taalldk eden bu meı'eleaml• tet
klkını emir buyurmaaızı ve haki
ki vaziyetin teıpltile, bu acı bula· 
rana bir netice verilmesini payaa
ıız tazlmatımla beraber an •• 
lıtlrha:n ederim efendim. 

Türk Nqriyal gttrdf! 
müessis/erinden JliJl.üri 

NACl KASIM ----·--··---- --·----
Galatasaray da 

ıl c ıc 

İktısat ve tasarruf hak-
kına konferans verildi 
Konferanı Rlonunda lkb1at 

ve taıarruf hakkında iki bale
ranı verılmııttr. 

Liıe Rlonunu keıff bir hallı 
tabakası doldurmuıtu. 

lık evvel Münir bey kClnl1e 
çıktı. lktııat hakkında uzun btr 

1 konferanı verdi. Münir beyden 
ıonra Cevdet Kerim bey ele bir 
konferanı verdi. 

Cevdet Kerim bey bu konf .. 
ranaında naıd lkbsat ve taaa,. 
ruf edeblleceflmlzl ve ln,tl· 
tere hükGmeUnfn yerli mab kul• 
lanmak için ne atbl t91ebbcıılercl• 
bulundufunu anlatb. 

Konferanılardan aonra halk 
yerli mallar "ratılnf rudt. 

Bu ne rezalet? 
Dan l'ece gene aaat 1 ı 1 

yedi ıeçerken elektrikler lttr
denblre a6ndQ. Matbaalana •• 
aece çalıtan nıGe11eqtın n 
keılf çalıtbfı bir zamanda it 
biraz akıadı • Eaaıen bu elektlrlk 
itleri 6tedenbert bu tekilde ıtdl· 
yor. 

Bu nıünaıebtle ıoruyorm ki, 
bu itlere bakan ve allkadar olaa 
bı r yer yok mudur? 

Her halde bu ıual cevaflı• 
bırakıla~ak ıuallerden olma1a 
gerek!. 

-----wlfi'..:O# 

Müstantik Hikmet B. 
Adliye Veklletlnden sel• 

bir emir 6zerlne ve mabkemel 
temyiz kararile miiıtantlk Hik
met Beyin davaaı Buruya aak
ledllmittlr. 

Hikmet Beye lınat olunu 
lğf al ne wıtaJcabk ne ele Ati
li ye VeklleUnl lifal mablyeUade 
delildir, 
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-.-----~ Her hakkı Mahfuzdur .. c'f'~---- şenlikler yapılıyor yüzünden ,-: .. dün çok feci 
l Beynelmilel Müsabakada yu- bir Cİ nayet Oldu 

nan güzelinin Mis Avrupa tlAn 

l\1ondros n1ütarekesinin 
ilk günleri 

Harbı umuminin son günleri 
idi. Cepheler hozulmuf, memle
ket dahilinde fırkacılık hissiyatı 

ale•lenmiye yüz tutmuıtu. için 
için devam eden nlfakcuyan• ha-
re ketler mühim tehlikeler kar
ıısında bulunan zavallı vatanı 
izmihlale ıürüklüyordu. 

Herkeıler Mondros mütare
kHinln akit ve imzasını vaziye
tlmlzln müphem noktalarını bil
mek istiyorlardı. Hele Yunan se
f alnlnln kara sularımıza girmiyece
ğine dair verilen temfnat!ağızdan 
aiıza dolaııyordu. 

Bir ıabah Marmaranın açık 
mavi suları garp medeniyeti diye 
ba~ıran barbarlara melce olmuı
tu. İıtanbul limanı, derme çatma 
bin bir çeıit askerlerle yüklü 
eemilerle dolmuıtu. lıte o gün 
her ıey bitmif ff itten geçmlıti. 
Zavallı lstanbul, bu güzel ve ta
rtht ıehlr bütün abidatile dütman 
eline aeçmlıtt 

Memleketi böyle müvkil ve 
elemli dakikalarda harbe sokan
lar çoktan firar etmiıti. Bir kaç 
aün içinde ıehre çıkan tıgal kıt
atı yavaı yavaı her yerde yer
leımtye baılamıı kapitölasyonlar 
teıtıt edllmiı, milletin eline de
mir zincir vurulmuıtu. 

Beyoilu ciheti mavi beyazla 
dolmuıtu gayrı miislimlerin her 
yerdeki coıkun harekatı müslü
man Türklerin kalbini sızlatıyor
du. Az vakıt içinde dahilde fitne 
ve fesat bat göstermit. Hürriyet 
ve itilaf canlanmıı, İngilizlere 
muhip olalım diye bir cemiyeti 
fesadtye teıekkül etmlftl. 

Hlsalyatı mllllyeden tecerrüt 
etmif bir kaç vatansız itilaf ordu
larını alkıılamak, onlarla tefriki 
mesai etmek için hazırlanmııtı. 
lıte: bu feci gün İstanbul baıtan 
baıa ecnebi bayraklarına ıarılmıt 
her ga.y,rı ..müslim Ermeni Yunan 
paça•raları aıılmııtı. 

Vatanın böyle felaketli za
manlarında Şiılidekl han~ıinde 

büyilk bir mücahit büyük bir 
fhalaakAr Anadoluya geçmek, va
tanı kurtarmak için ieceli gün 
düzlü dütünüyordu. Bu dütünce
ılni kuvveden fiile isal için de son 
kararını vermitti• Evet vatan 
ıneıguldü ! 

Adana ve cıvarı Fransız müı
temUkesf, vllAyati ıarkıye Eerme

ni bu.tcesl, Garbi Anadolu İtalyan 
gözdeıl, Karadeniz havalisi Pun
toıçuların faaliyet merkezi idi. 

Vatanın, matemli halini bu 
kadar ağır f ecayle sahne olmuı 
aören ulu Gazı daha ziyade ta
hanunül edememiJ heman Ana
doluya geçtvermiıti. Müellim 
mütarekenin üzerinden bir çok 
ailnler aıeçiyordu. Ekalliyet kadın 
Ve kızları çoktanberi bekledikleri 
~allaklrlarına ka vuımuılardı. 

anun yok, adalet unutulmuı, 
fogal kumandanlarının diktatörce 
emirleri harfiyen taıplk edllmtye 
baılanmıotı. Elhaaı\ keyfi icraat 
her ıeye hakimdi. 

