
Adliye sarayında yanan 
eşya yüzünden hukuki bir 
ihtilaf çıktı, eşya mı, para mı 
hangisi geriye verilecek? 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT 

Bahri manevralar esna
gında iki Yunan torpitosu 
karaya oturmuştur. Zarar ve 
ziyan büyük tahmin ediliyor. 
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FIATI 5 KURUŞTUR 

hiava 
f.(uvvetlerimiz 

ANKARA: 18 Mart 
Hava kuvvetleri, havada olduğu ka 

tlar karada ve denizde; taarruzda Ye 
<nüdafaada en müesair bir ail&h hali
•.e geldi. Ve bu ıilih, gün geçtikçe 
·laba teblik.,li bir mahiyet alıyor. Ha
\ikati böylece ve olduğu gibi kabul 
etınek zaruridir. Büyük tayyarecilik 
Yapmpak, yani imkinların azamını 
Yapınak; her devlet için olduğu ka -
dar bizim için de esa.ah bir vazife ha
lini almı' bulunuyor. Bilbaaaa dünya
da &ilahları azaltmak ıöyle dursun, 
l>ilakia çoğaltmak için hümmalı bir 
faaliyetin göze çarptığı fU sırada ... 

Muhterem lamel P&§&nın ilk tedri
lat meaeleıi münaa.ebetile söylediği 
Ribi, bir lira ile yamn liralık değil, 
hir lira ile bir buçuk liralık if y t\pmak 
l>ıeeburiyetindeyiz. Ve hava kuvvet -
lerimiz için ıenede aarfedilen üç bu
çuk milyon liraya yakın parayı bir ta 
ra~an ziyadelettirmek için çareler 
aramak lazongelirken, diğer taraftan 
da arttırılacak tabaiaatla bugünün ve 
Yannın ihtiyaçlanna en uygun tarzda 
randıman verecek bazı tedbirlere te
•eaaül etmek zarureti vardır. Bu ted
birlerin ba,mda eaaah bir it olarak 
tivil tayyareciliğe ehemmiyet vermek 
lrıecburiyetindeyiz. Zira böyle bir tef• 
k11ata dayanmıyan askeri tayyareei -
lik, devamını dilediğimiz ıulh a.enele
ri için daima büyük maıraflar ihtiyannı 
icap ettirir. 

Tayyarecilik diyince. akla yalnız 
tayyare değil, ayni um•nda bu hava 
aletini kullanauık tayyareci de ııelir. Si
•il tayyareciliğe verilecek ebenmü -
)'et, memelketimizde tayyarecinin 
Çoğalmaaıru intaç edecektir. Bilh•saa 
teşkili tasavvur edilen mıil tayyare 
ltlüpleri Türkiyede genç hava kahra -
lrıanlarmın belirmesine veıile vereeek 
lir. Böyle bir tetekkülün faydalan 
§Öyle bülasa olunabilir: 

Tayyare klüplerinde ve hava ordu 
•u kadrosu dıtında devlete bar o";ı>a
dan genç ve kabiliyetli tayyarecıler 
l"eti,ecektir. Bunlar ordu emrinde bir 
\>arlık olacaılıtır. Ve bunlar fili ıuker 
lik hizmetlerini yapmak için müraca
at ettikleri azman, hava ımıfma ayn
lacakların binlere varan bir kütlenin 
!ç!nden a.eçilıneleri imkiru gibi; ordu 
ıçın imtiyazlı bir vaziyet teeaaüa et • 
"'İt bul ... nacaktır. 
l ~nçierin kafa ve kalplerinde yer-
0Je«ık olnn havacılık ıevıriıainin fary. 
dalarını her işte a.ezmek kabil ola.cak
br. Bu aiat'!DIİn kabulündeki batlıca 
faydaJard .. n birini, devlet; malzeme 
larfiyatınm azalmaımda görecektir. 
~emlı*e\ir:ıizde tayyareci adedini ço
ıı:altınayı aır..ir diğer bir nokta da, ta!: 
Yareciliğin harp esnaamda verecegı. 
l>oıluklan doldurmakta teu.düf edi 
Ieceı. güçlülr.lere kartı ge~edir. 
Devletlerin bugün muayyen bır hava 
harp kadro.unu muhafaza edebilme
leri i<;in hazardaki kadrolarmı dört 
ın.iıline, hatta alb miıline çıkartmalan 
liıznndır. Bu imk&nsızlık kartJSında 
bizim tayyare klüpleri tetkili kadar 
lıava nakliyatnıa da ehemmiyet ver
ıtıemiz icap ediyor. HaTll nakliyatın
da bir tayyareci haftada elli, albruf 
ıaaat uçmak fınatmı bulur. Halbuki 
bir a.alı.er tayy~nin en modem bir 
orduda ha.ftada aekiz il& nn saatten 
fazla uçmaama maddeten imkan yok· 
tur. 

Şu halde b izde hava aporuna itina
lı bir iatikamet vermek, memleketin 
lekiınülünde ve iktıaadiyatında rol 
"Ynayabileeek bava nakliyabna kud
j;"lli bir tekil vermek; buııün için ça.-
fllıa pl&nımızm en bqmda yer al -

"'-lıdır. 
Mecdi SADRElTIN 
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Tuna anlaşması imzalandı_ 
•• • 

Uç devlet kendilerini hususi ve umumi 
şekilde alakadar eden meseleler 

üzerinde istişareyi taahhüt ediyorlar 
Protokol/arda Avusturyanın sanayi mamulatı, Maca
ris~anın buğdayları için çok mühim maddeler vardır 

Bırkaç günden beri Romada Acıuaturya, Macariatan ve ltalya BQfvekilleri • 
arasında bir Tuna anl'lftnası ifin yapılan mü;z;akerat bittiğini dün telgraf ha
vadisi olarak ya:un'§tık. Haz.ırlanan prtokollar dün imz.a etlilmiıtir. Bu pro -
tokollann birinciai aiyaai mahiyettedir. Ve bunda "her üç deuletin kendilerini 
husun surette alakadar eden mexlelerle diğer umumi mahiyriteki meuleler 
üzerinde istl§<U'e etmeği taahhüt ettikelri bildirilmektedir. Bu itibarla evvel -
ce tamamen iktısatli mahiyette oltluğu aöylenen Roma mükaleme/eri §ayanı dik 
kat bir ıekiltle siyasi bir kiaueye bürünmüııür. 

Bu anlQfma Fransanın, lngilterenin ve bir dereceye kadar küçük itilafın 
mümafQtkar bir cıaziyet almaaı da ıayanı dikkattir. 

Romatla bu protokollann imza edilmeıi Almanyanın beynelmilel siyaıet -
teki mevkii üzerinde büyük tesirler yapmaktan hali kalmıyacak gibi görünü
yor. Almanya Roma itilafına môni olmak için elinden geldiğini yapmıı, Ma· 
cari.tanı ve Auusturyayı kendisine İmale etmek için çok çalıımıısa da bundan 
•arih bir netice çıkmaml§tır. 

Meaeleyi iktısadi cepheden tetkik ederaek Avusturya ve Macariatan ken
di mahsulat ve masnuatı için çok iyi vasıtalar temin etmiılerdir. Malum 
dur ki Maeariatan bir ziraat memleketidir cıe deniz.e mahreci olmamasından 
dolayı bu vadideki faaliyeti semeresiz kalmaktadır. Vaziyet Avusturya aana 

yii için de aynidir. Romada imz.alanan iki protokol kentlilerine mühim laydal 
ar temin etmektedir. 

Dün bu hususta aldığımız. telgralları af'Jiı dercediyoru:ır.: 

M. Mussolini'nin nutku 
ROMA, 18 (A.A.) - Avusturya -

ltalya • Mac~riatan •nalpnuı diin 19 
50 de V eneclik _,..ymda imz.alanmıt
br. lmzalanan vea.ikalarda üç proto • 
kol vardır: 

Biri•İ üyui, ikisi iktıaadidir. 

l§te yapılan tebliğin metni: 
"Bugün, Venedik sarayında, ltalya 

1 
hükümeti reiıi, Avu.turya cüınhuri -
yeti federal Chancelier'ai ve Macariı
tan bükiimeti kraliıi Bqvekili araam 
da üç protokol imzalanmııtır. Bu pro 

Protokollannı haz.ırlayan müte1ıauıslar Venedik sarayından çıkarlarken 

Bir kaç nokta .• 
Cevdet Kerim Beyin ikazlarına Mu
hiddin Beyin cevapları bekleniyor 

Şirketlerin halktan aldığı paralar, 
belediye komiserleri, tahsilat işleri 

Bir de: ihtısas müdürü? 

Tuna anlapnıuını lurz.ırlayan cıe ba -
raran ltalyan BQfcıekili M. Mu,.olini 

tokollarm birincisi ile üç bükUınet re 
iaelri herkeıin hukuk ve iıtiklaline 
hürmet eaaıları üzerinde Avrupa aul
hunun korunmııaı ve iktısadiyatmm ıs 
)ahı için tefriki mesaiye karar vermit 
)erdir. Bu devletler, diğer devletler -
le genİf bir tefriki mesainin hakiki bir 
batlangıcını ancak bu suretle teaia ka 
bil olacağına kani olarak, aralarında 
mevcut muahedeler ruhu dahilinde 
Avrupap ve bilhassa ltalya, Avustur
ya ve Macariıtan devletleri arasında 
fili bir t~riki mesaiyi temine matuf 
ıiyaaeti takviye için, kendilerini bu 
auıi bir efkılde alakadar eden meaele 
!erle diğer umumi mahiyetteki meae 
eler üzerinde itıiıare etmeği taahhüt 
eım~kted•,-Iu. 

Diğer iki protokolun gayeıi, ltalya, 
Avusturya ve Macarİ&tanın iktıaadi r :i 
n.aaebetlerini, Stresa konferansı :!e ge 
çen eylülde ltalya tarafından verilen 
Tuna muhtırasındaki eaaslar dahilin -
de in.kifaf ettirmektir. 

Bu protokollar: 
(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
ismet Pş. 
Hz.nin dersieri 

ANKARA, 18 (A.A.) - Bu ayın 
yirminci aalı günü •aat 17,30 da Baf· 
11ekil Jı,,,.,t Paf<t Haz.retleri Anlıara 

Halkeuinde lıüraüaiine ait Jer•lerini 
vereceklerdir. Bu ders Ankara ve la -
tanbul radyolarile nefl'edilecektir. An 
lıara radyosu bu nefriyat için 1500 met 
relik dalga uzunluğu üzerinde çalışa
caktır. 

Bugün 1---= .. 
Mecliste neler r 

Görüşülecek?. · 

lar da çalııımlar,. d-.iş ve be -
lediye tahsilabnın iyi yapılmaama da 
iıaret etmittir. 

Bu beyanatın, belediye nıabafilin
de derin bir teair yaptığı ırörültnekte
dir. Bununla beraber, tirketlerin saat 
ve saire için abonelerinden para alma 
lan itin mukaveleleri ioabı olduğu 
kaydedilmektedir. Ayni zamanda bu 
mukavelelerin tatbikatını birinci de -
recede Nafia kont.is.erlerinin takip et
tikleri ve mukaveleye münafi bir va • 
ziyet varsa tetkik ve icabının ifa edil
meıi tabii olduğu söylenilmektedir. 

Hususi otomo
billerden resim 
Fırka encü
meni bunu 
kabul etti 
ANKARA 18 (Te 

ANKARA, 18 (Milliyet) - B. M. M. 
)°llnnkj içtima ruzn..,.,.ine dahli olan 
ll>aılcleler tunlardır: 

ı - Kazanç ....,...iai baldond-.; kanun 
lay;lıaaı ve muhtelit encümen ""'2Lataııı 

2 - Evi.al tıııhslaatı fevlcalide ı-.,.: 
(Devamı 7 inci ııahifedc) .. 

iki Yunan 
1'orpitosu 
karaya oturdu 

AT/NA 18 (Milli~ - Dün Sara • 
"!'<oa körİuintle Yunan torpido muh • 
'iPler; manevrela" 

• 

~~lcırken Yun a 
'"""rİYesi İfİn hayı 
~arı mucip olan 
(;:- kaza olmuıtur. 
lq ~ti) r ve (Tine-
1>) •aminde ki tor -

•do mulıripleri A • 
l>ayo . k" f . d iti .. rgı or e.un e· 
>ıa •"1'af talimleri es 
ı, •ında aığ sularda 
ti ~raya oturmu§ ııc 
.::"'~ler büyük ha · 
,.:a uiranuflır. Tor 
; '~olar ıimdi tamir 
Çın havuza gİrmi§tİr. Bugün Bahriye 
~e.o:areti bir tebliğle bu :zararların ge
• ılerin kuı1<1ci harbiye/erini zayİ etti
J,:ek derecede olmadığını .söylemiı -

Şelıir Mecliainin aon içtim...,.dak~ ika_'!" 
lannın derin bir tuir uyandınlıgı 110-

rülen latanbul lırlıa teıkilôtı reİ•İ 
Cevdet Kerim Bey 

1 

Şehir Mecliıinin evvelki ırünkü M>D 

'çtimamda Cevdet Kerim Bey, oldru• 
ra resminin kaldmlması yüzünden 

oütçede b&ııl olan açığın kapatılması 
.'için, yalnız bazı vergilere zam yapıl-

( mak suretile ilk akla gelen kolay ted 
biı-l~rden ziyade tetkik edilıneai la
zım gelen mukavelename!,.· üzerinde 
çalııılması muvafık oalcağmı, bazı 
tirketlerin ı:ıat, ıigorta ve makine pa
rası diye abonelerinden " aldıkları pa- • 
raların bell'ldiyed~ muhafaza edilerek 
faizinden istifade edtlmeai dütünüle· 
bileceğini söylemi§, "Aaon Bey iktıaat 
müdürlüğüne gelinee böyle ümitelr bea 
1-lik. Ne hizmet ettiğini bir türlü bil
n.ed.;iİJr>i:ı bir •irket komiseri var, bun 

lkbaat müdürü Asım Beyden bek· 
!enen faaliyet bakkıda bir feY aöylen 
mekten ihtiraz edilmektedir. 

Bel.ediye tab•ilatına gelince, her ae 
ne bütçeye konan muhammen varida • 
tm - kadannın tahıil edildiği h
tuniflerinde ıröaterildiii ır'O belediye• 
nin tabaili.tı daha ziyade hali intiza• 
zama koymafa çalıttıiı IMtyan olun • 

(Devamı 7 inci tıahifede )' 

lefonla) - Kütah
ya mebulll Hacı 
Mehmet Beyin tek
liflerini tetkik eden 
fırka maliye komiı 
yonu Küta.hya me -
busunun tekliflerin
den hınnıi otcibabillerden munzam lıir 
reaim ahnmaaı hakkındaki teklifi ka -
ı.uı etmİf ve bu munzam reanıin nôa • 
lıetinin tayinini hükumete bıralımqtır. 

Çocuklarımızı 
Nasıl 
Okutabiliriz? 

Bu bahis üz.e -
ritıde açtıiımız 

ankete devam edi 
yoruz.. Bugün es
lıi bir llae miidü
rü ve ıniltelek -
lıir bir kadın si -
mamu: olan Şe -
hir rrıecliai az.<Um 
dan Nalıiye Ha -
nurun düfütıdük -
1erini kaydediyo
ruz. Nakiye H. 

Cevdet Kerim Beyin ilıaz.lanna ne ce-
Vf11P vereceji nıerakla beklenen bele- 1 6 lDCl sahifede diye nıİIİ lllulıiJJin Be)' iL ____________ ...., 

Tel "• {Müdür: 24318, Yazı i.ıleri müdürü : 24319. 
idare •• Matbaa : 24310. 

Türk iradesi Sevr'i nasıl 
yendi ve.izmihlali boğdu? 

Sevr muaheHikmet Bey dün de 
desini izah ve tahlil etti 

Mahmut Esat Bey bugün Erzurum ve Sıvas kongre
lerini ve Türk inkılap hukukunu anlatacak 

ı 

• Maarif Vekili Hikmet 
Bey dün akıam saat 17 
30 da inkılap tarihi .,.... 
titüaünde, inkılabımızın 
harici ıiyaset kısmım an 
labnağa devam etmiı • 
tir. Dün salon daha faz· 
la bir kalabalık ıırzedi -
yordu. Yeni bir tamime , 
aöre inkılip tarihi dera .. 
!erine fakülte ıre yüksek 
mektepler aon ııruf tale
belerinden bafka lise ve 
orta metkep tarih, coğ • 
rafya ve yurt bilgiıi ho
calan da devam ediynr• 
!ardı. Son karara göre 
derslere lia.e edebiyat ho 
calarının da derslere de
vamı dü.fünülm.Üf iae de, 
salonun bu kadar fazla 
kalabalığı alamıyacağı 
göz önünde tutularak 
bundan vazgeçilmittir. 
Maarif Vekili Hikmet 
Beyin dünkü deninde 
Cümhuriyet Halk hrkaaı 
umumi ;katibi Recep Bey 
de hazır bulunmU§tur. 
Hikmet Beyin dün verdi 
ği deni &f&iıYa yazıyo-
ruz: Hikmet 8. dünkü dersinden sonra 

Hikmet Beyin dersi 

1 

taraftan da iyi bir feY olmuıtur. Çünl 
- Dünkü dersim.izde mütarekeyi an kü herkesi memleketin kurtulufu için 

latmııtnn. Bugün de (Sevr) muahede dütünmeğe ıevketmiıtir. O zamana 
ıini anlatacağmı. Sevr muahedP.ai bir (Devamı 7 inci sahifede) 

'frak ya 
lbrahim 

Umumi Müfettişliğine 
Tali Bey tayin edildi 

Hususi idareler Birliği 
'.ANKARA, 18 {Telefonla) - Trakya umumi mÜf<ttişliğine İstanbul mebu

su İbrahim Tali Bey tayin edilmiştir. İbrahim Tali Bey bugünlerde mebusluk
tan istifa ederek umumi müfettişlik te,kiliitilr meşgul olınağa başlayacaktır. 

Umumi müfettişlik teşkilatına verilecek tahsisat hakkındaki layiha yarın 
mecliste görüşüleceğinden kadrosuna daliil memııriyctlerc önümüzdeki hafta me• 
murlar seçilecektir. (Devamı 7 inci sahifede) 

Bir teklif yapıldı 

Para sistemimizin yeni 
ölçülere uyacak şekilde 
değiştirilmesi isteniyor .. 
TEKLİF ALAKA İLE KARŞILANDI 

A,ari ölçülerin memleketimizde 
tatbikından beri pek le uzun olmayan 
bir zanıan geçti. 2,5 ayı geçmiyen 
bu müddet zarfında halk yeni ölçü -
lere alııtı. Artık, bugün tatbikatta 
biç bir müıkülata teaadüf edilmiyor 
denilebilir. Yalnız bir. noktayı bun -
dan iıtiana etmek lazımdır. Bu çok 
mühim nnkta da, bizim biç bir _ ... 
iatinat etmiyen para aiateınimizin if.a
ri eaaaa tamam.en aykırı oluıudur. Bu 

daima ve her sahada nazan 
dlKl<ati celbetmekte ve para aiıteıni • 
mizle yeni ölçüler bir türlü yekdiğe • 
rinc müvazi bir tekilde yürüınemek • 
tedir. 

Müderris Hakkı Nezihi Bey para 
sistemimizin de yeni ölçülere uyacl'k 
§ekilde tebdilini teklif etmittir .. Hak
kı Nezihi Bey dün bu hu11ula kendi
r-ile gÖr'Ü.§en bir muharririm.ize tu iza 
h at1 vermiıtir: 

- Yeni ölçüler iktıaadi hayatımız -
da büyük ve verimli bir inkılap yap
ınrttır. Para sistemimizin de aşiri, esas)a .. 

(Devamı 7 inci sahifede) Hakhı Nez.ihi Bey 

Tayyare Cemiyeti latan'6ul tefkilcitı müme .. illeri Jün bir içtima yap
tılGr u. bir sair kar«rlar verdiler. (Yazısı iç ıahifemizde). 
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Tarihten Parçalar: 6 

ÇANAKKALEI 
Yazan: Amiral Sir Roger Keyes -------

'' 350 ne/ erle bir çok zabitimizin 
gömüldüğü bir mezara geldik,, 

Sipnlertlc Wti, 

Kıtaatnnızm tiddetli bir harbe 1 rostaki sahra hastahanesine nakle 
lutuftuğu itikir olunc& "Queen cflmek üzere nakliye gemilerini 
Elis.abeth" derhal demir aldı, garp bekliyorlardı. 
sahılden yukarı doğru ilerledi, aol Hastahane aemileri daha o za
ceruı.h boyunca harbeden kıtaatı mandan haddi iıtiabilerinden faz 
mümkün mertebe uzak bir hatta la yaralı ile dolmuf bulunuyordu. 
kadar himaye edecek surette ma- inanılmaz meşakkat ve merazim 
nevra etti. Dütmanm, Anzaç'ta ol içinde yaralıların gösterdiği sabır 
duğu gibi öldürücü bir tesirle A· ve tahammül, ayni zamanda çek
rapnel istimal için fırsat ve~si tikleri iEtırap hafızamda silinmez 
ihtimali diifünülerek geminin bir bir hatıra olarak kalmıftır. 
~aç topu f&r&pnele tahsis edilmit- "Dubster' alayı 
tı . Gün defterimden aldığım ~u sa 

Saat birde büyük bir insan kü- tırlar o zamanki intibaatun hak-
tııesi gördük. Yanıba.şımda duran kında bir fikir verebil" r: 
Sir fan bunlan 2.000 kiti olarak "Kıtaabmızın müdafaa huau-
tahmin etti. Bizim piyademizden sundaki gösterdikleri tiddet ıre 
büsbütün farklı olan yürüyüflerin metanet bizi hayretler içinde bı-
den bunlarm Türk olduklarını -- rakmı,b. Derin olarak kazılmıt 
lryordum. Sonra da munta:ı:am bir gizli siperlerden maada, yarlarda 
yüriiyütle cenuba doğru gidiyor- iki bodrum kazılmıth. Dü.tmanın 
!ardı. Ricat eden asker bu kadar bllflıca telörğü tesiaatı da burada 
bir intizamla hareket edemezdi. vücude getirilmitti. 
Böyle olmakla beraber kim olduk • ilk hücumde dört zabit ile yet-
larını kati surette tayin edebilmek Dllf bet nefe,. bu tellere dütüp bir 
imkansızdı; bir kaç dakilca gemi- hattı müstakim üzerinde telef ol-
den görüldükten sonra bir yama- m"'lardı. 
cm arkasında gözden lcayboldular. "W ıah:linden Settülbahir te-

Bu sırada "Queen Elisabeth" pesine çıktık. Burası bir millik me 
in süvarisi Geoye Hope'un bire- safe idi. Fakat siperler, tel örğüle-
mir verdiğini itittim - bu emir ve ri burasını geçilmez, berbat bir ha 
rilinceye kadar geçen zaman bana le getirmitti. Worcester Alayının 
asır kadar uzun geldi - kıç taraf- telleri kestiğini gördü~ümüz nok-
taki kuleden birindeki 15 posluk taya geldik. Efradın Türk ısiperle-
toplar ate ettiler. Bir harp gemi- rinden ancak bir yarda mesafede 
sınde lop atılınca bacadan duman çalıştıklarını gördük. 
çıkar. "Orada "V" sahiline indik. 

"Queen Elisabeth" in en ön ba Dublin alayı en çok zabitanını ora 
casr ön güverte ile bir seviyede i- da vermitti. Bir gün evvelki mu-
di. Bacadan çıkan yağlı bir du- harebeden sonra alayın mevcudu 
man gözlerime doldu. Fakat duma bir zabit'e 300 nefere indiğini ora 
nın arasından parlak süngülerin da sövlediler. 
dört bir tarafa fırladığını, duman Mevcudun bu suretle azalması 
ozail •elduktan sonra da bütün Türk üzerine Mimster Silalıenda7ları 
hattının darmadağın olduğunu bakiyesi de Dublin alayına iltihak 
gördüm. İçlerinden bir"nin sağ etmi•· yeni tesekkül eden alay ken 
kaldığını zannetmiyorum. ıs pus- dine Dublin ile Mimter'in i'k ve 
hık bir tarapnelde 15.000 kurtun &on hecelerinden letkil ettikleri 

dır Ani 1 "Dbt "' •• ·ı" var • atı an mermi de tam u ser ısmını vermı• er. 
)"erinde patlamı•h· Bu suretle hu- Tav,an ini gibi ... 
dut alayı mahvolmaktan kısmen "350 neferle bir çok zabitimi-
olsun kurtulmuf oldu. 7.İn gömüldüğü bir mezara I?eldik. 

