
YARIN 

Ak Deniz İtilafına 
Bir Alman Cevabı SENE: 2 

-----------------------------f' Abone Şeraiti ~ ~~ Hlı. iÇiN l HARiÇ iÇiN ~· f': ( Btıfm•kaleJe11 Jnam) 1 Almam, bu gayri tabii re· 
bcıgı : 1400 kuruş Seneliği : 27 o kuruş hayretle ıoruyor: Almanya, kabeti kal~ırmak için 
. Aylı ı : 800 :ıı Altı Aylığı : 1500 » nereye dofru gidiyor? " Milleti müseleha ,, yı ya-
\ Aylığı : 450 > Üç Aylıit : 850 > , Kralı Bu sualin cevabını, ltt] ratmııtı. Eğf!r Almanya ga· 
/iq h J 5 k ya hariciye nezaretinin ip gelı ydi, Tryeste'ye yerle· 

4h6dlra Türk tarihinde ~dln'fp 

IYUNAN iHTiLALi 
l Etniki Eterya teıkil!!! 

..._ Muharriri: Arif Oruç eıPIPf~ 
-30-s Etsı her yerue uruL graflar n ır ·- zetesl olan Popolo dl Z .l l ıecek, Habıbug'ları da Ma-

J"l Gazi Mustafa nın ıon nOıhaıında 

1 
c.riatan taciyle Sei.niğe (1217-1802) ıeneılnnl dıfıiki bin Rumla Bükreı 

SB!!!!!!l!!!!!!!!!llm'!!!_.. _ _. ___ , ... __ ~ liriz: ..:.e er indirecekti • Eski itilaf dev· gene gaileler içinde geçeceii kenarına gelm11u. 

b
' ı g.emal Hz. "Roma sfyu..,..tu let'eri, Almanyımm bu ga· füpheıizdi. Avrupada mu· Paaban oğluna menıup 

e US U .A. Ankara mnn • Avuı• yesinl tahakkuk ettirmemek vakkaten duran ve ıükunet dağla eıhyanın geldiği habe· 
.. temennilerin· fr. n917 • b 'l cevr • Jf için hüıük harbi hazırla· bulan fırlınanın ne taraftan rinl nldıkla ·ı gibi, bu sefer 

·erinden do· k l\• ı ı k ""m,Le.rdı' ortalığı kapııtıracağı bekle· eı ayaya bırakmadan, Bük· 

lYlaİşete Medar C~"!~~.t- (~l:~~~~~:~·>:..tiem e eLt~~ye;: ~e::i~d:''t:.~:~~~e~:.:~ ;~:ı.7u~::ı•a;:~:..m:~~: 

C H ık F k N G 
•• t sızl ld ğ dağıldılar. Mıhal beyde baıı · 

U··mhurı·yet a ır asınca amzet os ek·Lu . .::: ·;:;~ı:.~. ~~ıın':; Dl alıp kaçtı. Efliık ve 
elideki türedi dere bey· Bufdan voyvodalaldarınan Ak H b J <.:n 'I!!~!!!!!!!!!!!!!!~ '-' durmuyorlıudı. Paa- bir elden idaresi için birlet· 

~ deniz Bütün a er er Tekzip Edildi ""° u~ Osman (paıa) la· tlrllmelerl ciüıünüldü. Gürül· 
ltl·ı" f e· N - a Muharriri·. kuvYel bulmuı· tü ilRuıydayab aksetti.. HRarp 

a 1 ır K l 
• G •• • ı ki • aa eıin en aımı a an uı. 08 • t t BurhanetP_ gidenler bir 

Alnıan Cevabı ım erın amze OS erı ece erı ·.rc1ı. (Tun•> ~~ı!üh~;I:~:m-:~
1

:!
1

.~!ı."!: ' M l )) ' '·ayadan le etti. lstanhulu ııkııtırdı. 
Ya.zan: Naci JsMAlL Kat iyyen a iim eg"' ildir. Ali Fethi Be.)fli.· Ruıya elçlıi Çar namına ye· 

Birkaç giln evvel, f ranaa yazdığı mektuptu, nl tekliflerde bulundu· 
•e ltalyanın Akdeniz ltlll· Meb'uılufa talip olan bu· veccühlek endilerJne fırkaca kiki yaziyet ancak listenin k • Efllk B ğd fını tablı'I ederken, bu hare· 1 b İ fımetıni tenk.it. e.dİyt:.-1-larının vy~a ukaya~ vhoayyvaot· kadar zevat· i4;lnde, bu va· yapı mıı ir teıvik iıareti nı•ırile anlaıılaca~tır. - w 
lcet, di~er bir iki dıvletle ' ı t lakki t kt b d" " A 1 l Bırınoı Kısım • zifeyi sırf malıet meı e eıl e e me "e u uıunce J nkara, 30 - Meb uı ~ga S b L' • veyahut yedi ıene 
~··•ber Al-nyaya kart.. teli.kkl edenler de çoktur. ile kakıp muracaatla bu· ~amzetlıklerloln konma11 ıçln er es .. ırka nasıl teşekı.. azoldılmemek ou· 
ır, demiıtik. Meaeli bunlardan bir tane- lunmaktaılırlar. Bu suretle müracaat edenlerin arkası Her hakkı r. edilmelerini ta· 

Bugün, bu franıız - ltal· ıi iıtld.:.llnda diyor ki : gazeteci arkadaılarımızın devam ediyor. Namzetlikle· - S - 11uru görülen· 
Yan itilafına karıı, Alman· •Çoçuk babasıyım. Ka· rinin konmaunı tsliyrnler dün ber verilme· 
Yanın mukabeleıinll ıörü· d 

90 
liradır Bu akıama kadar 20001 buldu, Pariı ıefirl Ali fethi be- nı bir doktor b6~eceklerdl. 

zancım ay a · T Joruz. Almanya, Avusturya yüzden çocuklarımı okuta· Bu iti takip fçin Ankaraya yin ürkiye relıi cumhuru tetkik etmekte idi • •ılmuıtu. 
~e bir aümrük ittihadı ya1ptı. mı yorum. Mai,etlme ınedar gelenlerin miktarı da çoğal· Gazi Muıtafa Kemal haz.ret· Neteklm bu ciheti m~~uya 

u iki memlek tte, ya nız olmak ve memlekete hizmet mııtır. lerine ıönderdifi mektubu , tubuuun bafına afrf ... ııırah k· 
Alman aümrük kanunu '·· ' ' . ' ' . ' ' ' ' ' ' . ' ' ... .. k d k • -• etmek bere fırkaca namzet J b ) o u u tan ıonra, ıefirin ne yapmııtır 
tatbik edilecek. Bu basit me- etmel gö .. teri1memi rico ede· SİaD U demek fltedlfini, bir kimya· Bu nokıan ve ihtiya,.ları 
ıelı•, bir hadile meydana İ -r çıkardı: fran&a, Hamburgtu rJm.,, ntihapta sekiz mın· ger gözü ile inceden inceye berkeıten evvel kime söyle-

VilAyetlerden gelen ma· taka ayrılıyor tahlil etmek lazımdır . mek lazımdı ? 
Tiryeste hududuna ka· 
dar fnen bir Almanya u~ l6mata göre, yeni mbecliste Dün on beı günlük askı Memleketine ' vataınna Hiç ıüphe yok ki: 
karşıla§tı: Bugünkü ma"· 312 veya 314 aza uluna· d b k f G • H 

5 caktır. Tekirdağ, Kastameni müddetini a sonu 0 uğuü· e~ ıene uza ya,ayan, a· azı azretlerine 
lüp A manya, eski Almanya· dan defterler dün al ıam kat bu yaıayıı müddetınce 1 A ••• 
nm DrL ng nach Osten-Şar· Aksaray , Ankara birer ~te li Fethi Bey, yük· toplanmıı, nah ye ve kbza ere!' · t k ı x 

k d 1 
meb'uı; fazla çıkaracak1a•. cır g • mezunıye • gere se enecegl ağır yükun meı'u· 

a oğru. siyasetin~ hakikat merkezlerine teslim edilnıit-
B b

, sair sebep erle Tiirkiyeye lı'yeti daha o J I 
sahaıına çıkardı, Akdeniz irer me us fafazla çı· tir. Müntehibisnni intihabın· muz arına a • 
L k kl gelen Fethi hey, hiç ıüph<ı mad"'n evv 1 " düXü ü "apısına yaklaıtı. araca arı kuvvetle muh- da 1stanbııl 8 mıntakaya ay· ... e ' gor s n • 

j 1 1 
Yok meamleketin ihtiyaçları· (Devamı 3 ü c· h'~ J ) 

Fransız ve talyan gaze· teme o an vilayetler c'e nlacak, bu m•ntakalara tefw n u ~a ıre e 
leleri, bir haftadanberi baı· Merlin ve- Çorumdur. Urfa, tiı heyeti arasında ıeçllecek Kubildv Abidesi 
'- b" Trabmn, GOıntltane, Kon, • azalar nezaret edecektfr. V' 
"a ır mcıeleden bahaet· 
iniyorlar, Almanyaya karıı ya, Edirne birer ' Merıln' Af. v Al Bu azaların buaQo kura ile B M M R K A 
L A ta iki b' kik yon mea u•u i Bey aeçllmeai muhtemeldir. azım 
uütün dünyayı ayaklandır· yan P ıer me uı e 1 meb'uı fıteklilerJmiz hak· • • • • çıkaracaklardır. Don yine teftft heyetine 
llıak, bu gümrük ittihadını kında verdikleri yanlıı ha· p T k b k Halk fırknıına milracaat berJerin aün ae,.Ukçe halcikl 7 aenç müracaat ederek aşanın .. M·ıı 
ozmak için ateı p(il ürü· ederek namzetliklerlntn ko- bir mahtyet :..;akta olduiu cetveller.e y zdırmıılardır. ur 1 e-

>"orlar. Alman ıosyaliıtleri Halk fırkt.11 lıtanbul mer 
bu gihnrük ittihadının bir 11ulmaıı ricasında bulunduk· 16yleniyor. t• B 
h lan gazetelerde yazılan lıim· Şimdilik meclfain ıöyle kezinde iki gün evel fırkaya ıne eyannam . 
arp baılanğıcı oldufUDU mdnıup m0!1l~Hfllerfn iftira esı 

idd k )erden bazılarının böyle mil· veya böyle bir ıiata ile te· 
ia ediyorlar, biltün tef ı- ıekknl edecefi haberlerini kile yapılan içtimada intihap A k 

lltlarile Doktor Brilning racaatı vaki olmadıfı anla- d k için bir meıal proaramı ha· n ara 30 ( A.A ) - tile millete hitaben ıu be-
._ 11lmaktadır. Ancak rivayet· alma ,.ydı ihtiyatle tellk· • Büyük millet m li 1 J ı ~abtneılne Jaücum ediyorlar. pi et k il d ç kü sırlanmııtır. ec 

1 
re 

1 
yannemeyl nefir buyurmut-

F k 1 
" b tt me zım ır. Qn M Kazım paıa Hz. Kubilly lardır •• 

akat, bu it olmuf, bu o ere gore u zeva an hakika.ta kimse vaziyete ebuı intihabı gilnG bAll 
Yayından çıkmııbr! bir kaçı da iıtihbar yan· vak f d~illdr. BüUln rivayet· anlaıılmamııtır. Dahiliye ve abideıi komlteı! relıl ııfa· (D•amı 3 inci aalaifeJc) 

Franıız hariciye nazırı, lıılıfından dofan nefrl· ler nihayet birer tahminden klletlnden gelecf'k emrin .. - · · "''" ' ' .... · • .... ... • - ..,. _ .. 
(Deoamı Jiinc-ii •ahileJe) yatı lehlerine beılenen te· baıka bir ıey defildar. Ha· beklenileceği aöylenilmektedir ........... A~-;;,i . S~Çı .. ğib( K~~~.,t~ ........... ·-ca~a~ . M~~~i;~;;. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . ·-
Berberler Cemiyeti _____ ...... 