Bir kaç vatan11zın teırlkl me
ıalaile her ıeyl öğrendiklerini 
zanneden ecnebiler harJmlmlze 
kadar el uzatmak cür'ctinl bul
muılardı. Müteakıp günler, feca
atle. vahıetle, aıarp emperyallz-

minin doymak bilmeyen ihtira· edilmesilenetlcelendiğinl yazmıı- Kızıltoprakta Reşat bey isminde bir genç hen1 evli bir 
satfle geçiyordu. tık. kadın olan F eJ1za ver hanımı hem de kendini vurdıJ 

Vaesefa ki : Bu hal artık ta- Güzeller Nia ve Kan ıehirleri-
hammülsuz bir ıekil almııtı. Her ne gitmltler ve yapılan ıenlikler- Kızıltokrakta oturan Rlza Bunun ftzerlne Reıat 8. fe1') 
kes ne ôlacafını ıaıırmııtı. de bulunrnuılardır. ' beyin 18 yaıındakioğlu Reıat kom- zaver hanımın evine ıfrmft ts• 

Müstebit Padfıah ve hempa- Avrupaya güzellik kraliçeat ıuları bulunan bir Doktor zevcesi bancasını çekerek biçarenin öte• 
ları ecdatlarının birer maktel olarak Yunan güzelinin intihabı Feyzaver hanımı ıevmiıtir. rine iki defa ateı etmif kaııtsr 
haline koydukları sarayın yal- Yunantstanda büyük bir meserret Feyzaver hanım henüz genç içinde yere sermiıtir. 
~dızlı salonlarında saltanatlarını uyandırınıt her taraf donanmıı- bir çocuğun kendisine karıı göı- Reıat bey FeyzaveJ' hanınt1 

•sürmek; beyliklerini idare ettir- tır. Baıvekil M, Venizelos güzeli terdiği alakaya ehemmiyet bile vurduktan sonra tabancayı bef 
mek için bin türlü fitne ve feıat- telgrafla tebrik etmiıtir.I vermiyerek tiddetle reddetmiıUr. nine sıkarak intihar etmlıttr. 1 
la pek çok Tatandaılarımızın ha- ------ Reıat bey henüz tecrübesiz Tabanca sesine koıanlar ıteı• 
yatına hateme çektirmeyi kendi- Bahri konferans hakkında bir çocuk olduğundan Feyza ver bey ile Feyza ver hanımı feci bit 
lerl için bir ıeref addediyorlardı. bir n1akale hanımın kendisine karıı lakayt vaziyette kanlar içinde görrnar 

ınaı'liz nufuzu digver mu-ueflk- M ) kalmasını infialle karıılamııtır. lerdir. • . oıkova, 6 ( Huıusi 
lere nazaren o kadar ileri var- İzveıtiya gazetesi Londra kon- S b h k * ~ l(. 
mııtı ki : Nereden geldiklerini a a a arşı gel demiş! Vinçin denıirine çarpnıtŞ 

fer ansı hakkında uzun bir makale 
kendileri de bilmeyen saray Evvelki gece geç vakit Galata- Kuruçeımede kömür amele' 

yazmııtır · t J l menıubini aralarına almıı, da ıarhoı olan ranlı Hacı Hasan sinden (Torniç} dün zmJr vapll' 
zevkü ıefahat içinde ıarhoı et- İzvesttya'nın fikrine göre bu Kemeraltında Sürpik dudunun rundan kömür çıkarırken baıın• 
mifti. Yalnız bu mahıer iünlerin konferans gelecek harbin zamanı umumhanesine gitmiı kapıyı aç- vlnçin demiri çarpmıı ağır suret 

de, bu kıyametin koptuğu dakika- hakkında bir fikir verecektir. madıklarmdan tekmelemeğe ve te yaralamııhr. 
larda Türkün kitabı mukaddes l\'luhaf azakarlar müca- camları kırmağa baılamııtır. Asabi hastalık yüzündetl 
gibi bildiği bir hakikat vardı. O d 1 Umumhanecl Sürpik dudu 

d k e eye geçiyor pencereyi açar•k: Kasap 1ıyaı mahallesinde otd' da büyük gazinin gi er en ar- "" 
kb - Londra, 6 _ Ka yavruın ıen ne ku· ran Topçu mektebinde mull~-

kadaılarına söylediği te ir cum-
lesi idi. Vatan kurulacak onun Muhafazakarlar amele fırka- durmuı aırksın, kompiledir, Tevfik efendinin valdest 60 1'. 
azmi, onun imanı, onun noktal sına kartı mücadeleye hazırhmı- burası Eminönü tramvayı değil- tında Hatice hanim dün kendııti 
nazarı çok harimdt. Vatanı kur- yorlar. Sabık Baıvekil M.Baldvin dir, kompile deyonam adlayı ver, kuyuya ahrak intihar etmlıtlr: 

Colisoumda irat ettiği bir nutukta yahut ti reni bekle sabaha kartı Hatice hanımın cesedi kayıt' 
tarmak..... h ı ~ 

tktısadi sa ade lngiltere ile do- iel! demlı: Acem Hacınının dan çıkarılmıı aeabt haıta ı 
İstanbul İşgaline nasıl minyomlar arasında daha sıkı bir atbğı btrltaı Sürpik dudunun ba- neticesi intihar {ettttt anlapJdı· 

karar verildi ? tıttrak temini tavsiye etmiıtir. tını yarmııtır. ğından defnine ruhsat verilmff 

335 Senesi ilkbaharının tatlı Kaybolan ceneral Mecruh Sürpik dudunun feryadı tir. 
üzerine Acem Hacı yakalamıı Amnıa da sertmiş 

bir akıamı idi · Cağaloğlunun Parla, 6 ( Hususi) ayıldıktan sonra mahkemeye ve-
münzevl bir köıesinde selameti Kaybolan Ruı ceneralı Kutye- rilmlıtlr. 
memleket için toplanan (M.H.) pofun izi hala hulunamamııtır. b k 
cemiyeti azaları arasında bulu- Sa 1 alı kaçakçılar 

Rus sefiri M. Dovgalevski Kut-
nuyordum. Duvarları Yunan me- , k Galatada oturan meıhur esrar yepof mes elesı hakkında hü \ime· 
zalimini teıhir eden foto~raflar- ve kokain kaçakçılarından Yu-tine uz.un bir rapor göndermiştir. 
la dolu bir odanın penceresinden nanlı Orofo Niko hamal Apostol 