T ecemmü halinde iken "Queen Burada harbeden bahri müfreze-
Elisabeth" in ,arapnelinden kur- nin harbe ıııiren 163 kitiilk mevcu-
tulmu• olan Türk kuvvei asliyesi dundan sekseni ölmü' ve varalan-
her halde mühim zayiata uğram•t· mıttı. Bu hususa dair çeki'en res
tı. Kıtaabmızm ger"lediğini sara- mi t,.l~afta bu mevzu. rahnesini 
haten görüyorduk. B;raz sonra sol sahilin letkil ettii'i bir anfiteatr 
cenahta bir kafilenin tam manasi- teklinile ta•vİr edilmittir k, pek 
le ricat halinde bulunduğunu e:ef güzel br tetbihtir. 
le gördük. Bu sırada güvertede bu (Devamı uar) 

Dokuz aylık 
Varidat 

lun:'n Sir lan'm erkanı harbiye he 
yetıne mensup A«pinall isminde 
genç bir binb-.ı vaziyet hakkında 
maliimat ~.lmak üzere sah'le çık
mll;'ma ~usaade edilmesini rica 
eth. Aynı zamanda, sahil boyun
ca yarlara doğru gerileyen efradın 
çekilme hareketini kontrol etmek 
istiyordu. 

Riaıtm önüne geçmek için 
26 N'san sabahı "Y" sahili.~de 

bulunduğumuz sırada da gene böy 
le bir müracaatta bulunın\14tu. Bu 
sefer talebi isaf edildi. Te!e!ko
pumla bakıp onun bir kıta aakere 
il ti hak etti~ini gördüm. Kıtada 
genç bir zabit te vardı. Binba•ı 
pnları yarlara çıkarıp hareki.tın 
en fazla kesafet peyda eylediği 
noktaya tekrar götürmeğe munf

ANKARA, 18 (A.A.) - içinde bu. 
lunduğumuz mali senenin şubat ayı niha 
yetine lu.du muhtelif vergilerden tahsil 
edilen dokuz aylık varidat yekUnile ge • 
çen mali senenin ayni aylarına ait tah
silat mukayeseli olarak ataitda bildiril· 
mittir. 

fıık oldu. 

* * * 29 Ni-ıan sabahı Sir lan Hamil-

A"-Zi •nıisi 
Bioa 
H.,.... ... 1. 
Kaaa11~ 

1933 

3.ıoz.040 

2.785.003 
ıo.001.ı38 

9.113ı .493 

V'eraset • JlT.858 
Cü•rülc ••rİdatı 28.176.780 
Mu.a.tn.•le ••rriai. 10571.799 
Dahili iati"lil; .... aiaj 
A., •erıri•l 

3.477.333 
223.392 

Nd.Ji7•t "'*"•'"
Damsa •er,Ui 
Tapu har(lan 

Mat.ke•• 

c.ısı.663 

!193.384t.29Z 
633.M:Z 

Pauıport ...._ ' 494.854 
Miilsa .. er•İ t.htilib JQ.&Ja 

fabiıarlaT ••ıılab %3,1.975.000 

ton, Erki.nı harbiye heyetine men
sup bazı zabitan, bir de ben, "Q. 
ueen Elisab!!th" in &.mirine veril-

• 1 "K ,, h b o .. ıet ormanları mıt o.an ennet mu ri ine bin Sayılan e•1ik bedeli 

ı .366.27& 

991.037 
dik ve "W" sahiline çıktık. Feaerler 1r.ia.11atı 

Aılr:erlik bedellıtri 

C-Lır 
Müteferrik nridat 
F evltalitle .,..l'iclat 
S;ıir ••ı·idat 

Buhran YC!rıiıi 
MÜ•ôl-Z.~ne verıiıi 

Askeri ve bahri sahil kıtaatı 
hummalı bir faaliyetle çalıtıyor
lar, karaya hayvan, top, mühim
mat ve ~rzu. vc leva:ı:ım çıkartyor 
lardı. Ceced beri deniz·n kabar
mıf olması : Arini lıafifletmemit
ti. Sahile doğ u indiri1en yaralılar 
Mısıra veya Maltaya veya Mondo- Yeı.u.. 

522.084 

775.461 
845.995 
950.ı36 

544.159 
004.702 

7.839.568 
ıı.677 .410 

1:7.636.928 

ı932 

3.357.610 
3.086.356 

ıo.523.tOı 

9.70Z.902 
389.6ı6 

29.776490 
8.8521142 
2.ZSS.972 

600.831 
4.IM6.:ı54 

893.374 
723.46ı 

439.GSZ 

159..552 
23.923350 
ı.074.679 

ı.ı37.Bıa 

500.500 
897.119ı 

750.292 
922.467 
595.llJO 

4.968.727 
7.689.874 

11.226.866 

ızs.834.880 
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HARİCİ HABERLER . . 

İnsull'ün macerası 

Dolandırıcı banker-şimdi 
de Habeşistana gidiyor! 

Gemi Pireye dönmüş ve lnsull'ün ifadesi alınmıştır. 
Banker, tebdili kıyafet ederek vapura bindiğini söy
lemiştir. Muamele ikmal olunduktan sonra İnsull'ün 
tekrar hareketine müsaade edilmiştir. Vapur şimdi 

Akdenize doğru yol almaktadır 
Müflisliii ve dolandıncdığı ile ma • 

ruf banker lnsull'ün Amerikan hükiı • 
met.inin talebi üzerine Yunanistan tara .. 
fmdan iade edileceğini ve fakat tam bu 
esnada bankerin bir Yunan vapuru ile 
kaçbğmı yazmıı ve Girit körfezine ilti· 
ca eden geminin Yunan Bahriye nezare· 
tinden aldığı bir telsiz üzerine Pireye av 
det etmekte olduğunu ilave ebniştik. 

Dün bu huıu~ta Atina muhabirimi>: 
den ıu telgraflan aldık: 

ATINA. ıs (Milliyet) - lnsull'ü 
himil olan Y onan yük vapuru dün akıam 
aaa• sekizde Pire Jimanma gelmiftir. Da 
ba erkenden bankerin zen:esi, dostları 
ve bir çok kalabalık, Y unan1ı, Ameriblı 
ve AYTUpah pzeteciler Pire limanına 
toplarunıılardı. Polis n liman riyaıeti ta 
rafından aaayiıin muhafazası için fe"tl'ka· 
iade tedbirler almmqtı. Vapur demir a· 
tar abnaz hemen liman reisi güverteye 
çıknut ve finri bankerin ifadesine mÜ• 
racaat etmiıtir. 

lnsull IGğsi:ra caddesinde evinde bı
yıklarını karaya boyadığım, ba§ma iğre· 
t."i bir saç takbğmı ve öylece sokağa çı • 
krp bir taksi ile Pireye gittiğini ve der· 
hal vapura bindiiini ııöylemiıtir. 

Bundan sonra banker dedikodulara 
bir an evvel nihayet verilmeıi için vapu .. 
run avdetine müsaade olunmasmı Yu -
nan hükumetinden rica etmiı ve ayn
ca demiştir ki: 

"- Yunan bükiımcti bana çok nÜaa· 
firperverlik göstereli. Bunun için resmen 
teıekkür etmem lhımdı. Fakat Atinacla 
ki gizli Amerikan polis hafiyelerinden 
korktuğum için derhal bunu yapamadım. 
Şimdi fırsat bulmuşken sizden Yunan hü 
kümetine teıeldriirlerimin arzı için dela· 
let ebnenizi rica ediyorum. 

Liman reisi bu teşekkürü hükiımetine 
iblağ edeceğini ndebniştir. 

lnsull'ün ifadesi alındıktan sonra ban 
kerin zevcesinin vekillerinin ve Yanan 
gazetecilerinin vapura çıkmasma mÜsa· 
ade edilmiıtir. "" '! 

lnsull'ün ze..-ceıi kocasmı görünce a! 
lamağa baılaı:mı ve bu telaki aalmesi çok 
heycanlı olmuttur. Madam lnsull gece
yi v11purda a:eçinniıtir. Kocası ile bera· 
her gitmesi ihtimali dahilindedir. 

M. lnsull gazetecilere beYanatta bu • 
lunmaktan imtina eylemiştir~ 

Liman riyaseti her ihtimale karıı v:ı
pura bic ,....:· · '-· o..; ·~ cferi koymuf 
ve vopurun etrafmda bütün gece motÖr· 
ler dolaşt.rmıınr. 

Şimdlki halde vıaiyet şudur: 
Yunan hükiımeti lnsull'ün gİünesine 

• muvafakat etmiş ve evrakı pu11arumştır. 
Hasta olan M. lnsull'ün ister Malotiı is
ter diğer bir vapurla gidebileceği res • 
men kendisine tebliğ olunmuıtur. 

Amerika ile Yunanistanın arasmJa 
çıkan hidiıeye gelince; Yunanistanın bu 
İşteki hüsnü niyeti Amerika tarafından 
tesbit eclilmif ve binaenaleyh bir mesele 
kalmamııtır. Bu cihet ikmal edildikten 

Silahsızlanma 

Fransanın 
Cevabı neleri 
ihtiva ediyor? 

PARIS, 18 (A.A.) - İngiliz mubtı
rns1na Fransanm verdiği cevap, ne~ri 
tarihi hakkında lngiltere hariciye neza· 
reti Franıa hariciye nezareti ile muta .. 
bık kaldıkl:>n sonra matbuata tevdi edi
lecektir. 

Resmi malumat ve. vuzuh yoksullu
ğu k.~§mnda havas ajansının jiyasi mu
hamrı, Fransız noktai nazarın.:n baılı· 
ca fikirlerini ıu suretle tahlil edeöile· 
ccğini zannetmektedir: 

Fransız cevabı Londra kabinesi tara· 
Eından tnkip edilen ve Fransanm her 
ıeyden <'vvel bağlı olduğu sulhun idamc
si gayesini takdir etmektedir. Fakat 
Fransız cevabı, milletler arasında ban • 
tıltlığm meıkiık bir vaziyet iÇinde tahak
kuk edemiyeceğini kaydetmektedir. 

Fran•a, ı919 danberi askeri meT • 

cudunu 1914 e nazaran, yarıdan fa'Z:la 
indirmittir. Ve bu suretle sulhçu ira • 
desini i•bat etmiı, bu hususta bir ölçü 
vermiıtir. F.ğer enıniyet tehdit edilme
mi~ olsa, Fransa daha tam bir sili!.la
rı bırakma~a aleyhtar değildir. Falat 
Almanya, d.U.a ıimdiden, V ersailles mua 

hedesini il.lal ederek tekrar silahlan • 
mağa lıa•laınııhr ve silahlan bıralmıa kon 
feransınch kohul edilen prensiplerin hi· 
liifına olarak silahlanmak hakkım iste
mektedir. 

sonra Yunan Haricjye nazın M. Maxiınos 
la Amerika sefiri Mac Vey, lnaull'ün 
~zimctine müsaade edilmesi hakkında mu 
tabık kalmışlardır. 

Maiotis vapuru, tekrar hareket için 
alelacele komanya almaktadır. Zanncdil
diğine göre M. lnsull Ciboti'ye gidecek 
tir. Oradan da, Amerika ile iadei mücri· 
min mukavelesi olıruyan Habeıistana tiİl 
mesi muhtemeldir. 

Pire limanı kumandanına Maiotis va 
purunun gece hareket edeceii bilclirilmiı 
tir. 

Madam lnsull'ün de zevcine refakat 
etmek ihtimali vardır. 

Maioti. hareket etti 
ATINA. ı8 (A.A.) - Tam saba· 

hın sata ı inde Maiotis gemiıi Pire Iİ· 
manından çıkmak için bir pilot istemiı 
ve hareket etmiıtir. 

Hükümet meurlan M. lnsull'ün Girİ· 
de veya diğer bir Yunan aclaaına çıkma 
maaı için tedbirler almıtlardır. Yunan 
sularını terkett'ikten sonra, Yunan hü • 
kiimeti artık M. lnsull'ü nezaret altında 
bulundurmıyac:akbr. 

·Bir Amerikan yatı lıendistni 
takip mi ediyor? 

ATINA. 18 (A.A.) - Maiotis'in ha 
reketinden sonra, Pirede bir ıayia dolaı 
mağa başlamııtır. Bu p.yiaya göre, Fau 
con isimli Amerika bandıralı yat, 1 nsul'ü 
takip için lstanbuldan hareket ebniıtlı. 
Maiotiae' yolunu değittirtmek üzere 
bankerin dostlanmn kendisine haber ver 
dikleri de ilive ediliyor. 

Anadolu Ajanımm notu: 
latanbnl limanında bu isimde bir ge

mi mukayyet olmadığı menuk tahkika
tımn cümlesindendir. Ne dün ve ne de 
bugün hususi hiç bir Amerika gemisi li· 
m~nnruzdan hareket etmemiftir. 

Bankerin vekili izahat veriyor 
ATINA, ı8 (A.A.) - Sabık nazır. 

!ardan ve M. lnsull'ün mÜfaTİr avulu.tı 
M. Georger Pop. haYas muhabirine ıu 
1'eyanatta bulurunuıtur: 

- Vapur 20 nisana kadlll' tutulmuı· 
tur. Hareket edrken M. lnsull, oldukça 
yorgundu. Kendisine çok fırtmalı olan 
Cirit sularına aitmanesini, Sporad.,. 
adalnna doğru teveccüh etmesini favıi· 
ye ettim. Deniz vaziyeti müsaade eder • 
ae, Maiotis Doclecanes'e doğru İnecek, 
fakat kat'i bir lu.rar vermeden evvel 
M. lnsuU telsizle bana müracaat edecek 
tir. Ben M. lnsull'e evveli Yunan sula· 
nnı terketmesini ve ilk telaizini sonra 
vermesini ııöylediın. Fakat zannederaem 
M. lnsull ecnebi dosllarırun da fikrini so 
racakbr. 

Madam lnsull, pazartesi akıamı Siın
plon ekspresile Paris ve Londraya ha • 
reket edecektir. 

Diğer taraftan M. lnsull. Cibuti'ye 
oradan kara yolu ile Habeşi.tana gidece 
ğini bildinnittir. 

Fransada 

Yeniden birtakım 
İdari değişiklikler 

l ':~rı:
1l~~~~- M. Sarraut, r~-

sicümhura imzalanmak Ü:Z'ere 3 emirna -
n\e arzetmiıtir. 

Emirnamele-rin bjrisile Nord valjai 
M. l.angeron, Polis müdiriyetine tayin e
dilmektedir. 

ikinci emirname, M. Ronnefoy • Si
bonu, talebi üzerine Senjc et Oise valili · 
ğine tayin etmekte. üçüncüsü Seine et 
Oise valisi M. Guillonu Nord valiliğine 
tayin etmektedir. 

Yüksek bir nıevlcie ıtetiıilmeıi için hü 
kumet tarahndan kendisine müracaat 
edilen M. Chiappe, bu teklifi reddet • 
mi,tir. 

Amerikada 

5000 zencinin 
Protestosu 

NEVYORK, 18 A.A. - Poliı ağlatı
cı bombalar ı;ayesinde Sicootsborough'. 
daki 7encilerin mah!ıümiyetine karıı ıid· 
detle protesto eden 5000 zenciyi dağıt-
mı,ırr. _ 

V AŞINGTON, 18 A.A. - Polis, bir 
zenci gazeteciıinin • dıtan atılmaıma 
karıı protesto için mecliı lolıuıtuma 
ıinneğe teşebbüs edeu 30 :zenci üniver• 
siteliye mani olmultur. Bir :ıenci tev• 
kif edilmiıtir. 

hu idame ettirecek ycgine tqkilit ola
rak lu.lmaktadrr. 

_\- ._' • • • Si ' 3 :-. . ,; .;. :~ l • 

~· 
Mersinde Gazi günü 

Gazi Hz.nin Mersine ayak bastıkları 
gün heyecanla tes'it edildi 

.. MERS.IN, 18 !A.A.? -. Gazi hazretlerinin bundan on bir yıl 
once Mersıne ayak bastıkları dün - 17 mart - Gazi günü olarak 
halkevinde kutlulanmf1tır. 

Merasime bütün memleekt gençliği ve çok kalabalık bir hallı küt • 
/~ri iştirak ı;tti. ~ep ~alanlard?n bir çoğu merasimi ayakta takip et· 
tıler. Mercuıme ı•tiklôl marşı ıle başlandı. Gazi harzetleri hakkında 
yazılan manzumeler okundu ve Gazinin hallıevine armağan ettik
leri fotoğrafları şeref mevlıiine aaılmtf ve hallıevinde bir oda Gazi 
köşesi olar~k .. aynlm!ftır: Şehir .bugün başt,an ~aşa donatılmıştır. 

Halk buyuk •evınç ıçındecl r. Gece h,.:.kevı müsamere salonunda 
Mavi Yıldırım piye:;İ temsil edilecektir. Her yıl bugün Gazi günü 
olarak kutlulanacaktır. 

Muafiyet listesine dahil edilmiyen 
iptidai maddelerin resimleri 

• Al'VKARA, 18 (Telefonla) -Fabrikaların depozito sureti/,., seç • 
m.'f ol~ukları mevaddı iptidaiyeden bir kıunının muafiyet listesine da. 
ld edilmemesinden dolayı bunların gümhrük resimlerinin tahsili emro 
lunmuştu. Bu mevaddın inualiyetleri kabul edileceği kanaatile bu rüsu- • 
mu hazır bulundurmayan fabrikalar bu ani talep karıuında birdenbire 
müıküt mevkie düpnü,lerdi. Bu rüsumun teJ."yesinde teshilat gösteril-

mesi lf'lanbulsanayİ biriliği tarafından temenni edildiğinden gümrükler 
uelWletince tahsilatın iki ay tecili kararlaşmış ve bu yolda I stanbul baş 
müdürlüğüne emir verilmiştir. 

Ecnebi memleketlerde uzun müddet 
kalan dul ve yetimler 

'ANKARA, 18 (Telefonla) -Memleket haricinde ikamet eden mü 
tekaitlerin ecnebi memleketlerde uzun müddet kalmalarının milli •er· 
vet, tasarruf ve döıJİz hareketleri noktasından mahzurlu olacağı düşü 

nülerek bunların hariçteikametlerinin bazı kayıtlara tabi tutulması ve bu 
kayıtların hülıiimet tarafından tayini zaruri görülmüş ve bu hususta me 
murin kanununa hükümler ilave olunmuı idi. 

Bu defa bu hükümleri dul ve yetimlere de tepnil lüzumuna kail o • 
lan hükUmet bu hususta Mecli.e bir layiha vermi,tir. Bu layiha kanu -
niyet kesbetf"kten ııonra Maliye vekôletince hazırlanmıf bulunan nizam 
name projui Devlet pıraıından geçirilerek meriyete konacaktır. 

Ormanlarımızı korumak için 
acil tedbirler alınacak 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Bu ol ııe lstanbula bir tetkik seya
hati yapmf.f olan Ziraat vekôleti müst .. aarı Atıl Bey bu sabah fehri· 
mize dönmüftür. ' 

Ahi Bey tetkikah etrafında verdiği izahatta ormanlarımız hakkın • 
da ezcümle pınlan söylemi,tir: 

- Bu seyahatimde ormanlanmu:ı korumak için fiddetli ve acil 
tedbirler almak lüzumunu bir kere daha hissettim. Orman işletmesinin 
doğrudan doğruya devlet taralcndan deruhte edilmeri suretile orman 
tahribatının önüne geçilebileceği etrafında vekôletimi:z:de kuvvetli 
bir kanaat vardır. 

Yugoslavya takımı Bul
garları 2-1 mağlup etli 

SOFYA, 18 ( A.A.) - Bugün 10 bin kifi huzurunda yapılan mü· 
sabalıada Yugo5'av;ya milli futbol takımı Bulgar milli takımını 2 • 1 
mağlup etmi,tir. 

Antalya hattı Burdurdan geçecek 
BURDUR, 18 ( A.A.) - Dün halk fırkasına b r telgraf gelmiş· 

tir. 
Bu telgrafta Alyf>n · Ant~ya hattının memleketimizden geçece • 

ceği mevzuu bahsedılmekte~ır. Umumi bir sevinçle karşılanan bu ha
vadi. pek çabuk m~leketın her tarafına dağılmıfhT. Halktn bu se • 
vincini izhar etmek uzere Halk fırkası tarafından B. M. Meclisine 
Başvekalete ve Nafia vekiiletine şükran telgrallan çekilmiştir. ' 

Harp malulü tarif inin tefsiri 
'ANKARA, 18 (1 elelonla) - 191 No. lı tel•irde yazılı harp maliı· 

lü tarifinin Ağndağı ve Dersim ve buna mümasil askeri harekata isti -
ra_k ~der~k maliıl kalanlara da f&mil olup olmadığının tefsirini isteyen 
hükiimetın tezkeresi Milli Müdafaa encümeninde görüşülmüştür. Encü · 
men bu gibi malullerin harp malülü tat:Finin şümulü dairesinde sayıl • 
malarının tabii ve 191 No. lı tefsirin ruhuna uygun olduğuna karar ııer . 
miştir. . 

Müvazene vergisine dair bir tefsir 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Müvazene Verı(si kanununun birin· 

ci maddesinde İ•tisnalara ait k..-mın beJinci fıkrası 1932 mü•ıazenei u· 
mumiye kanununun 4() ıncı madde•ile =~ '?1aaşları sahiplerinden mü· 
vazene vergisinin alınabilmesi için v~r'!"ının kat'inden sonra kalacak 
istihlıakın 20 liradan llfait ~üfmem~ı.nı fart ittihaz etmiştir. lstan • 
bul mebusu Hamdi Bey Meclue ı>erdıgı bır talır."rle bu madtl<!delıi zat 
maaşları fılırcuının bazı yer~erde. u~~i ve bazı yerlerde ise aylık sa· 
hibi resmi memurlara t~mil edildıgını taarih ederek fıkranın tefsirini 
istemitsir. 

·Gümrüklerde vezin ücreti 
"ANKARA, 18 (Te_le_fo~a)-;- Gümrük ve inhisarlar vekaleti gÜrtl 

rülrlerdeki vezin ü.cretuıın ilgmı ıçin bir kanun layihıuı hazırlamıstır. 
Bu layihaya göre ve.z~n Ücreti yerine antrepo ücretlerine yirnıİ 
para zam yapdmast teklıf olunmaktadır. 

Rusya da 
Bu bahar 93 milyon 
hektar yer ekilecek 
MOSKOVA, 18 A.A. - ilkbahar 

ekimi için asgari çalrımaya faaliyetle de

vam edilmektedir. Ru baharda 93 milyon 
hektar elr,;lecektir. 

Feci bir kaza --Bir petrol kuyusu bir 
haftadır yanıyor 

RABAT, 18 A.A. - Cebel Selfatı• 
bulunan ve iıtihoali Fas ihtiyacına ki· 
fayet edeceği tahmin edilen bir petrol 
kuyusu kaza eseri olarak tutuımuıtur· 
Bir haftadanbet i \·anmaktadır. 

Yapılan bütün ga,rctlor bota çıkmıf' 
trr. 

Zarar, yedi milyon fıanktan faZI• 
tahmin ediliyor. 

Fransa, askeri havacılığın kaid:rıl • 
tna11 hakkındaki lngiliz teklifine iştirak 
etmektedir. rakat bazı kuvvetlere ka,. 
rada ıil"!'la!'malan için müıaade edilir
se, aynı mikyasta denizde silahlanma• 
l~rına da mani olmaktan lu.çmmak ka
bıl olamaz. 

Fransa, Lolıarno misakının kendisi
ne temin ettiği zamanları unutmamakta· 
dır. Y alnı'Z: A'•rupa tesanüdü silahları 
brı·akma rnukaveldcrinin ihlaline m«ni 
olmalı ve iter laan·uzu tecziye etmeli .. 
dir. 

Ve Almanyanm çeltiliıi, silahlanma 
iddialarnu muhik göoteremez. 

Fransa, Alman)·amn Veraailles mua· 
hedeıini ihlil "derek teknu silihlanma
sını fil•n meıru gösterecek, bu sililh • 
!anmanın hudut.uz bir fekilde olması• 
nı kabul edecek ve netice olarak ta 
Franaanm silahlan, emniyeti zaman :J. 
tında olıuruyacak tentlt .,ltmda tahdit 
edecek bil- muahedoyi kabili edemez. 