Bir Kaç Polis isimlerini 
Dün Vilayete Bildirdi 

1 
lıt1hbaratımıza göre ber· 

Berberlerin Cuma tatili 
tlıerıne çıkan meıele arap 
~llçı gibi karJfll. Bazı ber· 

erler polislerin zorla ken· 
di) 
d el'fne dokklnlarını açtır· 
ıldarını ileri ıilrdüklerini 

r.~211ıı1bk. Vali 8. yin po· 

6 
ertn iılmlerinl iıtemeıi 
Zertne berberler cemi· 

l~eu bunların iılmlerlni vl• 

1
{ete bildlrmlıtır. Buna 

te berberlere diiki.nlarını 
llçtı 

l&t raıı poUıler Eyupta Ta· 
•e Oınıan efendilerdir.Ay· 

~ca F &tibte ancak fahaan 
ll•dıldarı bir ıivil tab · 

-~l k ) lllemurunun tazyl 

1•1>1.ıılar araıında bulundu· 
unu 

C IÖylemiflerdfr. 
f eaııyet azalannın iıtl· 
••ııı d '- ı ne vlllyet ve ne e 
b-.~1Yetler .murakiplifi ka• 

etınfftlr. 

berlercemiyetinln dükkanlarını 
açanlara karfı bir müeyyede 
kullanmamaları muıaddak 
bir nizamnameleri bulun· 
mamaıından ileri aelmek· 
tedir. Halıhazır idare hey· 
eti cemiyet nizamnamesinin 
taadtki ile de ufraımaktadır, 

Berbeı )erin iddia11na 
aöre Vali Bey Cuma tatili 
aleyhinde beyanatta bulun• 

dl lfler bu aafbaya 
maıay B 
ılrmeyecektir. Vali eyin 
beyanab berberler araıındakl 
yeni vücut bulan teaanndn 

bomıuıtur 
Şimdiden ıonra berber· 

)erin nenvaziyet alacakları
na gelince lıteyen berber• 
ler cuma gGnQ dükk&nlannı 
açabileeeklerdlr. Y aol tatil 
meıeleıl pmdillk ıuya dit· 

aılftlr. 

Liman Şirketi 
Nihayet, Ziyanı İtir~f 
Ettiler AmmaPekGeç! 

•llıtıaat doktorlarının iJare.i11e 6•frnHi lcbım olan] 
' bir mec:li•i idare 

Ne hOlyalarla yapılmıı· Hesap, ortada idi. Bu li-
tL Bir zamanlar ıünde elli manın ifleri, dört bef ecnebi 
vapurun yolu oldu. Bn feh· ı•rketln elJnde idi • Bunlara 
rln tahmil, tahliyeıinl lnhl· rekabet edllemezdf. Bunun 
aar altına alacaklar, ıenede için, inhiaardan batka çare 
15,000,000 Ura kazanacak· yoktu. lnbl1ar olunca, bu 
lardı. (Deuamı 3 inci •tı.YleJe) 

..-ı:4cuwww==- t •• 

1 

,mi 

- G9fmİf oüo11 Mif.,n , yiilıaclc lai2:lcrle laalkı •o
yamayacalı111e ıs 1 

- $aıarınt o/tlına, latlı.ımet 6a derde çare balanca· 
ya lıatlar toranman, tora'la 6a iflen yal .Yİ6i ye~inir/ •• 
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;;,;r~~'!'"!'""-~ s~;~: FOSFATLI ŞARK MALT HuLAS~Şl ~ R İ a ·KUŞ ~1118A.....-ıKIŞ 
Anneler -- SENFONİK KONSER 1 1 

Tayyare ("emiyeti m~n: 1 Doyçeğırsak 1 

KARADENiZ l·s"elelerine Seuehat Edecek Olanlar Daima 1 !:~:eıs3ci!.9Vep~~:;ıa t~~~ abeti fiatıarı 
l\ J tiyatrosunda Denız Orkestra D U tS .. .. 

YELK ... ENCI VAPURLARINI 1-t~:~o~nas~anrravsf~ı~ıj::çe~;ai~y~onik- e ııru::,erdeki İstanbul şubesjrase.i bütün ci-

dairesinde l:alarını alt üst et-

T .h t ı·dı·rıer 1 b ·yetin· müzeyyen bünyayı buğdaya 
erci e me 1 • .m müddet Çatalca'· l:uk ta e .e.ce.~ı ·-r " ·· -!errısımızıo refı ehve~dir: .urlar timdi de Av-

. t l .. k ve asrıA kon,-Ofll"t:t eden, Yalovalı Mustafa, Yalbv- ~ ... , Lukuk 

Z 1 T ları ga"e U S ' e •ı rupanın muhtelif piyasala-ıra : vapur.. . '-? • • • • ınıf kamaraJ tafanın dün de ağırceza mahkemesinde muhakemlerine 
Her vapurda luks, bırıncı, ıkıncı S • P a· devam olunmuıtur. Bu şakiler Ali Riza, muallim Şevki, rına ve bu meyanda Ham· 

•• u·· ncÜ sınıf kamaralar da mevcut, f ıat~a! m y
21 

tahsildar Hüseyin ve daha birçok kimseleri araba ve oto· burga gayet eyi ha""•rlan-
uç avdet biletlerinde tenzı}aNe .• mobilleri soydukları gibi içinde birisini de bet yerinden mış UCUZ bağırsaklar gön-

• • . f ı k el"'· .. _ ve 28 n·~ tehlikeli surette yaralamıtlardı. Maznunlar daha ilk celse dermektedir. Bu piyasalaı·a 
Bırıncı sını o anta ve s gıd~p yeıı' denberi inkar vadisine sapmakta olduklarından her celsede bağırsak ihraç eden Türkiye, 

ı ı • } \ } .ı ki.gıtlar ata· b" k h'd· Ih· l" " - t .1 kt d· M 1 lran, Suriye ile rekabet et· 

d ı r te ~ız e e g-r ... ırço ıa 1 ın ce ıne uzum gos erı me e ır. aznun ar 
SID a yo CU a "" u kagıtlarda ge· dünkü celsede de bermutat inkar yoluna sapmıılardır. mektedirler. Bu yüzden ha· 

Son defa Avrupadan yeni mub~~eki ver ... ginin bazı Mahkeme gene şahitlerin celbine lüzum göstermiıtir. Mah· ğırsak fiatları düımekteclir. 
ınıf şahad~t~lerının fotografları var- keme bbtka bir güne bırakılmııtır. Jstanbul bağları 

dır. ,,...,..._.. İstanbul bağlarına ara 

E r Z Ur~;. Hırsızlık Belediyede F arele r sıra filoksera denilen hır 
il d k' p 1 S hh" ••f • l • hastalığın arız olduğu ma· 

-.n nak- Bazı Yerler e va a- rogramın as arı ı ıye mu ettış en 1 . 
umdur. Bazen lstanbuldan 

.idelerini çiçeklerle süsle-

'f' dikleri, kitapta yazılmıısada, 

bunun, tarihi tesbit edil· 

lar çoğaldı tesbit olundu il tetkikat yapacak filokserasiz mahallere menşe 
lstanbulun bazı yerle· Belediyenin beı senelik Asmaalı, Balıkpazarı ve ıehadetnamesi olmayan çu-

rinde bekçi teıkilatının ek- imar ve faaliyet programı· civarındaki tüccarın fareler- buklar gönderilmektedir. Bn 
sikliği yüzünden hırsızlıklar nın ikmal edilmak üzere hu- edn ıikayet ettiklerini ve yüzden de bir çok mal sa· 
çoğalmaktadır. Polis müdür· lunduğuna ve bunu tanzim tetbir alınmak üzere Belec!i- bipleri zarar görmektedirler. 

1 i·ı·le reı·s Muhıttin B. 1·n bı·z. yeye müracaat edeceklerini, B lk lüğü, bu nokıan ığı nazarı ıı unun üzerine tısat 

h bir iki gün evvel yazmıııtık. k dikkate alarak, üçüncü ıü- zat ve araretle çalışmakta ıı ve aleti kanunu menşe 
Bu civar tacirleri ahiren 

bede bir komisyon tetkil et· olduğunu dün yazmııtık. Belediyeye müracaat etmiş- şehadetnamesine tabi [her 
mittir. Bu komisyon, bekçi Programın bütün esasları lerdi. Müracaatı nazarı dik- nevi mahsulatı arziye· 

memiıtir. tetkilatını tetkik etmeğe evvelki akıam ikmal edil· kate alan Belediye sıhhiye nin renkleri esasında beyan· 
Eski Türk medeniyetinin baılamııtır. mittir. Dün de yazdığımız müfettiılerini bu civarda tet- name muameleleri yapılır· 

d 1 'lik Tetkikattan sonra, bek· gibi, ıehir meclisinin ilk ni· kikat yapmağa memur et- ken menııe •ahadetnamele· payidar izlerin eno an çinicı ıı ıı 
çi teıkilatının ekıik olduğu san içtimaında, programının miıtir . rinin dt istenmesi lüzumu· 

san'a.ti, Osmanlılar zamanın

da, Bursa, İznik, Kütahye, 

Edirne, Dimetoka, Çorlu ve 

İstanbul tehirlerindeki ima· 

lathanelerde yapılıyormuş. 

Şimdi ise, yalnız İstanbul 
ve Kütahyadaki bir iki fab
rikadan baıka, faaliyette 

bulunan hiç bir imalatane 

yok. Halbuki, bu güzel ve 

eski Türk san' atine daha 
fazla ehemmiyet vermemiz 
lazımdır. Moderen mimaride 
çiniye pek çok yer verile
bilir, kanaatındayız! 

Çinileri iıleyen nakkaı· 
ların bizce az bir kı!mı ta• 
nınmaktadır. Selçuki abide· 
lerinde, imza, birinci AJaet
tin Kekubat ve Osmanlı ahi· 
delerinde ise Birinci Orhan 
zemanında görülmekte imif. 

Mimar Şebabettin Beyin 
eserini, güzel san'atlar aka· 
demisi seramik ııubeıi tale· 
belerine tavsiye etmekten 
kendimizi alamıyoruz. 

* * LE ELLS 

Sustalıyla vurmnş 
T aksinıde Ali Efendiyi 

şöfer Sv.rı, sol kolundan sus
talile vurmuştur, 

anlaıılan yerlerde, teşkilat matbu ~ekli azaya tevzi olu- Sıhhıye müfettişlerinden nu vazetmiştir. 
tamamlanacaktır. nacaktır. Bundan soıara, mürekkep olarak, Asmaaltı Tahtakale yanğını 

Bazı hekçilerin, bekçilik· Muhittin B. programını o- ve Balıkpazarı civarında 
}erini hemıerilerine satmak· kuyacak ve tifahi izahat esaslı tetkikat yapacak olan 
ta oldukları da ıöylenmekte- verecektir. hey'et, farelerin açılan kana· 
dir. Bu kabil bekçiler ceza· Yeni imar ve faaliyet lizasyon çukurlarından ve 
landırılacaklardır. programında • söylendiğine mecralarından etrafa yayıl-

Poliı müdürlüğü, karakol· göre · bütün ihtiyaçlar gqz dığını tespit ederse, ona gö-
Jara gönderdiği bir tamim· önünde bulunmuıtur. Bil· 

1
re tedabir ittihaz edilecektir 

de, bekçi aylıklarının heyeti hassa su, yo), hastahane ddia edildiği ıekilde mağa· 
ların döıemelerini betona 'ht• riyeler tarafından top in•ası ve itfaiyenin ııliı.hı, ı ıya • ıı tahvil ettirmek için, Beledi· 

1 k b k ·ıere· taksim programınm baılıca umde-anara , e cı yenin elinde salahiyet yoktur. 
edilmesini bildirmiıtir. Bn lerindendir. Fare istilası, bütün ıehirde 
emir, vilayetçe de mahalle Programda, bet sene içe· müstevli bir hal alırsa, Bele· 
heyeti ihtiyariyelerine bildi· risinde cadde ve sokakların diye, alınacak acil tedbirler 
rtlmit bulunmaktadır. kısmen parke, k11men asfal· için hükumetin müsadesini 

Bekçilerin aylık itlerinin ta tahvili de tasavvur edil- fatemiıtir. 
bu suretle bir intizam allana mektedir. 23 Nisan Cocuk bay· 
alınmıı olacağı söylenmek· ltf aiye, yeni makine ve 
tedir. cihazlarla teçhiz edilecektir. 

