
Benzin fiatlarında tekrar 
ihtikar başladı. Kumpanyalar 
durup dururken fiatlara zam 
yapıyorlar. 
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İş bankasının 
1933 bilançosu --ı, Bankası bugün Ankarada onuncu 
ırıali yılının umumi heyet içtimaını yapı
yor. Hükumet merkezimizde mütevazı 
bir evin küçük odasında baılıyan teıeb
büa on sene içinde bütün memleketi 
tamil milli bir müenese teklini aldı. On 
sene bir mali müessesenin hayatında 
uzun bir zaman değildir. Fakat Iı Ban
kasının tarihi yeni Tümiyenin tarihi
dir. Banka Lausanne sulhumı imzala
dığımız sene içinde açıldı. Yani cüm
huriyetle beraber doğdu ve cümhuri -
yelle beraber büyüdü. Ona Jiiyik ol : 
ırıağa çalıştı ve bugün muhterem karı
lerimizin iç aabifelerimizde okuyac~ -
ları idare meclisi raporundan ve bılan
çodan da anlaıılacağl üzere, muvaffak 
olmu ıtur. 

Bir bankanın en büyük kuvveti, hal
kın itimadıdır. Bu itimadın ölçüsü de 
mevduattır. Bilançoda görülüyor ki 
iş Bankasının mevduatı geçen seneye 
nazaran bet milyon lira artarak kırk 
dokuz milyon liraya baliğ olmuıtur. Bu, 
bankaya karşı büyük bir itimat ifade 
eder. 

Banka bu ibmada kartı nasıl muka
bele ediyor? Bu sualimizin cevabını ge
ne bilançoda arıyacak olursak, ihtiyat 
sermayesinde buluruz. Bankanın ihtiya
tı ıennayeıinin yarısını geçerek 
2,690,000 liraya baliğ olmuıtur. Cihan
da mali müeıseıeleri sarsan ihtiyatsız
lıklara karşı 11 Bankasının ihtiyat ser
mayesine verdiği kuvvet halkın banka· 
Y_• ka~ı gösterdi~ itinıada karşı ye
nnde hır mukabeledir. Görülüyor ki bu 
ihtiyatı sermayesine yaidaıbnnak lı 
Bankasının hedefini te§kil ediyor. 

• 
it Bankası on sene evvel işe bat • 

ladığı zaman, Türkler arasında banka
cılık ecnebi bankalarda çalıtan bir kaç 
ikinci üçüncü derecede elemana mÜn· 
haıırdı. iş Bankını modern büyük ban
kacılığı millileştiren bir Türk müesse
sesi olmu,tur. Bugün memleketin her 
tarafında açılmrt bulunan elli kadar 
fı>be!erile Tütiı; bankacılığı için kıy -
metlı elemanlar yeti§tiren bir mejrteJ!_ 
olmuıtur. ~ 

it Bankası oon seneler zarfmı!a 
meınleketin ilrtnadi ve ıınai inki§ahn
da mühim vazifeler almıı bulunuyor. 
Bu vazifelerin bir kısmı başlNDIJ ve mu
vaffaluyetle inkiıaf ve tekamül yolun
dadır. Bir kısmı teşebbüılere de baş
laıunaı. üzeredir. Şeker ıanayiindeki 
rolü mühimdir. AlpuUu , ... erinden 
~da Ziraat ve Sümer Banlı:alannııi 
•ttiralderile Esl<itefıirde kurulan fdı:er 
fııiırikası i~lemeğe baıladı. Bu sene 
de Turhal' da da yeni bir fabrikanın 
kurulması biterek memleketin bütün 
ıel<er ihtiyacı temin edihniı olacak • 
tır. 

Kömür itlerini tetkilatlandınnak en 
e-1ı iktısadi meselelerden birini teş
kil eder. Sınai hayat11111zın istilıbali 
kömüre bağlıdır. lı Bankasmın bu sa
hada vazifesini yapbğıru rapordan an -
hyoruz. Bankanın madenlerindeki ;. -
tihsal kabiliyeti artmakta olduğu ıribi 
harici satııları da o ıınl>ette tezayüt 
etmektedir. 

Şeker ve kömiirden başka bet sene
lik iktısat proırramile lı Bankasına bir 
takmı yeni vıııifeler verilmi§tir. Cam 
ve ti1e sanayÜ lı Bankasına temedil • 
mi1'f:ir. Banlcarun kuracağı fal:ırikanın 
1934 senesinde bihnit olacağı zannedi· 
liyor. Ayni program ile Sömikok ta 
iş Bankaıına terkedifmittir. Binae-· 
leyb bankanın evvelce alakadar olduğu 
YÜn ve ipek mensucatı, teker ve kö· 
lrıürden maada Erııani bakırı bisseai, 

)
Sömikok, CMn ve ıite sanayii ile mem
eltetin amai inloitafında üzerine 90k 
tlı.....myetli vazifeler alını§ bulunuyor, 
lıanı.amn bu itleri muvaffakıyetle baıa
"cağma on senelik muvaffakıyetli ça • 
h""8ılı büyük bir znnandır. 

it Bankasmm kısa bir zaman zar • 
fn.cı..ı.; bu ID\tVllff~in Bmilini, 
'türiı; milli hayabıun böJie bir müesse
tefe ihtiyaç ıösterdiii bir zamanda ku
t'ulmasında arMDak !Uımclır. Türk mil
leti siyasi ve iktısadi ntildiiline ka -
~tmuı, müstakil ve kendi mukadde -
rabna hakim bir millet halinde ikbsa
di hayabnın iııAö1al! .için. a~ım atn.ağa 
baılanıııtı. Denilebılir ki ılk adımlar
dan biri ı, Bankasını kurmak oldu. l4te 
tam yerinde ve tam zamanında kurul
masıdır ki bankanın muvaffakıyetinde 
lniihim imi1 olm1J!tur. Ancak ıunu da 
daiına hatırlamak Jizwndır: Eğer tam 
Yerinde ve tam zamanmda giriıilen bu 
biiy;;k teıebbüs, bunu kuran ve on 
"'n<>denLeri idare eden ellerde baıla
llı1'aaydr, belki de mırvaffak olamazdı. 
Onu kuranlar ve muvalfakıyetten mu
.. ıııffakryete götürenler bu ite büyük bir 
İonanla .sarılmışlardı. Onların nazarın• 
da 11 Bankaemın muvaifakıyeti bir ma
li teıebbüste muvaffakıyetten ziyade 
hir milli davanın kazanılması ıeklini al
dı. Milli mücad lenin ruhundan ilham 
-lan bir ati< ile yalnız vakitlerini ve e-
11otjilerini değil, hatta sıhhatlerini 
~il uğurda feda ederek çalrıtılar. Bu iti
....,.ladır ki muvaffakıyetli bir mali se-
11'1\İıı blançosu okunduğu bir . günde 
~iitün 1 f Bankası ailesinin en büyü -
illinden en küçüğüne kadar bu çalış -
",>•~annı şül..-..an!a kaydetmek kendile
~nı hu veı.ile ile tebrik etmek ve ge
•c,,k senelerde kendilerine daha bü
~k muvaffakıyetler dilemek bir borç-
ur, 

Ahmet ŞÜKRÜ 

-·--~------------
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= Kazanç Layihasının. : 
= müzakeresi bitti 
- -- -- -

Encümenlere iade edilen mad- -= = - delerin tasvibinden sonra 
kanun kabul edilecektir _ - -- -

Layihadan çıkarıl~n madde :: 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Büyük. Millet Meclisi bugün reis ve- -

kili Hasan Beyin riyasetinde toplandı. Kazanç vergisi layihasmm 73 
üncü maddesinden baılıyarak layihanın müzakeresine devam etti. 73, 
74, 75 inci maddeler okundu. Münakaşasız kabul edildi. 76 ıncı madde 
okunduktan sonra Hakkı Tank Bey (Cireson), söz alarak maddenin 
bir noktasına arkadaılannm nazarı dikktini celbeıti . Bunun da mad-

- dede yazılı "Tetkik netıceainde tücc .. r defterlerinde hesap hileleri ve- -_ 
ya muntazam veaikalann bulundurulmaması veya çift defter tutulması 
gibi vasıtalara müracaat ederek vergiyi saklayan meydana çıkarsa bu 

_ kısma ait vergi dört kat tahsil olunur,, kısmı idi. Hakkı Tank Bey buna =_ 
(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Bir Fransız gazetesinin neşriyatı 

''Roma anlaşması: Balkan mi
sakını aktedenlere karşı bir ittifaktır,, 

Fransız gazetesi Romadaki Fransız 
sefiri dö Şambrön'ü ittiham edigor 

PARIS, 21. A.A. - Hu 
su •İ muhabirimiz bildiri
yor : 

F ranıız matbuatı Ro
ma anlaıması M. Muas<>
lininin nutku eı4-afmda 
sert tenkitlerinde devam ' 
ediyorlar. Bunlar arasın
da F nnsanın naa.ıl alda
tıldığını ıösteren Echo de 
Paris'nin makalesi bilhas
sa dikkate değer • 

Pertinax bu yazıda di
yor ki : Fransa hükUmeti 
Roma konferansından bir , 
kaç gün evvel küçük iti- • 
lafa karşı bir 1 tal ya - Ma
car - "Avusturya blokunun 
Tuna üzerinde pancerma
nizme mukavemet edici 
kuvvetlerin inkisami de
mek olacağına ve bugün 
mahzurlarına M, Muuoli
nin dikkatini celp için Ro
madaki sefirine talimat 

Jtal7ada.ki Franarz Sefiri Dö Sambrün 't'e Fran ... arn sulh 
aİp.ıeti hakkında t•J'•nı dikkat bir nutuk ıöyli1en Franıız 

Baı,,eL;iJi M. Doumercue 

.erdi. Bartbuo'nun korktuğu bucün em 
ri vaki olmuıtur. Protokolla nutuktan 
sonra ltlllyarun Macar müddeiyatıru ok
pmak için küçük itilafı kırdığına hük-

medilebilir. Binnetice bu üç memleket 
Alınan Ansluı tehlikesinden çok daha 
Yakın bir Macar teblike&ine kartı cep-

( Devamı 4 üncü sahifede) 

Köylülerle Nra6.r ,..,_ı. yeniyor • , • 

Dün Halkalıda Toprak 
bayramı kutlulandı 

Merasim samimi oldu, çiftlikten yemek 
ler yendi, tavukçuluk enstitüsü gezildi 

Dün baharm birinci ırünii ve top
rak bayramiydi. Bütün memlekette 
bu, bayram kutlulandı. Bu münaae • 
betle Halkalı Ziraat mektebinde de 
kutlularna merasimi yapılmııtır. Dün 
sabah davetliler kısmen trenle ve kıs
men otomobillerle Halkah mektebine 
ırihniılerdir. Mektep müdürü Mu -
zaffer Bey ve talebeler davetlielri 
kar§ıhyorlardı. Gelenler arasında va
li muavini Ali Rıza, belediye muavi
ni Hamit, belediye azasmdan Suphi 
B~yl~r .. ve N~iye hanım , Ziraat baş
muduru Raşıt, Ziraat müdürü Tahsin, 
mel<tebin eski müdürlerinden halen in 
hisarlar zeriyat §ubesi müdürü Hasip 
Beyler Orman mektebi müdürü ve Ba 
kırköy kaymakamı vardır. Civar köy 
!erden de ikişer murahhas gelmiıti. 
Saat 12 de mektebin konferans salo
nunda kutlulama merasimi baılamıt -
tır. Konferans salonuna Gazi Hazret 
!erinin fotoğrafları talik edilmiı, her 
taraf bayraklarla donanmış ve baıak 
tarla süslenmiıti. Merasime talebenin 

Vilayet erkanı mehtepte 

hep bir ağızdan aöylediği istiklal mar 
şile başlanmı~trr. Bundan sonra arka 
da~ları namına bir talebe nutuk söy · 
lemoıtir. Bu genç hararetli bir suret
te söylediği nutukta, aaltanat devri -

l Drvamı 4 üncü sahifede) 

Maarif ıslahatı 
Dün vekilin riyasetinde 
mühim bir toplantı yapıldı 

-o---

İstanbuldaki Lise ve Orta mek· 
tepler tahdit edilmiyecek 
Maarif Vekili Hikmet Beyin reisli

ği altında dün öğleden ıoonra aaat 14 
te Maarif idaresinde, vekalet umumi 
müfettiıleri ve maarif müdürü Hay -
dar Beyin iştirakile mühim bir top
lantı yapılmııtır. Bu toplantıda gele· 

r 

M=ril Vehili Hilımet Bey 

cek seneden itibaren tatbika ba§lana 
cak orta tedriaat müeaaeleri ıalahatm 
da, Iatanbul maarif hayatının, alaca• 
ğı vaziyet görii§ülmiiJtür. Toplantı 
ıreç vakte kadar devam etmiıtir. Al· 
dığmuz maliimata göre gelecek sene 
orta mektepler Ye liseler temdit edi
lirken, lstanbuldaki mektep vaziyeti 
olduğu gibi ipka edilecektir. Hatta 
lüzum görülen ıehirde, bütçe imkan
ları dahilinde yeniden liae ve orta mek 
tepler açıla.caktır. Üniversite latan • 
bulda olduğu için, bu müesseseye ta
lebe yetiştirecek, lise Ye orta mektep
lerin daha ziyade. lstanbulda toplan-
ması, ıehrimizde bir ilim muhiti yap
mak noktasından elzem rörülmekte
dir. Sanat ve tİCO\l"et mektepleri hali· 
.,., getirilec a ıııekteplrtin yer• 

ı 
!eri, lataııhul mıntaka11 haricinde t
bit olunmuştur. 

Yunan bayramı 
• 

I zmirden kalkan 
tayyarelerimiz 

Atinaga vardılar 
ATINA, 21 (Milliyet) - lzmirden 

hareket eden Türk Ta ............. ,.. ~ : ı-~,, T,., .. 
toy tayyare meyda- _ , ~ 
11111a inmiılerdir . · t'-• 
Türk tayyarecileri • _(' 
Kesif bir halk kütle 
ai tarafrndan allat -
!arla karırlanmıı ve 
Türk sefiri Enis B. 
kendilerini öpmüı -
tür. 

IZMIR 21 A.A.-

Yunan cümhuriyeti- ·~~~::'i~OO 
nin yıldönümünü ıw.-... ;, 
teıit etmek Üzere bu aa .... aa saat aelılİ• 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Tramvay 
Telefon ve 
Meclis 

-o-
Cevdet Kerim Beyin 

beyanatı 
Tramvay ve telefon ü...retleri hak

lcmdaki vaziyetin ne dereceye kadar 
ilerilediiine dair maliimat almak is -
teyen bir muharririıınize lstaııbul halk 
fırkası vilayet reisi ve Şehir Meclisi 
uumılan Cevdet Kerim Bey &ticldri 
beyanatta bulunrnuıtur: 

- iadesi icap eden telefon ücret • 
)eri meselesi bilindiği ıribi ne~len
mi§tir. latanbul helll§erilerinin firket
ten ittirdada hakları olan küçük meb • 
li.ğlar toplanınca fChrin büyük bir ih • 
tiyacı için mühim bir yekiin yapaca• 
ğmdan muhterem balkmuzm bu halı: 
lannın beldiyeye teberrülerini temin 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Çocuklarımızı 
Nasıl 
Okutabiliriz? 
Köprülüzade Fuat, İs
mail Şevket Beyler ve 
bir genç kız ne diyorlar? 

6 ıncı sahifede 

Birleşik Amerika devletlerin
de amelelerle patronlar ara
sındaki" ilitilaf büyümüş, her 
tarafta grevler başlamıştır. 

Tel •. (Müdür: 24318, Yaı.ı itleri müdürü: 24319. 
lcl.ar• Y• Matba.a : 24310. 

Hikmet .Bey dördüncü 
dersini dün verdi 

Sovgetlerle nasıl dost olmuştuk? 
Hikmet B. yeni Türk hükumetinin nasıl 
kurulduğunu ve onun safhalarını anlattı 

Maarif Vekili Hikmet 
Bey dün ak§Am Oniver
aitede inkılap tarihi ens
titüsünde derslerine de
vam. etmiıtir. Hikmet B. 
cc\ankü deninde Ankara
da milli Türl< bükılmeti
nin lmruluıunu ve hari
ci ıı.iyasette ilk faaliyet 
aafhalanın anlatmıştır. 
Dünkü dersde tuttuğu
muz notlan &f&irya ya .. 
ınyoruz. Hikmet Bey de
miftir ki: 

- Geçen derslerde 
Sevr muahedesine gir -
mittik: Bu muahedeyi 
müteakıp Türklük yük
""1meğe baılar. Bu den
le, BüyÜk Millet Meclisi 
bükUınetine ve Türklü -
lüğün yükseliıine giriyo-

Hihmet Beyin dünhü dersini dinleyen ırenç 
zabitle rimi.z ... 

nız. Harici siyaset noktai nazanndan 
Büyük Millet Mecliai hiikümetini, fa
aliyetini üçe ayıracağız: 

1 - Lausanne'dan evvel, 
2 - Lausanne , 
3 - Lausa.n.ne'dan aonra, 
Lauaanne'dan evvel Milli bükWııet 

ilk toplanbsmı 5 Mayıata yaptıktan 
sonra Rus hükUm.etile anlaımağı ka
rarlaıtumııb. Heyeti murahhasa 11 

Mayısta yola çıkmııtı. Ruslarla do•t• 
luk tetkil etmek iıi gayet mühim ve 
esulı idi. Bu il<İ devlet son üç asırda 
biribirine amansız düıman olmU§lardı. 
An'anevi diipnanlık bir dostluğa inkı 
lap edecekti. Bu İ§ kolay zannedilir. 
F &kat her mühim iı gibi bu itle 20• 

fakat ıaailam olmuştur. Dostluğun ı .... 
essüs aafhalarmı anlatacağım. O va• 

(Devamı 7 inci sahifede) 

• 
iş bankası heyeti umumi-

yesi bugün toplanıyor 
•• • Bu milli muessesemız iktısadi 

kamil 
kal-

bir 
kınına savaşında 
muvaffakıyet göstermektedir 

İdare meclisınin bugün okuyacağı 
pek ziyade dikkate ıayandır 

rapor 

Memleketimizin en mühim iktısad: 
varlıklarından biri olan lı Bankasr • 
nm heyeti umumiyeai bqün Ankara• 
daki merkezinde toplanıyor. Toplan
tıda idare heyeti raporu dinlenecek, 
planço tetkik ve tasdik edilecek, ye
ni idare heyeti intihabı yapılacaktır. 
Milli ve iktısadi bakımdan her ırün 
biraz daha inki§af eden, yudmımı ve 
mevcud;yetini memleketin ber tara • 
fmıı ,mnuilendiren bu müe-se ya • 
ratıcı bir program dahilinde çalııt> 
ğı içindir ki muvaffakıyeteten mu • 
vaffakıyete kO§uyor. Bqün beıinci 
sahifemizde neırettiiimiz P1""9o ve 
heyeti idare raporu bu ınuvaffakryet
Jerinin açık bir ifadesidir. Pl&nçoya 
ıröre ı, Bankası 933 seneai içinde 616 
bin 754 lira kir temin etm.İt ve bu bir 
aelle zarfında mevduatın mikdarr ı.., 
milyon lira fazlalqmqtır. Bu fazla • 
laımada halkın müesseseye ııöaterdi
ii emniyet ve itimadın ayrı bir ifa • 
deaidir. llrtuadi kalkınına aavqmd& 
diier milli bankalannuz ıriM ti&..-ine 
mühim vazifeler almıı oLm it Benk-. 
• da bayırlı çaJqma yohmd& bu -..zi 
felerini bihakkin ifa etmit ~lır. 

Dün yapılan ilk temas ve müzalrerede .. 

Amerikalıların istediği 
tazminat için müzakere 
Murahhaslarımızla ilk temas yapıldı 

Harp zamanında malları zapt ve 
müıaadere eclilmiı veya hıuara uğra -
m!f olan Amerika birleıik hı:ikfunet -
ler tebaumm zarar ve ziyanlarının 
tazmini meaeleaini müzakere etmek 
üzere Türk ve Amerika murahhasla
rmdan mürekkep konferans dün öğ
leden sonra muhtelit mübadele komi• 
yonu binasında Türk bat murahhası 
Şevki Beyin reidiği altında toplanmıı 
tır. Türk murahhaslan, Şevki Bey -
den maada, muhtelit mübadele komis 
yoou Türk murahhas heyetini teıkil 

eden Eaat, Kerim ve Mukdim Beyler 
den mürekkeptir. 

Dünkü topantıda bu mcıele hakkın 
da Hariciye Vekaletile Amerika se -
fareli arasında teati edilen muhabc ... 
rat ve notalar gözden geçirilmittir. 
Meselenin esasları hakkında bazı mü 
zakerat cereyan ettikt.-n aonra, Ame 
rika murahasları yeniden bazı tetki 
katta bulunacaklarını beyan cttikle -
rinden meselenin müzakeresi başka 

bir celseye bırakılmııtır. 
• 
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MiLLiYET PERŞEMBE 22 MART 1934 

Tarihten Parçalar:8 . !HARİCİ HABERLER 
ÇANAKKA~E! Amerikada binlerce 

Yazan: Anural Sır Roger Keyu 

"Fransızlar--fe_n_a_b_oz-u-lmuştu. Va- amele greve başladı! 
ziyet hiç le hosuma gitmedi.,. M. Roosevelt gr~~~ ·inani olmak için 

Bahri ve mlıeri kwnandanlar; Soldan aqa: Sir Roger Keya (mü.elli/), Anu
ral de Robeck, Sir Taa Hamilton, Jenaal Braithwaibı 

1 Tüfeklerin doldurulmaması em 1 
ri verilmitti. Emirde fÖyle denili
yordu: 

"Diifmana sünğü ile hücum e- ı 
dip onu biaman surette mahvedi· 
niz. Bir adım bile geri çekilmiye
ceğiz; çekilinek vatan ve milleti
miz mahvolacak." 

Sahillerdeki sandalları yak
mak iç·n müttail maddeler t~ı
malan hususi mangalara tebliğ e
dilmi,ti. 

Harp karga~alığı .. 
Türklerin 1 Mayıs gece!i, bü

tün gece durmadan taanuz ettik
lerini gün defterime kaydetmifim; 
tüfek Ye m·tralyöz gürültüsünü 
duymak insanın fenaıma gidiyor· 
du. 

Y apıl•cek bir it olmadığı için 
nat 12,30 da yatağa yattım. Sa
bahın saat dördüne doğru Bowl
by' beni uyandırdı, sağ cenahtaki 
gemilerden meyüıane denilebile
cek bir İfaret verildiğini söyledi. 
Anl&fllao Fransızlar fena bo~
m~lardı. Vaziyet h:ç te hof111Da 
gitmedi. Onun için derhal "Ken
net" muhribine geçtim. Bredie'yi 
yanıma alarak tam yolla sağ ce
naha gittin. 

Oraya vardığım zaman Morto 
Limanında bir miktar sandalla 
dört torpil tarama gemisi vardı. 
Ağır bir ıtarapnel ate•i orayı tarı
'7ordu. "V engeance" de Gelibolu 
sahiline ateş ediyordu. 

Bu karıtk vaziyette "Kennet" 
· n harekata i~tirak etmesi doğru 
değildi. Bahusus Geliboludan açı
lan büyük bir .-rapnel ateti albn· 
da idile. Anadolu sahilinden de 
bir top bize ate tediyordu. Bütün 
mürettebatın içeri g::rmeııini em
rettim. Yalnız Brodie, Süvari, iki 
tal"ra, bir de ben güvertede idile. 

Gene taliimiz varmıf ki, Anado 
lu sah:tinden ablan 6 pusluk bir 
mermi, bat üstündeki topun kaide 
aine çarparak bulunduğumuz nok· 
tanm lam altında patladı. Şayet 
bir kaç dakika evvel olduğu gibi 
tayfa topun etrafında bulunmUf 
olsaydı, hepsi ölecek veya yarala. 
nacaklardı. 

Fransızlar ilerliyor •• 
Bunun üzerine Fransızlar iler

leyip mukah·ı taarruza geçtikleri, 
biraz eYYel püskürtülmüf oldukla
rı siperleri zaptettikten sonra bin 
yarda kadar daha ileriye gittikleri 
ni gördük. 

. ~esi gün, cephemiz:n müthit 
hır hucume maruz kaldığım öğren 
dik; Türkler kesif kitleler halinde 
sinerlerimize kadar sokulup "Al
lah Allah! " avazeleriyle süngü hü
cumuna kalkarak mevzilerimizi 
zapta lefebbiia ebnitlerdi. 

Bir kaç noktada cepheyi yarma 
ğa muyaffak olmUflar·ıa da derhal 
geriye atı1mıtlardı. At~imiz Türk. 
lcre yüzlerce zayiat verdirmitti. 

Türkler en büyük gaYretleri
ni Fransız cephesine tevcih et. 
mitlerdi. Sol ta.raflarında bir sene
ı;al taburu bozulup tabura yardım 
eden bir İngiliz bataryesini açıkta 
bırakmıştı; maamafih bir sil.lhen
daz müfrezesi ile bir Worceatera
hioe alayına mensup bir bölük on
ların siperini İ$~al etmişti. Fran
sızlar o kadar fazla sıkıştırılmıstı 
ki, onlara yardım için Bahriye Fır 
kasına mensup iki tabur gönder
mek lüzumu hası! oldu. 

Sl\bah ıa"t ı:ek.zde itilaf Cep
hesi her tarafta eski vaziyetini al
mı' bulunuyordu. Saat onda mu
kabil taarn1'7a gecilip bir miktar 
esir alındı. Fakat kıtaat mevzilere 
~al<lıınmıs , düşman makineli tü
fe. derin·" çaprı\Z atesi altında ka
lıyor<lu . R•ı mal<ineli tüfekleri döv 
mek kabil <lej?ildi. 

:~ * * 
'( 2 Mıım ta "Colne muhribi Fiiva 
• · ·i~i C "' 'rs ~evmour) çok muvi'lf 

kiyct;i bir akın yaptı; elli nefer 

den mürekkep bir yeni Zelanda 
müfrezesi Mebrunesi bumuna a
kın etti. Dü,mamn burada bir ta,. 
rauut merkezi vardı. Anzac sahi
line atirma aletinin buradan ida· 
re edildiği zannolunuyordu. 

Bu sırada Lionel Lambart'm 
kumandası altında bulunan akm. 
cılar Lala Bahanın altında Luvba 
Koyunda karaya çıkarak Türk si· 
perlerinin gerisine sessizce g~ 
mitler ve siperlerde on yedi kitiyi 
uykuda bulmutlar. Bunlardan iki
si öldürülmüf, ilrui kaçmıf, bir za 
bitle on üç nefer de esir edilmİftİ. 

Akıncılar bu mevkii iyice tet
k k etmitler, orada bir de iyi bir 
pınar bulmutlar ve dütman tara
fından öldürülmeden çekilmifler. 

Bu hareket Avuaturalyaldan di 
ğer cenahta gayrete geçirmi,ti; on 
lar da Kaba Tepeye kartı bütün 
gayretlerini sarfetmi9\erdi. Bu te
pe o cephede bir diken te,kil edi
yordu. Bu mıntakaya yapılan atir 
ma atef"nin oradan idare edildiği 
de muhakkaktı. 

4 Mayısta yüz Avusturalyalı 
"Ribble", {Usk), (Chelmer), 
(Colne) gemileri tarafından çeki
len dört büyük can kurtaran san
dalına binmitlerdi. Bunları "Buc
chante" ve "Dartmouth" gemileri 
himaye ediyordu. 

Avıuturya Akıncıları 
Avusturyalılar bununla braber 

uçurum sahilin ,imalindeki kumlu 
ğa hücum etmitler. Kır], yarda me 
safeye gelinceye kadar Türkler hü 
cum etmemitler. Kırk yardaya ge 
rnce üzerlrineı. tiifenk, makineli 
tüfenk, el bombası ile atq etıneğe 
b~laıru~lar. içlerinde bir çoğu aan 
dallarda yaralanmı'; fakat buna 
rağmen bütün müfreze karaya çı • 
kıp uçuruma çıkmağa muvaffak ol 
mutlar. 

Müfrezenin maksadı mevzie a
kın ettikten sonra sahil tarikile 
Anzıu: sahiline dönmekti. Fakat 
bövle bir şey yanmak artık mevzuu 
bahaolamazdı. Vaziyet bir çıkma • 
za dütmü,tü. 

(Dev:> "tll var) 

Kontenjan 
Yeni ve mühim bir tamim 

ANKARA, 21 (A.A.) - 1 nisan • 
dan 1934 tarihinden itıöaren mer'iyete 
girecek olan kontenjan kararnamesi • 
nin albncı maddesi annımi kontenjan 
lmelerinde yazılı b.ılunan bazı tarife 
numanıbnna dahil etyantn, Clearin:r 
anlapnmı mevcut mcmlclı:etlerden ge
tirildiği taı.dirde aeıbmt~ ithal edile
bileceğini bildi..tiğinden kontenjan lis
tesinde tabıdit ile ithaline müsaade e
dilmit gümrük tarife pozisyonlannın 
....tıe.t id>al miilaadeıinden ayni tah
dit ile istifade ettirilmek lazmı geldi
ği gümriiılder umıan ınüdüriüğünce ta
mim editmiftir. 