Bunun 80 milyondan fazlasını kol • 

ko>:lar ile oözk<>zlar ekeceklerdir. Hubu· 

bat ekim sathı ğeçen ••neye nisbetle 
805 bin hektar fazla <ılacakhr. '- . 

İttihat ve Terakki t 

Hülisı olarak Milletler Cmıiyeti ıul-

Şimdi traktörlerle diğer ziraat maki
neleri süratle tamir edilmektedir. Bu sc· 
ne ziraate tahsis edilen ıermaye iki mil
yon 775 milyon ruble yani geçen sen&- l 
kinden bir milyar ruble fazladır. 

Pek yakında 
MILLIYET'te + 



[fELS:mJ 
Dünya da ne ufak yermiş !I 

Gazetelerde ismi geçe geçe artık 
berkesin öğrendiği bir Amerikalı ban
ırer (lnsull) varya!.. Hani Amerika hü
lıümeti hani hani Y unanistandan iade
•ini İsteyip duruyordu. itte bu adam 
İiabeıiıtana kaçarken bir vapurda ya
lıalanmııı- Yakalanmış değil de, yaka -
lanınak iıtenmiş, vapur tebizle geri çağ
l'Jlnu,, Geri l'eldikten sonra tekrar Ha
be,istana gitmek üzere ıttbest !Hrakıl
ını,. 

Bu banger lnsull'ün )afi çok söylen
di de asıl i!in mahiyeti kayboldu. Bir 
llevi iakele maddesi oldu. Ajanı haber
lerinde bu adama dair her ı-ün bir ha
ber vardı. LiJ<ın bu adamın neden a
t'anıdığı, neden Amerikadan kaçtığı ve 
lleden Yunaniıtaııa geldiği anlaşılamaz
dL 

Efendim bu adamın adı Samuel ln
•ull' dür ve çok zengindir, Rivayete gö
,.,, yüz milyon dolardan fazla serveti 
•ar. Bu adamm Amerikada bir çok ta 
hayratı varmıf. Günün birinde itler ter
sine gİtmİf. Herifi dolandıncılıkla mah
Irum elmİ!ler. Zaten dünyaya bakarsa
lllız bir bii1ük dolandırıcılık tezgilıı gö
rüraünüz. Bir çok memleketlerde 
lıini 10nuna kadar götürenler 
!.;;yük tüccar, büyük zengin el • 
hasıl büyük f81ıai1ettir. Bir kere ayağı 
l.aydı mı artık o büyük adamı arayın cLı 
bulun! 

Sö:ı:ün lusuı: lnaull mabküm olun -
ea A~.dan lraçmıf. Nereye?- Ame
rilcanın mücrimleri iade mukavelesi ol -
"""Yan bir yere. Oraaı da Yw.nistan. 
itte bu sıralenla Amerika Yunanistan
dan muttasıl bu adamı iıtedi. Yunanlı
lar da vennecliler. Siyaai tazyik, mali 
tazyik ~ditleri para etmedi. Onun ü
-nne - oanırım - Amerika Yunanis
tanla da mücrimleri iade mukavelesi 
Yçtı amma bu adam o mukaveleden 
evvel oraya ırelmit olduğu için para et
-.li. Yalan: ınanleketten çıkanlmaaı-
- karar Terdi. Ve itte bu sıralarda 
lıanger lnıull bir npurla Habeıi.atana 
lıaçtı. Herifin firarı Y unaniıtanla Ame
rika arasında bir mesele çıkıumuı mulı 
'-el olduğu için hidiseye çok eheıD
..,;yet verdiler. Dahiliye nazm istifa et· 
ti. Derken herif geri döndii ise de tekrar 
liahqistana gilmeaine müsaade verdi • 
lııt-. Şimdi Habqiıtan yolundadır. A • 
IQerilıanın böylol lıir telı: adam. almalı. i
sin küçük hükUmetleri tazyik etmeıi 
11İ pek te poırlak bir hareket olarak ırör-,.. 

Hele lıoir ..ı.., için lıiitiin dünya ile 
ımıiic:rimleri iade mukaveleleri yapmaia 
lıalkmasmı biraz da ,.W" bulurum. 
Mücrimleri kaçan -ı~.yalnız A • 
~ cleiildir. Hele para dolanclmcı • 
lılılan İlllıİ ,,.;ı., lranıık ticaret dala
'Yerelerim yapsın Ammlaıda yalnız ban
h- lnauD de cJeiildir. Bımcloıı bir kaç 
~ ene! Hoover hükümeti zamanın
~"-ikada vukubulan ~ur ve 
-.... -1i yıkmbda edilen zararla • 
::elıld ve ı.e.lıı yoktu. Ne iıe orası • 
. ıa- delil 11te bu JDefhur ve zeo

am ...... MQodekj yüz mil,-- dolara 
"'imen dünyada oturacak yeır bulaım • ,. ..... 

Biçare ...... içlaclnt: 
- Yoa! Şu diİlıya - ufalanıt. Bir 

liirlü otunıca.ı. yer bal•ı-lmı Demez 
llDi? 

Şim.li lıuıır• Ia~I ~~iatana git
-.ek ....... Y- tilebinm katran ve 
Iİnti- lı:olo.. lı:ötii .............. oturur
ken .ım- fU lıiı.iye geldi. 

Beı.ri Muıtafa - ıaalUm ya! - ta
rihi lıir ......,hıı'. Onmı ,_.lığı de -
'tirde islô ya.aakmıf. Y ait-lu bir gece 
lilzuma omiıof bir halde bir ..,ı..ı.ı... 
geçerken ayaiı kaynuf .. e bir ıu çuku
runun içine diifmiif ... O ıırada oradan 
ueobaJı geçiyot'Dllq. Bekri Mustafayı 
tevki! etmek iıte:rince, Bekri §U cC"Vabı 
't'ennıf: 

- Ap! Sen lıena luır•f8"'9nm! Se
llim etıJon s11! Bana kap- J>llt8 ka -
l'lfır!. 

S.- lnsııll lou hilııiyeyi bilse bir 
"-Pur tuta "e onunla denizler üzerin
de cloJatır durur. Belki o_,,... Ameri-
1.a lıonaolooJ.nnm takiı.tn>dan lııurta • 
har. 

FELEK 
Dilılıat 

Şirketi Hayriye biletini lıay beden zat 
bili: münıc&at etmedi. T elınw ediyoruz. 
Bilet birinci mmtabya ait ikinci mevki 
bir meınur ı.an.e.Adir, (Felelı) e müra• 
caat. F. 

İbrahim Kemal Bey 
n-ıet demiryollan iıletme umum 

müclürlüiihM tayin olunan latanbul 
fırka idare heyeti aza-mdan Te lstan
bul spor mmtak.uı reisi lbrahim Ke • 
ınal Bey, dün akf&ll' Anlı:~ya. ırihnit 
tir. lhrahim Kemal Bey 111ut~kaıt erk& 
ıu harp kaymakamıdır. Atin& atate
mııiliteri iken tekaüt oımuttur. Hayvan 
lıonau lıi.tibi umumiliğinde de bulun
ınuıtur. 

Yeniden alınacak polisler 
Polis ıd<aüt kanunu mucibince teka· 

İit edilecek polis amirlerile poliale;in 
:Yerlerini doldurmak ıııai<saclile yerlerıne 
Y1>niden polis mealeğine girecekler için 
l:.ınniyet Müdürlüğü bir ilan yapmıttır. 
l::nıniyet Müdürlüğüne fimdiye kadar 20 
efendi müracaat etmİftİr. Bu efendilerin 
bir ıu...., ortamektep ve bir kl9ml da lise 
IRezunlarmdan ibarettir. imtihanlar bir 
IDayısta yapılacağı~ . g~re yÜze yakın. 
!!encin polis meslegıne ıntısap edecelden 
""1it olunmaktadır. 

--0--

Vakıf sular 
~elediye ile evkaf arası~ m~telif 

lhtıliflan tetkik ~en muhtelit lıomı&yon 
~iai neticeı·- vek81ete bilclinnittir• 
IC.<Mnbyon mukarreratı kcııbi kat'iyet e· 
de..., belediyeye devredilen evkaf sula· 
rtıuı. bir kııım varidab da belediyeye ge
~ Ye mezarlık arsalarında vücuda ge
tirilen binalardan evkafın aldığı paranın 
-..,. lıe&e.tiyeye 'IBrilecelrtir. 
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ŞEHiR 

EKONOMi 

Liman nakliye 
Tarifeleri 

--o-

Komisyon tarifenin mühim 
bir lusmını bitirdi 

llrtısat Vef<alcti muhtelif Türk liman- ı 
larında tatbik eclilen naklive, su, ilırııkiye 
tarifelerini birleıtirmeğe karar vermi~
tir. Vekalet bundan bir müddet evvel 1 
bütün limanlardaki Ticaret Odalan gibi ' 
lstanbul Ticaret Odaoının da bu huıusta 
müta!eaıını iıetemişti. Oda bu iş etrafın
da tetkjkat yaparak bir liman tarife pro-
jeci hazrrlMWJlır. Bu projeyi bir defa da
ha gözden geçirmdı: için Ticaret Odası 
tarafından bir komisyon da tqkil edilmiş 
tir. Komisyon Suat Kara Osman, Gani, 
Saöt Ömer, V..,urculuk Şirketi umumi 
müdür muavini Burhaneddin, Antalya 
nakliyat; umumiye ambarı sahibi Meh
met Beylerden müreld<eptir. 

Komisyon dün Odada ilk içtimaııu yap 
IJI'! ve tarihnin bir louıuıu tet
kiılı etmiıtir. Projenin te1kiki aumi sü
nıtle bitirilerek vd<alete göndenlecektir. 
Komisyon bupn ele içtima edecektir. 

Sinema sahipleri gene toplandı 
Ltanbul oinemalan sahipleri dün gene 

TJCaret Ocıa.mda bir toplantı yapmrılar
c!ır. Oda Medioi azasından bazdannın 
da bulunduğu bu toplantıda sinema ali§
kı iuden ahnan ilin ücreti ve filmlerin 
cümrük ,_..; Jne$eleoi üzerinde görÜ§ül
ır.Vrtür. Sinemacılar son zamanlarda aı
lmıtılı bir devrede bulunduklarından 
lnndilerini lllı:an meoelelerin halli için 
Oda vasrtnile teıeM>üoler yapacaklar
dır. 

Tunus Yunan ve Bulgar 
tutunu alıyor 

.. Tunus Rejisinin 110 bin kilo Ş~rk tü
tünü alacaiflnr yazmııtık. Gelen maliıma
la söre Tu.,uı Rejiıi ın. sene yalnız Yu
_,. ve Bulgar tütünü alacakbr. Ticaret 
~ı b':' 'ıusuıta lktııat Vekaletine yıtp
tıııı tetkiblı ve Tun..., &jisinin bu hare
ketinin sel-eplerini bildirm;ıtir. 

Flistin panayırına iştirak için 
Fli.atin'in Tel: Am panaymna iıtinık 

İ!i için dün Ticaret Odasında bir içtima 
daha ,Y";P•~ştır. Bu içtimada gene pana· 
yıra ıııtırak imkinlan ve §erait tetkik e
diJmiıtir. 

Şeb~ ':~' ticaret ve sanayi 
mnumıyetle ı.eıc>«ki yerlerin ~ok paba
k olduğunu öne sürerek iıtirik İmkiuunı 
tröremen,...1edirler. Mwnafih bet firma ı 
pmıayıra gidec:&lerini Odaya hilclirmiı
lenlir. 

Kat'i karar 
Muhiddin Bey döndükten 

sonra verilecek 
Şehir Mec:liıi be~n, petroldea alma

cak istihlak reomi miktarım tayin etmit 
-.e (vesaireden) keln-inin fiimulüne 
~ n.dılelerin cWıil olıluiunun niu
na kadar ıe.pitini belediyeye tevdi etmİf
tir. 

Bu hUSlMla te11ükata baılanmıtlır. 
BelecliYe, mevadı miqtaile olarak tanı· 

..., ve §eiıir hududu dahilinde ardiyeler

.le ınubwuası mecburi olan maddelerin 
"-ıe tihi tutulması filain.ı..dir. Bunla· 
!'!' aynj madde olduklan haJ.le birçok 
~ alMıileceği cihetle tatbikatta mü, 
•uata rnanız kalınmaması için isim t ,_ 
rih ecliıo-; muvalıfr l'Örülmemektedir. 
Bun~ beraber, bt'i lıarar Muhittin 
Beyuı ~ıııkaradan ucletinclen sonra ve
n1ec:~. 

ViLAYETTE 

• Dil Cemiyeti Maarif Vekili Beyin riyasetinde aon istimavıı ycpıyor 

İlk dergi yakında çıkıyor 
126 bin fişin tetkikinden çıkan 

neler var? "T d · · d arama ergısı,, n e 
Dil Cemiyeti Tarama dergisinin bas

tırılma.ına batl...,ııtır. Mulmddimeye a
it üç fonnanın tashihi bile yapılarak mat
l>aaya iade edİJmİ!tir. 

"Taroıma Dercisi" dilimi:ode kullanı
lan yabancı sözlere, halk ajzından der
lemnit sözlerden, yerli yabancı liigatler
clen yazma ve buma muhtelif kitaplar
.tan toplanan karplıklardır. Taranan ki
tapların saym 150 yi geçmektedir. 126 
bin derleme fiti aynca taranarak bunlar
dan 20 binden fazla fit dergiye alınmıt
br. 

Taranan kitaplar arasında Radlofun lii
gati, Divanı Liigatüttüri<, Çagatay lüga
ti, Elidrak, Velet Çelebi Beyin Türk di
li lügati g;bi Inefhur lügatler bulunduk
tan ba§ka niishalan çok az kalımı elyazı-
11 kitaplar da vardır. 

Dergi'de aıağı yukan 7 • 8 bin yaban
cı dilden söz ve bwal,...,fan her birinin 
türkçe ve bir kaç tane karpLğr buluna
caktır. 

Derginin malcaddiınesi 7 fonna kadar 

tutuyor. Bu looımda gerek tarama ve 
gerekse dergide çalııanlarm listesi tara
nan kitapların ioimleri ve bunlar haWun
da malümat .. ardır. Mulı:adclimeyi asıl 
dergi takip edecektir. 

Dergi befer fonnalıiı: cüzüler halinde 
çıkarılacaktır. Y alruz ilk cüzü be! forma
dan fula olacaktır. Bunda mukaddime 
ve A harfi bulunacaktır. 

Bu ciiz.üler; meb'mlara, maarif men
suplanna, maarif tqlalatına, cemiyetin 
iç ve dıt bütün teşkilit mensuplanna, 
muharrirlere, ediplere, ıa.irlere. gazeteci
lere, tü ... çe ve edd>iyat hocalarına, vali
lere, kaymd<amlara, nlayet ve kazalarda 
bu İfle uğratabiJecek ve mütalea beyan 
edebilecek üçer zata meccanen gönderi
lerek mütaleaları 10rulacaktır. Gönderi
lecek mütalealardan doğru ve esaılı o
lanları deı-giye zeylen ve mütalea sahibi
nin ismile neıreclilecelıtir. Bundan son
ra esas dergi vücucla gelmit bulunacak
tır. 

Telefon hastanesi 1 Rusyadaki talebe --Belediye reis muavini 
ne diyor? 

T elefoa Şirketinin abonelere iade e
deceği paraların tehir hastahanelerine 

paviyon inıa edilmek 
üzere belediye,re terk 
ve teberruu için abo
neler tarafından dol
durulacak Yar akalar, 
dün lıat'i teklini almıt 
ve belediye matbaa
sında tab'a verilmittir. 
Bu varakalar, bug;jn 
kaymak-hklara gön
clerileeek ve byma
lıamlar da bunlan a
bonelere tevzi ettire-

HAMiT BEY cefrtir. 
Bazı abonelerin, 

tıaklanm Verem mücadele cemiyetine 
tertc ve teberru etmeyi ten:ilı ettikleri 
görülmektedir. Bu hucuala kendisile gö
rüıen mulıarririmize belediye reia Yekili 
ve lllD8'Vini Himit Bey, abonelerin halı
lannı mutlaka belediyeye tertı: ve teber
ru etınei:e icbar edilemiyeceklerini ve ne 
kadar aD--...,e nrsa hakkını belediyeye ter 
kederse ona göre hizmet yapılmaaı tabii 
ol<luğunu söylenıiıtir. 

Şevket Turgut Bey izahat 
vermek için Ankaraya gitti 

Evvelki gün Çiçerin vapurile Ruı -
yadan ıdırimize gelen F es.lıane f•i>ri
kaaı müdürü mühendis Şevket Turgut 
Bey dün akıam Ankaraya hareket et
mittir. Şevket Turgut Bey Ruayadaki 
mesa.ioi, fahrikaalnn projeleri, mü -
bayaa olunaı> makineler ve ıtajiyer 
talemiz hakkında lktısat vekaletine 
izahat 'Yerecektir. 

Recep Bey 
Şehrimizde bulunan Cümhuriyet H. 

F. umumi ki.tibi Recep Bey, dün fır -
kanın Cağaloğlu merkezinde bir müd 
det metgul olma• ve Cevdet Kerim 
Beyle ve diğer vilayet ve fırka erki.
nil~ görütmÜ§tür. 

Japon gemileri ne zaman 
gelecek? 

Japonyadan geleceklerini yazdığı
mız Asama ye Aivata ismindeki mek
tep genıileri, nilaDID ilk günlerinde 
limanmıızı ziyaret edeceklerdir. Ja -
pon IDektep gemileri, birkaç gün !ima 
nımızda kalacaklardır. 

Tel raptiyeler 

Tramvay iic:retlerine yapılan zamdan 
istirdadı icap eden paralara gelince, bu 
husu.ta umumi mecliste Yerilen talcrire 
makam tarafından nİMn clevreainde ce
"."" verilec:~. ~iımit Bey, bu iıin Va
li ve Belediye Reı&i Muhittin Bey tara-

' fmdan biz7.at tetkik ve lakin edilmekte 

olduğunu ve Muhittin Beyin hafta sonla
rında avdeti beklendiğini söylemittir. 
Muhittin Beyin Aııkarada Nafia Vekili 
Ali Beyle görüttüğü hal>er verilmekte
dir. Vali Beyin bu müliikatmın tremvay 
zammı ile alikadar olduğu mulıald<ak gÖ
rülmelıtedir. 

Dosyalar için arhk tel 
raptiye kullanılmıyacak 

Devlet dairelerinde kullanılmakta 
olan t~J .~P!iY':lerin bir çok mahzur -
lan gorulmUftür. Bu raptiyelerden 
evrakın çıkarak batka d<>&yalarla ka· 
rqtığı ve bu yüzden gerek devlete 
gerek haJka ait itlerin lıan§makta oı'. 1 
ınaH sebebile bunların kaldırılmaoı 
kararlatbnlmıtbr. 

Dün Dahiliye vekaletinden vilaye
te &'elen bir tamimde bundan sonra 
tel raptiyelerin katiyen kullanılmama 
11 bildirilmiqir. 

MalOller hakkında bir ihbar 
Malwlerin verecekleri balo için 

.._tınakta olduklan bilet1ere pul yapıt 
lınlmaclığı, hile k11nttınldığı haldmı
da dün vilayete bir ihbar yapılmıfbr. 
Tahkik edilmetkedir. 

Vali Bey ne vakit gelecek? 
Muhtelif itler i;in Ankaraya gitınİf 

olan vali Ye belediye reioi Muhittin 
Bey cuma günü tehrimize gelecektir. 

Nekadar millf eml4k var? 
Son lotanbul Maliye teıkilatile ih -

das edilen milli emlak müdürlüğü 
milli emlakin hakiki mikdarmı tesbit 
ile mCŞC'UI olmakta.dır. Eskiden bu da
ire bir takım i&tibaleler l'eçirmit ve 
;hmale uğramıı olduğundan dosyala
nn tanzimi iti kolay l'itmemektedir. 
Henüz milli emlakin hakiki mikdarı 
belli değildir. Bu emli\k meyanında 
firari emli.ki de dahildir. Daha bazı 1 

nıetrük ve gizli emli.k te mevcut oldu
ğıı anlatılmaktadır. 

Profesörlerin dersleri 
Onivenite prof....örlerinin takrir et

tikleri derslerin kitap halinde neıri ha
zırlıklanna baflanımıbr. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Hükumetimizin Tralıyada bir 
mülettifi umumilik te•İa etmdrte ol 
duğu elb.,ttc hepindin malumudur. 
Filhakika yurdumuzun bu parça .. 
Türkiyenin en mahaaldar ııe en le
yi;ı;li )'erlerinden biridir. Fakat bu
na rağmen Jİmdiye kadar kcndillin
den lazımgeldiği ,,_ar istifade te
min edilememiftir, Me-ltai aathi -
:yeai 28 bin kilometre murabbcnna 
Jl<lklQfan Türlr TrakJIG8ı, Garbi Au
rupanın bazı J~letlm ııe meuta 
aıağı ;yukan Belçika ve Hollanda 
kadar büyüktür. Fakat maolesel 
nülua hcaaleti onlar kadar yük • 
uk değildir. Hatta möcauir memle
ketlere na.zaran da mahftia bir az -
lılı uardır. Bu vaziyete rağmen 
Trakyamu; büı:im için sok hayati e
hemmiyetleri haUdir. 

ÇÜllkü: 
1 - Trahya, Karadenizden Ak

deniu, Avrupadan Aayaya giden 
en bÜ)IÜk beynelmilel yollara ha -
kimdir. 

2 - Trakya dünyanın en belli 
l>cıflt mühim noktalarmdan birini 
teıkil eden Boğa:td.ar mıntak-nda 
hakimiyetimi::ıi takviye etmekte ve 
Garbi Anadolu isin mühim bir mü
dafaa sahası hüı:metini gönnehte • 
dir. 

a - Trakya zengin ormanlara, 
çiftçiliğe "1veriıli geniı ara::ıiye, 

1 
meralara bilha,ssa demir, linyit gi -
bi madenlere maliktir. 

T rakyadan fimdiye kadar lasım
şelen iatiladenin temin eılilememc
ııi burastl71!n ta kurunu aladan be -
ri birçok harplere aaha olmasından 
ileri gelmiftir. Fakat bugün va::ıiyet 
öyle değildir. Trakya büı:im isin he
nüs iflenmemiı birsok «ruetlerin 
membaulır. Ona Cümhuriyet hiihu
metinin a»ni ve ;,...deai fimdi la -
S<rD8elen me11kii. ıwrecehfiT. 

l.tanbala tutan TrakyaJır. 1-'e 
on befİnci a.ra lraJar, Akdenüı: ti
coreti Trakya -,,ellinde l.tanbulım 
elinde kaim.,tu-. Bu mevkiini oon -
rodan lraybetmeai iu kapalı deniz 
ticaretinin bilôhara Amerikanın 
keıli ile Olıya1111f0 nakl.,dilmesin -
den ileri plmiftir. Fak at n" olursa 
olaun bugün lstanbul Avrupanın 
Aoyaya Qfılan en bü)IÜh kapwdır. 
Ve bu kapı tem.,lini TrakyaJa bul
maktadır. Tarihe müracaat eder -
Hk görürüz ki Fatih, Trakya ma -
denlerinden sıhanlan d.,mirlule 
döktürülen toplar •<Z)'eııinJe lstan -
bulun surlannı ;yıkmıı ııe fehri zap
tetmek imkcinuıı buln>UftUr. 

/ff., böyle bir sahada yapılacak 
iyi bir teıkilat Trahyaya lciyik o! -
daiu mevkii verecektir. Ve bunun 
böyle olduğunda da hİ5' fiiphe et -
mem"k la;ı;,mdır. 

Biz bögle düşünüyoruz, 
J 

Siz acaba ne dersiniz? 
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, ....... p~n-1 
ADLiYEDE 

Bir hukuk 
Meselesi çıkıyor 

-o--

Yanan eşyanın sahipleri ya 
eşyayı, ya parayı istiyorlar 

Adliye yangın yerindeki hafriyata 
dün de devam edilaıittir. Müddeiumu 
mi Kenan Bey, ınuavini Salim Beyle 
birlikte dün yangın yer!ne giderek 
bizzat tetkikatta bulunmu9tur. Ya -
pılan hafriyat neticesinde odacı Meh 
met Ağaıun cesedi bulunamamıtlır. 
Bu cesedin tamamen yandığı ve kül 
olduğu tahakkuk etmiştir. Yangın ye
rinde pek çok alalı cürmiye zuhur et
mektedir. Bunlar arabalarla hapisha
neye nakledilmekte ve bir oda içinde 
muhafaza altına alınmaktadır. Maa· 
mafih hiç birisinin iıe yarar tarafı kal 
mnuıln'. Bzı mahkemelerden emanet 
dairesinde mahfuz ve muhakemeden 
evvel zabıta tarafında.o müsadere edil 
mit, yahut mahkeme kararile emane
te aLnmıı eıyanm iadesine hükme -
dilmektedir. Halbuki bunlar tamamen 
yancbğı için iadeleri mümkün olamıı
mı1"ta, .... ipleri İle ııvarla ya mallarını 
veyahut ~ istemektedirler. Bun
ların bedelinin verilip verilmiyeceği 
timdi hukuki bir mesele olmuttur. 
Tahmin edildiğine göre bu meselede 
&'ene bir lıi.kim lıararile halledilecek
tir. Maamafih henüz böyle bir dava a
çılmaınııtır. 