Kanalizasyon işi Ayni zamanda, yalnız yan· 
Kanalizaıtyon tesisatının gın ıöndürmeğe değil, diğer 

ikmal edilen kısımların iıle· kara kazalarına karşı da te· 
dabir ittihaz edilecektir. tilmesine ait olan nizamna

menin tetkikatı bitmit ve 
Belediyenin Daimi enci\me· 
niııe havale edilmittir. 

Bu nizamname, şehir 
meclisinin Nisan içtima dev-
resinde müzakere edilecek, 
tetkik olunacaktır. Muvafık 
görülürse tasdik edilecek , 
faaliyete baılanmuına mü· 
saade edilecektir . 

lstanbul'un çöpleri 
Belediyeye m ü r a c a at 

eden bir ecnebi grupu ~ 
İstanbul'un çöplerini fenni 
ve sıhhi uıullerle kaldırarak 
imha etmeğe talip olmuıtur. 
Bu teklif, belediyece tetkik 
edilmektedir • Teklif muva· 
fık görülürse tasdik edile· 
cek; grup, ite batlıyacaktır. 

ramı 

23 Nisan Çocıık Bayramı 
;çin Himayeyi Etfal hazır
lıklara devam ediyor. 

Himayeyi Etfal .._ bu bay
ramda çocukla oyuncak ta 
dağıtacaktır. Çocuk bayra
mım.. iıtirak edecek olan 
talebeler bu sene bayram· 
larını mekteplerinde tes'it 
edeceklerdir. 

Diğt>r çocuklarda hima
yeyi etfahn Balat, Fatih, 
Sultan Ahmet ve Samatya 
Şubelerinde tes'it eyleyecek-
tir. 

Tahtakale'de fırıncı Şev
ketin fırınını yakarak Hi
dayet ve Mustafa isminde 
iki çırağın yanmalarına 

sebebiyet verdiği iddiasiyle 
muhakeme edilmekte olan 
Mehmedin muhakemesi dün 
hitam bulmuıtur. 

Dünkü celsede bir çok 
şahitler yanğmda kast ol
madığını ve yanğın esnasın· 
da [ Mehmedin de yanmak 
üzere iken itfaiye memuru 
tarafından kurtarıldığını 

söy)emiılerdir. 

Yaz tarif el eri 
Şirketi hayriyede, yaz 

seferleri tarifesinin tatbikma 
Nisanın yedisinden itibaren 

başlanacaktır . Bu tarifede 

seferler çogaltıldığı gibi , 
sabah seferleri daha erken 

baılamakta, aktam seferleri 
de daha geç vakitlere kadar 
devam etmektedir . 

Çorap hırsızı 
Dün Beşiktaıta tuhafiyeci 

Yusuf Ziya Beyin dükanına 
hırsız girmiı; çorap, fanila, 
gömlek alıp kaçmııtır. 

1 (Yarın)ın ffalk Diplomatı Karagöz ve 

Bir bakış 
Ve 
Bir iftihar 

Bir an için kendimi, SeY 
risefain müdürü umuınisı 

zannediyorum . 
İşte bu ande biliyorIJJll' 

sunuz göğsüm ne gururla ııt 
iftiharla kabarıyor . Göz1iİ' 
ğümün arkasınd.ın vapııf 
tarıma, teşkilatıma ve nihll' 

yet " Yalova ,, ya kaoll1 

bafuyorumda bu sevincioıde 
haklı olduğumu bir kere 
daha anlıyorum . 

lf 
Sebebini mi öğrenmek İ'' 

tiyor sunuz? Onu size Sadıı1 

lahBey hesabına söyliyeyitıl: 

Mısır kıralının va'· 
deJeri Sultan Hz. is· 
tan bulı teşrif buyo' 

racaklardır. 

Seyahatleri için de 
(Ege) vapurunu tercib 

etmişlerdir. 

Sultan Hz. nin İS' 
tirahate, banyoya ih' 
tiyaçları vardır. Bır 
nun için de "Yalova~ 

yı seçmişlerdir. 

* 
Geçen sene "Yalova,,o' 

biraz bulundum. Pek ço~ 
noksanlarına rağmen Tiif 

kiyede eıi bulunmıyan b1 

banyo ve konforu vardı. 

Daha dün bir dikili ııı' 
olmıyan "Yalova,,yı bugaı' 
hükümdarların takd iriıt' 
layik bir ıekle koyan el 
başımızda ta§ımahyız. 

lf 
Fakat unutmamalıyız ~I 

bu şerefi minnetimizin blit~ 
kuvvetile büyük Gaziıııi1e 
borçluyuz . 

Zira onun bakı~ 
bu harabeyi mamute 

yapmıştır. I 
·~_!E.RJ~:_7!!!~ 

İntihap Haberleri 
İnebolu, 30 (A. A.). / 

Asgt müddeti bitmiş ~t 
müntehibi sani intihabatıı'I~ 
ba şlanmııtır. 

Kastamoni, 30 (A. A.). / 

Bugün vilayetin her tarş' 
fından müntebibi sani iııtl' 

ı ti• 
babatına ba~lanmıvtır. O 

hap iki gün sürecek ye fili• 
sanın birinde bitecektir. 

Tüccarla0 

ti d b - 1 ? tan olup açıkta kaldı. ret ne alemde ? 
Karagöz _ Eyvaaahb !!!. •. Bu ne yahu, I Samııunlu - Karaıöz amca, yfiz kusur zavatıı peri-, Karagöz - Ee Afyonlu dayı sizde tica· 

_kŞ' 
Karagöz - Henıen ilk p Jsta j)e Ar• ber 

raya gideyim de alakadar malıanılara ha gı.ıl 
vereyim. Meb'usluk politikalarile ıııet , ;J ne pa a ı oy e · Kara&'ÖZ - Aman!! .. Yangınını oldu, ne oldu?. Af f' l k d d" 

Trabzonlu - Büyük bir fındık tüccarı Samsunlu - Hayır Karagözüm hayır bir tütün Afyonlu - yon ıyat arı 0 a ar Ut. 
top attıda !.. toptancısı iflli etti de Jtçfleri açıkta kaldı! ' tüki, ya inhisar olsun veya fabrikalar çalışsın. olurken, birazda etrafı gönünler... :JıJ 



... 31 Mart YARIN 

iiiiHHUB / Ak Deniz İti;::Aıman Cevabı 
T • k M ( BQfm•kaleJe11 Jnam) ı A lmam, bu gayri tabJi re-tir iye • JSJr hayretle soruyor: Almanya, kabeti kal...'ırmak için 

R nereye dofru gf diyor? " MJJletr müseleha ,, yı ya-

eİSİCUmhur Hz. le Mısır Kralı Bu ıualin cevabmı, ltfll. ratmııtı. Eğf!r Almanya ga-

1 

ya hariciye nezaretinin ip gelseydi, Tryeste'ye yerle· 
arasında teati edilen telgraflar zeteıl olan Popolo di nz T; ıecek, Habsbug'ları da Ma-

A k b Ga i M f 

1 

nın ıon nüshasında 

1 
er riatan ta c i y 1 e Selaoiğe n ara, 30 (A.A)- Hat• Reiıküm ur z uıta a 

llaetlu birinci Fuat hazretle- Kemal Hz. lirfz•:Roma sıyaıı\o.-'se er indirecekti. Eıki itilaf dev· 
l'bae -Kahire-- Ankara 1 mnn _ Avust- let'eri, Almanyı:.nın bu ga-

" Zatı haımetanelerlnin Nazikine temennilerin- fr~ns11 · bet yeıini tahakkuk ettirmemek 
t'IJ.t.d d b ki d d cevt - ır için bu-,u-k l1arbı' hazırla-~ etinin yddönümü mü· en ve te rı erin en o· 

/ 

11•aebeuJe en har tebrikle- layı zab devletlerine tqek· PARfS ( mı\ilar ve yapmııJardı! 
"'-- . , A. A.). - e." B ·qqle birlikte ıahıi aaadetle· kür eder ve oi1mukabeıe t ~r ..J u gün, bu eıki gay.eye 
t1 laf naz~ lll'.~ı;ıoa•.n.n foxıvek '!- doğru gidile bildi. Filhakika 
ı ~e Mısu:ıo refahı ve mem· ıahıi saadetleri ile Türkiye- 1 d M H E N 
eL erin en . erriot, re ou- '>u günki tı·ryeıte ve A'...,,an· ~ti erimiz beyninde mev- nin refahı ve memleketle· il d ·-

Ctıt olan iyi münasebetlerin ve e gazetesin e yazlycr ki: larla mesktln A.dige vahau 
" rirniz ar:umda mevcut meı· "Ve bir hafta evvel, Rus-1 lnıen 11 laıtırılmaaı hakkındaki muahedesi yapıl ıı ıştı.' Bu gamrük İtalyanın illilisı alb :ıdadır. aa ut münasebetlerin mütema· inimi temennilerimi beya· ittihadı, ve nıuahed ni ı ecerf d~gll- Fakat, Alman - Avusturya 

rı di inkiıafı hakkındaki le· de, nedir? Biz, bu gibi gümrii itti- ! A 11 IDüıaraat eylerim ıı at lıırfle &!)asi Almanyanııı meydana 

1 

a-ömrük ittihadı orta vrup 
Gazi mennileriml arzeylerim. geldiğini unutmuıı olan eşe iri er de- yeni, bir vaziyet ihdas <>de 

M . Kemal Fuat ğlllL Ya m:ıahedelcr~ karşı bu k - c ktlr. Çekos lavakya ve 
baca hareketler b rakıl:r \"e) n bur. ur j 

ıf ıf "f çaru':ne bakılır.. 1 macariılan, bu gömrük illi 

Mimar Sinan Aydında intihap Fransız parlamentosunun f ahadı kar111mda ıktiaadilstik 
Belediye reisliğine Raif B. en ıulhcu unsuru, harp teh- lallerinı muhafaza edeme-

Yddönümü tes'it ekseriyetle se9ildi didini öne sürünce, bugün- Yecek bir bale gelecektir. 
olunuyor Aydın, 29 (Yarın) - Be· kü aaja meyyal kabinenin çünki, Almanya ya rekabe 

Çanakkale, 29 (Huıuıl) - lediye intihabı neticelenmiş na&ıl bir aıabiyel içinde ol- bu devk tle:r'o karftaında Av 
Maruf büyük dibi Sinanın tasniften ıonra ıeçilen duğıınu anlamak güç olma· usturya gibi bir gömruk 
Yıldönümü Tflrkocağmda azalar arasında olan mühim sa g~rekf hududu olacak bu gömrük, 
teı'it olunacaktır. ihtilifa rafmen yedek aza· Fakat, ne Almanyada ve parasiyfo .. i,hra._çal ve ithalat 

Mimar Mazhar B~y ta· lardan Raif B. dört müı- nede Avusturyad11 hiç bır zaaf e~yasının fiatları yüksele· 
rafından Sinanın hayata ve tenkife karıı on ıek#z reyle görülmüyor. Av.ıtturya baı· cektir. Bu vaziyet, bu mem· 
asarı hakkında bJr konfe· reiı intihap edilmittir. vekJli Schoberin gazf'tes! olan leketlerde maıi, sınai, ti· 

rans verilecektir ... "'".. . """ ·- • .•.• ,. . • • "~~e~, ~~~~~. Neues Wiener Ekıtrablatt cari ve zirai teıebbüalerin 

S. F. niçin kapandı 
(Birinci •ayfaJan dnam) 

duydufunu, kanaatini, birer 
bil'er Gam hazretlerine mek. 

tubunda anlatmııtır. Görüı ve 
duyuılarının ihtimal pel; azı 
olan bu ariza da, Paria sefiri 

en ziyade mali ve iktısadi 
kısımlarda tevakkuf ediyordu 

Ne diyordu? 

memieket heıabına bir ba
kııtaki görilı IJ'erkezleridtr. 

