
30 MART - PAZARTESi 1931 No. : 458 
SENE: 2 

------------------------------- idarehane 
Abone Şeraiti 

, DAHİL İÇİN HARİÇ iÇIN 
"ieııeliği : 1400 kuruş Seneliği : 27 O kuruş 
Altı Ayl ığ ı : 800 » Al tı Aylığı : 1500 » 
Uç Aylığı : 450 » Üç Aylığı : 850 » 

fst. Ankara caddesinde 1 Tel. Santral İ st. 24316 
dairei mahsusa DahılıNo. 1 Başmuharrir 

Telgraf lst. ( y ARIN) » No. 2 Müdi.riyet 

1 
ll No· 3 Tahrır 

Posta kutusu ist. 395 » No. 4 Muhasebe 

-.Nu::hgsı her yerde 5 kuruş_ 
Ba,muharriri ARiF ORUÇ 

Q,) nderilen evrak iade olunmaz. 

Meb'us Namzetlerinin Adedi 1999u Geçti 
~~~--~~~~--~~~ 

Eger; Çiftci, ihracat Taciri, Fabrikatör, Tanınmış Alim, Mütehassıs 
Değilseniz MC?~:~s Namzeti Gösterilmek için Müracaat Etmeyiniz! 

Herkesin Bilmesi Lazımdır ki: 1 Müntehibi 
saniler Mesl~ğinc?eki ihtisası Hakkında 

Bugün Milletin Kanaatı Olmı
yanlar Meb'us Olamaz!. 

Ankara, 29 çok taliplerde Ankaraya 

Y b
, gelmiı'erdir. Ankara, bir 

eni devredeki mc us 
1 

namzet panayırı halini an· 
adedinin fazla o aca· d ırmaktaaır. Maamafih, 
ğı hakkındaki tahmin· Türk yede (310) meb'ustan 
ler dogru de ildir. Bu tazlası için bütçe müsait 
devrede de gc·çen dev· olmadığından bu binlerce 
rede olduğu kadar talıbin arzularına nail ol-
meb'us namzedi gös- malan imkan haricindedir. 
terilecektir. Bu vaziyete nazaran, 

Müracaatlar devam meb'us namzeti gösterilmek 
etmektedir. Şimdiye için istenilen şartların il\n 
kadar teshil edilen edileceği hakkında bir ıayıa 

1600 müntehibi sani 
seçilecekmiş! 

adede göre 1999 kiti vardır. Namzetlik ıartlarının 
müracaat etmiıtir. §U tekilde olması muhtem eldir: 
Maamafih, bir kaç gü· 1 - Bizzat çifçilik et- Cevdet K~rim Bey 
ne kadar bu adedin mekte olanlar; 
aklüha yale gelmiye· 2. Çiftlik idare eden-

Dün Halk fırkası İstanbul 
merkezinde Cevdet Kerim 
beyin riyasetinde mühim 
bir içtima akdetmit ve bu 
içtimada halk fırkası mün· 
1~hıbi sani n amze leri tesbit 

ler; 
cek tekilde ziyade- 3. - Bizzat ihracat ti-
leımesi mümkündür. cereti yapanlar. 

Çünkü, hergün yüz· 4. - Bilzat idhalat tica· 
lerce müracaat mek- reti yapanlar, 
tup ve t l~Jgraf gel· 5. - İhtisasiarı sayesinde 
mekte~ır. Bilhassa b ir Fırka katibi umumiıi Recep B. Fabrıka iıletenler; 

dilmiıtır. 1600 müntehibi· 
sani seçileceği tahmin edil· 
mektedfr. 

~-------·-·------~~ Zehirli Gazlerden Korunmak için 
Alaman Mühendislerinin Keşifleri 

Muharriri: Erich Hampe 

bir askerin tedaoiıi 
Gaz hücümüne upamı' .. h tı tehlikede 

1 k 1 l i çocugunun aya 
•ti halin muhare >e er k 1 k sı·vil ahalinin en 

Ilı b a aca ••· azideki muharebeler gl l b- u-k felaketi havadan ge· 
ol hl uy 1 h ayacak. Harp yalnız cep· l cek evet tayyareler e atı· 
ede yaplımayacak. Bir daha· ı:n bombalar, ıehlrleri yı· 

ha k e ha va dan gelen 
1 

rp olursa muharip mem• kaca , v . . h ·r. d . ' ek (D mı 5 ıncı ıa ı e e., eun kadınının, ihtiyannın, eva , , , . . . .... 

' ... 'f Üta~~aie~·. ~~~~·ı~d~·. ;;i; .. anket 

inhisar idaresi Harice 
l'iitün Satmalı mıdır? 

Gerek bu huıuıta ve 
gerek harici tütün ıatııları 
(Deoamı 4 üncii •ayf•d•) 

Tütün buhranı ıoo za· 
'-lanlarda çok had bir ıekil 
-ı..ıııtır. 1 

6. - Bir meslekte haki· 
katen mütehassıs olarak ta· 
nınmıı olanlar. 

Mahallata talik edilen 
intihap cedvelleri yarın ak
ıam kaldanlacaktır. Yarından 

sonra ismi cedvelde olmı· 

7.- Eserleriyle tanınmıı 
ilim adamları mamafıh 
Halk fırkasının itimadım ha· 
iz diğer ıahsiyet1erde nl'.m· yanlar sulh mahkemesine 
zet gös erileceklerdir. müracaat edeceklerdir. Mah· 

Birinci ikinci millet mec· 
lislerinde meb'uıluk iden bazı 
zatlardan mür11caat eden· 
lerde vardır. Bunlar arasın· 
da Ali fuat Paıa vesairenin 
bulunduğu rivayet ediliJor
sada bunların namzetlikleri· 
nin kabul edilmiyeceği mu· 
hc1kkaktır. 

kememenin kararından son· 
re intihaba ittirak edebile· 
ceklc rdir. 

lntıhap sandıklarının kaç 
saat açık kalacağı henüz 
tesbit edilmemittir. intihap 
faaliyeti eınasmda kararlaı· 
tırıla caktır . 

• 1 • 1 •••••• 1 •• 1 .... .. ... . . . . ·~ • • • • • • 1 1 t • 1 1 ••••• 1 1 ••• 

Adliye müsteş'lrı şehrimizde 

Hangi Kanunlar 
Değişecek? 

Ceza Ve Hukuk Usulü Muhake
meleri Ve İcra lf Jas Kanunları 

Nerede Tetkik Edilecek? 
Dün öğleden sonra Ad· 

)iye müıteıarı Ferit 8. Müd· 
deiumumi Kenan B. i ziya· 
ret ednek geç vakte kadar 
Kenan B. le görüımüılerdir. 
Bilahare Ferit 8. gazetecileri 
kabul ederek ıu beyanatta 
bL lunı.aıuıtur. 

Ziyaretim tahkikat ile ala· 
kadar değildir. 

icap edince bu gibi tah· 
kika• Ja Müfettit erimiz meı· 
gul olur. Nitekim teftit 
heyeti reisi yakın zaman· 
lara kadar burada tahkikat 
ve tefLl14tla meııul olmuı· 

' 

tur . Ben sad .!Ce istirahate 
ge'dim. 

İstanbul adliye kadrosu
( Devamı 3ü ıcü sahifede) 

i ö. ~~~i~ ~~~·b·~~ 
Yeni millet meclisinde 

Ankara 29 (Husuaı)· Hlllk 
fırkası son te kilitında ame
)e ile yakından alakadar 
olnıağa karar verdifi için 
Yeni intihabatta, fırkanın 
namzetleri arasında amele 
isimleri de buluuacaktır. Bu 
suretle y na mecliste on kadar 
amele meb'ua olacaktır. 

Fethi Beyin mektubundan: «Filvaki 
fırka azasının kendi kabinelerini 
tenkitten ictinap etmeleri sebebile 
Millet meclisinde serbest münakafa 
azalmış ve hükumet gayrimes'ul 
denecek bir h&.1lde kalmıştır ... > 

Birincı kısım 

Serbes fırka nasıl teşekkül etti 
Her hakkı mahfuzdur 

-4-
Yeni fırka bu üç esasa 

istinat et.nek mecburiyetin
de idi . Her feyden evvel 
yeni fırkayı tesis etmek va· 
zifesini üzerine alan şahsi· 
yetin zihniye tini anlamak, 
bu z hoiyetin bu üç ali esası 

ihata şeklini tespit etmek 
lazımdır. 

Bunım için Fethi beyin 
G azi Hz. ne gönderdıkle ri 

mektubu mütalaa etmek la· 
zamdır . 

Fethi Bey diyorduki : 
Türkiye Reisi Cumhuru 

Gazi Mustafa K mal Haz· 
retlerfne: 

Pariste bulunduğum beı 
buçuk ıene müddet zarfında 
hariçten oıemleketimizfn ah· 
valini takip ve tetkik etti· 
ğim gibi hemen her ıene 
mezuniyetle vatanGla geçir
diğ m kısa müddetler eana· 
ıında mü~ahedelerimin ver· 

Aga oflu Ahmet Bey 
diği intibalarla te:kikleı imi, 
tamik etmekten hali kalma· 
dım. 

Hasıl ett iğim fikir ve 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

49 Numarah ~irinci mevki ara~anın dünkü manzarası. 

c ___ -~---ll] ı_---.ı.ııı 

Tramr1ay ıiriı.tif1fo tamimi: Yafmurlu haoalarda j 
tramı1aya binmaJ, i&&ay•1lerin ıemaiyelerini yanlarında 
bulu11durmaları ilan olunur/ 



Sahife 2 YARIN 

TE KIT':,"==--
--KÖŞESİ 

Müşterek 

Tahsil 

ŞEHİR HABERLERİ 
KUŞ 

Seciyesizlite 
Ahlaksızlığa 
Misal Bu hususta fikirleri · so· 

rulan zatlar, ya tamamen 
mütterek tahsile taraftar 
veya aleyhtar. Bir kısmı da, 
bu noktai nazarın fikren 
düımanı olmamakla bera· 
her, biz de kız ve erkekleri 
beraber okutmaklığın tatbik 
ki kabiliyeti yoktur, diyor
lar. 

Halbuki, hiç kimse çı· 

kup ta tahsil çağında olan 
gençlere, bu anket hakkında 
ne düıündüklerini sormadı. 
Yalnız, ister tedris hayatının 
bilfiil içinde, ister dııında 
olsun, okumak değil, okut· 
mak yaıına gelenlere mü· 
racaat ediliyor. Bu, neye ben· 
ziyor, bilir misiniz? Lnkan· 
taya giden müıteriye, canı· 
nın ne istediğini sormadan 
yemek getirmeğe ! 

lıte, bende hususi bir 
anket defteri açtım ve mek
teplerde elden ele dolaıtır· 

dım. Ekseriyetin, müıterek tah
sHe taraftar olup olmadı~ını 
söylemem. FE:kat, ıahıen 
görüıtüğüm bazı hanım kız· 

!arımızla delikanlılarımızın 

fikirciklerini sıralıyorum : 

- Ben, müıterek tahsile 
taraftar değilim!. (Bu deli· 
kanlı, tem bel bir talebe idi.) 

- Kızlarla boy ölçüt· 

meğe ve saçları gibi akılla· 

rının da kısa olduğunu yüz· 
lerine vurmağa hazırım! 

(Bu delikanlı, bütün mezi· 
yeti çalııkanlıktan ibaret 
olan bir talebe idi.) 

Hanım kızlarımızla yap
dığım fikir teatisinde ile -
mektupla değil ! - bir türlü 
kalplerindekini söyleteme· 
dim. 

Bir mizah havası içinde 

yazılan bu satırlara nihayet 

verirken fikrimizi de k111aca 

bildirelim : Bizce, müıterek 

tahsil, tatbiki lazını bir 

prenıiptir. Çiinkü böylece, 

cemiyet ahlakının kabul 

edemediği cinıi temayül 

vekilleri yerine, gayesi içti· 
mai faide olan muhabbetle 
aile m efhumunu yeni nesil
lere da ıa çok vermi~ oluruz. 
