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lmanya toprak ta mı istiyor? 
r - • ' 

Bükreşten bir ihtar: ra~~a~:: 
caristan, Almanyanın son hareketini 
kendilerine bir örnek diye alamaz 

Sovyetler Hitlerln öcalmağa hazırlandıQı iddia 
sında bulunuyorlar - Alma~lar da: 

''Şimdi beraber oturup görDşeblllrlz ,, diyorlar 

Son vaziyet 
Nedir? 

• 
lngiliz nazırları Berlinde 

neler görüşecekler? İngiliz nazırlar Fran
•aya haber vermeden lngilizler muahedenin hep birden 
mi Berline gidiyorlat:' !Y .!Diden tetkikini mi teklif edecekler? 

Bay Hiller nasyonal ~İBt 
ünilormasile 

b ..:.RLIN, 19 (A.A.) - Propagan
da nazırı Bay Göıbel•, (Mantıki vuzuh) 
llanıiyle neırebnit olduğu bir makale 
de bllhana diyor ki: 

«Alman efkarı uınumiyeai, Alma,... 
~ada mecburi askerlik hizmetinin ye
niden tesis edilmeıinfo ecnd>i paytaht
larında haul ebnİf olduğu ak•ü1Bmei
d.ın pek ziyade hayrete düpniJıttilr.• 

Bay Göbeb, reomi eçn</l>i mahafi -
lin Almanyanm tealihatı hakkında vuzuh 
\'e sarahat iıtemİftİr. 

Nazıra göre, A'YTDpanln ıükfuıunu 
il.lal eden müsellab Almanya değil, 
tİlahlarından tecrit edilmi1 olna Alman· 
tadır. 

Med>url ad<erlik hizmetinin yeni • 
den tesiı edilmesi c:iıan •İyuet:İnİn 
l.üyük meııelelerinl oemereli bir •u· 
"ette müzakere içfo zeruri olan muva
leneyi vücuda ıretirmektedir. Ahnan
Ya, gerek kendisi için n gerek diğ1ır 
l'ııilletler için lizım olan ıulbü tıemin i-
9in te§riki meıaiyi arzu etııdmıdir. 

Şimdi görüıebiliriz 
BERLIN, 19 ,A.A.) - Alman la

tiiıbarat büroıunL.tlll 
lngiliz notaaı ile Alman cevabı hak

lı.ında mütalea yürüten Alman ııezete
leri, Almanyarun, lnır>liz bakanları ile 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Mahmud Muhtar 
Pş.nın ölümü 
Paşa Napoliden Mısıra 
relirken vapurda öldü 

Dün aeoe Kahire muhabirimizden 
'1dığmıız bir telgrafta Mahmut M.,.,,_ 
ta,. Paıanm ölümü 
lı.ııber verilmekh 
d.i,., 

Onnanlı lmp; 
••torluğunuo n<ıal 
'-•unda ı.ml ıılı. 
"it ıreçeo lıu za 
~•poliden lobnde 
'İteye ırelirken v< • 
ll,ıırda kalp oekte 
"'nelen ölmütrilr. 

Mahmut M 
l>"ta oad Ga. 
~Ahmet tar 
-.anın oila,W. O.· 

lmparatOl'kt- M • 
-.ımda bar-

lıfr. e bahriye nazırlığı n ı deruhte et-
31 mart ihtilalinde aıi a&kerler 
~ l!blan bir kurtunla meclisi 

obU1aD önilnde ayatından yaralanmıı, 
<!l«Y&mı S inci sahifede) 

LONDRA, 19 A.A.
Dıı itleri Bakanı Slr SaJ; 
m-. Bıı;y Eden ile Plll' 
sar ırünü tayyare ile 
Londradan kaJkacaldu 
ve Alman hükftmeti id• 
recileri ile ırörüpnek il.o 
sere Berline aideceklfll! 
dir. Almanyamn İnıril~ 
notuma Ywdiii cevab, 
tetkik edildikt- IOllN, 

bu 1eyahat için -lce 
alınmış olan kararlarıı. 
buırün . J vasiyet kaJ'll> 
ımda dı 'efittirilme • 
meal ı rGr ~ 

BET ~ 19 A.A. -
Ji.va •·· .ıhablrinden f 
lngii ı >lı.anlarmın u. 
7are ı karannm teyid 

BerUne giJec.,lı /nııiliz bal.anlan Saymen ve Eden 

edilı...., olm•M, Bay HitJ., tarafın -
dan kullanılan yeni diplcıma.o.i u.oulle
rinin bariz bir muvaffakıyeti eoeri gi
bi tefair edilmektedir. Yarı NllDi mah 
feller, IOD hareketin dünyada yapa
cağı •kı'11amelleri ırlzli, fakat baki· 
ki bir endite ile bekledikten oonra, 
devletlerin ne Berlinde, ne de Cenev
rede mütterek bir hareket yapmamıı 

' p' ·•alarmı kaydebnektedirl•. lngi · 
~ .ı.,rin proteatoauna müphem bir §<i

kide temu edilmektedir. (K.orenpon 
dana diplomatik) , muahedeleri bir ta 
raflı değittinnek hususundaki mem· 
nuiyete dair yapılan bu protestoyu 
aadece bir üsh'lb vesikaoı olarak telak
ki etmektedir. Hukuk miiaavatmı el
de edilınit telakki eden Alman idare
cileri, •ıkı bir müzakere yapacaklar· 

dır. Alma.uya hava misakına ııirerek 
barbda emniyeti zaman altına almak 
iıtiyoraa da, farkta bir emniyet siste
mini kabule dünden daha fazla nıüte
mayi) delildir. 