Demek oluyordı ki, Av
rupanan ortaaında mükem
mel bJr binada, mükemme! 

bir konfor içinde yaşayan 
Türkiye sefiri, arada ııratla 

dürbününü Türkiyeye çeviri· 
yor ve oradaki olan itleri 
göriiyordu. 

diyor ki: pahahlaımasını, beynelm:lel 
St.germafn, V•ralıles nwı.hc dc- piyasalarda tutunamama ·a· 

lerlnln gilnler! gc çti. rmı intaç eyler. Aynı za-
Alman gazeteleri ise , manda, bu iki memleketle 

büyük harbın baıveltili gib ', Alman sanayii, Alman ıer· 
muahedeleri birer paçavra. mayesi ve Alman kütü ü mü· 

dnn başka bir ~ey telikki him bir r rol oynamaktadır. 
etmiyorlar • Soıyaliıtlerin Böyle bir rekabet karşıAın· 
muhalefet sesi ise , kısalınıı da, bu kuyv tin Almanya· 
gibi ıl i r. Bütün Almanya, Avusturyaya hicret edeceği 
eıki muharebenin i 1 k gün· de tabiidir. Bunun için, 
Ieri gibi demirden bir insan Çeko slovakya ile Macaris· 
mahiyetini tlmıt, şarka doğ· tanın da Aiman-Avuaturya 
ru inen bu hatveslni geri gümrük ittihadına dahil ol· 
al~mak için tqkilab .... malan mecburiyet halini 
ıiye kaauııunun bir ç o k alacaktır. 

j ~ Türk tarihinde "Mıfp 
IYUNAN iHTiLALi 1 Etuiki Eterya teşkilib 
~ ..... Muharriri: Arif Oruç .... ~ 
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gene gaileler içinde geçeceii 
füpheıizdi. Avrupada mu· 
vakkaten duran ve sükunet 
bulan fırtınanın ne taraftan 
ortalığı kapı§tıracağı bekle· 
necek ıeydi. Çünkü Amyen 
şehrinde lngilizlerle Fran· 
ıızların arası açıldığı ma· 
1umdu. Türkiyeye gelince: 
Rumelideki türedi dere bey· 
lerf tek durmuyorludı. Pas
ban oğlu Osman (paıa) ta· 
kımı iyice kuvvet bulmuı· 
tu. Üzerlerine gidenler bir 
ıey yapamıyorlardı. (Tuna) 
boyundaki dajla efkıyadan 
kuvvetlice bir fırka ( Efil· 
ka) geçip r.._ele yaf111&J}l 
karar ver.ıniıtt • Bunlar Tu· 
na'ya geçtiler. (EOik) voy .. 
vodası Milaal B. (Bükreı) 
11luhafazı için batına topla· 

Gü~ü~ me~;e~~i 
(Birinci saylaqan devam) 
ecnebi 'rlçetlerin itlerine 
vaziyet edilecek, bu J,aılt 

iı yapılıp gld.,cektl • 
Ne oldu gördnk. Vapur

lar gelmez oldu. Sermaye 
kaçtı. Tranıitçillk Yunanla
tsna gitti. lıtanbul limanı da 
tam takır kırmızı bakır 
kaldı. 

Bu hikayeyi bl miyen kal . 
madı. Biz darbımeıel gibi 
halkın liaanına ıeçti. Eğer 
yeni içtimai olmasaydf. bah· 
setmiyecektik. Fakat hayret 
ediyoruz ki bu kadar müs-
bet tenkitler bu kadar açık 
heaaplardan ıonıa bu itin 
bir e.au raptı bakında hiç 
bir toıebbO. yok. 

dığı iki bin Rumla Bükreı 
kenarına gelm~ıti. 

Paaban oğluna mensup 
dağlı eıhyanm geldiği habe
rini nldıkla ~ı gibf, bu sefer 
eıkıyaya bırakmadan Bük· 
rE:ffn muhafazasına ~emur 
Rumlar ~hrJ yafma ~dip 
dağıldılar. Mihal beyde baıı · 
nı alıp kaçta. Eflak ve 
Buğdan voyvodalıklarının 
bir elden idaresi için birleı
Urilmeleri dütünüldü. Gürül· 
tü Rusyaya aksetti. Harp 
aailestnden batını alan Ruı. 
ya Türklyenin müttefJki ol
dufu halde hemen müılaha· 
le etti. lıtanbulu sıkııtırdı. 
Rusya elçisi Çar namına ye· 
ni tekliflerde bulundu· 

Eflik ve Bufdan voyvo· 
dalannın ya kaydı hayat 
şartile Yeyahut yedi ıene 
müddetle azeldilmemek ıu· 
reUle tayin edilmelerini ta· 
lep eltiler. Kuıuru görülen· 
lerR~yaya haber verJlme
den azledflemiyeceklerdf. 
Rusya tam f araatı bulmuıtu. 
Bu talep doğrudan dofruya 

.. Eflak ve Buğdanın müıtak· 
bel iatiklillerJnf temin ede· 
cek talepU. 

~ibıali Ruı teklifini ka
bul etmemezlik edemezdi. 
Derhal Eflik voyvodalığına 
Bufdan voyvodası olan(Kos
tantin lpıilanti) ta yin edildi. 

Buğdana da ( Kostantin 
zade A leksandm) tayin et
tiler.[ 1] (Hük6met Kostanün 
lpsilinti) ye bir ferman gön· 
derdi. "Y eknaza.rda göze çar· 

pan ve umumiyetle biuolu
n~ bir sıkıııtı vardır ki, 
bu da mali ve iktisadi vazf· 
Yetimizin geçfrmekte oldufu 
buhı andır., diyordu. 

Bu cümıe, Fethi Beyin 
takfp edecefi siyasdte çi· 
Zecfi kroki yl en canla bir 
tekilde göstermektedir. 

Fethi Bey ayni zamanda 
lımet pa9a hak6mettnln f'e
dakir1af1nı da lnk&r etmf. 
yordu. Yalnız, diyordu ki : 

"HGkiimetçe ihbar edi
len feda kirbkl.ırın bG)ilk 
bir kıımı, pek ağır faizlere 

ve dffer k11mı da ecnebi 
ftbalitına dolay11fle davız 
mubayaatına aarfediJmJıtir.,, 

maddelerini ,auvakkaten Bu kuY•et ise. ' dGnya· 
il•• etoaeğe ~adar gelmııtir. nın en yilgek ıanayJfni, zira• 
Bir auete diyorkl : atfııi Y.e killUirilnQ tema.il 

•fffndenburg, mazorl l'ıanını oden yQz milyonluk bi.- küt· 
ıKSylemefe ba~lı:dıl,. ecltr .ld, buna boyun eğmek· 

Bu hidt1e, niçin bu ka· 
ten baıka çare yoktur. Eaa-

ÇpnkCl, TOruiyenhı ikb· 
ıadl uıulhtrmt tel~ etme· 
dea J:•mlmıt bir •ıtea ne 
bayır aelebtl1r1 Bu ltfo mO· 
r~iplerJda naaıl bir lalihat 
yapCLbiliriz? 

Bu fermanda Rusya devleti 
ile kararlatlırılan son ıekil 
bildiriliyordu. [2] Efli.k ve 
Bujdan beylik! rioden çı· 
kacak D.lza yabtbnldlfı 
ande de, Parfı 1efirf Gay1e 
efendiden F'ran11zlarJa ıulb 
edfldtff haberf geldL 

Avrupada blrlblrleri aley· 
hine IWfak kiiıtları alınıp 
Yeriliyordu. Ruıyanın yeni 

Memleketteki iktfıadf dar ehemmiyet aldı. Bir sen Alman merkez fırkaıının 
silmrGk ttUbadı, nihayet 

Buıün iktısadl meı'ele
ler bir ilim itidir Ye bir 
memleketin ikbaadiyab, b6· 
tüu dünye iktiaadiyatf le 
alakadardır. Bu umumi ma· 
liimala ;vakıf olmayan in· 

çarı Aleksaoclr bJr taraftan 
da Cezafrlıebada bulunan 
Ruı askeri ve memurları va
ııtaılle Akdeniz ııalıillerin· 
deki Rumları fıyana teıvJk 
ediyor ve ettiriyordu. 

durrunlufun ıebeplerlnl lza 
eden milstakll lider, dJfer 
Yerlere niıbeten Torkiyede 
daha ziyade duyulan lktı· 
la.dl müzayakaya - umumi 
bbeplerl barice bırakarak-

Şuhalde paramızın en· 
di,e verici bir ıurettelrf bu 
ıukuta için eaaılı bir tedbir 

hukuki bfr me1e&.t olabilir· naıtrf efkarı Germnnia gaze
taıi alenen yazıyor: 

dl. Eaaaea, Avrupa itllhadı •Çekoslovakya, bu ittihada gir· 
meselesi prOıillmüyormu ? mek mtcburlyetfndedir. Büıfin, ıir· 
Fransa, bu ittih.dı yapmak melidir!,. 

alınmamııtı. Bunu da Fethi 
için ufraııyor mu? Nihayet, lıte , bu orta Avrupa 

beyin .röriiılerlnden anlıya- Almanya da, Avustur· devleti tee11üs eder etmez, 
sanlar , ne liman tirketJni 
idare edebilirler, ne de ia-

ruz. lıte AIJ Fethi beyin, Gazf ya.. da alah-.zdır, müsellab Tiryelte de ltalyanlardan 
hazretlerine yazdıfı uzun Av.rupaya karp ne yapal>l· alımr; Franaanın Avrupa• 

Gk6ıneUn bet senelik iktf-
b:dl ve mali siyasetini ıe· 

lahat yapabilirler. Bu it ise 
böyle )ilrilmea. Bu ıtrketin 
bapna bir iktfsa.t doktoru 
getirm lf. diplomalı iktfaa t• 
çılardan bir tetkik komla-

Eıa1en Çar bir m6ddet· 
tenberl Sırp ve Karadaf 
bidıUyanlannı da ı ı y n aa 

P ıöıteriyordu. 
Parfı 1efirJnin ne dere

~)'e kadar baldı olduğunu 
... ~ tarafa bırakarak "hükil· 
llleuu aayrı müsmir mu-

arifzade memleket(n idare lirler kJ... daki Hekemonyası da kırı· 
ıiıtemtndekl k6ndt noktaf Eier, Avrupa uyaseti· lır, gtder. Franaa ve ltalya 
nazarına •öre hatalanQa nin tarihini bilme1eydik, bu akıbetin önüne 1ıeçmek 
ıaplar1na teker teker temaı bu heyecanı manuız bu· istiyorlar. Fakat, lnafltere 
etmittfr. l\Q', muahedelere kartı g6s· ile 4merika da bu ıuaceraya 

Blnaenaleyb, Fethi be· terilen taaıubtan ileri 8e- lakayt görQnüyorlar. Jngiliz 

Y
fn a6rmek iıtedJfl noktai len bir hadise telakki eder· hariciye mihteıarı M. Dal-

. •aflara af rlttlfini, bunları 
terıı.ı_ 

1
-a içinde halka tabammO 
Gnno fevkinde afır versf· 

ler yGklettldiği., Gazi Haz. 
"~lertne vaki olan ariza· 

• ton, bu mt.s' ele hakkında : 
nazarda lımet paıa h6k6- dtk. Fakat, mes'ele de bu 
metine tamamen deiilse de kadar bant def ildir. Eıkf 
kHmen bir tenkit vardı. Almanya, Hamburgdan Ttr-

(Devamı var) yeateye kadar uzanan bir 
•= hudud peffnde idi. Çnnki, 

de11 beyan edllmiıtir. 
....... İtte bu da Fethi 8.in 

•Nazan Dikkate 
lat.,•bulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazeteler ve Mecmuaların 
Sipar'ş ve muntazam irsalihnı en müsait 

..... ~rait tahbnda kabul eder. 
)~lıfd u 1 
~~··:~. mum Gazete er 
~~ tekhrı hh • l • • 
tı~:-rı 1>.,,~~ MBtea ıt ığı 
~ t~ it g) 

~ •t~ı, ' lçfn •.al: Aı*ara caddeıi Orhan B. Haa dafrel ,.._ tın L . 
~ dıt. 8 oy ölç 
>~tf •~ T 
~··, da ' urat 

-. ' tJ.ra tt hikJınf 
•he cenubll 

Hem ihracatanın, hem de 
ithalilatınm % 70 nl AkJe
niZ ve Aaya memleketlerile 
yapıyordu. 