Fakat, maıeri seviyeyi yük· 
seltecck ciddi bir disiplinin 
m evcudiyeti ıartile ! 

M. Raşit B. 
Darülfünun emini 

Ankara seyahatini 
anlatıyor 

Darülfünun emini Mu
ammer Ra~it B. dün ıehri
mize gelmiş ve seyahati 
hakkında demittirki: 

- Darülfünun muhtelif 
meseleleri hakkında maarif 
vekili B. ef. ile ta mas için 
gitmiıtlm. 

Gazelelere aksedecek 
mühim hiç bir şey yoktur. 

Yalnız bir kooperatif 
teıkil ediliyor. Buna btı 

hey' et seçilecektir. Darülfü· 
nun bunda ön ayak olmayı 
bir ıeref bilir. Buyurmuı· 
lardır. 

Belediye iş başında 
Belediyenin beı senelik 

imar ve faaliyet programile 
Belediye reisi Muhuttin B. 
Bizzat meıgul olmaktadır. 
Mumaileyh, dün de akıam 
geç vakte kadar belediyede 
bu itle uğratmıştır. 

Tanzim edilen program 
basılıp çoğaltılacak, Nisan
daki ilk içtim ada, Şehir 
meclisi azasına tevzi edile· 
cektir. 

Muhittin B. de bizzat, 
azaya tifahi izahat vere· 
cektir. 

Hala o mes'ele 
Mahut fizyoloji kitabı 

meselesi Muammer Raıtt 

Beyin ankarada bulunması 
ması dolayhile henüz neti· 
celenmiı değildir. 

Bir kaç gün sonra top· 
lanacak divanda son bir 
karar alması beklenilmek· 
tedir. 

Dispanserler 
faaliyette 

Dün istanbul sıhhat itle· 
ri müdür muavini Hüsamet· 
tin Bey kendisiyle görüıen 

bir muharririmize verem dis· 
panserleri hakkında fU iza
hatı vermiıtir. 

- Yeni açılacak olan 
dispanıerlerden Beıiktaı dis· 
panseri açılmıı ve faaliyete 
baılanmııtır. 

Üsküdar dispanseı i bütün 

hazırlıkları ikmal edilmit 
yalnız sertabibinin tayinine 
intizar olunmaktadır. 

Edirne kapı dispanseride 
yakında ~ noksanları fümal 
edilip faaliyete baılıyacaktır 

istifa Kabul Edilmedi 
Berberlere Dükkanlarını Açtıran 
Polislerin İsimlerini Vali İstiyor 

Berbe!"ler cemiyeti idare 
heyetinin [istifa etUğini yaz· 
mııtık. 

Fakat Vali Muhiddin B. 
idare heyetinin istifasını ka· 
bul etmemiıtir. 

Aynızamanda berberlere 
cebren dükkanlarını Açtıran 
poliıle rin isimlerini istemi§· 
Ur. 

Bu hadise hakkında yap· 
tığımız t& hkikatın hulasasını 
aynen yazıyoruz: 

Berberler, cuma ruhsati· 
yel eri ve aynı zamanda is
tiraha tJarı yüzilnden cumaları 
açmamağa karar vermiıler, 
kararlarının tatbikine de üç 
hafta r evvelinden baılamıı· 
lardı. Son cuma günü bazı 
berberler karar hilafına 

olarak kısmen mecburen 
dükkanlarını açmıılar, Bun· 
dan sonra dükkan açıp aç· 
mamak meselesi btr hadise 
halini almııtır. 

Bunun üzerine, Berberler 
cemiyeti heyeti umumiyesi, 
cemiyetin i d a r e heyetini 
istifaya mecbur etmiılerdir. 

İstifa eden idare heyeti· 
nin ~reisi Mustafa Bey ile 
idare heyeti azasından ha· 
zıları bu hususta f un 1 arı 
söylemektedirler : 

"Heyeti iumumiyenin ıa
rarı üzerine istifa e t m i f 
bulunuyoruz. 

istifa ettikten sonra da, 
bir kısım berberlerin cuma 
günü dükkanlarının açma
larındaki sebepleri aMdık. 
vasıl olduğumuz netice fU• 

dur: Cuma günü dükkan· 
larını açan berberler, polisi
müdahele ve israrile açmıı· 

Ekmek ucuzluyor 
Belediye nark komisyonu 

dün içtima ederek ekmek 
fiatını 8 kurut on para, fı-

rancala fiatını da 13 kuruı 
olarak tesblt etmiıtir. Bu 
nark 15 gün içindir. 

Narkta, ıon buğday te· 
nezzülünün tesiri vardır. 

Buğday fla tları dütmekte 
devam ederse, 1 _ekmek ve 
francala fiatları da daha 
ucuzlayacaktır. 

lardır. Bütün bu müdaha
lelere rağmen dükkanlarını 
açmıyan berberlere de mev· 
cuttur. İsimleri ise bizce 
mahfuzdur. Polisin müdaha
le ettiği berberler: "İsmimizi 
söylemeyin; komiserler düı-

man olurlar!,, diyorlar amma, 
icap ederse bu isimleri ve· 
receğız, 

Cuma günii açan berber· 
lerin adedi 250 kadardır. 

Berberler cemiyetinin 
idare heyeti yedek azalar 
da dahil olduğu alde iıtif a 
etmit bulunmaktadır. 

Bu vaziyete göre 'Cemi· 
yetin infisah edeceği zanno
lunmaktadır. 

Cemiyet reisinin yukada· 
ki beyanatına mukabil pc lis 
dürü Ali Rıza B. de ıunları 
söylemektedir 

"Polis,, cuma günleri a· 
çan berberlerin bir müdahale 
ve taarruza uğramaması 

için tedbir almııtır. Fakat 
hiç bir zaman dükkan açma· 
ğa kimseyi icbar ctmemittir. 
Şayet böyle bir ıey varsa 
isim ve hadise tasrih etmek 

lazımdır. Yoksa, kavli mü· 
cerret halinde söylenen söz· 
ler mugalatadan ibarettir. 

Yapılan iddia, zabıtanın 

haklı tedbirinden memnun 
olmıyanların a u i tefsirleri 
olsa gerektir.,. 

Diğer . taraftan müracaat 
ettiğimiz alakadar z e v a t 

böyle bir müdahalenin hak· 

sız olduğunu, fakat bu mü

dahalenin yapılmasına ihti-

mal vermediklerini 
mektedirler . 

söyle-

AnadoJuda kış devam 
ediyor 

Trabzonda bir kaç gün 
evvel yağan kar , ıehirde 

kısmen erimişse de, yüksek 
yerlerde henüz olduğu gibi 
durmaktadır. Geceleri hü
küm süren şiddetli ayazlar, 
fındık ağaçları ve mahsu· 
latı üzerine tesir yapmak-
tadır. 

Bu yüzden , bu sene 
f1ndık mahsulünün az ola· 
cağı tahmin olunuyor . 

• 

Hahambaşı 
Zevcesini ve kızını ku
duz bir köpek ısırdı 

Son zamanlarda Daül· 
kelp tedavihanesine müra· 
caatlar artmıştır. Bu m~

meyanda Hahambaıı Bece· 
rano efendinin kerimesi, bal
dızı ve zevcesi de, bir kö
pek tarafından ısırılarak 

Daülkelp müessesesine mu· 
racaat etmiıler, ve tedavi 
altına alınmıılardır. 

Arkadaş cilvesi 
Dün gece Kadıköyünde 

iskele gazinosunda bahriye· 
li namile maruf Hasan ile 
arkadaşı Üsküdarlı hasan 
rakı içerken kavgaya batla· 
mıılardır. 

Üsküdarlı Hasan bıça
ğını çekerek arkadaşı Ha
sanı cerh ed6rek kaçmak 
İl\temiı fakat derdest edil
mittir. 

Azkalmış gidiyormuş 
1774 No lu otomobilin 

şöförü Etem sarhoş olduğu 

halde Unkapanı köprüsünden 
geçerken berayı tamir çev· 
l'ilen tahta perde kısmına 
çarpmıs denize düıerken 

kurtarılmı~tır. 

Mavunada yangın 
Haydarpaıa önünde bu· 

lunan tüccar eı yası yüklü 
Şevltetin 11 numerolu Ümit 
namındaki ma vunasının baş· 
altında bulunan sobasından 
yangın• zuhur etmiıse de 
söndürülmüıtür. 

Randevü evleri kapanı-
yor 

Son zamanlarda zabıtai 
ahlakiye memurları §ehrin 
muhtelifi mahallerinde gizli 
randevü evleri ke,fetmiıtir. 
Yalnız bu ay içinde 24 ran 
devü evi tesbit edilmif ve 
hepsi seddedilmiştir. Kapa· 
nan bu evlerde yakalanan 
35 tane kadın muayeneye 
sevk edilmiştir, Randevü 
evlerini işleten 24 kadında 

Fuhuıla mücadele talimat· 
namesi mucibince haklarında 
tutulan zabıt varakalariyle 
birlikte mahkemeye sevk 
edilmişlerdir. 

Bu hafta zarfında da 6 
randevü evi tesbit edilerek 
kapatılmııtır . : Bunların sa
hipleri hakkında takibata 
başlanmıştır • 

Baımuharririmiz Arif Ot 
beyin mahpus bulunroasırı 
dan biliıtif ade hükumet 
yaranmak, Halk fırkasında 
bir İf koparabilmek üınidil 
"seciyesizlik,, göstereo 

lerden bazılarının gazeted 
ki "meşkuk,, vaziyetıeı+ 
ne nihayet verilmiıti. 

Buzevattan bir ikbi der' 
hal önlerine gelen gazetele 
mektuplar, yazılar yağdır 
mağa baılamıılatdır. 

"Yarın,, dan hüsnü ıta· 
bul göremedikleri halele ~ 
mahza hamiyet ve fazilet(?! 
sevki ile ayrıldıklarına dşll 
yazılar yazmıılardır. 

Halk bunun manasııV 
takdirden aciz değildir. 

Esasen "Yarın,, dan ali 
kası kesilen her zat bi 
defa bu usule bat vurftlll~· 
tadır. 

Hatta, yazdığı yazıfıı.r' 
üçret verilmiyerek hatır 
için neı redilenler de keJ1J 
lerine "Y a1·1n,, erkanı sii5 

vererek gördükleri nezakt~ 
karşı seci}esizliklerini isb' 
etmektedirler. 

Gariptirki, " Yerın ,, el 
yer bulmıyan her zat, "Yar 
nın ıantaj yaptığından bıılr 
sediyor. 

"Buda bir moda,, ol~ 
Fakat kirvan yürüyo' 

zavallı adamlar ... 
Elimizde tomar toJ1 1' 

duran hususi mektup!• 
neıretmekten hicap duf 
yoruz. ln,allah .. yarı~ 
dan ayrıldıklarını uzun ııı' 
kalelerle yazmağa çalıtşıl' 

lara, lutfen birer ke 
mik atılır. 

BÜR~ETTIN~ 
Şoförler intihabı de' 

vam ediyor 
Şoförler cemiyeti ye~ 

idare heyeti intihabı Tll~ 
. d k" .• ıf· sım statyomun a ıa cemı1 Af 

merkezinde iki gündür yııY 

maktadır. Bu intihapta b~ 
şoför reyini serbes olar' 
kapalı sandığa atmaktad1

' 

İntihabın 15 gün devanı ( 
deceği tahmin ediliyor, b~ 
müddet bittikten sonra &6ıı• 
dak intihap heyeti huzur""' 
da açılacak ve en çok re1 
alanlardan 12 kişi yeni Jıe' 
yeti idareye geçecektir. 