Müteahhitle yapılan mukaveleye 
nazaran malzemei İnfaiyeden olma -
yan eşyanın ankazı adliyeye verile -
cektir. Bu efya meyanmda daktilo ma 
kineleri islıeletleri, sobalar, soba boru 
)arı, makaa, znnba, tampon kapağı, 
hokka kapağı "e saire gibi ankaz var
dır. Bunlar adli1eye nrilmek üzere 
bir kenara ayrılmaktadır • 

Adliyede yeni tayinler 
Adliye intihap encümeni mesaisini 

bitinnittir. Maamafih adliyede yapı • 
lan yeni tayinler n tebeddüller hak
kında henüz hiç bir tebli,.at yapılma
mııtır. Yalnız alınan haberlere göre 
temyiz azahima tayin edilen birinci 
ceza reiıi Vi.1>1f B. yerine betinci müa 
tantik Necip Nadir Bey, ikinci ceza 
reiıi Himit Beyin yerine de iz.mir as
liye azalanndan bir zat tayin edilmit
tir. llıinci ceza reis vekili Haydar Na. 
ki Bey d.e Usküdar müddeiumumiliği
ne tayin edilmit, Ualriidar müddeiumu 
miai Bürlıanettin Bey aaliye mahke -
mesi azası olmuttur. 

Kurban derileri 
Deriler evlerden nasıl 

toplanacak? 
Kurban bayramında menfaati ( Tayya
~ Hililial..-r, Himwyei Etfal Cemiyet· 
leri) nMDma müıtenk yapılacak olan 
~an bedel, kuıban derilerinin ne ıe
l<ilde topla-• lizım ,.eldiğini teııpit 
için dün Tı.yyare Cemiyetinde Müdür 
Hasan Fehmi Beyin riya.etinde bir top
lantı yapdnırfbr. 

Kaza, nahiye reisleftnin ittirak ettiği 
bu toplanbda fU kararlar verilmiştir: 

Kurban bedelleri mertı:ezde kabul edi
leceği gibi halka kolaylık olmalı üzere ka 
za ve nahiyelerde de koLul olun..caktır. 

Kurban kesenlerin deri ve bağıraalı.la
n mahalle ıubeleri vas-ile evlerden 
toplan.,..ak ve bu tetkiJi,tta bekçiler çalı
ıacaktır. 

Deriler için makbuz verilecek, bağır
caldara nrilmiyecek; falıat hepoi bir a
rada toplanacaktır. Bu sene hallmmzm 
bilba ... Inut... bedelini aynen oa mek
te geçen senelerden fazla rağbet ettiği 
görülme4rtedir. 

Kurbanlar nerede satılacak? 
Koyun satqmm ...ı.aı.Jarda yasalı e

dildiğinden bir refikimiz bahoetmiftir. 
Kurban bayramı münasebetile kurbanlık 
koyunlann da bu ıuretle sahtı ya•ak o
lup olmadığında bazılannca tereddüt e
dildiği gö~r. Kurbanlık koyun
lar, her sene olduğu giıbi tebrin muhtelif 
semtlerindeki süriiler meyamndan satın 
alıuabilec:elı:tir. 

Pilsudski 
Polonya reisidevletinin 

isim günü merasimi 
Bu&"iin Lehittan reisi devleti MareıaJ 

Pilsudaki'nin isim gününe tesadüf etti
iinden Polonya_ konsoloshanesinde bir 
res:ıK kabul tertip edilmittir. 
~ Pilsudski 1867 de Viloo ei

vannda Zekow telırincle cloğmuı, kendisi 
mükemmel Almanca, franaızca , rusça, 
bilmektedir. 

188.ll tarihinde karcleti çar ikinc:i A· 
leksandr aleyhine çalıımak töhmetile tev 
kif olunup 25 sene hidematı takkaya 
malıkUm olunca Pilıudıki de bet sene 
müddetle Siberyaya neli olunmuttur. 

Menfadaki cezaaııu bitirip geldiği za
man tekrar memleketinin iıtildili için 
çalışmış Vilnoda gizli bir matbaa tesiı 
ederek gizli propagandalarına devam 
eyleıni,tir. 

Bu mesaisinde aslı Tatar olan Po
lonyalL müılümanlardan Sullıiwioz ken
disine büyük yardımlarda bulunmuıtur. 

Hiılir.a Pibudskinin Polonya tari • 
binde mühim eserleri "ardır. Ve Polon
ya iıtikli.line hizmet edenlerin en batın
da gelmektedir. 

1 Kltlll h•lterler 1 
• FAiK BEY Anlıaraya döndü. -

Biıbç gÜnclen beri bazı itler için ıeJıri
mizcle bulunan Tüıiriye Dıt Ticaret Ofia. 
leri Reiei Faik Kurtoğlu Bey Anbraya 
clönmü,tür. 

Kendi havamız 
Eskilerden biri anlatır: 
- Nur içinde yatsın, babam 

derdi ki: Evlat gençsin, kanın 
kaynar, sinirler'n gergindir. Her 
~y yapmak istersin, yaparsın. Fa 
kat ~unu aklından çıkarma, ne ya
parsan kendi zevkin için yap. 
Memleket için yaptığını vazife o
larak yap ve yaptığın •eylere ne 
derlerse desinler kızma.. Çünkü 
sen ne kadar iyi yapsan gene bir 
kusur bulurlar. O kadar ki, fU ls
tanbulun kaldırımlarına altın dö
tesen muhakkak b'ri çıkar, ayarı 
bozuk diye itiraz eder. Hiç rinir
lenme !" 

Hayatta tecrübenin ve görgü
nün büyük ro!ü var. 

Bazan böyle bir cümle büyük 
bir hakikat ifade ediyor. Muhak
kak ki, bazı insanların ruhi halet
lerinde en bariz nokta bu .. Beğen
memek. 

tt:raz fikri bir çoklarımızda sa 
bit bir fikir halindedir. 

Bir reuam kendi sanat ,ubesi
ne göre bir leYha yapar. Bilen bil
miyen bir fikir söyler. 

B'r mimar yeni ve yahut eaki 
kendi aanat zevkine göre bir bina 
yapar. Anlıyan anlamıyan itiraz 
eder. 

- Bu pencereler de olmut mu 
ya .. Bu çatı da yakışmıt mı ya! 

Bir mühendis köprü yapar. 

Gören görmiyen bir mütalea 
yürütür: 

- Bu kemerler doğru mu ya. 
Bu pervaz tutmut mu ya! 

Değil böyle umumi teYlerde, 
hatta dostlarımızın, tanıdıklarımı
zın tabularına ait eserlerde bile 
ayni kafayı güderiz. 

Bir tanıdğımız evlen'r. Hemen 
mütalealar hatlar: 

- Şaşılacak •ey .. Ayıldı, bayıl
dı. Bari aldığı ahım, şahım bir 'ey 
olsaydı? 

Aşinamız bir hanım evlenir. 
Dedikodudan geçilmez: 

- Genç kadın, o pinpon heri
fin nereaine vardı acaba. Babası 
yerinde canım. 

Tanıdıklarımızdan biri bir va
zifeye tayin edilir. Her kafadan 
bir ses: 

- Onun kıvıracağı i• değil ya.. 
Kim bilir naml yakaladı? 

Bütün bu menfi mütalealar; 
mealek, sanat eserlerinden, tahsi 
ahlak ve zevk telakkilerine kadar 
yayılmı.hr. 

Ruhumuzda kurumaz, tüken
mez bir itiraz membaı kaynıyor. 
Nefes aldıkça verdiğimiz zeb · r gi 
bi muhitimizi hep menfi hava ile 
zehirliyoruz. 

Hastayız. 
Yeti,en nealin bu dert1e musap 

olmamasını dilemekten ha$ka <"l\Te 
yok· Burhan CAHIT 

500 Alman seyyah geldi 
General Yon Steaben namındaki Al

man seyyah gemiaile dün tehrimize 500 
.eyyo gelmittir. Büyük bir ıeyyah gemi 
si olan bu gani ge<;en sene de limanımı
za seyyah getinniıti. Gelen seyyahlar 
dün şehre çılıaralı 1ayani temaşa yerleri 
gezmiılerdir. Şehrimizdeki Alman lıolo
niosi n gazeteciler de gemiyi ziyaret et
miılerdir. 

• • • 
Seyyah vapunı, dün aktam v&ki olan 

davet üzerine belediye Ye bazı devair er
kanı ve diğer davetliler tarafından ziya
ret eclilmiıtir. 

ı •c BORSA 1 
(it Banlıasmdan alman eet ... ldir) 

17 Mart 1934 
Akıam Fiyatları 

Iıtikrular Tah .. ili.t 
lotikrau cı.hili 98 ı T L • t 711 1933 lstikr•sı 98-75 ' ••••n1• · 
S.•k D. y .ıı.n 2.60 Eloktrlk --
Unitük 23,90 Tramt••Y -

,, il 28,20 1 Tı-1 ~-
" 111 28,25 Rılıtı• 17.7'1 

C._..W_ 1 Miime•ail 55 
tıai•• tl,71 
Türlnye Cii..ltüri .., il 48,10 ,..t Ba11b•• eJ " 111 49,.35 

ESHAM 
it ........ N... 10 i Telefo• 

• • H..-R-. 10 T e.rko• 

Tr•m•ay 38..SO ittihat de7. 
Ana.lolu Hiııe 26.05 Ş.rk de7. 

,. .• Müeı•İ• 108 j Çinıento 
'"· Ha,...170 11 Bal7a 
Reji. 4~ Şark m, ecza 

il 
18,50 
12,65 

19 
1.65 
1.51 

4 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 12.,06 t Praj 
Londra 642 J Viyana 
Nii1ork 79.37 1-2 i Bertin 
Miı...no 924 1-2 Madrit 
Ati.,a 83,36 Be.lırrat 
Cennre 2.45,59 Zloti 

B..V.k..,J 3,40,29 i P•••o 
Amıterdaın 1,17,83 Bükrıttt 
Sofya 64,66 1-4 Moılı.ova 

N U K U T (Salıf) 
)( ....... 

19,11 ı.2 

4,34,25 
1,99,90 
s.eı.so 

3'1,!111 
421,63 
3,93,43 

79,62,10 
10,93,.SO 

K...,.. 

Z0 F. Fraaars 189 1 ,.ıı •. AY. 14 
1 Dolar 124 1 P ... a. H 
1 lıterlin 646 1 Mark 49 

%0 Liret 214 1 Zrloti 23,50 
20 F. Belçika 115 20 Ler 2ı 

JO Dr.ı-1 %4 20 Oinu 53 
ao 1. l••İçr• aıa ı C•ır•••lt ~ 
IO Le•• H 1 Albn 93Z 
Zl Kar. C.k. 106 1 Mırc::idiye 35 12 

1 FL.rla 83 R • .U.not 237 
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Fındık, Giresonun 
her şeyidir! 

•••••••• 
Yağmurdan bozulmak tehlikesile kar

şılaşan mahsul nasıl kurtarıldı .. 

Gireson kadınları fındık ayıklıyorlar •• 

MiLLiYET PAZARTESi 19 MART 1934 .. 

Çankırı bahçeleri 
•••••••• 

Belediye bahçe sahiplerinden su 
için resim alıyor, 

fakat bahçeler susuzluktan kuruyor 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Şehrimi•· ı 

zj.n güzel yerlerinden biri de bahç:el~1idir. 
Bılhaasa "Karaköprü,, haçhdcri den:nce 
en güzel ıneyva sebze- yetiştiren bir saat· 
lik zümrüt gibi bir vadi gözönüne gelir. 

Baharı muhl'e!if ağaçların açtığı mis 
kokulu çiçeklcrile, menekşelerile geçer
ken, yazı; yemyeşil, gölgeler, cana ferah
lık veren, serin havasile bu yer bir •·sana· 
toryom,,u andırn·. 

"Tatlı çay0 üç saatleik bir mesafeden 
birkaç kol alarak gelir. işte bu su bu bah
çelerin hayatıd:r. Bir saat baştan başa 
uzanan bu güzel bahçeler ıuyunu bu de
reden ''arklar,, vasılasile almaktadır. 

Fakat seneler geçtikçe bu arklar harap 
olmakta ve bakımsız bulunmaktadır. Bu 
huıuıu tetkik ederek binlerce bahçecinin 
çok haklı olan endişelı;ri etrafında aldı
ğım malUmatı sıralıyonım. 

en yukarıdaki bahçeden itibaren hepsi sı· 
ra ile suyunu içmesi lizımge!ir. Fakat 
bu suyun muntazam suretle gelmesi her 
arkın lemizlenrne:;i bahçe]erin bulanma~ı 
belediyeye verilmiş bir vazifed:r. Belediye 
hinler<:<> bah~eciden senevi 3 • 4 lira <u ı 
rusumu alır. Buna mukabil senelerdenbe 

1 

ri bahçeciler arasında su derdi ''ardll". Su 
muntazam olarak akır.az vo ekilen sebze· 
ler kurur, emekler berhava olur. 

On seneden öte, bugünkü Çankırın1n j 
karşısında kurulan istasyon mahalli fev
kalade meyvalık ve sebzelik güzel bahçe
ler \ '.islü iken bu susuzluk yüzünden orta
lık kuruyor. 
Çankın bahçelerinin sağ ve sol taraf

larındaki bahçelerin arklarını belediye ıs
lah etmiyecek olursa, hu güzel bahçeler 
harap olup gidecektir. 

GIRESON, (Milliyet) - Vilayetin 
•:•veti tabiiyesini teıkil eden ve iklimi· 
J\.ın verdiği müsteına rüchaniyetile dün .. 
Yanın en nefis fındığını istihsal eden yeıil 
Yurdumuzda 933 • 934 mahsulünün bol 
Ve bereketli oluşu bili. istisna her ıınrf 

Bu vadi boyunca uzanan bahçelerin. 
ortasından tatlı çay geçerek burayı jki 
parçaya ayırır. Her parçanın hir arkı var
dır. Bu arklara su en uzaktaki bahçelerin 
üzerinden çaym önü gerilerek "bent,, ya .. 

rülüyordu, Tüccarlar bu müıkülat içinde pdmak suretile tutulur. Bu arklardan 

Bu bahçelerin yetiştirdiği mahsul yal
nız Çankırıda ıarfedilmiyor, ayni zaman
da Ankaraya ve civar vilayetlere gönderi
liyor. Her sene bahçecilerden su reunini 
alıp ta ıu i,ini halletmiyen belediyenin 
nud bir zihniyet takip ettiğine akıl ermi
:xor. 

halkcmızı ıevindirmitti. 
Giresonda fındık bol olup da: Müatab

ıil köylünün eline çok para girer, borç
larını ödeyen köylü kimseye muhtaç ol
',?aksızın bütün ihtiyacabnı kendi paracı
ııı ile temin eder, ve senesini de rahatça 
ieçirir. 
Şehir halkr, tüccarlar, fındık kmcılan 

"e particileri de rahat nefea alarak huzur 
d~yarlar, mağaza sahiplı;rinin hoıuna gİt· 
ı1uyen vere5İye alış verıı te olmaz, halk 
her türlü ihtiyacatını peşin para ile temin 
•der, Bilhassa tüccarlarımızla fındık kırı· 
~ı!arımızı hiç memnun etmiyen banka.te'>· 
lıg memurlarının sık, ıık ziyaretlen de 
durur. 

Giresonda fındık bol olunca; yetim ve 

kıvranmakta iken fındık mücadele mü- 'r 
fettişi Nadir Bey inıdada yetiıti, bu za-
tln ameli usullerle yaptırdığı kunıbna 
cihazı bu büyük mütkülü halletti. Ve \, 
fındıkların da kurutulmasına muvaffak j 
olundu. 

Piyasa vaziyeti 
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• 
Eğirdir kayakçıları lspart 
dağlarına gezinti yaptılar 

• ••••••• 
2400 metre yüksekliğindeki tepeler .. 
de bu seyahat 42 kilometre sürdü 

• 

Kayakçı gençler kar içinde, sağda umumi kaptan Yusuf B· 
• ECRIDIR, (Milliyet) - Coıkunspor 1 tarafından karıılanmış ve Bcl~diye tara• 

kulübünün dağ kolundan hir grup Eğri- fından çay ve yemek ziyafeti verilmiıtir. 
dirden hareket ederek Kaptan Yusuf Bu eınada seyahatleri hakkında izabnt 
Beyin idaresinde Camili yayli, Kulova veren Yusuf Bey hu yürüyüıte gençlerd 
ve 2400 metre irtifaında davraz dağın gördüğü yılmaz azim üzerinde onlara 
dan bir yürüyüş yaparak birİJlci geceyi karşı kuvvetli hir itimat hisaini verdiği. 
lspartanın Sav köyünde geçirdikten son- ni ve badema bu -sporcularla en çel'İn iş· 
ra ik.inci günü saat 14 te lspartaya gir- lere girişmekten kat'iyen çekinmeyeceği 
mittir. Üç metre karlar üzerinde yürü- ve istikbalde bu kulübün çok ümitvar ol-
YÜt yapa'l kayakçılan Isparta Belediyesi duğunu &Öylemiıtir. 
ve Spor mıntakaaı kartılamış bir gece Talimgab kumandanı Demir Tat Beye 
misafir etmittir. fendi de gördüğü bu halin kalpten doğan 

Kayak sporlarını yakından görmek bir istek yüksek bir mefkU.re olduğunu 
isteyen halkın ve gençlerin gösterdikleri ve bu yolda devam edildikçe azami y:ır• 
arzu üzerine ertesi günü ale11ahah kayak- dundan geri kalmıyacağını söyliyerek 
çılar vilayet civarındaki Sidre tepelerine gençlerin muvaffakıyetlerini tebrik et-
çıkarak orada halka kayak spor;annı gÖs· miş ve kulüp Reisi de büyük yardımlar-
terdikten sonra şehre avdet eden sporcu- la yüksek rehherliklerile kulübe bu ıerefı 
lar Eğridire hareket etmişler ve kulübün kazandıran Demir T~ı Beye ve Yusuf 
birinci koldan 30 atlı tarafından on beş Beye teşekkür etmiştir. O gece samimi 
kilo metre mesafedeki değirmenlerde kar- bir sofrada yemeklerini yiyen yağız çeh
şılanan sporcular Eğridire giderken ka- reli gürbüz gençler neşe ile evlerine da-
aaba haricinde muazzam 'bir halk kütlesi ğılmışlardır. 

Ağustos nihayetinde 75 kuruttan açı· 
lan ilk fındık içi fiati ıubat ayına kadar 
70,65,62,61,59,58 kurutlar araımda ufak 
tefek temevvüçler göstermekle beraber 
normal .vaziyetini muhafaza etmiıtir, ve 
fiatta nıspetet1n istikrar vardn·. Fındık 
tüccarlarile mqgul olanlar şubat ayına 
kadar ziyan etmemiıler, hazan haşa baş 
olmakla beraber hazan da büyük kü~iik 
karlar temin edebilmişlerdi, fakat ıubat 
ayının yarısından sonra fındık piyasasm
da patlıyan hir bomba herkesi taıırttı. 
Ellerinde mühim miktarda stok mal mM· 
cudü bulunan fındık kırıcrlarımızla pa
ticilerimiz fena hir vaziyette kaldılar; 
Bunlar için fiaCin yükselmesini bekle.. 
mek tehlikeli olduğu kadar günün piyua 
fiatile mallarını elden çıkarmakta epeyce 
zarar teşkil ediyordu. Binaen3leyh 62 ku
ruıtan derhal 60,58,56,52 ve 50 kuru ... .,. ' 

........................................ __ ........... .. 

Mücadele müfetti,i Nadir Bey 
ki:rnıesiz çocuklara genç kızlann ·ve ihtİ· 
Yar dul kadınların sevinçlerine payan ol· 
~· fındrk fabrikalarında kurulmuş tez· 
g~h~ann elTafn.'a sıralanan ve hep birden 
llı.ıllı ve mahallı halk türküleri ve manile.
•öyliycrek tezgahın üstüne yığılmıt fın
d.ık içini ayıklayan ve elleri de elektrik 
~ıhıızma reptedilmiş bir kuvvet gibi :!iç 
ı,~l'tnadan işleyen himayeye muhtaç feda-

a.ı: Çocukların çahımalarlnı seyretmenin 
ı•~kine doyum olmaz. Gündüz gece me
'llllerinden aldıkları yevmiye\eri!e; ihti
~arlarruı dul kadınlar küçük yetimlerine 

1 ilkarıar, kimsesiz genç kızlar da cihaz
dal'lnı ve her türlü ihtiyaçlarını temin e· 
erler. Fabrikalarda bunlara karışan hile 

0lınaz, onlar itlerinde öyle meleke peyda 
ttrniılerdir ki, bütün vazifelerini bir İnli .. 
~ tam ile mükeme.lenm görürler. Sa
...,h ve aktamlan fahrikalanndan evlerine 
••ra evleriinden fabrikalara ııiden bu a· 
~ele grupları memlekel'imizin görülecek 
•nteresan manzralarındand:r. 
h Gir.sonda fındık bol. olunca; 'Vilayetin 
~ t.arafında iş kaynagı haul olur. lt•İz 

c~~·uz kimıeye tesadüf edilmez, en fa
" ınnden en zenginine kadar çoluk çocuk, 
i ~ın erkek her sınıf halk refah ve nete 
hÇınde Yaıarlar, ..,[aletten ~~er. kalmaz, 
"1kıınızın fakir kısmı zarun ıhbyacıru te 

illin ettikten sonra kılık kıyafetlerine de 
~i düzen verirler. Denebilir ki fındık, 
teıonun herpıyidir. 

Fındık ve yağmur ... 
r, nu sene havalann çok yağıılı gıdı,~; 
~l>dı~ tüccarlarını, kırıcılarını müstah~ı! 
"'Yluyij müıküli.t içinde bırakb. Harıcı 
lii lıılo.rıru t'elnin mecburiyetinde bulunan 
ı, 0<arlar ihtiyaçları niıpetinde l'İyasadan 
ı~rı, .fındık bulamayınca, fındıkları kur· 
i;""bılrnek için habr Ye hayale gelmez 
~ çok, tedbirlere teşebbüs ettiler, bun· 
• dan en tuhafı, Giresondan 126 kilomet
)• llı.eaafede bulunan Ş.Karahiaara kam
.:nı..,.lar fındık nakli:>e teşeb_b_ü~ ~ili.ti, 
ı..;: fll'Jnlann üıtüne fındık serılıtıdır. Fa
Ş, t bu tedbirlerin ikisi ~e f~yda v?"""di. 
li ICararuaara nakil keyfiyetı fmdıgın ma
.,Y~ fiatini fevkalıide çoğaltıyor. Fırınla
) tı. \lstiine ıerilen fındıklar ise kavrulu
·~•dıı, Durmadan dinlenmeden ~".v~ 
~ "n Yağaıurlar ise bol ve bereketlı ıstih· 
liıı; •dilen kıymem mahsulümüzün istikba 
sq .~•hlikeye maruz hırakıyol', fındıklann 
~Yerek mahvolması ve binnetice tek 
~İi •ule bakan mem'eketin telafisi müm· 
~ z1anııyacak kadar büyük bir zararla 

fı aşnıası mukadder '• muht~mel ~ö-

kadar düıen fındık fiatleri maatteessüf 
bazı tüccarlarımızın evvelki aylarda bin 
bir müşkülatla temin edebildikleri kazanç 
lan gittikten ba§ka ıennayelerinden de 
mühim zarar gördüler. FJndık fiatleriıün 
ehemmiyetli surett" düşmesinde ki sebep 
ve saiki tetkik ve tamik eden tehrimiı:, 
Ticaret ve Sanayi Odası ispanya fındık 
tüccarlarınm fiat kırarak Avrupa piyasa
larında bol fındık satmalarından ileri gel
diği neôceıine vannııtrr. 