Her beyannwnenin ....nlen konten
jandan istifade etmesini temine ouıtuf 
olarak kontenjan karanıamelerile alb
cla bir ınulii vıaıedilmit ve bu ıııtttle 
mmnlek .. tte pahalılığı tevlit edecek hu
-ı.u. ve fili inlıisar teıeM>üılerinin 
ÖDÜıM geçilmi1 olmak itibarile kon • 
tenian mahsubu yapıldıktan sonra eı· 
ya aalıiplerinin malını istediği zaman 
gümrükten kaldırmasına mümanaat o.. 
lumnamaıı ve fakat bu ta-kdjrde f'.ı."('-.?n 
günler için her halde ardiye ücreti a· 
ranılması, albcla bir mikya11 dahilin
de ?c'ır•nnamelere taksim olunan kon
tenJanlann ubg"ı do'- il .. ..k . . ""Y'" e gwnru. 
ten ç<:kihneoi geçiktirilen qyalara ait 
kont~nıa~ar, beyannamelerden tenzil 
ve giimriikler ';'mum müdürlüğüne iade 
olunınıyarak bır beyanname üzerinde 
yapılan mahsubun lrynen lıttakılmaa1 ve 
bu ıuretle o beyannamenin hiHesine 
c!W 50nra Uabet eden konteni""1arın 
da mahsubu ile beyanname mubtevi
y~bnııı kısmen veya tamamen ırüm· 
ı-ülrten çekil<i>ilecek bir hale gelme
sine müu.ade olumnan, gümrüklere 
tamim edilmiıti. 

Bu kabil mahsul>u yapılan konten· 
janların, mahsup edildiği devre hitam 
bul:ıa dz.lıi i•tirdadı cihetine ~tmek 
doi:ru olnuyacağınclan tatb'.ıkatta ona 
göre muamıe1e ifa..ı giimı ükler umum 
n:ıWürl;.;fr:ince yenic!cn t:ın'im eJilr.:ı.iş
tir. 

bazı tedabir almağa çalışıyor 
Bir müddetten beri Amfl"ikada iı federasyonu ile, otomobil •an~ 

yi ıelleri arasında bir ihtilal vardı. Bu ihtilal amelenin mesai aaatleri· 
nin tenzili ve ücretlerin lazlala,ırrtlması noktasından çıkıyordu. Di• 
ğer tara/tan patronlar amelenin teıkilıitlı bir halde bulunmasına m&. 
ni o~• çalqıyorlardı. Dün gelen telgrafları/an Oireniyorıu ki bu 
ilıtiliil büyiimüı oe umumi bir greoe doğru yol almağa baılamı§ltr. 
Birleıik Amerika devletlerinin muhtelif yerlerinde bulunan binlerce 
amele 8'e0 iliin etmiılerılir. Bu grevi birçok ltarqıklıklar takip etmek· 
teılir. Diğer taraftan ayan aıııasından amele murahhası Vagner bir İ§ 
olm teıkil edilmesini istemİ§tir. Patronlann murahha.lan bunun Ame· 
rilıada bir iJÇi diktatöran teaİ• edeceğini beyan ederek reddedilme•i 
husa.sunda tefebbüaata girifmiflerdir. Diğer taraftan İ§ federasyona 
"42:İyete hakimdir. Bu emir verdiği takdirde 250 bin amelenin birden 
peo yapacağı bildirilmektedir. 

Şimdiki halde vaziyet çok kanşıktır. Bu hu.susta aldığımız tel· 
grallan UfUiı dercediyorwı: 

Dok amelesi de greve karar verdi 
NEVYORK, ZO. A.A. - Büyiü< ••· 

nayi idarecileriyle amele arasındaki mÜ· 
ca~le ıiddetlemnektedir. Bu milli lı:alkm 
ma ı.ıüeueseai tarafından takibed.ilen ai
yıuetin bil.,,..iti. bir neticaidir,. Fılhaki
ka bu mÜeHeııe patronlara, ameleye il•· 
tilillarnıı müıtereken patronlarla müza
k...., edebilınderi için teıkilitlanmalanna 
imUn vermelerini emret:mİ§lir. Karqık
lıklıır Ye grevler bütün sanayi m:nt.akal:ı
nna .•üratle yayılarak en mühim aanay;; 
teh.dıt etmektedir. Otomobil aanayü tef· 
l~r~yl~ ~~ri'.e& iı federasyonu ara11nda
kı ihtilaf ıu:ııe.ndiferlere., çelik sanayiine 
ve Ka!ifomya dük amelesine sirayet d· 
mittir. Cleveland' da lıiıılerce fabrika ame
lni grev ilin etmiııir. Vaıingtlm devleti 
içindeki Takomda 6616 dok ameles.i crev 
ilinını kararlaıtnmıılardır. Babrimuhit 
sahilinde 60800 dolı: ameleai sendikalan 
tanmmadtiı ve it saatinin aaltılmuı ve 
ücretlerin çoialtı!-.ı bakkmdaki talep
leri kabul edilmediği takdirde ayni m
retle hareket etmeğe brar v~erdir. 
Penoilvanyadaki Hariburg'da n Vindi
yanadaki lndiyanapofute de kantıldıldar 
ve ı..-ler olduj,, bildirilmektedir. Di
ğer cihetten müessese tefleri de içtima· 
lar yapmıtlardw. Bunlar ayandan Nev· 
Y ork aza1mdan emele murahhuı Vagoe
rin bir it ofiıi ihdaaı hakkındaki layiha· 
11nın rededilmeıi Üçn kongreye iıtida 
hakkındaki li.yihasırun red 
aöndennitler n bu ofisin aana:ri ve ti· 
careti amele sind.ikalan tellerinin ~kil 
ettikleri küçük grupun keyfine tabi kıla
cağını bildirmitlerdir. Penıilvanyanm 
Ohiyonun, Marilandm ve garbi Virjinya· 
nın 50 den fazla büyük aanayi kumpanya 
lan da bu projenin iptalini iıtemiııJer ve 
bunun bir arnele diktatörlüğÜ intaç edo· 
ceğini bilclmmılerdir. ihtilafın girdiği çık 
maz •u ıUTetle bülasa edilebilir : 
MüeH~ tefleri, Aırieftlfa iı federas· 

yonunun .-erdiği emirlere itaat etmiye
ceklerini V<' sendika ıefteri de p3tronla • 

Sovyet Rusyada 

Türkiyeye ait 
ilmi tetkikat 

MOSKOVA, 21 (A.A.) - Uliinı 
akademisinin ııırk enstitüaünde Türki· 
yeye ait tetkikab yac>acak bir cemi· 
yet Yiicuda getirilıniftir. 

Bu tetkilata , tabii ve içtimai ilim • 
Jer aahasında Türi<iye hııldmıda tel• 
kikat yçan 25 alim dllhildir. 

Akademi azaımdan M. Mıırr, fahri 
reiı intihap edilmi~tir. Önümüzdeki 
mayıs ayında cemiyet ilk i9tima dev· 
reoini açacak "' Tüdciyenin ilrtııadi· 
yatı, tarihi edebiyat ve lisanı h•klan. 
daki raporları dinliyecektir. 

Loit Corç 
Silahsızlanma ve işsizlik 
hakkında radyoda bir 

nutuk söyledi 
LONDRA, 21 (A.A.) - Havas bil

diriyor: M. Loyd Çorç radyoda dün ak· 
ıanı söylediği bir nutukta lngiliz ef
karı muumiyerini iıgal etmekte olan 
giinün iki eıaslı mesele•ini tetl<ik et
miıtir. 

Silahsrzlanma ve i,sizlm. 
Hatip dt!IDİytir ki: 
"Tıtm emniyet, anca!< Veruilles aın

ahedesinin aiüıbıızlanma hükümlerinin 
bütün milletlere tatbiki yani ordulann 
d::oitili ihtiyaçlara kafi bir poliı kuv
veti tetkil edecek dereceye tenzili i
le mümkündür. 

Böyle bir ülküden uzak bulunuyo • 
ruz. Bununla bera.l>er böyle bir ted • 
birle hlll'J> araaında aon bir çare yok
tur. Bübana iısizliği ıalikadar eden 
ikbsadi bakımdan M. Loyd Corçun 
çalcilmeıinden aldığı dersler henüz yeni 
görünmektedir. 

M. (..oyd Corç'a göre en esaslı me
sele işsizlik meoelesidir. Bunun hal
li memleketin umumi iktıaadi mÜYa • 
zenesine bağlıdır. Hatip bu meselenin 
halli için itsizlerin tarlalarda çalı,b· 
nlmaıı ıuretile ziraatin inlıci4&f etti .. 
rilmesini derpİJ etmektedir.,, 

Hollanda kraliçesinin 
annesi öldü 

LAHA YE, 21 (A.A.) - Kroliç~ • 
nin annc•inin sıhhatindeki tehlike ba
kidir. 

LAHAYE, 21 (A.A.) - Kraliçenin 
aaneı.i ölmiiatü:-. 

nn bizzat kumpanyalar tarafnadan teıkil 
cdilmiı olJlll sendikalara amelenin ilti
hak cbneleri için yaptıklan ırayretlerin 
her ı·,;..ıü itilafı imkins:z hale getirdiği· 
ni bildinnektedirler. lı federasyonu emir 
verdi;ii takdirde 250 bin ntomobil sana
yii ve ona merbut sanayi amelesinin grey 
ilıi.n edeceği ve federasyonun bu hareke
tinin M. Roosveltin düzeltme programı
na büyük bjr darbe !etki! edeceği tah· 
min edilmektedir. 

V AŞINGTON, 21. A.A. - Otomo
bil ıanayiinde çabtan 100 bin iıçinin grev 
yapmalarına mani olmak için ıon dakika
da ümitsiz gayretlerde bulunulmuıtur. 
M. Rooavclt, patronhırla amele arasmda
ki müzakerat akinı kaldığı takdirde, mil
li kalkuuna müessesesinin kendisine ver .. 
diği selihiyetleri kullanacağını hildinniı· 
tir. 

Amerika iı federaayonu reiıi M. Col· 
lins, M. Rooneltin bütün grev tedbirle
rinin ZZ mlll'la tehirini istiyen bir telgraf· 
fından maliimat aldıiuu be:ruı eylemit· 
tir. 

Patronlar, reisicümhur M. Rooaveltin 
ıröıterdiği ar:zu üzerine ırörüfmek için 
Va~ingtona bir heyet aönderdilderiiıi_ bil
dinnitlerdir. 

Diğer taraftan iıçiler it f.ederuyonurıa 
mı yoksa muhtelif otamolıil kumpanya· 
lan tMafmdan teo.k.il edilen sendikalara 
mı iltihak etmek İi2DD ıreldiii hakkında 
bi< karar Yenneğe hazırlanıyorlm-. 

Flint ve Mifigandoıki Şevrole fabrika· 
lannın 16 bia amelesi ıimdiden greve k.a· 
rar vermiıtir. Şimdi ıimendiferler ımeao
lcsine benzer bir çıkmu karpımda bulu· 
nulmaktadır. M. Roonelt, bazı ücretlerin 
milli kalkmmP müeuesesi tarafından tea
pit edilmiı olan asgariden ve hattn Yat•· 
mak i~n lô.zun olan asgari öğretten az ol· 
duğu kanaat&ndedir. 

NEVYORK, 21. A.A. - Şimendifer 
lmmpanyal:ın müdürü M. Roosveltin ta
va.ıiitiinü reımen kabul etmiilerdir. 

Kaşgırdaki hadise 

lngiltere Çini 
Protesto etti 

LONDRA, 21 (AA.) - Çindeki İn
giliz ...rıri 2 martta K&ıgırcla ı n.giliz 
konııolomaıwaine J..,ılan t.aarnızdan do 
layı Çin hiikUmeti nezdinde protea • 
toda bulunm<I§ ve kOJUOloslqun hi· 
mayeıi için derhal tedbirler ittihazını 
iıtemiftir. 

Kendis'- verilen cenpta Çin hü· 
l<ümetinin v*'adaa müteeısif olduğu 
ve fakat Sinlôaııc ile muheberenin bir 
müddetteııılH:ri kesik olduğundan bu 
busU1ta malUınat al!!l!!IMl!""ta olduğu 
bilclirilmipir. 

ftalya mahkeınesinde --Mussoliniye karşı 
Suikast hazır
lıyanların davası 

ROMA, 21 (A.A.) - Hükumeti mü
Clafaaya mahsus hu-susi ımıbkeme ge • 
çen ZS haziranda Sen Piyer kilisesine 
karı• yapılan ıuikastin muhakemesini 
bugün bitinniftir. 

lıticvap esnasmda bmnci mütte • 
hi:n 20 yaşında Çiyanka bombayi diğer 
arkadaıı ile birülcte imal ederek, küçük 
bir çanta içinde kiiisenin içine vazet
tiğini Ye arkadaşı ile birlikte yalan bir 
mesafeden bomıbanm patlamasına inti· 
zar ettiğini itiraıf eımi~tir. 

Diğer mütteılıim Rönato bir melrtup
la Çiyankayı Pariste oturan ve faşizm 
aleyhtarı birırderinin nezdine gönderil
diğini ve verilen paranın yan11mı biz
zat aldığtru söylemiştir . • 

Bundan J..ıka M. Munoliniyc karşı 
suikastıte bulunmak üzere Paristcn Çi
yankaya siyanür zehiri verildiğini de 
itiraf etmiıtir. 

Müddeiumumi iddianamesinde, mÜc· 
rimlere karı• idmn c:eza,amı veya 30 
sene kürek cezasını talep ebnittir. 

Stelani 

lnsull Süveyşten geçti 
ATINA, 21 - Amerikalı banger 

lnıutl'ü b..ml olan Yunan yük vapuru 
"Meotis,, gece Süveyi1 kanalını geç -
miştir. 

Süvarinin Port Sait limanı riyase • 
tine beyan eylediğine göre vapur Çi • 
botiye gidecektir. Vapurun Acemiıta. • 
na kadar aeyahat ebnelı: için Port Sait· 
te ihrakiye alı;> almıyacağı ve yahut 
Mösyö I nsull'ü Çibotiye çıkanp çıkar
mrvncaiı nıali•- ...1-;.:J,t;,,. 

~--------· 
•• • <. _· ....... ~. ··ı.;. ! 

-~· 
Açıkta kalan müderrislerin diğer 
vazifelere tayinlerine dair layiha 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Sanat mekteplerinin Maarif vekô.le· 
tine devr:ne, Darülfünunun lô.ğvı dolayısile açıkta kalan müderris ve 
muallimlerin diğer hizmeılere tayinlerine dair olan lô.yihalan hükü • 
me_t Meclisten geri. alm'!tı~. Bunlarda!' başka hükümet Ankarada inşa 
edılecek devlet da relerını ve memnrın apartımanları kanununun birin· 
ci maddesinin tadiline dair layiha i!e muamele vergi.i kanununun 9 
uncu fıkrtBının bir fıkrasının tadil:ne dair olan lıiyihayi da Meclisten 
geri istemqtir. 

Trakya U. mü/ ettişlik kadrosu 
"ANKARA, 21 (Telefonla) -Traky umumi mülettiflİğinin katl. 

rosunda yapılan tadil ve ilavelerden sonra kadronun aldığı son şekle 
göre emniyet müşaviri 80 lira, muavini 55 lira, idıiin müşaoiri 70 lira 
müşaviri 55 lira matıff ı olacaktır. Kadronun ücretliler kısmındaki kô.· 
tiplerin aylıktan 125 lira olarak tesbit olunmuştur. Daire ve levazım 
müdürüne 150 lira aylık verilmesi kararlaşmı1tır. 

Tapu, kadastro müfettişlik kadrosu 
ANKARA, 21 (Telefonla) -Tapu ve Kadastro umum müdürlü. 

ğü, tapu ve kadastro mülettİ1leri hakkında lıtr kanun layihası hazır • 
lamıştır. Memleketimizde senede 450 bin tapa muamelesi yapıldığı 
halde müfetti,Iik kadro•unda mevcut 18 müfettişin bütün sene çalışma· 
larına rağmen ancak 100 bin muameleyi telfif edebüdikleri anlaşıl. 
mıf ve tell:İf muameles ·nin tamamen yapılabilmui için bu kanun layi • 
hası hazırlanmıştır. Liiyihaya göre müfettişlik kadrosuna 22 mülettif . 
lik daha ilave edilmektedir. Mevcut mülettisler·n hakları mahfuz kal. 
mak şartile yeni alınacak mülett~ler yüks~k mektep mezunları ara • 
sından seçileceklerdir. Maaşları 6 ile 7 bin kuruf arasında olacaktır. 

Yeni adliye tayinleri 
'ANKARA, 21 (Telelonla) - lstanbul ikinci ağır ceza az.asından 

Hidayet Nak! Bey Osküdar müddeiumumiliğine, Osküdar müddeiumu
misi Bürhanettin Bey lstanbul asliye mahkemesi azalığına tayin edil• 
mİ1lerdir. 

Ayniyat ve emanetlerin muhal azası 
ANKARA, 21 (Telelonla) -Maliye vekaleti bütün Jevlet ılevai.. 

rinde kullanılmakta olan ayniyat ve emanetlerin sureti !"~ha/azası hali 
kında bir nizamname harırlayarak,ürayi Jeolete vermlftir. 

Vali B. ve Şükrü Naili Pş. geliyorlar 
ANKARA 21 (Telefonla) - lstanbul vali.i Muhittin Bey ve Şük

rü Naili Pllfa fstanbal hareket etmişlerdir. 

Maarifte geni tayinler 
~KARA, 21 ( A.A.) - DavutpQfll orta mektebi lransızca mual • 

limi Fethi Bey Maaril müfettifliğince Gelibolu orta mektebi müdürlü
ğüne, Cemal B. Elı'iziz maarif müdürlüğüne tayin edilnfşlerclir. 

Balkan misakı protokolu 
"A.TINA, 21 (Miltyet) - Atina gazetelerinin Salyadan aldıkları 

telgrallara nazaran hükiimet gazetesi olan "Zora" Balkan misakına 
merbut olan protokolun metnini neşretmiftir. Protokolda "mütecaviz 
deplet" Londra mukavelu:nde gösterilen hareketlerde bulunan devlet 
olarak tesbit edilmektedir. Bundan başka şayet bir mt>mleket bir Bal· 
kan develtinin tecavüzüne maruz kalırsa ve şayet bir Balkan devleti 
böyle bir mütecaviz devletle ayni zamanda veyahut biliihara birleşecek 
olursa m'sakın ahkamı böyle bir Balkan devleti aleyhine cari o!acağı 
tesbit olunmaktadır. Akıt devletler misakın gayelerine ittibahan altı 
ay zarfında muahedeler akdine mecburdurlar. Keza akıt devletler Bal 
kan devletleri arannda mevcut muah"'!elere riayet etmeğe mcburdur
lar. Balkanlarda arazi hususunda vazıyeti hiizıra muhafaza edilecek • 
tir. Nihyel protokolJa misakın müdde~: 7 seneye tesbit edilmektedir. 

Ajans hegeti umumiyesi toplandı 
ANKARA, 21. A.A. -Anadolu Ajansı heyeti umumiyesi bugün 

Ajan. binasında ıoplanmıftır. içtimada maliye vekô.leti namına müste 
f'lT Faik Beyle ikmal vekiileti namına firketler komiseri Hali• Bey ha
zır bulunmıqlardır. 

Ajansın heyeti umumiye raporunda ve bir senelik faaliyeti hakkın 
Ja !verilen izahat ile bilançosu okunmu1 oe ittifaklara ile kabul edil
mİf ve meclisi idare aynen ipka olunmuflur. 

Avusturgada geni bir hadise daha 
VVIY ANA, 21. A.A. -Dün lnsbruk mecluinde Haymverler kı

taatı kumandanı yeni Tirol vilayeti hükıimetine hiristiyan sosyalist par 
ti.ine mennıp Gamber'in dahil olmasını ş~dcl_etle protesto etmif ve der· 
hal azlini istemİftir. Hükiimet konağında ıntızamın muhafazası için it
tihaz edilen tedbirler, M. Gamberle kwnandan arasında hadiseler çık· 
masına mani olamamıf ve zabitlerden biri ~ümaileyhi dövmüştür· 

lhtiliil bugün daha had bir d evrededır. Askeri kumandan taleple 
rinde urar derek M. Gamber'in azlini taleb etmekte ve bu yapılmadığı 
takdirde Haymver mümessillerinden hiç b!rinin. hükumet sırasında yer 
almıyacaklarını bildirmektedir. Bu h.al ! 1r?l vılayeti hükumeti ile Hay 

mver arasındaki bütün münasebetle· nn ınkıtaı demektir. 
Eyi havadü alan menbalar ~~ı ihtilô.lı hal etmek için M. Dollu

sun bütün selô.hiyetini kullanmaYa lıızum olduğunu söylemektedirler. 
Diğer taraftan bu hadise vatanperverler ittihadinin muhtelif tc

~ekküllerine de sirayet etmiş~ir. Bunlar Gamber'i iltizam etmektedirler. 
Mümaileyhe dayak atan zabıt mah lıeme tarafından üç ay hapse mah
kiim edilmiftir. 

Fırka grupunda verilen 
kararlar 

ANKARA. 20 (A.f":> •. - C. H. F. 
ı;nıpu idare heyeti reıılıgınden: 

C. H. F. grupu bugün öğleden ev
vel reis vekili Cemil Beyin riyasetin
de toplandı. Fırka grupu enciimeninrle 
tetkik ediJmelı:te olan varulat teldiflcri 
meyanında undan ve ~~ku~tt•n mec
lise gelip ikbut encumenınde bulu-
nan layihada ise ekmekten relim alın· 
mail bakktndaki teklifler mu>.akere .,.. 
dilerek resmin ekmekten alınma" eaa· 
sı tasvip edilmiıtir. 

Yeni bir layiha 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Tapu 

ve kadaatro umum müdürlüğü kanunu 
ınedeninin mer'iyeti üzerine ilg:t edi -
len tapu işlerine müteallik bazı hu•usi 
hükümlerden kanunu medeninin temas 
etmediği buau&i hükümleri bir araya 
to;>layarak bugünün ihtiyacına zöre 
bir liyiba hazırlamısbı-. 

Toprak altında kalan 
amele 

BELGRAT, 21 (A.A.) - Priıti· 
ne ile Peç arasında yapılmakta olan bir 
ıimendifer tünelinde husule gelen yı • 
kılmada yirmi amele toprak altında kal 
mıtbr. 

Bet amele ölü, dört amele ağır ol· 
mak üzere diğerleri de hafif surette 
yaralanmışlardır. 

fngilterede bütçe fazlalığı 
LONDRA, 21 (A.A.) - 31..J tari· 

hinde biten mali sene bütçe varidat 
fazlaaı, geçen hafta sonunda 22,038,87.ıf 
isterline baliğ olmuıtur. 

Tayyareci Byrd 
NEVYORK, 21 (A.A.) - Byrd bir 

tayyare ile heyeti scf e.-iye arkadaşların· 
dan buzlar içinde mah&ur kalmı~ olan i• 
ki taVYarecinin yanına varmııtır. 
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(fELEiii\I 
Tevazu bahsi 

Bilir misiniz? Ya nesli kesilen yahut 
ekailen, mesela: Para, sıkılma, tatlı. 
Pol'takal, kırmızı soğan, keçiboy~uzu _g•· 
bi teYler arasına tevazu da g~rmeg~ 
başladı. Eskiden bu tevazu denılen his 
az çok hepimizde vardı. Şimdi ka}k?· 
1 yj mi, fena mı orasını bilmem. l.Bl<i~ 
ınütevazi bir adam inaana çok daha ha
lcinı ve müsait tesir yapıyor-

Meflıur İtalyan han mareıalı B!'1: 
boya kartı Fransızların haya . şerefı~ 
kurtanın diye büyük bir filo ile Afrı
ka Üzeril'Mle 25 bin mi 30 bin mi ki
loınetre uçup gelen Vuill~ ""n ismin • 
d'*i hava cenereli bu miihim muvaf • 
faluyetten dolll'Y•• Fransa hükümeti 
lejiJIOn Dönor nitanırun büyük kordo
>ıunu venni~. Nutuklar söylendi, al • 
loşlandı. Adamcaiız muvaffakıyetin • 
den dolayı kendisine göaterilen azinı 
lıeyecan ve takdire yalqsz bir teıd<Jriirle 
nıulaıbele edebil.ti ve ondan oonra yap· 
bğından yapacağından habis bile et • 
anedi. 

Geçen aene mi idi; hatırhyamıyo • 
l'Um: Bir te)snıl okudum, fU ~ 
idi: "Meflıur mucit M.n.-i 20 hın 
ınil tDllktaki limbalan telsizle yak • 
Dufbr,, fen mefhumunu biPaz kavıwrut 
olan bir adam i9n bu itin uaıneti mey
clandoıdır. Ondan sonra da bir da 
ae Jı-m.inin ne ...... mm ae.mi işit• 
ll>edjlr_ Y .fruz ımnafftılayetin büyük
lüğü fen aleminde akisler yapb-. Biz 
de hıer sün "'na benzer ÇIJ'Pııda haber
ler Ye telgnıilar okuyon.rz. 

"Fillin yerde lilan cemiyet çok üti. 
iadeli bir l'Hinti yapmıf ile gezinti 
eanawııla çok kıymetli haabihaller ol 
lh.Uffur.,, 

Cannn elendim! Ben mi türkçeyi 
an-.ım, muhakememi ı..,bettim? Yok· 
aa itler mi mahiyetini değiıtirdi? 

Bir talcnn kimselerin gezinti yap • 
ıınası ve yolda lif etmeai gazeteye ya
ınlrr ve halka okutulur mu? 

Bu gibi havadislerin ekserisi o has
hihalleri yapanlann teıvikile verildi -
iine cöre bu zeval "hallıihal etmek ve 
gezinti yapma,, yı bir iı mi sanıyorlar 
-.:aba? Böyle i1e bu müiıim itleri yapa 
dursunlar, fakat bu muvaffalcıyetlerinin 
Parlaklığını bafkalan cörüp söylesin 1 
Böyle büyük lı yapanlara teva:<U daha 
fazla yalatır!. J.lari<oni ve Vuillemam 
cibi. 

ltalyadan bir ses 
Sinyor .Mussolininin söylediği . bir 

nutkun h.rze kadar celen akislennde 
~ltaly"?m ;'.'-•Yada cözü olduğuna,, da· 
ır de hır cümle varmıı. Ben politika, 
hele böyle harici ıİyaset haıldanda fi. 
kir sahi>i değilim. F alıat bir halk ço
cuğu ,.ibi §öyle diİJÜniiriim: Son za • 
tnanlarda ltalyanın _göz koymadığı yer 
l>elc az. Kutba" kadar ba-yrak dikmek is-

""'•· 
Duçe de ateıli adamdır. Böyle bir 

SÖ:ı: belki de söylemi!"tjr. Likiıı beaim
ıem<i< ntediği Alri.ada iki tane Sünusi 
zaYİyesile kaç aene uğ"'!bğını elbette 
hatırlar. Bu arada bir diğer §"Y var ki 
onu da ben hatırlatayım; cene bir halk 
Çocuğu sıfatile: Türlı:e çatmak isti • 
Yenlerin en fena seçecekleri devir fU İ· 
çinde bulunduğıımuz devirdir. Biz §İm· 
eli her ıeyi yapacağımıza ve her gücü 
Yenec:eğiınize inanntıı haldeyiz. Hıtni 
Ya lfJIOrda ,.alebe devresi y&f8YBD peh
livanlar, atletler vardır. O esnada kirn
ae onların önüne diipnek İ&temez. 
Biz timdi o devirdeyiz. Bu sırada bize 
19laplır nu yahu? 

FELEK 

Bayram 
Pazartesi 

lstanbııl müftülüğünden: 
25 mart 934 pazar günü Zilhic

cenin clokuzuna miisaclif olduğundan 
arife, paoı:artesi ,.ünü de (Kuıban) bay
l"amı olduğu ilin olunur. 
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ŞEHiR HABERLERi 

EKONOMi 

İspanyaya 
Doğru vapur 

--o--

İlk muntazam sefere 
bugün başlanıyor 

İran Nevruz • • 
merasımı konsoloshanesinde 

Dün baharın ilk günü, Nevruz olmak münasebetile şehrimizdeki İran kon 
soloshanesinde bir kabul resmi yapıl ınıştır. Şehrimizdeki _lran!ılar sa~t . on
dan on ikiye kadar konsoloshaneye giderek .Nevru.t tatlısı ile ızaz edılmı§ler 
ve çay içmişlerdir. Debstan !ranyan talebesi ziyaretçilere çiçekler dağıtmış
lardır. 

Avrupa limanlarına sefer yapap • 
cıe.k olan Yelkencilerin Er:ı:unım va• 

0

puru bugün liınaıınruzdan hareket e· 
decektir. Erzurum vapuru Türk va • 
purlanrun muntazam Avnıpa seferle 
rinin ilk po&tasmı yApmaktadır. Fil • 
Jıalcika timdiye kadar birçok Türk 
.-apuralrı zaman, zaman ecnebi liman 
lanna posta yaptığı halde bunların 
biç biri muntazam bir tekilde devam 
edememiıtir. Yelkenciler bu aeferleri 
Türk, Bulgar ve lspanyol tacirlerile 
yaptıkları bir çok anlaımalarla tekit 
ettiklerinden seferlerin muntazam ve 
devamlı olacağmdan §Üppbe edilemez. 
Gelen haberlere göre ilk Türk vapu"'· 
nun nnınaalab için V alansiya ve 
Baraelon tacirleri büyük bir iatikbal 
programı tertip etmitlerdir. 