T h• Raporda Pariste hüküm ıüren 1 1 
dııarıyı Seyrediyordum. ari 1 ve Yaninin ıtanbul ile ıkende-

1 heyecandan bahsedilerek kendisi- d 
minarelerin arasında kızıl rengi e riye arasın a esrar, Afyon ve ko-

ne üç ay kadar mezuniyet verilmesi k 
batan güneıi gördükçe bu günün kain kaça çılığı yaptıkları Polis 

d istenmiıttr. d 
de zayoldutuna nedamet e i- mii lriyetlnce haber alınmııtır. 

b , ............................ 8 
yordum. Civardaki evlerin irin- ~ unun üzerine evvelki gece 
den yükıek ıeall duvar saatinin ! 23 Nisan E üzerlerinde taharrlyat yapılmıı25 
beıl vurduiunu duyuyordum. Bir • • kilo esrar, yarım kilo kokain ve 
hiui kablelvuku mühlm tıler E «Çocuk Haftası» nın : bir miktar%da afyon bulunmuıtur. 
arifeılnde oldufumu ihıas ediyor- : ilk günüdür 5 Bunlar sabıkalı kaçakçı ol
du. Karnım acıkmağa baılamııtı. • ••••H••••••••••••••n••••' duğundan hudut haricine çıkarıla-
G~~ ~~~~~u~~~=~~=~~~~~~~~c~a~k~t~n~·~~~==~~~~~~ 
lar olmuıtu. yetil renkli bir otomobile dalmıı- Demek ki müzakerat ehemmiyetli 

Fakat hiç bir iünde.bu kadar tıtn· olacaktı. Aceba bu ehemmiyeti 
açlık duymamııtım. Yandaki İngiliz nsgerl kuınandanlı~ına ben gözlerimle ıörüp,kulaklarım-
odadan komite azaamdan (A) ait olan bu arabanın burada du- la ititmiyecek miydim! .... 
beyin sesini f1ltml1tlm. Beni ruıuna hayret etınlttlm. Köhne bizansın yıkık duvar-
çaAırdığını duymuıtum • Biraz Demekki artık kayb edilecek ları üstünde kurmak .,istedikleri 
sonra sebebi davetimi anlamııtım. vakit kalmamııtı. OlduAum e•in muhalefet saltanatım bir gün yık-

Erteıi sabah Hürriyet ve itilaf içinde ses seda keıtlmlıU. Bana mıyacak mı idik .•. içtima batla-
fırkasındaki mühim içtima hak- tahılı olunan mahalle girmlıttm. mııtı. 
kında malumat almafa memur T,ıpkı bir <tayyareci pilot gibi Miralay Sadık söylemif, ıöy-
edilmlıtım. hazırlanmıttım. Tek gözümü lemlt bunakça zırıldamııtı. Kö-

Fırkaya civar olan ( C) beyin bir çivi baıı kadar ufacık de- ıedekl kanepede oturan peyamcı 
haneıind• sureti mahıusada du- Uğe yerleıtirmfttitn· Alt Kemalin~birdenbire yerinden 
varlar arasında açılan ufacık bir Şimdi ortalı~ı tam manaalle fırladığını görmüttüm. Artık ıı-
delikten İtilafçıların , lçtimaını, görüyordum. BeyziYÜHekll yeıtl ranın ona geldiğini anlıyordum. 
mukarreratını, müzakerelerini Örtülü masanın etrafına çevrilen Her gün gazeteıinde yazdığı l&-
dinlemek, yapılacak ihanetleri hocalardan tutunuz da İngiliz~ hana yaprakları tabirini burada 
vaktinden evvel öğrenmek sure- togal ordularının İstanbul pollı tekrar edecek mi diye bekliyor-
Ule hareketlerini takip etmekti. kumandanı Makıevele kadar dum onun meftunu olduğu okuyucu 
Geceyi sabırsızlıkla geçirmittlm. dolmuılardı. Müzakere hafi bir larını buraya neden getirmediğini 
Ertesi sabah vakti muayyende (C) surette devam ediyordu. Hürriet anlayamıyordum. Balık Pazarın· 
b h i bl l fi 'hl 5 d k k- dan ta yemiıe kadar iki sıralı eyin anes ne r m sa r gı ve itilaf lideri a ı uçüçük 

dildi S 1 k dükkanlardaki Remezanlık Pe-kabul e m. aat ona ie me boyile iradı nutka savaııyordu. 
ldl Ctv rd ı lomo l l Yamı ıabahçı .Pastırma ve peynlr-

üzı e . a an ge en o - Arada. ıırada hası o an Sea-
d. li i ehi ı dif o ci a~aları Ali Kemalden ne bek-ibillerin ızı 1 ~ r § men er Y • lerl Sadı~ın seslerini bana iıttu-

1 d Ordu Arabaların çok- K l !erlerdi onun yazılarından ne an-
unu an ırıy . rmlyordu. Anlatılan Sa ona da-

d cek müzakeratın larlardı. Aceba onlara da kara-
luğu ceryan e e ha haıkaları da geliyordu, Ya-

l ı fazlalaıtırıyordu man ha.valisinde isUklaliyet mi 
ehemmiyet n d l - _' kitte hulUl etrnlştl, Saat tamaın vadetmi.+i'). lıtanbul böyle keı-
Acaba bu gün bura a nP. er goru- l 1 k ır• 

ki b k üç vardı. Böyle ngi iz uman-. k . d h k A d •ülecckti? ... Üç beı sarı ı una b me eı lçın e o~ulur en na o-
... danının da tıtlrak ettiği u içtima, d 
görüıtükten, konuıtuktan sonra ? lu da millet mG.cadeleılne evam 
neler olacaktı? neden icab etmioti ... • ediyordu. Gazi hazretleri Miıakı 

Bir çok tahayyülat tçerainde zaten birkaç giindenberl 'ga- Milli ilan ediyor lstanbulu tanı-
bunalmıo kalmı~tım. Yan pence- zetelerde iıaa edilen havadisler mıyordu. 
relerden birinden gözüme ili ten de bunu az çok ima etmezmiydi ? ( Devamı var ) 

Kasımpaıada Muharrem ef • 
nin hanına dün madam Ventur' 
gitmiıUr. Muharrem efendi kat"' 
sına çıkarak: 

- Buraya neye geldin!? Dl' 
yerek döğmeğe haılamııtır. 

