
Telefon teberru varakaları 
bugünden itibaren dağıtılıyor 
Devlet Demiryollarında yeni 
tarife bugün tatbik ediliyor 

Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Musıolininin, Macaristan
dan alınan yerlere dair mua
hedeler hakkında söylediği 
nutuk heyecanla karşılandı 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 9 uncu sene No. 2913 SALI 20 MART 1934 Tel "• (Müdür: 24318, Yaz.ı İtleri müdürü: 24319. 
ldue •• Matb- : 24310. 

Roma Protokolu ,1111111: .... Doktorlar ve avukatlar ~:1111111~ 
Dört günden beri dünyanın gözleri 

lloına üzerine tmıe$üz etmiş bulunu
Jordu. Mütekabil bir bılmn ziyaretler 
ld<linde Üç hafta devanı eden hazırlık-
1....ı..;. oonnl Avusturya Baıvekili Doll
lıaııs ve Macar Batvekili Gömböt, İtal
h Batvekili ite -gÖriif'l'lek ve orta Av
ıupa hakkında bir karar vennek üzere 
lloınaya gitmiılerdi. Oç gün devam 
eden müzakereden .onra nihayet netice 
•eırni bir tebliğ halinde netredilmiştir. 

= Dün Mecliste hararet~i ~ 
= münakaşalar oldu ; 
- -- -- -
- Bazı hatipler doktor ve avukatların = 

Roma protokolu iomini alan bu itila· 
lın üç mukaveleden ibaret olduğu anla

~ kazançlarına temas ettiler, Maliye -- -
l•lınairtadır: 

ı - Birincisini teşkil eden siyasi mu
~avele ile ltalya, Macariotan ve A"':'s
lıırya Avrupa ıulhunun koruıw_n~ ve .ilr.
hsadiyatınm ini<italı için teıriıkimesaıye 
~rar venniılenlir. Oç. devle!• hem ken
dılerini huauıi bir şd<ilde alakadar eden 
llıeseleler üzerinde, hem de Jnn11ni ma
hiyetteki meselder üzerinde biribirile 

;; vekili cevap verdi -e -
S5 Vergi nasıl tahsil edilecek? -

'etiıare edecektir. 
. 2 - 1 kinci ve üçüncüyü teşkil eden 
İlrtısadi mukavele ile ltalya, Avustur

= ANKARA, 19 (Telefonla) - Büyiik Millet Meclisi bugün Rei" -
_ vekili Refet Beyin riyaaeti altında toplandı ve kazanç vergisi kanunu _ = nun müzakeresine devam edildi. Dünkü toplanbda kanunun 34 üncü = 
:= maddeye kadar müzakeresi yapılmııtır. Mükellefin tayinine dair olan E 
:= dördüncü maddenin müzakeresinde söz alan lzmir mebusu Hüsnü B. E - -:= ıunları söyleınittir: := 

h ve Macariııtan, aralarındaki mübade
ley; geniılendinneğe karar veriyorlar. 
llunu temin edebilmek için de ltalya, 
-'vusturyanın sanayi mamulatma ve 
~acaristanın ziraat mahsullerine rüc

:;:: - Kollektif §İrketler beyanname vermeği tercih ederlerse her = 
E ferik hia&esi ıüabeti dairesinde vergi verir. Fakat bunlar için bu tak :;:: 
5 dirde vergi kaçakçılığının önüne geçilmit olur kanaatjndeyim. 5E = Mazbata muharriri Refik Şevket Bey kanunun hedefi vatanda§ = 
;; (Devamı 5 inci sahifede) . = 

•an vermeği kabul ediyor. Avusturya i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilililli11111111111111111111111iDI11111 lffi •e Macaristan da ltalya mahsullerine 
-Yni rücharu venneği taahhüt ediyor· -
lar. ltalya Macaristanda buğday fiatinin 
düşmesi üzerine Macaristanın uğradığı 
lııüşlriil\eri • halletmek yolunda yardım 
"tadediyor. Triyeste ve Fiume'den de 
.\vusturya ve Macari.tmıa mahreç te
min ediyor. 

Protokollann imzasından 90nra ltal
Ya Batvekili Mussolini bir nutuk söy
l..niıtir ki bu nutuk protolrollarm bir 
Parµ., telakki edilebilir. Binaenaleyh 
Protokollar bu nuı.d.la beraber okun· 
duğu zamandır in Romada vanlan İtİ· 
~n ıümul ve mahiyeti anlaşılmaktadır. 
"1unolini lıalyanm her devletle müna
&el>etıerini ayn ayn izah ederek diyor 
lıi: 

Fransa ile münas<i>etleNle salah var
dır; fakat Fransa ile ltalya araamdaki 
lbeaelelerin biç biri haHedilmemİ!tİr· 

Yugoslavya ile münasebetlerimizde 
daha ziyade salah olabilir. 
Avusturyanın istiklalini garanti ede

~ğiz ve iktıaadiyatıru düzelteceğiz. 
Aslen Macar olan topraklan kaybet

!'bş bulunan Macarntanın emellerini ve 
"teklerini ltalya anlıyor. 

Macaristanın Romanya lehine terkettiği yerlerle Rofhanyanın aynca 
yadan ve Bulgariatandan aldığı yerleri gösterir harita .• 

Siyasi riefice ! 
Ruıya 

-Şimdi protokollar nutuk ile beraber 
111.ünacak olursa, bunlann imzasındaki 

~:::*.ake:!~:!tt-rı:=::~~!T!!"v!~ ltalya Macaristandan alınan 
~. Bunlann halli lazımdır. Yugoslavya 

~i.,:!~~~:"at:~,:ıernriw~:k:.~u:!J::. Yerlerin iadesine taraftar! 
)İz. Macamtana da milli hedeflerini 
lo.ttnin için yaNlıın edeceğiz. 118 l • • d • k • 
"Protokollar, ıiyaıi ve ilrtısadi .o~ak lVI usso ını ıgor ı: Macaristan adalet ve 
~>ere ikiye ayrılmakla beraber, hıç fup-

~r:.::ı-:na:ı,!:ıt~~~:'iiö~~t~- vaitlerin tutulmasını istiyor. ltalya bu noktai 
.. cede gelmi1tir. Çünkü. orta Avrupa. ~azan tutmuştur ve tutmaktadır. Macar mil
llın, hatta yalnız Macanstan ve Avus-
lııryanm ik-.di mü§küllerine çare a- leti kuvvetli bir millettir, mukadderatının daha 
~_,,nCı:en, yalnrz ilrtısadi mülahaza ile 
~et edilmiı asaydı, Romadaki neti· İyİ olmasına layıktır ve bu böyle olacaktır •• 
~e varılacağı kimse tarafından iddia Romada, Avusturya, Macaristan, ı yanın anlamakta olduğunu beyan et 
"dilemez. Bir veya diğer tekilde bir Al- ltalya baıuekilleri tarafmdan im=la miıtir. 
~ teırilr.imeoaisi temin edilmedikçe, nan. protokollardan aonra M. Mussoli Bu aözlerin ifade ettiği mcina çok 
ı_"'1a Avnıpanm ikbsadi müıküUeri ko· rrİn h lir 1ı • k " il ın a a ıtaben irat ettiği nala fumu üdür. ltalyanın bu amal ve me 

Y 'tolay halledilemez. Orta Avrupa Avrupada derin bir heyecan uyandır talibi anlaması demek Macariatanın 
ıiyaseten kime bağlr olursa olsun iktı· 
ııı1len Almanyaya bağlıdır. Garip.tir ki mıfhr. Bu bilhaasa ltalyan Baıvekili evvele;,• yapıl~ olan muahedeleri tek 
._, · 1 l nin Macari11tan hakkında söylediği r~r gozden geçırmegk hususunda va 

acanstan ta ya ile bu konbinezonu so·'-'erden nefet etmelrt d' M M . kı ı~rarlarını tanımak demektir. Fil 
)aı>mak için miizak· -ye • . . ik ~ e ır. • uuo h k ka b . d. k--' l b .. d'- ~·~ lı'"fllllf en, . . h t "A a ı u ıım ıye .... ar yapıa n u 
•ger taraltan da Almanya ile oldukça lını bıt usus a: •lan Macar olan tün tahminlerin aleyhinJ d. ç· k" 

h- 11" b. 1. d 1 e ır. un u 
i.,~u u ır ticaret muahedesi imzala· toprakları e rn en a ınmıı bulunan,. M. Gömböı Romaya l/l·tmeden evvel 
;'"!br. KöW.ük ltil 0

' da "~aad·ı bakım. do. -, "' mu Macaristanın amal ve metalibini ltal (Devamı 2 inci sahifede) 
n Ahnanyaya bağlıdır. 1-=============="====;,,,,======";;;;;;;~== 

'lı,,. O halde Roma protokolunun imzası- y d d•kk t 
c1e ::_;l;~~h:;e.."itrici:..:-. angın avası ı a e 
~ ıulh muaheclelerine ~ı iki ehem-

~etli cereyan ~lirmittir: Muahedele· şayan bı•r saf haya gı•rdı• L Q. devamını temın etmek ve muahede· 
...-ı tadil eım<4<. Kiiçük ltilif Fransa· 
~Q ittilal< şebekeai, hatta Balkan Misa-

~~~~/e~i::"R'~~~to1!.~.!.':!'~1b;! Demir kapıların kapanmaması ve 
~ ta<lile taraftar, bir. tarafı da aleyh. b • d k l 
~~~!~~y: . .li~!t'i.c:;~aı!'.~:- enzın eposunun urları ması 
~:~~~m:~aıı';~:ı~~~~~~~:y:~ endişesi mi adliye sarayını yaktı? 
ıı,,, "'Y•ıi ~ if<tısadı ıstiklalinı kef.,let 
~hna alan Genevre protokoluna F...,nsa "İtfaiye vesaitİnİD bolluğu maksada kafi gelmemiştir,, 
ı. ~ar taraltardır. Bunun içindir ki ne 
~~ aleyhtar olan Küçük itilaf devlet. 35 ~ahitten 20 si tlün dinlendi 
'rıni, ne de ıa.lile taraitar olan Alman. 