Ne kadar fındık ihraç ettik? 
Fındık mevoiminin baılangıcı olan ,.. 

ğustosun yirmisinden bu tarihlere kadar 
muhtelif yabancı memleketlere (82,817) 
çuval içinde (6,635.579) kilo fındık içi 
ve (28,865) çuval i{inde (1,914,960) ki· 
lo kabuklu fındık ihraç edilmiş ve fıu 
ihracatımıza mukabil memleketimize 
(3,34(),842) lira gibi mühim bir para gir· 
miıllr. 

20 Yugoslavya meb'usu 
geliyor 

ANKARA, 18 (Telefonla) - 1 nisan· 
da şehrimize Yugoslavya parli.mcntosu
na mensup 20 meb'usun geleceği haber 
verilmektedir. 

Bir kaçakçı ile müsademe 
ADAPAZARI, 18 (A. A.) - Meşhur 

kaçakçılardan Hendekli Haydarın Ada
pazarına kaçak tütün getirmekte olduğu
nu haber alan inhisarlar takip amiri mai· 
yetine aldığı memur ve jandarma ile Do
ğancılar köyü civarında l<açakçıya rast· 
lamrş, dur emrine silihla mukabele eden 
kaçakçı ile aralarında müsademe yapıla· 
rak kaçakçı yakalanmış ve arabasında 
bulunan 35 kilo kıyılmış tütün müsade
re edilerek kaçakçı adliyeye teslim edil
miştir. 

Doktorlar ve kazanç 
• • 

vergısı 

lZMIR, 18 (Milliyet) - Şehrimiz 
doktorları bugün memleket hastahane· 
sinde toplanmış ve kazanç vergisi hak
kında teıebhüsatta bulunmağa karar ver
nıiılerdir. 

Hava yolları için 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Ha· 

v~ yo~arı devlet i!letme idaresi 933 
hutçesıne nıuavenet olarak 15 bin li • 
ra ilavesi hakkında hükUınet mecli
se bir l&yiba verıniıtir. 

9 eylul panayırı 
lZ!"'llR, 18 (Milliyet) - 9 eylül bey

nelmılel panayırı faal komitesi teıkil edil 
miıtir. Komite riyasetine Belediye Rei
si Behçet Bey ittifakla seçilmiştir. Pana
yıra ittirak için ıimdiden dahil ve hariç
ten müracaatlar vuku bıılmaktadır. 

Karısını öldürdü 
IZMIR, (Milliyet) - Ramiz Efendi 

isminde bir iıçi refikası Saadet Hanımı 
pıçakla dört yerinden vıırarak öldürdü. 
Sebebi çok sevdiği kansının evden kaç· 
ması ve botanma davası açmasıdır. Saa ... 
det Hanrm mahkeme günü adliye daire
sine gelirken ihtiyar fak&t tuLkun koca11 
tarafından yolda karşılanmıt, tekrar bir
leşme teklifini kabul etmemiş ve bunun 
Üzerine hadise olmı.: tur. 

Çankırı bah çelerinin görünÜfÜ 

Elazizde yeni bir un fabrikası açıldı 
ELAZIZ, (Milliyet) - Vilayeti- hazır bulunı~u9tur· . 

mizde, içinde belediyenin de hisse- Vali Tev~ık Sırrı Ber_ dınamol'..a 
si bulunan bir un fabrikası açıl- cereyan baglıyan tarterın kordela· 
mı,tır. En son sistem dinamo ve il,. smı keamek s~netile fabr!kayı ~ç: 
!etlerle techiz edilen bu un fabri- mı~tır. Merasımde Beled~ye ~eıaı 
kasının açılma merasimi 1 mart Hürrem Bey tarafında.n bır hıtab.e 
per'fenbe günü yapılmıştır. Mera- söylenmittir. Bundan ~onra çay zı· 
simde başta Vali Tevfik Sırrı Bey yafeti verilmit v~-~abrık~ çahttırıl: 
olmak üzere Belediye Reisi Hür- mıştır. Göndercflgım reaımde Yal~ 
rem, Mektupçu Hüseyin Hilmi Bey Bey fabrikayı • aç~~kt~ sonra ~· 
ler, memurin. esnaf ve bir çok halk namonun çalııtıııı gostenlmektedır. 

Eıaziz un fabrikasınm açılı§ mer asiminde Vali Bey dinamo baıında 
(Foto H. 'iehbi) ............ , ......................................... .... 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Yükl 
sek ziraat enstitüsünün 934 bütçe la
yihası mecliae verilmittir. Enstitü .. 
nün ma.srafları (936) bin 100 lira • 
dır. Layihaya enstitünün rektörünün 
esbabı mucibe layiha11 merbuttur. 
Rektör bu layihaaında hükUınetin tah 
sis ettiği milyonları sarfetmek aureti
le vücuda getirilen muazzam enstitü 
binalarında umumi tedrisata ve mü -
teaddit enstitülerde fennin en ııon te· 
rakkiyatı dairesinde çalıtılmağa haı
landığmı bu suretle hükUınetin him
metile büyük ilim ve irfan yurdunun 
esasen kürrei arzda adedi sayılı bu
lunan enstitüler meyanına girecek ve 
Türk milletinin bu işte dahi pek ya
kında i.lemi hayrette bırakacağına 
katiycn ve kaviyyen emin bulundu .. 
ğu, bu meyanda enstitü kütüphane· 
sindeki kitapların Türkiyenin hiç bir 
yerinde bulunmadığını, ıimdiden if .. 

~alebe adedi artırılıyor 

tiharJa söyenebileceğini, enstitünün ge 
çen seneye ait yedi aylık bütçesi
nin 585 bin lira ve talebe mevcudu
nun (275) olduğunu 934 senesi için· 
de (450) ye iblağ edildiği kararlat • 
tığını, ve 934 bütçesinin senelik ola
rak buna ıröre hazırlandığrru kay
detmektedir. 

Madalya ve diploma tevzii 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Ta· 

sarruf ve yerli mallar hafta11nda vit 
rin müsabakalarına iıtirak ederek 
kazanan ticarethanelerin madalya ve 
diplomaları bugün ticaret odasında 
merasimle tevzi edilmittir • 

Merasimde iktısat ve tasarruf ce
miyeti reisi Kizon Pa§a hazretleri 
bulunm.,,.;,J,._ 

Tuna anlaşması 
(Başi 1 inci sahifede) 

1 - Milli iktısatlannın mütemmim 
karakterlerini inkiıaf ettirerek karı•· 
ııklı ihracatalrmı kolaylatşırmak üze
re ltalya ile Avusturya, ltalya ile Ma
caristan, Avusturya ile Macaristan a· 
rasnda mevcut ticaret mukaveleleri .. 
nin inkiıafıru, 

2 - Avusturya sanayi mamulatına 
hakkı rüçhan meselesi ve binnetice 
Avuıturya ve ltalya sanayii arasında 
bir anlatmayı, 

3 - Buğday fiyabnın dütmesi üze
rine Macaristanın uğradığı müıkilleri 
hal için lazım tedbirlerin alınmasını, 
temin etmektedir. 

Bundan batka üç hükUınetin reis· 
leri, ltalya, Avusturya ve Macaristan· 
daki idare mümessillerine bu protokol 
Iarla tesis edilen anlatmaları tarif ve 
'esbit edebilmelerini temin için, alaka 
dar idarelerin mesaiye faaliyete! de • 
vam etmelerine karar vermişlerdir. 
Bu münasebetle mezkür mümessiller 5 
nisanda Rornada toplanacaklardır, ye 
ni anlatmalar 5 mayıstan evvel bitiril 
miı olacaktır. 

Bu tebliği, prpotokollann metin • 
!eri takip etmektedir. 

M. Dollfuas ile M. Gcemboes dün 
akıam hareket etmiılerdir. 

ROMA, 18 (A.A.) - M. Dolfussl 
dün sabah Ceneral Liyotta tarafından 
idare edilen Üç motörlü bir tayy~re İ· 
le Napoliye gitıni~ ve tayyare lıma • 
runda veliahdin yaveri ile ıehrin yük
sek memurları tarafından karıılanmıı 
br. Avusturya Başvekili refakatinde • 
ki Avusturya sefiri ile birlikte oradan 
Pompeyi'ye giderek harabeleri gez • 
mit ve saat 3,30 da tekrar tayyare ile 
Romaya dönmüıtür. 

M. Mussolini'nin nutku 
ROMA 18 (A.A.) - M. Mu11olini

nin ikinci beı senenin umumi meclisine 
hitaben söylemiı olduğu nutku. dinlemek 
için opera tiyatros~~da bet hmden faz. 
la insan to)\1anmı1 ıdı. 

M. Mussolini, faıizmin müıbet kıy· 
metini ishat etmittir. Bundan sonra 
ltalyanrn komıulO:.·ile olan münasebet • 
)erini tetkike ıKiıerek 1924 tarihli l • 

talya • lıviçre muahedenamesinin tecdi· 
dine mütemayil olduğunu göstermiıtir. 

Doc;a Avusturyarun isti~Li~ !!'aran 
ti ebnek ve ikt11adiyabnı ı11ah ıçın ça
lıımak huıuıunda ltalyaya güvenebile. 
ceğini söylemittir. 

Yugoslavya ile mevcut olan normal 
ve diplomasi bajımından dürüst müııa· 
sebetler, iki memleketin yekdiğerini it • 
marn eden iktısadi menfaatleri dolayıaile 
daha ziyade salah bulabilir. Fakat 1-
talya • Yugoslavya meselesine ancak 
zaruri olan bir takım tartlar tahakkuk 
ettiği zaman temas olunabilir. 

Fransa ile olan umumi münasebet • 
!erde salah hasıl olmuıtur. Fakat Fran
sa ile 1 tal ya arasında mevcut meJ1e
lelerden hic biri halledilmiş değildir. 

Manevi 
0

havada hasıl olan salah, müs 
t'akbel inkitafları teshile yardrm ede
bilecek gibi görünmektedir. 

M. Muuolini, "aıJin Macar olan top 
rakları elinden alınmıf bulunan,, M:ı· 
cariıtanın amil" ve metalibini ltalya 
mn anlamakta olduğunu söylemittir. 

Roma protokolu, diğer memleket • 

Madeni yağlar inhisarı 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Hü

kümet mjfJet meclisine verdiği mayi..: 
madeni mahrukat ve madeni yağlar 
inhisarı kanun layihası üzerinde ba
zı tadiller yapmağa karar venniştır. 
Yapılacak bu tadiller Liyihanın mü -
zakere edilmekte olduğu meclis gÜm• 
rük ve inhisarlar encümenine bildiri .. 
lecektir. 

Yeni adliye tayinleri 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Ye· 

ni adliye tayinleri hakkında hazırla
nan kararname Ali tasdike arzedil • 
mittir. 

Şevki Bey geliyor 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Sof

ya elçiliğine naklen tayin edilen Mad
rit elçimiz Şevki Bey bu aktam Is • 
tanbula hareket etmiştir. 

Peşte seyahatine 8 mebus 
iştiaak edecek 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Ma· 
yısta Peıteye tertip olunan seyahat
te Büyük Millet Meclisi namına me • 
buslardan mürekkep 8 kitilik bir he
yet ittirak edecektir. 

Bu heyetin gitmesi Ankaraya gel
mis bulunan Macar ayin ve mebus
lar;nın ziyaretini iade makaadiledir. 

!erle de daha büyük ve geniş bir tet • 
riki mesai yapılmasına mani değildir. 

Milletler Cemiyeti 
M. Mussolini, Milletler Cemiyetinin ıs· 

lalunı ve fakat bu ıslahatın siliıhları bı· 
ralana konferanıından sonra yapılmasını 

iltizam etmiştir. Zira büyük hedeflerini 
elde ebnek husuıunda muvaffakıyetıi:zli· 
ğc uğramıı olan konferans tamamen aka· 
mete ıı!:radrğı takdirde Milletler Cemi
yetinin ölümünü tesçil etmek faydasız o
lacakbr. 

Silahsızlanma 
Müsellalı devletler, silahlarını bırak· 

mamak suretile Verıailles muahedena· 
mesini ihlal etmekteler ise de Almanya· 
nın hukuk muadeletinin tatbikine muha· 
lefet edemezler. 

Almanyarun tekrar ıilahlanmasına ce· 
hir ve kuvvetle 111ani olmak fikri nazarı 
itibara alınmıyacağından Almanyaya kati 
surette yeniden ıiliıhlanmak ve istemek
te olduğu ordu mevcudunu bulundurmak 
hakkını bahıetmek icap eder. 

1 tal yan muhtırası, yegane hal sureti
dir. M. Broqe..;Ue'in nutku manidardır. 
ltalyaya ırelince siliıhlan bırakma konfe.. 
ransının şimdiki mağlübiyeti dolayısile 
ıiliıhlan bırakma hususunda daha ziyade 
ileri gitmiyecektir. 

Dahili vaziyetini müdafaa etmek zaru• 
retinde olan ltalyanın kat'i kararı ıudur: 
"Tecavüz etmek için değil, her hangi bir 
vazi}"'te karşı koymak için askerlik nok· 
tasından kuvvetli olmak lazımdı ... ., 

M. Mussolini netice olarak, ıulhun 
ltalyanm diğer milletlerle teıriki mesai· 
de bulunmak huıuıundaki samimi arzusu 
~'e temin edileceğini izah etmit ve ltalya· 
ı ... ı coğrafya noktai nazarından hakiki 
bir ada olduğundan dolayı mukaddera
tının ve tarihi hedeflerinin arazi kıymeti 
gayeıile değil, ancak fikri ve iktısadi te
ve11ü maksadile. Akdenize, Afrika ve 
Asyaya müteveccih, ve oralarda olduğu 
fikrini ileri sürmüştür. 
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Bu derdin çaresi nedir? 

Çocuk babalarından, mu
allimlerden, mütefekkir

lerden soruyoruz •• 
Çocuklarımızı Nasıl Okutabiliriz? 

Nalaye Hannm Vilayet Daimi Encü
men oda~ında yakaldnn; ve ankete cevap 1 
vereceğine dair söz almadıkça yakasım j 
bırakmadım. ' 

Dün, söz verdiği saatte kendisile bu-
luştuk: 

- Cevabınız hazır mı hannnefendi?. 
- Yazıyorum •.• 
- O halde ben de bddiyorum ..• 
Nalnye Hanımın ilk ted.--isat meselesi 

hakkında düşündükleri, sahiden, üzerin· 
de durulacak ıeylerclir. Nakıye Hanım 
diyor ki: 
"- ilk tahsil meeelesi bence şehır çn· 

cuklan, köy çocukları ve çağı geçmiş 
yurttaJlar için ayn ayrı üç kısımda dü
tünülebilir. 
ŞEHiR ÇOCU~UNUN ilk tahsili: 

Şehir halkından çocuğunu mektebe ver· 
mek iıtcmiyecc~ zamanımızda hiç bir va· 
tandq yoktur. En fakirinin bile çocuğu. 
ma mektep diye kapı kapı dolaıbğmı her 
gÜn görüyoruz. Bunlar içinde tabsile 
kıymet venniyenler olduğunu bir an dü
tünsek bile bunlar da hiç olmana çocuk
larının sokaklarda hatanldrtan, fenalık
tan kurtanlması kaygıKu ile mektebe 
yazdırmak isterler. Şehirlerde eğer mek
rebe gitmiyen çocuk vana gitmek imlca
nını bulmadığına hükmetmek 18zımge
lir. Buna, tehirlerde geçim darlığı yÜzÜn· 
.len be; on para kazanması da sebep ola
f,ilir. Birinci tekilde; mektep adedini ih
J iyacı kıırşılıyacak dereceye çıkarmak, 
lııkir çocuklara masraf ihtiyarını mucip 
olacak teylerden tevald<i etmek, mecbu
ri ders levaznnıru kıllJlel'l maarif idattsi
Pe kısmen de bayır teı"""ülleri ve hima
v e heyetlerine temin ettirmek lizımdır. 
1 kinci tekilde ise, ilk tahsilini yapmıyan 
çağnu geçınemİf çocuklara hizmet ver· 
ınekten, onlardan yardnn beklemekten 
yurttaılan menetmektir. Resmi, hususi 
her hangi bir it muhakkak ilk tahsilini 
~itirmit çocuklann hakkı olmalıdır. Hat
la gazete muvezziliği bile ... 

Sınıf arkadaıırun tahsili bırakarak ga
&ete satmak veya bu çeşit bir it yapmak 
yüzünden günde yirmi otuz kuruı kaza • 
nahildiğini gören ve para mahrumiyeti 
fek"" küçük; ilk tahsilin aonuna bile 
ııelmif olsa bınıkmakta tereddüt etmez. 
;Jelki ayni mahrumiyet acm içinde ana 
Te babasına da "oğlum artık para kazaru
ıor'' gururunu da verebilir. Küçüğün 
Yaıından, büyüklerin cehlinden doğan bu 
acı akıbetin önüne geçmek liznnda. E
jer çocuk ilk tahsilini yapmadan hiç bir 
teY yapamıyacağıru, para kazanamıyaca
jıru anlarsa hu halin önüne seçilebilir 
"anaa.tindeyim. 

KOY ÇOCUCUNUN ilk tahsili: Bun
da da birinci sebep mektepsiz köy veya 
llıocaeız mekteptir. Bir mektep için kafi 
çocuğu bulunan her köyde mektep açmak 
kiiçiilı: ve ılaimık olan köyler arıumda 
da geceli köy mektepleri yapmak zarure
ti Yardır. Geceli mektepler Sördülderimiz 
sibi değil; gayet baoit hatta köy hayat 
f"J"l)arma pelı: yllkm, ziya Ye bava gılıi 
tedris ve ulılıi l:"rllar içinde tek katlı bi
ıuJar. • Her köy; kendi mektebi için ya· 
pacağı masrafın ve her ana baba çocuğu
na sarfedeceğinin d.ba a:zile bunu yapa· 
lıilir. . Devlet, hocasını nrdikten tOftra 

köylünün aynen vereceği buğday, bul
lr'Jr, yumurta peynir; süt, yoğurt bu ço
tuklan pelı: ili 1-liyebilir. 

Köyde ümmiliğin ikinci oebel>i <le ço. 
c:uklar mel<tebe gideRe iılerin geri kala
cağı kanatidir. Bence. bu, kat,iyyen va
.rit değildir. Köy ...ı.i ananesinden çık
malıdır. Köylerimizde esiri devirlerin 
bıraktığı bir vaziyet vardır. Köy çocuğu 
bariıe gidince Ye uker oluncıya kadar 
bdmlarla tarlada çalrımak n bundan 
avdet edebilirse ka.ln..,ferde yan gelip o
tunnak. • Arbk bunu unutmalı. Çünkü, 
harp yoı., adı:erlik müddeti de pek kısa· 
cin-. Şu halde ziraatin sahibi kadına tah
ril çaimdaki çocuk deiil köyün erkeği 
Y...,.ımcı olmalıdır. Bunlann yapacağı İf 
berhald_e. çoc.uklann İJindeıı clalıa değerli 

, cım..ı itibarile zarar depl, fayda verece-

Tarihi roman : 90 

Nakıye Hanım diyor ki.. 
ği muhakkaktır. 

HOCALAR: Şehir mektepleri için ka
fi ıouııaroa hocamız vardır ve yetitmek
tedir. Hatta bu milli hizmete kendini ve
recci< az değildir. Muallim mektepleri 
talebeyi müsabaka ile seçerler. Elli tale
be alacak mektebe alb yüz namzet kay
dolunduğunu yakından bilirim. Müsaba
ka haklıdır. Bu kadar masrafla, ümitle 
hazırlıyacağı gencjn hocalık vasıflarını 
haiz olma.ı elbette istenir. Fakat nam
zetler arasından bu vasıflan haiz iki, üç 
yüz çocuk çıksa sene almacak azami elli 
kişidir. Çünkü kadronun fazlaya taham
mülü yoktur. Türk vatanında ilk tahsil 
meselesi balledilinciye kadar bu kadro 
meseJ.,.ini halletmek Ye bir de muallim 
mektebi mezunlan11a köylerden işe hatla· 
mayı Ye muayyen ıenelerini köy hocaJı
ğında seçirdikten aonra bunda gösterece
ği kabiliyet ve .ereceği semereye göre 
şehre gelmek ve terfi etmek ıartlarını 
taahhüt ettinnelidir. 

Bundan batka orta ve lise tah•ilini ik
male muvaffak olmnamış ne kadar genç
ler varsa her gün reami daire kapdann
da it arar dururlar. Bunların arasından 
da müteha~srslarm tayin edeceği müddet 
ve tespit edeceği §8rtlar dairesinde az bir 
masraf ve ima bir zamanda bir çok köy 
mektep hoca~ı :emin edilebilir. 

ÇACINI GEÇIRMIS olanlara ilk 
tahsil: Bu vazifeyi milfet mektepleri pek 
yerinde İfa ettiler ve etmekteclirler. Y aJ. 
ruz bunda en ebenmnyetle nazarı dikkate 
alınacak mesele Öğrendiğini unuttunna· 
mal< ve daima cı&.un.ğa sevketmelrtir. 
Her köyün bir okuma odası ve içinde köy 
çocuk ve gençlerinin alikalanııı celbede
cek doğrudan doğruya köyler için yazı). 
DUJ kitaplar bulunmalıdır. Birçok kimse
ler millet mekteplerinde öğrendiler fakat 
sonra aylarca yazı yüzü ~örmediklerin .. 
den gene unuttular. Bunub için bebeme· 
hal aliıka ile olnryacaldarıru ayaklarma 
göndermek liznndır ~· 

M. SALAHADDiN 

BELEDiYEDE 

Kantariye 
Bu resim iade mi 

edilecek? 
Kantariye rem»nin bazı ınabsuJa • 

ta münha.aır olmak fari.jle iadeai ta .. 
-vvur edildiği haber verilmektedir. 

Daimi encumen tetkikat yapıyor 
Belediye daimi encümeni, dün top

larunıtıır. Bu içtimada Şehir mecli•i • 
nin ni .. n devresine yetiıtirilecek ba. • 
"' meseleler üzerinde tetkikata bat • 
lanmıtbr. 

Tıp fakUltesi ve hastaneler 
Şehir hutahanelerinde •ırf Tıp ta• 

!ebesinin tedrioatı icabı olarak yapıla
cak masrafa. Tıp flr.üleaine ne .uretle 
iftiraki kararlaıtınlmaı ve yeni bele • 
diye bütçesine ona göre tahsisat ko • 
nulmuıtur. 

Şehir planına kaldı 
Beyazıt caddeııindeki muhterik 

F eyzii.ti lisesi arsuı ile Merziffoni Ka 
ra Mustafa Paşa türbesi arıuındaki 
yolun genitletilmeaine baılanınııtır. 
Caddenin Beyazıda kadar da ayni i.ti 
kametle açıhnau arzu edilmit ise de 
miize idareai Merzifoni Mustafa Pqa 
türbesi ile yanındaki sebilin kıymeti 
tarihiyeainden bahiole kaldırılmalan
na razı clmamıt ve ethrin müstakbel 
plinmıu kat'i Jeklini almasına intiza. 
ren bu mesele tehir edilmiıtir. 

Kooperatifte konferans 
Belediye kooperatif heyeti umu • 

miyeai pertembe günü toplanacaktır. 
Kooperatif idare meclisinin tertip et • 

Güneşin Oğlu 
- Senin de öyle •. ! Katlarının 

• albnda iki yıldız ıtıldıyor ! Gözleri. 
ni bu geceki kadar parlak görme
mittim. ! 

- Gerçek, biz biribirini çok se
ven iki kardet gibiyiz •• Ben sende 
ne görsem, sen de bende ?1;-U bulu
yorsun! Çok temiz yüreklısın 1 

- iki kardet biribirini bu ~adar 
çok sever mi? 

- Bundan daha çok sever, Hi
tay ! Benim bir küçük karde,im 
vardı •• Her zaman boynuma sarılır· 
dı .• Ben de onu kucaklar, kuzu gi· 
bi göğsümde 11kardım· Onu bir ya· 
ban öküzü parçaladı .• Yıllarca ar
kasından gözyafı döktüm. 

- Kardet sevgisinden üstün bir 
sevgi yok mu? 

- Bilmem .•• Belki ana, baba sev
g111 ••• 

- Ben de anamı çok severdim. 
Fakat, anam bab~mı daha fazla se
verdi. 

- Senin onu sevdiğinden d~ 
fazla mı •• ? 