1. (Yarın) ın Ha_lk_D_i_p_lo_m_a_tı _________ , _________ Kı_a_r_a_g_ö_z_ve __ ~_e_n_i_L_ı_·d_e_rl_e __ r 

Karagöz - Ha ıöyle. Bu memleketin efen· 
disi olan çiftçi yerine otursun yalnız, siz 
bunların ar.ısında ne arıyor suııuz Vasıf B.? 

- Çiftçi grupunun lideri oldum ya? 
- Ne çiftçi, ne de tüccar olmayan lider· 

lik edemez. Eğer bu it te elbise ile olacak 
iae, ben bunada inanıınam! 

• 

1 Karagöz - Tüccar grupunun lideri B. , Karagöz - Hayr ola, alimler grupu 1 
mükerret sigorta inhisarı gibi bir takım lideri! Bu karakaplı kitaplardan yeni bir 

ııı.t' 
Karagöz-Ey ahali, aklı batında olaı> edl' 

yanıma gelsin yeni meclis, dört sene bu ~9,.et 
Jeketi idare edecek. Bunun için, çifçilik, t~sıJJ• 
san'at ve ilim adamları meydada çt ere 
Namzet gösterilmek için lazım olaP r,iJJ• 
müracat etsin. Bu adamlar çekinJlle 

inhisar.:ı. projeleri mi yapıyor sunuz? ıey mi buldunuz? 
- Yalnız ihracat itlerini düıünüyorum. - Demokrasinin eskidiğini anladık. Bi· 
- Ona diyecek yok. Fakat, ig, bilenin, zim için yeni bir idare arıyoruzda •. 

kılıç kuıananın, dedikleri gibi, içinizde bu 1 - Sakın, Merihteki alimlerin kitaplarını 
iti bilen var mı? okumuı olmayaıınız? • hak onlarındır. 
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S. F. niçin kapandı 4"~ Türk tar.ihinde , ~ 

Alman Reisicümhuru 
(Birinci •ayfadan devam 

kanaatlarımı nrzetmemcme 
nıüıe.adei celilelerini istirham 
ederim. Yeknezarda göze 
çarpan ve umumiyetle his 1 
olunan bir sıkıntı vardır ki 
bu da mali ve iktisadi va· 
ziyetimizin geçirmekte oldu· j 

man istilala rına karıı ha
riçte mfsli görülmemiş tbir 

humaset ve §lddetle müda
faa ettiniz. Ta rihimize gayet 
parlak birmuzafferiyet kay· 
dettiniz. 

tyUNAN IHİILALI 
ı 
~., .... Etniki Eterya teşkilah 

Muharriri: A-rif Oruç 
-29-Siyasi mücadelelerde taşkınlığa 

dair bir kararname neşretti 
Berlln, 28 (A. A) - Volf 

ajansı tebliğ t;di,or: 

ğu buhrandır. Filvaki tne- 1 
sekiz haftaya kadar çıkabi· vaddı iptidaiye fiatlarında, 
lecektlr • dünya piyasasında hasıl olan 

Bütün vatan evlatlarının 
~imdiye kadar his etmedik· 
leri istiklal ve huriyete ka
vuşturdunuz. Memleketimi· 
zi medeniyet yolunda yürü 
mekten meneden köhne te· 
sisah kaldırdınız ve Cumhu· 
riyeti tesis ettiğiniz. Bu su-

arazi alarak iskan için yer· \ 
leıemiyecekti . Yalnız, zabit· 
ler Türk olııbilecek, bunlar 
da ( Cezairiseba) cumhuri· 
yetinin ( rey ve tensibi iJ,~ ) 
tayin edilebilecekti. Ruıla· 

ğı esas Mısırın tahliyesi ve 
Ceyiriseba cümhuriyetile Ar· 
navutluk sahilindeki dört 
kalenin Türkiye arazısinn 
ilhakı keyf.lyetinln tasdiki .... 
Bunlar zaten mukarrer idi. 
Ali Efendi b;r aralık Amye· 
ne de koıtu. r 4 J 

Reisicümhur ıiyasl mü· 
cadelelerde ta11ınbia dair 
bjr kararn aaıe neıretmiıtir. 
Bu kararnameye nazaran 
nazran bilcümle siyasi içti· 
analar, ve açıkta yapılacak 
alaylar 24 ..._at evvel mahalli 
zabıtaya haber verilecektir. 
Zabıta kanununlara ve hü· 
k<ımet makamatının emir· 
leri ltant•izlife teıvik ve 
hükömet veya dini müesse• 
ler aleyhinde bir tahkir kastı 

hiuedecek olursa bu içlima!arı 
menedecek ve icabında da· 
ğıtabilecekUr. 

Anadolu ajan11nın notu : 
ayni mes'ele hakkında daha 
garih ahkamı muhtevi olarak 
Havas ajansı da ıu telgrafı 
tebliğ ediyor : 

Paris: (A·A.) Alman 
refsicümhuru Hindeburg ıi· 
yası ve dini mahallerde taı· 
kınlıktara mani olmak üze· 
re derhı 1 tatbik olunacak 
bır emirname imzalamıftır. 
Bu emf ruame teıkilatı esasi~·e 

kanununun bahşettiff huhuku 
ve bilhallh ıahıı cemiyEt ve 
içtima hürriyetlerini hatta 
telgraf, telefon ve muhabe
re ile mesakfn masuniyetini 
muvakkaten ilga etuıekte
dh. Hilafıntla hareket eden· 

memuriyet müddeti mecmu· ler hapis tle tecziye oluna· 
alar ve risaleler için alta ay bileceği gibi cemiyetler de 
ve yevmi gazeteler için de feshedilebiler.ektir. 

* * .. 

Kararnamede müfrit tef· 
kilatların feshini teshil ede
cek ahklm vardır. Matbua· 
lar hakkınd& hükmolunacak 

İzmirde münte- Tirede 
A 

dütkünlük hemen her mem
leketin iktisadi faaliyetinde 
a zçok bir durgunluk vücuda 
getfrmittir 

Ancnk memleketimizde 
diğer yerlere nazaran daha 
fazJa his olunan ikti .,adi 
müzayıkaya bu umumi esbap
hn mada hükumetin betı se
nedenberi takip etmekte 0 1. 
duğu mali ve iktisadi siya· 
setin amil olduğuna kailim. 

Hükumet ma li kudreti
miz1e gayri mütenasip ve !ıu 
günkü nesli için gay ri m üs
mir masraflara g iritmiş ve 
bu masrafları t emin için 
hatkm tahammülü fevkin
de vergiler koymuı ve 
dahili sanatlar ve mah
sullerimiz hakkile himaye 
ve teıvik edıJmemiş olması 
yüzünden ihracatımıza se· 
neden seneye noksan arız 
olmuıtur. 

Hükumetçe ihtiyar edi len 
fedakarlıkların büyük bir 
kısmı pek ağır faizlere ve 
diğer l.ısmı da ecnebi idha: 

retle vatanın ebedi minnet 
ve ıükranına umum, insan
lığın takdir. ve hayranlığına 
hak kazandınız. 

Cumhuriyet idaresinin 
memleketimizde ebedlleıme· 
ıi için bir fırkalı hükQmet 
idaresi yerine hürriyeti mü
nakaıayı tesis etmek ve hü· 
kümetten millet itleri hak
kında ciddi hesap iltemeği 
temin etmek ve bu itlerle 
hata varsa erkesin gözü 
önünde cereyan edecek ıer· 
best münakep. neticesi tas· 
hiha çalıımak gayelerinin 
hu.,ul bulmasına cumhurl· 
yet banisi olmak sifatiJe 
herkesten evvel zatı riyaset
p nahileı in in taraftar bu· 
lunduklarına asla şüphe 
edemem. Curnhurlyelin aıı· 
kı olnıak sı fatile bu gayele· 
rin husulü mukaddes eme· 

rın maksatları açıkça göz 
önünde idi . ileride bu ha va· 
li Cezairisebaya m~I edil
mek isteniyordu • Yine beri 
tarafta kimseler bir teY an· 
layamadılar gitti . [l] 
Muır me~elesi (1216-1801) 

senesine kııdar rdevam odip 
gitti. Nihayet Eranazlar 
M111rı tahliye .ettiler. Ruı 

donanması Ceaalriaebada 
lüzum gördüfü kadar asker 
bırakarak guiye, KaTadenize 
döndü. Bu sefer harici gü· 
rültüln yatııacafı sırada 
Rumelideki eıkıya gnilelerl 
çıktı. Paspar.. oflu Belgrat 
ve bütün Bulgaristana hük-
pıünü yürütüyordu. Paapan 
oğluııun üzerine :r epedelenU 
Ali Pata ıöntlerildi. 

Hülaaa: Ali efendiye la
tanbula dönmesi izni çıktı. 
Ali efendi Avusturyayı filin 

ıezip tozarak ve gördüğü 
garibeleri havai ıeyleri lf!f a· 
retnameıine doldurarak ls
tanbula dönup yalısına çe
kildi. Yerinede Galip efendi 
gönderildi. Türkler Mısırı 
kurtacmıılardı. ileride harp 
olursa tamamen bitaraf 
kalmak yolunu tutmaktan 
batka bir feY düıünmfyor· 
lardı.[4). 

1Devamı Yar) 

(l]K'eza muahcdenln mııdde 8 bak 
121 Cevdet: c. 7 e. 141 (hulba) 

Esse) t Ali Ete.o dl se/aretnanıesfl 

bibi saniler Asarı atika 
İzmir: (A.A.) Nefsi lzmir 

!atına ve dolayısile dövı·z 
lzmir, 29 ( A.A) - Tire- b mü ayiatına sarf edilmi§tir . 

limdfr. Binaenaleyh tam ve 
hahild cumhuriyetçi ve bü· 
tün manasne layık ve fakat 

Aıılaıılan Avrupa dahi 
muhareboden ve dedikodudıtn 
bıkmıt usanmıı olackatı. Bir 
(umumi sulh) ıayiaıı çıktı. 

(1216 • 1801) aeneıi umumi 
musallha senesi olacak gibi 

131 G"yet garJsıtlrkl, bu Essoyt 
Al! Efendi Tilrklye aleyhine olan 
mesaili bir türlü vıdctJnde g6rem • 
diğl halde Napoleonun ceneral (Bor· 
nevi ) marlfet'le Pus 'mparı.toru 
~Pavlf)yi elde e üp fimal devletler) 
ıle lııglltere aleyhwe bir ittifak a llt 
etmek ilzcre iken, (Pavll) nln katli 
ile müttefik olamadığı (sefaretna
~es·ne) kaY,deder. Pek kulağı ıdellk 
bır zat imit?l 

kazasından (iç yüz kırk iki nin Y eniköy karyesi civarın· 
da aıarı atika bulunmuıtur . 

mOntehibi ıanlnin çıkacaiı Hafriyat (çin bir hey' et gide· 
tespit edtlmit ve kaza mm· cektir . 
takası 34 inUhap dairelerine "' 

ayrılmııtır, A lzmir' e gidecek 
Antalyada intihabat olan futbolcular 

Milli paramızın endişeli 
su~ette sukut etmek tehlikesin i 
gosterinceye kadar para
mızın kıymetini tesbit için 
esaslı tedbirler alınmamı§tır. 
Bu hallere tlav..ten tevzii 
adalet hususu ile dahili ve 
harici siyasetlerdeki noksan
ları dahi tafsil t>derek maru· 

cumhuriyet halk fırkasının 
mali ve iktisadi ve dahili ve 
harici siyasetlerinin bir çok 
nokt:ıl arına muarız bulunan 
ayrı bir fırka ile siyasi 
mücadele sahnesine atılmak 
arzusundayım. 

(41 Cevdet c. 7 s. 141 keza Es
s .yt Ali Efendi sefııretnamesl. 