Heyeti umumiyeler 
Arslan ve Eskihisar müttehit çi • 

mento ve ıu kireci fahrika1arı Türk 
Anonim tirketi hir.sedarlar heyeti u
mumiyeııi dün öğleden evvel tirket 
merkezinde yapılmııtır. Heyeti umu
miyede evvela mecliai idare ra_po~ f'" 
lnınmuı ve ittifa.kla kabul edılmııtır. 
Raporda tirkete ait olan Danca, E&
kihisar ve Zeytinbumu fabrikalarının 
meaaisi zikredilmekte ve hun"an son· 
ra senei besa.biye netayici ile planço 
göaterilınekte idi. Bu meyanda Da • 
nca fabrikasının yenilenmesi de ka · 
bul edilmiftir. Dün ayni zamanda Türk 
çimentosu ve ıu kireci tirketinin· de 
heyeti wnumiyesi yapılmı§tır. 

Para degif, santim! 
Herkes para sisteminin dt 
değiştirilmesini istiyor 1 

Bundan sonra yapılan idare heyeti 
intihabı neticesinde müddetleri biten 
eski azalar tekrar seçildiğinden idare 
heyeti eskni &ibi teıekkül elmiıtir. 

iş Bankasının Galata şutesi 
it Bankaıının galata ıubeai ittihaz 

edilen binanın hazırlıkları bibnek ü
ezredir. Galata ıubesi nisanın ilk gün 
terinde açılacaktır. 

Sabun fiatları 
Son hafta içinde sabun fiyatların· 

da kilo başına ı,5 kurutluk bir tenez 
zül husule gelmiştir. Bunun sebebi 
yağ fiyatlarındaki dii§üklüktür. 

Bir haft&da gelen kahve 
Son bir h&fta zarfında lstanbula 

4207 çuval kahve gelmiltir. Kahve 
fiyatlarında bir değitiklik yoktur. 

Yugoslavya iktısatçılar kongresi 
SOFY A, 2ı (Milliyet) - Bel • 

graddan bildiriliyor: Birkaç gün ev
vel ikhsatçılar ve tüccarlar cemiyeti
nin kongrsi, Yugoslavyanın her ta • 
rafından gelen murahhaslarm iştira -
kile yapılmı§hr. Kongrede, Bulgaris
tanda bulunan ayni neviden cemiyet • 
!erle münasebet tesisi ve bu maksat • 
la Sofyaya kadar hir seyahat yapıl 
ması kararlaştırılmı§tır. 

Bulgaristanda tutun satışı 
SOFYA, 21 (Milliyet) - Bulgar 

Ziraat bankasının nefrettiği bir bül
tende, son günlerde 1933 senesi mah
•ulü tütünlerin piyasada oldukça yük 
aek bir fiyatla satıldığı görülmek•e • 
dir. Tütün zürraı daha iyi fiyat ::ıit 
ettikleri için satıılarda ihtiyatla l::a • 
reket etmektedirler. 

Yirmi ton ağırlığında 
eski bir top 

Y avu:ı: Sultan Selim devrinde ve 
Türkler tarafından yapılınııı olan ilk Yiv 
li top deniz müzesinde bulunmak • 
tadır. 

Askeri müzeai bu topun da askeri 
müzedeki top -bahçesinde bulunan ve 
cayet zengin olan top kolleksiyo1MJ me- ! 
yan!ncla ~e~irini muvafık bulmuş ve to- 1 pu u>tem1,nr. 

Yivli toplar da diğer ne,vi toplar 
gibi ilk defa Türkler tarafıntian yapıl-
111<! ve iıtima) ~dilmi§tir. Askeri müze
nin bu tal<l>i ıuıi!ul edilmiıtir. Top 20 
ton ağırlığıuaa.cıır ve aade namludan 
ibarettir. Bahçede topun konulacağı 
yer hazırlamnı§tır· Top yakında do -
muz arabasile getirilecektir. 

-0---

Bir Alman gazetesinin 
hakkımızdaki neşriyatı 

Geçen günü Franforter Çaytung 
gazetesinin Tür"-iye hakkında bir ma • 
kale neırettiğini yaznnı ve hu malca • 
lenin bazı aksamını istinsah etmittik-

Makaleyi yazan muharrir bu tercü
menin aslına sadık olmadığını beyan et
~ekte ve kendisi tarafından yapbrılan 
bır .tercümeyi gazetemize göndermek -
tedır. Tenlôde sadık kalan noktaları ih
~a eden kısım muhabirin verdiği ter .. 
cumed_e aynen şu tekilde yazılmıştır: 

"Bir kaç söz daha: Su içmeyiniz, zi
ra yaz mevaiminde tifo tehlikesi mev· 
cuttur. Yanınrzda ki\fi miktarda bozuk 
para bulundurunuz, çünkü bir taksi ıo
förü size para bozamaz ve her yerde 
ıizdcn 5 - 10 kurut gibi ufak bir balı· 
ti§ beklerler. Yanınıza fazla para al • 
maymız ve paranıza iyi dikkat ediniz 
zira , her limanda olduğu gibi, lstan • 
bulda da yankeaici vardır. 

latanbulun gece hayatını öğrenmeğe 
teşebbüs etmeyiniz. Çünkü serveti bu- J 

ıriin tedenni etmiı olan l stanbulda ge-
ce hayatı kalmrunııtır. Vatanda! ıüıü 1 

takınarak ıize, meaeli Bed6teni ziya .. 
ret ettiğ;niz zaman, yvdnnda bulun • 1 
mağa ısrar eden sahte vatandaılardan ı· 
son derece sakınınız.,, 

•••••••• 
Bu suretle yalnız dahili ticarette değil, harici 

ticarette de işlerimiz kolaylaşacaktır 
Para aiıtemimizin de i.fari esaıla • 

ra göre tanzimi etrafındaki alaka ve 
ileri aürülen mütalealar devam et • 
mektedir. Gelen malıimata ,.öre me
sele Ankarada da müsait bir tekilde 
kartılanınıftır. Esasen madeni ufak • 
tık para kanunu on paralığın 25 
santim ismi altında basılmasım kabul 
edildiği gibi, ufaklık madeni parala
rın evaafırun tayini de Meclis stara • 
fından Maliye vekeltine bırakılmıthr. 
Şu bale nazaran para yerine &a.nti .. 
min ikamesi için Maliye vekiletinin 
karar vermesi kafi gelecektir. Bugün 
parasını iıari esaslara uydurmayan 
ancak birkaç memleekt kalmı§br. 

Paraları i.şari ıiateıiıe uymayan, 
Arabistan, Hindistan, Iran, Tibet, Ye 
men gibi bazı memleektlerle lncille
re, lrlanda ve lngiltereye tabi •eya 
lngilterenin nüfuzu altında bulunan 
mnhallerdir- Bunların haricinde dün
yanın her tarafında parada da aşari 
aiıtem caridir. Dünya memleketleri 
araıında para vahidi kırka ayrılmıt o
larak yalnız Yemen vardır. Burada 
para vahidi lmadidir ki 40 bogaç'a 
takainı edilmiştir. Bu itibarla Yemen, 
para vahidinin kırka ayrılması iliba • 
rile memleketimize benzemektedir. 
Para kelimesini muhafaza ederek va 
bidi 100 e ayrılımı olan Yugoslavya, 
para vahidinin yüze ayrılması huıu
ıunda göze çarpar bir misal teşkil e • 
debilir. FilhalUka Yugoılavyada bir 
dinar, yüz paraya takaim edilmitlir. 
Buı memleketler son senelerde para 
vahitlerini ticari sisteme uydurmuf .. 
!ardır ki hunlar arasında Arnavutluk 
ı927 den heri frank kabul etmiı ve 
burada bir frank 100 kindar'a ayrıl
mııtır. Çinde bile bu aene martının 
ilk gününden itibaren i.tari aiatem tat 
bik edilmektedir. Paraları a§ari aiate 
me uynıayan memleketlerin ölçülen 
de umumiyetle a~ari sisteme istinat 
ehnemektedir ki hu da atari aislemin 
bir bütün tqkil ettiği kanaatini tak • 
viye eden en kuvvetli noktalardan 
biridir. Eski ölçülerin aon müdafaa 
ve tahaffuz siperleri, para vahidinin 
aşari sisteme uymanıasıdrr_ Bu mü • 
dafaa. t"haffuz ve hatta bazı ahval-
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de tecavüz siperlerini kaldırmak, ye· 
ni ölçülerin varlıiını korumak olacak 
br. Uzunluk, ağırlık ve sairesine cö • 
re eıyanın biribirlerile mühadelel~r! 

1 muamelatta eaaa olsaydı para vahıdı 
nin aşari olup olm.amaaına o ka.dar e .. 
hemrniyet verilıniyebilirdi. Halbuki 
muamelatta bütün ölçülerin kıymet 
ifade vasıtası paradır ve bu itibarla 
para vahidi, atarileıtirilmedikçe en 
mühim bir cihet, el.sik kalını§ olacak 
tır. Paramızı qari aiateme istinat et• 
tirmeğe yalnız dahili ticarette değil, 
harici ticarette de itlerimizi çok ko • 
laylaıtırmıı olacağız.,. 

Bu hususta dün de bazı zevatın 
fikirlerini sormağa devam ettik. 

MUHLiS ETEM BEY 

Dün kendi.ile görüıen bir muhar
ririmize Univero.ite iktısat dö~e?tle. • 
rinden Muhlis Etem Bey demıt§ır ki: 

- Bu mesele mühim bir meseledir. 
Şimdiki para va;ı:iyetimizi ve yeniden 
alacak tekli tetkik etmeli, ondan son 
ra karar vermelidir. Evveli, esaslı ha 
zırlık li.znndır.,, 

H4KKI NEZiHi BEY 

Diğer taraftan Hakkı Nezihi Bey 
noktai nazarını §Öyle izah etmekte
dir: 

- Para kıymetini olduğu gibi bı
rakmak §&rtile taksimatın değipnesi 
mevzuu bahistir.. Yeni tekilde isim 
mevzuu baboolamaz. Para vahidinin 
( 40) a taksimi yerine 100 kısımdan 
mürekkep bir vahdi kıyasi kabul et· 
mek teklifi var." 

ASIM SUREYY A BEY 

Diğer taraftan belediye iktısat mü 
dürü Asım Süreyya Bey diyor ki: 

- Metre usulüne göre, bütün ölçü· 
lerimizi değiştirip bu esas t~b<;<ldül -;t 
tikten sonra. paramızın va.hıdı kıyaaı
sini de değiştirmek gayet muvafık o
lur. Zannediyonım ki paraların da de 
ğiımesi, alı§ veritte, gerek halk, ge • 
rek esnaf için çok kolaylık olacaktır. 
Bu meselenin kanuni cihetlerinin ne 
ıekilde tekemmül ettirilebileceğini bil 
mivorum.'' 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Eğlence yerlerinden bahıedece· 
ği:.: 

Biule •ilence yerleri hemen he
men birahane ue gaıinolardcr. Bü· 
tün gününü İfİ bapnda çalıfftla ""' 
didinmekle geçiren ba.:ı:ı nnıl halk 
akf'l171lan hemen hemen ba ıribi 
yerlerde biraz dinlenmek imkanı • 
nı bulmaktadır. Filhakika memle • 
ketimiıde içki ıarliyatı pek o ka • 
dar lazla değildir. Mesela Avrupa 
da adam b0Jt11a 1 O litre ispirto oar 
fiyatı olduğu halde bide ancak 0,5 
litredir. Bundan dolayı cidden 
memnun olmalı~?z. Fakat 11azino -
suz, birahane.sa bir phir )'apalın& 
der"k buna da imkan yoktur. Çün 
kü eğlence yerleri kalabalık bir fflh 
rin lıi%ımı gayrimülariki yabancı 
misafir çken en mühim amillerden 
birisidir. Halbuki böyle iken bun· 
lann aleyhinde sureti daimede ye
ni yeni tedbirle rolınmaktaılır. 

Bir kariimiz bize bu humıta bir 
likir vermek için a§ağıdaki ta/si • 
latı gönderiyor: 

Meıela aylık ican 300 lira ve 
gayrisafi varidatı 4000 lira olan i
kinci sınıf bir birahaneyi tetkik e • 
delim: 

50 lira Kiifat resmi .•• 
50 ,, cuma tatili ruhaatiyesi 
30 ., Tabela parası .. 
12 ,, Gramofon ruhsatiye resmi 

720 ,, Müskirat ruhsatiye res • 
mi (..,nevi icar bedelinin 
'7o 20 si.) 

2000 ,, istihlak vergisi ( gayrisa· 
fi Yaridatının % 50 si .. ) 

20 ,, Ticaret odası kayıt resmi 
Eğer burada çalgı çalınırsa o za

man Taziyet büsbütün baıkadır. He 
le birinci sınıflarda bu resim ayda 
375 liraya bile baliğ olmaktadır.,. 

Yukarıya yazdığmıız rakamlar· 
dan anlıqıldığına göre bu yerleri 
idare edenlerin vaziyetleri cidden 
çok mii§küldür. Yalnız kendilerini 
teselli eden nokta hükümetin istih· 
lak vergisini lağvetmeğe karar ver 
mek suretile himayeye mübtaç ol
duklannı takdir etmesi ümididir.,. 

KariimU:in mektubundan bazı 
parçalan aynen iatinsah ettik. Bu 
aatırlan yazmaktan maksadımız 
memleketteki içki aarliyatını teşci 
etmek değildir. Bu gibi yerlere de-
11am eden ahalinin menfaatini hi • 
mayedir. Alıf'UJ zaten alıffll•ftır. 
Bari lazla pora llermeain. Çünkü 
her ma,sral, her vergi bir bardak 
biranın üstüne eklenmektedir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

- ,, 

Benzine gene 
Zam yaptılar 

--o--

Haziranda tatbik edilecek 
bir karar, daha şimdiden 

fiata tesir eder mi? 
Istanbulda zaman zam.an benzin 

fiyatlarına zam yapmak bir adet ha
line geldi. Son zamanlarda üçüncü de
fadır ki benzin fiyatları yeniden bir 
zan gördü. Ortada hiç bir sebep yok 
ken, galon b8.§ına birkaç gündür ben 
zin fiyatları be§ kuruş yüluelmittir. 
Bundan evvel yapılan zamlarda ih • 
tiki.r kanununu tatbika memur olan 
T3ret müdürlüğü derhal harekete 
6""eÇtİ. Ticaret odası aylarca süren tet 
kikat yaptı. Amerikadan, Rusyadan, 
Romanyadan malümat istendi ve ni -
hayet anlatıldı ki fiyatların yükael • 
mesinde hiç bir aebep yoktur. Fakat 
netice ne oldu, bunu kiııue bilmi -
yor.. lktıaadi mahalilde söylendiğine 
göre, galon baıına 5 kurut ilavenin 
sebebi Şehir mecliainin benzin istih -
lik resm.ine 40 para Üzerine 20 para 

daha ilive etmesi
dir_ Ancak hazi • 
randan itibaren tat 
bik edilecek olan 
bu zammın fimdi
den benzin fiyatla 
rma tesiri hakika
ten gariptir. Dün 
bu huıuata kendisi 
le görüten bir mu 
'\arririmize ticaret 
nüdürü Muhsin B. 
lemi§ tir ki: 

- Müdürlüğü • 
müz benzin fiyat· 

MUHSiN BEY !arına hu zammı 
haber alınca hare

kete geçmiıtir. Zammın neden ileri 
geldiği tetkik edilmektedir.,, 

Dün bu meaele hakkında Şoförler 
cemiyeti reisi Necip Beyle görüıtük. 
Cemiyet te fiyatların bu ıuretle fırla
mı§ olmıuırulan tikayetçidir. Necip 
Bey diyor ki: 

- Evet, dediğiniz gibi benzin fiya 
b dünden beri he§ kuru§ fırladı. Kwn 
panyaalr bunun, istihlak resmine ya
pılan 20 para zamdan ileri geldiğini 
söylüyorlar. Biz mseleyi henüz esaa· 
lı aurette tetkik edemedik. Belediye
ye müracaatla §İkayet için de henüz 
hazırlanmış değiliz, bununla beraber 
te§ebhüste bulunmağı dii§ünüyoruz. 
Bundan birkaç ay evvel de ayni hal 
vaki olmuştu. O zaman nakliyat res: 
mine kilo bıqma 75 santim zam edil
ınİ§tİ. Bu da şiıe başına elli pare tutu 
yordu. Bunun üezrine 105 kuruşluk 
şiıeler birden bire 11 O ku.,,ıa çıktı. 
Belediyeye müracaatla ihtikar yapıl
dığından ıikayet ettik. lktısat müdür
lüğü tahkikat yaptı. Neticede ihtikir 
var dediler ve buna dair rapor verdi 
!er • Bu tetkika.tta Romanyada benzin 
fiyatları, nakliyat Ücretleri hesap e • 
dildi ve yapılan bet kurutluk zammın 
fuzuli olduğu neticesine varıldı. lktı. 
sat müdürlüğünce verilen rapor, ikin .. 
ci bir konıiayonda tetkik edildi. Fa.
kat komisyon ihtikar olmadığma ka
rar verdi. Fiyatı yükseltenler beledi
yece mahkemeye verildiler, neticede 
maznunlar beraet etti. Şimdi bu de • 
faki zammın ne suretle karıılanaca • 
ğıru bilmiyoruz. Şurası muhakkaktır 
ki halk, 1<>förler ve otomobilciler ver 
gi namile yapılan zammın iki üç mis -
li fazlasını ödiyorlar .. Bu hal esaaen 
acınacak bir halde bulunan taksi aa • 
hiplerini bir kat daha müıkülata so • 
kuyor •• ,, . 

Beeldiyede ne diyorlar? 
Dün bu hususta belediye ries mu

avini Hamit Beyle de göriiftük. Ha • 
mit Bey dedi ki: 

"- Duhuliye reami varken istihlak 
resmi alınmasına kanun müsait değil
di. Oktruva kalktı, açığı kapamak i
çin bu idWıa baş vunıldu. Tahk~t 
için ıubelere tebligat yapıldı. Tahkı • 
kat bitince bemn tahoilata da başla • 
nacakbr. Şimdiden bu resimden do • 
layı benzin ve petrol fiyatlarının yük 
aelmesine aehep yoldur. Meseleye he 
nüz muttali oluyorum. Belediye, 
iti ehemmiyetle tetkik ve mürakabe 
edecek, fazla fiyat yükseltenler hak
kmda mevzuat ahkamının ıüpheıiz 
tatbikı cihetine gidilecektir.,. 

Ekmek resmi 
Damga matbaası 680 

milyon pul basıyor 
Buğdayı koruma kanunu mucibince 

ekmekleNlen pul yapıfbrmak suretile 
kilo batına bir kurut resim alınması ka· 
rarhrşbnlmıfhr. 

EAmıeklere yaprJbnlacak pullar dam
ıra matbaasına sipariJ edilmiıtir. Pullar 
10 paralık , 20 paralık 1 ve 2 kuruıluk
tur. Pullar buğday batakları ortasında 
•'buğday koruına ve~5i,, yazısını ih -
liva etmekte ve üzerinde kıymeti yazılı 
bulunmaktadır. 

Sipariş edilen pul miktarı 680 mil
yondur. 

Damga matbaası günde ı,5 milyon 
pul basmaktadır. Pullar bir taraftan 
tabedileceK, bir taraftan da Maliye ve
kıileti taralmdan vilayetlere aevk ve 
tevzi olunacaktır. -----
Evkaf iki ahşap binayı 

yıktırdı 
Istanbul Evkaf müdiriyeti yangma 

kar~ı bir tedbir olmak üzere dairenin 
etrafında bulunan ahfap binalardan 
eski kuyudu vakfiye dairesile bina • 
nın armasında bulunan evkafı mülha 
ka dairesini yıktırmıttır. Bu daireler 
kargire tahvil edilecektir. 
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Bugünün devlet adamı 
Her fena hadisenin ibret veri

ci ve ikaz edici bir fazileti olduğu 
na J üphe yol.. 

nsanlar nasıl tabiafn zülumle 
rinden dert• alıyor ve hemen mü
dafaa çareleri arıyorlarsa cemiyet 
içinde peyda olan muzir unsurla
rın çirkin ve yıkıcı hareketlerinden 

de ibaret alınıyor ve hemen tahaffuz 
tedbirleri aramağa ba,lıyorlar. 

Müflis banger lnsul ve maktul 
i~ adamı Staviski yalnız Amerika
lılarla Fransızları değil, hu kata
gori adamlardan yakalarını kurla 
ramıyan bütün siyasi tefekkülleri 
heyecana dü,ürdü. Bu heyecanın 
işte ifadesi, hükümet nüfuzunu 
böyle skandallardan korumak için 
vaziyet almaktan ibarettir. 

Bu kabil insanlar da'ma karı
tık, buhranlı zamanlarda, hüku
metlerin gaileli devirlerinde ve ya 
hut mali, sınai büyük tefebbüsler 
esnasında faaliyete geçiyorlar. 

Tıi Fransa inkılabı zamanında 
Hindistan ticaret firketlerin · n fa
aliyette bulunduğu sıralarda böyle 
bulanık işlere karı'an ve yük•ek 
servetler yaparak bükü.met kuvvet 
lerini bile maksatlarına ram etme
ğe ça}ıfan febekeler vardı. 

Bir zamanlar bütün Avrupayı 
heyecana dütüren Panama hadise 
si de bu mahiyetteki rezaletlerden 
biridir. 

Bir kaç yıl evvel Pariste bir o-
tel odasında ölü bulunan kibrit la-ah 
nın macera.n da Staviski hadisesi
~e takaddüm eden en yeni bir ma 
li rezaletti. 

Bu hadiselerin sıklafması Bü
yük harb:n hala kapanmıyan he
saplariyle zaten gerginleten sinir
leri son kertesine getiriyor. Paris 
ookaklarını kana bulayan vekalar 
beynelmilel ıstırabın en taze bir 
misalid:r. 

Ve Fransa hükumetinin geçirdi 
ği teblike bütün siyasi tefek.küller 
için bir ders olmuttur. Anlatı'mıs
tır ki, milletler tahammül elt kleri 
sıkıntı arasında emniyetlerini sui
istimal eden ve mahrumiyetlerile 
eğlenir gibi genif m 'kyasta p-ıra 
manevraları çeviren insanlara kar 
'ı artık müsamaha edemiyecek ha 
le gelmişlerdir. 

Onun için hükümetler iç erine 
sokulan if adamlarına karşı çok 
müteyakk" z davranıyor ve büyük 
miksaytaki mali ve iktısa.di teşeb
büslerin batına en temiz ve dürüst 
devlet adamlarını getiriyorlar. Bu 
çok yerinde bir tedbirdir. 

Fakat inııanların gafleti zekala 
rından daha kuTVetlid "r. En aff 
bir devlet adamı hazan sinsi bir 
ihtirasın aleti oluverir. Gaflet dai
ma yeni yeni Stavisk:Ier yef ştirir. 
Yakaların harareti geçtikçe dev
let makinelerine yeni yeni parasi
te'ler musallat o!ur. 

Bugünün devlet adamları · bir 
polis hafiyesi gibi müteyakkız ol
madıkça cemiyetin bünyesinde ye 
tişen bu tüfeylilerden kendilerini 
kurtaramazlar. 

Burhan CAHIT 

Takas tetkikatı 
Ticaret odasındaki dosya

lar da tetkik ediliyor 
Takas iti etrafında tetk*at yapan 

tefti§ beyeti teftiılerinin şümul çerçe
vesini genişletmiıtir. Teftiı heyeti vi
layetteki takas heyetinden aldığı dos • 
yalar Üzerindeki tetkikatını bitinniŞ'lir. 

Bundan sonra iki müfettiı ticaret O• 

dasına gelerek odada mevcut ve bu doı 
yalann mütenunimi olan dosyalara va
ziyet etmi1tir. Bu dosyaların hepıi o
dadan alnımııbr. 

Teftiş heyeti ıimdiye kadar alaka
darlardan kimıeye ıual tevcih etmemiş· 
tir. Bu dosyaların da tetkikinden •on
rsdır ki alakadarların malumatına m;i
racart edilecektir. 

Yeni kaçakçı takip 
motörü geldi 

Muıhafaza kumandanlığının yeni in
sa ettirdiği kaçakçı takip rnotörü dün 
Galileo vapurile limannnıza gelmi§tir. 

Avrupa ve Amerika da kaçakçı taki
binde kullanılan motörler ıistemin<le in• 
ıa ettirilen bu motör bugün denize in .. 
dirilecektir. Motörün hangi mıntakaya 
verileceği kumandanlıktan henüz bildi· 
rilmerniştir. · 

Yeni kaçakçı takip motörü çift mo
törlüdür. Sürat seyri çok yüksektir. 
Motörle( ağır esliıha ile techiz edilmiş
tir. 

--o--

: Kadınlar Birliğinin fakir 
ço~uklara yardımı 

Kurban bayramı münaaebetile Turk 
Kadınlar birliği tarafından birliğe ev 
velce müracaat ederek iıimlerini kay 
dettirmiş olan fakir mektep talebele
rinden 200 çocuğa elbiselik kumaş, 
kasket, kazak, çorap, ayakkabı ola • 
rak birçok eşya verilmiştir. Bir kısım 
çocuklara pazar günü de eıya veril .. 
mesine devam edilecektir. 
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Bir F r~nsız gaze
tesinin neşriyatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
he yapmağa tabiatiyle meyledecektir. 
Alman neşrjyatı da zaten bu hususta ro· 
lünü oynamakta devam ediyor. Fransa 
hükümeti Romada neler hazırlanmakta • 
olduğuna dair doğru malümat edileme
miştir. Meıuliyetin büyük bir kısmı Kont 
Chambruna racidir. Zira geçen hafta Pa
rise gelişinde 1 tal ya - Fransa küçük itilaf 
arasında anlaşmanın mevcut sayılabilece 
ğini her raıtladığma söyleyip duruyordu. 
Bir sefirin doğrudan doğruya kendi mü
ıahede ıahaaına dahil işler üzerinde haki
ki vuftan ve anlay1ıtan bu kadar mahru!Tl 
oluşu kabili muıamana değildir. Mühim 
ve kat11i bir vaziyette kendi nazırını ha· 
taya ıevkeden Fransız sefiri harpte ye· 
nilmiş bir ceneral ile mukayese edilebi
lir. Kont Chambrun eğer kendi İstidale
ri aleyhine dönen hadisenin hakiki ehem
miyetini başka türlü göstermeğe kalkış
mak tecrübesinde bulunursa bir düıman 
politikasının propagandacısı vaziyetine 
düşerse yaptığı hatalara daha yenisini 
ilave etmiş olacaktır. Muharrir bu tarzda 
ki bir kaç gazete haberinin Fransanın 
Roma sefaretinden müihem olmadığını 
zannetmek istiyor. Nutkun ve protokol
ların sarih olduğunu söyliyor. Radikal
lerin gazetesi protokol üzerinde tahlil 
yaparak bunun bilhassa iıtişareye ve bü
tün meselelerde teşriki mesaiye ait hü
kümleriyle Avrupa ıiyaaetine kuvvetle 
tesir yapmak ihtirasında bir üçler miıa· 
kı olduğunu ve akitlerden en kuvve(:isi 
ltalyaya faik nufus temin ettiğini küçük 
itilafa misakını imzalamıt olanlara müte
veccih bir ittifak olduğunu yazıyor bu 
gazele nut~un Almanya ve Macaristana 
ait kısımlaı·ını da gözden geçirerek bu 
nutkun ve tlalya politikasının harpten 
evvelki ittifaki. müselleae müncer oldu· 
ğunu bir farkla ki Berlinin yerine Roma· 
nın geçtiğjni ileri sürmektedir. Matin 
gazetesi yazısının sonunda Romada A· 
vusturyaya Mocaristana yapılan karlı 
va'itlarin terc;hli tarikeJerin bu iki mem· 
lekctin siyasetlerinde ağır basmak iÇin 
kifayetsiz ve bayağı mükafatlar olduğu
nu yazarak diyor ki : 

Merkezi Avrupanın karıtık manzarası 
önünde Anshluı fikri zayiflamak töyl~ 
dursun b:lakis inkişaf edecektir. M. Mu•
solininin aözJeri bu tehlikeyi kat'iJeıtir· 
r-1iştit-. 

Entrnnsijan gazetesi ıu sabrlan ya:z:t· 
y . : 

'' Düçenin arzusu ne olursa olsun. Fran 
sız-ltalyan dostlui(u iki memleketin is
tidba1i için elzemdir. Bütün kuvvetleriy· 
le dirilen bir Almanya ve tekrar teşkil 
edilen Avusturya - Macaristan bloku 
Fransa için de ltalya için de bir tehlike 
te~kil edecektir." 