,,,°'3'1 ınem. nun e~r •• Ancalı:. ıı.. IZMIT, 19 (Telefon - ~~ 
"-..U devletin lik la) - Bugün lıtanbul 
' nıyetsizlik her a . a ve adliye yaqını ıuçlula • 
~ ıılaatine göre derece derecedir. En 
ı.; trı-.ıun olan Romanya ve Yugos- l'llun mulıakemeaine bat / 
ı.~adır. Çünkü yeni kombinezonun ~~·· Vekil Hikmet ve ( fı 
"'<lıl · ı al"--~ ed M urı Beyler mahkeme • ,..- . .,.". ı.._. -eı tarafı on an -•r er. a· d h 
~"'l&tanm hudutları deiiıecek olursa e . azır bulundular. 3S i 
'd~ İlci devlet aleyhine değiımesi icap ~ıtten Yirmisi dinlen • 
~ D' • aft Çek 1 ak dı. Muhakeme saat on 

)• . . ıger tar an os ov . ya al!ıda baıllldı. Saat yir-to Qı kombinezonun tadiı kabul etmıyen d b 
t l>lıeoine teıadüf ettiğinden o kadar ~ e itti. Şahitlerden 
~n; ınemnun değildir. Balakis kombi- bırkaçı adliye yangının 
~0nun A vuıturyayı Alman yaya ilti- aol taraf merdivenlerin
~ıı meneden cepheai kendi sisaseti- den. çı~t~ğını, itfaiye gru 
~~~k uygundur. Fransa Yugoslavya ve pu .~ın lanail Efendi 
t.,j."•nya bakmımdan gayri memnun, sekızı kırkta Yangımn Adliye yangınının Üç baflıca maznanu ..• 
r~ 0 •1ovakya balonundan memnundur. F~t_ih itfaiyesine haber verildiği, se - iye müdürü müddeiumumiye haber 
)e h orta Avrupadaki vaziyetini takvi- ~zı k~r~ bette yangm mahalline gel- verdiğini vali ve polis müdürü ve müd 
c:~.e~inden de endişe ediyor. dıklerını, yangını söndürmenin imkiru deiuıııuıııi Kenan Beyin benzin depo-
~~ r\iluyor ki Roma protokolu Avru- bulunmadığını söyledi. Makine mü ıile uğrattıkalnnı, kendisinin henzin 
)~t h.rpten beri devam edip giden si· hendiıi Nüzhet Bey de saat dokuzda deposunun yanmıyacağmı bildirdiği • 
~i 'ı' cereyanlarını ortadan yararak ye· nı· buna rag"men b ·k· h tum • yangın yerine geldiği zaman sol taraf • . uraya ı ı or 
~. h ceptı., meydana getirmiştir. Bunun b. verildiğini ve Adliye binaaı içindeki 
~ .... !(erkesi? a;z: çok aleyhinde olması· manm tamamile yanmıı olduğunu, a demir kapılar kapanmıf ofsaydı yan-
~ uvvetı de buna karşı müttehit bir ğır _ceza kramma geçtiğini, itfaiye ve.. gının aağ. tarafına geçmesi imkiru o .. 
~e 1teılril edilememesidir. Bakalım ..&itinin .çok olmasına rağmen bir İf lamıyacağı ve binanın bu suretle kur 
"•a;.,l a bu Yeni kombinezonun iki cep· ..-görmediklerini, aağ taraftaki adliye ıulacağıru söyledi. 

" han"'•ı· kuvvetlenecek. _.:_ 1 k. rt' l · h. t t •- ...,.ya annnı u an masına ızme e Muhakeme diğer tahitleri dinlemek 
Ahmet ŞOKRO tiğini, dosyaları kurtarmak için itfa- üzere yarına bırakıhnıttır •. 

,. 
~ ). 

Mahmut Esat Bey dün 
dersine devam etti 

{ 
:-. 

~ . 

,. 
,.. 

ı Osmanlı Türkleri akalligetlere nasil 
baktılar, nasıl mukabele gördüler? 

Türk hava 
Filosu un istik
baline hazır /ık 

ATlNA, 19 (Milliyet) - Hava kuv
vetleri erkaniha.--biyesi, 25 martt•ki Yu
nan Cümhuriye!inin onuncu yıl bayra
mına ittirak etı!>ek üzere gelecek olan 
bet Türk tayyaresinin istilr.bali için la· 
zımgelen emirleri bugiin vermittir. Ayın 
yirmiıinde T toy hava karargahında 
"Frey" tipinde iki filo ve 'Brege' tipin
de . 5 tayyare hazır bulunacak ve Türk 
tayyarelerinin Jzmirden uçtuklarına da
ir haber ııelir ııelmez istikbal için hava
lanacaldardır. Faler üssülharekeıine ınen 

(Devamı 2 inci sahifede) 1 

Başvekil 
Kürsüde 

İlk derse büyük bir 
ehemmiyet veriliyor 

Bıııvekil lamel PQftı Hazretleri An 
karada tuia edilen inkılap tarihi em: 
titüsünde bu ak§am ilk dersi verecek 
ferdir. Baıvehil Paşanın dersini dinle
mek üezre ıehrimizdeki mekteplerde 
rıe Universitede alıcı radyo teaisatı ya 
pılmııtır. 

Derslere de98Jn edecekler 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Hal

kevinde yann baıhyacak olan İnkı
lap penıtitüıü derslerine devam ede 
cek talebelere dühuliye kartları dağı 
tılmıştır. Halkevi müsamere salonu lo 
calar da. dahil olmak Üzere ancak 
650 kiti aldıjimdan t ... hacüme mani 
olmak ve ir.l:izamı lemin etmek mak
sadile bazı tertibat alınını,tır. Der& 
!ere devam edecek olan hukuk ve zi -
raat fakültelerile Gazi terbiye ensti. 
tüıü, Gazi lisesi erkek ve kız lisele
rile ticaret lisesi aon ımıf talebesi ye 
kilnu üçyüzü bulmaktadır. 50 lise mu 
alliıni, 50 ilk metep muallimi de ders 
!eri takip edecektir . 

Baıvekil ismet Paıanm vereceği ilk 
,derse büyiik bir eheıruniyet atfedil • 
mektedir. 

Mahmut 
dersini 

Esat 
tehir 

Bey 
etti 

Bugiin saat on :reeli buçukta Baı
Yekil ismet Pata Hazretleri Ankara. 
da Halkevinde lnkılap deni •erece 
ğinden radyoda inkılap enstitüsü pro 
fesörü Mahmut Eaat Bey bu derai 
bizzat dinlemek ve talebenin de ayni 
ıuretle İ&tif,.deıine imkin vermek Ü 
zere denini çarıambaya tehir etmit 
tir. 

Müracaat 
Müddeti bitti 
Bugünden itibaren tas
fiye işlerile uğrqılacak 
Muhtelit mübadele komiayonu Türk 

murahhaa heyeti reisi Şevki Bey dün 
sabah Ankaradan fsta.nbula gelıniıtir. 
Şevki Bey ayni zamanda Türkiyenin 
Sofya &efir\iğine de tayin edibnİftir. 
Komisyonun lağvma ancak yedi ay 
blmıı olduğundan Şevki Bey, o za• 
mana kadar komiıyondaki Tazifeai -
ni muhafaza edecektir. Şeni Bey ııi 
hayet bir aya kadar Sofyayıı gidecek 
tir. Flllaıt araaıra latanbııla ıeleret< 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Çocuklarımızı 
Nasıl 
Okutabiliriz? 
Bütün mütelek
kirlerimizi, mu
allim ve fOCUk ,,.. 

babalarını ala
kadar eden bu 
anketimiz de
vam ediyor. 

Bugün de mual 
lim Ahmet Halit 
Beyin bir çok 
tetbirler tavsiye 
eden fikirlerini 
nepediyoruz. • 

l 

I 

"Zavallı Vilson bilmedi ve anlamadı ki, silahın, 
süngünün, haysiyet ve şerefin müdafaa edeme
diği hakları, onun Vaşingtonun mezarı önünde 

vazettiği prensipler kurtaramaz. ,, 

"Türk milleti kadın, er kek, çolu k çocuk ba§mda duran 
Büyük Şefi ile, Gazi ile tek bir kaya parçası gibi 
yıldırunlı fırtınalar içinde dimdik ayakta d_urd~. Ve her 
dalga bu kayanın eteklerinde parça parça oldu.,, 

Eski Adliye vekiH 
Mahmut Esat Bey dün 
ak§&ID inkılap tarihi ens • 
titüsünde derslerine de- 1 
vam etmittir. Mahmut 
Eaat Beyin dünkü dersi 
çok hararetli olmuf, ha
tip ''1>irkaç defa uzun u- ı 
zun alkrşlanmıf, "yaıa" 
aada]arile konferana ••· 
!onu çınlamııtır. Oniver• 
ıite ııençliiinin bu le • 
zahürab Mahmut F.aat 
Beyi daha ziyade ÇO§tur 
mut. ve hatip gençliğe 
hitap ederek milliyet bah 
sine dair çok kuvvetli 
sözler söyleıniıtir. Mah
mut Esat Beyin dün ak
tam verdiği dersi qağı
ya yazıyoruz: 

- Paul Jannet; ''Hia 1 
toire de la seience poli
tique danı ses rapports 
avec la morale'' iaimli 
e..-inde Fransız ihtilali 
bu hadiseye tekaddtim 
eden mazinin mütaleaai 
le anlaıılabilir, diyor. 
Ben de Türk ihtilalinin 

1 

Malımut ~sat Bey dersinde 

yeni ortaya koyduğu rejimin anlatıl • ı gerilere gitm.eğe müsait değildir. Şu 
maıı için bu rejime t..._ddüm eden eı kadar ki rejimi, ve bu rejimi tesis e• 
ki rejimin, mazinin mütaleumı uru den büyük Türk ihtilalini anlayabil • 
ri görüyorum. Fakat programımız çok (Devamı 5 inci sahifede) 

İş Bankası halkın kendi 
bankas oldu 

Mevduat yekunu 49 milyon lira 
gibi yüksek bir yekuna çıktı 

Bankanın bugünlerde iki şubesi daha açılıyor 
Bu sene de yüzde 8 temettü tevzi edilecek 

• 

lı Bankaaı Umum müdür Vekili 
Muanuner Bey 

Kuruş mu, 

lı Ba.ıbsmm Heyeti umumiyeti, Ö· 
ıaiimüzclelri perşembe günü Anluırada 
toplanacaktır. Bankanın bu seneki bilin· 
çoıu, geçen aenelenle olduğu gibi karlı 
bir .,.ımyet ııöstennektedir. lktısadi bulı· 
ranm te&irlerine k"l'l'• daha evvel, buh
ranın ilk alametleri belirdiği 11ralarda 
ihtiyat ve tedbirlerini alan bu milli mü
esıesemix, buhran senelerine mahsus 
aü.,,ri:derden masun kalmış, halin ve va
ziy,,tin İcaplarına göre çalışmasını bil
mittir. liruaadi buhranın bütün ihtimal
lerini ve tdılikelerini vaktile &ezmİf ve 
tedbir alımı olan İş Bankası, birkaç ..,. 
neden beri aldığı güzel neticelerle basi
retinin~ dikalctinin mükifatmı görmüş o-
1..yor. Bu miil<ifatın en büyük tecellisi; 