Muh&rrem ef .Kavgayı ayıt 
mağa gelen Emine hanımı dl 
kızarak süpürge sopaıile baıı1'' 
dan yaralamııtır. Emine hanııt' 
baygın bir halde hastaneye g6' 
türülmüıtür. 

Ayıp şey: polisin başıo1 
yarmış 

Liman memurlarından Rıd~şf 
bey evvelki aktam aarhoı olar'~ 
Maksim bara gitmff, garıon AtJ' 
gele kızarak baıına bardak atd"f 

döğmeie baılamııtır. Rıdvan be11ıt 
tecavüzü poliı merkezine haP11 

verilmiı, kendisini mene gel~ 
komiser muavini Yakup efendiııl11 

üzerine hücum ederek attığı g~ 
fiteaile batını yarmııtır.. 

Bir bednıestin hüneri 
Taksimde oturan ıöfÖr Sab'; 

hallin evvelki gün ıarhoı ol•'' 
tı'' öteye beriye taarruza baılamıf 

11
, 

kendilini meneden polis Mohel' 
efendinin üzerine hücum· edet 
belindeki meçi koparmııtır. bf 

Şöför Sabahattin meçle ftf tı if 
lis efendiyi yaralamak fıteıı' eıt 
ise de elinden meç alınmıf bed~I· 
sarhoı polis merkezine götil 
müıtür. . 

Sern1a ''eler nıi iç etrı1ıŞ 
.J gıo· 

Beyoğlunda Glavanl sok:B 
6
,. .. 

da madam Cıpanın ot•Uııe }ıllt 
bıkalı randevuculardan sebtl Jı1' 
gitmiı parm~ındaki lOO 1ftB

0
,0 

elmas yüzüğü çıkararak lll
61

• 

üzerine koymuıtur. 1 bf t 
Sebahatın' yüzüf6 rneçhıl 

· .ur· 
kadın tarafından çalırıJ111• rftıt' 

1 nı• 
Sebahatin tüphes f:lıtı•' 

sermayelerinden Fatma, 
ve Mari isticvap edllrnlftlt• 



8 Şubat 

BEKTAŞlLiK-SÜNNiLİK ıı 
ŞİiLİK VE FARKLARI ! .. 

1 
'~ABİ, F~RSİ, ECNEBİ ESERLERİN TETKi-1 il 
'KINE ~OSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA, 

l§~~~_§·~ - 14-~~ , 
Hazreti (Ali )ilim ve fazıl arifi l 

b111 ıı1 ' auuı,bir zatı hakayık lktinah olup 
lcendiıince, lıllmın, tezayüt te· 
refü ıanından batka bir arzu ol
llıazaa da' Hatlmllere ve dlfer 
bazı aıhabı güzfnin arzularını red
dedemezdi• Hazreti (Oıman) da
hi ıabıklnl evvellnden, mülayim, 
halim, selim, mabçup ve mahpu
bülkuliip bir zatı memduhü11ıfat 
oldup halde kabileıi olan Eme
vllerin arzulanna ıeddolamazdı. 

lıte, Cevdet Patanın ehli siln
neUn methur kltaplanndan ter
cüme etliği (Kııaıı Enbiya) aında 
ela görüldüğü veçhile hazreti (A
li) bu hakkın kendlıine ait oldu
lunu, verirlerse alacaiını, hak
kını vermezlerse mücadele etmi

Jecefini ve müılümanların ara
ıına tefrika dOt ürmlyeceiini söy
lemiıUr. Ancak ıonunda demiı
tlr ki : 

- • Korkanm, ıizin bir kıı-
111.ınız elmmel ehli hillfet olur. 
TabUdlr ki milrat etUIJ bu fıkra 
lcencll hakkını vermf yenlere aittir. 
Hazreti (Alı) na11l (Ebu Bekir) 
in IDUhabmcla sabretti iıe{Oıman)-
da ela öyle yaptı. (Oıman) ın ve- 1 
fa tından ıonra ltUf akı ara ile in
tihap edildi il zaman ( Oıman) ın 
akrabaları bulunan (Ebu Su" f , yan,-
ın oflu (Muaw-iye) ve(Ebu Bekir)-
ln kw (Ayte) lıyan ederek Haz
reti (Ali) ye kılınç çektiler. 

Hureu (Ali) nfn '6yledfii ol
IDUflur. 'Eler vaktinde (Alinin) 
hakkı taac:lik edilıeydl ehli ferat 
kuvvetlenmez, ftUhadı fılltp ha
leldar olmazdı. Cevdet pata ehli 
•Gnnet ulemsıınm umumu ,;bı ka
~Jeyt yazdıktan ıonra, iti, mu
.:kenıeden hali kah yor. Diyor 
.... = "HazreU (Alt) lllm ve fazıl 
1q zab arifi billih idi. Fakat, ha
(' olsa idi, akrabaıı bulunan 

Hatim) in .a.Gncten cbtan 
~.. Halbuki bu mallha
~ hakikatle taban tabana mtbr. 
vuJle ki: 

Hazreu (Ah} habfe olduktan 
IOara Alı ffattmln remlerl bulu
nan (Talha) ve (Zabeyr) ki, ha::.u (Ali) nfn :rakın akrabaları 

(O.man)m, akrabalanna, yap-
ı:.~ bmJar da hazrett(All)den 

.; • Mldiyorlardı. Fakat, 

hazreti (Ali) halife olduktan ıon
ra bunlara: "Ben, ltl ancak, er
babına veririm.,, Diyerek değil 
(Talha) ve (Zübeyr) e kendi kar
deıl (Ukeyl) e bile memuriyet 
vermedi. 

(Ali) iılamiyet için nefıinl fe
da etti. Bekledi, (Oıman) ın ve
fatından ıonra intihap edileli. 0 
vakit. (Ebu Süfyan) ın vefatmdan 
aonra [Muaviye) gibi d l a ım ar, 
ona Jayan ettikr ve hakkını elinden 
a~mağa kıyam ettiler. Keza, ehli 
ıunnetin ıöylediği gibi Ali Haıim 
rlyaıet arzuıunda değildi.Hazreti 
(Ali) nin evladı, binlerce meza
lim gördükten sonra (Ebu Müsli
mi Horaıani) kıyam etli, Emevi
lerl tamamile kılıçtan geçirdi 
Hilafeti (Ali) nin evladına teklif 
etti. Bunlar; "Biz, hükiimet itine 
karıımayız." diyerek reddettik
lerinden (Epu Müılimi H.oraaani) 
hilafeti beni (Abbaıi) lere verdi. 