Y azo'.l'ı: lskenJer F AH REDDiN 
- Evet.. Babam hastalandığı za

man da babam sabaha kadar batın· 
da dikilir, yatmaz ve uyumaz, yjyip 
içmezdi. Bu seYgi, kardet sevgisin
den daha kuvvetli değil mi? 

- Babam ben küçükken öldü. 
Anamı nasıl sevdiğini, hutalandı
ğı zaman batı ucunda nasıl durdu
~nu bilmiyorum. Fakat, babam ö). 
d~kten sonra, anamın gizli gizli 
agladığı görürdüm. Bir gün suba
tmda anamı kendi kendine dövü
nürken gördüm •. Yanına ko,tum: 
"Ne derdin var, anacığım .. Başına 
neden vuruyorsun?,, dedim. Anam 
tekrar ağlamağa batladı: "Babanı 
unutamıyorum, oğul! içimde bırak
tıµ ateş bir türlü sönmüyor. Gün
leri aylar ve ayları yıllar kovala
dıkça, içimdeki atet büyüyor. Ben 
onun yanına gidecek yolu arıyo
rum !,, dedi. Anamın kolundan tut
tum, eve getirflim. Bir daha subatı· 
na göndermedim. 

Delikanlı bunları anlatırken bir
~e_n gözlerini çevirdi, Hitay'ın yü--· _ .... _ ~-
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-· . ( MUTEFERRIK HABERLER l 
POLiSTE 

Emanete 
Hıyanet 

-·-
Sandığı dolu vermtş, 

boş almıı! 
Büyük Çamlıcada Safa gazinosu sahi· 

bi Salaha1tin Efendi, içine çamatır· 
larmı koyduğu bir sandığı Çıımlıcada 
inekçi Ahmet Ağaya emaneten teslim et· 
mittir. 

Salıihattin Efendi, tekrar sandığı almı· 
ya gelinc:e içindeki teyalann çalmmış ol· 
duğunu gÖnnÜf, polise haber venniıtir. 

Polis yanaşma Osman ile babçivan Jz. 
zetten §iiphelemnİf, bunlann evleri aran 
mıttır. 

Çalınan eJya bunlann evinde bulun• 
mut, ikisi de yakalanml§tır. 

Kıımar oynarken 
Arnavutköy RWD mektebi babçe•inde 

Marko oğlu Kevodc ile Eftim oğlu V asil 
kumar oynarlarken itkambil kiğrtları ile 
birlikte yııkalanmışlardır. 

iki zarfçı 1 
Betilrtaıta oturan Hüoeyİn Elendi İs· 

minde bimi dün te~ bir sokaktan 
geçerken önüne iki ~i çıkarMt yere bir 
ZArf atmaı. ıuretile adamcağızın kırk li
rasını Bfllm'flarcbr. 

HU.eyin Elendinin müracaati üzerine 
~ıta tahkillata bqlanuş ve verilen etki! 
ıle bunların Panayot ve Aldni ioimleriıı· 
de iki saıhıkalı olduğunu meydana çıkar
mııtır. Panayotla Aleksi yakalanarak 
çaldıldari paranın bir kamı iizerlerinde 
bulunmuttur. ikisi de suçlanm itiraf et
miılerdir. iki .mıfcalı zarfçı adliyeye teı· 
lim edilmitlerdir. 

Tramvaydan atlamanın cezası 
Fatihte ReıacliYe otelinde misafir 

bulunan Edime Jisetıi talebesinden Şük
rii Efendi Siri<eciden Edimsapıya gi
den tı Bm•*J'a binmiı ve F ırtihe kadar 
bilet alnuıtır. Şükrü Elendi Fatihte 
tramvaydan İnmemi§ biraz ileride hızla 
giden tramvaydan atlamak istemittir. 
Bu sı':"da ımnazeneoini kaybeden Şükrü 
Efendi tatlann üzerine düıeretı: muhte
lif yerlerinden tehlikeli surette yaralan
mı,tır. 

fade veremiyecek bir halde buluaan 
Şükrü Efendi hntabaneye kaldmLm§tır. 

Tavuk hırsızı kadın 
Salilıa illllinde bir kadın Mecidiye 

köyü civarında Avni Bey isminde biri
nin babçelİııe cirer ... bir ipin ucuna bağ. 
ladığı ınnırla bnuldan yM.alarken cür
mü metbut halinde yııkalannıqtır. Sali
hanın elindelö torbada bu şekilde yakala
nıp bağınnama11 için kafalan kesilınit 
birçok tımıl< ve bo . lar bulunmnJtur. 

. Hll'lız kadının o marda yapılan daha 
bırçclı: t8YUk lııraa:Udarile de alikadar 
bulunduğu anlatrlmı§tıt. Saliha, Beyoğlu 
&ulb ceza mııılıkeme.inin tevkif karan ü
zerine te~eye gÖnderilınittir. 

iki komiserin nakli 
Alemdar polis nıedcezi birinci komise

ri Nazmi Bey Fatih. merCcezine, Fatih 
meri<ezi birinci komioeri F cbmi Bey de 
Alemdar merbDne naldedilmi,lerdir. 

Darüşşafakalılar cemiye-
tinin çayı 

Darüff6fakalılar cemiyeti tarafın. 
dan dün alqam, Turinc Palaata dana
lı bU: çay ziyafeti tertip edilmiftL 

~yafet, çok samiıni olmut. ve geç 
Yalutlere kadar ~el bir gece geçi• 
rilmiıtir. 

tiği konferanalardan birincisi yarın 
Halkevinde verilecektir. 

itfaiye ikinci mUdUrO 
itfaiye M'"dür mu"vini Münir Bey 

ııörülen ıw.,--n üzen,. qten menedilınit
tir. itfaiye grup ımıirlerinin mühendiı 
olmaları >çan verilen kanıra tevfikan, ya
landa grup aD)İrleri ı..,ka ~,...fere yer
leftİrİ)ıııek AUetile amirliklerde tebed
diilit olacalrtır. 

züne baktı. Çoban kızının gözleri 1 
rslanmıftı •• 

Ağlıyord1L. 
Bavkut ~ordu: 
- Neden ağlıyorıun1 Hitay~ 
Genç kız batını yukarıya kaldır-

dı •• 
hlak gözlerini ıildi.. -

- Neden mi ağlıyorum?! • Dedi
anaruı acıdım da. Büyük kadınmlf
ltte benim de içimde öyle gittikçe 
büyüyen bir alet var, Baykut! Ben 
o ateti aöndür;nek istiyorum. 

Delikanlı safiyetle elini uzattı •. 
Hitay'ın alnından olqadı: 
- Belli •• Atef gibi yanıyorsun! 

Su vereyim mi? 
- Hayır •• Bu aleti su söndür-

mez ... 
Hitay delikanlıya bir türlü içini 

açamıyor, derdini dökemiyordu. 
Baykut'a gelince, o, Hitay'm re

ise ait olduğunu bildiği için, ona 
yan gözle bakmağa bile cesaret e
demiyordu. 

Zipar'da bir gece batbata kal
ırış!ardı. Fakat, Ceylanın oğlu on
ları!l ne,esini kaçırmıttı. Baykut o
gece büvük bir felaket geçirdiğini, 
bu yüzden reisin gözünden düttü· 
ğünü hahrladı. O gece o da damar
larında bir yanıklık, vücudunda bir 
ürperme duymamıf değildi. Fakat, 
o, Güneş'in oğluna ihanet ebnek 

Türkiyenin kalbi: Ankara 

AnkaraJa Cümhuriyet Bayramı baflarken film için de hazırlıklar ya -
pılı yor 

"Türkiyenin kalbi Anakara,, isimli bir film vücuda getiren Sovyet rejisörü Yot
keviç dün, çevirdiği film hakkında bir mu hanirimize şu izahatı vermiştir: 

- "Türkiyenin kalbi Ankara,, filmi 2400 metrelik bir filmdir. Maarif V ekale
ti hesabına yapbnlmışbr. Türkiyenin inkılap hareketleri ve inkişaf hamlelerinden 
muhtelif parçaları ihtiva eden film, altı kısımlıktır. Birinci kısımda, esiri Ankara, ve 
Anadolu gözler önünde canlanmaktadır. İkinci kısım, Sovyet ricalinin 29 teşriniev
vel Cüınhuriyet Bayramında Türkiyeyi ziyaretlerine tahsis edilmiştir. 

Üçüncü kısımda tarihi Ankara, ve bu meyanda Cümhuriyet Bayramı günlerinde· 
iri Ankara vardrr. Onuncu yıl bayramının bütün tezahüratı, filmde noktası noktasına 
kaydedilmiştir. 

Bu meyanda, civar köylerin birinden gelen bir köylü tipi ile kendisine mihman
darlık eden genç bir izci kız arasında geçen sahneler filme almmışbr. 

Dördüncü kısım, Yeni Ankaraya tahsis edilmiştir. Beşinci kısımda. Cümhuri
yet Bayramı vesilcsile Gazi Hazretleri nutuk irat ederlerken görülmekte ve i~i
tilmektedir. Altıncı kısımda, Ankararun gece tenviratı ve umumi şenlikler vardır. 

Film, Paris, Ankara ve İstanbul sinemalarında gösterilecektir . ., 
Sovyct rejisörü M. Yotkeviç, birkaç güne kadar Ankaraya gidecek ve Ankara

dan avdette Parise giderek filmin Paris sinemalarında gösterilmesini temin ede· 
ccktir. Film, bundan evvel Sovyct Rusya run münevver zümresine müteaddit defa· 
lar gösterilmiş ve çok alkışlanmışbr. Sovyd rejisörü, lstanbul sincmalannda gös· 
terilmck üzere beraberinde 4 film daha getirmiştir. Bunlar, Fırtına, Kırının dev, 
Ukrayna ve İki tesadüf filmleridir. 

Çocuklara yardım 
ANKARA, ı8 (A.A.) - Hiniayei

etfal cemiyeti umumi merkezi 1 Mart 
934 tarihinden 16 mart 934 cuma gü· 
nüne kadar 2617 çocuğa yardDD et • 
mİ§tİr. Bunlardan 508 haata çocuk ve 
kadm mnınn imerkezin poliklinikel • 
rinde ve diı muayenehanetıinde muaye 
ne ve tedavi edilmittir. Sütdamlası ı 
lmmmda 119 çocuğa 839 kilo bedava 
süt tevzi edilmittir. Yardım için mÜ· 
racaat eden fakir ailelerle çocuklar • 
dan 410 kiıiye para yardımı yapılmıt 
tır. 

Fakir talebe le riçin açılan aılıane 
den her gÜn ı47 çocuğ" •ıcak öğle ye 
meği ve aynca 43 fakir talebeye her 

.gün 43 .. nduiç, verilmiftir. 
Anakucağı mÜeHesuinde gece SÜn 

düz bakılan çocukların yekünu 138 
dir. 

Şehrin su ihtiyacı 
T erko9 tesisatının 11lah ve llmıaline 

kadar belediye, suculann daimi surette 
..in bir kontrola tabi tutudması :ıa karar 
•ermi!tir. 
Karaııümriik ve Edirneıka:n cihetlerinin 
su ihtiyacını hal için d•• buralardaki su 
yollan tmnir ettirilecekti,·. 

Hüsnü Hamit Bey 
Mülca Dııriilfümın Fen Fakültesi rei

.i Hüonii Himit Bey, Güzel Sanatlar A· 
kadaııioi mimari tube.i riyaziye profc· 
eörlüğüne tayin edilmittir. --Kanser taharriyabnın 

neticeleri 
21 .._ı çarıamöa günü lstanb~ Oni

'f'eRİtesi meydanında yapılan tetrifı ve 
patalogi E111titüsünde ordinaryüs 0-
herndoıfer tanılmdan "Kanser talıarri
yabrun neticeleri" mevzuuna dair açıı 
deni verilecdrtir. 

Bir kaçakçı daha 
Dün Y alovadan hareket etmek üzere 

bulunan Maltepe vapuru yolculnnndan 
Hüseyin namında birinin vaziyeti muha· 
faza memurlanrun fÜphesini uyandırmı" 
meriwmun üzerini muayene eımiıler, ya· 
nmdMô zembilin içinde bulunan •ovan 
ve prına demetleri altında Üç kilora ya• 
km esrar çıkarm:ıılardır. Hüseyin esrarla 
beraber Emniyet Müdürlüğüne teslim 
eclilmiştir. 

Alacaklılar hakkında 
bir tamim 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Bulun
cluldarı mahalden gıryri bir mal oanclığm
dan 25 lira ve daha az alacaklan olan kim 
ıelerin bu alacaklarını bulundukları ma
halden gönderecekleri istidada y~h. ad
reslerine poeta veya banka ücreti ıstilı
lraldanndan keailtn& üzere banka olan 
mahallerde banka, banka olmıyan mahal
lerde posta ile gönderilmesi Te istidala
rile banka veya posta m~b~nun evra
kı mÜsbİte olarak luıbulu Maliye Veka
letince kararlatmıt ve defterdarlıklara 
bil\lirilmittir. __ ..,_ __ 

Buğdayı koruma layihası 
ANKARA, 18 (Telefonla) - lktısat 

encümeni buğaclyı koruma Iiyihıuını tet· 
kike baılamıtbr. Encümen bu münase
betle Ziraat ve Maliye Vekillennin ver
dikleri izalıatı dinlemit ve Jiyilıarun U· 

mumi e.,...lannı müzakere etmiJtİr. Salı 
günü tetkikata devam edilecektir· 

Fıri<a maliye encümeninde buğdayı ~o
rumak için alınması teklif olunan resmın 
ekmekten değil, fakat un üzerinden alın· 
ması için bir cereyan mevcut bulunduğun 
dan lkbsat encümeninin henüz bu husus· 
ta nasıl bir karara varacağı malUın de
ğildir. 

1 MAHKEMELERDE · 

1 Adam ve döviz 
Kaçakçıları 

-·-
Bir acentanın yazıhanesio· 
de bulunan kroki nedir? 

Geçenlerde dört kişilik bir şebe~r 
nin memleketimize hariçten kaç•k ~ 
..n sokmak suçu ile Adliyeye verildi" 
ği yazılmıştı. Bu tebeke ile alakad" 
olarak Bozcaadada tevkif fedilen ,,. 
pur acentası Sokrat Efendinin yaıılı' 
nesinde araıtırma yapılmıt ve bir ı.ıe 
ki bulunmuıtur. Krokide Midilli ad•" 
il ile Ezine ve Ankara işaretleri bU. 
lunduğu için bu hususta esaslı tah~ı· 
kat yapılmıuına liizum görülmü~tiif· 
Burada evvelce yakalanan ıeb•~' 
mensuplanndan Tevfik Efendi ıne•~' 
fen Ezineye gönderilmi~ir. Memlekr 
timize girmesi yasak olanlan Midillı 

1 den motörüne alarak Ezineye getir< 
Hü•eyin de kaçakçılık auçu ile Bal~ 
keair ihtisas mahkeemıine verilıni~tit' 
Diğer taraftan Sokrat Efendi de yr 
kalanan kroki Üzerinde mütehaJ515 

lar tarafından tetkikat yapılınııtır· 

9500 lirayı zimmetine mi 
geçirdi? 

Beyoğlu mal müdürlüğünde pul.: 
tış memunı Şeref Bey 9500 lirayı • 1 , 

metine geçinnekten suçludur. Dün ~ 
ğır ceza mahkemesinde muhakeuı•~ 
ne devam edilmif, ıahit sıfatile m~f ll
liş Nazmi Bey dinlerunittir. Nazmı . 
tahkikatı kendisi yaptığını, defteri~ 
de tahrifat olmadığını, Şeref Efeıı.:; 
nin 9500 lirayı zimmetine geçirdıl 
tahakkukettiğini aöylemiştir. 

Maznun Şeref Bey tahliye taleb~ 
de bulunm.uıtur. Muhakeme defterle 
de tetkikat icrası talebile baıka gii~1 
bırakrlmııtır. 

iki kardeşin muhakemesi 
Geçen sene Topkapu haricinde ~,~ 

met Ağa iominde bir .ütçÜyÜ öldU~ 
mekten ...çlu Reıat ve Amen ismİll ıi" 
deki iki karde§İn muhakemelerine o.1, ağır ceza mahkemesinde devam ed•~ 
mittir• Dünkü muhakemede Mutl'ı 
istenilen istinabenin gelmediği an1'~1 • 
mıf, muhakeme bunun hakkında t•1• kit yazılması için baıka güne bır,.fıl 
mıştır. 

Döviz kaçakçıları 
Döviz kaçaııkçılığı yapmaktan auçl~ 

Rafael ve Hami Yahni biraderler 'V 
barya ve ony..,ı «eneliler bakkı~dııl!1t 
hazırbk tahkikuı dün ikmal edıl".'~ 
ve ouçlular dün birinci iatintak !ıilı1 ~ 
liğine teTdi edilm.iılerdir. Suçlu)atl 
bugün i.-ti<OYaplan yapılacaktır. 

Kumkapı cinayeti • 
Kmnkapude toför Nuriyi öld~ef 

ten ouçlu eski birinci komieer Mu~ e 
Beyle bekçi Adilin muhakemeJerı;, 
bu -bah ağır ceza mahir.emelinde • 
•am edilecektir. BugÜnlr.Ü mubalı:eıı>~ 
de mahallinde yapılan keıif raporıl 
kunacakbr. 

6 memur lzmirde ihtisBS 
mahkemesine verildi 

lZMIR, 18 (Milliyet) - Konteni~~ 
harici olduğundan buraya ithal edilf111

; 

yerek Meksikaya iade edilen Ye içiııd 
aat bulunBft kutulann içine saa~er Y:, 
rine lokum doldurulduğu saaUenn çık 
nldığı ltalyada bir kutunun .:rere düı1';Ç sile anlafılmıt ve bunun lzmınle yapı 1, ğı tahkikat neticesinde meydana çıkarı 
mıfbr. rrı" 

Bunun ÜZ!erine giimriik muayene ~f 
murlanndan 3, paket po•tahaneoi ~' 
larmdım da 3 kişi ilıtısas malıiı:eıne•111 

.,,erilmiılerdir. 

İzmir paket postahanesinclt 
IZMIR, 18 (Milliyet) - Paket Po•1j 

hanesinde suiistimali görülen bir met" 
hakkında takibat yapılırutbr. -" 

istemiyor ve kendi kendine: 
" Bu gülü o koklasın. Bana zak .. 

kum kokusu çok bile.,, diyordu. 
Sözün gelimini çevirdi .• 

babamı aevd" ği gibi, :ıen de birini 1 
. ' sevıyorsun. • • 
Hitay, delikanlının gözlerının 

içine baktı : ? 

ver •• Tuttuğum yeri koparayıoı·· 
Sarddığım ağacı devireyim •• Ba•11 

ğını yeri t~treteyim .• Ve hiç bir ~f 
den yılmaz bir sınır bekçisi gib

1
• 

Türk elinin etiğinde kocayıp öl~ 
yİm. Sen beni, anamı mezara gır 
türen bu tehlikeli aletten kot"· 
Tannın! ı 

Bir teY anlamanııt gibi göründü. 
Zaten Baykut çok temiz yürekli 

ve mert bir gençti. Bora'nın mert
liğine karsı Hitay'a, batını çevirip 
fena gözle bakamazdı. 

- Ne dedin, Hitay,._ içindeki a· 
teti su söndürmez mi? 

Diye sordu. 
Çoban kızı başını salladı ve ö

nüne baktı. 
Baykut: 
- Öyle ise seni suyun içine to

kup çıkarayım.. Belki ıerinlerain ! 
Dedi ve güldü. 
Hitay delikanlının duyğusuzlu 

ğunu gördükçe sinirleniyor, hid
detinden çatlıyordu. 

Delikanlı ısrar etti: 
- Haydi, Hitay.. Suya gir .• 

Derhal ıerinliyeceksin ! Çalıların 
dibinde ağızlarını bir karıf aça· 
rak soluyan kum yılanları bile se
rinlemek için, suyun içine girip aa 
atlerce çıkmıyorlar. Suyun söndü-
remediği ateş var mı? _ı . .• 

- Benim içimdekı alefı son· 
dürmeğe Fratın suları yetmez, 
Baykut! 

Delikanlı gene güldü: 
- Anladım.. O halde, anamın -· 

- Bunu yeni mi anla~~· 
- Şimdiye kadar derdını. bana 

neden açmamıtbn?. Ben ~em, k~~
detimden çok sever:m, ~ıtay · Soy 
le bana, sevdiğin kımdır.. Yakın. 
da mıdır •• Uzakta ~ıdır~ inan ki, 
seni onunla birlettırmege çalıtı· 
rım! . 

Hitay cevap vermedı •• 
Gözlerini kapadı •• 
Ba,ını, uyur gibi, kumların uı-

tüne koydu .• 
Eliyle yüzünü örttü .• 
KonutınIYorlardı. 
Aradan saatler geçmitti. 
Baykut yavaşça seslendi: 
- Hitay, uyudun mu? 
Delikanlı hafif bir hırıltı işitti. 
Ve kendi kendine söylendi: 
- Uyumuş ..• 
Sonra ellerini yukarıya kaldır· 

dı •• Gözlerini açtı ve ditlerini sıka 
rak, yavaş yavaş Gök T anrı'ya yal 
vardı: 

- ölünceye kadar yer yüzün
de, onun kardeti olarak kalaca
ğun, Tanrım! Sen benim yolumu 
tatırtma.. Beni de onun gibi yakıp 
tutuşturmıd.. Sen içime dökece
ğin aleti kollarıma, bileklerime --

Baykut'un yemin;ni Çoban Jıı1 
da itiliyordu •• 

Yatbğı yerde mermer gibi Jır 
nup kalmışb.. 

1
, 

Baykut kocayıp ölünceye ~bİ· 
dar, duyğusuz bir laf parçası gı 

1
, 

gönlünü bir kıza kaptırmadan 1 
taYabilecek miydi? 

* * * Türk akıncıları Suriye 
topraklarına girince .. 
Suru havalbini geçmitlerdi. ,. 
Suriye topraklarına girmi~Je• 

di. ,,. 
Günet'in oğlu, yolda giderJıetl' 

Suriyeli bir ihtiyarla kartılatııı'~ıı· 
Suriyeli ihtiyar, kralın zül~" t• 

den kactığını söylemesi üzerıJI 1, 
Bora abndan indi .. ihtiyarın Y"" 
na oturdu: •Jı!İ' 

- Nereden geliyoraun, ı 
? yar. • ı ı r-
Dıye sordu. .• 
Suriyeli ihtiyar cevap verd · 

r , (Devamı var) / 
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Türk iradesi Sevr'i nasıl yendi ve izmihlali boğdu? Bir teklif 
(Baıt 1 inci sahifede) ı 

--dar herkes ayn ayn düşü.-ıüyordu. 
~~kat sonra anlaşılmıştır ki ı.t .. nbul 
IÇınde bir f"Y yapılamaz. (Sevr) Türk 
ler arasında ihtilafı da kaldırdı. Her 
'Aınimi adama gösterdi ki yegbe yol, 
Mustafa Kemalin söylediği, bağırdığı 
Yoldur. Düpnan iıgalinden, taarruzun 
dan ~un bir yerde teıkilat kurmak, 
lıül<Uın.,t yapmak, istediğimiz 'l"rtlan 
0 nlara kabul ettirmek lazımdır. Bazı 
lan tereddüt ediyorlardı. Fakat 14 
lnart hadiaesi herke:;e bu yolun doğ
rulugunu gösterdi. 

Bu itibarla denebilir ki, düşmanlar 
bunu yapmakla kendi noktai nazar -
larına büyük bir hata işlemi§lerdir. Bu 
hatalarını anladılar. Düşmanlanmız 
kani oldular ki dahili kanşıklıklara 
sebep oldular. Müttefik devletler, Is -
tanbulda Türkleri kırdık, Anadoluda 
luyam!ar var, artık b!r endişe yok zan· 
nediyorlardı. 

24 Nisan 1920 de düşmanlar (San 
acmo) de topland;lar, Sovr'in esasları 
nı tes!>it eltiler. Uç taraflı mukaveleyi 
de burada tetkik ettiler. 29 Nisanda 
Loit George lngiliz meclisinde bunla• 
n izah etti. Dedi ki: 

Boğazları biz muhafaza ve kontrol 
&deceğiz. Fran•zlar Klikya, lt.alyan • 
lar Antalyayı inal edeceklerdır. O aı 
•ada düpnanlarımız, Ermeni manda -
•mm' da Amerika tarafından kabulünü 
kararlqtırdılar. Vihon bu manda tek 
lifini ayana götürdü. Ayan bir hazi -
randa mandayı reddetti Ermenistan 
(manda) sız kaldı. 