halkımızın bu mÜeHeseye olan yiiluelı: 
itimadıdır. FiUıakika halk, lı Bankasını, 
kendi bankasını derin bir alaka ile be
nimsiyor, ona yijcıek bir itimat ve emni .. 
yet ile her gÜn biraz daha bağlanıyor. 

1 ı Bankasının bu seneki idare Meclisi 
raporu, yalnız bankaya ait muamelelerin 

(Devamı 2 inci sahifede) 

santim mi? 
Yapılan teklif her tarafta bekle

nen alakayı uyandırdı 
·Meselenin para kıymeti ile hiç bir 

alakası yoktur - Ne diyorlar? 
Para ıiıtemimizin i.fari esa.alar da· 

lıilinde değiJtirilmeai etrafında dünkü 
nefriyatanız iktıaadi ve mali mahafil
de büyük bir alaka ile karıılanmıfl:ır. 
Yapılan teklifin ve nefriyabmızın halk 
araaındaki tesiri de mühim olmuıtur. 
Dün hemen her yerde bu men:u iize• 
rinde konuıulmakta ve fikir yürütül • 
mekteydi. Umumiyetle yem ölçülerin 
memleketimizde tad>ikmdan aonra 
paramızın da i.§ari eıaalar dahilinde 
taksimi zaruri görülmektedir. Türk 
parasının taluimab ve iatinat ettiği va 
hidi kıyasi devirden devre teklini de
ğİftirmittir. Türk paraaının bugün 
vahidi kıyasiai olan kurut 1819 tarihin 
de ilk defa Oamanlı kuruıu oluek ba
ıdmııtır. Fakat bundan çok eVTel de 
latanbulda ve memleketin dii« kısmı 

6 ıncı sahifede 

1 
lannda kızıl kurut ve kara kurut ola 
rllk Venedik altnı ıikkelerile ltaly~ 

---------------ıq ,(Devamı 5 inci sahifede), '-

• 

.-
n 

l 

il 

1 

ı, 

k 

l 

ı• 

·e 
l 
t· 
r 

ı 

n 
.t. 
l. 
ı-

1) 

ifi 
u 

n 

I• 

l 

·-

il 

ı-

tr 
a. 
'.l 

n 

1 
•ı 

,• 

·c 



Roma anlaşması - Mussolininin nutku 
(Başı 1 inci sayıfada) ı 

Macarir.andcı Tiricınon muahedeainde 
ki mellcut araziye mütellellit kayıtla 
rın tekrar gözden geçirilmesi ve tet 
kiki hakkında mahsüa bir cereyan llar 
dı. Ve Roma mülakatı haberinin ıii 
yuile bu dcıha fazlalaıtı. Fakat ııonra 
dan mü:ı:akerat esnasında küçük iti 
lal dahili memleketlerle de mukalle 
leler yapılabileceğine dair bir açık 
kapı b•rakıldı~ı hakkında bir haber 
intişar edince, bu, •ulh muahedelerin 
de araziye ait kayıtların tekrar tel 
kik edilmesi ihtimalini ortadan kaldır 
dı. 

Şimdi öğreniyoruz ki ltalya bıı iı 
le .. kı bir ıekilde alakadar oluyor ııe 
bunu biz M. Mussolini7 nin ağundan 
İ§itiyoruz. 

Herhalde bu Roma mülakatları 
nın aonımda ltalya 8Qfoekilinin bu 
kadar Hırih .,. aert bir lüatıla iradr 
nutuk etmen çok f<IYCllll dilıkattir. 
Dün bu hususta, gelen telgralları aıa 
iı dercediyoru;r;: 

Dolluss'un beyanatı 
VIY ANA, 19 (A.A.) - M. Dol 

fuu, Graz'da çıkan Tagespost muha 
birine tu beyanatta bulunmuştur: 

- Rana müzakerelerinin gayeai 
bir blok, bir mücadele cephesi tesiai 
olmamı,, bilakis, Tuna iktısadi mese 
1 !erini hat ile, umumi harp dolayıai 
le tabii teraitin ortadan kalkmıt ol 
ına11 Tuna iktısadi buhranının baflıca 
seebplerinden biri olduiu için bugÜn 
kü siyasi nizama uygun bir tekilde ta 
bii iktısat ıartlannı ih)'!F etmek ol 
muştur, gayemiz, tefriki mesaidir. Mü 
cadele dei• dir. Roma müa.zkereleri 
nin bizi cayemize yaklattırdığma. emi 
nim. 

M. Gömböf'ün beyanatı 
BUDAPEŞTE, 19 (A.A.) - Ro 

madan döcı.ütünde M. Goeırııboeo, rad 
yo ile aetrodien bir nutuk söylemittir: 
Macar Bap•ekii, iktidar mevkiiruı gel 
diği vakit, tatbikı mii§kül olduğu ve 
cok muhte}Clll bulduğu için Briand 
Avrupa birliği planını tenkit ettiğini 
ve .o zaman daha mahviyetkii.r plan 
lar tavoiye ettiğini habrlatmıt ve ltal 
ya hükumet merkezine seyahatinin it 
le bu telakkiyi tahakkuk ettirmek için 
olduğunu aöyleıniıtir. Baıvekil bun 
dan sonra demittir ki: 

- •·Roma anlatmalan herkese açık 
tır. Roma da buluımuı olan hük\Dnet 
reioleri otarti temayüllerine kartı mü 
cadeleye 11'iriJ1Ditlerdir. Macaristaıwı 
siyasi ve iktısadi vaziyeti kayde ,. 
yan derecede kuvvetlenmittir. 

Gazetelerin mütaleaları 
PARIS. 19 (A.A.) - Hnu Aj-?. 

..,ndan: Le Pelit Jounıal, Roma mu 
2akereleri ile M. Muuolininiıı nutkun 
dan bahaederken, Muuolini tarafın 
dan sert bir lisan ile izhar edilen mu 
ahedelerin yeniden tetkikine taraftar 
temayülat dola:rıoile bilahara yapda 
cak müzakerelerin kolaylaşmıyacağı 
ru y•Z1D•ktadrr. 

Echo de Paris gazetesi diyor ki: 
' M. Musııolininin nutku, derin bir 

ourette inkisar nyandırmqtır. M. Mıu 
solini., tim.diye kadar bu derece sert 
bi. rli .. n ku\lannıamıttı. M. Muuoli 
ni, artık aoiuk kanlı deiildir. Bir te 

nedeıı beri önayak oolduğu s.İyati te 
tebbüsler, fena neticeler veriyor. Bu 
sebepten kendisini dinliyenleri, aon 
derece heyecana getirmek lüzumunu 
hia.&ediyOI" . ., 

Sol cenah gazeteleri de ayni liaanı 
kullanmaktadırlar. 

Airo Neuvelle gazete diyor ki: 
•·Fransanm artık emniyet prensip 

!eri ardına çekilmesinden b~ çare 
si l<almamıthr. 

Bu prensip 4udur: 
Emniyet meselesinde, müsavi bir 

terakki olmadıkça, aili.lılan bu-akma 
meselesinde terakki olamaz. 

Dörtler misakı, artık mevcut değil 
dir. M. Mouaa elini, Roma miaakma 
imza koyanlara evveli m.üracaat etme 
den Avwturya ve Macaristan ile aiya 
ai bir anlaşma yapmakla onu kendi 
eli ile cömdü. 

Le Populaire gazetesi ise, noktai 
nazarını, fÖyle bildiriyor: 

"ltalya için kat'i talimat, aakeri 
noktai nazardan kuvvetli olmaktadır. 
Bütün milletin hayatı, memleketin as 
keri kuvvetinde temerkü.z ettirilmelidir." 
melidir.,, 

Bize beterinden daha iyi olarak 
ııösterilmek istenen zihniyet itte bu 
dur. 

Küçük itiliil ve Macaristan 
ROMA, 19. A.A. - Havas ajanoı mu• 

habirinden : Dün M. Moussolini tara
f rodan söylenilen nutkun Macaristana 
dair olan kısmı umumiyetle ltalya-Avus· 
turya-Macariıtan siyasi protokolunun mü 
tenunimi gibi telakki edilmektedir. 

Roma müzakereleri esnumda b&flıca 
mü§külleria Macaristan tarafından gel
diği sÖyleamelı: edir. Macaristan, kendi· 
sine imzalandmlmak iotenilen metin ;. 
çinde muabedelerin y-idea tetkikin~ 
dair bir telmihia bulunmasını istiyordu. 

Halbuki protokolda bu hususta hiç bir 
telmih yoktur. ftalyarun bu husustaki 
beyanatı ertesi güne bırakılarak mesele
ler aynlınııtır. 

Muahedelerle küçük itilifa verilmit 
Macar arazisinin Macarist:ana iadeai le· 
hinde ltalya hükumet reioinin yeni bey ... 
natı, demek Macaristanı temin ğayesile 
yapılımt oluyor. 

iyaoi -.hafil, evvelce yapdmıt be
yanatı tekrardan bqka birtey olmayan 
bu beyanatsn ltıllya-Avu.turya • Macar 
anl&4masaun küçük itilafa kartı muhale
fet etmeıi demek olnmdıiı kanaatin.de. 
di~. 

Filhakika yalnız anlatmayı daha ge
ni, bir anlaımanın hareket noktası ola 
rak gösl'.ettn siyasi protokolun mukadde
mesi ile matbuat mütaalan değil, dün 
bizzat M. Moussolini de nutkunda bu 
noktayi teyit etmiıtir. 

Küçük itilafa, hiç olmazoa manevi 
istiklalini yaıb..ncı ellerevermek endite•İ 
ile, iktisaden bile Y lnız başına yaklasa· 
mıyacaj; telakkisini d•ima beslcnüf olan 
Macaristan, timdi otomatik bir ıekilde 
Avuslul"J'a .,., ftalyanın müzaharetini te
min etın4 olduğuna .g?'e• ar~ık bundon 
sonra böyle bir tcşrıkı mes~ıye muhal.,_ 

fet edemez. Esasen İtalya da, M. Mous
solini'nin iradesile bu teıriki mesaiyi ta· 
yanı arzu olarak kabul etmi~. 

Muuolini'nin nutku 
ROMA, 19. A.A. - lstefani ajan11 

bildiriyor : M. Mouısolini, ikinci beş se
nenin umwıU meclisinde söylediği nu
tukla demiştir ki: 

1929 dan beri façizm milli bir hadise 
teklinden cihanıumul bir hadise tekli· 
ne ginnittir. Bunun iki cephesi vardır: 
Biri mazinin bütün umdelerinin tasfiye
sinden ibaret olan menfi cephesi, diğeri 
de kurulmu:ı olan müsbet cephesi. 

Yalnız bu ikinci cephe mühimdir. Son 
asrın pernıipleri ölmüıtür. Demokraıı, 
aosyalmn, liberalizm ve muonluk bitıni1 
tir. Bunlar yeni nesillere artık hiç bir 
fey ifade etmiyorlar. Gerek siyasette ve 
gerek iktisatta yeni medeniyet tekilleri· 
ne doğru yÜrünüyor. Devlet ıniUi cemi· 
yet ihtiyaçlarının münferit ve yüksek 
ifadesi olan hukuk ve nüfuzuııu tekrar e 
le almaktadır. Millet, devletin vücudu· 
dur, devlet de milletin fikridir. 