Halbuki, Hambur• lim•· 
nı uzaktı. NeruıaamD Mar· 
silya lfmaP•D& ve ne de ln
gtlterenin lskend,rtye hona· 

1111& re~t edemı,ordu. 
Bu ild rakip devlet,, hem 
tlmal denisJnde, hem de Ak 
denlad• birer merkeze malik 
bulunuyorlar , Almanya'Ja 
rekabet ec:li:rarlarclı. Niçe'nfn 
fe•kalbeter Ober1Q4PU1Ch 

•su Alman - A\ usturya lttlhıd , 
muahedeyi lhlll et nlı midir, etmc
mıı midir, her şe.)den evvel bu hu
Jcutt mes'eleyl hıılletmek, ondan 
IOpr:ı ilerisini düfilnmek lhımdırl. 
teklinde ıudan bir cevap 
vermfı, f nıilfz Har'ciye na
zırı Henderaon da Cemiyeti 
•klamın bu meı'efeyi tetkik 
etmesini teklif etmitti• 1 ıil· 
tere, Avrupayı korkutma~a 
baıhyan Franaanın sesini 
kııaıak için bu mes'elede 
taraf afrllk etmek niyetinde 
ıörünm6yor. Zaten, lnfilika 
amade bir bomba hal~de 
bulunan Almanyayı ıerllet· 
nı.ıc de ~AR haricindedir • 
R~ı - Alman ,a:auabedeti, 
bir beyuJi gibi Fransa ve 
milttef.lklerine çökmuı, Ak-

Y o n y "a p m a I ı , bu
büyük derde bir çare bulma 
lrdır. 

ıiirüklemeğe çahııyorlardı. 
Sırblıtanda isyan bat •amııtı 
bile • Kara Y orgi adlı bir 

(Kenez) Sırp gospodarhğı 
fddiaaile ortaya ç•kmııtı • 
Sırp lıtfkflli tanınnıadıkça 
aJlihını efden bırakmayaca
fını iddia ediyordu (4]. 

Bu it diplomasız mihen. 
diıJerin , diplomat11z iktaaat• 
çılann defildirı Eier inhisar 
teıls edılirken bir iktısal dok
toruna tetkikat yapbrılaayd.l 
lstanbul, Jzmtr hmanluı bo· 
ıalmazdıi .. . ..... . 
deniz iUIAfuam mea'ulleri de 
açbkları ıtrdabın önünde 
ıaıırmıı, kalmıılardır ! 

Şimdi , ne olacak ? Al
manya, Cemiyeti akvamın 
karannı dinlemezse, franıa 
ile halya aıkeri müdahale 
de bulunacaklar mı ? Bu 
meı'ele, Sarayboana clnayeU 
gfbJ, yeni bir harbin veıtlelJ• 
le mi olacak, Ruı Dumplnjma 
kartı gizli dipJoıaaıl tertip· 
leri kar1111nda mıyız ? Bu 
mes' eleleri, ikinci bir maka
lede tetkik e,1.,ceiiz. 

N•ol ISl't1AIL 

(Devamı var) 
~~----1 ili Cevdet c. 8 ı 161 
121 f psflantl Kostantlne glln

dcrl en fermanda ı mucibi ibret fık
raıar: 

Rusya devletinin memlekete) n 
halı kına (fefaate aal!hl.) et v flh-st 
kakı derglr olmakla) ffmabat ıurutu 
merkumenfn icrasına medarı takvlyet 
o.mak &zere Dersaadett muk m 
Ruıya elçlıl ati.) üzzklr me)ad n dahi 
flbeal matlup ldllgQn, devlet tıra
f ından memurcın inha edip, fima
bat VoyYodalar n milddetf naapları 
&ünündtn ıtfbar ıı~ (Jedl ıe ne~e) 
tahılı o!un :ı Ve t6hm ti. zuhur 
etmezse . zıı olunmaya. Töhmet 
zuhurunda canibi c'evfd 111lyedcn 
Ruıyıs elçfıfne ihbar olune. Ve llh .. 

(31 Seynebaa ve DfrlJ ol bu 
adam için domaz çobanı idi derler. 
Yı.nl ıJtır. Kara) orgl (Kenez) idi. 

(41 Tarihi ıfyxıi K4mfl Paıa: c. 
2 a. 30a (Sırp iıyımının rebeplcrlni 
ve ram Eteryaaı d, faal vazifesini 
(Eter) anın) sfyeıı1 hareketleri sıra
ıında mufasaalan ) azacağıL Bu 
hullaada fıaretıe geçı) ornz. 



Tütün Buhranı 
- ____,,.....,. ,....,,,,.._ 

İskeceli Mehmet Ali B. Tütün 
Buhranı Hakkında Ne Diyor? 
Tütün buhranı hakkında 

tiiccarlarımızdan birisinin 
fikrini yazm1ştık . Dün de 
İskeçe'li Mehmet Ali Bey 
muharrririmize ıu izahatı 

vermiıtir: 

" Tütün buhranı 

hakkında söz söylerken sa· 
dece vakıaları tesbit etmek 

istemem. Çünki bu buhrr n 
iktisadi olmamakla beraber 
bir çok içtimai sebepleri de 

vardır. Binaenaleyh buhra
nın suçlarını yalınız bir kaç 
müesseser:in yanlıf hareket

lerine hamletmek doğru 
olmaz. Mamafih bunlar 
buhranda amil değildirler. 

deme istemiyorum. 

Malum olduğu üzre buh
ran üç ıekilde tecelli eder. 

Bunlarda fazla istihsal, 
nokEan istihsal ve para ile 

mal arasındaki nisbetsizJik 
lerdir. Bunların arasında en 

tehlikelisi fazla istlhıalden 
ileri gelmif olanıdır. Nete

kim son tütün buhranı bu 
nevidendlr. Binaenaleyh önü 
ne geçmek pek kolay ola· 
mıyacaktır. 

Bugünkü gazetelerde de 
maliye vekaletinin, tüccar· 

ların elindeki bütün stok· 
larınm inhisar idaresi tara· 

fından iştirasına karar ve· 
rildiğini okudum. Gerçe bu 
tarzda buhranın önüne geç· 

mek nfsbeten kabildir. Fa· 
kat bazı mahzurların tevel· 
lidfne mani omak lcin bir 

iki noktaya dikkat etmek 
lazımdır. Bu noktalardan en 
birincisi inhiıarın tütünleri 
defaten almamasıdır. 

Bu nevi müesseseler ancak 
bu gayeye göre iılerler. Bu 
tarzda iıleyen müesseselerin 

ise buhranların önünü al· 
makta ne derece müe11ır 

olabilecekleri rüphelidir. 

Çünkü bu takdirde mal
larını ucuzca ellerinden çı· 

karacak olan tüccarlar daha 
çok zarar göreceklerdir. in
hisar idaresi hu mubayaları 
uzun fasılalarla yapmalıdır. 

Bunun için de çok zamana 
ihtiyaç bulunduğundan ya· 
hruz bu suretle buhranın 

önünü almak mümkün ola
m ıyacaktır. Zaten inhisarlar 
lic ıri faaliyetleri tanzim 

etmek için ihdas olunmaz· 
lar. İnhisarlardan ağır vergi 
aimaktır. 

Buhranın izalesinde bari· 
ci ticaret ofisinin müessir 
rol oynayabileceğini zannet· 

miyorum. Çünki ofiı her 
şeyden evvel devlet tnüesse· 
si oldu1undan itin içine fu
zuli formaliteler girecektir. 

Buhran hakkında esaslı 

tedbirler· alabilmek için bazı 
ıhsai malumata ihtiyaç var
d ı r. 

Bir defa tütün istihıal 
eden bütün memleketlerin 
vaziyetini bilmek icap eder. 
Acaba onlar ne ıerait dahi

linde n~ kadar mal istihsal 

••diyorlar ve bu mC\llarını 

ne ~ekilde piyasalara çıkarı· 

yorlar. Bahusus son mes'ete 
<Çok mühimdir • Mallarımız 

iyi standardize edilmedikle
rinden, ambalajları da ra· 
kiplerhnizinki kadar mü
kemmel olmadığından 

iyi müıteri bulamamakta· 
dırlar.. Satılan mallar ise 
toplana toplana bu sene ol· 
duğu gibi 4-5 miJyon ki· 
loluk mnhim bir yekfına ba· 
li · oluyor. Ve binneticede 
piyasada bir buhran baı gôs· 
teri yor. 

Aynı zamanda mahreç· 
cin de vaziyetini tetkik et· 
mek lazımdır. Bu günkü 
ticari faaliyeti tanzim eden 
müessirler •adece tktısadi 
sebepler deği1dir. 

Bunlar araHnda bir çok 
içtimai esbap vardır. İçtimai 
müe11irler arasında ~ hukuki 
olanlar ilk ıafta gelir. Bu 
münasebetle hemen diyebi
lirim ki bazı ticart kanunlar· 
da buhranın tevellüdüne 
ıebep olmuılardır. Çünkü 
piyaıadaki emniyeti temin 

eden kanunlardır- Eğer ka· 
nunlar bu vazifelerini hak·· 
ktle ifa ederlerse piyasa para· 
ya ihtiyaç bisaetmeden emni· 
yet mihveri etrafında mü
kemmelen dönebilir. 

Halbuki ticari kanunla· 
nmızın hayatımıza uyma· 
yan bazı noktalan yüzün
den bu gün piyasamızda 
lazım olduğu kad r emni· 
yet yoktur. Bu nokta tütün 
buhranının memleketimize 
has. amilidir. 

Tütün zilraı ile tüccar· 
ları ara•ına taamül halini 
almıı hAdi•ele1de buhranın 
vücut bulmasına .ı e be p 

olmuılardır. 

Malum olduğu lizere 
memleketimizde köylü dal· 
ma l_flecara borçludur. Bu 

münasebetle ı:ıra. mahsülü· 

nü idrak edinceye on,u J:>or· 
cuna mukabil tüccara verir_. 

Tüccarların alacaklarını talı.,. 
sil maksadile kendilerine 

her arzedilen malı alırlar. 

Bu suretle ellerinde bulunan 
stok miktarı çoğalır. Halbu· 

ki bn kadar hali aaklayabi
leeek sermayeleri yoktur. 
au1genaleyh vaziyetleri gün· 
den güne fena.laıır. 

Zaten bu seneki buhra· 
nın ~ürradan ziyade tüccar· 
ları ta.zyik etmesi bu hadise

nin bir netieealdir • Doğru
dan doğruya setredilemedi· 
ği halde tütün buhrananuı 

mühim amillerinden biıisi de 
gerek züraımız ve~gerek bir 

çok tüccarlarımızda ticaretcilik 

zihniyetinin teıekkül etme
mif bulunmasıdır • kıyemi 

masrufe ile kiyemi müstah
sale arasında tevazün husu· 
le getiremiyorlar • 

Halbuki kıyemi uıüstahıı
lanın kiytmi maı ruf eden 
çok olması lazım gelir. Su 
nvkta bizzat tütün ticaretin· 
de mühim bir mevki iıgal 

eder. Çünkiki istihsal edilen 
madde çok kıymetlidir. 

Hulasa olarak diyebilirim 
ki tütün buhranının amilleri 
ıktısadi, hukuki, siyasi ve 
içtimaidir. 

Binaenalefh alınacak 

Kubilay abidsi 
(Birinci sayfadan devam) 

lviillete beyanname 
Viyanada tahsilde bulu

nan bir Türk çocuğu Mene
mende hayatını Cümhri· 
yete kurban vermiı olan 

ı 
zabitvekili muallim Kvbi
layın namına niçin bir ab~de 
yükseltmemekte ' olduğumu
zu babasından soruyor. Va-
tandan uzak yafadığı halde 
vatan itlerine ve bilhas· 
sa onun haysiyet ve 

Kazım Pa,a Hz. 

ıerefine bu kadar can· 
dan alaka gösteren bu 
Türk çocuğunun fikri ayni 
kuvvet ve heyecanla bütün 

milletin malı olao çok iüzel 
bir fikirdir • Menemen'de 
Zabitvekili muallim Kubilay 

Cumhvrf yet clüımanlarının 
y tka'arına yapııarak haya· 
tını kahramanca feda ettiğj 

gündenberi mJlli Türk vic· 
danı onu harimi canında 

)'afatıyor. Denilebilir ki Ku· 
bilay için vat~nıni seven, 

cumhuriyet 6.ııkı her Türkü!! 
kalbinde dikilmlt en ulvi 

muhabbetlerle süılü bir 
abide vardır • 

Ebediyet fçin müesaes Türk 
Cüm~uriyeti uğrunda yapıl

m10 bir fe~ akarhğı, büyüklü
ğün timsali olan TiirJ< mil
leti ilelebet unutamaz. Biır: 

tedbirlerin de bu neviden 
olm~l.arı lazımdır. Tüccarın 
elinP,eki ~-lı .4er~al milli 

veya ~nebi bir müesaeseye 
devret•ek bile buhranın 

önünü taımıınJyle a.bnak 
mümkün olmiyacaktır. De
min bir noktaya temaı et
miıtim. 