(5) Asım: c. 1 s. 76 

görünüyordu. Fransız ve İn· 
giliz diplomatları teferrüab 
bilabere ve fakat serian 
müzakere edilip kararlaıtı· •ııuw• 
rılmak üzre evvela ihzari 1\dli~e müşte-
bir mukavele imza ettiler. 

Antalya, 29 (A. A) 

Elmalı kazası müntehibi sani 

intihabatı ikmal edilmit ve 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
namzetleri müteftkan inti-

Futbol federasyonu riya· zabmı uzatmak arzu etmi· 

Zatı devletleri Reisi cum· 
bur olduklarından mada 
ıimdiye kadar menıubu bu
lunduğum C. H. fı~aılDln da 
umümi reiıi olmalarından 
ınatl iıbu ıiyaaet azminin 
nazarı devletlerinde ne yol· 
da mazharı telakki buyrula· 
cafını bılme k lüzumunu his 

ediyorum. Cevabı devletle· 
rinl bekler ve ne" derin mu· 
habbeti kalbiyem ile beraber 
hürmet ve tazimlerimi tak· 
dim ederim efendim. 

Pu esasa ıöre: lngiliz· şarJ şehrimizde 
Jer fıpanyadan aldıkları s;,inai .. ayladan tletJam) 

hap edilmiılerdir •• 
Antalya) merkez kazası 

ve mülhak köylerde münte
hlbi sani intihabatı batla· 
mııtır. Halk haheıle C. H. 
Fırkası namzetlerine rey ver· 

nıektedir. 

Uşak'ta neler oluyor 
Uıak: 29 (A,A.J - Üç 

tündenberi kar yafıyor. 
Uıak: 20 - Ağaç hayra· 

anında yedi bin fidan dikil

Dıiıttr. 

Uıak: (A.A,) - Sanat 
tnektebleri m•.ıtaba111sı M· 
;y ung ıehrimf zdekl mektele· 
ti ve fabrikaları gezdikten 

•onr Konyaya gltmiıtlr, 

Belediye intihabatı 
namzetleri 

Antalya, 29 (A.A) • Bele-· 
diye intihabatı maznunların· :•n bir kısmı berayı muha· 
•bae Denizliye hareket et· 
llllıur. 

konya kaç meb'us 
çıkaracak 

U Konya, 29 (A.A) • Vilaye· 
iniz erkek nüfusu 222160 

01•rak tespit edilmiıtt::-. Bu· 
ba nazaran vilayetimizden 
11 aneb'us intihap edilecektir. 

lltakta faaliyet 
rı U.-k, 29, (A.A.) - Şeb
h. lllizde müntebibl sani inli• 
l .,batı 2 niunda batbyacek· 
ır. 

setinden : yorum. 
(Terpinlte) ada11 ile - A· 

3 • 5 Nisan 931 tarihin· 

de lzmirde lıtanbul - lzmlr 

temsili mOsabakaıını icra 

edecelc olan lstanbul muhte· 

lit takımı eumlıl aıaiıda ya· 

zıh futbolculardan mürekkep 

tir • 31 Mart 931 salı günü 

Hulasa: memleketimiz, 
Lozan ahltnameıindenberi her 
l ürlü kapitülasyon kuyudundan 
azade olarak aeçirdifl sulh 
devrinde köyl<ilerimlzin ıük· 
rana layık çalıımauna ve 
bütün halk. sınıflarının mem· 
leketimizi yükseltmek için 
iftihara ıayan gayretlerine 

ıuerfbdadar • - Hint cel)U• nun takviyeli hakkında he-
lıundaki (54tytb) cuireıini nGz mukarrer hiç bir ıey 
ahyorlarJı. Buna mukabil yoktur • 
de Franıa, lsP4J1ya ve Fe- Vı4kıa Jıleri çok. o 1 an 
lemenkten zaptatUklerl bü- viliyetlerpeki a d 1 i y e 
tün D'ıüstemlekltı iade ede- t e f k 1 1 i t 1 n 1 t a k v i y e 
ceklerdi • Frannzlar Napoli taaa vvuru vıudır. Fakat he· 

sabahleyin saat 9,30da Galata rafmen hasıl olan netice 
P k d k ki d 

nilz kat'ı bir ıcy söyelye-
ve orte iz en çı aca ar ı. 

Mısır, Ttırldyeye teslim ve .._.. 
rıhtımından hareket edecek 

olan lzınir vapurunda tam 

zamanında futbol levazim· 

larile hazar bulunmaları 

tebUi olunur. 
Fenerbabçeden: Zeki. Fik 

ret, Müzaffer, Reıat, Sadi 

GalAtasaraydan: Avni, 

Burhan, Mehmet Salim, Re· 

bil, Celil, Milat 

Vef Rdao: Saim, Hüumet· 
Uıı Bepktaıtao: Hüsnü, Fahri 
lstanbul Spordan: Hasan 

beyler. 

Ankarada kar 
Ankara 29(A.A)- Dün 

akıamdan beri hava bozulmuı 
ve çok sofuaıuıtur. kuvvetli 

kar yağmaktadır. 

An karada tifo 
Salgın' zail oldu 

Ankara, 29 (A.A.) - Üç 
aydanberi hükQm süren 200 
musap veli vefata sebep 
olan tifo (Ftyevri tifoil( sal· 

fın alınan tedabir ıayes;nde 
zail olmuftur. Bu müddet 
zarfında memurini sıhhiye 
tarafından 21957 tahıa tifo 
aıııı yapılmııtır. 

memnunlyetbahı olmaktan 
pelc uzaktır kanaatindeyim. 
Kendilerine derin muhabbet 
ve hürmet besledjfim hOkQ· 
met ricalinın tek ve füphe· 
den azade gayret ve hüsnü 
niyetleri karıısında böyle bir 
neticenin nasıl ha111 oldufu· 
nu kendi kendime sormak· 
tan bir an fariğ olmadım. 
Bu sualin cevabını ancak 

FETHi 
( Devamı yar ) 

itizar: DünkQ nushamızda 
tayanı teessüf bir tashih ha· 
tası olmuıtur. Tefrlkamızın 

üçüncü ıayıfadald kısmının 

ikinci siltununda 2 rakka· 
ınile gösterilen kmm f u ıe· 
kilde taıhih olunur: büyiik miUet meclisinin bir 

fırkadan milteıekkil olma· 
sında buluyorum . Filvaki [2 - Rei•icümhur Hz. 
F. Azasının kendi kabinelerin "Milletin iılerinin aerbut 
tenkitten Jctinap etmeleri münakaıa•ı ve hü•nü niyet 
sebebile millet meclisinde •ahibi zatların ve fırkaların 
serbest münakaıa azalmıı ictihatlarını ortaya koyarak 
ve hOkQmet gayn mesul ·ıı 
d k 

mı etin ô li men f eatların ı 
enece bir halde kalmııtır. z aramaları cihetleri teıbit 

atı riyasetpenabileri oluumuıtu.] 
.. ~~. ~e.'?l~~eti mülhit düt· 

~~Nazari ·Dikkate 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazeteler ve Mecmuaların 
Sipariş ve muntazam irsalihnı en müsait 

şerait tahbn<la kabul eder. 

ret edilecekti . Bunlardan Hukuk ve Ceza usulO 
baıka, Frnqıa Cezairiaeba mubalı.emelerl kanunları 
cumhuriyetini tıaacllk ede· ilzerinde tetkikat yapmakta 
cekti. olan Temytz heyeti umu-

T eferrilatı ( A,aayen ) de miyesi tetklkabnı bitirmek 
kararlaıtırılacaktı. Bu mO· üzeredir. icra ve iflas ka-

nakaıalar olurken, İıken· 
deriye çoktan zaptedilmifU. 
Lakin, lnsillzlerin baberlerf 
olamamııtı. Fransızlar boı 
dormamıolardı. Rl sya, Por· 
Ukiz ve Baviyera ile de 
sulh yapmıılardı. Murabbaı· 

nununun son ıekli takarrür 
etmiıtlr. Yeni kanun yeni 
Mecliste müzakere oluna· 
caktır" demlılerdfr. 

Haber aldıfımıia ıöre 
Ferit B. ıehrimizde 15 gün 
kalacaktır. 

.. ..... ~ 
lar (Amyen)e geldiler. 

Tür ki yede Yedikulede Bir iflas davası 
hapsedilen Fran•ız sefirine 
mukabil Partste misafir Adanada bazı hakim-
tutulan Eueyyit A ı i Ef. ierle sindikler 
yine aefir muamelesi gördü. mahkemede 
[ 2 ] Ali efendinin olup bi- Adana, 28 (Huıuıi) • lf· 
tenlerden haberi yoktu. (3] liseden Ala zadeler meıe· 
Esaeyyit Alı ef. Ta:eyran· lesinden Mbık ve IAhik Ada-
la bir musalAha esası aktet- na hukuk hakfmlerile jüj 
ti. Bunu kendiliğinden yap- komiser ve ıfndlk azasından 
mıı deflldf · lstanbul'dan elyevm Muhaaebei hususiye 
aldıfı emir üzerine hareket mGdGrü Kini, Tayyare cemi-
etmi,fti. Böyle yapmaıi da yeti reiıi aYukat Fehmi bey· 
tabii idi. ler mahkemeye Yerilmfıler-

All Efeadhun bayarlada· dir. lJınuın {;azeteler 
Müteahhitliği 

~~~ ~~~~~~po 

~ NI.HAYETI LEON MATHOT ~ 
fstanbul: Ankara caddesi Orhan B. Han dal rei 

nı • En son Fransızca ~~ 
s.J ıözlü filminde ..... ?" ~ 
~~~J@~-ı~ v '": 
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T· tüncüler Arasında 
Bir Anket 

(biriuci sahifeden devam) 
hakkında fikrimizi yazmış· 

tık. Ayni zamanda tütün in· 
hisarı müdürü Behçet Beyin 

Tütün Tüccarlarından 

Hüseyin Bey 
de bu mesele hakkındaki 
mütalealarını nefretmiştik. 
Bugün de tütüc tüccarlarının 
fikirlerini neşre ha,lıyoruz. 
İsminin yazılmasını ist.emi· 
yen bir tütüncü diyor ki: 

- Bugünkü tütün buh· 
ranının başlıca sebeplerin· 
den birisi Tütün inhisarının 
harici siyasetindeki aksak· 
lıklarıdır. 

İnhisarın lbu hatası yü· 
zünden inhisar satııları ha· 
richıdeki 38 milyon lirahk 
tütün ihracat faaliyetimiz 
günden güne daha feci bir 
vaziyet almaktadır. 

Halbuki memleket da· 
hilindeki tütiln satışları ağır 
müeyyedeli kanunlarla tah· 
tı temine alındığından lnhi · 
sar idaresinin daha ziyade 
harici itlerde müsbet bir 
faaliyet göstermesi lazımdır. 

Böyle olduğu halde İn· 
hisarın ecnebi bayilikleri 
hakkında hattı hareketi çok 
yanlııtır. 

İnhisarın ilk ecnebi bayii 
M. Roz dir. Bu zat lngiltere 
bayi(iğini almı§tır. Kendi· 
sile aktedik·n mukavelen&• 
me memeleket tütüncülüğü 
namına çok iyi maddeleri 
havi idi. Fakat h~r nedenıe 
M. Roz ancak ilk zamanlar· 
d a mukavelenameye riayet 
etmiştir. taahüdatım icrası 

için tazyik bile olunmamıı· 
dır. 

Bundanr sonra M. Gotye 
Fransa bayiliğini almıştır. 

Fakat bu zat ta bir az evvel 
kendisinden bahsettiğim M. 
Roz gibi hareket etmit ve 
te.ahüdatını ifaya davet o· 
lunmamııtır. 

İsviçre bayiliğini istiyen 
M. Hirt' e ise hemen in mi 
derecede müıkilat gösteril· 
di ğ i n d e n hazırlanmakta 

olan mukavelename kuvve
den file çıkamamıştır. Bura· 1 
da inhisarın, ltalya bayiliği t 
üzerinde durmak lazımdır:: 

İnhisarın, İtalyaibayii M. 