Netice; 

Şii diyor ki: 
"Sünni ile Şiinin farkı ıunlar

dır: 

1.- Şii; okur, dinler, mu

hakeme eder; iyiyi alır, kötüyü 
reddeder. 

2 • - Sünni ise; okur ge

çer, muhakeme etmez, iyiyi kö
tüden ayırmaz, her ıeyl olduiu 
gibi kabul eder.,, Şu izahatı ver
meğe :ınecbur oluyoruz. 

Tahlil ve mu-
hakeme: 

imamet meı' eleılnl tetkik et
tikten ıonra ıu muhakeme karıı
amcla bulunuyoruz. 

,... - Kur'an ve hazreti (Mu· 

hammed) bak mıdır' deill midir? 

Sünni- Elbette,(AI 
lah) haktır ve (Muham
me~J onun resulüdür: «Eş
hedu en la ilahe illallah 
Muh ' ammeden resulCıllah.» 

B.- Halifeden makıat ne· 
dır 7 

(Devamı var) 

Tefrika numarası : 8 
16rllnce tGphesız, amirlerine -
rlapor vereceklerdi. Bu ıuretle alçak herifler; mlllettn 
a eyhinde bazı ıüphel betine karıı ıuı k ıöz be-

l d 
er varsa d b 1 aıt tetebb.r.. 

on ar a :z:ail olmuı olacaktı. Böy: e u unmutl La uıün-
le nümayiıler, komitacılık b halde, mllleu:rTe net olsun. Her 
bncla f aya- rak etmek h zaburatına tıu-
b , aydalı feylermıı. Akıllı gibilerden a' b amiyet borcudur! 

lr adanı karda P tutınuıl .J_ 
etmezdi., ıezer' izini belit klkat, bu tel f arw. Ha-

Kara Kemal dııardan bırt e ~n 
1 
IÖrüımelerlnf 

Adada, aabık nı~~:t !ldye -:;:ru onlann samımı i~ emıı ollaydı, 
Beyle, Telefonla 16..A azıtü "o dvit mak için hır Ybt erine lnanma-
Aclada bir mlUn • "' • n an Saat dörd:e d:: bulamazdı. 
rendi.Onlar Teı!lapılacaiını ög- mal bey küç<ık ru, Kara Ke-

~~.-~len~eıı ı~:.:;~abekreıf- kendi tl~ketf a!.:~ı:!ar üzerinde, 
_,.. hlr teldlc:I e arıı yazdı M e ne, emirler 

• konUflD11tlar rint b;-~~~~rın, itlerini, g(lçle
·---..ıuu, clerbal, Darll-

YARIN 

Silalıların terki 1 s;nema filimleri 
>.~~ -

" Avyi ,, gazetesinden: 
Emnü ıelamet için müspette

minat elde edilmedikçe terki teı
lihatın bir hayal addolunduiun
dan bahtı F ranıız Cümhurlyett
nin Milletler Cemiyeti aabık mü
rahbaılarından ( ve Fransız Sos
yalist Fırkası liderlerinden ) M. 
Pol Bonkur'un mühim bir baıma
kaleıl bütün dünyada derin teılr· 
ler uyandırmaktadır. 

--.~··-

Bfrir.c: s.ı.hifeden devam 
ikinci derecedeki Filimlere bir ay
da: ( 15000 ) liradan ( 20,000 ) 
Ura ya kadar kira verilmektedf r. 

Şayanı dikkat olan bu filim
lerden mühim bir kıımının propa
ganda için yapılmıı olmalarıdır. 

Bu fflimlerle beraber Avrupa
da rağbetten düımüı, gayri ahll
ki fllfmlerin Türk ıinemalarında 
röıterilmek fıtendifi anlaııbyor. 

Poliı müdiriyetinfn bu gibi 
gayai ahllki filimleri mürakabe 
etmekte olduğu ıüpheıiz lıe de 

bazı ıinemaların yine bu kabil 
filimler ~ celbine çah~ıkları aala
ıılmaktadır. 

Hulasa, sinema filimleri, ma
kine vesair malzeme tezyinat ve 
teferruat için memleketimizde 
dört ıenede tam(22,245,000)lira-

lıbu müeaafr makale, lngillz 
Batvekilfnfn (M. Mac Donald'ın) 
mürevvici efkarı olan "Dally He
rald,, gazeteıinde " terki tesll
hatın ana hatları,, unvanı altında 
intitar etmit ve bunda evvelce de 
dermeytp olundup veçhile bü
tün dünja ıulhünün muhafaza ve 
temini için beynelmilel aıkeri 

bir kuvvetin Cenevre Milletler 
Cemiyeti emrine hazır ve amade 
bulundurulmaıı nazariyeıi tekrar mız gitmittlr • 
·ortaya atılmıt bulunuyor. Fransız Sinema fpt1la11 yüziinden 
rücülü M. Bonkur fikrini izah külllyetll paramız barice gittifi 
ederek: Böyle bir teklifin (mllita- gibi memlekette birçok aan'at-
1 ı ) llkk karlar da ftıfz katmaktadır. r 1 n te " i olunması ıade bir rf-

yakirbk olacaktır diyor. Çünkü Hele ( Beyoflu ) ve lıtanbul 
M.a.11 ti c cihetindeki bazı ıfnemalar 0 ayet 

11 e er emf yetinin emri altında 0 

bul k b pfı tutulmakta , gece gündnz unaca eynelmılel bir kuvvet 
bütün dünya emnü müıalemeti mütemadiyen dolup boıanan bu 
için milıpet teminat olup beynel- binalarda nezafete riayetsizlik 
milel ltimataızlıklan izale ve yüzünden çoluk çocuk mülevveı 
milletler beyninde emniyet zlh- havalar içinde ııhhatlerfnl boz
nlyeUnf takviye edecefinden o maktadır. 
vakit terki teılihatın kabil ola- Ramazan münaıebetile l~balep 
cafı kanaatindedir dolup boplan bu umumi yerlerde 