Tüccarlarımızın sermayesi 
kalan olmadığından buhranın 
tiddetinin arttığını söyle. 

roiıtim. İıte buhran fçin 
alınacak tedbirlerin bu nok· 
tada aramak lazımdır. 

Hakikaten sermnyelerin 
temerküzü ticari hayat üze-

rind~ çqk hayırlı tesirler 
hasıl eder. Çü~kp bu suretle 

husule getirilecek olan yekiin 
halindeki sermaye iktııedi 

faaliyeti artıracağı gibi kir 
rizlere daha ziyade taham-

mül eder. Paranın temerküzü 
demek ise her hangi kanu-

ni bir ıirkete sermaye ol· 
masıdır. Bunun için buhra· 

nın önünü almak için ancak 
tütün üzerinde iıleyen ser· 

mayeleri bir araya topla· 
makla kabil olacaktır. Yani 

bir tütün kooperatifi veya 
anonim tirketi teıkil etme-

lidir. Bu suretle müstakbel 
buhranlarında zuhuruna 

_meydan bırakılmamıı olur. 

yalnız Cümhuriyet kurbanı 
Zabitvekili Muallim K vbilnyı 
değil , onun yanında vazife-

sini büyük bir aık ve namus 
ilfartfa ederken ölen bekçi 
P.3-4-9~ da unutmuyoruz ve 
J ded TDt..lbağız. Cümhuriye· 
sun a t .. 

tiı f d · ve mamlekette en tara ın ai.. 
'1.ser verilecektta . ve saadet 

~anslı Çay diil'I~: 
l.\:uk talebe cemiyetin· 
OACLl.i İb~rrisimizin refi-

t ~ ~ •·le Jıukuk · mer s11ıu •. ,, • ~ .• ..... ~uızıı, 

önün · e mütemadi zen can· 
lanacak ve yükselecektir. 

Büyük milletimizin hay· 
siyetle. ve ıerefli bhtün 
fertlerinde müıterek olan 

bu hakiki hissiyatımıza göre 
JÇ.ubilay timsalini taziz için 

ne yapsak yerinde olaca· 
ğıne. ıüphe yoktur. 

Bu hakikat ve kanaate 
istina~endir ki Cümhurlyet 
gazeteılniQ ileri attığı J(ubi

lay abidesi fikrinin kuvve
den fiile çıkarılması itini 

tdııre etınek flzere teıekkül 
eden komitemiz büyük mil-

letimizin gösterdi~i uyanık 
ve civanmert iftira}< sayes;n. 
de bu te~ebbüsün pek az bir 

zamanda tahakkuk edecefi· 
ne emin olarak faaliyet 
batlamıı bulunuyor ve ilk 

iş olarak bu beyanname ile 
malfSadın.ı büyüle millete 

• #1-r~eylif or. - . 

J\feneınen~e irticaın baş 

kaldırmağa cür'et ettiğl ve 
bofulduğu yerde irtica ifriti 

ile çarpııarak 6len Kubilay 
namına bir abide yükselti
Ieceku ... 

8q abide ~ümhuriyetçi 

Türk,erfn kalplerinden taşan 
inkılaba fazilete timsal oldu· 
ğu kadar bütün gelecek ne· 
sillere cümhuriyet uğrunda 
seve seve ihtiyar edilmit ve 

edilecek fedakarlığın desta • 
nını söyliyecektir. İstiklal 
ctdalile Türk mitleti yalnız 
yatanın temiz harimini düı 

man istilasından kurtarmak· 
la kalmadı onun kadar be:
ki daha miihipı bir hadise 
olara~ cümh uriyet idaresi le 
kendi kendiliğine ait hüri· 

yetve istiklalini de elde etti. 
Bu nimet Türkiin en büyük 
kazancıdır . Millet ona u:ıa· 
nacak dilleri keser ve elleri 
kırar . O kör ve cahil t.aar· 

ruzlardan daima masun ka· 
larak Türk hayatına feyizli 
ziyalarını neıreder . Ebede 

sürecek bir güneı gibi par· 
layıp gidecektir. Milletin:Me· 
nemende rekzedeceği Kubilay 

abibesi çoıkun cumhuriyetçi 
hislerimizin ve ka.;aatleri· 
mi~in maddi bir ifadesini 

teıkil edecektir, Abidenin 
vücut bulmasına iıtirak bit· 
tabi ihtiyari olmakla hera· 
her komitemiz bu teıehbü

sün mahiyetindeki milli 
huıusiyeti gözüne alarak 
ittirak edenlerin genitliğini 

ve fazlalığına temin için 
hayatta beı kuruş gibi ufak 
teberrüatla dahi ittirakin 
mümkün olduğu büyük mil
lete arz ve iblağ karar ver· 
mittir: 

Cümhuriyetçilikte elbe • 
te bizden ileri nesillerini 
teıkil edecek olan bugünkü 

Dünyada Olup Bitenler _\ 

Tutankamenin Mumyası 
--~ 

Mısır Hükumeti "Bu Mumyanın Lond
rada Teshir edilmesine Fenni .. 

imkan Yok,, Diyor 
Meşhur İngiliz edibi ber· 

nar Şa v ahiren Mısıra. git· 
mit bütün müzeleri gezmhı· 
tir. Mumaileyh muzeleri 
gezdikten sonra, Mısır gaze· 
~~rine ıu beyanatta hulun

• ._ .aıı?tur: 
" - Mısır müzelerini 

baıtanbaşa gezdim dikkatli 
ve ciddi tetebbuatta bulun
dum. En ziyade beğendiğim 

ve karşısında heyecan ve 
zevkle saatlerce kaldığım 

ıey, Totankamen'in efya ve 

mumyasıdır. Ben'1e, Mısır 

hükümeti bu eski eserleri 
satmalı ve parVsını memle
ketin refahına sarf etmelidir. ,, 

İngiliz edibinin bu be-
yanatı, Mısır şaı;et~lerini 
heyecana getirmittir. Gaze
teler, Bernar Şa v'ı, Mısır 

hazinelerine göz diktnit ol 
makta !ttilıam etmektedirler~ 

Mısır efkarı umumiyeai 
bu sözler karııaıt'da, Mısır 
firJtVn•na ait eıya ve ha· 
zinenin Londt.ı ya g8nde
rilmesfne bile [1] muarız 

kesilmiılerdir. 
Umumi efkarın bu tehey

yücü karşısında, Mısır mü· 
zeler müdürlüğü, bir beyVn
name neıretmek mecburi· 
yetinde kalmııtır. Bu beyan· 
naır,edf!t m~zelcr müdiirlüğü 
şu suretle mütalea beyan 
etmektedfr; 

'.fotankam~ne alt mumya 
ve haa:ıneler Londrada teı

hir edilemez. Zi.1a, bunların 

mahfazalan taptfldandır. 
fngiltereye göU\rülüp geti· 
rilirken kırılıp dökülmeleri 
pek muhtemeldir. Bundan 
baıka, mumyala, Mısırın 
ha va ve hararetine göre ya-
pılmıı bulunmaktadır. Deniz 
hava ve hararetine muka
vemet edemez; bozulur. Bu 
sebeplerden dolayı, mumya 

[1] Mısırda son seneJ.~r· 
de çıkarıl.ın mı.. mya ve 
asarı atikanın Londra teşhiri 
mevzuu bahsedilmektedir, 

~Türk yavru;arının gündelik 1 
cep harçhklarından artıracak· 
ları ç<>k küçük paraları Ku
bilay abidesini tahkim t.de
cek kuvvetli perçinler gibi 
telakki edeceğimizi ve bun
dan istikbal ve istiklale en 
sağlam teminat bulacağımızı 
t ilhasaa kaydederiz. Sarsıl

maz idealimizi teyide matuf 
olan bv teıebhüs karıısında 

Türk gençliğinin samimi he
yacnnlarının dalgalanacağın
da füphemiz yoptu. 

Kubilay namı, muhakkak 
Türk ana ve kızlarıdm kalp 
(erinde ki a•ıl oefkat ve 
muhabbeti bir daha göste
recektir. Komitemiz ifasını 

deruhte ettiği vazifede bü
tün memleketteki Cümhu
rf yet Halk fırkası tsıkilat
larının mahallerine göre 
müaasip görülecek şekil ve 
surette vucuda getirecek· 
leri heyetlel'in faaliyetle· 
rinden istifade etmeği dü
ıunmüttür. 

Teberrüat it banknsı fU• 

beterinde tesellüm edilecek 
ve bunların miktarlarile a-

1 

1 

eşyalarının Londraya gönde
rilmesi mevzuu bahsolamaz.,, 

Mısır müzeler müdürlü· 
ğünü bu beyannamesine 
göre, T otankamene ait eıya, 
mumya ve hazin.el"r, İngif. 

tereye gönderilmiyecek de
mı;. ktir. Mumyaları ve eıyay:ı. 
Londraya götürüp teşhft et .. 

mek isteyen lngiliz hükümeti, 
bu vaz'iyet müvacehesinde, 
bakalım ne yapacaktır. 

Bernar Şavın Muır gaze· 
telerine vaki beyanatı, M111tr 

hüku_metinin, ellerindeki 
asarı atikan•n ahnmak 1s .. 

tendiği 'eklinde bir endişey~ 
dütiirmüştür. 

Mısır hükO.meti, bu endi
şesinde belki de haklıdır. 

Çıltan eaerler: 

Muhit 
Muhitin 30 uncu sayısı 

üç renkli nefis bir kapak 
içinde mütenevvi, münde
recatla" çıkmı§hr. Bu sayıda 
Ahmet Cevat beyin ( Ke
malizm ve demokrasi ) hak
kındaki içtimai musahabeşj 
Hititlere dair tarihi bir ma .. 
kale, kıymetli edebi tetkik· 
ler, alh hit..aye ilmt ve feni 
yazılar, şiirler_ ve nesirler, 
kadın çocuk moda ve sinema 
sahifeleri, yüzlerle resim 
vardır. Karilerimize hara
retle ta' siye ederiz. 

c: Yurdumun ·1 
Işıkları 

Yarından itibaren Suat 
Derviffn [Yurdumun Işık
ları] isminde uzun bir 

hikayesini neşre başlıyoruz. 
Osmanlı tarihinin en me. 
raklı bir devresinden il
ham alarak yazılmıf olan 
bu hik~yenin üslübunda
ki hususiye~ ve aniatı'ı i 

1 
\arzındaki yenilik ktlyda 
ıayandır. 

HfWW 

lelmüfredat esamiyi muht-;_
vi listeler muntazaman ko· 
mite merkezine gönderile· 
rek cumhuriyet f gazetesinde 
neı redilecektir • İı bankası 
bankası Kubilay abidesinin 
fahri veznedarhğını ifa et· 
mek vazifesini memnuni· 
yetle ve fahrile kabul evle
miıtir . Bir taraftan teber
ruat kabul ve cemolunurken 
diğer taraftan komite abi
deye verilecek <.n mı ıvafık 
şekli tespit ile ve bunun en 
iyf ~asd yapılabileceğini 
tayin ile ifUgal edecektir • 
Herhalde bütün mi!leti' 
i ~tirakile vücude yele~k 
olan Kubilay af.de· 
sinin inkılapçı ve cün-11uri-
yetçi Türk miiletinir derin 
h is erine ve yüksek- fikirle· 
ne layik bir ese olarak 
yük§elmesi için ,,r(edilecek 
cek mesainin nııvaffaktyet · 

tel• vüç edecepne ait kana· 
atlarimizi te.trar ile büyük 
mil!etimfzi hürmet ve mu
hebbetle selamlarız. 