Luiçi Dragi isminde bir zat· 
tır. Bu zat ile mukavele ya· 
pılmadan çok evvel İtalya'ya 
1,5 milyon sigara gönderil· 
mişti . Fakat satılamıyan bu 
sigaralar bozulmuılardı. 

Mukavelename imza edi· 
lirken M. Luici Dragi' ye bu 
sigaraları raıması teklif (~dil· 
mittir. O da bu sigaraları 

görmeden alamıyacağını 

söylemiştir . 
ltalyaya gidipte sigarala

rın istimal edilemiyecek bir 
vaziyette olduklarını görün· 
ce bunları ancak satıldıkça 
ve ceste ceste kabul edebi· 
leceğini bildirmiıtir. lnhiıar 
idaresi ile bunların ilk 
hamlede alınması lazım gel· 
diğinde israr etmiıtir. 

O zamandan beri muka· 
velename hala duruyor. 

lnhisarın, Almanyadaki 
fabrikası ise muattal bir va· 
ziyettedir. Fabrika çok za· 
mandır hesaplarını gönder· 
memektedir. Mamafih bu
nun asıl sebebi muamele 
olmadığından hesapların da 
bulunmamasıdır. 

Fabrikanın vaziyetini 
kontorola giden heyet müs· 
bet bir rapor verememiştir. 
Bunun üzerine inhisar ida· 
resi fabrikayı satılığa çıkar· 
mııtır. Fakat istenilen fiat 
çok görüldüğünden talip 
bulunmamııtır. ' 

Vilayet bundan bir müd
det evvel Behçet beyle Ü· 

çüncü şube müdürü Necmet· 
tin Bey Suriyeye gittilt•r. 
Akibetini endiıeli gördüfüm 
bu teıebbüs hiç te iyi netice 
vermemiıtir. Gazetenizde 
okuduğum gibi inhisar ida· 
reıinin 60 bin kilo tütün için 
firmasını satmaıını kabul 
olunamaz. 

İnhisar idaresi bir za .. 
manlar Amerika ile de mü· 

Erkeklerden Vaz Geçemeyiz 

Suriyede 
Türk emlaki ne 

olacak? 
Lozan muahedeııi mu· 

cibince haiz oldukları hak
kı hiyarı istimal ile Türk 
tabiiyetinde kalan binlerce 
vatandaıın Surlyedeki em· 
lakleri kendilerine ait olmak 
lazım gelirdi. Fakat Suriye 
hükiimeti bu emlake vazi 
yet etIUif sahiplerine teslim 
etmiyor. 

Bu huıusta iki devlet ara 
sında bir anlaşma yapıla

caktı. Hala buna dair bir 
ses ve sada yok. 

Suriyede emlaki olduğu 
halde burada sefil ve peri· 
ıan kalan bir çok vatandaı· 
lar soruyorlar: Bizim Suri
yedeki emlakimiz ne olacak? 
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nasebata girişmek istemiıtir. 
Malum olduğu üzre Ame· 

rikahlar mamul tütünden 
gömrük resmi aldıkları halde 

yaprak tütün ithalini böyle bir 
mükellefiyete tabi tutma· 
maktadır. 

Bunu eören inhisar ida· 
resi Amerikaya ithal edile
cek tütünleri imal için ora
da b!r fabrika açmak sev
dasına kapıldı. Ben bu le· 
ıehbüsiincle mahsul almadı
ğını zannediyorum. Çünki 
yaprak üstünden gümrük 
rt>smi almıyan Amerika hü
kumetinin bu vaziyet kaıısın

da yeni tedbirler ittihaz 

etmiyeceği ne malum .• 

Tütün buhranının sebep

leri meyanında istihsalat 

ile istihlakatın arasındaki 
derin fark ta vardı. Ayni 

zamande İngiltere ve Ame· 

rika evvelce 125 • 130 mil· 

yon kilo ıark tütünü 

aldıkları halde bugün İn· 
giltere hemen hiç tütün 

a lmamağa karar vermit 

vaziyettedir. ltalyanlar da 

tütün zıraatına baıladıkların· 

dan bittabi bizden tütün al

mamaktadır. 

Romanya ise, ithalatını a • 
zalttığı gibi iyJ cins tütünle· 
rimize de talip olmamakta 
dır. Buhranın mühim amil
lerinden birisi de Rus rekabe· 
tidir. 

Memleketimizin senevi 

' 

rıltı, eksilmiı, sesindeki ga- ı 
rip ve boı ahenk kaybol· 
muıtur. Gözleri donuk ba
kar ve sesi alelade bir ses· 
tir • 

Canım biz de öyle de· 
ğilmiyiz • Bir kahvede bir 
restoranda, bir mecliste , 

Hanımefendiler, 

itirafa mecburuz ki ne 
kadar da erkeklerin aley· 
hinde bulunsak ne kadar da 
onlara düşman ve hasım 

olsak gene ve gene h.3yatta 
onlardan vaz geçemeyiz. 
Onları hayatımızdan silip 

mana ve bir istikamet ver· 
mittir. Bu bir hakikat hem
de kvntli bir hakikattır. 

' 

tramvay ve v a p o r • 
larda b l le yakını-nıza 

- hatta hiç te beğenme-

çıkarmaia onlarsız bir ha· 
yat yapamayız, kabil dedğil 
muvaffak olamayız 

Bunu kendilerine bildir· 
mcmiz için bütün gayreti· 
mizi sarfedelim fakat ara
mızda açıkca söyleyelim ki, 
hayatta erkek olmasa idi 
bizim için meşğuliyet ve gaye 
kalmazdı. Kadın ve erkek 
arasında hilkattan bert de
vam eden hayatımıza bir 

Kadın erkek için erkek 
kadın için yaşar. Birbirleri· 
ne kendilerini beğendirmek 
birbirlerine güzel, zeki gö
rünmek, konuşmasını dü,ün· 
mesini gezinmesini öğrt'nir· 
ler. 

Erkekleri kendi arala
rında hiç gördünüzmü?. 

Yanımız da kelimelerini 
tarta, tarta konu§ırn hoş 
sohbet , nazik, tanıdığınız 
bir beyefendiyi bir de erkek
! erin meclisinde gorunuz 
hayret edersiniz. Ne fikrin· 
de o ince seziıler, ne cüm· 
lelerinde o kıvrak insicam 
vardır. Gözlerdeki zeki pı· 

diğiniz bir erkek gelip otur-
sa; yan cebimizden, çanta · 
mızdan aynamıza çıkarır ve 
bir kerre yüzümüze bakar 
acele ile podramızı süjümü
zü düzeltiriz, ŞaDkamıza 
mantomuza bir intizam ve-
ririz. 

Bulunduğunuz meclise 
bir erkek girdi mi mu ha ve
renin ıekli gözlerin bakışı 
kahkahaların ahengi değit· 
mez mi? •• 

Hangi kadın hayatında 
bir yaştan bir yaıa kadar 
giyinirken süslenirken bazen 
şu ve bazen bu erkeğe ken· 
dini beğendirmeği bilha11a 
ona güzel görünmeği düıün· 
memtıtir. 

lngilterede Spor Milli Ş-:ıir 
lngiliz inıparatorluk 
şairi şehrimizde 

Lik maçlarının neticesi nedir? 
Londra, 28 (A.A) - Bi· 

rinci küme futbol lik maç· 
ları netayici berveçhi atidir. 

Aston Villa · Blakpul : 
• 4-1 
1 

Bolton • Manceıter : 1-1 
Şelsi • Leads : 1 -O 
Grimsbi • Byrminaam : 

4-1 

Haddersfilt • Brakburn : 
1·1 

Liverpul · Portsmut : 6 -1 
Mançester Yunatiet - Şe· 

filt Yun na ti et : : 2-1 

ter 

Midelsburg - Arsenal: 5-2 
Niyukastel • Sunderland : 

2-0 
Şefilt Venerzey • Layçes· 

: 4-0 
V estham • Deri : 0-1 

tenis şampiyonu 
Kap, 29 (A.A) • Mis Bo· 
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tütün istihsalatı 40 milyon 
kilodur. 

Buna mukabil Yunanlılar 

son senelerde istihsallerini 
55-60 milyon kiloya çıkar· 
mıılardı . Şimdi de bize is
tihsali tahdit teklifinde bu· 
lunuyorlar· Bunu kabul ede-

miyeceğlmiz afıkardı . 

Bunlarm önüne geçmek 
için alınacak çarelere gelince: 

İnhisar idaresinin tüc
carların elinde bulunan 5 
milyon stok malı alması iyi 

bir, çare değildir. Çünki in· 

hisar idaresi bu mallan u· 
cuza almak isteyecefi 

gibi kendi sarfıytından faz· 
fasını da satmaya mecbur 
kalacaktır. Bu takdirde fi .. 

atların dümesi çok muh
temeldir. 

Bu suretle bazı müesse· 
seleri kurtarmak isterken 
normal çalııan diğer mü· 
esseseleri de müıkil vazi· 

yete sokmuı oluruz. Alı

nacak tedbirler meyanında 

yapılması lazım gelen şe 1 

tütünlerimizin nev'ini islah 
ederek rekabet kudretimizi 

artırmaktır • 
Aynı zamanda harici 

siyasetini izah ettiiim lnhi· 
sar idaresi de, bu siyasetini 

düzeltmeli ve mümkün ol

duğu kadar harici ticarette 

faal ve menfi rol oynama
malıdır. Harici ticaret iti 
tüccarlara bırakılmalıdar . 

Mademki aramızda ko
nuıuyoruz söylemege ne 
ziyan var. Bize ne kadar 
yaparlarsa yapsınlar onlara 
kartı ne kadar hınç ve kin 
beslersek besleyelim biz er
keklerden vazgeçemeyiz. 

Ve hayatta en tedbaht 
lrndın emin olunuz ik erkek" 
lcı- tarafından beğenilmeyen 
kadınlardır. 

En akıllılarımız bile er· 
kekler tarafından beğenil-

meği · tabii için için • her 
bir ıcrefe tercih ederiz. 

Bunun için güzel oımak, 
zarif olmak, beğenilecek 

bir kadm olmak arzusu bütün 
kadmların et1 birinci arzu-
sudur.' 

Fakat beğenilmeği iste· 
mek beğenilmek için kafi 
değildir. Ayrıca güzel ol .. 
mağada bulmalı. 

işte ben bunun için ya· 
rın sizinle her Ydfta güzel 
ve beğenilecek bir kadın 
olmak nasıl kabil olur. Bu· 
nu konuşacağız, 

SIRDAŞ 

bi Heine cenubi Afrika ka
dın tenis ıampiyouluğunu 

1-~azanmıştrr. 

Adapazarı 
Bankası 

Hissedarları diyorki: 
Bir kaç gün evvelki nus

hamızda Adapazarı Emlak 

bankası hakkındaki bir yazı 

dolayısıyla Eskiıehirden bir 

telğraf aldım. Banka hisse· 
darlarından Necati, Veli, 
Seyfi, Salim, Sabri Beyin 
neşriyatını tekzip etmekte
dirler. 

Eski bir dava 
928 s.;:nesinde Nasrettin 

Hoca gazetesinde "Sözüm 
toktur amma doğrudur,, ~er· 
lavhalı bir yazıdan dolayı 

gazetenin sahibi imtiyazı 

Ahmet Lütfü ve mes'ul mü· 
dürÜ lsmail Hakkı Beyler 
aleyhine Türklüğü tahkireden 
bir dava açılmıştı . Dün bu 
da va ağır cezada nihayet
lenmiıtir . 

Müddeiumumi bu yazıda 
tahkire ait bir ıey olmadı· 
ğını ileri sürerek mazrunla
nn beraetini talep etmiştir . 