Dolluss' un telgrafı 

ROMA, 21. A.A. - M. Dolfus ftalya 
toprağından ayrılırken M. Mussoliniye 
pek hararetli bir telgraf çekmiş ve bun
dt-. Avusturyaya girmezden evvel Triyea. 
t~'deki kısa tevekkufu esnasında tehire 
yeniden ltalya - Avusturya tiearetinin 
bütün chemmiyet,lni !nde etmek üzere ya
r.ıılmsı olan muazzam tesisatı gezmiş ol· 
d\lğunu btldlrmiştir. 

M. Dolfus ltalyadaki seyyahatinin pek 
mı.ismir neticeler verdiğiı:ıi söyledikten 
sonra, kendisine karşı gösterilen dost
luk arasından dolayi en derin ve en &a

mimi tefekkürlerinin kabulünü M. Mus
soliniden rica ederek krala ve hanedane 
karşı tazimatını bildirmiştir. 

M. Doumergue'in bir nutku 

PARIS, 21. A.A. - Havas bildiriyor: 
Vilayet gazetelerinin vermiş oldukları 
ziyafette ıöylediği bir nutukta M. Du
merg demiştir ki : 

Fransa hayatiyeti ve kuvvetli ile bü
tün dünyayı hayrete düşürrnüıtür. Fran
sa kırk elli senelik Cümhuriyet rejimin
den sonra temamen mahrum kalmış oldu
ğu zannolunan meziyetleri göstermi~tir. 

Harpten evvel F ransarun kendisini mü 
d.ıfaa kabiliyetinde olmadığını söyliyor· 
!ardı. Bu hulyada bulunanlar, aldan-
1mşlardır. Fakat aksini isbat etmek Üçn 

· çolr can feda ettik. Çok para sarfettik. 
Arzettiğimiz manzara çok güzel oldu. 
Evvelce de iktidar mevkiinde bulundu
ğum sırada oçk kerre kendi kendime söy
lcmiıtim. Fransa, harp esnasında o ka. .. 
dar güzellri, bir kerre sulh avdet edince 
ecnebiler onu affetmiyecekJerinden k..,r .. 
kuyoı·um. Kimse hakkında fena söylemek 
istemem, kimsenin maksatlanndan şüp 
he etmem. Fakat bu kadar büyük, bu ka
dar kahreman, bu kadar doğru olmakla 

• hiç şüpheıiz herkesi gıpt:aya düşürmüş 

olduğumuzu söylemek isterim. Memle
ketim;zin biraz küçülmüş olması hiç şüp. 
hesiz bir takım kimselerin hoşuna gid~· 

· cektir. Böyle bir şeyin olma11na mani ol
mak llıımdır. Buna muktediriz. Fran'\a 
emniyetini temin etmek ve mali İ§lerini 
intizama sokmak hususunda müttehit ol· 
duğunu bütün dünyaya isbat etmelidir. 
Taşları ileri geri sürülen dama tahtasına 
benziyen cihanda sulhu muhafaza edocek 
olan Fransadır. Çünkü biz sulh için çalı-
~ıyornz. 

~-------·,--~~~--

Yunan bayramı 
(Başı 1 inci sahifede) . 

zi elli geçe bir tayyare filomuz Atı 
naya gitmek Üzere uçmuştur. 

ATINA 21 (A.A.) - Milli iıtik-
' h . liıl bayramına tP.sadüf eden cüm urı-

yctin onuncu yıldönümü büyük mera 
ıimle ve görülmemiş bir parlaklıkla 
tesit edilecektir. Dahiliye nezareti bu 
münasebetle 24 ve 25 ve 26 mart ta
rihlerinde Atinada ve bütün şehirler
de yapılacak meraaimin programını 
neşretmiştir. Gazeteler Türkiye hükii 
metinin bu münasebetle bir hava fi -
loau göndermeye karar vermek sure .. 
tile gösterdiği alakayı memnuniyetle 
kaydederek bu harekette iki m~lleti ye~
digerine bağlayan sıkı .doatlu~n yenı 
bir delilini görmekte~ırler. Turk ~a
va filoıunun yarın Atınaya gelmesı • 
ne intizar edilmektedir. 

Toprak bayramı 
(Başı 1 inci sahifede) 

nin memlekette köylü ve ziraate hiç 
ehemmiyet vermediğini, münkanz Os 
manlı hükumetinin Cüm.huriyet dev -
rine bıraktığı bin bir dert araamda 
başlıca olarak ziraat işinin geldiğini, 
ve beş senelik bir program tanzimile 
zira.at işleri üzerinde uğra§ılmakta 
olduğunu; fakat bunların yaranın Üze
rindeki kabuğu kaldırmaktan ibaret 
olup yapılacak daha birçok iş bulun
duğunu, köylülerin göğüslerini. gere 
gere hükUmetin kendi Üzerlerindeki 
himayesine ve mesaisine istinat ede -
bileceklerini, saltanat devrinde hakir 
görülen köylünün bugün memleketin 
hakiki efendisi olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

"Biz ziraatçiler, fenne istinaden 
memleket topraklannı işletmek husu 
sunda uhdemize düten vazifeyi ifa 
edeceğiz.,, 

Mektebin eski müdürü Hasip Bey 
de viki olan davet üzerine kürsüye 
gelerek demiştir ki: 

"-Bugün, 21 mart. llkbahann ilk 
günüdür. Eski takvimler bugünü te•'it 
ederlerdi. Romada aktedilen ziraat 
kongresinde aabık Bulgar Ziraat na
zın her aene martının yirmi birinci. 
günü toprak bayramı yapılarak top
rağın ve çiftçinin iıtirahate terkini ve 
bugünün kutlulanmasını teklif etmiş 
ve biz de bunu kabul etmiştik. F ıı/.<a.t 
dediğim gibi bu yeni bir ıey değildi. 
Yukarıda söylediğim gibi bunu ak -
vamı kadime teıit edegelmiştir. Top
rağın ehemmiyetini izaha hacet yok .. 
tur. lnaan ana kucağından aynlınca, 
ilk iti hayatını topraktan kazanınak 
olduğu gibi, nihayet büyük yolculuk -
ta da oraya avdet ediyor. Bize haya· 
tnnız müddetince her türlü nimeti ve.
ren toprağa karŞ:t toplanıp ~ükretmek, 
nimetperverlik olur.,, 

Bundan sonra yemek salonuna ge 
çilmiş ve mektebe ait çiftlik mahsu
latından pişrilmiş olan yemekler yen 
miştir. Yemekten sonra da idarei hu
susiye bütçeıinden tahsis edilen para 
ile açılan tavukçuluk enıtitwü gezil
miştir. Bayram çok güzel ve samimi 
olmuştur. Vilayetin diğer kazaların -
da da toprak bayramı merasimi ya • 
pılmııtır. 

Kazanç layihası 
(Başı 1 inci sahifede) 

karşı yalnız mali bir ceza kaydı konul 
duğunu söyliyerek: halbuki: 

- Bu hile vaziyetidir. Doğrudan 
doğruya vergi ile mükellefiyetini bi· 
le bile aaklamaktadır. Vergi verme -
mesi için devlete karşı büyük bir iha 
net etmiş değil midir? Buna kaqr 
yalnız verginin birkaç miıli alınmasi· 
le iktifa ebnek doğru mudur. Bu ayn bir 
suç değil midir? demiş, aynca cezai 
ahk&ma t&bi tutulmasını istemiştir. 

Mazbata muharriri Refik '1-vkpt 
Bey encümenin Hakkı Tank Beyin mü 
talealarına iıtirak e tiğin; 
nin tetkikini istediğini söyledi. Mad
de encümene havale edildi. 

(Kaplı kaçtı) 
77 den 84 üncüye kadar olan mad 

deler kabul edilerek, 84 üncü madde
deki (kaptı kaçtı) tabirinin umumi 
bir mana ifade etmemesi ve taam -
müm etmiş bir isim olmamım dolayı -
sile tayyedilmesi kabul edilıniştir. Mü 
teakıhen 97 inci maddeye kadar olan 
lar kabul edildi. 

Belediye rıe hususi idareler 
Hakkı Tank Bey 98 inci madde 

hakkmda aöz alarak hükmi ıahıslann 
vergilerini bir merkezde topladıkları
nı ve diğer çalııbğı yerlerde beledi -
ye vazifesi idarelere ait olan ver~j~e: 
rin bu suretle o mahallere verildıgını 
beyan ederek bu gibi hususi idare ve 
belediyeler haklarının tem.ini için bir 
madde konulmasını teklif fettiğini söy 
liyerek teklifini riyasete verdi. 

Muııakakt maddeler 
99 uncu ve yüzüncü maddeler de 

kabul edildikten sonra muvakkat mad 
delerin müzakeresine geçildi. Muvak 
kat birinci madde hakkında söz alan 
lzmir mebuıu Hüanü Bey maddenin 
ikinci fıkrasının fazla olduğunu, çün 
kü kanunen müruru zamanın 3 sene 
olduğunu, halbuki 928 senesinden be 
ri beı sene geçtiğini ve müruru xama 
nın ayrı tayyi hayata mani olduğunu 
söyledi. 

Mazbata muharriri Refik Şevket 
Bey bu maddenin yalnız tarhiyata a
it olmayıp tahıilata da ait olduğunu 
beyan etti. Maddenin ikinci fıkraaı 
kalmak üzere birinci fıkranın tayye· 
dilmesi kabul ve madde encümene ia 
de edildi. 

Kanundan çıkarılan madde 

Hüsnü Bey (lzmir), ikinci madde
ye de itiraz ederek bu maddede kapi 
tüli.ıyon kokusu olduğunu, ecnebile .. 
rin vergiye müteallik bazı cezalardan 
kurtulduklannr, böyle bir ıey varsa 
vatandaıların da kurtulması lazım 
geldiğini ve ecnebi yerine ya cezalı 
veya cezasız tabirinin kullanılmasını 
söyledi. 

Mazbata muharriri Refik Şevket B. 
maddenin bu noktası üzerinde encÜ· 
mende de münakaşa cereyan ettiğini, 
esbabı mucibeıine gelince Türkiyede 
yerleşmit ecnebiler tabirinin bu ka • 
n~nla vazedildiğini, başka bir vaziyete 
g~re yerleşmiş olanlar üzerinde tera• 
~um eden ve~ileri tasfiye mahiye -
tınde olmak iızere hükümet tarafın -
dan teklif edildiğini ve encümenin de 
kabul ettiğini söyledi. 

1:füınü Bey (lzmir) , kanunda böy
le bır yer tutmasının doğru olmadı .. 
ğını yerleşmiş olan müessesatın şim .. 
diye kadar vergiye tabi tutulması i • 
cap eder de yalnız vergileri ve ceza
ları affedilirse bunun yerinde bir ha
reket olmadığını ve kanunun kendi
lerini mükellef tuttuğunu ve bir hük
me bağladığını, ayrı şeyler yapılması
doğru olmadığını aöyledi. 

Maliye vekili Fuat Bey de madde 
nin tay edilmesini kabul etti ve mad
de tay edildi. 

Encümene iade edildi 
Bundan sonra üçüncü muvakkat mad 

de görü,üldü. Hin nü Bey ( l:ornir) , 
maddenin aon hkraaındaki: "Bu ka -
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Tramvay, telefon 
Ve meclis 

(Başi 1 inci sahifede)' 
edecek tedbir alınmıttır. Tramvay Üc 
retlerinden birkmit paralara gelince, 
bununla belediye ve alakadar veka
let meıguldür. Hak, mukavele, ka -
nun neyi tayin etmiıse onun olacağı 
tabiidir. 

Şehir meclisinin cumartesi günkü 
içtimaında gerek bu mesai! ve gerek• 
se diğer meclis vezaifi ile alikadar 
beyanatım çok yanlı§ intişar etmiştit. 
Benim beyanatrmın hülasa11 dördün
cü senesini bitirmek Üzere olan şehir 
meclisinin belediye makamı ile çok ti 
tiz ve dikaktli olmakla beraber mü
tekabilen çok samimi ve müşterek ça 
!ışına ile geçen dört senelik müddeti 
bitirirken nisan içtimaına henüz neti 
celenmemiş meclisin temenniyatının ve 
tasdikı ile mükellef olduğumuz tet -
kiki hesabatrn hiç olmazsa iki ıene -
liğinin yetiıtirilmesinin ve lkt15at, 
Fen ve Komiserlik tetkilatunızın be
raberce telefon ve tra.m.vay ücretle .. 
rinde olduğu gibi şehir menfaatine 
belediyece istihsali müınkün haklar 
varsa. bunların arattırılma.aı teminini 
temenniden ibarettir. 

Bu Mecliıin her vakitki meıai hu. 
dudu içinde olan mesailindendir. Müs
bet çalışıştan başka mana çıkarmak 
doğru değildir . ., 

HALKEVINDE 
ıL 

Karikatur sergisi 
Halkevinden: 23 - 3 - 934 cuma gü

nü saat ( 17) de Gülhane parkı metha-
l inde Alayköşkündeki Güzel San:ıtlar şu
bemi:ııde Cemal Nadir Beyin karikatür 
ıergiıinin açılma merasimi yapılacaktır. 
Sergi 24 - 3 - 934 cumartesi gününden 
itibaren her gün (10) dan (19) za ka
dar açık bulunacaktır. Duhuliye yok -
tur. Arzu ede.'ller hu saatler dahilinde 
sergiyi gezebilirler. 

Köy konferans'arı 
Milli Türk Talebe Birliği tarafından 

tertip edilen köy konferanslarının i -
kincni dün akşam halkevinde Hrfzırrah
man Raşit Bey tarafından verilmiştir. 

Köy terbiyesi mevzuu üzerinde ve
rilen bu ilmi ve mü§ahedelere müı -
tenit konferansta kalabalık ve münev 
ver bir kütle bulunmuıtur. 

Boccace hak~ında konferans 
Üniversite edebiyat fakültesi profe

sörü Mösyö Spuger tarafından da dün 
gece halkcvinde lıalyan edibi Bocca
ce hakkında bir konferans verilmiş -
tir. 

SürFago;> mezarlığı 
Sürp Agop mezarlığına ait son ad

liye yangınında yanan dosya belediye
ce yeniden hazırlanmııtır. 

Temyllı mahkemesi, patrikhaneyi 
davaya haklı gönnemiıti. Davaya yeni
den ba1lanacak ve bir kaç celsede ik
mal edilecektir. Beledlye, kazanırsa o
ra11ru arsalar halinde hemen satışa ç.ı• 
karacaktır. 

--o-

Muhiddin Bey bugün 
geliyor 

Bir haftadaııberi Ankarada bulu -
nan vali ve belediye reisi Muhittin 
Beyin bugün 1ehrimize avdeti beklen -
mektedir. 

Telefon paralarının iadesi 
Telefon ıirıketinin abonelerine ia • 

de edeceği paraların hastanelere pa -
viyon inıaaı için belediyeye terk ve 
teberrüüne mahsus tabettirilen fişler 
ve cetveller dün kaymakamlıklara 

tevzi edilmittir. Kaymakamlıklar da 
bunlann, her mıntakamın abone mik
dannı nazarı dikkate alarak nahiye
lere göndermektedirler. Her nahiye, 
belediye ve fırka teşkilatından iıtifa 
de ederk bu fiıleri abonelere gönde • 
recek ve aboneler tarafından doldu -
rulacak ve imzalancak fitler, ayni ka 
naldan beldiyeye iade edilecektir. 
Şimdiden ıehir meclisi azasından ve 
belediye erkanından maada milli ve 
huauıi bazı müesseseler, bu haklarını 
terk ve tereberrü ettiklerini beledi • 
yeye bildirmişlerdir. 

Namık Kemal günü 
Milli Türk Talebe berliği tarafın -

dan yarın Namık Kemal ve Ziya Gök
alp günü ittihaz edilmiıtir. 

Bu münaıebetle yarın saat 14 ten 
sonra üniversite konferans salonunda 
merarim yapılacakhr. Meraıİmt"' ıe • 
bir bandosu ela iştirak edecektir. 

Himayeietfalin yeni binası 
Himayeietfal cemiyeti vilayet mer 

kezi için satın alınacak olan Cağaloğ .. 
!undaki eski emniyet aandığı binaaı -
nın satın alma muamelesine baılan • 
mrıtır. 

nunun mer'iyeti tarihine kadar öden • 
memiş olan müteahhit ve mültezimle
nn istihkakları bu kanun hükmüne 
tabi tutulur,. kaydına itiraz ederek bu 
suretle iki vergiye tabi tutulmakta 
olduklanıu söyledi. Bunun etrafında 

mütehassıa hatipler beı<anatta bulundu. 
Nihayet madde encümene iade edildi. 

Bundan sonra diğer muvakkat mad
deler de okunarak kabul edildi. Evvel
ce encümene verilıniı olan maddelerin 
de heyeti umurniyeye arzına talikan ka 
zanç layihasının müzakeresi bırakıla -
rak ruznameye geçildi. 

Ruznamedeki maddelerde yalruz ev
kaf tahsisat fevkalade kararnamesinin 
yedinci maddesinin taokyidi ye bütçe 
encümeni maddesi müzakere ve ka .. 
bul edilmiı, yann devam edilmek Ü· 

zere cebeye nihıryet verilmiıtir. 

BELEDiYEDE 

Belediye 
Kooperatifi 

Ne kadar kar var, 
neler yapıldı? 

Mahdut sermayeli lstanbul beledi -
yesi memurları kooperatif tid<eti heye
ti umumİyesi, dün toplanmıştır. 

Toplantıda idare meclisi ve müra
kip raporlan ile bilıinço okunmuı ve ka
bul edilerek bu suretle idare meclisi 
ve mürakip ibra edilmiştir. 

Bundan sonra intihabat yapılmıı, mü
rakipliğe belediye reis muavini Ha -
mit, iktısat müdürü Aıım Süreyya, 
Ahmet Servet, Remzi Saka, Neşet, Ra
sim ve Şükrü Beyler ipkaen seçilmiş
lerdir. 

lçtimaa iki yüz kadar hiuedar İt1İ
rak etmit ve idare meclİ5İne ibraz e
dilen faaliyet•:•n dolayı teşekkür edil
mittir. 

Raporda Kooperatifin tesiıi ve loıa 
zamanda tevsi ettiği lokanta 933 oenesi 
zarfında 74,444 kişiye yemek vermiş
tir. 

Ortaklara ucuz odun ve kömür veril
diği gibi 933 seneıinde yapılan satıf 
miktarı da 14,525 liraya baliğ olmuı
tur. 

Raporda ezcümle deniyor ki: "Bele-" 
diyenin yardım olarak kooperatifimize 
verdiği 2500 lira ile gene belediyenin 
delaletile temin ettiğimiz 500 lirayı 
ihtiyat akçesine ayırdık. 

Ve bu bir senelik faaliyet devreıi11-
de bilcümle masrı.flar çdctıktan son
ra a1nn ve sat.un fiyatları arasında 
haııl olan 1350 liralık fark kıymet
ten mevcut tesisat ve demir başnnızı 
süratle imha için 899 liralık bir amor
tisman tefrik ettikten ıonra 450 li
ra ve 25 kurut safi kar temin ettik . ., 

idare meclisi, bu 450 lirayi temettü 
olarak bu sene tevzi etınemeyi ve te· 
mettü tevziatını gelecek seneye bı .. 
rakmayi teklif etmit ve bu teklif kabul 
edilmiştir. 

O!çU ve ayarlar 
Hileli ölçü ve ayarlar için tutulan 

zabıt varakalannm ölçü ve ayarlar baı
müfetıişliğine deği4 doğrudan doğru
ya ciimhuriyet müddeiumumiliğine 
gönderilmesi lüzumu belediyece alaka
darlara tamim edilmiştir. 

Çarşamba nezafet ahırlarının 
nakli 

Belediye, Çar~mbadaki nezafet a
hırını kaldırarak orada güzel bir bah
çe vücuda getirmeğe karar vermiştir. 

Edirnekapı haricinde eski Musevi 
mezarlığında yeni bir ahır inşa edil -
miştir. Ayni mahalde amele için is -
tirahat salonunu, banyo ve duı terti
babru, 250 yataklı kovuşları, yemek
haneyi ihtiva edecek bir bina ile bir 
marangozhane ve bir de nalbant salonu 
vücuda getirilecektiı-. 

Tussuz tereyağı. diye 
Ça ... ı ve pazarlarda bir takım piı 

kıyafetli adamlann kirli kaplarda 
(tuzsuz ve taze tereyağı) diye ıattık
lan yağlar belediyece tahlil ettirilmiı 
ve lnınlann sııhhate muzir halitalardan 
ibaret olduğu görülmüştür. 

Bu gibi satr§larm sıkı mürııkaheıi 
lüzumu belediyece tamimen tebliğ edil
miıtir. 

Yarınki konferans 
Belediye kooperatif haftaaı münase

betile tertip edilen üç konferanstan i
kincisi de üniversitenin Abnan ordinar
yüslerinden biri tarafından yarın saat 
17 de halkevinde verilecektir. 

MAARiFTE 

Mekteplerin tatili 
Bayram müruuebetile ıne*tepler ari

feden itiharen tatil edilecektir. 

Talebe eğlentisi 
Tüdı: Talebe Berliği tarafından 2 

nisan pazartesi geceo.i Tepebaımda 
Şehir tiyatrosunda tal~ e.ğlentioi 
namile bir müsamere verılecektir. 

Mühendis mektebinde mezuni
yet imtihanları 

Mühendis mektebinde bir aydan • 
beri devam etmekte olan mezuniyet im 
tihanları nihayete ermiıtir. Bu müna
nbetle önümüzdeki cumartesi günü 
mezun sınıf şerefine talebe tarafından 
mektep dahilinde bir r,ziisamere verile
cek, bayramın ikinci salı günü de 
mezunlar hocalan ve aileleri ıerefine 
Maksimde bir gece eğlentiıi yapacaklar
dır. 

Diplomalarm •ekaletc;e taıdil<i ·bit
tikten sonra mektep dahilinde de bir 
diploma tevzii merasimi yapılacakbr. 

Himayeietfal vilayet 
kongresi 

Himayeietfal cemiyeti vilayet kon 
gresi 24 mart cumartesi günü aa.at 
15 te cemiyetin merkezi olan beledi
ye civarındaki binasında yapılacak 
tır. 

--o--

Binicilik dersleri 
Sipahi Ocağı memlekette atlı spo • 

run teraldri ve inkişafııu temin için ih
tiyaca kafi at aatm almış, ameli ve na· 
zari binicilik dersleri açmittır. 

Tedrisat ilerledikçe at gezintileri de 
yapılacaktır. Dersler her gün ıaat 17 
den 20 ye kadar pek müaait şerait tah
tında Sipahi Ocağında devam etmek
tedir. 

Muallimliğioi Franunm (Semür) 
binicilik mektebinden mezun mi>tehass• 
Behçet Bey deıvhte eylemiştir. Atlı ge
zintiler (Şas akur) ilkbaharda baılıya-
caktır. ...__. _....:.___.. 

.. 
SARAY 

Fransızca sözlü muazzam filniinde her rol için büyük l 'r yıldız: 
HARRY BAUR - FLORELLE - CHARLES VANEL - MARG. 

MORENO - HENRY KRAUSS - ORANE DEMAZIS. 
lOJ.000 k"şi sahnede - Mi:ı:anaaai 30 milyona mal olmuştur. 

FOX JURNAL. (14805) 

Memlekette 

Aydın _spor ~ongresi 
AYDIN, (Milliyet) - Mıntaka 

spor kongresi toplanmak üzere
dir. Mıntaka umumi katibi mmta
kaya bağlı klüplere murahaslarm ' 
seçmeleri için tebliğ yapmıttır. 

Bütün Aydın tporcuları, bu se
ne çalışacak ve memleket spor
culuğunun yürüme ve yükselme
!inde imanla sarılacak ,ahısların 
it başına getirilmesi azmindedir
ler. 

Halveki spor tubesi vilayetimiz 
çevresinde bulunan spor klüpleri 
arasında Kurban bayramında ya
pılacak turne maçları için bir ku
pa koyınuttur. 

Aydında ekim vaziyeti 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti

mizde Sökeden gayriyazlık ekin 
ekilmez, kışlıklar tamamen ekilm:ş 
tir. 

Ekit geçen seneden fazladır. 
soğuk ve donlardan bunların nef
vünemaları biraz gerilemişse de 
son defa yağan faydalı yağmurlar 
ve mü•ait giden havalarla bu ge
rilemeği telafi etmiştir. 

Afyon ekim'ne müsaade edilen 
merkez kazasında daha evvelden 
yerlerini hazırlıyanlar emir gelin
ce hemen ekmişlerdir. Yetiştiremi 
yenler de timdi yazlık olarak ek
meğe devam ediyorlar. 

Bu seneki don ve soğuklardan 
vilayet' miz zeytinleri çok zarar 
görmüştür. Koçarlı mıntakasmd~ 
zeytin ağaçlarının yüzde 60 ı, dı
ğer mıntakalarda da yüzde 30 -
yüzde 40 kadar ağaç kurutmuttur. 

Soğuk ve dondan incirler zarar 
görmemiştir. Si.akis soğuklar incir 
a.ğaçlarındaki kanlı bahra haşere
lerini tamamen mahvetmiş ve yüz 
den incirler fayda görmüştür. 

Erkek incir ağaçlarının soğuk
larda.n müteessir olmasından kor
kulmufsa da yapılan tetkikat neti
cesi bunların da bozulmadıkları 
anlaşılıruşbr. 

Soğuklar portakal mahsullerini 
yüzde 90 mahvetmif, portakal a,. 

ğaçlarını da yüzde 60 kuruşmut
tur. 

Balıkesirde şehir klubu 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ba... 

lıkesirde bir şehir klübü yapılma.u 
tuavvur halindedir. Balıkeairin 
böyle bir klübe ihtiyacı iııe çok a
çıktır. Muhterem Valimiz Salim 
Beyefendi bu ihtiyacı görmüş ve 

giderilmesi 1çın müte,ehbislere 

yardım vadetmiştir. 
Senelerdenberi bot duran muh 

tetem Evkaf oteli mevkii ve terti

batiyle böyle bir klüp olmıya çok 

elveritlidir. Bu cihet nazarı dikka

te alınmış, bazı leJebbüslere giri
şilmittir. 

Çocuk "balosu 
Himayeietfal cemiyeti Anneler Bir 

liği tarafından Tepebaıında Kazadi -
ta.lya salonunda saat 16 da bir çocuk 
balosu verilecektir ve burada gürbüz 
çocuk seçilecek, iyi danaeden çocuk
lara mükafatlar verilecektir. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
18 Plak neşriyatı. 
19 Selim Sırn Bey tarafmdan konfe 

rana, Ajana haberleri. . 
19,30 Türk musiki neşrı.yatı. 
21 Muhtelif neıriyat, AJanı ve bor

sa haberleri. 
21,30 Radyo orkestrası tarafından 

dana musikisi. 
BUDA.PEŞTE,SSOm. 

18,30: Edebi neıriyat. 19,45: lnaHizce den. 
20 15: Harpa aletile konser. 20,SS: Ecnebi. 
m:mleketlerin.e blr bakıt. ıt,lS: Opera orkea
trası tarafınd•n konser. 22035: Konferana. 
ZJ,.20: Haberlel". 23,40: Farkaı Siıarı taklmı. 

y A R ş O V A., 1415 m. 
17,55: Tasann.ili. Solis~ konseM. 18,50: Gene; 
köyli.ilel"e mahsus netrıyat. 19: Konferans. lg, 
20. Müsahabe. 21,05: Varıo•a mu.ıo'k• b' ı··· • . ,ı_. d •. 1. ı ır ııı 
tal"afından miıauı;:ı en. musanabe. 21,15: Ayni 
heyet tarafından Te fıllıarrnonilc takımın iıtir&
kile büyük konser. 23: Dans musikisi. 

B O K R E Ş, 364 •• 1875 m. 
13: Borsa haberleri. - Plik. - Haberler_ 

Pli.k. 17,15: Mektepliye ıöre prol(J'am. 18: 01. 
niko orkestrası. 19: Haberler. 19,20: Orlceatra
run de•amı. 19,50: Oniyersite. 20,10: Konfe· 
rans. 20,30: Ro~en ~-pera~ında verilecek ope· 
ra temsilini nakil. Mutl!akıben son haberler. 

V 1 Y A. N A, 507 m. 
18,10: Keman konaeri. 18tl5: Piyano konı•

ri. 19: iktisadi neıriyat. 19,50: Müsahabe. 20: 
Neıeli orkestra konseri. 22: Haftalık haberler 
ismali. 22,30: Aküalite. 22,50: Son haberler. 23ı, 
20: Pl8.k ile akıam konıeri. 

B R E S L A. U 316 m.: 

__ .. 
&fHl.AT 
FERiHA 
Vı\S~İ 
llAilt:ı 
FERDi 
HUA"HER 

ı~ mı ffTALYA .. 

(14810) 

..! ................ -.: 
Fırsatı Kaçırmayınız; 

BuillD ve yarın 

HARP 
FERAH sinemada 

Bu film 4 Nisandan itibaren 

Bursa TAYYARE ıinemasıada 
glhterilecektir. (14775) .; ................. . 

lST ANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

YENi NEŞRiYAT 

Bu akşam saat 
21 de 

KöKSOZLER 
3 Perde 

Muharriri: Vedat 
Nedim 

Halk gecesi 
Umuma 

1633 

Afrika vahsileri arasında 
' Afrika vahıileri araıma düşen ve u• 

zun seneler vabıilerle beraber hayat sü
ren Nurullah Bey İlmindeki bir deni~ 
zabitinin meraklı ve heyecan dolu 
ıergÜZe§t ve macerasını tasvir eden bll 
eser Maaril kütüphanesi tarafından for
ma forma neıredilmeğe başlamıştır. 