S..vr mua.bedesini tetkikten evvel 
Ankarada olan vekayii söykmeJ;. 12 
Marttan sonra Büyük Millet Mecliai 
23 Nisanda Ankarada toplandı. 

Milli hükUmet, milli mecli. 
O vakit hükUnıet meclisi intihap e· 

diyordu. 5 mayısta Heyeti vekile ilk 
loplantmru yaptı. Halledilecek birçok 
tneseleler vardı. Harici siyasetteki k·ı· 
nu, bir müttefik aramak m.,..,leai idi. 
Rusya ile bir anl"41Da yapılmauna ka 
rar verildi. 11 Mayısta Türk murahhas 
lan MoakoYaya hareket ettiler. Bekir 
Sam.i Bey Hariciye vekili ve heyet re .. 
İsi idi. Yuauf Kemal Bey de heyette ve 
lktısat nkili idi. Bu sırada Sevr mua
heedai de Babıi.1,iye tebliğ edilmiıti. 
Bir müddet sonra Fransızlar cenup hu 
dudumuzda yenihnişlerdi. 28 Mayıata 
Pozantide ağır bir mağlübiyet geçir • 
diler. Bizimle bir mütareke aktettielr. 
Mütarekeye göre her iki taraf yerin • 
de duracaktı.. Bundan bizim maksadı· 
ınız, kuvvetlerimizi toplamak, belki de 
Fransızlarla anlaşmak idi. Fransızla • 
rın ınaksadı ise, kuvvetlerini tekrar top 
laınak, h&zırlanmak idi. 

Fakat Franaızlar Zonguldaia as • 
ker çıkardolar. Bize dediler ki : 

- Biz mütareke aktetmedik, Sun• 
Yedeki kumand&nımız mütareke ak • 
detmilfİr.,, 

Bunun üzerine cenupta yeniden 
muharebe !>atladı. Mayısta Sevr mua
hedeai BabıaJiye tebliğ edilmiıti. Sevr 
llnza olmadan evvel, bir büyük taar
l'ı.ız oldu. 

22 Haziranda Yunan orduaa umu -
mi taarruza geçti. Büyiik muvaffakı -
Yetler kazandı. Çünkü henüz kaJ'1ısm 
da nilli kunetlerimiz yoktu. Düıman 
Uıağa kadar geldi. Bursaya kadar gel 
diler. Az mikdarda !na-iliz kuvvetleri 
Ve harp gemileri yardnn et'tiler. B:ı 
taarruzun ne gibi tesirler altında ol 
duğunu anlamak için birkaç ve&ika o
kuyaca.ğnn. Bu veaikalar V enizelosun 
Atinaya Paristen ve Londr&dan çeltti
ği telgraflardır. Venizeloo diyor ki: 

- Loyd George'a beyan ettim. 
Ke:nal ordusunu ezmek için lngiliz -
ler bize yardım edecektir. Denizden 
lngiliz gemileri Marmarayı tutacaktır. 
Yunan kuvvetlerini tezyit edeceğiz. 
Arzualnmızı tıı.tbik edeceğiz. Paraca 
da lngilterenin yardımına mühtaç ola 
ca~ız. Türkler mağhlp edilmeli, Ana • 
dolu yayla~ ablmalıdır.,, 

Venizeloa yani demek istiyor ki: 
Yardımsız olarak dahi i&tediğimiz yer 
leri alabiliriz. Fakat daha fazlasnu is 
terseniz lngiliz yardımı lazımdır. Ne
ticede Ven.izelCMI Loyd George'u ikna. 
etıniş ve taarruza geçilmi~tir. 

Paristen çektiği ikinci telgrafta da 
V cnizelos diyor ki: 

Milrak samimi bir adamdır. Fransız 
lar yen;den harp istemiyorlar. Yurıa
nistanın sulh şeraitini Türkiyeye tat .. 
bil için ...ıceri yardım yapmak 
ıçın kanaatlerini sordum. Yunanistan 
icap eden kuvvetlere maliktir. Li.zıın 
relen gayretler sarfedileGektir. Türk 
mukavemeti azdır. 

Yunan taarruzu 
Görülüyor ki lngiliz Baıvekili ile 

loyd Geor~e ınÜJt~>reken çalıııyorlar 
lngiliz erkanı harbıye ve Hariciye na 
zırı ise Türkiyenin kolay mağlüp ola• 
tnıyacağı k&nnatindedir. Eğer Türki • 
Ye sulhü reddederae, Erıneniatan ve 
P.untoou ihtiva eden bu devleti ınütte
h~den.in tetkili, lstanb~ldan Türkiye • 
nın çııhanlnıaaı, Y unaniatanm Edremj. 
de kadar uzanması planları tatbik e • 
dilecetkir. Türkiyeye ınuadil bir mın -
tıdca ifgal, ve boiazlan elde edece • 
iiz, 

Yunanlılar taarruztı yaparken, 
>'alnız garp tarafını değil, büyük dev
eltler kadar yer alacaklarını, ~~ğ~zl.a 
rın kontrolünü elde edeccklerını umıt 
ediyorlardı. 

22 Haziran taarruzu bu ümitlerle 
Yapıldı. ve muvıı.ffak oldu. Fakat mu
•affak olmak demek düıınan orduııunu 
imha etmektir. Halbuki Yunanlılar 
Yalnız memleket aldılar. Bu taarruz -
dan aonra Sevr muahedesini kabul e
deceğimizi zannettiler. 

Seıır muahedeai 
Sevr birçok kısımlan muhtevidir. 

Her kHmı, bir milleti !1'~. etmek içir~ 
kafidir. Birinci kıaım, butun muahede 
lerde mevcut olan kısımdır. Yani Al 
trıanya, Bulgaristan, Avusturya ile ya 
Pılan muahedc!erde olduğu gibi .. ikin 
ci kı&ım, Türk:yenin hudutlarını gös .• 
terir. Rumeli hududumuz, lıtanbul vi 
layetine kadardır Anadoludaki hu • 
dutlanmız, Edr~it, Soma, Kırkağaç, 
Al14ehir, Çomak mıotakasınd .. bırakı 
>'or. Cenupta lardin, Urfa, Gazian -

• t.,., hududumnzun cenubunda kalry<>r. 1 

Şnrkta Ermenistan hudutlannın taTini j 
Amerika Reisiciimhw-una bırakılıyor. 
Vilaon bunun biraz garbinden geçen 
Tiblis ve V anı Ermeniataoa bırakan 
bir hudut çizmiştir. Bunlar zahiri hu -
dutlardır. Hakiki hudutlar ioe , daha 
fecidir. lstanbul civaı·ında bir boğaz -
Jar mıntakaaı teşkil edilmiştir. Bu mm 
taka bir komi•yon tarafından idare e· 
dilecektir. Komisyonda büyük devlet
ler iki, küçüklerin bir murahhası buluna 
cak. Türlriyenin mureohhası bulunmıyacak 
tır. Komisyonun hakimiyeti, Omıanlı 
hükümetinio hakimiyetine galip idi. 
lngiliz baı kumandanı, Omıanlı jan • 
darmasının dahi kumandanı olacakb. 
Bundan maada Adana, Manıuretüla • 
ziZ, Diyanbekir, Sivas TIIB.yetlerini 
muhtevi ve Tod<ada yııldaıan bir mın • 
taka Fran.aızlara veril.mitti. Fransız -
lar burada hakim olacaklardı. Zahi • 
ren görülen vaziyet, ikbsadi itler için 
orada rüçhan hakkına malik olacak • 
)ardı. Ayni surette Bursa.nın yanma çı 
ka:a. ve Kütahyayı ve Konyayi ihtiva 
eden bir mıntaka ayni feraitle ltalyan 
!ara verilmitti. Türkiyeye kalan kmm 
çok küçüktü. Bu dahi hakikatte Tür
kiyeye kalmıyordu. Bu mmtakaların 
ayrılması üç taraflı mukavele iledir. 
Sevr ile ayni zamanda imza edilmiş
tir. Muıı.hedenin üçüncü kımıı siyasi 
hükümleri ihtiTa eder. Bunalnn en 
mühimmi ilk maddedir. Ya:.i 36 mcı 
maddedir. Bu maddede l•tanbulun 
Türkiyeye bırakıldığı tasrih edilir. Fa 
kat ,.,.ı:larla bırakılmıtt.ır. Eğer Tür
kiye Sevr'e ve ekalliyetler m-lesine 
riayet etmezse, Istanbul Türkiyeden 
11.lınaeaktıT, deniyordu. yani Padifa}u 
saraydan çıkaracağız, burada yaıa • 
ma kistiyorsana, Türkü Türke boğdu
runuz, Anadolu mukavem.etin.i kınnız, 
eğer bu iti yapmazsanız, sizi latanbul
dan da çıkannz., diyoralrdı. 

Padiıah bunu anladı. Derhal kuvvei 
inzibatiye diye tqkilat yaptı. Anado
luya müıeYvikler ırönderdiler. layan • 
lar çıkanldı. Milli kuvvetlerle, Padi
§&b ordusu çarpıımalar yaptı. Fakıı.t 
bu iı muvaffak olmadı. Çünkü htan
bul hükiiıneti idare edem~ ·!,=. Bu da 
gösteriyor ki, Oamanlı hü!. ~etini .m!i 
teınadiyen, ecnebiler, kullanmak ısti
yorlardı. Hak>katte Istanbuldan çıkar 
mıyacaklar, belki onlan harabiye sü
rükleyeceklerdi 

Seur tatbik edil•eydi • 
Şayet Se,,.. muahedesi tatbik edil • 

ınit olsaydı, ortaya bir çok a-izli mua
hedeler çıkacakb. Onları bilmiyoruz. 
Bu siyasi kıuında Kürtlere müteallik 
bir madde vardır: 64 üncü madde; 
bu muahededen bir sene ııonra, Kürt • 
elr ekseriyetle, bir devlet kurmak is
terlerse, Türkiye buna razı olaaııktı. 
Bu takdirde meYk.iin Kürt kıaıru da 
Kürdistana ilhak edilecektir. Bu de • 
mektir ki bir aene aonra bu kmm da. 
lngilizlere verilecektir. 1920 de Irak • 
ta büyük bir ill')'an vardı. lngiliz ordu -
su burada meşguldü. Binaenaleyh fn
gilizler burasını ancak bir aene sonra 
alacaklardı. 

Garbi Anadoluya ait olan madde 
gayet riyakarane yazılmııtır. Denili ; 
yor ki: 

lzmir, Türkiyenindir. Hariç bir fe· 
nerde 'Türk ba}'Tağı asılacaktır. Fakat 
Osmanlı devleti lzmirin idare•ini Yu
rıaniatana bıra.kmıttır. Beş: sene sonra 
mahalli parlamento lzmirin Yunanis
tan iUıaluru ekseriyetle arzu ede....e, 
Cemiyeti Akvam itiraz etmezae, lz:mir 
Yunanistana ilhak edilecektir. Bun • 
dan ınakaat basittir. Demek i..ıiyorlar· 
dı ki biz lzmiri Yunanlıalra verme -
dik. Y alıuz heı sene için Yunanlılara 
verdik. Eğer bet sene sonra ekseriyet 
Türkiyede olursa, Türkiyeye verilecek 
tir. 

Bu maddeler, Türkiyeyi aldatmak, 
kuvvetlerini dağıtmak, halkı mukave 
mete sevkeden milli hükmnete ııoğut
mak için konmuı, çocukça hükümler • 
dir. Bu siyasi kıaımda, bir maddeye 
göre, Türk tebaasmdan herkes müt 
tefik devletler ıebaaaına geçmek hak 
kını ha.izdi. Osmanlı devleti de itiraz
da bulunmıyacıı.ktı. Bu hususta bi.kiın 
olan, yalnız diğer devletlerin kanun • 
!arı idi. ileride göreceğiz ki, bu mad • 
de Osmanlı devletini, hiç tebaasız hı
rakmağa matuf bir maddedir. Bu nol.: 
taya tekrar avdet edeceğiz. 136 ıncı 
mnddeye göre lngiliz, Fransız, ltalyan, 
Japon murahhaslanndan mürekkep 
bir komisyon adli kapitüli.syonalrı tet 
kik ve tesbit edeceklerdi ... Adli kapi -
tüli.syonl:ın bilirainiz. 

E VYelce ecnebiler tevkif edilemez, 
mahkemede ecnebi konsolosu bulunur
du. Eğer dava Tiirl<ü alakadar etmiyor
sa dava konsoloehaoede olurdu. Bu ko
mİ•yonda Türk murahhas yoktu. 

Sevr muahedesinin 4 üncü kısmı, ekaJ.. 
liyetlerin himayesinden bahseder. Bunun 
için de ııkdedölen muahedelere hükümler 
komuştur. O vllkitki dütmanlarımızm 
teşkil edecekleri komisyonlar memleke
timizin muhtelif yerlerinde bulunacaklar 
n Ermenilere zulüm yapını§ alanlan bu 
komis)'Onlar tecziye edecekti. Günün bi· 
rinde ber Türk bir iftiraya ufrıyabilir, 
ve kendi hükümeti ağzım da açamaz, em
laki zaptohınur ve mahküm edilir. 147 
nci maddeye göre Avrupada her hangi 
bir mektepten tahadetname alan Türki
Yeye celir, istediii iıi tutar. Bunun ma
J>aaı da Tü.viyede ciddi bir tahsil ola
~· Oııonanlı hükümeti ı•lııııdetn~~ 
murakabe etmek hakkını haiz değıJ.dı. 
Avrupadan bir kağıt getiren herkes, bu
~":da, kıymetli veya kıymetsiz olsun, h-:r 
ıtı yapacakb. Doktor, &'YUkat, mühendis 
olacaktı. Bu madde bizde maarifi imhaya 
matuftur. 

Ekalliyetlerin hukuku 
148, 149 uncu maddeler burada hulu

nan eknlliyetlere büyük hukuk vermek
tedir. Dini, hnrsi, siyaoi haklar veriyor
du. Hatta darülfünun açm:ık hakkını ha
izdiler. Meseli: Ermeni, Rum, Yahudi 
Darülfünunu açahilecclderdi. Bu hüküm
leri tatbik ebnek i9n her türlü tedbiri 
almakta •emesttiler. Onlar her itimize 
kantabilecelderdi. Bu son maddeler mıı
cibinc:e, ber türlü müdahale yapacaklar
dı. 

Muahedenin askeri kıamı 
Beşinci kısım, askeri hükümleri ihtlTa 

eder: Buna göre bize paditMıı muhafa
za için 700 kiti, jandanna 35 bin, takviye ... 

latası 15 bin kiti veriliyordu. Jandanna- (Batı 1 ·inei sayıfada) 
ıım topu yoktu. Bunlar "Lejiyon" deni- Ya ıröre tebdili bu inlulihm faydalarını 
len kıtaya aynlmrşt.ır. Azami 4 lejiyon pek çok arttıracaktır. 
olacak, her biri muayyen bir mıntakada Bunun için mevcut para aistemiıni· 
ifayi vRzife edecekti. Yüzde on on bet zi taml\men tebdil etmek lazım değil· 
nisbetinde ecnebi zabitler bulunacaktı. diL Yalnız para vahidimiı:in yüzde 

Her mmtakada ecnebi zabitler ayni takisDni yüz parçada birine santim İs· 
devletten olacaktır. Binaenaleyh memle- mi verilmesi IAznndır. Ve tabii o va
ket esasen dört kıa:na aynhruttır:Boğaz- kit 100 santimden mürekkep olan bu 
Jar rnıntaka<Jı, ltaly~ Fransız mıntaka- para vahidimizle yeni bir isim verile-
••·. Ve gayet tabii idi ki her mıntakada ceklir. Yani kuruş yerine 100 aantim-
hu devletlerin zabitleri olacaktı. • lik ikame edilecektir. 40 para hiç b,r 

Dördüncü mıntaka ise bırakıhmttı. Bi- ,ek'lde atari ölçüleri kıymetlendir -
la!ıare, Amerika marnla isterse ona veri-

1 
mNııektedir. Yeni ıekilde 100 kuru§ 

lecekti. 15 kitili.k te bir muavin kıta var- 40 tane 100 santimlil<ten mürekkep ola-
dı. Bu kıtaya 225 mitralyöz, 75 dağ to- caktır." 
pu verilmişti. Bu krtalardaki aıkerler üc- Hakkı Nezihi Beyin bu teklifi ik • 
retli askerler olacak, mecburi hizmet t;sadi mahafilde büyük bir al.ika uyan 
kalkacak, en aıağı 12 sene hizmet ede- dnnııştı. Filhakika yeni ölçülerle alı· 
cekti. Bunun sebebi de askeri talim gö- nan ve satılan bir metam kıymetini 
ren insanları azaltmakb. bugünkü para siıtemimizin imkinlarr 

Harp gemi•İ olarak ta (600) tondan dahilinde tam ve kolıcy bir şekilde he 
aşağı gemiler bırakılıyordu. Yani ıirket sap etmeğe imkan yoktur. Sonra kıy • 
vapurları bırakılıyordu. Memleket için- metler zihnen de bulunamadığı için 
de silah taşıyacak adamlar, poliıler, or- daimi biır çetvele ihtiyaç görülmekte • 
man bekçileri, gümrük muhafızları ecne- dir. Bilhassa maıf ve çeyrek kilolar lıa 
bi kontroluna geçiyordu. Bunlarda da ricindeki gramlann kıymetini bulmak 
yüzde on bet ecnebi zabit olacaktı. Her için ayn ameliyelere ihtiyaç !ıasıl ol-
mmtakada, o mıntakayı işgal eden dev- maktadır .• 
!etin zabitleri bulunacaktı. Hülİlaa ecne- ---------<~------
biler her türlü imtiyaza sahiptiler. Bi
zim için as.lı:eri tayyare, tahkiırıat mem
nu idi. Bütiin bu askeri hükümleri tat
bik için ecnebilerden havai, bahri, askeri 
komisyonlar teıekkül ebniıti. Mürakabe, 
bu komisyonlara aitt1. Oımanh devle
tinde, belki bir Harbiye Nazın buluna
c•tı. Fakat hakikatte askeri kuvvetle
rimizin kumandam ecnebiler olacaktı. 

216 ncı madde ise riyakirane bir suret
te hami devam ettirir. Buna göre müta
rekenin 7, 10, 12, 13 ve 24 üncü madde
leri ipka edilmiıtir. Bu maddelere göre, 
bizimle sulh akdedenler, isteılilı:leri yer· 
leri iatedikleri vakit, lüzum gördükleri 
zaman işgal edebileceklerdir. 

Seıır'in mali hükümleri 
6 ncı kısım haıı> esirlerine aittir. Bun

dan bahsetmiyeceii%. 
7 nci kısım cezalardan bahseder. Bir 

ecnebi devlet tebaasına zarar veren her 
Türkü, cezalandıraaıklardır. 

8 inci duım mali lrükiiınlerden bahse• 
der. Bu knırun b11Jmda elenir ki: "Tür
kiye müttefftlere sonsuz zararlar ika et
miytir. Bunlan almak için Türkiyenin 
serveti yoktur. Binaenaleyh mali kaUan
ma için bir komiay<>n tetekkül edecekti. 
Bu hüküm, evvelkilerle. alaya benzer. 
Bu komisyonun vazife ve salahiyetleri 
ıunlardır: Türk bütçesini tanzim edecek
tir, maliye miifettitliği bu komisyona 
merbut olacaktır. Tiirkiyeddtl paranın 
cina ve miktanm, düyunu umumiye ve 
Oaınanlı ~ 1n!taaile beraber bu iıleri ya
pacaktır, lıükiimet koım.yon müsaade 
"."-de• bir fey yapaınıyacak, bütün Ta· 
rıılat lrom.iayon anrinde olacaktır. v an
dat §Öyle ıarfolacaktı: Evvela düyunu 
umumiyeye, komisyon masrafı, Türkiye 
dahilinde kalacak müttefik askerlerin 
masrafı, Osmanlı kalacak yerlerde müta
rekenin aktioden sulhun imzasına kadar 
ı~üttefik ordulanrun mınrafı, (mesela Su 
nyeyi evveli lngilizler, oonra Fransızlar 
itıal etınitti. lngiliz masrafını biz öde
yecektik,) harpte müttefik tebaanın za
rarlanru verecektik .. 

Bunlardan kalan kısnn Türkiyeye ıar
folunacaktı. Müttefikler, isterlerse Tür
kiyeyi hiç bütçesiz bırakabilirler, veya 
ona mütemadiyen istikrazla para verilir
di. Bütün evvelki istikrazlar keen - lem 
yekün addediliyordu. Bu suretle dahili 
istikraz meselesinde Türlı:ler, Türk hü
kümctine karıı itimatsız bir hale geliyor
du. Türkiye dahilinde her türlü imtiyaz 
vermek salahiyeti bu komisyona aittir. 
Onun bütün varidatını yavaı ya.vat dü
yunu umumiye cibayet edecekti. Zaten 
o 2amana kadar bazı varidab doğrudan 
doğruya düyunu umumiye talnil ediyor
du. Gümrük tarifeleri bu komisyon ta
rafından yapıtacaktı. Gümrük müdiri u
mumioi de bu komisyon tarafından tayin 
edilecekti. 

Bu hüküırilerin hepsi Osmanlı idaresi
ni bir tnüstem!el<e yapmııtı. Mesela Kon
go glbi .•. 

Muahedenin 9 uncu kısmı iktııacli hü
kümleri havidir: En mitbim maddesi bü
!'i~ müttefik t"!'>aası kıopitülisyonl.:..dan 
ısttfade. edecd<tı. Bunlar vergi vermiye
ce.~le~. Evvel~ bir maddeye göre, her 
Türk bir ecnebı. tebaasına geçebi!U, de
miştim. Bu vazıyette kimse Osmanlı te
baası kalmıyacaktı. Çünkü vergi verm~k
ten kurtulacaktı. Bu suretle Osmanlı dev 
!eti dağılacaıkb. 

"Scvr" muahedesinin ehemmiyetli mad 
deleri bunlardır. H ülisa edersek: Türk 
vatam parça 'parça oluyor. Tür4< hakimi
)'eti kalnuyor, ...,.t,eri kuvvetleri sıfıra 
yakın bir dereceye indiriliyor. Türk teba
ası kalmak, en acizlerin kan olacaktır. 
~erkes ecnebi tebaa~• olacakbr. Çiinkü 
bir çok menfaat ırösteriliyor. 

Artık bir Türk hükUmeti 
kalmı;yordu 

Artrl< bir Tüne devleti ve Tiid< mille
ti kalmryacaktı. Zaten gaye bu idi. A
oıırlardan heri, bütün dünya:yı korkutan 
Türk milleti ortadan kalkacaktır. Bunu 
her Türk anlaıruttır. 

Şimdi hatıra bir sual geliyor: 
.A~a bunu, o zamanki padiıah n hü

kumet< de anladılar mı? Babıali evrakı 
frarış~rdınca anh:.dıtdan görülür. Muıl' 
hedenın tatbikinden 6 ı;ıün sonra 11 ma-

Bir kaç nokta 
( Baıı 1 inci aahifede) 

maktadır. 
Şirketler komioerinin aalahiyeti i -

se, senelerden beri tecdit edilmittir. Ko 
miserliğe ait itlerden bir knmı beledi 
ye fen heyetince ifa edilmektedir. 

Cevdet Kerim Beyin tenkitlerine 
ancak.Muhittin Beyin Ankaradan av· 
detinde cevap verebileceği de ilave e
diliyor. 

Bugün Mecliste ne
ler görüşülecek? 