Me, 1ubahı kuvvete gelince bilhassa genç çocuklar hertürlü 
muhtelif ınilletlerin ayni niıpette hastalıklara maruz bulunmakta· 

lttiraki ıuretfle beynelmilel bir dırlar· ' 
kuvvet vücudageUrflecek ve mil- Grip, verem vesair sari haı-
letler ceınlyetl bu ıuretle bütün talıkların bu nezafetsiz yerlerde 
devletleri tebcltt edecek tehlike- dolaıtıfı muhakkaktır. 
lerden muhafaza etmek makıa- Hatta bazı ıinemalarda tah-
dlle bir nevi "Super Etat,, yani takuruıu, belde bulunduiu ıörill-
devletler ~ndt;, bir devlet dal- mekte, bir çoldaruun bacaldanaa 
ma mote,. z bulunacakbr. ~apıttınbmt olan klfatlarla kol-

Haıılı MCSıyö p. Bonkur mil- tuldarcl.kf doldurma otlan birer 
letler cemiyeti emrine dalma mikrop yuvaıı halinde bulunmak· 
hazır ve amade bir kuvvet bu- tadır. 
lundurmadıkça ~akik~ bir terki Şiddetle nazarı dıkkaU celbe-

teılihatın kabfl olnuyacafını ıöy- j =d~rfz. :z::ı 
ledlkten eonra iliveten " Franıa· · 
nın terki teılihat hakkındaki bOyilk ıfyaıl tahammilrat oluyor. 
noktal nazarı bu merkezde olup Bılhaıaa "Paul Bonkur,, gibi ma-
mllletlerf hakiki terki teılfhata ruf ıabılyetlerden atılaD bu fi- · 
ıevkedebllecek yegane tekHf te kirlerin beynelmilel münakatat 
budur,, diyor· mevzuu olmalan ve hatta yakın 

lıbu flkrf n yakında kuvveden mazide hayal kabiltıuien tellkkl 
fille çıkacaiı ve mllletler cemi- olunan b6yle tekliflerin de en 
yetinin yanD ordular ve donan- ciddi ıurette karıılanmaları mii
malar ile cliıten tırnafa kadar hlm bir badiıe teıkil etmektedir. 

ıllahlanmıt bulunmaıını göreceilnfz ,-••••••••••••••••••••••••..._ 
metkiiktür. fakat herhalde mösy6 • ÇOCl\K HAFTASI 1 
Bonkurun 111akaleılnden anlatılı- f 28 nisanda batlıyacaktır 1 

ki n 111iiaalemet eıaı meı- • • 
yor emn ll t k h d '-••••••••••••••••••••••••-' 
eleılnl fiilen ha e me uıu•un a 

fünun meydanına kotmalannı 
emretti. Qnuo, böyle kilçiik puı· 
lalarla emirler vermek adeUydl. 
y azdıiı kısa e111irlerf odacıaı ile 
!lrket dairelerin• gönderdi. 

Kendi de : - Ben mitinge 
aldtdiyoruın· Soran oluna b6yle 
16ylerıf diyerek odasını ter-n ••• 
kedfp aokal& cıktı· 

Saat dört buçufa dolru Da-
rülfGnun me1c1aD1na yetittl· Mey· 
dan, lfne atıl1& yere diltmlye
cek dentlebtlec:ek derecede kala
balıktı. itini gücünü terkeden 
halle ıul ka•t tetebbüıünü linet
lemek için darilfünun meydanı
na koımuıtu. 

I>Gkklncılar, zabitler, mek-
tepliler, ~murlar, her ıınıf halk İ 
meydanı dolduruyordu. 

DarOlfGnun balkonu tefne 
dallan ile bezenmit, balkonun 
Gıtllne de Gazi Paıanın tabii boyda 
fallı boya bir reaml uılmıtb· 

Kara Kemal halk ıçinde der· 

lemfı en öne ıeçmlıtl balkonda 
Darillfilnunlu gençlerden bazıla· 
rtle Kemal beyin pbıılannı 
tanıdıiı bir kaç zat vardı kim 
bilir ıazfnin yaih boya reımlnl 
ıörilnce içinden neler ıeçlrmfıU. 
Kollarında ( bazubentler ) ballı 
DarillfGnun talebeleri meydan· 
daW kalabahiı intizama sokuyor-

lardı. 
Mekteplilere, esnafa, halka 

ayrı ayrı yerler gösteriyorlardı. 
Kara Kemal .. B. balkonu~ tam 
altına düıen ileri aafa geçmlt, 
ellerini ka vuıturup beklemiye 

baılamııtı. 
Daha sonra kendi tlrketlerine 

mensup memurlar müdirler de 
onun yanına gelmiılerdl. 

Zaten Kemalin de istediği bu 
idi: en 16ze, çarpacak yerde dur
mak, orada nazarı dikkati üzeri
ne çekebilmekti. 

Mitingde bulunanlardan pek 
çotu, ıOpheılz, onu tanıyorlardı, 

dünkü spor hareketleri 
Don Takılm ıtadyomund& bi

rinci •e ikinci k6me muhtelitl, 
lıtanbulıpor, Oıküdarla karıılaıtı 
ilk maç Oıküdarla ikinci muhtelit 
arasında idi. Bu müıabaka 2 - 5 

Üıküdarın aleyhine bitti. 
Birinci mubtelltle • lıtanbul· 

ıpor maçında mubtelitten bazı 
oyuncular gelmemltlerclt. Muh· 
telft sahaya aıafıdakl pldlde 
çıktı. 

Rlza 
H. Rağıp Burhan 

Refik Nihat Suphl 
Hayati Ala L. Mehmet Fikret 

lıtanbulıpor da tam takımlle 
gelmtıtt oyun f ı;tanbu!sporun bfr 
iki ferdi hücumları müıteana • 
muhtelitin mfitemadi baldmlJetl 
altında geçti. Neticede muhtelit 
bu oyunu 4 - O kazandı. 

İıtanbulıporlular ıon zaman· 
larda ıert btr oyun tarzı takip 
ediyorlar bunun içindir ki takım
larında muvaff aklyetaizlik bat 
göıtermittlr. 

Muhtelltten burhan, L. Meh
met çok güzel oynadılar. 