5 inci fonna çıkmıştır. Bedi Vecde! 
Bey tarafından Türkiyede ilk defa y .. • 
zılan ve teirikası esnaoında büyük bir 
alaka ve rağbet kazanan bu eseri tav• 
siye ederiz. 

lıtanbul dördüncü icra memurluğun· 

dan : 

Yenıinli ehlivukuf tarafından tamamı• 
na ÜÇ bin iki yiiz yimJİ yedi lira 
kıymet taktir edilen Beyoğlunda Kamet 

hatun mahallesinin Enli yokuı aokağmd• 
eski ve yeni 3 numaralı ki.vırir haııenio 
lama.mı açık artırmaya konulmuı oluı> 

9-4-934 tarihinde ıartnaıneıi divanhane" 

ye talik edilerek 25-4-934 tarihine müsa• 

dif çartamba giinü ıaat 14 ten 16 ya k•• 

dar lstanbul 4 cü icra dairesinde satı· 
lacaktır. Artırmaya iştirak için yiizd• 

yedi buçuk teminat akçesi alınır. Müte" 

rakirn vergi, belediye vakıf icaresi borÇ' 
luya aittir. Artırma bedeli muhammeP 

kıymetin yüzde yetmiş betini bulduğll 

taktirde ihalesi yapılacaktır. Akıi bald• 

en son artıranın teahudu baki kalmak ıı· 
zere arttırma 15 gün dırha temdit edi• 
)erek 10-5-934 tarihine müsadif perıerJJ' 

be günü ayni ıaatta muhammen kıyme" 

tin yüzde yetmiı beşini bulmadığı tal<' 

tirde satış geri bırakılır. 2004 numaralı 
İcra kanununun 126 ncı maddeıine te9fİ' 
kan İpotek sahibi alacaklılar ile diğer a• 

lakadarların ve irtifak hakki sahiplerinİI' 
dahi ııayri menkul üzerindeki hakların• 
ve hususile faiz ve maarafa dair olan id• 

dialarını evrakı muspitelerile yirmi güll 

içinde icra dairesine bildirmeleri lazın>' 

dır. Aksi taktirde hakları tapu ıicilleril• 
ıapit olmadıkça satıı bedelinin payla~· 

maaından hariç kalırlar. lıbu maddei !<:•' 
nuniye ahkamına göre hareket etmeleti 
ve daha fazla malümat almak isteyenle' 

rin 933-347 doıya numarasila memuriYC' 

timize müracaatları ilan olunur. (14783) 

.illiy~ı 
Asrın umdeıi " MiLLiYET" tir• 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içio Hariç içİO 

L K. L. K. 
3 a11ıiı 4 - 8 -
6 tt t:,; 750 14-

12 " 14 - 28 -
~......::....-~---:..;._~___;:.:..--. 

Gelen e•rak aeri •er.ilmeL- Müddeti 
ıeçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazel• •• 
matbaay• ait itler için müdiriyet• rrıU~ 
racaat edilir. C.zetemia ilinlarrn meı'd~ 
li1etini lı..abul etmez. 

17 Hafif muıiki, 19 M6sahabe, 20 Milli neı· 
riyal (Schubert'in eserlerinden konıerJ, 21,30 

Siliıya filh.arnıonilc: orkeıtraıu tArllfınden kon· 1 iı••••·-----------aer, müaah.abe, 24 Neı'eli popuri (Da•ul •• 11 
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Hergün yeni bir inkişafın yolunda .. 
Türk Halkının Öz Bankası Olan 

• 
iş Bankası Neler Yapıyor? 

İdare meclisinin çok mühim ve dikkate şayan raporu 
metni ve bilanço Raporun 

t, Bankasının bugünkü heyeti rindedir. Herhalde bizde, bazı telak· 
ltırıumiye içtimaında idare meclisi ki ve iddialara rağmen, harici ticareti· 
tarafından okunacak rapor ile mü mizin inkişafı için Türk parasınm düşü· 

rülmes.ini zanıri sayıyoruz. Bu inkip.-
rakıp raporunun metni ve planço- fın husulünü, birinci derecede i.tihsal· 
Yll sırasile bu nüshamızda neşre - !erimizin maliyet fiatlerini düşürmekte 
diyoruz. ve hükumetin girdiği ticaret politikası 

Meclisi idare ra~orunun metni yoı.i;d~!;,.1a~;,,!',~~aktayız. 
Meclisi idarenin pek ziyade dikka· Raporumuzun baılangıcında da arzet· 

le şayan olan raporunun metni berveç tiğimiz gibi her sahada alınacak tedbir -
lıiatidir: ler, ancak her milletin ve memleketin 

Muhterem Efendiler, iktisadi bünyesine ve hu~usiyetlerine gö-
Bankaruzın 1933 ıenesindeki faaliyeti- re tayin olunabilir. Geçen 1933 yılının 

le aldığı neticeleri gösteren raporumuzu dikkate tahlile değer bir hususiyeti de, 
I.i.Ianço ve karu zarar hesabile birlikte tet milli pazarlarının, iç pazarlarının kal-
ltik ve tasvibinize arzediyoruz. kınmasına, milli enerjinin hudutları İ· 

Kanaatimizce 1933 yılının en ziyade çfode azami faaliyet gösterilmesine her 
dikkate değer hususiyeti şuradadır: milletin verdiği ehemmiyettir. Bu ba-

Her memleket şu yılı kendi iktisadi kımdan hükumetimiz de bir taraftan 
Ve içtimai bünyesinin bütün unsurlannı ihracatnn.ızın artmaımı temin edecek 
ve hususiyetlerini gözönünde bulundu- mallarımızın rekabet kabiliyetini arttı~-
rarak dünyanın yeni ıartlanna uygun• raeak imkanları hazırlarken diğer taraf-
ledbirler almakla geçinniştir. Milletler tan da iç- pazarlarımızı canlandırmak 
a.ra11ndaki mübadele ve ticertin, bütün yeni iş ve faaliyet mevzuları yaratma • 
l\\emleketlere fiimil umumi ve mutlak ğa çahşmııtır. Milli pazarları tceuüs 
foC'l'llÜllerle halledilemiyeceği her taraf· etmemiş milletlerin müvazeneli, ahenkli 
... anlaşılmış bulunduğu için, beynel- iktisadi bir amil olarak, beynelmilel mü-
nıilel umumi anla§tnalardan evvel, daha badelede yer almaları, müfit olmaları 
realist bir hazırlık devresi başlamıı de- mümkün değildir. Bu ıribi geri memle-
ınektir. Şu kadar ki, menfaatlerin birbiri- ketler ile ileri teknikli memleketler ara· 

ie aykın olması, milletlerin ıiyasi, içtimai sındaki ticari ve iktııadi münasebet, 
Ve iktisadi bünyelerin.in biribirine ben· ancak müstemleke ile müstemleke sahi-
2omemesi yüzünden alınan milli kalkın· bi devletler arasındaki münasebetler 
ına tedbirlerinde pek büyük farklar gÖ· mahiyetinde bir şey olur. Siyasi, iktısa· 
>e çarpışmaktadır. Bilhassa para mevzu. di ve umumi olarak medeni alemde la
Unda biribirine uymayan telakki ve ihti- yık olduğu yere çıkmak kararında olan 
lülar, dünyadaki istikrarsızlığı bir de- C:~huriyet Türkiyesi, Beynelmilel leş· 
rece daha çoğaltmıştır. Fillıakika, mil· rıkımesaiye böyle dar bir zaviyeden ba-
letler arasındaki mübadeleye vasıta o· kamaz. 
lan - lngiliz lirası ve dolar gibi - lfogünkü Türkiye devleti, bütün ira-
tııübim bir kısnn para kıymetlerinin düş- de ve enerjisini yürüyen müspet bir 
inesi ve biila oynak bir seyir takip et· program üzerinde toplanu; bulunuyor. 
l\\esi milletler arasındaki ticari münase- Memleketin bütün iktısadi kuvvetleri 
betlerde istikrarsızlık ve emniyelsizli.. iktrsadi unsurlarl bu yapıcı progt-amı~ 
liin en mühim amillerindendir. etrafında iktuadi seferberliğe davet 

Milletler arıuındaki 'l'lliibadeleyi daral· edilmiştir. Milli lktısadın finenseen İf· 
tan engelleri hangi tedbirlerle kaldır· )erinde, Milli bankalara pek mühim bir 
mak mümkündür. vazife düştüğü içindir ki Bankamız• 
L~~r~ ko?i~r~sr toplanmadan ev· devletin çizdigi çerçeve içinde ve dev'. 

vel, hukumetimizin tatbika baıladığı ve letin nezaret ve mürakabesi altında, 
~onferansta müdafaa ettiği "ticari ve memleketin iktısadi kalkınma savaşın-
ıktisadi politika,, esaslan, denilebilir ki, da - diğer milli bankalarnnız gibi -
bu engellerin kaldırılması yolunda, ilk mühim vazifeler almış bulunmakla if-
"e müspet tedbir olarak;hemen her ta- tihar eder. 
~llfta takdir edilmeğe başlanmıştı. iki Milli Sanayi: 
t!""aflı ve karşılıklı menfaatlere dayanan 

ltıcarı anlaşmalarm gün geçtikçe ıümul- Pek kuvvetli siyasi ve iktısadi zaru-
eıınesi de bu hakikati teyit ediyor. retler, memlekette milli aanayiimizi kur-

A w mayr emretmektedir. Memleketimizi hanı 
d. g!r gümrük resimleri, kontenjan tırh maddecilikten, müstemleke iktısadından 
•tlen munzam kambiyo resimleri, li- kurtarmak ahenkli bir iktısat sistemi •anı usulleri ve bunlara benzer bir çok k 

•ırgeller, memleketler araaındaki recip- urmak mecburiyetindeyiz. Kat'i olnn 
~&ite mütekabiliyet esasından mülhem bu mecburiyet, memlektin mali ve iktısa 
d -ı~ • h dl · ~i bü_ti_ı· n ku. vvet ve te•ekküllerine oldu-~·~ müzakerelerde asgarı a ara ın- - b ' 
dırilmekte ve bu suretle karıılıklı, milli gu gı '• bılhassa milli bankalarımıza da 
~enfaatlerin korunması sayesinde hem mühim vazife ve hizmetler yükletmiıtir. 
ilıraeat hem de itbalô.tın arttırılması ka- Bankamız bu itibarla memleketin .,.. 
bil olmaktadır. Beynelmilel ticaret ve nayilcşme hareketinde mühim vazifeler 
l\\übadeledeki engeller, tediye müvaze· almış, teşebbüslere girişmiş bulunuyor. 
tıeıi unsurl.annı da içine alan kıliring G;.-iştiğimiz bütün İ§lerde zanıri olan 
.. l la 1 d bütün emniyet •artlarını .. aima gözönün .. n aıma rı e orta an kaldırmak müm- d ' 
le· Id • d h en ayınnadığnnızı ayrıca izaha lüzum un o ugunu, a a Londra konferanl· 
S nd l k gönnüyoruz. 

ı an evve ortaya koymuı olan hü İi· 
lnetimizin bu noktai nazarının artık Müessesemjzin eskiden beri a1akadar 
tnünakaşa götünnez bir prensip haline olduğu ve giriştiği sınai faaliyet; nor· 
geldiğini ıröstermekteyiz. Ayni zaman- mal seyrini takip etmektedir. Eskişehir-
d.a mem.n.uniyetl?. ~örüyoruz ki bu pren- de kurulacağını geçen ıcneki raporu .. 
sıp. ~ahılınde yuruyen hükumetimizin muzda arzetıiğimiz Şeker Fabrikası Zi-
kılınng rnukavelelerile anlaıtığı memle- raa.t Ba?ka_sı ve Sümerbankın iştirakile 
keti 1 d-'...! · tesıs ed. ılm.ış ve sene içinde, tam zama· .. er_ e aramız .... , tıcari münasebetle- d ı 
rı ınkişaf ettirmek ve mevcut engelleri ru!1 ~ ış etılmeğe muvaffakıyet elver· 
asgari hadlere indirmek mümkün olmu<- mıştır. Bundan başka ayni cesamet ve ka 
tur. • biliyette yeni bir fabrikanın da Turhal. 

Harici Ticaretimiz: da kurulmasına başlannuıtır. Turhal 
•. Buhranın memleketimize sirayet etti- fabrikasının 1934 senesi sonlarına doğ-

ru işlemeye başlayacağını hesap ediyo-
ıtı tarihten 1933 yılına kadar harici ti- ruz. Bu suretle ihtiyacını karşılamağa 
~retimiz, bilhassa kıymet itibarile, en- kan gelecek ve bundan böyle hariçten t§e vere.n bir g_~di~le ~üşüyordu. Ş~ra- şeker getirtmek zarureti kalmıyacaktır. 

Yaptıgımız kuçülc lıır tablo üzennde Bundan üç sene evvel Büyük Gazi ta-
~~yeti daha iyi tetkik etmek mümkün- r~ından verilmiş olan kat'i direktif üze-

s:;~ ihracat ltbala"t Fark rıne bu 'l'lliibim sanayi şubesinin memle-
19 kette kunıhnut bulunma.sıru, ikhsadi 

30 151,450,000 147,550,000 3,900,000 ~ayat?nız_ ~ırnından memnuniyete de-
l93l 127,300,000 126,700,000 600 000 ger hır hadıse olarak tel5kki buyuraca-
1932 101,300,000 85,900,000 15 40f) 000 ğınızdan emin bulunuyor=. 
l933 96,100,000 74,700,000 21°400°000 Kömür madenlerindeki istihsal kabili-
lıi ,Bu tablonun tetkikinden anl~şıl.;or· yetimiz, her oene biraz daha artmakta 

1 ve memleket haricine olan satışımız ay-
93o senesine nazaran 1931 de % 16 nı nispet dahilinde çoğalmcktadır. Bu !931 '"~_esine nazaran 19~2• d-; 3 20, 40 müspet neticeyi, tesisatımızda, çalışma 

ı~1 gostenniş olan harıcı ~caretimh; usullerimizde teknik eıaslara bağlı bu-
2 Ye nazaran 1933 sene11nde ancak 1 ?, 5 · 1 unmamıza medyun olduğumuzu bilbas-

< • nısbetinde küçük bir geri eme gös. ·ı· ı ·· 
ter1yor. Bu itibarla hükUmetimizin ti- sa ı aveye uzum görüyoruz. 1934 sene-
taret politikası t...LJikeli ıukutu durdur. sinde İstihsal ve ihraç faaliyetimi7in <la-
- "" ha ziyade artması için esaslı tedbirler ::•u, sayılabilir. Önum·· u··zdeki yıllar için al u mış bulunuyoruı. 
.hnıit verici olan bu müspet neticenin; Hükfunet tarafından ihraç edilen ve 
ı racat mallarımızın mühim bir kısmı- halkımız tarafından rağbetle kar•ılanan 
ltın satışında eaas olan lngiliz lirası E · · ' v dol rganı ıstikrazı sayesinde, önümüzdeki .j a~. ~ıymetinin düımesine rağmen sene denıi.ryolu Erganiye varmış olacak-

de edıliıı de, aynca dikkate şayandır. tır 1 ti. 19 1 :b ~ Yazı vaktile Hükumet tarafından 
. 33 yılında bir taraftan ihracat ile ti arı M"ll" B nk ·ı b Jth ı· .. ı ı a asına verı en ve u 

verilmiş olan fabrikanın 1934 seneıi ni .. 
hayetinde bitebileceğini ummaktayız. 

Bankamızın aldığı vazifeler arasında 
memlekette bir oömikok fabrikasının le· 
sisi de vardır. Mevcut büyük kömür 
madenlerimize ve ehemmiyetle kömür 
iıtihıala-tımıza rağmen senelerden beri 
hariçten de mühim miktarda kömür is
tihsalatına devam ediyoruz. Milli para· 
mızı ve ticaret müvazenemizi bu kadar 
hususiyetle gözönünde bulundurduğu· 
muz bir sırada, memleket dahilinde is
tihsali 'l'llÜmkün olan bir maddeyi bun
dan böyle de hariçten getirtmekte de· 
vam etmek tabii doğru olamazdı. 

Bu itibarla Sömikök fabrikasının te
•is karanru pek musip bulmaktayız. O. 
mit ediyoruz ki, gelecek ıene içinde ku
rulacak olan yeni fabrikalarla hem bu 
ihtiyaçlarımızı dahilde temin etmiş, hem 
de binlerce vatandaşa yeni çalışma ve 
geçinme sabalan açılmış olacaktır. 

Piyasa ve Bankamızın 
Muameleleri: 

Geçen seneki raporumuzda yüksek 
heyetinize arzetmİf olduğumuz gibi ti
cari piyasalanmızdaki başlıyan iıtikrar 
1933 senesinde de devam etmiştir. Bu 
istikrar sayesinde muamele ve istikraz· 
larımızın - geçen yıla göre - aynı niı
betleri rmıhafaza etmeleri mümkün ol
muştur. Buhran dolayrsile, piyasamızda 
hasıl olan istikrarsızlığın bu suretle zail 
olması, yalnız piyasalanrmzın emniyeti 
noktasından değil, memleket piyasasın
da emniyet ve istikrar tekevvün etmesi 
bakımından da memnuniyete şayandır. 
Yeni sene içinde de ayni emniyetle ça
lı"'1>ileceğimize ve emin plasmanlar bu
lacağımıza kani bulunmaktayız. 

1933 senesindeki mevduatımızın milc
tarr yeniden arlmış ve yekiiııu 
49,000,000 lirayı bulmuştur. Geçen se
n:>ye nisbetle beş milyon liradan ziyade 
!>ir fazlalrk arzeden mevduatımızın bu 
"dar yükselmesine, işlerimizdeki dik

•ut, ve ciddiyet ve İntizam kadar hafkı. 
.'l. ı:ı:ın bu milli müesseseye, kendi mÜe:;
es~lerine kar}ı olan yüksek teveccüh 
e İtİ...9?1adın açık bir ifadesidir. Bu em
ıyet ve teveccühten dolayı yüksek halkı 
.ııza en derin minnetlerimizi bu vesile 
' wnmayı yüksek bir borç saymakta-

Ş ıbele.~mİl:İn faaliyetleri, 1933 sene
! ""d.e normal bir .. qrclte devam etnıistir. 

• unsun Şubemizde krize takaddüm 
< e ... zamanda tütün mukabilinde yapı
l 1 emba avans he plarrnın merhuna

.. , tf?fk:İl eden tütünlerin satıhnasına 
' ' bodellerir.in ta•.siline 1933 senesinde 
i. ·· ffakıyet ha<ıl olmuştur. 

Hallmnızı muhitlerinden ayrılmadan 
b •b hizmct!crin~cn kolaylıkla isti
f~· ~e .. lni temin İçin 1 stanbulda tili ıube. 
ı,. açmağa karar veroik. Bu ıubeleri as
g-.i bir kadro ile açarken, büyük Avru
pa bankaJannın mü:1im şehirlerde kur
dukları teıkilatı eaas ittihaz etmiş bulu
nuyoruz. Kadıköy ve O sküdarda açtığı
mız tali §ubeleNlen - tam senelik bir 
faaliyette bulunmamış. oJmalanna rağ
men - ümit verici neticeler alınmıştır. 

Bugünkü şartlara ve umumi bayatın 
icaplarına uygun olmak üzere memurla
rnnız için bir tekaüt nizamnamesi ya .. 
pılmasıru ötedenberi düşünÜyorduk. Ec
nebi ve yerli müesseselerin nizamname
leri üzerinde yapılan tetkiklerden e· 
dindiğimiz tecrübelerden mülhem ola
rak vücuda gelen bu nizamname 1934 
senesi ba~langıc.ından itibaren mer'iyete 
girmiştir. Bankamızın büyük inkişaf ve 
ilerleyişinde takdir ve ıükranlara layık 
derecede hizmet ve muvaffakıyet gös
teren memurlarnn12Jn istikballerini bu 
yolda yalnız onlara iylik etmeği değil, 
aynı zamanda müesseseye olan merbuti
yetlerini kuvvetlendinnek suretile biz. 
zat bankamızı takviye etmiş oluyoruz. 
Bu bayırlı karar ve teşebbüsün yüksek 
heyetinizce de memnuniyetle karıılana
cağına kani bulunmaktayız. 

Kô.r ve zarar hesabı: 
Bu sene mer•Jyete giren mevduatı 

koruma kanununa tevfikan tnzim edil
miş olan bilinço ve kiru ı:arar hesap
larnnızın tetkikinden anlaşılacağı üzere 
muamelelerimiz için IUnn olan bütün 
hususi ihtiyatlar, her ıene olduğu gibi, 
ayrıldıktan ıonra elde edilen safi kar: 
616,754,65 lirayı bulmaktadır. Karu za. 
rar hesabımızın ar:zettiği ve tevziata e
sas olan bu miktar üzerinden esaı ni
zamnamemizin hüklimlerine göre evve
la: 

% 20 hesabile ihtiyat akçası 
olarak 120,000 Lira 

Beş milyon lira serma
yemize 3 6 betabile bi
rinci temettü hissesi ola-
rak 300,000 

a atımız arasındaki farkın lehte ola- ""'"e••e•e · R k ı b" ı · 
t' k • . "'" l'\n =unız a ır eşmesı nei-
l 21,400,000 lirayı bulması dı"g"er ta· tıceunde ··t· "k h" • b" • "k ) k 

., ... .1: ,,, ı'ı' ıra ıısetı ıze ıntı a e- lira i . . ~~an tediye mümazencsi unsurlarını den l:: · • 
420,000 Lira 

'nt kıl" · .1 rganı şır.ketinin faaileyte geçme- Tefrikinden sonra gerı"ye kalan·. 
•va eden ırıng anlaşmasının cü- sı e m 1 k ııı il ' ' em~ .etın büyük servet kaynak- 196,754,65 liradan nizamnamemiz hu··. 

u enmesi sayesinde Türk parasını ko- lanndan hırı dah · ı ha 1 ı · 1 
rı, B . "b a ı! emeye ı ıyacak- küm enne göre dare Meclisimiz azala-
! nıalc vazifesi de kolayla•rnı• oluyor. tır u ıtı arla E~ · b kı d • · 
93 ' ' b" · I . l . -~anı a r ma enın·n a ve memu 1 ted" · · d 2 ve 1933 bilançolarının tet'-"~nden 1 ı · • rın r ara ıyesı ıcap e en 

tl'); *llKl ıra? evvef 1! ~ 1 mesıne yalnrz müesse- miktann tefrikile ikinci temetti.i hissesi 
b •nınuniyetle görüyoruz ki, Cümhuri- s. emız men aatı noktasından dag" il, mı"ll"ı ı rak h" d ı 
••t M k B nk it t k ktı o a ısse ar ara % 2 ve beher mües-
lı. er ez a amız a ın s o unu mu- ı sat ve .memleket al"-·sı bakımından · h" · d ilf affak 1 a.Ku sıs ıssesıne e 10 lira temettü tevzı"ı"nı" "2aya muv o muştur. da ehemmıyet vermekteyiz. 

Türk Parasının kıymeti.· 1 ti" s·· b ki fevkalade ihtiyat akçasına 30,000 lira-n m yazı umer an a beraber Banka- nın ayrılmasını tasvibiilinize arzederiz 

Türkiye İş Bankası, 31 Kanunuevvel 1933 Bilançosu 
Aktif 

Kaaa 
Banknot • 
Albn. 

Güm üt 
Ufaklık 

Çekler. 

. ' . . ' ' . . ' ' ' • • • • . . . ' 
Ecnebi paraluii • • • 

Dahili muhabir ltankalar • 
Harici muhabir bankalar. 

Türk Lira11 

7178.938,00 
5.909,80 

55.st 
30.924,97 

1.550,00 

196.153,01 

" . . . 
7.513.529.60 

4.357.325.26 
736,519,74 

Türk Liraıı 

12.607.374 6u 

Sermaye • • • • • • • • 
ihtiyatlar . • • • . 

FeykaJi.de ihtiyatllaı- • • 
Kanuni Te nİ%amİ i)'atlar 

Muahibir bankalar • • • • 

MeYduat : 

. . 

Pasif 
Türk Liraıı Türk LiraıJ 

1.030.000,00 
1.510.000 

5.000.000 00 

2.540.000 00 

625.498 78 

lbra:ı.ında cari hesaplar • • • • • 23.337.692.23 

9.013.376.73 
....... . 

Preavili cari hesaplar. • • • • • 
Hazine bonoları • • • 1 • • • • • • • 1 .446.238 08 Vadeli meYduat • • 1 • • 1 2.764.070,19 35.115.139 1~ 

Serııedat cÜ%danı 
Vadesine üç ay kalanlar. 
V adeıine üç a1dan fazla 
kalanlar. , • • . •. 

Eıham Te tahYili.t cüzdanı: 
Borıada kote olanlar. 

• • • 
il • il • 

. . . . . 

6.241.316.18 

730.000.28 
-----
4.180.930.36 

Borsada kote olmıyanlar 6.240.139,12 10.421 .069,48 

Avanslar : 
Eabam ye tahYili.t muk. aTanalar: 
a..- Borsada kote oalnlar 251.583,78 
b.-Boraada kote oJmıyanlar 72.786,10 

Emtia Ye Teıaik muk. 
•vanalar • • • . • ., 
Senedat mukabili &Yanalar 
Sair mütenevYİ teminat 
ınukabili ayana!ar. 

Borçlu cari hesaplar : 

• • 
• • 

• • • 

Açık kredi • • • ı • • 
Kefalet mukabili krediler • 

Sair muhtelif borçlular : 
Muhtelif borçlular • 
Muhtelif hesaplar 

İpotek mukabili &Yanşlar: 

lttirakler (Hiııe senetli). . • 
Menkuller (Hikiki kıymetleri 
sicortalıdrrlar) • 

Makinalar , 
Ka.salar 
Mefrutat • • • 

• • 

• • 

. . . . 
üzerinden 

Gayrimenkuller (Binalar hakiki kıymet· 
leri üzerinden aigortahdırlar). 
Banka· .. binaları 
Diğer 8'•)'rİ.menkuller .• 

tlk teıia maırafı bakiyesi . 
K.ef;ıle:.ten dolayı borçlular 
Navm hesapalr : 

T ahı il senetleri cü:r:danı 
T ahail senetleri muhabir· 
ler cüzdanı • . • · 

Muhtelif naı:ım heıaplaır 

4.841.429,12 

3.232.047 ,49 

. . 
Umumi Muhasebe Müdürü 

MUVAFAK CEVDET 

324.369,88 

2.403.515.89 
306.564,48 

3.559.282.74 

8.707.323.65 
3.842.974,97 

1.993.928.80 
2.954.492.89 

73 .156.16 
93 .328.00 

268.499.95 
-----
1.470 .232.56 

5d!i (112,45 

8.073.476,61 

1.913 .307 ,03 

6.971.316 46 

6.593.732 99 

12.550.298 62 

4.948.421 69 

5.536.366 98 
913.423 'TC. 

434.984 ı· 

2.015.245 Ol 

57.926 33 
13.991.244 07 

9.986.783 G( 

88.474.425 81 

T aaarruf teYdiab : 
Vadesiz ... • • • 1 12.074.039,06 • 

Bir aya kadar Tadeli • • • 171.723,23 

1.545.918,32 Bir aydan bir seneye kadar TadeU • • 
Bir ıeneden ra%la •adeli • • 89.404.92 13.881.085 53 

Tediye emirleri • • • • • • • 
Sair muhtelif alacalr.lrlu 

Muhtelif alacaklılar. 

Muhtelif hesaplar • 

• • 1 1 • 

1 • • • • 

Tahıis edilmit kartıhk aenni tabaiıab. 
Donanma tahvili.ta keıide kartdıiı 

Tahıiı edilmiı kartılılr.lar ı • • 

Talep alunmamıı temettü Ye lcuponlar 
Memuri.n tekaüt aandıiı 
Kefaletten dolayı alacaklıl•r • • • 

Nazım hesaplar . 
T ahı il senetleri mudileri • ı , 

Muhtelif nazım hesaplar 1 • ı 

. . . . . 
1.181.610.91 

2.524.046.94 

• • 

• • . . 
• • • 

8.073.476.61 
1.913.307,03 

492.876 Ol 

3.705.657 85 

346.066 55 
39.574 90 

1.200.000 00 

294.379 38 
639.364 74 

13.991.244 07 

9.986.783 64 

Kir . . . . . . . 616.754 65 

88.474.425 8ı 

Umumi Mü.dür Vekili Mürakipler 
Edirne Mehuıu Trabzon ?Vlebuıu 

HASAN MUAMMER ŞAKIR 

31 Kanunuevvel 1933 kar ve zarar hesabı 
Zimmet 

Lmumi maıraflar 
Maatl.l.r ve Ücretler • 

idare- maırnflan 
Verıi ve barçl&r 
Sair maıraflar 

Verilen faizler 
Amorliamanlar 
Safi kir 

• • 

. . . . 
1.366 .. 796.62 

411322.57 
13314.23 
55.185.81 

• • 

Türk Liraıı 

1.849.619 23 

1.679.039 46 
221.00 00 
616.754 65 

4.366.413 34 

Matlup 
Alınan faizler 

Alınan komisyonlar 
• • 

T tirk Lır•ll 
2.281.1.ıı.20 

620.347,85 2.902.089 03' 

Muhtelif ki.rlar . • • • , • • • • • • . • 
Bank hizmetleri mu kabili alınan iicret ve komjsyonlar 

Kambiyo k&ri • • • • • • . . • • • . , . • 

85.520 66 
416.098 il 
131.004 90 

Eıham ve tab ... ilit cüzdanı Ye İtliriklerden L.i.r • 
Siwortadan kir • • • • 
Geçen seneden müde-.ver kar . . . . . . 