Korporasyon devlete şimdiye kadar y•. 
hancı ve intizamsız olan iktisadiyatı s,,_ 
kar. 

M. Muuolini, mütealnbea, harici siya
sete geçerek demi1tir ki: 

"Harp biter bitmez, Avusturya ile 
onun tamMniyet ve istiklii.lini müdafaaya 
matuf bir dostluk siyaoeti tatbik ettik. 
Avusturya biliyor ki, istiklilini miida· 
faa için bize güvend>ilir. Gene biliyor 
ki A-nnturya milletinin bağlandığı ağır 
fart.lan tahfif için bütün gayretleri sar• 
fedeceğiz. 

Y u.go.lavya ile münaseba.bmiz nonnal· 
dır. Yani diplomasi balrunmdaıı dürüst· 
tiir. 

Fransa ile olan münasebetlerde umu• 
mi balamdan salah basd obnuıtur. Fa· 
bl Fran-. ile ltalya araomda ıs sen
den beri mevcut büyük küçük hiç bir 
mesele hal yoluna girmernİ§tİr. Bununla 
tıenıber manevi sahada ve Avrupaya ait 
çolı: mühim bazı meseleler üzerinde bir 
yaldapna tahakkuk etmiıtir. Bu yaklat· 
ma, ümit ettiğimiz gibi, müteakıp inkitaf 
!ara giden müsait bir unsur te§kil etınd<· 
tedir. 
ltalya, Auusturya ve Macaristan.." 

Bugünlerde Macar ve Avusturya Bat· 
... ..ınıeri ltaiyan Hiil<\irnetinin miaafön 
o\dular. Protcı4<ollar ne yapbimuzı bil· 
diriyor. Tefsirde bulunmak faydas12dır. 
ltalra, Avusturya ve Macaristan araom• 
da, harpten ıonra sebep ve esaamı ispat 
etmit olan dostluk münnebatı mevcut• 
tur. Tecrit edilmiı ve hatta tamamen 
Macar olan topr.ı.lan elinden almmq 
olan Macaristan İtalyada, yeıô olmıy
Ye harici oiyasetimizin müteaddit teza
hürlerinde açlk ifıodelere maket olan saf· 
lam bir anlayıf bulmuftur. Macarntan 
adalet istiyor. Kenılioine muahedeler 
VUJ1111nında resmen yapılmıı cılan va>tlerin 
tutu.lmımm istiyor. ltalya bu maya 
miizllberet eımiftir Ye etmeldedir. Ma
car milleti, kuvvetli ve daha iyi mnkad· 
der atı olacak bir millettir. Bugiinlerde 
Roma'da imza edilen ve ltalya, Avustur
ya Ye Macariotan arasında daha sdı:ı bir 
İt beraberliği teıiı e<len protokollar. di· 
ier memleketlerle de daha genit tefriki 
mesai yl!pılm8una mani değildir. N iha
yet azimle fili sahaya girmek için söz sa
hasmdan çıkmak mevzuubaıhishr. 

Umumi msıbiyetteki meseleler her Jey· 

den evTel Milletler Cemiyetine nıüteal
liktir. hlahat prensİpİ. hemen umumi ola· 
nk kabul edilmiJtir. Aıikanlır ki bu ıs· 
lahıwta siliiılan bırakma konferan11nın 
neticesinden sonra temas edilmelidir. 

Siliılılı devletler ıiliıhsızlanmıyacaklar 
ve silii.hlaıwnamıı olanlar da az çok tesa• 
düfi ıiliıhlara malik ol.caklaniır. ltalyan 
muhbrası, me..,leyi olduğu gibi göster
mit, peçeyi Yırtmııbr. Eğer ailihlı de-.
l~r siliıhlannı bıratm.yorlana, Senay 
muahedesinin beıinci knmını toıtbik etmi· 
yorlar demdctir ve mantıbn 1933 ele AJ. 
manya için taıunrmı olan bu hukuk mua· 
deletinin filen tatbôkine muhalefet ede
mezler. B-.ka tık yoktur. Alman milleti 
gibi bir milleti ebediyen silab112 tutabil
meyi iddia etmek ı.n bir hayal ve bat
ta vekayÜn delaleti.le de sabit olmut bir 
hayaldir. Meğer ki, Alınanyuım tekrar 
silahlanmasına kuvvetle mani olunmak 
hedefi beslensin. Fakat bu oyun bir 
harp tehlikesi yani milyonlarca insanın 
hayatı ve Avrupanın mukadderatı oyunu 
elemektir. Sonuna kadar 11rar etmdcsi
zin büyilk ve küçük Avrupa devletleri 
arasmda anlayıı havasının b!krar tesisi 
için ltalyan muhtırrnı esaslan üzerine 
iotinat eden bir muka:Yele imzaoı suretile, 
Almanyaya müdafaa için iıtediği tekrar 
silahlanma hakkını tanımak lizun gelece
ği hı*kındaki tezi ileri attık. Bu anla. 
yış havaoı olmadıkça AYrupa karanltia 
doğnı gitmdctedir. 

M..mleketini hakikatle karp karııya 
koyan diğer bir devlet adamı da Belçika 
Batvekili Kont Brokvil'dir. Nutku ma-
nidar ve cesuranedir-tt · 

M. Muısolini, bunu müte.kıp, ltalya• 
°!" aakeri itlerinden bah ıeımif, geçen İ· 
ki sene bütçelerinde yapılıruı ve önümüz· 
cW.i bütçede yapdacak olan f&Y&ru dik
kat tenzilatı anlıılmıt ve İtalyanın bu 
Y!P

1
t4iannm ilerisine gid-Uyecetini 

soy emiftir • 
M. Mussolini demlf. tır" 1-'. "Sil&b .... 

1• kalı lan bırakma konleransınm met. 
~ • 11 kartı.,nda Y~k istiyen her 

e!1~ ye bilhaısa inlWibuı ih akir 
meaaıoıru "··-- • · • . Y .~..._a gınımtt olan ltaJ. 
yanın kat ı parolası "kuTVetli '--'-'' 
T • • d •. 

1 
Ouuax tır. 

aarruz; ıçı.n egı ~ her türlü ihti
mallere l<ıtryı koymak ıçin kuvvetli ol. 
mal< ırerelrtir .,, 

Bunu miitealup SÖZÜ müotakbel plin. 
lara nakleden M. Mussolini, timdiki neoil 
ile müstakbel neslin asrnnızda takip et· 
mesi lllnn gelen gayelerin neler olduğu. 
nu föıtemıit ve demiştir ki: • 

" talyaaın tarihi gayelerinin iki ianı.i 
vardır: Aıya ve Afrika .. 

Cenup ve ıark, ftalyanların alii.lcaları
nı v~ !rad!le~ini ~yandrnnası lizrm ge
len ıkı aslı cilıetıır. Şimalde pek az ve
yahut hiç it yoktur. Garpta keza. ftal
~an_ı~ Avrupada ve Atlas Okyıuıosunun 
ı eraaınde de İfİ.. yoktur ,..._ l . . . .. 

~ ~ye. erımı.n cog 

MiLLiYET SALI 20 MART 1934 

HARİCİ HABERLER 
Silalısızlanma meselesi 

Prusya Başvekili Göring 
endişesini anlatıyor 

ESSEN, 19 .A.A. - Alman istihbarat 
büroıundan : Spor tayyareleri için bir 
hangarın kiifat reıminde söylediği bir 
nutukta Prusya batvekili M. Görinıı de· 
mittir ki : 

'· • '!il J• ' ; ı ' 

DAK..i 
Gümrük komisyoncuları hakkında 

vekaletin bir tamimi 
.. :AN~RA, 19 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vckiileti güm· 

ruk komısyoncuları kanununun bazı hükümlerinin tatbikına dair bir 
~amim hazı~almışh.r. Bu tamime göre Gümrük kom.:syonculuğu imti. 
hanla_~ına gırmek ıs:~eyenlerin ~ilümum gümrüklerde ayni zamanda ol· 
mak uz~re aenede ~ort d~la ve uçer aylık fasılalarla imtihanlar açılacak 
tır. lmtıhan sual/en vekalet tarafından hazırlanck ve suller gümrükler· 
de teşekkül edecek komisy'!nlar tarafından müsabakanın yapılacağı u
nada zarflar açılmak ıruretıle müsabakaya iştirak edeceklere sualler 
biltl'rilecektir, imtihan eurakı ayni gün heyet tarafından mühürlenerek 
uekôlete gönderilecektir. Vekiilet imtihanda kazananları bizzat seçe -
cektr. 

- Kuvvetll bir ıekilde ıilablanmıt 
ve yalnız en kuvvetli toplara ve en büyük 
bahriyeye deiil, en büyük bava kuvvetle 
rine dr sahip komtularla çevrilmit olan 
Almanyanın diğer milletlerin sulhunu teb 
dit ettiğini iddia etmek giilünçrür. 

Diğer devletlerin hii)aimet adanılan· 
nın, bize kara Ye deniz için verilen müd 
det'? bunların hayali bir kuvvet olduğu 
hakikatına erdiklerine kaniinı. 

·j 18 Mart zaferinin tes'idi 
ÇANAKKALE, 18 (A.A.) -Çanakkale Halkeui 18 Mart 1915 

deniz zaferini tesit için büyük b-ir toplantı yapmıştır. Şehir bu münas 
ebetle donannııfhr. Düşman donan- masının o günkü müthif zorlamayı 
kiifi görerek boğaza yaptığı hücum- lar ve oradaki inhizam bir kere da 
ha hatırlanmıştr. 

lngiliz matbuatı ne diyor? 
LONDRA, 19 .A.A. - Son ıiyasi h.°>· 

diselcrb icmalini yapan matbuat, Fran· 
sa ile Almanyanın siialıları bırakma hak· 
kında noktai nazarlarının beynelm:ı,ı sa 
hadaki gerginliği izale edecek maL , ette 
olmadığını gÖrmektedir. 

Daily T elesraı>h, Berlin ile Paris ara· 
sındııki göriif farklannm inkisar uyandır 
racak derecede olduğunu yazıyor ve di
yor ki : 

Eier silihlan bırakma konferansmm 
ak.ıl>eti, Fransanın emniyet taleplerine 
bağlı i..., istikbal karanlıktır. Zira. ln
gilttre'nin bu husustaki görütleri ma
lumdur. 

N.evs Chronicle'de lngiltere tarafındaı> 
yenı~~n zaman busuıunda teminat veri: 
mesi fikrini kabul etmemektedir. • 

Yalnız, Daily Mail, Franuz cevabını 
tabii görmektedir. 

Times, İtalyanın Avusturya istiklalini 
tutreağa karar venniı olmasından mem• 
nundur ve eliyor ki : 

- Diğer noktalarda olduğu gibi, 
bu noktada ela, ltalya ve lngiliz politika· 
!arı müvazi :rüriimektedir. 

Buna mukabil Daily Telegraph ile 
Ncvs Chronicle, Moussolininin siyaseti. 
ni tekrar fiipheli görmektedirler. 

T empa'in bir makalesi. 
PARlS, 19.A.A. - Le Temps günlük 

yazıımda ailihlan bırakma meselesinden 
bahsederek diyor ki : · 