Kubtlay abidesi komi· 
teıi reisi Büyilk Millet 

Meclis\ reisi Kazım 
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Hatıratını yazan: Naci /SMAlL 

Ey Turan ahalisi, size tepşir ederim 
ki, kesraların ateşi söndü. Güneşin bur
cu yerini değiştirdi. /ran sefiri «Kikdsl> ın 
sözleri doğru değildir! 

H dFransıız Tiyatro Rbayatın'!!!_ ı İstanbul Futbolcuları 
a ise ere se ep O an Bu sabah fzmire hareket eden 

bir piyes 
-38-

Ay, kimin Ceddi idi? 
Bizim bin bir mabedimiz· hibi söyleriz ki: İran hükii 

"Av" namına ayinler yapılır, meti sefirinin harp teklifini 
hiç sönmeyen mukaddes a• kabul ettik lütfen "bu gece 
teı de "Ay" ın fenalıkları pasaportlarını alsınlar, mem· 
gizli bırakmamı sı, ruhları leketlerine gitsinler. 
karanbkta yaıatmaması için lran sefiri Kikas, Behlul· 
yakılır ! dana gibi bir cihan pehli· 

Ay, lranındır. Turanın vanına güvenen bir hükii· 
bayrağına geçmek için lra· met namına !Öz söylemiıtf. 
nın mukaddes ateıini sön· Kendisi mağrurdu. Yuna· 
dürmek lazım! niıtan hudutlarına, Ôlcet 

Eğer "Ay" mı bayrağı· geçitierine kadar ilerleyen 
nızdan çıkarmazsanız, l~·anın İran kesralarının sayısı bi· 
İlahi mukaddes Kesra na· linmez ordufaı ıyla turanı 
mına size harp ilin edildi· istila edeceğine kaniidi. 
ğini söylemek ister! Turan fıükumeti kabi-

Bu, ne cür'etli. Fakat, nesi, günde beı at patlatan 
Türk milletinin, ahlakını posta baıı lrandaki Türk 
herkes bilirdi: Elçiye zeval sefirine gönderdi. Hudut 
yoktu! Turan Cümhuriyeti boylarına emirler verildi. 
reisi, bu cür' etkar sefire ce- Bütün Turan ayağa kalkmıı 
vap vermedi. Yalnız, oza· cihanın ilk muharebeıine 
manlar hayatta olan Çin karııacaktı. 
ıefirl Sili gibi ayağa kalktı: Aym yenide.ı baıladı. 

- Ey Turan ahalisi, size Zaten bJtmemftli "bütün~ 
lepıir edeyim kı , Kearalar Turan,,dı, bugilnkü Japon· 
ateıi "6ndü. ~Gneı '"Burc"u yada kısmen baki kalan 
yerini defiıtlrdf. İran ıefi,..i dünyevi boda dintndeydi. Bü-
" Kekla ,, ın sözleri dofru tün dünyayı, "akıl" ın idare 
değildir. Turan ordu~u, İran ettiğine inanırdı. Yalnız 
taunu gibi boydan boya akhda üçe ayırmıtlardı: 
aarmağa baılayacak ! ı Hayir aliJı 

Herkes, Iran sefırinın bu 2 _ Şer aklı 
Çin ıeffrine ver~ıceği cevabı 3 - Kanuo aklı 
bekliyordu. Sefir, bire bin 
katan haımetf nl bozmadı. 
Elini, kaldırdı. Doğan aya 
dofru uzattı. 

- Kesraların ceddi mu· 

kaddeı ay namına yemin 

ederim ki, Kearaların cihana 
1•lmaz orduları, hergiin 
IÖnmez ateı önünde nöbet 
!>eklerken bu mukaddes lran 
'teıini kim söndilrebilfr. 

Bu Çin ıeflri yalan ıöy· 
IGyor. Mabut, her yalan aöy, 

leyen gibi bu Çinlininde dili 
keıflsln, mukaddeı ateıte 
)akılıın! 

Çin sefiri, tekrar kür· 

' 1Ye çıkmak htedl. Fakat , 

'-'•bedin baı merasimcııı 
Gç bofumlu asasını kaldırdı: 

- Y aıak! dedi. 
T u r a n cümhuriyetinin 

'-'uhterem misafirleri , Tan· 
tı lbabedinde bir defa kür· 
11
)e çıkılır, söylenmek iste· 

Turan mabedinin üç 
"bere" inde ıddın bu ilç cin· 
sini gösteren üç bGyilk buda 
heykeli vardı. Onlar, put, 
defildi. Hiç bir Turanlı can
sız heykele alihf'" ilk sıfatı 
vermezdi. Yalnız. dünyayı 
idare eden aklın temsilleri 
gibi kah hürmet eder, kah 
lanet eyler ve kih rica ey
lerdi. 

Hayıraklı Heykeli, tunçdan 
yepılmııtı. ilç mızrak bo
yunda yedi ve on iki küçük 
heykellerin arasında aklın 

layemut bir abidesi ıtbi 
muhteıemdi, bu on iki hey· 
kelcfnin de aklın on iki fi· 
kirden mürekkep oldufuna 
delalet ediyordu. Turan a· 
!imleri, aklın on iki fikirle 
idare edildiiini söylemiıler. 
di. On iki bakir kız tarafın· 
dan muhafaza ediliyordu. 

(Devamı var) 

Fransız bütçesi 

PARİS, (A. A.).- Paris termeğe mecbur tutulmuş 
tiyatrolarından birinde Drey !ardır. Erkekler daha sıkı 

takımla kimler gidiyor? 
İzmirde İstanbul ve muh· dan bir arada oynayarak 

telit takımları arasında iki ah .. nk ve insicam temin 

füs meıdesi ismindeki piyes ve dikkatlı muayeneye tabi musabaka icrasının alaka· etmeleri bir parça müıkül 
dar · teık i latlar tarafından olacaktır. Çünkü gidenler, oynandığı sırada, sulhperver tut ulmuşlardır. 

eski muharipler birliği aza- Bu oyun münasebetile 
sın dan birkaç kiti nümayf 1 protestoda bulunm .. k iste· 
yapanlardan birini yakala· yen kimseler dııarı çıkarıl-
yarak sahneye çıkarmışlar 
ve tedip etmiılerdir. Süva· 
rede bulunmak için gelen· 
ler tiyatroya küçük grup
lar halinde kabul edilmek· 
tedir. Bunların içeriye ai· 
rerken üstleri yoklan mak· 
tadır. Kadınlar, ellerindeki 
çantalarını açıp içinde bu
lundurdukları f yler'i gös-

* Roma'da 
Buğday konferansı 

Roma, 29 (A.A) - Ro
mada toplanan buğday kon· 

feransı iki komisyon teıkil 
etmiştir. Hububat istihsali
ne ve ticaretine ait beynel· 

mile. tt ıkilat hakkında tet
kikatta bulunacak olan 
birinci komisyona Fransız 

murahhıularından M. Fran
çois Poncet riyaset edecek-

tir. Belçika murahhaslann· 

dan M. Mullieks'ın riyase

tinde çalışacak olan ikinci 

komisyon, beynelmilel zirai 

ithalatı te§killtı ile meıgul 
olacaktır. 

Bu iki komisyondan bat· 

ka bir komite teıkil edllmif· 

tir. Bu komite İsviçre mu· 

rahhası M. Stocky'ın rlyaae· 

tinde toplanacak ve ruçhan 

esasına müstenit muamele 

meselesile iıtiğtll edecektir. 
Roma, 29 (A.A.) - Bug· 

day Konferanıına lıtirak 
eden murahhaslardan M. • 
François Poncet ile M. Mas-

ıet Rus Dampioat mes' ele

sini meTzuu bahıetmiılerdir. 
Roma, 29 (A.A.) - Fr.ıt.n· 

sız murahhas heyeti papa 
tarafından kabul edilmfıtir. 

mıılardır. Tiyatro müdürü, 

bu piyesin artık ilin edil
ıniyeceğini eserin mvelliff. 
ne bild"rilmlıtfr. Milellif M. 
Richepin, bu trnrarı teessüf· 
le knrşılam ştır. M. Richc· 
pin, eserini baıka bir tiyat· 

• 
roda oynatmak niyetinde-
dir. 

)(.. .. 
Alman 

Paris sefirinin bir 
nutku 

Paris, 29(A.A)-Almanya
nın Pat is sefiri M Fon Ho· 
esch, p risteki Alman ticaret 
odası tarafından verilen bir 
ziyafette söylediği nutukta 
Fransız ·Alm ... n tica ·et mü· 
nasebatına aft pilançonun 
1928 scnE>sinde Almanyanın 
zararma olarak 722 milyon· 
luk bir zimmet gösterdiği 

hal ı le 1939 •en~sindek Al
manya lehine olarak 3700 
milyon raddesinde bir mat
lup ile kapandığını beyan 
etmi§tir. 

M. Fon Hoeıch, lva11ız 
olarak yapılan ayni teslimat 
miktarının bu yekQnpan ten· 
zili icap ettfffnf bu suretle 
A manya lehine olan matlu· 
batın 990 milyona ineceğini• 
de kaydeylemiptir. 

Avusturalya buhranı 
Sidney, 30 (A.A) - M. 

Scullin yeni cenubi Galleı 
hükümeti tarafından giriıil· 
mit olan teahhüdatın ihlal 
edilmesi için mezkur hüku 
metin Londraya borçlu ol· 
duğu faizleri federal hük~ 
meli tarafından tediye edi· 
leceğini bildirmiftir . 

M. Scullfn, Avuıturalya 
hükümetlerini b irbirine bal· 
layan mali itilifname ah· 

karar altına alındığı ma· son bir kaç ay içinde hep 

liimdur. beraber oynamıı ve blribir· 
Bu maçlarda İstanbul ferinin oyunlarına alıııkları· 

ıehrini temsil etmek üzere nı tazelemiı değillerdir.• 
İzmire gidecek oyuncuların Giden takımı, fert itfba· 
ismi dün kararlaıtırılmıı ve rfle tetkik edecek olursak 
hunların bu sabah saat on lik 1 maç arınan en hararetli 
buçukta kalkacak lıkende- bir m ~vıiminde bulunduğu-
riye postasile lzmire hara· muz ıu sıralarda hepiıinln 
ketleri kat'iyyetle takarrOr fd k man no tal nazarından 

etmiştir. tam formunda olduklıarını 
Gidecek olan futbolcular görürüz. 

ıuulardır : 
Fenerbahçeden: 

Fikret, Muzaffer, 
Sadi. 

Zeki, 
Reıat, 

Buna mukabil biraz ev· 
vel ıöylediğfmiz gibi, son 
mevsim zarfında milli veya 
tenııfli musabakalar olma· 

Avni, dıfı dhetle bir arada oyna· 
Rebii, mamıı futbolcuların -iki 

Galatasaraydan: 
Burhan, L. Mehmet, 
Celal, Mithat. 

Vefadan: Saim, Hüa· 
met tin. 

Beştktaıtan: Hüaaii, Fahri. 
İstanbulıpordan: HP ıan 

beyler. 

Futbolculara lstanbulspor 
teokilatına mensup birkaç 
!dareci refakat edecektir. 

ilk müsabaka üç Nisan 
cuma günü yapılacak ve 
beş Nisanda ızmir ve Is· 
tanbul muhtelitleri ikinci 

defa karıılaıacaklardır. 
lıtanbul heyeti sekiz Ni· 

san çarıamba gOn(l Seyri· 
ıefain postasile ıehrfmfze 
avdet etmft bulunacaktır. 
Bu münasebetle, 10 Nisan· 
da yapılması takarrOr eden 
Leviski-Fenerbahçe milsa· 
bakasına İzmire giden Fe
nerli oyuncular yetiımit o
lacaklardır. 

f zmire hazırlıklı mı 
gidiyoruz? 

lzmir muhteliti ile yapı· 
lacak müsabakalar için bu 
gün İzmire giden İıtanbul 
futbocuları filpheıiz ki ,eh· 
rimizin en muktedir oyun· 
cu )arıdır. Bu itibarla, ali· 
kadarların intlhaplarına di
yecek bir ıey yok !. 

Ancak, dütünillmelf ki 
kendi klüp takımlarında mu· 
vaff ak olan oyuncuların iz. 
mir muhteliti karıııında ki· 
fi derecede hazırhklı o1ınt • 

defalık ceur'i antramandan 
sonra - İzmire giderek tam 
kabiliyetleri niıbetinde bir 
zafer kazanmaları her hal· 
de milıküJ olacaktır sanmz. 