793.584 10 
37.585 3G 

531 16 

4.366.413 34 

Türkiye İş Bankası, 1 KaP.unusani 1934 Bilançosu 
ı • ,, ı. "ıt Türk Lirası Türk Liraıı Türk Liraıı Türk Lirası 

Kaaa 
Banknot . 
Altın . 
Güm üt 
Ufaklık 

7.278.936,00 
S.909,80 .. ,. ~ 

30.924.97 

Çekler • 
Ecnebi paraları 

t.550,00 
196.153,01 

. Dahili. ın"Jhabir bankalar • 
Harici muhabir bankalar 

Hazine bonoları • • • , 
St'nedat cüzdanı : 

Vadesine üç ay kalanlar 
Vadesine Üç aydan faz· 
Ja kalanlar , • • • • 

Esham ve tahYilit cü:r.danı 
Borsada kote olanlal' . 

Borsada kote olmayanlar 

A•ana1ar : 
Esham ye tahvil.it mulc. 
ayanılar : 

• • 

a - Borsada kote olanlar 251.583,78 
b-Boraada kote olma.Yanlar 72.786,10 

Emtia •• vesaik muk.a•anslar • 
Senedat n1u.kabili avanılar. 
Sair mütenevii teminat mukabili 
&Yanalar • · .. • • • • • • • • • 

Borçlu c:ari he•aplar 
Açık kredi. 
Kefalet mukabili kt-ıediler 

Sair muhtelif borçlular : 
Muhtelif borçlular • • • • ı 
Muhtelif heaaplar • • • 

ipotek mukabili avanslar • • 
lttir&kler (Hia•e ıenetli) • • • • . • 
Menkul1er (Hakiki kıymetleri üzerinden 

sirortalıdırlar ). 

Makinalar 
Kaıalar 
Mefruıat 

. . 
Gayrimenkuller (Binalar hakiki kıy

ın etleri Ü%erinden ıiwortalıdırlar) • • 
Bank& binaları . • . • 
Diğer rayrimenkuller . • 

ilk teıia masrafı bakiyeıi 
Kefaletten dolayı borçlular 
Naxun hesaplar • • • • • 

Tahsil senetleri cüzdanı 4.841.429,12 
Tahsil eenetleri muhabirler 
cüzdanı • • . • . • 3.232.047,49 
Muhtelif nazım heıaplu • • • • • 

7.SlJ.529.60 

4.357.325.26 
736.519.74 

6.241·316,18 

730.000.28 

4.1so.9Z0,3& 

12.607,374 60 

6.971,316 46 

6.240.139,12 10.421.069 48 

~ 

3z4M'169,88 

2 403.515.89 
'300564.48 

3.559 .282.74 
-----
8. 707 .323,65 

6.593.732 99 

3.842.974,97 12.550 298 62 

l .993 .928,80 
2.95 ı .492.89 4.948.421 69 

73 .156.18 
93 .328,00 

268.499.95 

1.470.232,58 
545.012,45 

8.073 .476,o& 
1.913 .307,03 

5.536.366 98 
"'13.423 75 

434.984 11 

2.015.245 Ol 
57.926 33 

13.991.244 07 

9.986.783 64 

88.474.425 81 

Sermaye • • • • ı • • • • • ihtiyatlar • . . . 
Fevkalade ihtiyatl lar 
Kanuni -.e nizami ihtiyatlar 

• • 
• • 

Muhabir bankalar • 
MeYduat : 

• • • • • • 
ibrazında cari heıa laı
Preavili cari beıap lar 
Vadeli meyduat • • • 

T aıarruf tevdiatı : 

Vadesiz • • • ı • 

Bir aya kadar Tadıe li • 

• • 

• • 
• • 

• • 

• • 

• • • 

. . . .. 
1.030.000,00 
1.660.000,00 

..... 
23.337.692,23 

9.013.376.73 
2.764.070.19 

12.074.039,0G 

171.723.23 

1.545.918.32 

5.000.000 00 

2.690.000 00 

625.498 78 

35,115,139 

Bir aydan bir aeney y,. kadar vadeli 
Bir seneden fa'l:la vadeli 89.404,92 13,1181.085 53 

Tediye emirleri • • • • 

Muhtelif .Iacaklılar • • 1 • 1 • • 1.217.610,91 

l\-1uhteht fieıaplar . . . . ' '2.524 046,9( 

Donanma tahYil.itı s ene•İ tahıiıatı • • 
Donanma tahvil&b keıide karıılıiı • • 

Tahaiı edilmiı Larııl ıklar • • • • 1 

Talep olunmamıt temettü ve kuponlar 
TeYıi olunacak 1933 senesi temettüü 
T t-Ytİ olunaak 1933 

• • 

TeY%İ olunacalıı: 1933 eneıi mÜeıaiıler temettüü 
Memurin tekaüt aand ıiı • 
Kefaletten dolayı alac aklılar. • , • 1 1 • • 

Nazım beıaplar. • . 
Ta.hail ıenetleri mü diJeri • 
Muhte.lif nazım hea aplar • 

. . . ' 
• • • • 

1933 senesi te•zİat ba kiyeai. 1 1 , , , 

8.073.476."lil 
1.913.307,03 

. . . . . 

492.876 57 

3.741.657 85 

3~6.066 55 
39.574 90 

1 .200.000 00 

294.379 :ıs 
400.000 00 

29.210 00 
639.36f n 

13.991.244 07 

9.986.783 64 

1.544 65 

--88.474.425 81 

evalasyon ve monnaie dirigee gibi mıza v.en."lmis o. lan "Keçi Borlu,, Ku··ku""rt B t · t • ıı,., 1 1 k '.S" u evzıat an artan 1,544,65 lira .ise h . 1. • af d h 
'İilc "2u ann muhtelif mem e etlerde bü. madenının tesısatı ve işletilmesine önü- gelecek seneye devrolunacaktır. Arzet- vazifesi bu ıene hitam bulmuştur. Yeni toplanan eyetı a ıyenız tar ın an u • ve matlubu ile bilcümle taahhüdatmın 

nazan tetkik ve mürakabeden geçirilmiı 
olduğunu ve cümlesinin kuyudat ve mw 
melatında intizamı tam ve sıhhat müıa· 
hede edildiğini beyan eyleriz. 

1- ldatatbikat tecrübeleri geçirdiği bir müzdeki sene başlanacaktır. Dahilde ol- tiğimiz karın tevzi şekli kabul ve tasdik idare heyetinin ve yeni sene mürakiple- demize tevdi olunan murakabe vazifesini 
d:ı . hüki'ımetmıiz en salahiyettar bir dukça geniş bir iıtihlak sahası bulacak buyrulduğu takdirde tamamı ödenmi• rinin intihabile kendilerine verilecek üc- ifa eylediğimizi arzeyleriz. . 
l• ıle, Ba•vekilimizin beyanatile nokta- olan bu madenin verecegı'" netı"celerı"n ' reti"n tesbitini rica ediyoruz. 31 Kanunuevvel 1933 tarihinde mevcut ~ ' d 1 O liralık beher hisseye % 8 hesabile 
tir 3[arını, kat'i bir şekilde ifade etmiş- e He!:'k--"°'iyetli olacağını umuyoruz. 80 kuruı ve beher müessis hissesine idare Meclisi nukut, esham ve tahvilat ve ecnebi mes· 
lıu" ~asen milli tasarrufu teşvik eden u u~tçe tatbik ve tahakkukuna de 10 lira 9 numaralı kuponlar muka- kukat tarafımızdan tetkik edilerek cüın· 
~•lktııilli ve mali kudreti memleketin kar~r verılen memleketin be~ senelik sa- bilinde JS nİ•an 1934 tarihinden itibaren MÜRAKİPLER RAPORU fooinin defterlerdeki kuyut ile mutabık J Ankara, 20 Şubat 1934 

" ~ ' • zif 1 1 a aga aş anacaırnr. upon ann o uğu görüldüğü gı i are uı a· ' ı,· 1"!'18 ve kurtulu• sava•ında en esas- nayıleşme progranunda, Bankamızın da d ğrtm" - b 1 b_ K ı Tu·· rkiye İş Bankası Umumı· Id "b ld Mecl" · t \ 
d;:_'.~ amil telakki eden ve balkrmızı bir va e er a dığını iftiharla arzediyoruz: tediyesinde kanuni vergi tevkif edı"lecek- Miirakip 
~Uyyee t ik ·ı ili" fu Memleketin p k üh. • b" · tihl Heyetın• e rafından ita edilen bilanço ile kiir ve za. 
1;<İıııne . eıv sureti e m ı tasarru n . e m un ır ıs ak tir. Edirne Mebusu >l"i\ 

• ..__1-_L::··~!JsltınLıe.Jııçalışıı:ıııkaı::lnUıbıiülruci..D.·m.t:lıeımtinrrz...i .. i..inDCl'"bö.Jlc .. Y:cı·....L...!lmi!JaL!!d~d!!.e..JsiW!ol!a!:!n~şİ!lişe3v-'e!!caın!!!!!!!i!!.hYti!ly .. aiııcı9iruw.ıd1ıa"·..L.J.e..ıllll5ı..s~ubımiaİ>rtat..ıan .. · .. bılOH'-alı.....eli.~·-d.ie,.um:;;:;~u;,ım~i~b:ied.y.;;et.:,-.J,_~Ei<:f:.;e,.n .. d,t_im,.i.!W'-lsırıil.U.da..aL,J.i,,d&..Alııak...L.Jrlı.ia:!!r.!lh~e!isl.Jab!!ıi%nı!!n!!!v!!ei!:B~ank~a!:nı~n~b!!;i~!in~ç~o~t~ar~i-~~--~-· "IR 

Mürakip 

Trabzon Mebus• 
MASAN HOSNO, _ - hild n edarik i İn Bank · · • · . indeki kı tlerine irca olıınıın zimm~t ~ 
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Bu derdin çaresi nedir? 

Çocuk babalarından, mu
allimlerden, mütefekkir

lerden soruyoruz .. 
Çocuklarımızı nasıl okutabiliriz? 

Bir profesör, bir avukat, bir genç kız 

Ankete baılaınazdan bir gün ev · 
veldi. Köprülü zade Fuat Beyi tele • 
fonla evinde aradıın. Fuat Bey, kendi
si cevap verdi: 

- Efendimi bir ricam var, sizden .• 
dedim .. 

ilk tahsil meselesine nasıl bir cere
yan vermeliyiz ki, bütün vatan ço • 
cuklan okuaun? .. 

Köprülüzade Fuat Beyin telefon • 
dan sesi geldi: 

- Dütüneyim, birkaç gün aonra, 
cevap veririm .. 

Aradan birkaç değil, birkaç ve bir 
kaç gün geçti. Tekrar telefona aarıl • 
dun: 

- Fuat Beyefendi? 
- Buyurun. .. 
- Anket için rahatsız etilin. 
- Vallahi, Salahattin Bey.. Çolr. 

mefgulüm. Hele bir iki gün daha geç 
ainl 

Ve böylece bir iki gün daha geçti. 
Nihayet dün, sonuncu defa. aordwn: 

- Hi.li. cevap vermiyecek nıiainiz 
beyefendi? 

Fuat Bey, bu ıefer, en ke&tinne aö. 
zünü söyledi: 

- Okadar mühim bir meseleye le· 
rnas ediyorsunuz ki, geliti güzel cevap 
vermek hiç doğru olmaz. ilk tahsil 
vaziyetini, başından sonuna kadar tet 
kik edip, ortaya bir fikir çıkarabil • 
mek için en aşağı yirmi dört aaatimi 
bu İfe vermeliyim. Benim için hele bu 
aiinlerde yirmi dört saatlik bO§ va • 
kit bulmak imknı yok. Çok rica ede • 
ı·im beni mazur görün ... '' 

itte Köprülü zade Fuat Beyin ce -
vabı ... 

ISMAIL ŞEVKET BEY 

Şehir meclisi azaaı ve tehir mecli
aİ köycülük encümeni reisi avukat lı
ınail Şevket Beyden, ilk tedris mese -
le•i hakkında fikrini sorduk. lamail 
Şevi<et Bey, dedi ki: 

- Aaıl mesle, ilk tahsili mecburi 
kılan kanunun her tarfta ve kusursuz 
t .. tbik edilmesindedir. Başvekil Pa~ıı 

Hazretleri nutuklannda Maarif saha
Hntlaki nokaanlanmıza itaret etmekle 
kalmamıılar, irfan yolunda bizi geri 
bırakmak tehlikesini gösteren marazi 
amilleri de kuvvetli bir görüşle teP,iı 
cmıiılerdir. ilk tabsil çağındaki ço · 
cuk.\O\runı:zm nıühim bir kıamı okum.u 
yor. Mektebe sirenlerin de gene mü
hirn bir kısmı tahsilerine devam et • 
m:ık imkanını bulamıyorlar. ilk tah
aile karşı b., ali.kasızlığın aebepleri 
biı- değil. Birlu.ç değil, bir çoktur. 
Fakat b.,n, bunda muallimlere mesu
ilyet hi8'eaİ tevcih edemiyeceğim. 
Çünkü, lıtanbul mmtakaaı dahilinde
ki köylercie, yaptığım bazı temular
dan şu neticeye vardım ki, ilk mek . 
tep mua.lımleri çok verimli aurette ça 
lıtıyorl .. r. Fakat, bu bir taraflı çalıı • 
ma mııil:6&dı temine kifi gelmiyor. 
Bazı Ço< uk bahalarmrn ilk tahsilin 
kıymetini layikiyle takdir .edememe • 
leri mü~lt.ülatı çoğaltıyor. Her teyden 
evvel ilk tedrisat kanununun çocuk 
velilerine tahmil ettiği mecburiyetle
rin yerine getirilip getirtmediğini kon 
trol etmeldir. Bunu kontrol edecek 
makamlar da idare makamlarıdır. 
Her yerde büyük, küçük idare iımir· 
eri var. Bu imirler, balkı uyandır • 
mak ifinde mühim roller ·alabilir ve· 
bu rollerini aalahiyetle kullanabilir • 
ler. Valilerden, nahiye mürlerine ve 
hata köy ihtiyar heyeterine kadar bu 
hıuuata herks ayrı ayrı vaziflef' diif
tüğünü bilmem hatırlatmağa lüzum 
var mı?,, 

BiR GENÇ KIZ 

oldu. Her taraftan birçok mektuplar 
alıyorum. Bunların arasında bir tane• 
si bilhusa dikkatimi çekti. Mektu · 
bun imza yerinde yalnız şu kelime • 
ler var: Bir genç kız ... 
Tanımadığım bu genç kız, ilk tah • 

sil meselesi hakkında düşündüklerini 
§Öyle anlatıyor: 

Efendim; 
''Ben, ne çocuk annesıyım, ne de 

çocuk baba11yım. Henüz yirmi yatında 
bir genç kızıın. Gazetenizde "çocuk
larımızı naııl okutalnn ?,, diye bir an • 
ket açtınız. Cevaplan sıruile okudum 
itte benim de haddim olınıyarak ce 
vaplarım. lsteraeniz koyarsınız: 

1 - Çocufa küçük yaıta, ana 
mektepte okumanın çok zevkli bir 
teY olduğu fikrini aıılamak. 

2 - llk aene, onu fazla yormamak, 
yıldırmamak. 

3 - Çocukla aile arasındaki teklif 
aizliği tedricen ortadan kaldırmak. 
Vakıtli vakıtaiz, lüzumlu lüzumsuz ıe 
"Yip oktama1an kasdediyoruın.0 

4 - Yatı ielrledikten aonra, derı
ten yılgınlık gÖstermeaine karşı kati. 
yen !&kayıt kalmamak. Miqküllerini 
kolaylafbrmak, dersinde ona yardnn 
da bulumnak, sık sık menul olmak, 
çalıttırmak. 

S - Çocuğu, paraya alıştırmak, o
na gitgide para hırsı verir. Eline ka • 
tiyen para vermemek. 

6 - Çocuğun ainemaya gitmesine 
aleyhtar değilim. Cemal Nadir Beyle 
bu noktada ayrılıyoruz. Fakat rastge 
le her filme değil, ahlakım bozacak 
filmleri çocuklar katiyen görmemeli
dir! 

M. SALAHATTIN 

Ecnebi şirketlerde çalışan 
memurlar 

Ecnebi tirketlerde çalışan ve Türk 
tabiiyetinde olan memur ve müstah • 
demlerin bir birlik teşkil ettiklerini 
haber vennittik. Birlik umumi heye
tinin bu cuma saat 14,5 ta bir içtimai 
yapmaıu takarrür etmitşir. Birlik riya 
o.etinden yapılan bir davette ıirketler
de çalıtan Türk memur ve müstahdem 
lerin hepai cuma günü yapılııce.k o • 
lan bu içtimaa davet edilmektedir. 
içtima birliğin Beyoğlu Halkevindeki 
muvakkat merkezinde yapdacaktrr. 

Limanda seyyar bir şehir 
Limanımıza geleceğini yazdığı • 

mız İngiliz bandıralı Apuitania vapu
nı dün saat 14 le 700 kadar lngiliz i 
ve Amerikalı seyyahı h&m.il olduğu 
halde muvasalat etm~- Seyyahlar 
Seyriaefa.in iskelesine çıkmışlardır. 
Vapur bugün öğleye kadar limanımız 
da kalacak, öğleden sonra C..te d' Azu 
re'e gidecektir. 

Apuitania , 47 bin ton hacminde ce 
aim bir vapurdur. Limanıınıza ilk de
fa olarak gelmektedir. Mürettebatı 
bin kitidir. Vapurun yirmi dört asan 
a.örii, ceai.m salonları, bar ve dana la· 
!onları vardır. 

--o-
16 kasa daha çıkarıldı 
Adliye yangın yerinde adlive namı

na yaprlan hafriya~ bugÜn ikmal edil • 
mektedir. 

Evvelce çıktığını yazdığımız kasa • 
)ardan baıka ikisi baroya, biri levaznıa, 
biri icraya ait olmak ve dördü f:VYel
ce clivar içinde açıhmı bulunmak sure
tile 16 kasa daha bulunmuıtur. 

Bu kasalar da bugün açılacaktır. 
Cumartesinden itibaren müteahhit ken· 
di namına halriyllta başlıyacakbr. Bu· 
gün odacı Mehmet ağanın ceıedi son 

( MÜTEFERRiK HABERLER ) 
dün verildi .. İlk açık ders 

GAZİ VE HIZI 
Ateş - Güneşin sesli çocuk filmi 

yarın gösterilecek 
'Ateş • Güneş klübünün her ayın ı 

yirmi üçünde bir çocuk gÜnÜ yapaca r 
ğmı yazml§ ve 23 Şubatta yaptığı ço 1 
cuk gününün tafsiltını da okuyucula
rımıza bildirmiıtik. 

Yannki Cumanın ayın yİnm uçu • 
ne tesadüf etmesi dolay11iyle Atef • 
Güneşin ikinci çocuk gününün yapıl
ması lazımdı. 

Klüp idare heyetinden bir zatın 
verdiği davetiyeden anladık ki, bu i• 
kinci çocuk günü, 23 Şubatta klüpte 
sesli filme alınan çocuk filminin ge• 
ne çocuklara gösterilmesi ıuretiy)e 
yapılacaktır. 

Pr. A.bendofer dersini veriyor •• Bu çocuk film.i bir komik filmle 
birlikte, yann, ipekçi kardqlerin A· 
teş • Günetlilere tabıis ettikleri bir 
matinede Melek sinemasında klübün 
davet ettiği çocuklara ebeveynine 

Üniversite Tıp fakültesi emrazı umumiye ordinaryüsü profesör Obendofer 
dün saat 12 de ilk açış dersini morfoloji enstitüsünde vermiştir. 

İlk derste üniversite rektörü Neşet Ömer, fakülte dekanları, Bolu meb'usu 
Cevat Abbas Bey ve daha bir çok profesör ve talebeler hazır bul~nmuşt~r. . 

:>'rofesör ilk dersinde kanser başlangıcı, bunun üzerine yaptıgı tetkikatı, sı
ra yeti, · tedavisi ve kanserin morfolojik bünvesi baklandaki tetkikatını . anl~tmı~
tır. Profesör dersinin sonunda böyle güzel bir enstitü ve yeni ünıversı:cnın 
teşkilatından dolayı büyük Gaziye teşekkür ederek ilmin artık şarktan dogma· 
sı zamanı geldiğini söylemiştir. 

gösterilecektir. 

MAHKEMELERDE 

Bomba davası 
-o--

Muhakemeye cumartesi 
günü başlanıyor 

Artin Tülelcyan efendi isminde bir 
tikc:arı ıüpheli vaziyette göstennek 
makaadile namına tramvay arabası için
de boım.a bırakmaktan suçlu lbrahjm, 
Mapavrili Mcl.net, Ri:zeli Mehmet ve 
Cevat efendilerin muhakemesine cumar
tesi günü saat 11 de üçüncü ceza mah
kemesinde başlanacaktır. 

Triyesta mahkemesine gönde
rilecek istinabeler 

Triyeste mahkemesinin lıtanbul i 
kinci tiCaret mahkemesinde istinabe su 
retile dinlen.._;ni istediği ıahitler 15 
mayııta dinlenecektir. Şahitlere teb
ligat yapılmııtır. 

Yeni tayinler hakkında 
henuz tebligat yok 

Adliye tayinleri hakkında henüz şeh· 
rimize reımi tehligat yapılmamıştır. 

Beşinci müstantik Necip Nadir Be
yin lıtanbul ınliye ceza reisliğine ta • 
yin edildiği haberi tahakkuk etmiştir. 
Diğer aıliye ceza reisliğine de Gazi
antepten Nuri 8"7 t<ıyin edilmiştir. 

Necip Nadir Beyden inhilal eden müa 
tantik azalığa da lzmir ihtisas müs • 
tantiği Sait Beyin tayin edildiği söy • 
lenmektedir. 

POLiSTE 

İki yangın 
--o--

Filmin provasını gördük. ipek Fil 
min ve Ateş • Gün"! azasından Ope. 
ratör Cezmi ve Remzi Beylerin eaeri 
olan bu film gerek resim ve gerek 
aes itibariyle cidden muvaffak olmuş 
bir eserdir. 

Yarın sabah saat dokuz buçukta 
bu film.i seyredecek olan davetliler, 
Türkiyede yapılan aktüalite filmleri· 
nin en güzellerinden birini seyretmiş 
olacaklardır. 

Bir ev ve bir aparlımanda Bu vesile ile filmi görmem.ize del& 

d 
Jet eden klüp idare heyeti azaamdan 

eşya yan ı birine, faaliyetlerinin muvaffakiyet-
Evvelki gün B~iktatta Yenimahal- le devam ettiğine itaretle: 

lede temsülmekatip mektebi müıte • - Çocuk filmlerinden, sinemalar 
milatmdan olup mezkur mektep mü • da çocuk saatlerinden bahsedilip du 
dürü Hikmet Beyin oturduğu evden ruluyordu. Bu İ§te ilk adımı attınız, 
yangın çıkmıf, ev tamamen yandık . dedik: 
tan aonra itfaiye tarafından söndürül Cevap verdi: 
müttür. Evin ıigortasız olduğu anlatıl - Hüsnü niyet, muvaffakıyetin 
mıttır. Yangının sebebi malfım değil- batıdır. 
dir. Tahkikat yapılmaktadır. Sonra cebinden karnesini çıkardı 

* Dün gece sabaha kartı Beyoğlun ve fU satırlan okuınağa batladı: 
da Büyük Parmakakpıda Hayriye. a- "Kardeşlerim 
partımanının 3 üncü kat 8 numara • "Mensubiyetiyle taıkı_n if.tiharla~ 
sında oturan Kalyontinin dairesinden duyduğwnuz aail Türk "'!lletıne; sag 
yangın çıkım§, odada mevcut yatak, lam tüvana. halük, katı gaye taıır 
oda dötemesi ve sair oda mobilyesi vat~nperver me~iireci bahadırlar 
yandığı halde ate§ söndürülmüttür. yetittirmeği kendıne hedef etmi, ... 
Zabıtanın yaptığı tahkikatta eşyala • Ve bu yolda çalıpnağı en zevkJi va-
rın Unyon sigorta kumpanyaıına 4 zife bilerek kurulmU§ olan cemiyeti .. 
bin liraya sigortalı olduğu anlafılmıt m.iz her §eyden evvel aziz vatana ... 
tır. Yangının sebebi henüz maliim de Ve yüksek milletimize.. Ve onun 
ğildir. Tahkikat yapılmaktadır. kurtarıcm, yaratıcıaı ve yaşatıcısı o-

Bir otomobil yandı lan en büyük oğlu dahi Gazisine ... 
Ve onun umdelerine her türlü tahsi 

Bir sinemanın büyük reklİlmını ta- menfaatleri istihkar ederek candan 
tırnakta olan ~för Saimin idareain • bağlı olmağı ve nihayete kadar da 
deki kamyon Tünel meydanından gc bağlı kalmağı söz vererek iıe batlıya 
çerken birden bire tutuşmuıtur. Oto hm." 
mobilin söndürülmiyeceği anlatılınca _ Bu sözler, idare heyetimizin 
itfaiyeye haber verilmit ve derhal ye ilk İçtimaında reiaimiz Cevat Abbas 
tişen itfaiye yanan otomobili söndür- Beyin söylediği sözlerdir. Biz bu söz 
müıtür. lerle ite batladık ve bunların ihtiva 
Fazla kan zayi ettiğinden öldü ettiği kıymetli manalar etrafında ça-Maslak yol U kazası lııtığımız için her tuttuğumuz kolay 

Kaarmpaıada oturan Halit Efendi ı ff k ı H 
Maslak Yolunda bı'r otomobı'I kaza- aşıyor ve muva a o uyoruz. er nin aileai Münire Hanımın evvelki Kl"'b ·· ·· 

il neti'cesı'nde devn'ye gezen ı'anda- k d .. d d 1 f ,eyde bir gaye arıyoruz. u umu. ··- gün çocu dütür üğun en o ayı az .. · k b'I b d" .. 
H••·-ı ezııp' o"ldurm" ...ı.ten, sonra da o- I zun ısmini seçer en ı e u uıunce -· ""' la kan zayi ettiği görü mü, ve kadın 1 h k A G" .. 
tomobilinin ·-'·--'ıır.nı iddia ebnektcn h i e areket etti . tef • unet rwnu-,.......... - Beyoğlu Züklır hasta anesine kaldı • zunun delalet ettiği manayı klübü-
suçlu kliıeci Aliettin Beyin dosyaaı nlmıştı. Münire Hanım dün sabah Zü müz azasından Profesör Köprülü za 

·adliye yangınında yamnıştı. kiir hastahnesinde vefat etmittir. de Fuat Bey klüpte verdiği aon kon• 
Bu dava tecdit . ediloıit, yeniden Ü- feransında ortaya koydu. Size bir au 

çüncü ceza mahkemesine verilmi•tir. · lı ak .. d fr'k k f M ., zunıyet a nm uzere avası te ı e- retini verdiğimiz on eransın mukad 
uhakemeye bu baha içinde yeni bat· dilmiş, Abidin Daver bey h.&kındaki d'ımes"ınden de anlıyacaksmız ki, biz 

tan batlanacaktır. k 482 • · dd · 

U 
dava ceza anununun ıncı ma esı Büyük Gaziyi d~y~ya d~~.n bir gü 

yuşturUCU maddeler davaları mucibince muı!ıakemesinin icra edihne- ne,, Türk ge~lıgını de butun hızını 

Adi
. k I si talebile üçüncü ceza maJıkemesine ve ateıini 0 guneşten alan bir ate• bi 
ıye ve a etinden iM.isas mahke- ıevkedilmiştir. • 

melerinin mesaisı' h-'-Lnda son bı'r ta-· D bu hafta · • d b ) '- liyoruz. · 
mim gehnittir. ·Bu :me nazaran u- avaya ıçın e aı anae&K• BüyÜk bır zevkle okunacak kadar 
yuşturucu inad<leler davalanna bun • tır. T hl' t ı b" güzel yıuılınıt olan bu konferansın 
dan sonra sekizinci iılıtisaa mahkemesi a 1 ye aıe 1 t~amı.n~. ~e§r~emediğimize mütees 
yerine dokuzuncu ihtisas mahkemesi Türk paraaırun kıymetini koruma aırız. Butun Turk gençliğine hitap 
bakacaktır. kanununa muhalif olarak döviz kaçak· eden mukaddimeaini llfağıya yaz-

N • d 1 çıhğı yçmalrtan suçlu Hanri ve Ra· makla bu teeasürümüzü kıamen azalt 
eşrıyat ava arı fail Yahni efendilerle Oziyel ve Zahar- mıt oluyoruz: 

1 

Profeaör Köprülü :z;mle Fuat Bey .. 

maddi sıhhatini değil, ondan d11h~ 
evvel ve çok daha fazla, kültür teri>• 
yesini Ye manevi sıhhatini dü§üne": 
lenlir. Türl< aporcuıu, çelik vücvcfi' 
kadar sağlam, temiz bir nıha, i§l~' 
miş bir dimağa malik olmalıdır 1'1• 
Türke, inkılaba, Ga:ı:iaine layik aat· 
lahilsin!. Gençlik te,ekküllerimizJ•• 
çok yanlış ve çok fena anlaıılmıt d11r• 
mütaınsıp bir rekııl>et bavaşı yeriıı!; 
en geniş ve temiz bir aevgi ve tesanıl 
havası içinde çalıttıkarmı görmek •• 
büyük dileğimizdir. 

lnkılp gençliği, her türlü şahsi i! 
tirasların üatünde, yalnız milli ülk11' 

aüne eritmek için aıkla, beyecaııl" 
feragat ve aamimiyetle çalqan mütt• 
bit, parçalanmaz bir varlık olınalı• 
dır. lıte ben bugün bu temiz ve yiilıı" 
sek nıhu taşıyan asil Türk gençliğin• 
sonsuz bir aevgi ve aa.ycı ile hitap et 
mek istiyorum; çünkü, ateşli gözl•' 
rinde istikbalin geni, ufuldaruu oe· 
lilınladığımız bu gençlik, nıhunun v• 
dimağının bütün ıtıklanru Türkün ° 
sönmez güneıinden, Gaziainden 111· 
mııtır; çünkü bu gençlik, Türk geııf 
liği, inkılap gençliği, en ıüınullü "." 
en belagatli ifadesiyle Gazi gençlii1' 

dir. Ben o güne,ten nur almıt bir ı•' 
re sıfatiyle, size, Güneı çocukların•• 
o ebedi güneıten bahsetmek istiYO' 
rıon. Tabiatin namütenahiliği, eır•t1 

karşısında kendi aczini daha yakıO' 
dan duyan her mütalıit gibi, ben ~.• 
mevz'uumun azameti kartıımda kı.ı: 
çüklüğüınü hi11etmiyor değilim: f•' 
kat, yalnız bir düşünce bana kuvv<1 

veriyor: Mevzuumun büyüklüğü! ve 
bu büyüklük bana bir an İçin ol.U~ 
kendi küçüklüğümü, aczimi unuttufll 
yor. 