- 13 Mart 1934 tarihli Alman muh· 
larasmın metni buhususta verilen ma• 
lumata yeni birfey ilave etmiı olmuyor. 
Bu muhtaradan, Almanyada, M. Edeıı 
in Berlindeki son teıebbüslerine rağmen, 
bir anlatıım yolıında mahsus bir terakki 
elde edilmediği anlatılab'.lir. 

Fransanm lngiltereye cevabı fÜphesiz 
mühim bir cenıptır. Fransamn ayni za.. 
manda Alınanyanm silii.hlanması ile ken-

Amerika da ----
Amelelerle 
iş federasyonu 
Arasındaki ihtilaf 
VAŞiNGTON, 19. A.A. - Otomobil 

ıanayü ile ıimendifer kumpanyaları ve 
~ federasyonu ıorasında hali hazırda ga• 
yet mühim bir ihtilat vardır. it federa.o. 
yonu Otoritesinin patronlar tarafından 
tanınmasını ve ü~tlerin artırılmasını 
iatemektedir. 

Bugün ihtilafı hal için bir çok içtima· 
lar yapdmaktad1r. Bir netice elde edil· 
me.;ni bir mily .. ,dan fazla i~çinin i~ti· 
rak edecekleri bir grev olması tahmin 
ediliyor. 

M. Roosvelt bu hususta henüz vaziye· 
tini bildirmit değildir. Fakat hadiseleri 
dikk,,ı.le takip etmektedir. Zira bu buh. 
ran içtimai değiıiklik programına. ciddi 
bit mania tetkil edebilecektir. Bioaena· 
leyh yakında patronlar lehine veya aley· 
hine bir vaziyet intabap etınesi muhte· 
meldir. 

iki taraf idalarından vazgeçmemeğe ka 
rar vennit görünüyor. Bu ıerait içinde 
M. Roosvelt tahsi bir müdahalesi bek· 
lenmektedir. 

Müracaat 
Müddeti bitti 

(Başi 1 inci sahifede Y 
komiayon iılerile meuul olacakbr. 
Muhtelit müalıclele komisyonunun lağ 
vına dair aktedilen itilafname mu • 
cibince mal iadesi, ta.biiyet gibi meıe 
leler hakkında alkadarlara komiıyo
,.. müracaat için verilmit olan bir ay 
lı4< m~t dün ıııktam hitam bulmut· 
tur. Bugun komisyona vaki olacak ve 
verilecek istidalar kabul edilmiyecek
tir. • Komisyon bugiinden itibaren 
yedı ay zufmcla ı.ufiye edile
cek ve 19 Teırinievvel 1934 tarihin· 
de komisyon li.ivedilecektir. Komis • 
yonun lağvı anında halledilmemiı o • 
lan işler, Türkiyede Türk, Yunaniı • 
tanda Yunan mahkemelerine devredi 
lecektir. 

rafya ve tarih ve muhik göstermek
tedir. Arazi futuiıatı mevzuubahis değil. 
clir. Bunu uzak ve yakın bütün komıu
l":"'°""n anlaması İcap eder. Mevzuuba. 
hıs olan 1 tal,..,.. Afrikalılarla ve Uzak 
ve.Yakın Şaıi<taki ınilletlerle tep-iki me
sıuye seri<etmeoi 'lazım gelen bir teveo
ıudur. 

h 
M. Mun'.'~ >Özlerine fU suretle ni

ayet vennıttir : 
"Eski '-·l ·· • '""' ara nruteonadiyen taze ıarap 

konamaz. Parliımantariznı bugu··-•-- d"" .. lcf" d • ""'U UŞ• 
mut ? . ugu erekeye hiç bir zaman düı-
memıştır .. l_lga eıfi!meınit olduğu yer
ler~ de ihtızar halindedir. Hali hazırda 
mer'ı olan korpurasyon sisteminin bir 
tı:rnsil sistemi olarak geçen asrın yadi. 
garı olan ve artık tarihe karışması l.izım 
gelen parlii.mantarizrne faikiyeti meydan
dadır. Manbkidir, zaruridir.,, 

Prusya baf ıJekili M. Göring 
dinin silii.hlannı bırakması teklinde bir 
uzlqma kabul edemiyeceğini oöylemeğe 
hacet yoktur. 
Almanyanın askeri kuvvetinin iadesi, 

milli sosyalistlerin elinde, sulh için bir 
tehiko teıkil eder. 

Pertenıbe günij Belçika ayanmda heye
canlı ıerait içinde kabul edilen ruzname 
bu hususta manidardır. 

itleri hususi menlaatlerine uygun bir 
,.,kilde halletmek mevzuubahs olduğu za. 
man yapdmıt olan taahhütleri hiçe say 
ınak iltiyenler ne düıünürlerae düıüu
süıJer, muahedeler mevcul'tur. Ve İmza· 
!ayanları taahhüt altına almaktadır. 

Fransa Versailles muahedesinin betin 
ci. maddesinin mukaddemeaine ve misa
kın oekizinci maddesine istinat etmekte
dir. 

Fransa hukuk müsavatıDJ ileri süren 
Cenevre kararına hürmcıfıirdır. Fakat 
bunun teşkilBtlı bir emniyet usulu da
hilinde olması llknndır. 

Telsiz haberi kesildi --
M. lnsull'ün 
Nereye gittiği 
Malum değil 

ATINA, 19 (Milliyet) - Dün tel· 
grafla bildirdiğim gibi Amerikalı ban 
keri hilmil olan Meotis vapuru saba· 
ha kartı Pire limanından hareket et· 
miıtir. Vapur Yunanistan sularında bu 
lunduğu müddet zarfında her aaat tel 
sizle Liman riya.setine maliimat ver .. 
mekteydi. Elan vapurun nereye gide· 
ceği ve bankerin hangi liınana çLka. .. 
cağı meçhuldür. Bu husuota Yekille • 
rinin verdiği malUmat biribirini ten
kit etınektedir. Söylendiğine göre va 
pur .hareket etmeden Amerika sefiri 
M. lnsull ile görüım.ek i.temiş. lakin 
Amerikalı banker buna razı olmamıf· 
tır. 

ATINA, 19 (Milliyet) - M. in • 
sull"ü hilmil olan Yunan ırapurunun 
vermekte olduğu telsiz haberleri dün 
öğleden sonra kesilmjştir. Bu va~u • 
run Yunan sularmdan uzaklattıgına 
delil addolunuyor. Söylendiğine gö • 
re vapur Montekarloya yolu tutmuı· 
tur. Madam lnsull'ün trenle Parise 
hareket etmesi bunu ima etmektedir. 

Bir casus yakalandı 
METZ 19 .A.A. - Fotoğrafla casus

luk eden 'Alınan Joseph Lorbach tevkif 
cdilmiıtir. Casus bilhasaa askeri Bitche 
mıntakıumda çalıııyordu. 

iş bankası halkın 
Kendi benkası oldu 

(Ba§İ 1 inci sahifede) 
tafsilatı ve hesapları noktai nazarından 

değil, umumi vaziyet ve memleketimizin 
ticaret ve iktı...ıi mevkii boılmrundan da 
esaslı tetkik ve mütaleaları ihtiva etmek-

1 

tedir. 1 
Blançoda en evvel ıröze çarpan fCY; 

mevduat yet.ununun ( 49) milyon kadar 
yüluek bir mebliia çrlanaııdır. Yalnız 
933 senesinde mevduat ıniktan be! mil· 
yon liradan fazla artmqtır. Ban· 
ka bu sene de %8 temettü tevzi 1 
edecektir. Yalnız banka muamelitında 1 
değil, memleket sanayinin lı:urul"'unda I 
büyük vazifeler almıt ve bu vazifelerinin 
ifasında muvaffakıyet göstennit olan l f j 
Bankasının bugünkü vaziyet ve mevkiin· 
den dolayı her Türkün iftihar etmeğe 
hakkı vardır. 

iş bankasının yeni fUbe!eri 
1 ş Bankuı pek yalanda Galatada bir 

ıube açacaktır. Galata ıribi piyıosamızın 
en faal bulunduğu bir mahalde lı Ban
kasının çalışmıya karar venneai alaka
darlarca çok iyi karşılanmı§tır. Banka· 
rım Galata şubesi için bulunan bina, 
en işlek, en güzel bir yerdedir. Beyoğlu 
§Ubesi eski yerinde ve eskisi gibi çalışa
caktır. Bundan ba§lca 1§ Bankau Edirne· "° de yakında bir tube açacaktır. 

BALIKESIR, 18 (A.A.) - Bu akşam Halkeu'nde yaplan umumi 
bir toplantıda Çanakkale harbi menkıbeleri heyecanla anılmıftır. Yal -
nız Türk milletine değil bütün dünyaya en büyük bir deha tanıtmıf o • 
lan Çanakkalede Türkün kazandığı büyük zafer muhtelif hatip -
lerin lisanı ile tebcil edilmis~:r. 

Trakya umum mü/ ettişlik kadrosu 
ANKARA, 19 (Telefonla) -Trakya umumi müfettişi lbrahim Ta 

li Bey bugün Dahiliye vekaletinde müfettişlik tqkilatı ue kadrosile 
mqgul olmuştur. lbrahim Tali Bey evvelce hazırlanmış olan umumi mü 
fettiflik kadrosunda bazı tadilat yapılması lüzumunu göstermiş ve kad
ronun değivtirilmui kararlaşmıştır. Bu makastla bugün Mecliste umumi 
müfettişliğin m~ ve masraflarına dair olan layihanın müzakeresi tehiT 
edilmiştir •• Dahiliye uekaleti tarafından hazırlanan hususi idareler bir
liği nizamname~i projesi de mütaleası alınmak üzere lbrahim Tali Be
ye verilmİflİr. 

Döviz kaçakçılığının önüne geçilecek 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Maliye vekaleti dörriz kaçakçdığı'!" 

miini olmak üzere yeni bir kararname hazı!l~tadır; ~aber aldıgı
ma göre tacirler namına olan döuiz çeklerının 1'4!yaz cıro ile ~haları· 
na devredilmesi bu kararname ile menedilecek ıJe yakalananlar hak • 
kında kaçakçılık kanunu hüküml~ri dairesinde muamele yapılacaktır. 

İtalya ile ticaret muahedesi 
'ANKARA, 19 (Telefonla) -'.Almanya ve ltalya ile ticaret muahe 

deleri akt için müzakerelere Ankarada Hariciye uekaleti ile sefaretler 
arasında devam olunmaktadır. ltalya 'ile müzakere ilerilemiJtir. Per • 
fembe günü muahedenin imzalanması muhtemeldir. 

Fırka grupu bu sabah toplanıyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) -Yann öğleden sonra meclis topla• 

narak kazanç vergi.si müzakereıine deuam olunacağından hrka gnıpa 
öğleden euuel saat onda toplanacaktır. 

Bandırma vapuru karaya oturdu 
IZMIR, 19 (Mllyet) - Bandırma vapuru Ayvciık boğazında kara