(Ba§İ .1 ~ci sah~fe_de) .. 
namesinin yedincı maddeanm tefaınne 
dair Baıveki.let tezkerffİ Ye bütçe encü
meni maız:bataıı, 

3 - htanbul Onivenitesinde çalıştı
nlacak ecnebi mütebırssıslarla akdoluna
cak mukavelelere dair kanun Iİlyib- ve 
maarif ve bütçe encümenleri nıubatala· 
rı, 

4 - Tüd<iye Cümlıuriyeti ile Fransa 
bUkümeti araamda TürCôye - Suriye hu· 
dudu üzerind.t.i demiryollanmn itlet
mesi tarzına clalr *dedilen mukaveleajn 
tasdiki hakkındaki kanun li.yilıası ve ha.
riciye ..., nııf"ıa ~nleri mubatalan, 

5 - Din ve millet b107Tamlarile bun· 
lara td<addiim eden arife günlerinde gön
derilen ve matbu evr* sayılan kartvizit
lere HiıaJialımer pulu y111nttınlmıık icap 
edip etmiyeceğinin tayini baldunda Ba,. 
vekalet te:ıkereti ..., ııafia encümeni maz
batası, 

6 - Evbf umınn müdürlüğünce bazı 
intaat için taablıiit akdi mezuniyetine 
dair olan kanunun birinci maddesine bir 
l<elime ilivMİııe ..., kanun hükümlerinin 
1933 senesi niluıyetine kadar uzatıhnaaı
na dair kanun liı,iha1t ve bütçe encllme
ni mazbatası. 

yuta, Tevfik Paıa P;rİaten Damal Feri
de bir mektup yazıyor. Tevfik Pa1a0 bu 
mektubunda memleketin bir müstemleke 
olduğunu ya~ıyor. Bu muahede imzala
namaz, diyor. Osmanlı heyeti murahha
sası, muahede prtlanna karşı padip.ha 
bir muhtıra tevdi etmiıtir. Şikayetlerde 
bulunuyorlar. l•tanbul bile Tüririye e
linde değiJ.dir, deniyor. Boğazlar komis• 
yonunun padiıah kuvvetinin fevkinde 
olduğu işaret ediliyor. Türk hakimiyeti
nin kalmadığı yazılıyor. Türk devleti ka
lamaz, diyorlar. Madem ki Osmanlı ri
cali bu ııatırlan yazıyorlar, akla şu ge. 
lir: Osmanlı hükümeti, Ankarada teşek
kül eden milli hükiimetle teıriki mesai 
etmelidir, yardnn etınelidir. Eğer yardım 
edemiyorlarsa, onlan rahat bırakmalıdır. 
Halbuki padiJllb ve hükiimeti aksini yaı>
tılar. Bu sıralarda halifeciler Anadolu
da en çok t.ı.rikit yçmıılardır. Kuvayi 
inzibatiye o zamanlarda çok çabımııtu. 
26 hazirıuıda, yani Yunan taarruzundan 
4 gün oonra. Damat Ferit Pariste idi. 
Sadrazam vekili Şebraliım Dürrü Zade 
Damat Feride bir fifre çekiyor. lzm;tteki 
milli kuvvetlerin konılduğunu yazıyor. 
"Omerli" tanıimda milli çetelerin ten
kil edildiğiai 9Öylüyor. Bundan bir nıüd
det sonra kuvıryi Uızibatiye lağvedilmiş
tir. 1 naan zanneder ki artık milli kuvvet 
!ere taarruzdan vazgeçtiler. · 

Sevr muıııhedeai askere, hal-
ka okunarak mücadeledeki gayret • 
leri ftrlınhnıfbr. Bu muahede ile bütün 
milletin harp ıevkini artırmıtlardır. Bu 
bizim için kolaylık olmuıtur.., 

Hikmet Beyin dünkü deni bur.da hit
mi:ıtir. Bu ... fllll ealı:i Adliye Vekili Mah 
mut Esat Bey dersine devam edecektir. 

Mahmut Esat Bey geliyor 
ANKARA, 18 (A. A.) - lzmir meb'

usu Mahmut Esat Bey lstaııbul Univer
aiteai ;..ıoıa,, küraiisünde pazar ve pazal'
~i pnleri konferanslanna de..ıım için 
bu akşmn latanhula hareket etmiıtir. 

Mahmut Esat Bey bu konferansların
da mütar•e devrini tetrih edecek ve Sı
va• ve Erzurum kongrelerini anlatmak 
suretile Tüıi< ihtilal tarihinin izahına 
~recektir. 

Trakya umumi müfettişliği 

yet 

(Başi 1 inci sahifede) 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Trakya heyeti bu sabah şehrimize geldi. 
Reisicümhur hazretleri tarafından kabul edilecektir. 

HUSUSi İDARELER 

He-

. ANKARA, 18 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti belediyeler kanununun, be
ledıye birlikleri faslındaki hususi idarelerin de birlik yapabilecekleri hükmüne 
istinaden ikinci umumi müfettişlik hususi idareler birliği nizamname projesini 
hazırlamıştır. 

Projeye nazaran Edirne, Çanakkale , Krrklareli, Tekirdağı vilayetleri mec
lisi umumileri tarafından intihap edilecek ikişer zattan mtirekkep bir hususi ida
reler birliği teşkil edilecektir. Birliğin merkezi Edime olacakbr. Ve heyet em
rine hususi idareler büt~eleri fcvkaLlide tahsisatlar verilecektir. 

Heyet vilayet hududu nazarı itibara almadan Trakyarun imarına çalıııacak
tır. Hususi idareler ise bütçelerile vilayetler dahilindeki faaliyetlerine devam 
edeceklerdir. 

Trakr~ umumr müfettişliği nisan birinde faaliyete geçecektir. 
Meclııın yarınki içtima ruzname•ine Trakya umumi müfettişliğinin maq ve 

masrafları hakkındaki kanun lavilı.o.sı ve bütce encümeni mazbatası da vardır. 

7 

Matbualar hakkında Mec
lise bir layiha veridi 

Paralı ve parasız neşriyattan 7 nushası 
Maarif vekaletine verilecek 

ANl \ AA, 18 (Te!efonla) - Matbu- j 
aları toplama hakkında Maarif V ckale
tince hazırlanan kanun layiha11nı hükü- ı 
met meclise vermittir. Bu lılyihaya göre 
1 kanunusani 934 tarihinden itibaren 
Türkiye dahilinde paralı ve parasız yapı
lan netriyattan 7 niiıbHı Maarif V eka
leti emrine verilecektir. 

Matbaalar ıimdiye kadar olduğu gi
bi, gene, bun1aNlan ayrı olarak birer nÜS· 
hasını bulundukları mahallin en büyük 
mülkiye memuruna ve C. müddeiumumi
ıine verecektir. 

Vek&lete Yerilecek neıri)'at ıunlardır: 
Bilıimum ı;ıazeteler, ajana tebliğleri, 

mecmualar, kitaplar, rişaleler, tah&il tez
leri, haritalar, athôolar, tablolar, gravür
ler, resimler, planlar, krokiler, destan ve 
ıarkı mecmualan, musiki notaları, tiyat
ro piyealeri, cenıiyet ve sergilerin netre
dilen raporları, her nevi kataloglar, tak
vimler, yıl1*1ar, ,Yanda ve muhtıralar ve 
umumiyetle meml<Aretin kültiir haya.tile 
alakadar diğer bu g;bi eserler ••• 

Bu eserler bası)dıklanıu mütealup en 
kısa bir zamanda Maarif Vekaletine veri· 
lecektir. Hükiimet9'1 mahrem hususa!& 
ait neıriyat hariç olmak üzere diğer ne
vi neıriyat için de matbaalar bu u9Ule 
riayet edecelderdir. 

Tüı4Uyede mütem$kin hıılı:itô ve hük
mi ıahıalar tarafından Türkiyede nefre
dilmek üzere ecnebi memleketlerde baotı· 
nlarak Tü~ ithal edilen eserler de 
bu kanun hükmüne tabi tutulacaktır. 

Bastınlıldan kitaplan ve aaireyi ilk on 
beş gün içinde vermiyenler hakkında 
Maarif V ek&letirun talm.i üzerine 50 li
ra ağır para ceza11 hükmolunabilecektir. 

Ticaret itleri umum müdürlüğünden: 

Ve verilecek nüshl\larm bedeli tazmin et
tirilecektir. 

Forma forma neıredilenler, neşredil
dikçe verilecd<tir. Tevdi mechuriyetin
den miiotesna tutulan mecmualar ıunlar
dır: 

Reomi dairelerde cetveller, defterler, 
malcbuzlar, formüller, batlıklı kağıt ve 
zarflar ıribi hizmet evrakı. Ticarethane
lere, fİr'ketlere, fabrikalara mahıus hri
feler, etiketler, faturalar ve ıair defterler, 
afitler, proapektiller, bir aan'at kıymeti
ni haiz diğer matbualar, davet tezkerele
ri, kartvizitler, adres ve ilan kart lan, 
haılırklı mektup kağıt ve zarfları, lokan
talara mahsus yeınd< füteleri gibi şalıai 
matbualar, her nevi bilet, tahTili.t, hisse 
senetleri, pullar, umumiyetle nakli evrak 
müstesna tutulacaktıT. 

Tadilen veya aynen tekrar tabolunan 
ve batta kabı değif"ll eserlerin dahi tek
rar verilmesi mec:buAdir. Verilen nüsha· 
lar satışa s*anJanlann ayni olacaktır. 

ATINA SEYAHATi 
" E R Z U R U M " vapuru 22 

Mart 934·Pertembe günü saat 18 • 
de Galata Rıhtımından doğru 

P I R E 'ye hareket edecektir. 
Fiyatlarda fevkalade tenzilat. 

" N A K " seyahat ve T uriım 
acentahğma müracaat. Galata, 
Rıhtmı caddesi 7. Tel. 43126. 

1605 

30 l!cinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçil edilmit olan ec
nebi ıirketlerinden ,(Nitkivist ve Halın - Nydqvist et Holm) Anonim ıi.rketinin 

Türkiye umumi vekillerinden Mösyö P. Kampmann bu kere müracaatla haiz ol

duğu aaliolıiyete binaen kendisinin gaybubeti esnasında yerine ıirket namına ya
pacağı iılenlen doğacak davalarda bü tün mahkemelerde dua eden, edilen ve 

üçüncü ıahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere firket müdürü Mösyö S. Malm
b....g'u vekil tayin ettiğini bildirmit ve lazım ırelen vesikayı vermiıtir. Keyfiyeô 
kanuni hükümlere uyı;ıun görülmüt olmakla ilan olunur. . (14633) 

• 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıtat için on yedi kalem saraç malzem~si 22 
Mart 934 Perşembe gÜnÜ saat 11 den 12 ye kadar pazarlık
la satm alınacaktır. Talipleri şeraiti ve malzemenin cins ve 
nev'ini anlamak üzere her gün ve pazarlığa iştirak için mc~ -
kôr gÜnün muayyen saatında Komisyonumuza gelmde.-i rı • 
ca olunur. "1269,, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünde:.ı: 
Ayasağa çiftliği dahilinde 199 hektar terbiindeki kanlı kn

vak arazisi; mevcut eski mandıra yıkılarak yerine keş"fnu
mesine göre kiracı tarafından 1494 lira 55 kurul[ sarfile yeni 
bir mandıra yaptırılmak §ar tile yedi sene n:üddet ve s::revi 
400 lira bedel üzerinden 8-4-934 Pazar günü s3at 14 te 
kiralanacaktır. isteklilerin ve malfunat almak istiyenlerin ı:::ey 
akçelerile müracaatları. (M) "1040" 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
20 Mart 934 Salı Gününden itibaren 

- 1 - Y alna: Köprü . Kadıköy - Haydarpaşa Vapur· 
larmın hareket tarifesi değişecektir. Yeni tarife iskelelere asıl
mıştır. 

2 - Yalovaya kadar giden (104) No. lu Ada seferi 
Köprüde nsaat 8,50 de Kadıköyünden 9,10 da kalkacaktır. 

(1195) 1528i 

Türk - Bulgar Müttehit Vapurları 
Y elkencizade • Bulgar Seyrisefain Şirketi 
• • 

ispanya- Fransa-ita/ya HATTI 
Birinci sınıf Lüks ve Beynelmilel tehadetnameyi haiz 

ERZURUM VAUPRU 
22 MTRA PERŞEMBE 

günü Karadeni:zden gelerek ayni gün lstanbuldan "V ALENSIA, BAR 
SELON, MARSIL YA, CENOVA,. limanlarına 1,2,3, üncü ıınıf yolcu
larla etyayi ticariye alarak hareket edecektir. Fiatler son derece mu
tedildir. 

Tafsilat için Sirk~ide Yelkencizade acentalığına Tel. 21515 ve 

Galatada Rıhtım hanında Bulgar Seyriıefain acentalığma müracaat. 
Tel: 42779 (14494) 

lstanbul Asliye Beıinci Hukuk Mah 

kemeıinden: Behiye ve Hasibe ve Ha

fize hanımlarla lbrahim Naim Bey tara 

fından k....., Yani veledi latam aleyhi· 

ne ikame olunan davadan dolayı muma

ileyh Yani Ef. Y unanistanda olup ika

metgahı meçhul bulunduğu anJaıılmıt 

ve bennucibi talep bir ay müddetle ila

nen tebligıit icrasına karar verilmit ve 

emri tahkikatın 25-4-934 tarihine mü • 

aadif çarpmha gıinü s:.at 14 te tayin 

lalmmıı olduğundan yevm ve vakti mez 

kürda mahkemede hazır bulunması lü

zumu beyan ve aksi halde hakkında g•

yaben muamele icra olunacağı tebliğ ma 

kamına kaim olmak üzere iliin olunur. 
(14627) 

• 

Kartal sulh hakimliğinden: Salih ça
vuı ve Maz)ume hanımın ıayian ve mÜt· 

tereken uhtei tıuarruflannda bulunan 
Kuulda Meydan sokağında kain iki kat• 

tan ibaret bir avlu ve bir sofa ile iki o
dadan ibaret bir bap hanenin ıuyuun i

zalesi zunrunda satılması mukarrer oldu
ğundan talip olanların 25-4-934 tari • 
hine müaadif çaqamha günü saat 15 te 
kıymeti muhanunenesi olan 300 liranın 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe
sile Kartal sulh mahkemeıine müracaat 

etmeleri ve tarihi mezkürda verilen be
del yüzde yetmiı beşini bulınazsa 15 

ı;ıün daha temdit edilerek on beıinci gü 
nü ayni saatte en çok arttırana ihale e
dileceği ve prtnamesinin tarihi ilandan 
itibaren her rün .,örülebileceii il&n olu. 

nur. (14661) 
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Onu senelerden beri tanır, a!lrılarda ve •c>Ouk 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz: \ 
EB markasının tekeffül ettilji ASPiRiN, sizi bun- -

dan sonra dahi memnun edecektir, 

ŞCHAUBRADYOLARI 
BlitOn dOnyaca teıuam•t olan 

Ş h b Fadrika11 en müşklllpesent Radyo c au meraklılarını memnun etmek için 

Model 
Bu sene 3 yeni model 

Velt Sllper 34 çıkarmıştır. Fiıtlannın ucuzluğuna rağmen verdikleri netice 
18 • 2000 met- Harikuli.dedlr. Radyo almadan 

reye katlar blltlln ŞCHA UB Makinesini t•crlibe ediniz. Ba 
istuyonlan alma makiae ile diinyanın her bir 
ba8aa11 b0ylkt6r tarafını dinleyabilir.Iai:ı. Tediyatta kolayhk yapılır. 

Fiah 330 Ura Pqin tediyede hususi lıkonto 
Model Beli 2 Satıı yeri • RİKARDO LEvl Saltan 

18-2.GOO -traye Hamam • Havuı!u han No. 9 - 11 
kadar ah~ .. 11!11!'111!111 .. 1111!111!111!111 .... ~ ............. ı ... 

Halk modeli 200 - :.wOO metreye kadar alır. 
Flab 200 lira Fiatı 120 liradır 13932 1356 

~Parasız 
Büyük Bir Tali Müsabakası 

Temsah Elektrikiye Türk Anonim şirketi 

SAT İ E 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müım 

terileri arasında parasız büyük bir . 
tali müsabakası hazırlanmıştır. 

1 nciikramiye-Bir soğutma makinesi kıymeti 4251ira 
2 ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 

,, - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
,, ,, - Bir masaj makinesi ,, 65 ,, 

5 nci ,, - Bir elektrik fınnı " 50 ,, 

Bu eıya, Taksim'deki daimi elektrik 
Sergisinde gösterilmektedir. 

Mlluhakaya iıtirak etmek içla Elektrik Şirketi abonelcrinia mez
kür nrgiye doğrudan doğruya kendilerinin ıitmeleri ve musaba
kaya dair bir mektubu• iliıik baiuaduiu Elektrik makbuzunu 
ı&ıtererek namaraaını kaydetmeleri lazımdır. (14322) 1480 

Nafıa Vekaletinden: 
Irmak· Filyos hattının Irmaktan itibaren (186+ 000) 

(228+ 500) üncü kilometreleri arasında bulunan Irmak 10 un 
cu kısım inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 2-4-934 tarihine müsadif Pazarte:ı.i günü saat 15 te 
Ankarada Nafia Vekaleti müs teşarlılı; makamında İcra edile-

. cektir. Taliplerin cari seneye mahsus ticaret odası vesikası ve 
teminatı mtj'Valckatelerile birlikte aynı gün ve saatte komis
yonda bul/omaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartname 
leri Otuzar lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti Leva 
znn dairesinden tedarik edebilirler. (1108) 1487 

.. 
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Holantse 
Bank·Oni 'N~V~-

Sabık Bahrısefıt._Feıemenk 
Ban kas• 

ıstanbul Şubesi 

Gaıatil Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcı Han 

<ter tOrıO Banka muameıe~ 

erı. Kasaıaı icerı 

UMUMi MOOORLOKıAMSTERO.AM 
6ubelorl ı Am&terdam, euenos Alres, 

lstanbul, Rio de .Janeiro, Santos, Sao p.,.uıo 

H29 

KANAAT KÜTÜPHANESi~ 
Kurban Bayramı için en güzel hediyeler 

hazırlandı: 
BURHAN CAHIT BEYiN: 

İhtiyat Zabiti 
( 50, . citliıi 75-80 ku~ ) 

Cephe Gerisi 
( 50 citliıi 80 kurut ) 

Gurbet Yolcusu 
( 75 citlisi 100 klll'Uf J 

SERMET MUHTAR BEYiN: • 

Harp Zengininin gelini 
( 75 ciltllıi 100 kuruı ) 

SEDAT SİMAVi BEYİN~ 

Fuji- Yama 
Fiyatı 30 kuruştur 

Bu roman klllliyatı tatil zamanlırıada, boı vakitlerde 
uve seve Ye bllyllk alaka ile okuyacakları aık, macera ve 

sergllı:ett romaalarıdır. 

lstanbul. Kanaat Kütüphanesi 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Istanbul Gümrükleri D aireııinde mevcut dahili telefon 
tellerinin eskimiş kısnnlarmın tamir ve tecdidi için 600 me
gonlu ve 2000 metre sahra telefon kablosu müstacelen ve pa· 
zarlıkla mübayaa edilecektir. , 

Talip olanlann 31 Mart 934 tarihine tesadüf eden Cu· 
martesi günü saat 14 te İstanbul ithalat Gümrüğündeki Satın 
alma Komisyonuna gelmeleri. (1088) 1422 

ii;:~~- ;--~==::;-~------~ 
.f:i7ir-i )C,'i-Pik 
Otomobil ve f{ akinist 

Mektebi 
Taksim Cümhuriyet 
abidesi karşısında 

Şoförlere;_yeni ders devresi ni
san iptidasında başlıyacaktır. Müddeti 
üç ay, ücreti 50 liradır. Direksiyon 
talimleri, kolaylık, emniyet ve 

muvaHakıyet temini için çift dıreksiyonlu otomobil üzerinde yaptırılır. !\adın ve 
erkek amatörlere kayıt muamelesi başlamıştır. 

Amatörlere direksiyon talimleri, 20 ders 26 liradır. Talsildı için program isteyiniz 
Telefon: 42508 - ( 14253) 

Kontrol Saatlerinin 

En iyisi DETEKT markalısıdır. 
Büyük Siparişlere bllyük tenzilat 

Saat ma - İstanbul 
gazası E . _ .. 

mınonu Sin ger 
(14524)--

1 lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Bütçe tab'ı 

Belediye bütçesile ona mülhak bütçeler pazarlıkla tabet
tirilecektir. Taliplerin bugünkü 19 - 3 - 934 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü, saat üçte Belediyede Daimi Encümene 
müracaatları. "1276,, 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yeni postane caddesinde Kısantoplo hanının 18 numa

ralı odasında mevcut Tuhafiye eşyası ve Deriler 21-3-934 
Çarşamba günü saat 14 tema lıallinde açık arttırma usulile 
perakende satılacaktır. isteklilerin mahallinde müteşekkil 
komisyona müracaatları. (M) "936" 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

8000 ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakaısası 
31/Mart/934 saat 14 de 

Donanma ihtiyac:ı için 8000 ton rekompoze kömürünün ka
palı zarfla münakasası 31/Mart/934 Cumartesi günü saat 
14 te icra kılınacaktır. Şartnamesini görmelr İsteyenlerin her 
gün münakasasma iştirak edeceklerin dı:ı yevmi mezkiirda Ka 
snnpaşa'da kiin Komisyona müracaatları. (970) 

1341 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. ıı 

928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
885 

Semti 
Eminönü .. 

" .. 
" .. 
" 
" 

Şişli 

Mahallesi 
Ahi Çelebi 

" 
" 
" 
it 

" 
" 
" Mıtrutiyet 

Sokağı 

Zmdan kapı caddesi 
Yemiş iskelesi Limoncu hanı 
Limoncular 
Limon iıkeleıi 
Kantar ocağı 

Limoncular 
Taıçılar 
Limoncular 
İzzet Paşa ve Mehtap 

Emlak Hisseye göre mu-
Ciasi Hissesi Mo sı hammen kıymeti 

Kagir mağaza Tamamı 22 3000 T. L. 
Limoncu hanı va mağazalar 3,312/3456() 42,44,46 36 \5 ,, 
Kaair mağaza ve bodrum 240/1920 45-45/l 3120 ,, 
KAglr mağaza 54/120 58 36)0 ,, 

" 336/468 22 2514 " 
Kigir dllkkan 738720/1477440 35 2217 ,, 
Kagir mağaza, lhtll odalar 3515/103680 4 197 ,, 
Kagir Hane ve mağaza 95040/362880 31,33 2091 ,, 
Kagir apartman ve iki 3/28 5,32 tapu, 9112 ., 
dükkan 32,9,11 kapı ,. 

936 Kumkapı Çadırcı Ahmet çelebi Arapzade Klğir hane 35/120 30 '.100 ,, 
Yukarıda yanlı gayr:menkuUerden 935 ve 936 aıra No. lıları nakten ve açık arlhrma auretile, 885 sıra No. hsı şartnanıesine tcvfiken 

kapalı zarfla ve diğer gayrımenku!ler açık arttırma ıuratile nıkten veya gayrimübadil bonosile satqa çıkarılmıştır. Kıt'i ihaleleri 12/4/934 
Perşembe günü ıaat on beştedir. 

Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi mezkürda saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini ve teklif zarflarını vermeleri lazımdır. 
Şartname bankam ız kapısına asılmışbr. Senei haliye yerıisile vakıf icareleri ve belediye resimleri mü,teriye aittir. (1149) 

Çocukların Sevgilisi 
iş KUMBARASI 

Yavrunuz• vereceğiniz en 

gllzel ve faydalı 

BAYRAM 
hediyesidir 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Banka, ı tarafından tetJdl olunmuftur. İdare meclisi ve mödiirler 
heyeti ve memurlan kimilen Ttirklerden mürekkep yeglne TUrk Sigorta Şirke. 
tidir. TürkiyenJn her tarahnda (200) il geçen acentalarının hep•I TürktUr. TUr
kiyenln en mühim müeıseselerinln vebankalannın ıigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalannı en iyi §eraitle yapar. H&1ar vukuunda zararları •llr'at Te kolayhkla öder. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Karaköy Köpriilıqı 
T.ı.. 42363 - Sirkeci Miihürdanade 

Haa Tel. 22740 

Bartın yolu 
BURSA vapuu 19 Mart PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh
mmdan kalkacaktır. (1258) 

1594 

İzmir sür'at yolu 
GÜLNİHAL vapuru 20 

Mart SALI 11 de Galata Rıhh -
ınından kalkacak doğru İzmire 
gidecek ve dönecektir. (1274) 

Trabzon yolu 
EGE vapuru 20 Mart SALI 

20 de Galata Rıhtımından kalka 

1 
cak. Gidi~te Zonguldak, lnebolu 
Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönütte bunlara ilaveten Sürme 
ne, Orduya uğrayacaktır. (1275) 

Tophanede kain telsiz telgraf 
merkezimizin, 935 senesi bida
yetinde tebdili icabeden cihazı, 
pazarlık suretiyle talibine ihale 
edilecektir. . 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Şartnamesini görmek ve daha 
fazla malumat almak isteyenler 
her gün saat dokuzdan On seki
ze kadar idaremiz levazım Şefli
'ğine müracaat etmelidirler. Pa-

1215 zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gÜ·ı 
nü saat On beşte yapılacaktır· 

1111 (875) 1343 ..._ __ ....__ 