Bulgaristandan damızhlı 
alınıyor 

Hüklımet hesabına Bulgariatand..ı' 
satın alınacak damızlık boğalar içi• 
Vilay.ı,t baylan Etem be:rin riyaseti~' 
de bir heyet bu akıam Plevneye b~' 
reket edecektir. Heyet meyanında 11'. 

decek olan Ziraat vekaleti zootekı>' 
flıl><:si .teflerinden Nazım Bey de diiJ' 
§ehrımıze ge~tir. ---Beynelmilel kadınlar 

ittifakı kongresi 
Merkezi londra.da bulunan beyn•

1 

milel kadınlar ittifakı büyük kongre' 
sinin 935 senesinde fdıı-inıizde top ' 
!anacağı Londradan Türk Kadınlar 
birliğine bildirilm.ittir. Bunun üzeri~.• 
Hariciye vekaleti ile temas etmek ~· 
tife Bekir Hannnm cu.~a günü fdıt1' 
mize gelmesi beldenilmektedir. , 

Fenerb.~'ıçe klübünün ikinci reıaı ya efendiler istintak hakimliğinin. lev • "Ateı • Güneı" hep bildiğimiz gİ 
Hayri c, ı bey tarafından Cümhuri- kif karanna ağır ceza ._-hkem~11 nez- bi, aadece bir spor kliihü değil, milli Hanımefendi, kaydediniz ... 
yet gazete j sahibi Yunus Nadi ve neı· dinde itiraz ederek tahliye talebımle bu- benliğimizi, İçtimai varlığımızı yük-
rİyat müdürü Abidin Daver Beyler a- lunmuılanlır. . . aeltecek her şeyle al&kaaı olan bir y A K u T 
leytıine bir hakaret davası açılımıtır. Mahkeme bugün bu ııe aıt evrakı cel- kültür ocağı, inan ve ülkü kaynağı· 

Nadi Bey millet vekili olduğu için bederek tetkik edecek ve kararını ve- dn'. Burada toplanan insanlar Türk 16 51 1 b 1 
Anketin uvandırdığı alaka umumi bir defa daha aranacaktır. te,rii ma.uniyetinin ref'i hakkında me- recdı:tir. gençliğinin yalnız heden terb\yesini, stan u 

~c~-:ı~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"""!~!!!!!"!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~~---~~!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!~~ 
. 1 • rıh i roman: 92 - Ne diyorsun, Hitay? Akıncı- ranıyor. da dolatıyor da haberin yok· Bir - Su uyur, dütman u~k 

Güneşin Oğlu 
diye sormuttur. Fakat, · herkesin 
boynu eyik. •• Hiç kimse ba,ını kal-
d "B d. . · ınp: en .varım..,, ıyememı,tir. 

Böyle bir adama bizim yerimizde 
sen olsan boyun eğmez. misin? 

- Hakkın var, ihtiyar! Onu 
yenecek kadar kuvvetli değilsem, 
ben de sizin gibi ona boyun eğer ve 
emrine itaat ederim. 

- Bu ordu ile kralımızı yenece
ğini umuyor musun? 

- Evet... Zaten bu umgu ile 
yola çıktım .• Onu yeneceğimi ve 
yurdunu ba,tan bata ifgal edeceği
mi ummasaydım, (Sretelli)den bu
raya kadar gelir midim? 

Su uyur düşman uyumaz 
-Yarın öğlene doğru (Hamat)a 

varacakmıtız •. , 
- Suriyeli ihtiyardan mı itittin? 
- Evet .. O söyledi. 
- Reis ona çok itimat ediyor. 
- itimada layık değil mi? 
- Sen temiz yürekli bir erkek-

•in, Baykut, Herkesin sözüne inanı
yorsun! 

ya.zq_,,,: l•kender FAHREDDiN 

- insanın b~ka nesine inanı
lır? ! Saçı, sakalı ağarmıt bir ihti
yar •• Bu y14tan sonra yalan mı söy
leyecek sanıyorsun? 

- Ben o adamın bakıtlanndan 
yüreğinin içini görüyorum. 

- Yarın Hamat'a varacağımızı 
zannetmiyor musun? 

- Belki varırız. Belki bu ıözü 
~oğ~dur. Fakat, yolda gelirken re
ıae soylediklerinin hiç birine ina· 
namıyo~m ... Bu ~dam kraldan it
kence gormut hır zavallıdan ziya
de kralın cellatlarından birine 
benziyor. 

- Haydi Hitay, bu kadar kötü 1 
yürekli olma! Kızını ve karılarını 
öldüren bir hükıimdara bundan da
ha fazla düşman bir kimse olamaz. 
Kraldan bahsederken, o dakikada 
eline geçirse parçalayacakmıf gibi, 
dişlerini öyle gıcırdatıyor ki .• 

- Benim içimden inanmak gel
miyor·. Bu adam ya cellat, yahut bir 
sihirbazdır. Reis bu herife fazla 
bel bağlamasa çok iyi eder. 

!arı en kestirme yollardan götüren, - Yalan.. inanma! yandan da bana öğüt veriyorsun! Baykut! Oşaser'i timdi yumur; 
canını bizimle beraber tehlikeye - Yalan mı? Fakat, sen bu a- Baykut hakikaten Suriyeli ihti- yatağında oyuyor mu ıanıyoreuıı · 
koyan bu zavallı adamcağız hak- damcağızdan botuna fÜpheleniyor- yarın sözlerine kapılmıttı- . ••. -Tabii, penceresinden bizi göt 
kında sakın reise bir tey söylemit sun! O kraldan biran evvel ÖÇ al- _ Hı"tay, bu adamı elbırlıgile ınü ? ı 

im 
ı mak · b yor ya.. • • , 

o ayasın.·. içın izden daha önce davra· koruyalım! Dedi, onun g?ıte~eceği K d ak} rı~ 
- Hayır •• Henüz ağzımı açıp nacak. yoldan seninle beraber gıdelım •• O d - aç gün ür 

0
'i,un;opk U:ııtl' 

bir ıöz ~ile söylemedim. Fakat... Hitay kızdı: bana kralın kafasını kolayca ko. l~:ç~~~~:-:ktıhla~:ı onalı'' 
- Niyetin var galiba ... ?! - inanma dedim ya .• ! O kralın parmak mümkün olduğunu söyledi ber veren olmadı mı? 
- Evet.. Hatta bu gece. celladı, yahut dalkavuğudur. Bu- Ben herkesten önce davranmak ve B ku 1 d d h b -1• ıl' 
Ba ku ban d 

• k - iz f ar an a a ça ,... • 

tu
•• y t ço kızının ellerini tut- raya gelinceye ka ar da reise dal- 0§8ser'in kafasını op~np reise çar gibi gidiyoruz. Hamat'ı iatilŞi 

kavukluk etti .. Onu avlamağa ça- getirmek istiyorum· ihtiyar bana ld • - • b•t ? 
- Sakın bana sormadan böyle httı· saraya giden gizli yolu gösterecek. ge iğımızı 1 

en var mı' ılı• 
bir delilik yapma..! - Reis bot laflara kulak vermez. _ O bize bir yol gösterir: Ölüm 1!ictay ~ay eder gibi batını ,-

- Sen de mi ondan korkuyor- - Kulak vermezdi ama, bu ada- ) yar gü Ü: '/' 
sun yok•a .• ? mı dinlerken battan ayağa kadar yo_u_. T ubaf teY- Sen bu adamdan - Kralın göze görünmiyeıı ~~fi 1 

- HaVTT .• Korktugu" m 1·çı·n deg"ı'l. 1 d ı H vetlerine inanan sen değil ııı•' ... ;1 ~-- kulak kesiliyor. Kralın göze görün- bir türlü hoş anma ın. albuki 0 ,. • 
Fakat, ona söz. verdim ... " miyen cin orcJuları Bora'nın cesa- benim için o kadar iyi feyler düsü- Onlann bizi takip etmedikJet'l,ıi 

- Ne sözü .•• ? retini kırdı. nüyor, bana 0 kadar candan görli- ve bizim Sertelli' den geldiğiıJl~ j 

- Onu her tehlikeden korumağa _ Senin cesaretin kırılmadı mı nüyor ki.. krala çarçabuk bildirmedikJerıfl 
mecburum. sanki •• ?! Hitay gözlerini _açarak, sert bir iddia edebilir misin? 

Hitay hayretini gizleyemedi: _Hayır .. Ben Tann'dan batka tavırla cevap verdı: Baykut susutu .. 
- Bu uğursuz herifi her tehlike- bir teyden korkmam. Ne cinlerden , - Reise sormadan, onun reyini Önüne bakarak d. 1 - - gıc:ıt' 

ıt erını 

den korumaya sebep ne? ne de akrep yağmurundan.. almadan içimizden ayrılıp gider- dattı .• 
- Hamat'a varınca, beni, cinle- - Şehrin kapılarına vardığımız sen, bir daha yüzüne bakmam ve Ve cevap vermedi. 

rin bulunmadığı gizli bir yoldan zaman sakın bir çocukluk yapma.. adını anmam, Baykut! Unutma ki ) 
tehre sokacağını vadetti. Acırım ıana! Akat topraklarından ayrılırken Türk akıncıları (Harnat 

- Anladım ... Önce seni tuzağa _ Ne gibi çocukluk ••• ? benden gizli bir teY yapmıyacağın~ kapılarında . 
dütürecek ı -Akıncılardan ayrılıp yalnız söz vermittin ! Tann sözünü ititti.. I 

- Ne tuzağı? batına içeriye girmek istersin de.. inkar edemezsin! Hamal tehrinin beyaz J<ubb~.;. 
- Bunun bir tuzak olduğunu - O deliliği ancak sen yaparsın! - Sözümde duruyorum ve du- büyük sarayları uzaktan götünıJlıl 

anlayamadın mı? Senin kuvvetli ihtiyar sihirbaz seni 9imdiden kan· racağım... tü. 
bileklerinden korkuyor •• ! dırmıt·· Seni gizli yoldan götürece- Hitay delikanlının yüzüne bak- Giinet'in oğlu: 

- Bilakis. Bana çok saygılı dav- ğini vadetmif. ölüm rüzgarı ba,ın. tı: - Bitmedi__,, 
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Hikmet Bey dördüncü dersini verdi · Istanbul S inci icra memurluğundan: 

Temıunına Ehli vukuf tarafından 2920 

lira kıymet taktü olunan latanbulda Ge

dikpaıada Divan Ali mahallesinde Camii 

(Bası 1 inci sahifede) 
kit bizim vaziyetimiz malUmdur. 
kısmı Recep Bey anlatacaktır. 

1 
h<.de imza edildi. Bu muahedenin yal ı 

Bu n• .. ara>:iye ait kı11111 baki kalmı§tır. 

Ruıyanın vaziyetine gelince: O an 
de Bolşevikler üç büyük hadise ile 
kartı karşıya idi. Garpten, cenuptan, 
~imalden gelen üç büyük isyan çık • 
nuştı. Hi.diaat öyle bir sırada cereyan 
etıniş ti ki Bol~cvikler mevkilerini kav• 
betmemişler, fakat kendilerini harice 
de tanıfamamışlardı. Kafkasyada A · 
zerbaycan Rus nüfuzu altında idi. 
Gürcistan, Ermeniıtan kısmen müıta· 
kil idi. 

Bolşcvihlerin iki silahı 
O ande Garp ricali , Rusyada Bol· 

şeviltl iğ i ortadan kaldırmak ümidini 
kaybetmemiflerdi. Bunun için çalışı
)'orlarclı. Ru•lar da Bolşevikliği dün • 
yaya yaymak için çalısıyorlardı. Sov
yet hükümetinin elinde iki mühim CO!l• 

ıe vardı. Biri garp memleketelrinde
ki amele idi. Bunları kendi hükümet
lerine karıı isyan ettirmek istiyorlar
dı. ikinci conse ıarktaki müstemleke 
halkı idi. Bunların d a müstemleke si
yaseti güden büyük d evletleri kovma· 
ları bekleniyordu. Sovyet hükümeti 
de dütmanı olan Garp devletlerine 
kaı·şı b ir iki airn hı kullanıyordu . Garp 
amelesi ekseriyet itibarile Soıyal de· 
mokrat fırkal arın elindedir. Bu fır • 
kalar aosyalist idiler. Fakat zorla mül 
kiveti şahıiyenin kaldııılm;uını iıte
m~zlerdi. Bunlara meDJCvik te derler. 
Bütün memleketlerde amelenin • ekse
riyeti aosyal demokrattır. Ruayadaki 
Bolşevik hükumeti bu amele fırkaları 
ile mücadele ediyor, onları Bolşevik 
yapmak için çalışıyordu. Bu aıralarda 
Ermenilerin mevkii kuvvetli idi. Garp 
devletleri tarafından Ermeniler iatia
mar edilmitti. Sosyal demokratlar Er
meni düşmanı idiler. Türk • Rus dost
lu '\u teşekkül etmeden bu müşkülü 
yenmek zarureti karııaında bulunu
yordu. Yani Ermenilerin kuYVetini a
zaltmak lazımdı. 

Güç bir seyahat 
Rusya ile yapılan muahede tarihi 

16 marttır. Halbuki heyeti murabba· 
&amtz tem.muz ortalarında Moakova .. 
ya vilaıl oldular. Demek ki Rualarla 
8 ayda anlqılabildi. Ovakitki Ruı ri 
cali, yani Lenin Ye Stalin anlamıılar
dır ki Ermeni doıtluğuna güvenerek 
Garpten temin edecekleri menfaat. 
Türk doatluğunu kazanarak temin e• 
decekleri menfaatten daha azdır, 
Hatta mükayeae edilemez. Bizim he • 
Yeti murahhasa Ruıyaya güçlükle cit 
tiler. Çiinkü Ankara hükiımeti ricali 
Oamanlı devleti tarafında idama mah 
kum edilmiıti. Seyahat onun için iki 
ay aürmüıtür. "Nahcıvan''ı Rualar Er 
meniıtana bırakmışlardı. Bir de tren 
yolu vardı ki Ermenilerde idi. Bina • 
e~~leyb Rua!a ile Türkiye araamda 
munakale munkati olmuıtu Bu vazi· 
yette işe batladık. Murahhaslarımız 
şikayet ettiler. Yolun açılmasını tek • 
lif ettiler. Ruılar o •ırada bundan çe 
kindiler. Bunun sebebi Garpteki soa
ya( demokratların eline propaganda 
•İlahı vermek korkuau idi. Sonra Le
histan mağl6biyetten yeni çıkınışlar • 
dı. Biz, Ermeniatanın üzerine yürü • 
meği teklif ettik. 24 Ağustoata yolu 
açmamak Üzere Türk ve Ruı murah· 
ha!lan araımda bir muahede imza e
clilmiştir. Ruslar bize müzaheret ede
ceklerdi. Heyeti murahhasamız Anka 
reye gelmeden bir ııece evvel Çiçe
rin ile Bekir Sami Bey arasmda bir 
mülakat oldu. Çiçerin dedi ki: Biz 
Ermenilere arazi verdik. Sizin de ver 
ıneniz lizımdır. Bu, menfaatimiz ikti 
zasındandır. Bu teklifle Yuıuf Ke • 
mal Bey Ankaraya avdet etmittir. 
Büyük Millet Mecliıi hükUıneti gayet 
büyük bir vaziyette bulunuyordu. Ci
han harp galipleri ile yeniden haıbe 
girmit oluyordu. lngilizlerle, Franaız 
larla, Yunanlılarla, ilh ..• 

ilk müttefik 
Iran o :r.aman lngiliz himayesine 

girmişti. Binaenaleyh bütün etrafı • 
mız~a bir dütman çemberi vardı. Bu 
vazıyette, ayni dütmanlarla çarpıt • 
makta olan Sovyet Rusya ilk mütte . 
fik olarak akla geliyordu. Ankan.da 
birçck müzakereler oldu. Bütün dün
ya ile yeniden harbe girmeyi göze al 
nııştık. Hariçten bir müttefik lazım • 
dır. Fakat Rualar Ermeniler İçin top
rak istiyorlardı. Meclis katiyen bir 
avuç toprak verilemiyeceğini söyledi. 
Bu aırada Ermeniatan hududundaki 
vakalan zikretmek lazımdır. Hazi • 
ran 1920 de Ermeniler Şarkta büyük 
katliam yaptılar, Türkeliri öldürdü • 
fer. Hariciye vekaleti proteato etti. 
Haziran 1920 de mütareke olalı he • 
nüz iki ıene geçmemitti. lngiliz hü -
kümeli, parasızhktan dolayı birçok 
ordulannı hazfetmişti. Bu meyanda 
Kafkaayadaki ordu~arını da geri çek
tnek istiyordu. Hnıran 1920 de biz 
Ermenilere hücum etaeydik, lngiliz • 
fer ordularını çekcmezlerdi. Çünkü 
trmenilere yardıma koşarlardı. Onun 
İçin biz, Ermenilere hücum için biraz 
bekl<0dik. 

Ermenilerle harp ve •ulh 
lngilizler temmuzda Kafkasyl'Yt 

tahliye ettiler. En sonra Batumu tah. 
liye ettiler. Batum Gürcüler tarafın
dan derhal işgal edildi. Biz bunu da 
Protesto ettik. Çünkü büyük harpte 
biz Rualarla muahede yapmıştık. Bu 
n.J. göre Kıtrs, Ardahan, Erzurum, Ba 
tum bize inde edilecekti. Ermeniler · 
Oltiyi aldılar. lngili:zler çekilince biz 
Lrmenilerle harp için hazırlanmağa 
ba~ladık. Ermen.ilerle harp 14 eylül
de bize yaptıkları bir baakınla bat • 
lar. Evvel ıruvaffal< oldular, sonra 
l'cnildiler. 30 Eylulde Snnkamış düş 
l ü Askeri harekat bir ay durdu. Ce
lalettin Arif Beyin Erzurumdaki da· 
lı:ı; hadiseleri dolayısile harekat dur 
<!u. 30 teşrinievvelde Karsı aldı:k. 
21 Teşrinievvelde Ruslara cevap vere 
•ek Ermenilere biç bir yer lerketmiye 
ceğimizi söyledik. Biraz sonra Güm • 
•·~ düştü. Artık Ennenistan yere se • 
~ılmiştir. Kars alınınca, biz Enneni • 
h:re sulh tekl:f ettik. Bunun Üzerine 
f: .. 
cun_ırüde ıu'lı h:onferansı toplandı. 

.;arlptir , ET'meni murahhasları eski 
taleplerini lc~ı.rar etmişlerdir. Bu ta -
lenferi bir iki l:'Ün sürdü. Sonra mua• 

Sonra aktedilen Kan ve Moskova mu 
•· 1 edeleri bu muahedenin yerine ka
im olmuftur. 

Dünyanın çemberinin bir taralı 
kınlmııtı 

Ermeniler fazla olarak Kanı bı· 
ze bırakıp ıulhü imza etmişlerdir. Bu 
hubin bir mühim neticeai Bol.şevi!< 
ve Türk arazileri arasında itiaak hu .. 
sule gelmesi olmuştur. Artık biz ga • 
!ipler çemberi içinde değildik. Hazi· 
ran 1920 de Yunanlılar büyük bir ta 
nrruza geçmişlerdi. 29 Ağustoııta Uşa 
ğa kadar gelmiılerdi. Fakat bu taar· 
ruzlar arazi kazanmaktan ibaret kal· 
mı{tır ~ Fakat bizim mukavemetimizi 
k racak şekilde değildi. Halbuki Şark 
ta büyük bir zafer kazanmıttık; Er • 
l'1enistan ortadan kalkmıı, Ruaya, Tür 
kiye, garp devletlerile bali harpte o
lan bu iki devlet iltiaak peyda etmiş 
!erdi. Bunun neticesi lııtanbulda Da· 
mat Ferit düpnüftÜ. ikinci bir netice 
si de Gürcü hükUmeti bize kartı tav· 
rmı değiştinniflir. Gürcüler de o vak
te kadar, garp d evletlerinin aleti ola
rak bize karşı küstahane tavırlar ta
kınmışlardı. Ha lbuk i ıonra bize der
hal bir sefir gönderdi. Müzakere iste 
di. Bu sefir Ankara hükümeti nezdino 
gelen ilk sefirdir. ilk itimatnameyi 
veren aefirdir. Sefirden Ardahanı, Ba 
tumu geri iıtedik. Müzakerat uzadı. 
Halbuki bu sefirin maksadı, aonradan 
anlatılmı§br ki, Ruaya ile aru.uzda 
nifak aokmaktır. Fakat aradan çok 
geçmeden Rusya Gürciıtanı istila et
miştir. Sefir bu sefer bize, iıtediği
miz yerleri vermeğe karar verildiğini 
söylüyordu. 23 Şubat 1921 de Gazi se 
firi kabul ederek şiddetli bir ultima • 
tom verdiler. Kars ve Ar daham iate • 
dik. Münakaşalar oldu. Fakat askeri
miz alkışlarla bu iki şehre girdiler. 
Gürcüler Batıımu bize bir cemile ola • 
rak vermek istiyordu. Halbuki Batu. 
mu da askerimizle itıral ettik, Gürcü 
hükUınetini oradan çıkardık. 

Ruslarla müzakereler 
Ruslarla müzakerata devam ede • 

!im: 
1920 de Ermenilerle harp ederken 

yeni Rus ıefiri, Şaıi< cephesi kararıri· 
hma gelmiıtir. Bu sefir, garip tesadüf 
Gürcü aefirin kardeti idi. Bu sefir, ka 
rarııilıa gelince dedi ki: Rus hük6 • 
metinin Tiirkiyeden Ermeniler hesabı 
na toprak iatemesi keyfiyeti bir ıuİ· 
tefehhiimdür. Siz de böyle bir Yaitte 
bulununuz. Bizi aosyal nemokratlara 
kartı mii§kül vaziyette .urtannrz de 
mittir. 

Bunun üzerine yeni bir heyet Moı 
kovaya ııitti. Yuıuf Kemal Bey ve Ali 
Fuat Pata. Rıza Nur Beylerden mü • 
rekkep bir heyetti. Bu aafhai müı<ake 
rat 2,5 ay aürmüştür. Ruslardan biz 
evvela misakı millimizi tarumalarmı 
istedik. Ruılar müzakerat esnannda 
Kafkas me•kilerinin de iıtirakini iste 
diler. Biz reddettik. Ruslar b&2ı eş • 
haı tanit etmek istediler. En•er Pa· 
p. o zaman murahhaslarımızı ziyaret 
etti. Murahhaslarımız reddebnittir. 
Bunlar iki, iki buçuk ay aürmüı, aon
ra 16 martta Rualarla doatluk mu& • 

hedesi imza edilmiıtir. Bu muahede
nin araziye ait kıamı §Öyledir: Batu • 
mu biz bu vakitler itıral etmittik. 93 
harbile kaybettiğimiz yerleri geri al 
dık. Batunıu aldık. Batumu terketme 
miz ıu tartladır: Vasi bir muhtariyet 
le Gürcistanm bir cüz'ü olacaktı. Bi
zim için de serl>eat bir liman olacak· 
tı. Araziye ait k11ımları bunlardır. 

Bundan başka Türk ve Rua lıükil· 
metler:inin ıiriımiı oıcıuklan mücaode • 
lede müşterek menfaatlere aahip ol· 
duklan teıbit edilmiştir. Mesela SeTr 
muabedeaini Garp devletleri bize ceb 
ren kabul ettirmek istiyorlar. Bunu 
biz kabul etmeyince Ruslar da kabul 
etıniyecektir. Ruslar Türk nıiaakı mil
liaini bütün ıümulile taıınnııtır. Bol
ft'Vİk hükümetinin giriıtiği yeni ni • 
zam mücadelesinin haklı olduğu ka
bul edilmittir. Rusya kapitülasyonlar· 
dan vazgeçmitşir .. Çarlık hük6meti • 
nin bizden alacağı paralardan vazgeç 
miştir. Türkiye ve Rusya, Türkiyenin 
ve lstanbulun emniyetini kafi! bir şe 
kil dairesinde Karadeniz mücavir dev 
letlerile konuşmayı yekdiğerine va • 
detmiılerdir. Bu muahede ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi hükılmeti 
gayet büyük bir zafer kazanmııtır. 
93 te kaybettiğimiz yerleri aldık, aağ 
lam ve eaaslı büyük bir devletin dost 
luğunu kazandık. 

Türk murahhaslan Moakovada Ef 
gan hükürnetile de bir muahede ak • 
delmiştir, Bu muahede 1 Mart 1920 , 
de imza edilmitıir. ' 

Garpta vaziyet 
Şimdi gelelim garbe; Tevfik Paı

,a aadrazam olmuştu. Bu sadrazam 
idama mahküm edilen Mustafa Ke · 
mal hükürnetile temasa girmittir. 

23 TeşrinieYVelde Yunan kralını 
bir kuduz maymun ısırmııtı. Ve kral 
ölmüttü. Bu vakitlerde Y unaniatanda 
bir karıtıklık hatlar. Halk, ölen kra· 
lın babaaı Koatantinin kral olmaama 
rey vermittir. Kostantin Kral oldu, Ve 
nizelos düşmanı olduğu için memle • 
ketten çıkmış , gitmittir. Dahiliye na• 
zırı olan Ahmet izzet Pata Ankara· 
Ya ııiderek Ankara hükilmetile konuı 
malıır yapmıştır. Fakat Osm&nlı dev
leti Ankara hükumetine müabet bir 
teklif ıretirmeuıittir. Müphem olarak 
gelen tudur ki, yeniden bazı müsaa • 
datta bulunmak kabildir. lstanbul 
hüklımeti, lngilizlerin söylediklerini 
söylüyorlardı. Fakat herkese, her mü 
racaata. misakı mil1i cevabı verilirdi. 
Franaızlann müracaatına böyle ce -
vap verildi. Misakı milli dahilinde her 
kesle ıulh yapmağa hazırdık. 

Şark vakayii Üzerine Sevrea'i bü • 
tün bütün değiıtirmemekle beraber, 
devletler bize bazı müsaadeler yap • 
mak teşebbüaünde idiler. Bunun &ebe 
bi, Ankara hükiimetinin muvaffakı • 
yelleri üzerine olmuştur. Muahede le 
himize değişecekse, bunu Ankara hü 
klımeti yapabilirdi. lstımbul hükfune
tine dü~e-n vazife,. ortadan çekilip cit .. 
mrkti. latanbul murahbasalrı, l!uıka· 

raya geldikleri vakit .öyledikleri söz 
!erle Türk maneviyatı kınlıyordu. 