Futbolcularımız bu ıa· 
bah Galata rıhtımından ha· 
raket eden Ege vapurile 
aideceklerdir. Kendilerine 
hayırlı yolculuklar ve ga· 
libiyetler temenni ederiz. 

Şeref Bey Yunanista· 
na gidiyor 

Bu gün futbolcuları mızın 
hareket ettifi vapurla Be-

ıfktaı kuiilbG uanuml reisi 
Şeref Bey de Yunanfatana 

gitmektedir. 
Şeref Beyin esbabı aeya· 

ha ti, lstanbul-Yunan futbol 
takımlarının getirilmesi f i~ 

allkadar bulunmaktadır. 
Son zamanlarda Yunanis
tanın en kuvvetli ıki üç 

takımının İstanbula gelmesi 
etrafında müzakere cereyan 
etmekteydi. 

Müzakeratta hadis olan 

Taziyet itibarile Şeref Be· 

yin Atinaya giderek iti biz· 
zat hal ve tesviye etmesi 
muvafık görülmüı ve bu
nun üzerine kendisi Fener
bahçe-Galatasaray- Be§ik· 
taı konbinezonu namına 
Atfnada alakadar la rla te· 
masa memur edi lmfıtir. 

Memlekette 
Her yerde kışlar 

devam ediyor 
Konya, 30 ( A.A. ) -

Bir kaç günden beri devam 

kamı mucibince Common· 
weanth'tı teıkiJ eden biltün 
hükumetlerin hepsinin, her 
birinin istikraz faizlerinin 
tediyesinden ~es'ul oldu· 
ğunu ili.ve eylemiıtir. 

-İstanbul birinci iflls me· Falih sulh üçüncü hukuk 
hakim lifinden: erlen gayri tabii havalar· 

dan sonra bu gün mebzul 
kar düımüıtür. 

Baldvin ve Beaver
brook 

morluğundan: 

Kutucularda bilyük ku· 

tucu hanında soda ve koıtik 

~il ıöylenir • Artık , iki 
'llhterem miıafirin de bat· 

11"" aöyliyecekleı-i sözleri 
asa gerek. 

~ Söz Turan cümhuriyeti 
ı .. 1•i Tanrmındır. Muhterem 
J'tt ıefirine cevap veı·ecek, 

Paris, 30 (A.A) - Ayan 
meclisi 18 reye kartı 280 
reyle biitçe kanununu kabul 
ettikten sonra ıaat 5-10 da 

1 . e hitam vermiıtir. ce sesın 
Tevzin edilmit olan bütçede 

'f 50 467 344,679 frank 

Malatya 29 ( A.A.) -
6 ıaatlık otddetlf bir fırtı· 
nadan sonra birçok evle
ı in kiremitleri ve kısmen 

Londra, 30 (A. A.).-M. 
Baldvfn ve matbuat kahra· 
manı Lort Bea verbrooıc a· 
raaında ziraatin himayeıi 
siyaseti hakkında bir mu· 
karenet husule gelmlftia. 

Cttcaretile me~gul iken ev· 

velce ilanı ıflaıına karar 

verilen Aseo ve Merdikyan 

efendilerle şirketin cereyan 

eden muamelatı ifJi.ılyr.ıi 

Emine Şazimet hanımın 
müddei aleyh yeni bahçede 
deftardar ahmemt çelebi 

mahallesi S. 22 N: lu hanede 

Hüseyin Hilmi efendi aley· 

hine ikame eyled fi sulh 

teaebbüsü davasından dolayı 
aönderilen davetiye zahrın-

llletiniz . 

1~ t.labfdin zirvesinde taht 

'" het kürsiıine indirildi. 
\)ile Tanrııı, gür bir sesle 

"&ııefe baıladı : 
~il...... Bız, tura h6kiimetini 
~~iden tesis eden milli 
\~ taınan Zal otlu Rüıte· 
•ı... teklifini kabul ettik. 
~,'11 bayrafından bu "Ay" ı 
~ıt1~~ak için mızraklarla 
\el arın boy ölçüımeleri IA
>~11"· Biz, Turan cumhu· 

' dört bakimi, tarkla 
lhlıalle cenubun sa· 

masarı ' ' 
varidat da 50 milyar 643 

.1 g58 bin 563 frank· 
mı yon 
tan ibarettir. Biitçe bugün 
meb'uıan meclisine iade 

edilecektir. 

Yunanistanda 
soğuk dalgası 

Atına, 30 (A. A) - 27 
ve 28 Mart tarihlerinde Yu· 
oanfstandn hüküm sQrmiit 
olan soğuk dalgasının bd· 
haasa tüt iln tarllları ile Ü· 

züm bağlarını hasara uf· 
ratmıı oldufu zannedilmek
tedir. 

bacaları uçmuıtur. 

Birçok ağaçlar ve 50 
kadar elektirik direif dev
rilmfıtir. Muvakkat tesisat
la ıehrin tenvirine çalıııla-

caktır. 

Kaatomoni, 30 (A.A) -
Dün ,ehrimfze fasılalı ıu· 

rette kar düımüıtür. 

Pilsudski memleketine 
döndü 

V arıova, 30 (A.A.) -
Mareıal Pilsudskl birkaç ay 
Madere' de istirahat ettikten 
sonra buraya avdet etmiıtir. 

Gazeteler, bu mukarene· 
tin muhafazakar fırkada vah
deti l yeniden teessüsünün 
bir baılangıcı oldufu mü
taleaıındadır. 

Zayi 
Tekirdağ 190 ıncı alny 

kararğahından .almıı oldu
ğum asker teskeremi zayi 
ettim. Yerine yenisini aldı· 
ğımdan eıkiıinin hükmü 
kalmamııtır. 

İzmit Mehmet oğlu 
Hüaeyin 

neticelenmiı ve bu kerre 

ıirket azaaandan berhayat 

olan Aseo efendi tarafından 

kongurdato teklifi edilmit 

olmasına binaen teklif va· 

kiia müzakeresi için alacak· 

lıların 21 Nisan 93 ı tarihine 

müsadif ıalı günü saat 14 te 

Sultanahmet te vakı adliye 

sarayında birinci iflis daireıi 

toplanma salonunda hazır 

bulunmaları ilin olunur. 
• 

da mGddeialeyh mumaily

hin hali hazır ikametgahı 
meçhul bulundufu anlaııldı· 

iından bermucibi talep ila
nen tiblifat icrasına karnr 
verilmfı ve yevmi muhake

me olarak tayin olunan 11• 

4-931 tarihli cumartesi saat 

11 de mahkemeye gelmesi 
akıl halde aıyabJnda muha. 

kemeye devam olunacağı 
ilan olunur. 
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Frak ve Simokın, raket 

ve 

Hanımlar icin: ® 

En son müdellere muvafık ta~yör, ve mantolar $ 
imal eder. ~ 

Adres: . !0 

BabıAII caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüc.car ® 

@l terzi ve biçki mütehassısı: 1'AUS T AF A SALiH ~ 
~(@)ea~+°®e'®G·~@)oo@e~G~l@)e 

.rmşrtn r aeı1111ııı *" +.'iM =tzw..uo 1 
Doyçe Oriant Bank 

Deutshce Oritn Bank 
lstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katana mükemmel ve 
mtlzeyyen kas~lar vazolunmuıtur. F iatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'U d 
Aıtrefendi caddesinde Yeni Vakıf ban 
karıııındakt bankaya müracaatlan la:dır. 

BANKA KOMERÇIY ALE-ı 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
ihtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret 

Merkezi dare: MI LAN O 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiıtere isvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Roman~a, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: _ 

Jstanbu\'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Bcyoglunda: 
istiklAl caddesi Telef. ı 046. Kambiyo dairesi Horsa da Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 

~ --

1

rP'CW-b R - -----··--

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şabeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No. 102 
Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 

«Harbin 

«Mukden 

Posta kotusu: Galata No. 376 

= Bilcümle Banka Muamelatı := 
Hesabab riye küşadı- Vadesiz ve vadeli tevdiat-:- Tasarruf 

sandığı-M -kfık!tı ecnebiye, kambiyo, esham ve ~a~vııat a!•.m satı: 
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvil!t bed~ller~nın. tahsılı-Adı 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtıa uzerıne avans. -
elinecb Emeklcremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvılit 

muhafaiası vesaire. 

VADiN 

YARIN 

• GRAF ZEPPELIN 
VE 1RANSA 1LAN1llC 

BREM EN 
GOVER1ELEAİNDE 

HDNHA~IRAN KUllANILAN 

TELEFUNKEN 
RADYO AHİZESİ 

Her ltalde sizin bUtün arzuları
nı~• tatmin edeceldl,. 

Yen; modellerimizi görmeğe 
sreJll"fiiz asgari bir flyatle size aza· 
mi laide ıemın edeceglz. 

L~~UNICEN. 
BOURLA • 

BiRADERLER VE şsı 

. /· •• . •t "r,t; ., d~.; ~;, ".1'/ıt.,• 

31 Maıt 
i .. "I'! 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

-•w= a 

• 

Çocuk l:::stan< si ı ulak, bo&az, 
lıurun mütehassıs. 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o. ıu Mektep sokak t 

Telt fon B. O. 2496 

• 
fi- IRU* WI L' 

Çocuk hastalıl..lı:rı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Be}oğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 -™-------·· ..,...,lllİI .......... ~ 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir n 

Şerhli borçlar kanunu :ıı o 

(İKBAL) kitaph:ınesinde 

-~---.. --~----·---·-----...---.. --"' p• ~.,, 

... Büyük T ayyaıre ": 
6 1 

pıyangosu~ 

3 üncü Keşi~e 11 Nisan 9 31 dedir 

Büyük İkramiye 

100, 000 liradır 
AYRICA : 40.000, ıs.ooo. ıo.ooo 

8.000 liralık ikramiye 

lık bir 

ve 30.000 lira-

.. 

VARDIR .c.İ 

An karada 

OTEL T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPIÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

set• n 

1 
Doktor 

Fevzi Ahmet 
Cilt, Saç ve ziihrevt 

hastalıklar mütehaı 

Cumadan maaL her 
aaat 10 dan 6 ya kadar b .. ta 
kabul edillr. 

Adrea Ankara Caddeal ,N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye Cemiye
ti aza ımdan Beyoğlu Aia· 
cami kartı ııraımda 133 
No. öjleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

\ ·'· •• ' ' f 

; . 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur ve m~rgup 

rakısı dır 

Sermayesi 10,000,000 
lngiliz lirası 

İST ANBU ~ ACl:NT AU01 

Telefon: İstınbul 3318 

BEVOÖLU DAİRESİ 

Tekfo·ı: Beyoglu 1303 

Senectat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya lıcsabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cüınhuriyctinin baılıca 

Şt!hirlerıne ve ınema:iki ecnebıye
ye se11!!dat, çek, jtioar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalitı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve meınaliki 

ecnebiyeye keşide edilen poliça
lann tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şern~ı, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

Sahhk bir merkep 
Beo yaıında, ıağlaın 1 

yüksekliğinde yerli K• 
cinsinden bir merkep " 
lıktır.. Geçen ve e-v'f 
sene resmi hayvan se~gf ~ 
de birinci ikramiyeyı 
zanmııtır. J 

Görmek ve almak 1 

yenler: 
Topkapıda Tramvar-.ı 

kif1nde kahveci oh' 
muracaat etmelidir. 
-Kadıköy sulh icrıJ 
resinden: 'f 

Mehmet Rf za efeJJ 'J'1 

borçlu Hatice Neyyir'~ 
nımın mahcuz oda ~ 4' 
ve kilim ve perdele I' 
ayaklı lamba kö&e ya~"
sairenin Kadıköy paı•, 
hal?inde açık arttırOlf C 
retile 4-4-931 müsad1

1a' 
martesi günü saat ~ ol 

~:~e~a~c~j$ 

Mart 
1 Doktor 31 
Agop Essayan 
Langa cami sokak No Salı 
19 Her gün hastalarını 1931 

abul ve tedavi eder., ?" 
- !!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~.oq• 

Mea'ut mildir V! ~il 
Barlaon.Utlt 