ya oturmuştur. Vapurun kurtarılmaisı çin limanımızdan vesait gönderil· 
miftir. 

Muvakkat iskan encümeni reisi 
ANKARA, 19 (Telefonla) -lbrahim Tali Beyin umumi müleıtti.p

liğe tayini münasebetüe M_ecl.ist.eki muuakkat iskiin encümeni reisliği• 
ne Hakkı Şinasi Pcqa seçılmıftır. 

Nafıa Vekaleti D. U. Müdür vekili 
ANKARA, 19 (Telefonla). -.Nalı'! vekaleti. d?"_iryollar umum 

müdür vekili Nazir Bey.n vazıluıne nıhayet ıJerllmıflır. 

·Türk hava filosu 
(Ba§i ı inci sahifede) 

Bulgar muallimleri 
arasında 

SOFYA, 19 (Milliyet) - Yeni 
Maarif bütçesi Jayiahoında yapılan e· 
aaslı tensikat bütün muallimler tara• 
fından büyilk bir hoıııutouzlukla kar 
tılamnıtfır. Yeni bütçeye göre bine ya 
kın ilk ve orta. mektep muallimi açıık 
ta kalacaktır. 

aup on Frey tipindeki be, tayyare Türk 
tayyarelerinin muvasalab günü denize 
inecekler ve Mikona giderek Türk tayya· 
relerini karşılıyacaklardır. Tatoy üt1ül
harekesine mensup 5 tayyare de Sonyon 
burununa gidec'* ve oradan Tüık tayya
relerini Tatoy karargahına getirecektir. 
Tayyarelerden başka Tiir4< tayyarecile- l=n=u=takip=.=ed=ec=ektir=.=.======== 
rini karıdamak için "Sfendoni" torpitosu 
da Şire adasına kadar gidecektir. 25 mart bayramının tes'idine 53 tayya-

fzİnirden buraya gelecek olan Türk re iftiı:oık edecek ve uçarlari<en E ,.., İ 
tayyareleri avdette Larisa • Sel.iınik - harflen yani Ellen - Tiiı4< lcelimeleriniır 
Drmna • Edime • ltııtanhul • lzmir yolu• ilk harfleri ıekillenni alacaklardır. 

İTTİHAT ve TERAKKİ 
Dr. İshak Sükuti ittiham ediyor 

4numaralı 
vesika! 

Bu bir casusun, 
Yahut ta bir 
Hafiyenin 
Raporu değildir 
Dr. ishak Sükuti'nin 
Dr. Nazım'a 
Yazdığı mektuptur. 

Ahmet Pş. vakası 
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Bahaeddin Şakir merhumun bıraktığı vesikalara 
göre yazılan yeni tefrikamız bir kaç güne kadar 

neıredilmeye başlanacaktır. • 

İTTİHAT ve TERAKKi 
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1 Nisan 1934 ten başlıyarak 

YENİ KİBRİT 
FİATLARI 

BUYUK KUTU : 70 PARA 

KUÇUK KUTU: 60 PARA 

1 - Halen 100 paraya satılmakta olan büyük ku
tu kibritlerin 1 Nisandan itibaren 70 paraya, ve halen 2 
kuruşa satılmakta olan KOÇUK kutu kibritlerin de 60 
paraya satılacağı muhterem halka ilan ve fazla talep 
eden satıcıların derhal Şirkete veya acentalarma ihbar 
edilmeleri rica olunur. 

2 - Acentalar perakendecilerin yedlerindeki kib
ritleri 31Mart1934 tarihine kadar geri alacaklarından 
muhterem halkın kibritsiz kalmamaları için bir kaç gÜn· 
Jük ihtiyaçlarını şimdiden temin etmeleri mercudur. 

TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK lNHISARI 

... . · ı ' 

-~ Kömür işçilerine ~ 
Istanbul Liman Şirketinden: 

Kuruçeşme' deki depo, ile bilfunum vapurla.rda kazan ve paaa 
da çalıtan kömür itçi ve poata batıları tescil edilecektir. 31-3-934 
tarihine kadar itçi ve posta b~ılar Kuruçetme'deki ıevk mer
kezine ve Tophane'de Amele müfettifliğine müracaat etme
lidirler· 

.. Umum Müdürlük 

Tıp Fakültesi Dekanlığındanı 
Tıp Fakültesi muhtelif Seririyat ve laboratuvar asia 

tanlıklarmda münhal vardır. Talip ~anların §eraiti anlamak 
üzere Tıp Fakültesi Dekanlık kal<-'mine müracaatları. 

(1282) -

i EVKAF MUD1R1YET1 iLANLARI 1 •·--------------...--------Kıymeti 
Muhaınmeneai 

Lira K. 
460 00 115 arşm miktarınd:A Pangaltıda Leaıtııye soka· 

ğmda eski 84 yeni 94 numaralı arsanın tamamı. 
Vergi kaydı mucibince 150 Oarşm miktannda 
Y edikulede Cırağıhasan mahallesinde Çukurçeş 

..tAA 

210 

00 

00 

me sokağında 29-45, 31-47, 33-49,_ 35-51 nu 
maralı yekdiğerine maklup arsanın tamamı. 
Vergi kaydı mucibince 70 Oarım miktarında Ye 
tlikulede Çırağıh asan mahaJ!esinde Çukurçq-
me sokağında eski 39 yeni 55 numaralı arsanın ta 
mamı. 

500 00 Çal<uqı.çılarda Dayt>hatun mahallesinde Sünbül 
lühan üst katta 31-32 nwnaralı odaların tama 
mr. 

57 00 57 metro terbiinde Hasköyde Abdüsselim ma 
hallesinde (:etme çıkmazı sokağında eski 2 yeni 
6 numaralı arsan m tamamı. 

70 00 Çenberlitaşta V ezirhan Küçük V ezirhan alt kat 
ta 2 ve 3 numaralı harap odalar. 

Yukardaki emlak satıl rnak üzere yirmi gün müddetle 
il.? na korunuştur. İhalesi Nisanın dokuzuncu Puartesi günü 
saat onbeştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlwat 
Kalemine müracaatları. (1234) 

•• • • lstanbul Universıteıı 
Mübayaat Komisyonundan: 

1 - 18-3-934 pazar gÜn ü aleni münakasaya vazedilmiş 
olan Fen Fakültesine bağlı Eczacı mektebi tadilat ve. tami
ratı yapılan münakasada son verilen fiat haddi layık görüle
mediği cihetle ihalesi yapdam amıştır. 

2 - MezkUr mektebin tadilat ve tamiratı tekrar 25-3-
934 Pazar gÜnü saat 14 te aleni mÜJı!lkasaya vazedilmiş oldu 
ğu ilin olunur. Talip olanların usulü dairesinde müracaatları 

1000 
150 
200 

Metro Di mi 
,, Patiıka 
" Kurşu ni renkttt 

kuma§ 

Arzı 
1,40 
0,80 
1,30 

160 Adet Havlu 
3 - T iP Fakültesi Ub oratuvarlarmda kullanılmak Ü 

zere yukarda cins ve metrolari le adedi yazılı dört kalem yerli 
malı eşya 25-3-934 Pazar günü oazarlıkla alınacağından ta· 
liplerin yevmi m~kiirda yüzde ·7,5 teminatlarile saat 14 te 
Mübayaat Komısypnu~~a hazır bulunmalan. 

4-: Nümunele~~nı görrnek _isteyenler her gÜn Müba
yaat Komıayonuna muracaat edebilirler. (1290) 

Diyarıbekir Vilayeti Daimi 
Encümenindenı 

Diyarıbekir • Mardin yolunu nl3475 lira 77 kuruş 
bedeli keşifli 39 975 - 59' ' 775 inci kilometroları ara· 
sı tamiratile 3189 lira _91 kuruş bedeli keşifli 33X700 -
59 650 inci kilometroları arasındaki kirgir ayaklı menfezle
rin betonarmeye tahvili 11Nis1'n934 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usulu ile münakasa
ya konulmu• oldu_ğundan keşif, kroki ve şartnamesini öğren
mek isteyenİcrin Vilayet Daimi Encümenine müracaat eyle 
ıneleri ilan o!unur. ( 1281) 

MILLfYET SALI 20 MART 193-1 

lnhiaarlar U. Müdürlüğünd n 
932 senesi mahsulünden Bursa inhisar ambarların

da müterakim- kabili tezayüt ve tenakua - (200) bin kilo 
mamul yaprak tütünün Mudanya tarikile İstanbul ambarları
na nakli ihale olunacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten 
sonra, pazarlığa iştirak edebilmek üzere (yüzde 7 ,5) teminat 
larile beraber (1-4-934) Pazar günü saat (14) te Galata'da 
İnhisarlar Alnn Satım Komisyonuna) müracaatları. (1220) 

(6000) libre Kazein kofosı alınacaktır : 
Taliplerin nümuneve şar tni\meyi gördükten sonra pazar 

lığa iştirak etmek üzere (31-3-934) cwnartesi gÜnÜ saat 14 
te Gıılata'da Alnn, Satım Komisyonuna müracaatları. 

(1064) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kap 
40 

46 
2 
1 

Nev'i Marka 
Bağ PE 

No. 
1/ 40 

Demet 
Balya 

Paket 

S E Bili 
B C 732/ 3 

• • 
• • • 

Kilo Gr 
580 

1748 
256 
0,270 
3,800 

Eşya Cinsleri 
Demir Kürek 
Sapı 

Tütye Levhası. 
Pamuk Mensucat 

İpekli Masa Örtüsü 
İpekli Karyola ör

tüsü. 
Yukarda yazılı eşya 20-3-934 tarihinden itibaren arttır 

ma auretile satılıktır. İsteyeni erin 10-4-934 Salı gÜnÜ saat 17 
ye kadar satış komisyonuna müracaatlan. (1291) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
21 Mart 1934 tarihine miisadif çarşamba günü saat 

12 de Tıp Fakültesi Teşrih Enstitüsünde Umumi ve tecrü!>evi 
emraz Ordinariyüsü Prof. Dr. Oberndorfer tarafından bır a
çış dersi verileceği ilan olunur. (1296) 

lstanbul Adliye Levazımından: 
Devair ve mahakim adliye için o baptaki şartnamesi 

mucibince pazarlık suretile 63 kalem defatir ve evrakı mat· 
bua tabedileceğinden talip olanların 20-3-934 tarihine mü 
sadif çartamba gÜnü Defterdarlıkta müteşekkil Alım Saton 
Kon1isyonuna müracaatları ilan olunur. (1238) 

1 tST AN BUL BELEDiYESi iLANLA 1 t 
Karaköy köprüsünün En İnönü cihetinde son tarafta

ki kişe pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti an
lamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek iı,in 