• "Aktam. tarahndan terUp 
edilen ıokak bayrak kotuıunu 
Robert kolleJ takımı kazanm•tbr• 

• 
Altınordu kulübG tarafmclan 

tertip edilen (Pin, pon) mGaaba· 
kaıı dün batlamııbr. Çok he1e
canla takip edilen miiaabakalar

da, Bülent Cimcoz, Edip, Reılt, · 
Muıtaf a Sebahattln, Samih, 
M. (Erik) Beyler finale kaldılar. 
Ftnal müaabakalan ıelecek Cuma 
yapılacakm. 

* Galatasaray tarafından tertip 
edilen Bolu maçlan 1' Şubat 
Cunıa atmline tehir olunmuttur. 

A. C. 

Akşam dokuzdan sonra 
Kudiaten yaıılıyor: 

Hük6met, akpmlan .aat 
dokuzdan ıonra tehlrcle buluaaD 
bütün meyhane, birahane Ye aalr 
eflence mahallerfnln • kapabl
maıını emretmlıUr. 

Bu emrin bGkmn Gç aJ de•• 
edecek, ıonra, l6zumana slre 
llıa veya ipka eclllecektlr. 

Bir nevi idarel jlrflp Mmek 
olan bu karar, yeniden kaqb •• 
kayfln zuhuruna mani olmak Gzre 
f ttlhazolunan tedbirler cGmle
ıindendlr. 

Hatta, birbirlerine g6ıterenler 
bde oluyordu.Kara Kemale plba
ce : O çok mütee11ir ıöribunele 
çahııyor' etrafındaki adanılan· 
na yilkıek ıeıle; mel'un ve cani
yane teıebbüıten nekaclar derin 
nefretler duydutunu anlatıyorclu. 
Ah efendim, biç böyle ıey olur
mlydf ? Bunca zaman, memleke
tin dilıman çizmeleri altanda:acı•
ranıp lnledifinden olıun ibret al
mamıılar mı idi ? Bereket verlln 
rene Allah bu memlekete &CllDlt" 
tı. . 

Nihayet. ıaat on yediyi bet 
geçe darülf ün unlu bir ıenç, elia
dekı bayrakla, mlthııtn baılaclı
lını anlattı. Darülfünun emininin 
balkondan haykırclıiı ltlUldi: 

- içtima açılm11t1rl Kara Ke-

malin bu dakıkada ellerini 6n6ne 
bailayarak yere bakblı tespit 
eclllmtıu. DarülfilnGn emini çok 
heyecanh bir ... ıe: •tcırk mdle-

(De•-..,, 
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Tayyare~~;~,~~ö~e 8:.~~~:aıp ... ~,, Alemdhatr za
1
de 

( UGURl:.U M. GAZl GiŞESİNDEN) ~, ve ma um arı 
t ffl,~.>{;1 • ı··ı K d . 

•• 
Oks~"" .ntee---e atf!anf' Hakkı Ekrem 
~ - • - •t.~ = .,_ ---~ 

,9§~~~-§~f1)9§~~~~9.999 ... , 

~Çocuklarınıza iyi kitap ve~me
: niz mukaddes bi~ vazifedir. 

alarak kazandım. ve ( M. GAZ ) kahvesinin tecrübesi Serı ve u \:S ara enız 
hedlye\en verildiğini haber aldım. ZAFER -O J postası 

Foto~ Millet vapuru 
VE 

Fotoğrafa ait her nevi eşya 
İstanbul, Bahçekapı No: ? 

KOPERNİK 
HAÇADURYAN 

Fotoğraf malzenıe depolarından alnız! ~ 
ihtar. Mağazamızdan alınan Filim~er ve camlar meccanen (U) 