Hey' eti hakime müzake· 
reden sonra maznunlarm 
beratlarına karar verilmiştir. 

Sıhhata muzur 
gıdalar kontrol 

edilecek 
Şehrimiz belediyesi pi· 

yasasında 6ahlan yiyeceğe 

ait maddeleri tetkike başla· 
yacaktır . Bunun için bir 
sıhhi teftiş proğramı hazır· 

lanmaktadır • ' 
Bu proğrama göre her 

ay belediye sıhhıye müfet
t.iıleri piyasadan nümuneler 
alarak !-' ve bunları kimya· 
kerlere tahlil ettirecaktir . 
Kimyakerler yiyeceklerin 
ğıda noktasından evsafını 
ve hileli olup olmadıklarını 
tetkik edeceklerdir . Tetkik 
edilen ğıda maddeierinden 
hileli ve sıhhata muzur olan· 
lar müsadere edilecektir . 

iş yapamıyorlarmış 
Rus ITicareti Hariciye 

bürosunun Trabzon şubesi 

iktisadi buhran dolayisile 
Trabzonda ti§ yapamıyaca· 

ğını anlamıı bulnnmakta· 
dir. Mahalli gazetelerin ver· 
diği malumata ğöre, şube 

Samsuna nakledilecektir. 

İncilterenin milli ıairi M. 
Thonmaııefield· dün şehri· 
mize gelmiıtir. 

lngiliz sefareti f'rkanı 
kendisini Sirkeci garında 
istikbal etmiılerdir. 

lgiliz milli ıairi şehri· 
mizde 20 gün kadar kala· 
caktır. Nisan ayı zarfında 

da Ankarada İngiliz ede· 
biyat ve 11 ı r ı hakkında 
lngilizce konferans verecek· 
tir. 

M. Thonmasefield dün 
kendisiyle görüıen bir mu· 
harririmize şunları söylemiş· 
tir : 

" lstanbul'u çok cazip 
buldum • Havanın yağmurlu 
olmasına ragmen ılık ve 
ratıp bulutlar şehrin güzel 
manzarasını ihlal etmek· 
tediı. 

Velhasıl ıehriniz iki si· 
malı - şair bogazları kat 
etmiıtir - Bir dilbere ben· 
ziyor. 

Gazi Türkiyesin! çok 
mü\[emmel bulacağımı zam.e• 
diyorum. Bir kaç gün sonra 
zafer diyarınız olan Ankfl• 
raya gideceğim. Büyük reh4 

berimiz Gazi Hz. rini gör o ae~ 
heni pek mahzuz edecektir. 
Orada ingilizcn birde konfe· 
rans vereceğim,, - -

Bir Çete 
Yakalandı 

Polis Taharri dairesi ye· 
ni bir hırsız kumpanyası ele 
geçirmiıtir • Bu kumpanya 
V ado ve Nazım isminde iki 
erkekle Zemzem isminde 
bir kadından ilıarettir . Bıı 
kumpanyanın ıehirde büyülc 
teşkilatı olduğundan timdi· 
ye kad ı: r soydukları ev ve 
dükkanların haddi hesabı 
yoktor. Hırsızlar izlerini 
belli etmemek ve ça ldıklarJ 
eıyaları gizlemek için ıehriD 
muhtelif yerlerinde evlet 
tutmuşlardır • 

Fakat zabıtamn sıkı ta· 
kibatı hırsızlara aman ver· 
dirmemiı ve iki gün ev'\'el 
cümlesi derdest edilmiılercli' 

Yumurtalara damg~ 
Yunanistanın bizdefl 

yumurta mubayaa edecekte· 

rinin yalnız. ihraç iskele' 
lerinin damgaları vurulacş' 
ğmı yazmı~tıL 

Paskalye münasebetıle 
fazla mubayaat yapılacal1 

için ıimdilik bu mecburiY'et 
kaldırılmıştır. Bilabere yitıe 
damga konulacaktır. ,,../ 

Bank F ranko Aziyati~ 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 0~ Şabele'ri: fstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No·ı 

Telgraf adresi : frasiaban~ 
Telefon: Beyoğlu 1421·2· 376 
Posta kotusu: Galata No· 

«Harbin 

«Mukden · 

::: Bilcümle Banka Muamelatı ~ 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasar~~{1• 

sandığı-M ~kCıkatı eenebiye, kambiyo, esham ve tahvilat a_ıı.ın ,Adi 
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsılı-5 ...
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avta~vilaı 
elinccb Emek!eremt üzerine kredi küşadı - Esham ve a 

muhafazası vesaire. 
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H tırabn• yazan: Naci /SMAIL 

1 r.· • v '"k:s • - "Ey /ran Reisi-
ran seTırı n.aJ' " • k 

h ' s· lran Kearasına ha aret cum uru. ız, J ... rJ· ı 

tt . . Ay Kesranın ceaaıaır. ıran 
e ınız. ı il d r 

K l ııkeddes (Ay)ın oğu arı ır.,, 
esra arı, m _ 

37 
_ 

Türk Bayrağının Tılsımı 
d Şimdi ne bir ses vardı, 

Göğün ıon karanhiın an e bir ~efeı ltitiliyordu. 
bır yıldız doğdu, papatya ,ı· ~ alnız bir davudi seı diyor
bı milyonlarca beyaz yap-

k 
Herkeı, bu du: 

ra lannl açtı· ,.. _ Tanrının bu tılsımı 
ki 1 •Gelin-uüvey.,· ' Japra ara G Türk bayrafına nakıedllıin. 
1 1 yordu. enç bin ta Un açı uzun Bu tılsım, bu bayrakta ol· 

kızlar, k6kte aktılenend d k f diioyaya hükmet· 
1 1 l bir bir ü,en u ça ' ~ 
nce seı er e k Tü kün hakkı olacak! 

ld ki nnı • me r 
Y• ız yapra a • 1 • Mabedin akıakllllı bey· 

Hı biraz, çok, çı gınca 
ç, ki ' keltıraıı, tonçtan reamlni 

ıına seviıece er· M b ~ b bi ba 
Kellmelertle ıayıyorlardı. yaptı. a u .un eı ~ • 

k· kire muganniııde ıaçlarıle bu 
Nihayet, son yapra · k tt 

_ Çıl,mca11nr seviıe· reıml yaprafa na ıe ı. 
Ayin kaflleıl, bu seıin 

cekler! b k it Seılnde dltUl. Herkes. hürmetine, ey e ıraıın 
bunu uiur ıaydı. Sevinç ıan'atına, kızların fedaklr· 
içinde biltiin kalpler coıar· lığına karı• bir ıaat kırmızı 
ken yıldızda •Ay., ın lc;fne 1arap içti. 
glrmlf, mabedin bakirelik Bu eeıln ıahibi, Gücanın 
ucunda bir ille gibi ıe11iz d6rt kapısını dolaıtı. Sonra, 

1 
.n. u·nden neı'eler dö· mabedin önüne ıeldi. Onun 

leH z yuz d bO -kt• ki 
külen gelini blr ayna ıibi ıerefi o ka ar yud u ' 

batkibin de mabe in eıl· 
içine almııtı. M b d bıt· 

O sanlyelerdeydl. Biltün fine indi. ade i~ • ın· 
1 yen ı;aJnanao an p.1U gune 

gönüller saadet ıçinde ça • :1aedar ıahibJni bekleyen 
kanırken, bOtOn seıler ha· dört ba lı blyiik kılJÇı beli· 
yatın bu f6ıununu t• kdfs f 
ederken GClçanın beı bln ne kutandı: 
ıafrfne bGkmeden O ı t a d - Zaloilu Rüstem ! 
kürsüsüne çıktı. Tanrının Halkın IÔZÜ, "Hak., IÖ· 

köktE ki tiirini tefsir etti. züdür. Mademki , Tanrının 
Evet, onu o ~uyamadı. Onun bu gece gösterdiği tılsımı 
ne veznini, ne kafiyelerini, Türk bayrağa geçıin, ded ik. 
ne de edas:nı anlayac ... k Halk ta sessiz, sada1111~, bu 
bir ıair değildi. Tanrı, bu emri dinlf'di. Biz , bütün 
titri Türk millethıin içine Turan mabetlerinin baıkA· 
bir meıale gibi ılndlrmek hini, bu bayr•tı takdfı ede-
içln ıöylemitti• O lisanı an· rfs. Seni de Ttrk ~ ~rdusu· 
layan talr geldilf gGn, Tilrk nun baıkumandanı nam· 
ınllletl (hayat sırrını bulur, s.,dı olarak halka llln ede-

ebedileıf rdi ! riz ! 
Bu, Tannnın Türk mil· Caya , milyonlarla ıe .. 

leline verdilf bir tıl11md1' ten toplanmıı gilr bir .eı 
Türk tairl, bu kadar tıitildl : 

16yleyeb!ldi. Halk, bu tıl· - Kab61 1 
•11111 gönilllerln~ yerleıtir- Bu ıeı, balkm aesiydi! 
illete baılamıtb· Genç kız· O zaman ecnebi aeflrle-
lar, bu blıımı anlayacak ri locaaıadan beyal' elbfaeli 
Çocufunu doprmak için tunç yilzlQ bir zat ayafa 
içlerine aevda kurdunun kalktı. Bu, lran J{~sraıının 
dGıtülünG anlayarak tit· büyi1k ıefiri "KeykAı., tı, Dan· 
tedller, delikanlılar, ufuklar yada Turan ıibl namı s6y· 
-rlcasındaki ülkelerde bu lenen bir Kearanao aefirlydt. 
tıl,11111 açacak ıihlrli anah· Çatık katlarından, durgun 
t.rın bulundutuna hükmet· bakııından aıAbilettifi gö· 
tUer. htiyarlar da hafızala· rilliiyordu: 
tııu demir elekten geçirdi· - Ey Turan cOmbnri· 
~r H d dt yeti reisi ! · erkea, heyecan ay · b U Siz, lran Kesraaına a· 
1 fukların arkatmdan ıe karet etUniz. Ay, f(earanın 
lt aibt bir ıeı itltildi. o ıe· 1 1 
il k ceddidir. ran Keıra arı, mu 
il •hramanını bilenler ıuır il d 

t, .. , bthnlyenler bilenlere ses· kaddeı "Ay., ın piu arı ır.) 
tıııd (Devamı var 

-...;;::Gazette du ,- M. Snovden 
Londra, 28 (A.A.) 

F ranc Maliyu nazın M. Snowden 
p biltçenln hazırlan~aıına 

ıet arta, 28 (A.A.) - Ga· it qıeıafye b•ılanmaıına 
ı_,,:u Franc meseleıi do- ::ıosalt olacak derecede iyi· 
\)ıttıı:le açıla\l muhakeme leımtıtf r. 
~Cllefttr. Madam Hanau, M. Snowden bQtçeyi ıe-
~ leıı tabı olmamak iizere lecek nisanın aon haftası 
''ltd~ bapıe ve 3000 frank zarfında Avam kamarasına 
llıOcb cezaya, M. Lazare bizzat tevdi edebileceii pn• 
«lıer~, tecile tabi olmamak nında bulunmaktadır. 
ft'ıık 18 ay hapıe ve 3000 k an· 
lllıı llakdı cezaya, gazete- -erre Audibert beraat ~z 

-~·· hukuk 6 i i ye mıılardır. ~~. ._ m ıa• r Maddel tahıller istedik· 
lA...: '9'eııdli M Herıant, ı k 
-UO fr k • )eri parayı ladeten a aca • "'-h•- an nakdi cezaya d B d baıka ken· lllCk111 ecl 1 tar ır. un an '1. i mitlerdir. (lOOO) frank zarar 

de Courvllle M. Pi• dilertne 

YARIN 
r 

istikbal Muharebesi 
(Birinci •ayfadan devam) 

bu fellketler içinde yangın 
bombaları bilhassa gaz bom· 
baları bOtün bir ıehir sük
kinının hayatını birden 
mahvedecek. 