de 63 liralık teminat makbuz ve) a mektubu ile 2-4-934 pazar· 
teııi günü saat 15 e kadar Daimi Encümen müracaat etmeli 
<lirler. (1292) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A .... teleri ı Karaköy Köprüloqa 
Tel. 42362 - Sirkeci Miilıiirdanad• 

Ha.a Tel. 22740 

lzmir sür'at yolu 
GÜLNiHAL •apuru 20 

Ma.rt SALI 11 de Galata Rıhtı -
mından kalkacak doğru lzmire 
gidecek ve dönecektir. (1274) 

1614 

Trabzon yolu 
EGE vapuru 20 Mart SALI 

20 de Galata Rıhtımından kalka 
cak. Gidi,te Zonguldak, lnebolu 
Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönütte bunlara ili.Yeten Sürme 
ne, Orduya uğrayacaktır. (1275) 

1615 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 21 Mart 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1284 

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

Şartnamesini görmek ve daha 
fazla malumat almak iateyeııler 
her gün saat dokuzdan On ıeki
ze kadar idaremiz levazı:a:ı Şefli
ğine müracaat etmelidirler. Pa
zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gü. 
nü 11aat On bette yapılacaktır· 

(1175) 1343 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T•lelon: 22925 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER
ŞEMBE, CUMA günleri aaat 

9,30 da Tophane nhtımından BAR· 
TİN vapuru kalkar. Gidiı ve dönüş 
te mutat iskelelere uğrar. 

İillllll .. 11 ................ .. 

ASIPIN 

S;zi ııoğuk algınuğından, nezlece:ı, 
gripten, baş ağrııından koruyacak 
en güzel iliç budur. 114307) 

1 3 üncü kolordu ilanlar:--~ 
M. M. V. Sa. Al. Kom. dan 
Ordu ihtiyacı için Klirning 

mukavelesi aktedilmiş mem· 

ll!!J Q . . . 
leketlerden celbedilmek üzere 
120 : 200 adet hamut kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 9 Nisan 934 pazar 
teai günü saat 11 dedir. Talip
lerin nümune ve tartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de o gÜn 
ve vaktinde teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. ( 1239) ~ 4.Sı 

Çocukların Sevgilisi 
iş KUMBARASI 

Yavrunuza Yerecııiiniz en 

gUzel ve faydah 

BAYRAM 
hediyesidir 

Beşiklaf Sulh 2 inci hukuk mahkeme
sinden: 

Bebekte Ce-rdet P"f& caddesinde Arifi 
!>&!" yalıımıla miikim Arifi P&Ja oğlu 

Mustafa Şekip Beyin görülen lüzum fen 

ai üzerine hacır altına alı:nmuma ve mu 
vafakab ile Karaköyde Karaköy palasta 

mukim Avukat Salih Reşit Beyin kendi
sine vaai tayinine 18 Mart 934 tarii:ıind 
mahkememizce karar verildiği alakada· 
ranm maliimu o1mak üzere ilan olunur . 
(14697) 

Darülaceze Müdürlüğünden 

Darülicezenin cenubuna dü
şen ve Feriköy deresine munt· 
hi olan arazi sahiplerinden sa 
tın alııunışhr, Badema halkın 
ve koyun sürülerinin burad 
geçmemesi ve geçmek mecbu
riyetinde kalanların Bulgar 
Hastanesi civarmdaki yolu iht 
yar etmeleri ilB.n olunur. 

1 (1211) 

Bir İngiliz 
Kllflun falırikaaı ye kurıundan le

vazımı ııdıhiye ihraç eden bir müe11e-
1216 se; kü11iyetll mikclarda mübayaa e

dilecek mübim ticarethanelerle mÜ· 
uaaebata giriımelı: arzıuundadrr. Tek· 
liflerin l.,..1izce olıırak zirdeki adrese 
ırönd<lrİlme$İ: Box "8 6" c/o W. H. 
Smith and Son LU. Blackfrian, Man
cheoter 3 England. (14774) 

1 Aıkeri fabrikalar ilanları 1 
Balarköy barut fabrikaları 

ihtiyacı için 10:15 ton Adana 
pamuğu mübayaa edileceğin
den taliplerin şartnameyi gör
mek için Pazartesi ve Perşem· 
be günleri ve münakasaya gir· 
nıek üzere 9 Nisan 934 Pazar
tesi günü saat 14 te barut fab
rikahuında satmalma komisyc 

~ nuna mür.,caatları. (1212) 
..... 1546 .... 
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afiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 S 8 rk M 8 it Hu I e kuvvetsizlik halatında bü-
ük afide ve tesiri görülen 

Kul lan1nız. _ ...,. 
Hereczane'(g 

<"> 

de satılır. c 

~-----~ ................................. ._ .............................................................. ~------

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idare Meclisi, hisse

darlar umumi heyetini 22 Nisan 1934 pazar günü saat 14 de 
Ankarada Banka idare merkezinde fevkalade toplanmağa ve 
onu müteakip de alelade toplanmağa davet etmeğe karar ver
mittir. Hissedarların Bankadan gönderilmekte olan davet va
rakalarını alarak o gün toplanma saatinden evvel Bankaya gel
meleri veya davet varakaları arkasındaki vekalet•ıame ile biı
mümeasil tayin etmeleri rica olunur. 

Fevkalade umumi heyetin mü
zakere. ruznamesi: 

Bankamız nizamnamei esasinin onbirinci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki hükümlerin ilavesi : 

( .... ve yahut mahsup cihetine gidilmiyerek bu mebaliğle 
Bankaca, 32 inci maddenin Ç 1 fıkrasında yazılı vasıflan haiz 
bulunmak ve o/c 5 veya daha fazla gelirli olmak ü:.ere Maliye 
Vekaletinin tensibile de tahvilat sabn alınıp sekizinci madde
nin B fıkrasında zikredilen kartılık esham ve tahvilat mevcudu
na ilave edilecektir. Bu suretle alınan tahvilat Maliye Vekaleti
nin de muvafakatile satılabilecek ve bu satıtlar hasılatı ya aynı 
suretle tahvilat mübayaatında kullanılacak ve ya hazinenin bor

Alelade umumi heyetin müza
kere ruznamesi: 

1 - Bankanın ikinci hesap serisine ait raporun tetkik 
ve idare meclisinin ibrası, 

2 - Mürakiplerin raporu üzerine ikinci hesap senesine 
ait bilançonun tastiki, _ . 

3 - Müddetleri hitam bulan meclisi idare azasından : 

1) B ve C sınıfı hisselerine malik bankalar ile tirket
ler tarafından aza intihabı 

ll) D sınıfı hisselerine malik hissedarlar tarafından 
iza intihabı 

4 - Müddetleri hitam bulan veya münhal bulunan mü· 
rakipliklere : 

1) B ve C sınıfı hisselerine malik bankalar ile 'ir· 
ketler tarafından mürakip intihabı, , 

il) D sınıfı hisselerine malik hicsedarlar tarafından 
mürakip intihabı. ' 

Bankanın 31 Kanunuevvel 1933 tarihinde biten ikinci he~ 
sap devresine ait olup 28 tubat 1934 tarihli Resmi Gazetede 

<·una mahsup edilecektir.) ne,redilmi' bulunan bilançonun sureti : .............................................................................................................. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 31/12/1933 
Tarihinde biten ikinci hesap devresi bilançosudur. 

AKTiF PASiF , , 
KASA: S 5 ennaye : • • , • • • • 1 .000.000.-
Altın mevcudu "Meskiik ve külçe" lht' tak · 349 110 26 ıya çesı :. , • • , • . , 

Safi kilogram, • • 12.160.320.260 17.104.500.43 Tedavüldeki banknotlar: 
Banknot • • • , • • , • 13.871.965.- Deruhte edilen 152.010.068.78 
Ufaklık • • • • , , , • • • • 663.188.15 

Dahildeki muhabirler : 
Altın "Külçe" safi Kg. 
Banknot , • • , • 

Hariçteki muhabirler : 
Altın "Külçe" safi Kg. 

1. 788.023.893 
• • • • • • 

3.747.024.574 

Döviz • • • • • ı • • • • • • 

Avanslar. • • • , • 
Hazine bonolan : 

• • • • • • 

Deruhte ed. ve. nak. kar~ılığı. • , , • 
Esham ve tahvilat cüzdanı: 

Banknot kartılığı • • • • • • • 
Banka malı • • • • • • • • • • 

Iskonto cüzdanı : 

2.515.004.-
1.274.122.79 . 

5.270.501.06 

s. 71o.739.60 

• • • • • 

• • • • • 

28. 775.837.-
1.225. 783.30 

Hi.zine bonosu • • • • • • • • • 4.167.600.-
Reeskont , • , • , , , • , , • 3. 725.516. 77 

Gayri menkuUer • • • • • 11 • • • • • • • 

Demirba.t. • • • • • • • • , • • • • • • • • 
Hissedarlar • • • • • • • • • • , • • • • • • 
Muhteljf . • • • • , • • • • • • • • • • • 
Nazım hesaplar. • • • • , • • • • • , • • • • 

31 .639.653.58 

3.789.126.79 

J0.981.240.66 
1.776.738.88 

152.010.068. 78 

1 
30.001.620.30 

7.893. 116. 77 
796.727-53 
132-431.66 

4.500.000.-
5. 712.207.05 

128.245.634.18 

Altın kartılıklı 8.688.000.- 160.698.068. 78 

Tediyat. . , . , • , • 
Döviz taahhüdatı • • • , , 
Muhtelif. • • , • • • , 
Kir . . • • • • • • • 
Nazım hesaplar , , • , • 

18.901.522. 73 
10.193.459.45 
42.741.470.65 

1-349.300.13 
128.245.634.18 

. . 
377.478.566.18 37747856618 

~: ............................. -...................................................... · ... · .... · ... __ 