Osmanlı munılıbuları: Müttefik 
devletler müsamaha edecek, diyorlar • 
dı. Ankara hükiimeti mükerrer defa Os
manlı devletine: Siz böyle ıeylere karıı· 
ı:ı:myın, konuşacak olan Ankaraya gel
ain, diye ihtarırtta bulunmuıtur. 

iki val<'a dalıa zikredelim: 
Bin, Tüıiderden esir edfüp muhte· 

lif yerlerde bulunan Türklere yapılan 
muameledir. lstanbulda divanı harp re· 
isi Nemrut Mustafa idi. Vatandaıla • 
rımızı boyuna idam ederlerdi. Fransız
lann, lngilizlerin de böyle divanı harp 
!eri vardı. Biz bu idamları durdur • 
mak için bir tebligat yapmağa mec • 
bur olduk. Dedik ki: Eier idam e • 
deneni%, biz de Fransız, lngiliz esirle
rini idam , ederiz. 

Filhakika bundan sonra idamların ar· 
kası kesilmiştir. 

Mustafa Sagir 
Gene 1922 senesinde Mustafa Sa • 

gir isimli bir Hintli Ankaraya geldi. 
Gazi bunu görünce casus olduğuna hük 
rnetrnişti. Bunun bir çok vesikaları tu
tuldu. Mustafa Kemal Paıaya halya
da bir malikane, ve büyük bir meblağ 
hazır olduğunu aöylemiıti. Halbuki 
bu Hintli, sözde Hindi.tandan yardnn 
getiriyordu. Fakat bu basit bir kur • 
nazlık idi. Sö-.xle bu suretle mukave • 
mcrtimiz kmlacaktı. 

Bu zabn otel.Oeki eıyası arasında 
gizli mürekkeple yazılmış bir çok ta • 
limıııt vnrdı. Mesela, Gazinin hizmeti· 
ne girmek için ne 18.znndır?- Otomo· 
bili çabuk gider mi? Yediği yemek na
sıldır?. 

Sualleri vardı. Bu zat suikast ya -
pamazdı. Fakat zemin hazırlıyordu. 

Meşhur ağa handan ve l ngiliz ha • 
riciye nazın (Lord Gürzon) dan tel· 
graflar alındı. İngiliz tebaası olduğu
nu, idam edilmemeıini bildirmişlerdi. 
Foıkat müsmir olmadı. idam edildi. 

lnönü 
Yunan tahtına Kostantinin çıkma-

11 hakkında bir çok dedikodular ol
du. On beş gÜn aonra Yunan ordu· 
sa iki hm ile Buraadan Eskişehire 
bir baskın yaptı. Sonra lnönü mu • 
hard>esi oldu. Yunan ordusu ric'at 
etti. 

Bu hadisenin ehemmiyeti §U idi ki, 
Venizelos düıtiikten sonra, Yunanın 
azmi kınlmıtlır. Çünkü on beş sene
dir Time düşmanı V enizeıo.tur. Hal
buki kıı ol'lasında Yunan orduıunun 
yürüyüıü gösterdi ki, harp devam e • 
jdecektir. 

Lloyd George• 
Fakat Yunanlılar o vakite kadar mü· 

temadiyen muvaffak olmuılardı. Ana· 
doluda tenezzüh aeyıohati yapıyoruz, 

diyorlardı. Birinci lnönü ilk mağlu • 
biyetleri idi. Tüı4< ordusunun kuvve
ti dünyaya bu suretle anlatılmııtı. 25 
kanunusanide Pariste toplanan mütte
fikler konferansı, Lonclrada bir kon· 
feranı toplanmasını ve Ankara bükii· 
metinden de murahhas çağrılmasını ka· 
rarlaştırdı. 1 nönü zaferi üzerine ecnebi 
devletler, Ankara ile doğrudan doğ • 
nrya temasa geçmek karannı verdi
ler. 

Bu aırada Venizelos düşmüş vazi
yette idi. Fakat garpta şöhreti, Yuna• 
nntanda da bir çok taraftarları vardı. 

Venizelos Londraya gitti. lngiliz 
batvekili Uoyd Georges ile görüıtü. 
Yunanistana yardım istedi. Uoyd 
Ceorges yardnnı vadetti . ., 

Hikmet Bey bugünkü dersinde Lon
dra konferansından bahsedecektir. ----------. ---

KARADENiZ ORMAN 

İşletme T. A. Şirketinden: 
Heyeti umumiye içtimaı için 18 Şu

batta ilanla tayin edilen 18 Mart 934 
tarihinde nisabı ekseriyet olmadığından 
hiaıedarlann ilan edilen ruznameyi mü

zakere e'llmek ÜZre nizamnamenin 26 ncı 
maddesi mucibince ikinci içtima için ta

yin olunan lS Niıan 934 Pazar giinü 
saat 14 te şirketin merkezi olan Omer 

Abit Han 4 No. 4 de hazır bulunmaları 
tekrar ilan olunur. (14780) 

şerif sokağında 6-8 cedit ve 8.10 atik 

numaralı ma arsa hanmin temamı açık 

artırmaya vazedilmit olup 154-34 tari

hinde tarlnamesi divanhaneye talik edile 

rek 25-4-34 tarihine müıadif çarşamba 

ırünü saat on dörtten 16 ye kadar lstan

hul 5 İnci icra dairesinde açık artırma su 

rct i ~e satılacaktır. Artırmaya iştirak için 1 

yüzde yedi buçuk teminat alınır. Müte

rakim vergi : Belediye vevakıf icareleri 

ve resimleri müşteriye aittir. Artırma be

deli muhammen kıymetin yüzde 75 ini 

bulduğu takdirde ihalesi yapılır. Aksi 

helde en aon ıırtmmm teahhüdiİ baki 

kalmak üzere artırma daha on beş gÜn 

temdit edilerek 10-4-34 tarihine müaadif 1 
1 

perşembe günü ayni saatte müzayede ya· 

pıluak 2280 numaralı kanun ahkilmrna 1 

göre ihalesi icra edilecektir. 2004 No. lu 
1 

kanunun 126 ıncı maddeaine göre ipotek . 

sahibi alacaklılarla diğer alacaklılarm ve ı 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri men

kul Üzerindeki haklarını b~susile faiz ve ı 
masrafa dair iddialarını evrakı müsbitele 
rile 20 gün zarfında icra dairesine bildir 
meleri 18.zımdır. Akai halde haklan tapo 1 

sicillile sabit olmadıkça ıab§ bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar. Şartname

yi görmek ve daha fazla malUınat almak 
isteyenlerin 934.125 dosya numaraıile 

memuriyetimize müracaatları ve talip o

lanların ihale ırününde memuriyetimizde 

hazır bulunmaları ilan olunur. (14772) 

Istanbul 5 inci icra memurluğundan: 

T eınama ehli vukuf tarafmmdan 7680 
lira kıyme9 takdir olunan Kadıköyünde 

Osman ağa maıhalle.inde eılııi söğüt ye
ni söıiitlü ÇCflD" Şemsiyap aokağında 
yeni 30-135-137-139 numaralı üç diiklıi· 
nı muhtebir bir bap hanenin beşte bir 

hiuesi açık artırmaya Yaz olunmuıtur. 
haneye 2880 lira ve caddeye nazır ve ha· 
nenin alt kıımını tqkil eden dükkilnlar
dan 135-137 numaralı dülr;kilnların beheri 

ne 1440 lira ve 139 numaralı dükkana 
1920 lira kıymet takdir edilmiı olup 

15-4-34 tarihinde f&rlnameai divanhaneye 
talik edilerek 25-4-34 tarihine müsadif 

Ç&rf&Dlba gÜnÜ - 14 ten 16 ya kadar 
lsGanbul 55 inci icra daireıinde açık ar· 

tırma ıuretile aatılacakbr. Artınnaya it· 
tirak için yüzde yedibuçuk teminat akçe• 

si alınır. MüterWın vergi Belediye ve 
vakıf icaresi ve reiimleri müıteriye aittir. 

Artım>& bedeli muhammen kıymetin yüz. 
de 75 ini bulduğu takdirde ihalesi yapı

lacaktır. Aksi halde en aon artlıranın 

teahhüdü bakı kalmak üzere artırma 15 

gün temdit olunarak 10-5-34 tarihine mü 
sadif perıembe günü ayni saatte müzaye· 

de icra edilir. 2280 numaralı kanun mu· 
cibince kıymeti muhamminenin yüzde 75 

ini bulmazsa &atıf geri bırakılır. 2004 nu
maralı kanununun 126 mcı maddeıine 

tevfikan ipotek sahı"bi alacaklılarla diğer 
al caklılann ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki baklarını huıu· 
sile faiz ve masrafa dair id
dialarını evrakı müabitelerile 20 
gün zarfında icra dairesine bil • 
dirmeleri lazondır. Akıi halde hakları 
tapo sicillile aabid olmadıkça aaltt bedeli
nin paylaşmasından hariç kain-tar. Şart
nameyi görmek ve daha fazla ma!Uınat al 
mak isteyenlerin 33-180 dosya numarasile 
memuriyetimize müracatları ve talip olan
larm satı§ giinünde memuriyetimizde ha
zır hulunmalan iian olunur. (14773) 

J~ __ ...;;E•V•K•A-F...;.;,,M~O~D~l~R~lY~E~T~t-.:,:lL~A~N~L~A~R~I:..... ___ , 

Evkaftan maaş alan mütekait ve eytam 

a!lık maaşları zirdeki tarihlerde verilecektir. 
bızzat müracaatları. (1321) . 

1 -100 22-3-934 Perşembe 
101 - ila 24-3-934 Cumartesi 

ve eramil üç 

Alakadar anın 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Müteahhidin teahüdünü ifa etmemesinden dolayı muka 

velenamesi feshedilen Heybeliada sanatoryomu memurin 

pavyonu inşaatının bakiyesi 3 Nisan 934 salı günü saat 14 
le ~azarlıkla ih~e edilecektir. Taliplerin şartname ve keşfini 
ve 1nşaatm hali hazırını görmek üzere Heybeliada sanatoryo· 

muna ve pazarlığa girmek üzere de Cağaloğlunda Sıhhiye 
Müdürlüğü binasında Komisyona müracaatları. (1312) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Umumi Sıtma mücadeleııinin 350 lira ücretli bir su mü 

hendisliği münhaldir. Vazifesini çok eyi olarak yaptığı tecrü

be ile anlaşıldıktan sonra ancak kadro muhassesatı olan 350 
lira verilmek ve şimdilik 250 lira ile çalışmak üzere isteyen 

Diplomalı Mühendislerin evrak ve vesaiki resmiyelerile Veka

lete müracaat etmeleri ilan olunur. (1322) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A ... tel•i ı Karaköy Köpriibafı 
Tel 42362 - Sirkeci Miihiirdanado 

Haa Tel. 22740 

Trabzon sür' at 
yolu 

CÜMHURlYET vapuru 22 
Mart PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
dişte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa' 
ya. Dönü,te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra-
yacaktır. (1303) 1672 

Mersin sür'at yolu 
KONYA vapuru 23 Mart 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtımın
dan kalkacak. Gidi,te İzmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (1304) 1673 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 22 Mart 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1305) 

1674 

Güncü kolordu ilanlar;--~ 
M. M. V. Satmalma komis

yonundan: 
Yerli fabrikalar mamulatın 

dan 14,000 adet kilim kapalı 
zarfla münakasaya konmuş • 
tur. ihalesi 1-4-934 pazar gÜ • 
nü saat 15 tedir. Taliplerin nü 

mune ve şartnameyi görmek 

üzere her gün ve münakasaya 

ittİrak için de o gÜn ve vaktin

den evvel teklif ve teminat 

mektuplarile Ankara M. M. V. 

Satmalma komisyonuna müra 

caatlan. (3488) (1114) 
1467 

Hali tasfiyede bulunan 

BAZAR DO LEVAN 

Anoninı Şirlrteinden ilan 

Hali tasfiyede bulunan Bazar dü Le
vuı Anoninı Şirketini .• beher hisse sene· 

t!ine tıufiye basılati üzerinden alelhesap 
olarak 100 kurut tediye olunacağı ve iı· 

bu tediye muamelesinin 2 Nisan 1934 ta· 
rihinden itlibaren, hi»e senedatmın ibra

zı ve bunların üzerine damga vaz'ı su• 
retile, Galatada Banka Komerçiyale 1-
talyana gİ.felerinden ifa olunacağı mez

kiir hiase ıenedatı bamillerine ili.o olu. 
nura 
(14796) Tasfiye memurlan 

VAPURCULU1\ 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T•lelon: 22925 

İmroz yo1u 
Her PERŞEMBE günü Gala

ta rıhtonmdan saat 18 de TAY· 
YAR vapuru kalkar. Gidiı ve do· 
nÜ§le mutat iskelelere uğrar. 

Bir İngiliz 
Kurşun fabrikut ve kurtundan le

vaznru sıhhiye ihraç eden bir müesse
se; külliyetli mikdarda mübayaa e
dilecek mühim ticarethaneleıle mü
nasebata giriımek arzusundadır. Tek
liflerin lngilizce olarak ziıdeki adrese 
gönderilmesi: Box "B 6" c/ o W. H. 
Smith and Son Lld. Blackfriars, Man· 
cbeater 3 England. (14774) ·!------1661 

1 ·r KINOPRİN 
KAŞELERi 

Baş, diş ve romatiıma ağrıları , 
Grip nöbetlerinin, hanımların 

mutat sancılan ıı gideraa ve ani 
teair EDEN YEGANE iliçtır. 
1-10 adetli anbalajlarını her 
"C'laneden arayınız. 

M. Hikmet Tevfik [1419Sj-
1431 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekligine 

karşı en müessir deva SERVO~N 
haplandır. Deposu, latanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Tat· 
raya 150 kuruı posta ile ırönden1ir. !z- , 
mir'de irııat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni F eıah eczanelerinde bulunur, 

.13855 1330 

Maraş Çeltik 
Fabri~ası T. A. Şirketinden: 
Şirketimizin alelade senelik heyeti u

mumiye içtimai 10 Nisan 934 tarihine 

müsadif Salı gÜnÜ saat 10 da Şirketin 
merkezinde vukubulacağından muhterem 

hlnedaranın aynı gÜn ve aaatte Marat 
Çeltik fahrikaıına teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 

1 - Meclisi idare ve Murakıp 
raporlannın okunması, 

2 - 1933 ıenııi Bilanço ve karuzarar 
hesabının taadikile Meclisi l dar enin ib

rası, 

3-- Nizamname mucibince çıkac~k 
nısıf aza yerine yenilerinin inldlıabı, 

4 - Murakıp intihabı, (14777) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satına~ m ~ Komisyonu r iJ an: 

Jandarma ihtiyacı için (21,000) çift yün çorap satın alı 
nacak kapalı zarfla münakasası 10-4-934 salı günü saat onbeş 
te yapılacaktır. İstekliler şartnamesini görmek için her gün, 

münakaaya girmek için de gösterilen günün muayyen saatma 

kadar muvakkat teminat makbuzu ve teklifnamelerile birlikte 

Komisyonumuza müracaatları. (1300) 
1671 

Fabrika ve Havuzlar Müdüriyetinden: 
İdaremiz için beş ton hurda kurşun pazarlıkla satın alı· 

nacaktır. Vermek arzu edenlerin 22-3-934 Perşembe günü 

saat 14 te Müdüriyete müracaatları. (1309) 
1675 

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. 

' . . .. . , ·~ ·r. ' 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbiıl 

Satınalma Komisyonundan: 
1 -Deniz vasıtaları için tel halat, boya usturmaça ve 

bunlar gibi (20) kalem malze me 25-3-934 pazar gÜnÜ saat 
(11) de lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasın 
dairi Komisyonda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - istekliler pazarlık şartlarını her gün Komisyon· 

dan alabilirler ve malın örnf'ğini de görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler nıalın Komisyonca tasarlan· 

mış tutarının yüzde yedibuçuğu olan (73) liralık vezne mak 

buzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. ,(1319) 



1Nisan1934 ten başlıyarak 

YENİ KİBRİT 
FİATLARI 

BUYUK KUTU : 70 PARA 

KOÇUK KUTU : 60 PARA 

UMUM KİBRİT 
ACENT ALARINA 

1 - 1 Nisan 1934 tarihinden itibaren perakende olarak 
halka beher BUY OK KUTU KiBRiT 70 PARAYA ve beher 
KUÇOK KUTU KiBRiT 60 PARA YA satılacaktır. 

2 - Acentalar, 31 Mart 1934 tarihinde, gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak üzre perakendecilere verip te henüz 
satılmamış olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde top
layarak mikdarlannı atağıda yazılı fekilde teshil ettirmek mec
buriyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibrit· 

mda 

gazetesi 
Hilaliahmer Cemiyeti 

çıkacaktır. 
Istanbul Bürosundan: 

llanlannrzı Hi!aliahmer gazetesine vennekle hem ticarethaneniz içiı 
büyük bir faide lemin etmiş ve hem de Hilaliahmere 

yardım etmiı olursunuz. 

Santimi son sahifede 30, sondan evvelki sahifede 40 kuruşt'ur. 

ilanlarınız İçin fU adreslere müracaat ediniz : 

lstanbulda Y enipostane karşısında Hilaliahmer 
Satış bürosu. Telefon : 22653. 

lstanbul Ankara caddesinde · 
ilancılık T. L. Ş. Telefon 20095 

.! - ~· ' . ' .· ' :. . ..... 

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

ler için perakendecilerine evvelce vermi' oldukları bedeli hesap 
edecek ve mezkur bedel mukabilinde 1 Nisan 1934 ten itibaren 1 
yeni &atıf fiab, yeni beyiye ve ikramiyeleri hesap etmek suretile 
kibrit vereceklerdir. 1679 

4 - Acentanm gerek kendi deposunda bulunan ve ge· · ---======~~====:==~========~~~ 

rekse perakendecilerden geri alacakları kibritler 31Mart1934 ı• L AA N 
2 - Acentalar perakendecilerin yedlerindeki kib

ritleri 31Mart1934 tarihine kadar geri alacaklarından 
muhterem halkın kibritsiz kalmamalan için bir kaç gün
lük ihtiyaçlarını şimdiden temin etmeleri mercudur. 

TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

. ""t ·.... . . - • . ~-,{ 

lstanbul kibrit 
Satıcılarına 

1 - 1 Nişan 1934 den itibaren halka BUYUK KUTU KiBRiTLER 
70 PARAYA, KUÇUK KUTU KiBRiTLER 60 PARAYA aatılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiyattan kibriti bulunan satıcdar 28 ve 29 Mart 
tarihlerinde kibritlerini "'ağıda gösterilen mahallere iade ~erdir. Bu 
tarihlerden ıoonra vulrubulacak herhangi bir talep veya müddeiyat kat'iy
yen nazarı itibare alııımıyacaktır. 

3 - 1 Niııaoclan itibaren perakendecilere terkolunacak beyiye ve ik
ramiyeler &fağıda göıterilmittir. 
BUYUK KUTULAR iÇiN : 4 % (Yittde dört) l>eyiye 
KUÇUK KUTULAR iÇiN : 4 % (YÜzde dört) beyiye ve 4 % ikramlye 

ki ceuı'~n 8 % (Yiizde sekiz) 

TUJUOYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 
lSTANBUL ACENTALIGI 

Tahir 
. /Tahmis ıokak No. 52. 

MURACAA T MAHALLER! 

lstanbul Mehmet Ali 
lstanbul Ali 

Elendi Aksaray Ordu caddesi 202 N. Tütüncü 

Bakırköy Bedros 
Beyoğlu 

Beyoğlu Ali 
Beyoğlu Sadık 

Gala.ta Moiz 

Be§ikta§ Abbas 
Uıküdar A1i 
Kadrköy Haydar 
Ortaköy Malul lbrablln 
Büyü.kdere lbad 
Beykoz 
Büyükada 

Nihat 

,. Fatih Atpazarı caddeıi 2 No. Bakkaliye M. 
• IMaııbul caddesi Ku.rukalıveci 

Pıuıgalti Kurtuluı cad. 33 No.Kurukahveci 
,. lotiklal caddesi Ağacami karıın 163 No. 
., Kalyoncu Kulluk 2-24 No. Tütüncü 
,. K.iirekçller 

,. Ilılamur Küçük Hamam 26 No Tütüncü 
,. Horhor Çetıne karsıeı 40 No. ,, 
,, Kilise meydanı 38 No. ,, 
,. Uncu sokak 26 No. •• 
,. Piyasa caddesi 64 No. .. 
,, iskele karı ısı 70 N o. .. 

- Macar caddesi 14 No. .. 
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tarihinde mahalli malmemunı, malmemuru bulunmayan ma-
hallerde mahalli mülkiye memuru huzurunda tadad edilerek 4 
nusha zabıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemı.ıru ve 
acenta tarafından imza edilecektir. Zabıt varakalarmdan bir 
nushası malmemurunda, bir nushatı acentada kı>.lacak ve diğer 

iki nushasını da acenta derhal teabhüt ü brak Şirl<ete göndere
cektir. 

5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 31 Marl 
1934 tarihinde henüz sat!lmamış olan bütün kibritleri toplaya
caklarından, ondan sonra kimin tarafından ve her hangi sebebe , 
müstenit olurza olsun hiç bir talep ve iddia nazara alınmaya· 
caktır. 

6 - Acentaların, gerek perakendecilerden 31 Mart tari·· 
hine kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 Ni· 
sandan itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 Nisandan 
itibaren satacakları kibritler için perakendecilere verecekleri 
beyiye ve ikamiyeler aşağıda gösterilmiştir : 

BUYUK KUTU KiBRiTLER lÇlN 4 o/o (YliZDE DöRT) 
KOÇUK KUTU KiBRiTLER iÇiN 8 % (YOZDE SEKiZ) 

(bunun yüzde dördü beyiye ve yüzde dördü ikramiyedir)· 

7 - Acentalarm ithu muameleden mütevellit hesapları 
zabıt varakalarındaki mevcutlarına nazaran Şirketçe tesviye e
dilecektir. TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

1 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 Pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlık makamında icra edile, 
cektir. Tal.iplerin cari seneye mahsus ticaret odası vesikası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte aynı gÜn ve saatte komis
yonda bulunmaları füzımdır, Talipler bu husustaki şartname 
leri Otuzar lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti Leva 
zım dairesinden tedarik edebilirler. (1108) 1487 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıp Fakültesi muhtelif Seririyat ve laboratuvar asis 

tanlıklarında münhal vardır. Talip olanların şeraiti anlamak 
üzere Tıp Fakültetıi Dekanlık kalt'nıİne müracaatları. 

(1282) 1641 

lstanbul Ziraat Bankasın an: 
Sıra Emlak Hisseye göre mu-
No. ıı Semti \fahaUesi Sokağı Cinsi Hissesi Mo. aı l:ıammen kıymeti 
937 Büyllkada Cami Çakırçdı:maı:ı Ahşap hane 12/16 5 375 T. L. 
938 ,. " Nevros eski yani aokak yeni 478/7168 11 67 " .. 
939 ,, Karanfil Timyana Ahşah hane ve bahçe 6/12 21 550 .. 
940 ,, Maden Bahçuvaııoğlu K&gir hane bahçe 3/8 ; 71 45() " 
941 ,, Cami Gazi avranos Ahşap hanı bahçe 3/12 9 450 " 
942 .. .. " .. " .. 171/96() 3 72 " 
943 ,, Karanfil Zeytinlik Arsa 3/8 30 yeni 11 eski 141 " 
944 ,, Maden Arslan Hana 'fe bahçe 57/64 12 357 " 
945 ,. Karanfil Timyana Bugün arsa 14/18 15 yeni 28 eıki 60 11 

946 ,. ., Paskal çıkmazı Arsa Tamamı 4 m1lkerrer 40 " 
Ynıde yedi buçuk pey akçelerile !hele bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosu ile ödenmek nzere yukanda yaz•lı gayrmıenkuller açık 

a~ttırma ıuretile .. •atışa çıkarılmışlır. Kat'i ihaleleri 16/4/934 pazartesi günü ıaat on b~ştedir. MUzayede:y• iştirak ede~ekler!n. yevmi mız
kurda saat on dort buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei hali ye veriisile belediye resimleri müşterıye aıttir. Şartname 
bankamız kapısına uılmıştır. (1199) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncll Vakıf Han fatanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senet~erinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

1'ürklye İt Bankan tarafmdan teıkıl olunınuıtur. İdare mecliıl ve müdürler 
heyeti ve memurları kiimilen Türklerden mürekkep yegaue Türk Sigorta Şirke• 
ticlir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçe4 acentalannın hepıl Türktür, Tür· 
klyenln en mühim müeaseselerinfn vebankalarının sigortalan!lı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ı;igortalarım en iyi şeraitle ıapar. Haaar vukuunda :ı:ararları ıür' al ve ko!ayhklı ödsr. 
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Galata' da tramvaya pek yakın, 
kagir üç dükkanile müteaddit odaları 

havi elektrik ve su t'esisatı mevcut 

iki b;na satılıktır. Fiyat çok uygun· 
dur. Gal:ıta Havyar Han kapu üotü 
No. 1 Terzi Leon efndiye müracaat. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 1215 ------{14526) -
- -~, 1595 " .... . ·_ t • . 

. ' 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
Kapalı zarf usulile münakasaya vazedilen Kayseri'de kurula

c .. k pamuklu mensucat fabrikası inşaab münakasası alakadarluıu 
vaki olan talebi üzerine 31 Mart 1934 tarihine tesadüf eden 
cumartesi ünü ıaat 15 te Ankara'da Banka Umum müdOrlliğün
de icra edilecektir. 

Münakasaya bu gibi esas kısımları beton arma olan in§aab 
şim1iy~ kadar yaptıkları büyük inıaata kıyasen muvaffakiyetle 
ve hllsnU suretle yapabilecekleri Bankaca sabit olan inşaat mü
esseseleri iıtirak edebileceklerdir. 

Münakasa şartnameıine tevfikan hazırlanacak tekliflerin 31 
Mırt 1934 tarihine kadar Umum Miidllrliiğe tevdi edilmesi li· 
zımdır. 

Proje ve şırtnameleri görmek isteyenlerin her glln saat !Odan 
12 ye lıadar Ankara'da Evkaf Apartmıanında Pamuklu mensucat 
şubemize mllracaatları ve proje ve şartnali.lelerin 100 lira muka
bilinde Umum mllıdllrltığümllıden alınabileceği ilin olunur. [1333] 

-SATILIK 
Ambalajlık kiğıt 

Taliplerin idaremize müracaatları. 

Afrika Vahşileri 

Hayatı ve kurduğu dinin es1Sları 
Beşinci forma çıktı. 
Maarif kütüphanesinde 5 kuruştur. 

1480J 

arasında mülAzım Nurullah Beyin hatıraları 5 ine! for· 

mı çıktı Maarif kütüphanesinde 5 kuruştur. (14800) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

~ lstanbul GümrUkleri Baş ~üdüriyeti için mevcut o
lan sistemde iki dosya dolabı ve hır adet Daktilo masası ile 

varide kaydına mahsus gözlü defter rafları yaptırılacak ve 
mevcut olanlar da tamir ettirilecektir. Talip olanların 31 
Mart 934 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 te Is 
tanbul lthalat Günırüğündeki Satmalma Komisyonuna gel 
meleri. (1048) 1375 

- inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Laboratuvarlarımız için alat ve edevat satın alınacak

tır. Taliplerin dosyada mevcut kataloğ meşruhatını gördük 
ten sonra pazarbğa iştirak etmek üzere (31-3-934) cumarte 

si günü saat (15) te (yüzde 7,5) teminatlarile beraber Galata
da Ahın Satnn Komisyonuna müracaatları. (1277) 1 

1 - Biri (500) diğeri (1000) ~~o~_uk (Avery) marka 
hassas iki baskül 4-4-1934 çarşamba gunu saat 14: 

2 - Şartnamesi dairesindve (50) s~til~trelik şişeler~ 
mahsus (2000) adet içki sandıgını.n ımalıne muktazı 
(34,584) metre mik'abı keres ~e _7-4-934 c~artesi sa:ı-t 14 : 

Satın alınacak mezkilr ıki malzemeyı vermek ısteyen
lerin, kerestenin şartnamesini ~ör~ükten sonra, pazarlığa işti 
ra.k edebilmek üzere her bir~ın hizasında gösterilen gün ve 
saatte (yüzde 7,5) teminatlarıle beraber Galatada Alım, satnn 
komisyonuna müracaatları. ( 1150) 

r--me~~!!~!. !:e~ !!!~~!~~s~~!~f~tla acele 1 :~ı:tır. Fındıklıda tramvay cadde.inde 136 No.lı depoya müracaat 
(14184) 

Kocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Vilayet yolları için beşer tonluk kuru buharlı iki adet 
silindir alınacaktır. Münakasa kapalı zarf usuliledir. ihalesi 
Nisanın 4 üncü Çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır.Ta 
lip olanların münakasaya İştirakten evvel Vilayet Baş Mü
hendisliğine müracaatla hususi ve fenni şartnamelerle ede
vat listesinin musaddak suretlerini almaları. ve okuduktan 
sonra bu şartname ve evrakı imza ederek teklif mektupları· 
run diş zarflarına koymaları ve tekliflerini hunlara nazaran 
yapmaları ilan olunur. (1047) 1374 

Umumi Neı;riyat . ve Yazı lşler.i Müdürü ETEM iZZET 