"" istikbal muharebelerin· 
de havadan gelecek olan bü. 
tün tehlikelerin hepıine bir· 
den karı• koyacak emin l ıir 
tahaffuz çaresi tabii ki im· 
kansızdır. Yalnız gazlere 
karıı korunmak için emin 
bir çare vardır ki bu da gaz 
maekeleridir. 

Gaz maskeleri havayı 

adeta filtre eder. Harbiumu. 
mide esaaen lrnllanılmııtır. 
Fakat en emin telakki edi· 
len bu çarenin de zanneldi
ği gibi yüzde yüz emin ol· 
maeı için g6~ altJnda bulun
maH ve anlıyan biri ta
rafından zarar verici bir 
sakatlığının olup omal • 
dıjınııı ııknk muayene 
edllmit bulunmuı , onu Is· 
tlmal edecek inaanın böyle 
maske altında rahat•ız ra· 
hatsız alınacak nefeslere 
alııık ollJ!aıı ve bil~assa 
maskenin Jqıllana~ak insa
nın yüzüne uygun olması 

tarttır. 

Esasen ıtmdiki halde dün
yanın hiç biı· memle~etinde 
muharebe vukuunda halka 
gaz maıkeıl dağıtmak için 
tertibat alınmamııtır. Ancak 
bazı devletler memlel<el 
nüfusunun on~a birine isa

bet ede~ek kad~r maske 
dağıtabilecek kac\ar tedarik· 

lidirler , 
Maeke sahibi olacak o

lan bahtiyar adam yalnız 
kendi hayc\tını ke>ru"aya· 
cak! Her zehirde J4'pdauk 
olan ıahbılJ• tetkilAtında 
çalıtacaktır, 

Eıaıen tfmdfden ıonra· 
ki harplerde her muharip 
memleket abaliılnin d6rtte 
Qçü ya bu ııbı veya ye._e 
buna m6maıil ıehiflerll\ ba· 
ıına Jeleoek olan fellket· 
lere karp koruamak ve ko
runmak için yapılacak teıkl· 
llt~ çalııat:4lktır~ 

Muharebfd• ıehtrlerde 
bombalara ve zenaln bom· 
balara kartı d" tedbirler 
alınacaktı ... Beton mah&enl.-r 
ve buna mümaıil, k~çılaçak 

saklana~k yerler yapıla· 
caktır. 

Belki iıtlkbalde bina 
inıa edilirken bu cihette 
nazarı dikkata alınaç4lk ve 
tnıaat o suretle yapılacak· 
lir. f ak•t ıimılilci halde 
daha biç bir memlekette 

buna ve zehirli gazlara 
kartı esaslı tertibat alınmıı 
olmadıfı eier fa~•n bir aa· 

maada te>Jle bir on, yirmi 
sene içinde muharebe ola· 
cak oluraa balkı korumak 
için yapılacak teyler pek 
ehemmiyetsiz bir kaç ted· 
birden ibaret kalacaktır. 

lıte bunun iıttkbal mu· 
harebelerinin tehlikelerini 
her ferdin bllmeıi ve bayle 
bir fellket vukuunda 
zehirli ıa:a tehlikelerine 
karii yapılacak ani tedbir-
lerin ne olduiunu anlanmaıı 

llzımdır. 
Bunu herkes bllmeldlrki 

1nıana ekseriya hem tehlike 
hemde yardım yalnız hariç-

ten değil kendikendinden 
gelir. Bunun için tehlike 
karıısında itidalin~ malik 
olmak ve kendi kendine 
yardım etmek için elzemdir. 
Böyle bir felaket karımnda 
birinci def'a olarak kalan 
insan tecrübesizliği yüzün
den böyle bir ani da.ha 
evvel geçirmit birisinden 
fazla telif etmesi pek ta bit 
dir. 

Fakat oda düıünmelidir 
ki bu tehlike umumi 
bir tehlikedir, kendi ııelame
ti kadar umumun selameti 
namına kendini korkonun 
merhametsız dehıetli el· 
!erine terketmemektedir. 

Böyle zamanlarda ıuur· 
suz korku en büyük · düı· 
mandır. Ve v~badan daha 
saridir. Korku hercumerç, 
doğ•uur, kork•n inıal\ taı• 
dadi görmez, çiyn~yip ıeç.er 
ve koll~nm:ı kendini atar. 
B6yle musibetlerde ıehir· 
ler «=n Lüyük kurbanı panık· 
le verir. 

Bu zemanlarda herkealn 
nefsine h~~lm olması v~ 
yanında kime cesaret telkin 
etmes( lizımclır. 

Zehirli gazlarn karı~ J&· 
pılacak çareler m~htuttur. 

ve sahalardftn ibClretlir. 
~ehir)I gaz bulutları bu· 

lundugunuz yere g~ldimi 
sakın ondan kurtulmak için 
önünden gittifi istikamete 
doğru kaçq-14lymız . O ıittiQi 

il~~ka~ette yolu"" devam 
edeçek\ir -ve •i• daima teh· 
likeli mıntıkada kelacaksı· 
nız. 

Eıaıen ko,malc teneffQz6 
zlyadel•tUrfr. Hatta ayakta 
durınak bile fenadır, kımıl· 
daamadan yatmak daha 
Jyldir. 

Fakat, teqeffOı l~Jn bu 
b6yledlr. Yokıa, ı.ebirlt gaz 
b.-lutlafl havadan daha 
•fırdar ve bittabi alçaklarda 
daha keılftir. 

Bunu için mümkün oldu· 
gu kadar telaıııa yarOmeli 
ne gaı . tabakaııının geldifi 
qe de glttlfl tarafa yOrO· 
meli yana dönmeli, ve 
mümkün oldufu kadar ça· 
buk o bulutlar arasından 
sıyrıl~alıdır. 

Harbı umumide ani su· 
rette bu t, blikeye maruz 
ka•anların korunmak için 
bazılarının ağızlarını burun· 
larını ıslak bezlerle kapa• 
dıkları, bazılarının da bat· 
larını 11lak torbalar içine 
soktukları görüldü. Zehirli 

ıazlar içinde kalan hayvanlar 
meaela köpekler ve domuz· 
lann kazıp afız ve burun· 
lartnı içine soktukları ve u
mulmaz bir ıevki tabii J e 
havayı rutubetli, yaı toprak· 
arıtsından ılzOp teneffQı et· 
tikleri gl;rünürdil. 

Harbi umumide lnglllz 
askerleri hemen ceplerinde
ki ıtıelerl toprakta kırarlar 
ve bu ıılak toprakla afız 
ve burunlarını kaparlardı. 
Fransız askerleri de afız ve 
burunlarının önOne ıılak bir 
bez tularlardı. 

Mlıtakbel harplerde yaf 
nız aakerler delil lf rillerde 
bu gibi tehlikelerden tebaf· 
fuz çareılnl bilmelidir. Şeb· 
re bir hOcum vaki olduiu 
ve ıehirll aaz bombaları 
atıldıtı zaman eTiain içinde 
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~:ı.ı.ıi 
Almanya - Avusturya 

itilaf hakkında bir mütalea 
Paris, 28 (A.A.) -Avrupa 

hükCimetleri ara11nda bir 
gümrük ittihadı vücuda ge· 
tirilmesl meseleıile metıul 

denin bug(lne kadar hiç 
bir kayıt ve ıarta tabi ol· 

makıızın tatbiki keyfiyetine 

mugayir bir hareket teıkil 
olen ve Avusturya • Alman edip etmedifine karar ver· 
itillf projesi hakkında mü· 
taleaaı sorulan Fransız ko- mek buıuıunda Cemiyeti 
mileai bu fUllfın en ziyade Akvam için bir vesile ve 
müsaadeye mazhar Millet aebep teıkil eboeaini telkin 
muamelesi hakkında ki mad· etmlttir. 

. * * * 
ispanyada Fransız hava 

Pariı 28 (A.A.) - Ce- t ) 
neral Burıette diktat6rl0k POS a arı 
aleyhinde vaki diinkG be- Pariı, 27 (A.A.) - Ha· 
yanatından dolayı ordu ve va ıeferleri hatlarının iıle-
donanma ili mahkeme .aeiı· tilmeılne müteallik olan ve 
illi vazifeıinden affedilml.. ayan mecliıinden gelen li· 
ve ziyan verilecektir • yıbantn meb'uıan mecliıin· 

Madam Hanau ile M. deki mtısakereıi eınaıında, 
Bloch, mahk6mlyet mOddet· haYa itleri nazırı, Franıız 
lerlnl maznun bulundukla· hava postaları tirketinln 
rı zaman zarfınd& ikmal plançotunu vermlı olduf unu 
etmiı olduklanndan aerbes blldlrmittlr. 
bırakılmıılard&r. Mumaileyh nazır, Fran· 

Gandi • Lort lrvin itilafı sa ve Brezilya hükametleri 
tarafından alınacak mu·~ 

Karaıı. 28 (A.A.) - vakkat bir takım tedbirlerin 
Hintliler ittihadı koqrelf bu hatlan itletme itine kat' 
komitesi Gandi tle Lort i teıkillt yapılıncaya ka~aı· 
lr vın arasında husule ıelen devam edilmesine imkln 
itilifın taıdikı hakkındaki baııl etmeıi muhtemel oldu· 
lı•r•r suretini kabir bir tunu beyanatına ili ve etmlf 
ekıeriyetle kabul etmiıtlr. ve demlttirkl: "Her ne olur· 

Fransada bir grev ıa olıun mecliıinlze teklif 
teşebbüsü edilen liyıba hava ıeferle-

Paril, 28 (A. A.~ _ Fran·:ı rinln Dakar'a kadar yapıl· 
sanın ıtmal .. b.avallıtnde ça· mauna temin edecektir. 
hıan macl.en amelesi birliii ltalya'da bir yangın 
milli mecliıi kömlir ocakla· Roma, 28 (A.A.)-Treate 
r. sahiplerinin m6meuillerl tebrlnd'9 bOyOk bir yanım 
ile amele murahhasları ara• çıkarak 7 ev yandıiJ, bir 
11nda eaaa iUbarlle bir an· çocufun k6m0r haline ae· 
la,ma haııl oldufunu nazan lfp 6ldQO mezkOr ıehirden 
itibara alarak umumi arev • Meua.ero., •azeteılne bil· 
tlinını muvakkaten tehir dirllrmlttlr. 
etmefe karar vermittlr. Nev-y orkta yahydi 

Maden sahipleri mOme .. 
ıilleıinin amele Gcretlertnde bolluğu 
yilzde 10 niıbetinde yapıl· Nev· Y orkJ28(A.A.)-M.A· 
maıını evvelce lıtemiı ol· merlkanın nüfusu son 50 aene 
dukları ter zillbn baıvekil zarfında 250.000 kiflden 
M. Laval'ın teklifi üzerine 4,5 milyona çıkmııtır. Hat• 
yOzde altıya endirilmealnl ta, yalnız Nev· Y ork ıehrin· 
kabul ettikleri zannolun• de takriben 1.250.000 ya· 
maktadır. Amt le Clcretlerln· budl bulunmakta olup bu 
den bir Niıanda evYell yilz miktar Flliıtindeki yabudi· 
de 4 ve gelecek Mayısın lerin 8 mlılldlr. 
1& ıında da yüzde 2 niıbe- Hava postalan 
tinde tenz!lit yapılacaktır • ·şirketi 

kalmalı ve yakınında olan Parlı, 28 (A. A) - Fran• 
eve dönmelidir ve evin ilıt ıız ha va poıtaları tirketine 
katına çıkmalıdır. 