UMUM KİBRİT 
ACENT ALARINA 

1 - 1 Nisan 1934 tarihinden itibaren perakende olarak 
halka beher BUYUK KUTU KlBR11' 70 PARAYA ve beher 
KOÇUK KUTU KiBRiT 60 PARAYA satılacaktır. 

2 -Acentalar, 31 Mart 1934 tarihinde gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak üzre perakendecilere verip te henüz 
ınhlmamı' olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde top
layarak mikdarlannı afağıda yazılı tekilde tesbit ettirmek mec
buriyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibrit
ler İçin perakendecilerine evvelce vennit oldukları bedeli hesap 
edecek ve mezkUr bedel mukabilinde 1 Nisan 1934 ten itibaren 
y~ni. ıaht fiatı, yeni beyiye ve ikramiyeleri hesap etmek suretile 
kıbrıt vereceklerdir. 

4 - Acentanm gerek kendi deposunda bulunan ve ge. 
relae perakendecilerden geri alacakları kibritler 31Mart1934 
tarihinde mahalli malmemuru, malmemuru bultmmayan ma· 
hallerde mahalli mülkiye memuru huzurunda tadad edilerek 4 
nusha zabıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve 
acenta tarafından İmza edilecektir. Zabıt varakalanndan bir 
nmlıası acentada kalacak ve diğer iki nuıhaımı da acenta der
hal teahhütlü olarak Şirkete gönderecektir. 

5.-. Acen~ar yukarıdaki maddeye tevfikan 31 Mart 
1934 taribınde henuz ıatıl~~ı· olan bütün kibritleri toplaya· 
~~dan, ondan,.oru:a ~mın tarafından '\'e her hangi sebebe 
mustenıt olursa olsun hıç hır talep ve iddia nazara alınmaya· 
caktır. 

6 - Acentalarm, gerek perakendecilerden 31 Mart tari
hine kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 Ni. 
~andan itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse ı Nisandan 
itibaren satacakları kibritler için perakendecilere verecekleri 
beyiye ve ikamiyeler &fağıda gösterilmittir : 

BUYUK KUTU KiBRiTLER lÇIN 4 o/o (YÜZDE DöRT) 
KOÇUK KUTU KiBRiTLER iÇiN 8 o/o (YOZDE SEKiZ) 

(bunun yüzde dördü beyiye ve yüzde dördü ikramiyedir)· 
7 - Acentalarm i9bu muameleden mütevellit hesapları 

zabıt varakalarındaki mevcutlarına nazaran Şirketçe tesviye e
dilecektir. TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

Umumi Neşriyat ııe Yazı t,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ııe Matbaacdık T. A. Ş. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 11 Nisan 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Posta. T. T. lıtanbul 
Baş Müdürlüğünden: 

Kartpostallardan mada bilumum Arap harfli Posta pul 
ları 1 Nisan 934 tarihinden itibaren mevkii tedavülden kaldı 
rılacaktır. (746) 1243 

TORKIYE TURING KLOBONON 

BUDAPEŞTE 
SEYAHATi - 10 GUN (30 NiSAN • 9 MA YlS) 

11 nci Mevki T. L. 85 - 111 ncü T. L. 60 
Tren gidip gelmek, Pette'de otel, yemek, tenezzüh dahildir. 

Talebelere Yl\lnız seyahat ücreti T. L. 35.-
Fazla tafsilat için TURING KLUBUNE (Galata Adalet Han) 
ve seyahati idare eden NA TT A acentalarına müracaat (Galata

saray ve Karaköy Köprübatı) 14712 

PATENTS FINANCE TRUST LiMiTED 
54, Finıbury Paveınent, London E. C. 2. 

Her nevi imtiyazat itlerile i9tigal ve muralube, vekalet ve her 
nevi mezuniyet ve ihtira mukavelelerini tanzim ve mezuniyet 
vergilerini tahsil eder. Adli mutavere ve memaliki ecnebiyede 
ihtira berab devreder. Telep vukuunda ihtira beratları takdim 
eder. Muhaberat Almanca, lngilizçe ve Fransrzça yapılmalıdır. 
Batlıca memleketlerde muhabiri vardır. 

lstanbul kibrit 
Satıcılarına 

1 - 1 Nisan 1934 den itibaren halka BUYUK KUTU KiBRiTLER 
70 PARAYA, KUÇUK KUTU KIBRlTLER 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eıki fiyattan kibriti bulunan satıcılar 28 ve 29 Mart 
tarihlerinde kibritlerini atağıda gösterilen mahallere iade edeceklerdir. Bu 
tarihlerden sonrn vulrubulacak herhangi bir talep veya müddeiyat kat'iy
yen nazarı itibare alınmıyacaktır. 

3 - 1 Nisandan itibaren perakendecilere terkolunacak beyiye ve ik
ramiyeler "§ağıda gösterilmiıtir. 
BUYUK KUTULAR iÇiN : 4 % (Yüzde dört) beyiye 
KUÇUK KUTULAR iÇiN : 4 % (Yüzde dört) beyiye ve 4 % ikramiye 

ki cem'an 8 % (Yüzde sekiz) 

TURKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 
JSTANBUL ACENTALIGI 

MURACAAT MAHALLERl 

Iatanbu) Mehmet Ali Efendi 
Iatanbul Ali 
Bakırköy Bedros 
Beyoğlu 

" 
" 

Beyoğlu Ali ,. 
Beyoğlu Sadık ., 
Galata Moiz ,. 
Beıiktaş Abbas ~ ,. 
Uaküdar Ali ., 
Kadıköy Haydar ., 
Ortaköy Malul Ibrııbim " 
Büyükdere lbad " 
Beykoz Nihat ., 
Büyükdere 

Tahir 
,l :Tahmis sokak No. S2. 

Akaaray Ordu caddesi 202 N. Tütüncü 
Fatih Atpazan caddesi 2 No. Bakkaliye M, 
lstanbul caddesi Kurukahveci 
Pangalti Kurtulut cad. 33 No.Kunıkalıveci 
istiklal caddesi Ağacami karım 163 No. 
Kalyoncu Kulluk 2-24 No. Tütüncü 
Kürekçiler 
Ihlamur Küçük Hamam 26 No Tütüncü 
Horhor Çeıme karııaı 40 No. ,. 
Kilise meydanı 38 No. ., 
Uncu sokak 26 No. •• 
Piyasa caddesi 64 No. " iskele kartısı 70 No. " Macar caddesi 14 No. " 

Ahırzaman M h t 
Pe~~:~~ri u a m m e 

Hayatı v• kurduğu dinin esasları 
Dördüncü forma çıkb. 
Maarif kütüphanesinde 5 kuruştur. 

(14698) ..... ----~~-----.ı ...................... .. 
26 nisan ilA 26 mayı• 934 te davıım edecek ı 

Filistinde 1934 TEL - A vlv 
ŞARK BEYNELMiLEL PANAYIRI 

TOrk Müatahsllleri ile San&ylcilerlne 
MilstabsalAtını bütün Avrupa memalikine "ihruç nsıltini takdim \'C 

TÜRK TACiRLERiNE Şark ve Garp memalikindeki münosebaıı ıicariyele 
rlnln inkişafını temin eder. TafsllAt için lsıanbulda Bencibore hanında 12 - 15 

numarada O. B L U M'a m!iracaaı. Telefon: 20494 
Yolca ve Yük için N A T T lı. seyahat acentalıj!;ına miiracaat 1409.1 

...................... llllİl .. ı• ................ . 
1476 
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lstanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

1 - lstanbul Universitesi Fen Fakültesi Nebatat Ens
titüsünde yapılacak tadilat ve l anıirat ile Tıp Fakültesi Teş
rih ve Ensaç binası sıcak su tesisatı ayrı ayrı pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

2 - Nebatat Enstitüsü tadilat ve tamiratına girecek 
müteahhitlerin (5000) lira la ymetinde bir binayı muvaffaki
yetle ikmal ve teslim etıniı olın aları lİlzı:mdır. 

3 - Teşrih ve Enaaç binası sıcak su tesisatına gire
cek müteahhitlerin bu gibi işleri muvaffakiyetle ikmal etmiş 
olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazmulır. 

4 - Münakasaya iştira 'c edecek taliplerin üniversite 
Mimarlığından alacakları vesikayı katibi umumiliğe İşaret 
ettirdikten sonra Komisyon kitabetine müracaatla bu İ§lere 
ait dosyalan tetkik edebilirler. 

5-Yukarda yazılı iki mahalJin ihaleleri 21-3-934 çar 
samba giinü saat 14 te icra edileceğinden talipler kendi tek
fif edecekleri fiatm yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde teminatı muvak
kateleri ile beraber yevmi mezkiirda Universite Mubayaat Ko 
n1İsyonunda hazır bulunmaları laznudır. (1232) 

1591 

DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

idarenin muhtelif mağazalarında mevcut olup tip bari 
ci çıkarılarak satıimunıa karar verilen perçin çivisi, cıvata 
kupilya, vida, alit edevat, Elektıik malzemesi ve saire yüzler 
ce kalem malzemeden .H. P · Mağazasının mevcudu aynen 
ve diğer mağazalarmkiler de tablo halinde nümuneleri top
Janmı§ ve talipleri? !etkikine amade bulundurulmu§tur. Mü 
zayed 24-3-934 tarıhine müıadif cumartesi günü saat 9 da 
başlıyacaktır. Arzu edenlerin her gÜn H. P. mağazasına 
mi.ıracaat edip malları görebilecekleri ve müzayede günü de 
hazır bulunmaları ilan olunur.(1225) 1554 . • 

ine bolu Belediyesindedn: 
Belediyemizin kırk beygir kuvvetinde mevcut elektrik 

kuvvetinin tezyidi İçin 70 - 120 beygir kuvvetine kadar b'.r 
Dizel motörü ve ayni kuvvette dinamo olmacaktır. 

Bunların gerek müstamel ve gerek müceddet olarak ver• 
meğe talip olanların, 934 senesi Martının yirmi beşinci günü
ne kadar bu baptald bütün tekliflerini Belediye Riyasetine 
bildirmeleri ilan olunur. (1068) 

1406 