develope yapılıp 48 saatte verildfif gibi, arzu edenlere cam ~ 
ve kağıt nümuneleri dahi verilir. {ii) 

~~~~~,~~~~x::>~~:~~ 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi · 
Oıman Reıat efendinin tahtı riyaıetfnde bir heyet tarafından 

tertip edilo:ı!I • .,Beıjıadenin telamizinden Tevfik Bey 

r: 

taraf~nclap :taıhih ıôllmiıtir. 

İlahies&in çok güzeJ b!r eseridir 
Müzeyyen cildlilinin hediyesi 200 kuruıtur 
~dbıı ve altun yaldızbıı 300 kuruıtur. 
Mtrkezi Tiirk neıriyat yurdudur - , 
tlaSttS99"8~S++<dl9SG~9fi&S•-

Serma:~ !:~~~yeİ~lm~!~!~~llirası 1 
i\1ey~zi umun1i: ANKARA 

ŞUBELER: 

Ankara Adana Ayvalık 
Utanbul Trabzou Zonguldak 
Bursa Balıkesir l{ayseri • 
!zmir Gireson l\lersin : 
Samsun Edremit • 

il6T(JN BANKA Mt:JAMELATI VAPlblR • 

·--·~----~··---····--

ihtiyat akçesi: 3,000'000 

lıtanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

ılıitanlMtl uheıl • Yeni postahane ittf ıalinde Alelamci 
haft. Herı türlü Banka muamelilı icra ve kasalar icar 
olu..,., .. 

OPERA.TÖR 

Ahmet Burhaneddin 
, Cerrah Pata Hastahanesi Operatörü 

rıİstildal cµddesinde Iıus sefarethanesi karşısında 
ıq Suriye ban No: 8 . 

Telefon: Bry : JG/5 

. 

g ubat günü a~ıamı saat 
Ş 18 de Sırkeci rıhtı
pa zar mından ( Zongul· 

dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabızon ve Ri
zeye azimet ve ayni iskeleler
le Gürele. Vakfıkebir ve Ön ye
ye uğrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat ınahalli: İstanbul 
Meymenet han altındaki yazı
hane: Tele. İstanbul 1f..>4 

SIHHA TINizt 
iHMAL ., 

ETMEYiNiZ 

imtiyazlı yrni bir 0 
usulle vücuda . ~c-
tlrilen LINI A ç. ı ' 
meri semizliği izale : · 
eder ve vücuduıı : "i·· 

hututunu inceltır. :, :~-
El~stikl ve . daya. · { 
nıklı bir trıkod\ln ı 
mamul olan J.fNIA J ..... ». 
hem 5porcuların • r. •• •• . 
hem amtliynt ~lırcnlerın kemC'ri olıırı 
rennl vr cr:ırn laıyıkı sıı1C'sıııde lılı· 

kın zuhuruna nıaııı qluı . 

1 lstanbul'da Yalnız fü·~·oğluııda 
Tünel meydanındn·t:! ııuıııar:ıda 
we İstiklal cnddcsindc :ıu;; No.d:t 

~ ~ J.Rouswl r . 
mağaıalarınaa satılır. 

Hususi mağa:ıasında onu tC'crübr rdınıı 
veyahut batnın ,kutru ve tam boyunuzu 
bildinnek snr~h.le .e.drcsİniıc göndC'rrnr· 

nııı.!.. ıstcyiniz • 
· r Fialı 11 Tfırk lirnsı 
Poıla ile g611~erilcn krnıcrler ınııva!ık ol· 
madığı takdırdc ltbdil nya brdrl ı ıadr 

edilir. 

Veresiye 
lzmir terıihaneılnde 

moda, ehven fiatlarla, son 
derecede &ulıuletli ıeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
ıerian ima] olunur. 

Ankar• caddetl Vilayet 
kartııında. No. 17• 

MUSTAF->. Ye KEMAL 

Ali Ekber 

• • • • Altın kitaplar 

• 0 25 Altın yol 

1 • 
3 O Altın merdiven 

30 Altın kapı 

25 Altın anahtar 

25 Albn .as 

25 :Altın it 

25 Altın hayat 

! Küçük lıikiy,eler 
25 Evvel zamanda A 

5 Altın nehir hükümdarı ' ' 

35 FilJ aldatan tavMn 

25 Dostluk 

'i Romanlar 

~ 75 Mercan adası 
..,, 5 O Küçük kadınlar 

65 Gkö rehperl 

Ölüm yoldaıı -• - Genç l<1zlar ıçın 

S 50 JHm ve kuvvet 
~ • 25 Gene genç kızolıam 

1 Unıumi satış ~eri : Babıali Ankar-a caddesi 

~ f ürk neşriyat yurdu 

~--~-.. ~---~~--------l .... 
•·:·<~·:..·:~··: .. ><~ ... ~·< .. :•+<·++••••••••·Cff~ t OSMANLI BANKASI 
•ı• 
~ı.• SEl~l\1A YESİ : 10,000,000 ingiliz Jirası 
•;, 
••• İstanbul açenteliği - Telefon: lsta!lbul 19"8 
•!• Beyoğfo dairesi - Telefon Beyoğlu 130.3 
•!• Senedat ve poliça mukabllind~ muayyen ve vadeli Yey& 

•!• hesabı cari ıuretile avanılar, poliça ve iıkonto.q • 

1 

••• •i• rf ürkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memallkf .:, 
,.., ecnebiyeye senedat, çek, Uibar mektupları ve teı,.af .i~ 
••• · 1 · · I'" .... • emırname erı ıraa atı. .._ y q 
• .. .. .. .. .. • ... .. :ot. .. ·- .. • .. •.&4.c..• -• ........... ~·~ •.a.aı. ·····"· ........ ': .................. .., .. "•"•"·~~ ............................... ~ ..... ~ ....... .... 
Emvali metruke müdürlüğünden: 
Semti Mahalleli Sokafı No lcan 

Küçükpazar Demtrtaı Kantarcılar 22 Dükkiıi 
Heybeltada Yalı 24 GarJDo 
Büyükada Bağlar 9 Ev 
Fener TevkUcafer Mesnevfhane 13 ,. 
Kadıkoy Raıinıpaıa Ayrılık çepae aei:-4'> • 
Boğaziçi Tarabya ve caddea! 100 DilldtAD 

L. K;. 

10 ş. 

1'6 ,, 
a 75 ,, 

18 ,, 

' ,, 
~ ,, 

BAlAde evsafı muharNr emlakin bir tene ıftaddet ve hnk6-
nıetçe talep vukuunda tahliye edi imek ıartile icara raptedtlim91ı 
üzere 12/2/930 tarihine müsadif çarıamba ıüaa ıaat 14 te tel!I" 

=------------·{diden müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin latanbql Mtll Kmlliı 

Tayyare biletleri ve kırtJLıiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlitaı civarında 

N. 2 dükkan 

Can Kurtaran 
merhemi 

müdüriyeti icra komiıyonuna müracaat eylemeleri. .............. ~ ............. . 
Taşra kitaı:> ve gazete bailerine 

Hayatınw ölÜllld•n kur- Kırtasiyecilere ve tüccarlara 
tarmak lçtn zührevi hasta- Türkifenln en bü1ük ki~ meıherl 
hklardan ıizi koruyan Can 1 ... ürk neşriyat yürdü 
kur,tarnn SalvarJlr merhemi i l h h----..l--Stzeı.elden p en tu 11Ab yap1Daıı11& ~ arayınız t•klidindeıı sakınınız! 

- Derhal şu adrese müracaat ediniz 
, - . ' : "l'ürk neırtyat yurd.,. -4ttaobul Poıta kutuıu 4:4:1 

"YARIN,,IN TAKVIJ\11 ... H8SSUSd6HM89MSH ... 

Senet cJ>~A-.sı Senel r SEYYAR MEMUR LlzıMDIR , 
Resmiye 8 Hlcr.lye 

1930 1348 

Namaz vaıutJarı 
Alafranga 

ı. d. 
Gfınet 7 ,Q~ 
Ôyle 12,28 
ikindi 15, 15 
Aktam 17,34 
Yatsı 1'9,05 
İmsak 5,23 -

Rama~an 

9 

Alaturka 
•. d. 

Günet 1,29 
Ôyl• 6,55 
ikincil 9,4:1 
Alqam 12,00 
Yatsı 1,33 
imsak 11,48 

Kasım 

93 

Sefih olmamak içki içDJenıek ı..,tbr. Yilktek tab14U 
olmaıı ıart değildir. nakit, ınülk veyahut m\d:ieber bir tW:
car kefil iraeai lazımdır:. 

lıtNW.ul poeta kutusu No, 14.7 ye naüsaeat. 

Beyazitte tramvay makaımd• 
~. 153 di)lqkiQda la.YY•li• 
blletleri, kıı:t•ıiye ve 

.r~~~=~~~~~,,,.,,,. 

Hacı Arif za~ 
İsma~I Ha~kı 

~i·~~::ıı 1 

=--~...-............... ı,, 
TayyJlre bileılerl ye 
umuoı QUtelec laaJ!li 
w~paN. :68 

I 