Çünkü daha evvelde ait hatlann itletilmeıinde 
devam edilmeaine mQteal· 

söyledi~lmiz ıtbi zehirli ıaz ilk olan ve Ayan meclisin• 
havadan daha afırdır yuka· den gelen llyiha meb'uaan 
" kata çıkınca kapıları mecliıince 182 muhalif reye 
sıkı, sıkı örtmeli. Sonrada karp 404 reyle kabul edil· 
onların üstüne lılak 6rlü· mittir. 
lerle perdeleri kapamalı AJ 
bir yere uz•n•p yatmalı. man Hariciye 
Ve aiız ile burnun Oıtüne 
lılak bir bez, vP.ya bir aün· 
ser velhaııl yaı bir tey tut
malı derin derin nefeı al
mamalı ve çiferlere müm
kün oldufu kadar az ha va 
almalıdır. lıukballn muha· 
rebeıl arbk yalnız cephe· 
Jerde yapılmıyacaktır. Mu-
harebe eden memleket in· 
sanlannın hepıi aynı derece-
de 610m tebltkealne maruz 
bulunacaktır. Bunun için 
herkesin bu •lbl talaaffuz 
carelerini bilmeai ve fGoblfJ· 
da hatırlayarak kondl ha· · 
yabnı ve yanmdakinlla ha· 
yabnı bu ıuretle kurt.rma· 
aı ilamdır. 

nazırı 
Cenevre, 28 (A. A) 

Almanya hariciye nazırı 

M. Fon Gurtiuı 12 Martta 
Cemiyeti Akvam kitibi U• 

mumilljlne 16nderdlfi bir 
teskerede Mayuta toplana· 
cak Cemiyeti Akvam mec
ltnnln, tahdidi tealihat mu. 
kavele ll,ıhaunın 37 inci 
maddeıintn buıusi bir fık
raıı mucibince, ıivll tayya
recilile dair malamat neıri 
için beynelmilel bir itil Af. 
name bamrlanmaıı hakkın· 
da tetktkatta bulunma11Dı 
lltemlttlr. 
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FOSFATLI ŞARK MALT HULA" SASI Kullanınız. Sütünüzü arttırır 
Jne;:ler ~~~i~!~rın kemiklerini kuvvet-, . __ , 
KARAD ENiZ İskelelerine Seyehat Edecek Olanlar Daima 1 
YELKENCi VAPURLARINI 

Tercih etmelidirler. 
Zira : Vapurları gayet lüks ve asri, konforu havidir. 
Her vapurda lüks, birinci, ikinci sınıf kamaralardan maada 

üçüncü sınıf kamaralar da mevcut, fiatlar mutedil, azimet ve 
avdet biletlerinde tenzilat. 

Birinci sınıf lokanta ve servis, seyahat esna-
sında yolcular tel!:;İzle telgraf muhaberesibiı~~:;. 
Son defa Avrupadan yeni mubayaa edile'l beynelmilel birinci 

ınıf şahadetnameyi haiz: 

E vapuru birinci sınıf kamaralar z urum r~nda aileler __ için ht!susi kompar
tımanlar, muteaddıt salonlar ve 

~ il anyolar vardır. 
Vapurlar ç b G •• } • lstanbul'dan 

her hafta arşam a un erı :~::fe:~ -
BANKA KOMERÇIY ALE 

İTALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 
ihtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare : MİLANO 
ıtalyarun aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya .. Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Oalataı Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
. ŞEHIR DAHİLiNDEKİ ACENTALAR: 

. Istaııbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. BeyoğJunda: 
Jsti'.<lal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

jzMİROE ŞUBE 

,,. TI C'7nMlll .. -

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın ve çocuk· 
ların dahili (iç) hastalık 

larmı cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan-

l
yolunda 118 numaralı hu· 

susi kabinesinde tedavi J.j 
eder. il 

Telefon lst11nbul: 2'.'91:\ D 
- Doktor 

•• 
Hayri Omer 

Almanya. Emrazı cildi· 
ye ve züh!"eviye Cemiye· 
ti azasından Beyoğlu Ağa· 
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

- Bankası Telefon: 3sss 
1 ·- "'Mifltil"- ~ :::· ===: , ı = Dokt~r •«"== 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: A M S T E R O A M 

Mez n s rl"l a esi: 25,000,000 FL. 
Tedi) c ed ' lm iş sermayesi: 5,000,000 FL. 

İntiyat aı-çesi: 3,250,000 fL. 
1 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

Wftlii'Z ?Z M' 7 Wt4 

SE~!~~İ~m~~N!~~ 1 
fatine 3-4-931 Cuma günü 
saat 18 de T epebaşı kışlık 
tiyatrosunda Deniz Orkestra 

Doyçe Oriant Bank 
heyeti tarafından senfonik Deutshce Oritn Bank 
bir konser verilecektir. 

Danslı Çay İstanbul şubesinin müceddeden küşat olunan 
dairesinde bodrum katma mükemmel ve 

Hukuk talebe cemiyetin· müzeyyen kas~lar vazolunmuştur. fintlar 
den: İki müderrisimizin refi- ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 1 kalarının vefatıle hukuk Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
ailesinin duyduğu teessirden karşısındaki bankaya müracaatları 

dolayı teahhureden ve geçen 1::=========~~~~~~~ 
seneki mezünlarımız §erefi· •• M* •• ' 

ne Cemiyetimiz tarafından OSMANLJ 
verilecek olan danslı çay 
30 Mart pazartesi günü sa· BANKASJ 
at 15,30da Maksim salonla-
rında verilecektir Berayı ma- Sermayesi 10,000,000 
lumat muhterem da vetlile· 
rimize arzolunur lngiliz lirası .................. -
Yelkenci vapurıa,, 
KARADENiZ POST ASI 

S m vapuru 
a sun 1 l\tsAN 

Çarşamba 
günü ak~amı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gire son, T rab
zon, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av
det edecektir. 

Tafsılat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

Tel: İstanbul 1515 . " . 
SELANIK BANKASI 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yuna'listan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Çocuk hastant·si ku lale, bot,az, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o,.:lu Mektep sokak t 

Telefon B. O.· 2496 

= 

İSTANBUL ACENT AUÔl 
Telefon: istanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı c:ıri 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirleriııe ve memaliki ecnebıye
ye senedat, çek, i~ibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalat t. 
(Hesabı cari)küşadı, sened:ı.t ve 
ktymet!i eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça 
larm tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

Büyükt tayyare 
• 

pıyangosu 

İstanbul dördüncü icra 

dairesinden: Tamamına 3100 

lira kıymet takdir edilen 

Mahmut paşaıla servi ma

hallesinde mengene sokağın· 

da atik 6 cedit 10 No. nim 

kagir hane ve bcıhçenin nı· 

sıf hissesi 4·5-631 tarihine 

müsadif pazartesi günü öğle

den sonra saat 13 buçukdan 

16 ya kadar istanbul dör· 

düncü icra memurluğunda 
satılacaktır satıı ıartnamesi 

20·4·31 tarihinde divan ha· 

neye talik edilecektir. His· 

seye musip kıymeti muham· 
meneyi bulduğu takdirde 
enziyade artıranın üstünde 
bırakılacakbr artırmaya İf• 

tirak için yüzde yedi temi· 
nat lazımdır. Hakları tapu 

sicillile sabit olmıyan ipotek 
alacaklılarile diğer alakada· 
ranın ve irtifak hakkı sahil" 
lerinin bu haklarını ve hu· 

Galatad Karaköy palasta Tellfon: Be) oğ'u 3711-5 
fstanbul tali şubesi : "•' erkez Postanesi itt.salirıt.le 

Alla'len•eci Han., Tl 1 fon: İst. 569 
kabul ve tedavi eder.. # ' Üçüncü keşide 1 lNisan 

1 Çocuk hastalıkları mütehassısı 1931 dedir. 

susile faiz ve mesarife dait 
olan iddialarını ilan tarihin• 
den itibaren yirmi gön içiO" 
de evrakı müsbitelerile bil• 
dirmeleri lazımdır. Aski b 
de hakları tapu sicilile sabit 
olmıyanlar sabf bedelinfl 
paylafmasından hariç kabl" 
lar. Ali.kadar aru: icra f~ 
iflas kanununun l 19ucu 'fil,. 
desine göre tevfiki harelı,ı 
etmeleri lüzmu ve müte~~ 
kim vergi, belediye, val" 
icaresi müıteriye aittir d,I 
fazb malumak almak ııtl' 
yenlerin 930· 103 dosya ~' 
marasile memuriyeıiııı" 
müracaat1arı ilan olun~ Dr. A. KUTİEI.. Dr. Semiramis Ekrem H. 

1 
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Cilt, f renği, Bel soğukluğu ve adeın i Beyoğlu Mektep sokak 

kud:ı.r muayene,elektirik tedavih:ı.nt'Si Telefon: B.O. 2496 Fevzi Ahmet 
Karaköy Börekçi fırını sırasında N • .. .; ....,_ 

Bilumum banka muamelat 

Eınniyetkasaları icar 
-----------
-·- Fırsattan istifade -- Haydar Rıfat beyin eserlerinden 

Cilt, Saç ve :züh::-e11i 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
-a - ı © e(@)a~~~1 ·~~e@oo~··c.1@o0@o0@eoı@)~~·ı@ 25 T AKSITLE 

, 'W HER NEVİ EŞYA 

@ Koşunuz! ~ VERESİYE 
Koşunuz! ~ 

~ 
İstanbul' da Orozdi - Bak 
karıısında Celal Bey Han 
33 No. Teshili.t, Menteı 

Kasevi 

Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir n 

Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaph:mesinde 
zw 

Tayyare Cemiyeti 
Menfaatine 

lzmfr tmihanesi Peıin ve~?.!~nm~:..:laitla ı 
ve çok U<"uz tratlarla her nevi kostümjer, pardösüler, i 
Frak ve Simokin, caket 

İŞTİRA BONOLARİLE 
Elbiselerinizi, tuhafiye-

niz 
İhsan B. idaresinde, de· 

orkestrası tarafından 

nisanın üçüncü günü saat 
18 de Tepebaıı kıtlık tiyat· 
roııunda fevkalatle sinfonik 
bir konser verilecektir. 

ve : 

Hanımlar icin: .. , 
En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

imal eder. 

Adres: 
lzmir terzihanesi sahibi tüccar 

MUSTAFA SALiH 
@ Babıali caddesinde 

~ terzi ve biçki 

• 

nizi, Şapkanızı, Ayakka-
bınızı, ırıobilyanızı, 

13 Bisikletlerinizi -
istediğiniz MAGAZALAR
Dan pazarlık ettikten son· 
ra PARA yerine verebi· 
lirsiniz. Tel. 2,3946. Bu 

gazete ile müracaat 
edenlere 

yüzde 5 ten;ilat yaprla~akt• r. 

Localar 300 ve 200, bi· 
rinci mevki 100, ikinci 
mevki 50, galeri 25 kuruı· 
tur. 

Hiletler çarıambadan iti-

J haren tiyatro kiıeıind e sa
tılacaktır. 

ıaat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

iialm[im ..... 11A11 ........... 
İstanbul 3 üncü icra me

murluğundan: Bir borcun 
ödenmesi için paraya çev
rilmesine karar verilmiş olan 
üç adet maaayak ve tezgah 
singer dikiş ve bir adet ma· 
ayak ve dezg ah singer ma· 
kinaları 4 nisan 931 cumar· 
tesi günü saat 10 da Sultan 
ham 1mında Cami baıı ha· 
nında Niko Mihailidis efen· 
d'nin imalathaneıinde açık 
a '"tırma sure tile satılacağıua 

dan ta.ip olanl arınmahaUinde 
memuruna 
ilan olnuur . 

müracaatları 

TAKV!J! 
Mat 

30 
• 

Pazartest 

Sabah 
Öğle 
fkindf 

1931 
5,54 1 AkŞ11111 

12,20 yatsı 

15 50 f ırıs•" . - ' _,ıı 
- ıoii"''. 

Mes'ul müdür ve ~ll 
Barlaan.ttin 