/ngili::.ler umumi anlama ümidin<'e 
LONDRA, 19 (A.A.) - Bu ... bah

ki gazetelerin ekserieine göre, Sir 
Sa.ymenin Berline dün gönderilen ln
giliz notuına gelen cevabdan ıonra 
Berline gitmek için alı<'ııt olduğu ka . 
rar, bütün ümidleri uyandıracak tekil 
dedir. 

Daily Telegrapb yazıyor: 
Bu karar, lngiltere hükfunetinint 

Franaız - lngili:ıı tebliğinde bildirdiğı 
V"9hile umumi bir anlqm.a için bütün 
ırayretlerini aarfettiğini göatermek hu 
ıuıunda, berkeal ikna edecektir. 

isyanı ·baatıran Yunan kıtaatı avdet ediyor 

Yunan harb divanı 
muhakemeye başladı 

Hacizler devam ediyor. Haliçteki son 
Yunan vapuru da geri veriliyor 

ATINA, 19 (Milliyet) - Fevkala- nasıl İ§gal edildiğini anlatmı§tır\ Mu· 
Cle Divanı Harb dünden itibaren asi · hakemeye devam edilmektedir. 
lerin muhakemelerine b11§lamı9tfr. Di Mallan haczedilecek olanlar 
vanı Harbe Atina muhafızı General ATINA, 19 (Milliyet) - Atina 
Bakopulos reislik etmetkedir. ilk mu· Defterdarlıg"ı olb bt k" k · a a ı anun mucı -
hakeme edilenler Mira lay Sarafis, kay hince İsyanla alakadar olup ta emval 
makam Çigandeo dahil ol111ak Üzere ve emlaki ba:czedileceklere dair birin. 
yirmi iki kitidirler . Suçlu vekilleri ci ve ikinci listeyi n"§reylemiıtir. Bi-
mahkemenin teşekkül tarzını kanunu rinci listede 98 kitinin ismi vardır. 
esasiye uygun görmemişlerdir. Vekil~ Bunlar arasında Venizeloa ve oğlu 
!erin daha bu yolda ki iddiaları Diva· K' k f b 'k ı·· F 'k b" d ] ırya oa, a rı a or ı • ıra er er 
nı Harbçe reddedildikten sonra şa • Eleftron Vima gazetesi sahibi Lanı'. 
hid olarak dinlenen General Pe>lidis prakis, lmerisiakiriks gazetesi sahi • 
aıiler tarafından H-iye mektebinin (Devamı 5 inci sahifede) 

ı 

Vergiler 
Kazanç vergisin

de değişiklik --Maliye bakanlığı yeni 
projeler hazırladı 

Muafiyetler kalkıyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Maliye Bakanlığında vergi kanun -
)arımız üzerinde yapılacak deği9ik· 
liklere dair devam eden hazırlık • 
!ar etl'afmda bugün elde ettiğim 
mütemmim mah'.lmab bildiriyorum: 

Muhtelif maddelerden alınan ia· 
tiblak resmi kanununda yapılacak 
değiıiklikten maksad mümaailleri 
vergiye tabi tutulmu§ bazı madde
lerden de verııi alınmaaı teminidir. 
Meıela, pencere cammdan olduğu 
gibi kristal ve diğer cam mamula
tın da vergiye tabi tutulmaaı, oto
mobil lastiğinden olduğu gibi di · 
ğer mamül kauçuk "§yadan da la· 
tihlak vergiai almm~ı mukarrerdir. 

(Deucrmı 2 inci tKthifede) 

Ankarada neler 
Görüşülmüş ? 

"\ 

Eski Posta U. Müdürünün 
muhakemesindeki fahitJer 

dün dinlenildi 

8." Hanses nasıı şehadet ediyor 
Eski poıta ve telenrl umum müdü

rü Bay Fahri ile telııraf i şleri miidürü 
Bay Ihsan Cemalin 
Ankara aoliye birin
ci ceza mıehkerne· 
siode yapılmakta o
lan duruınıalanna a · 
it istini!Jbe f8hitleri 
dün lotanbul •li
ye birinci ceza mah
kemeoinde dinlenil· 
mittir. , 

Bu f&hitler Lon· 
dra büyük el-çki B. 
•F etbinin kaynatası 
Bey lsmail Hakkı, 
telefun ıirketl mü
dürü Bıoy Anderıon, Bay Hanscs 
elektrik ~rketi mi»-
dürü Bay Haulff, etld. ıürayi devlet 
maliye dairen reni Ye aadrazmn Sait 
Pqarun damıuh ıBay Nuri, banker 
Bay llyaıko NikoladD'. 

Bunlann tahlt olarak dinlenitleri • 
nin seLebi telefon ıirketİ mali encüme
ni reis ve azalan olu§landır. 

Ankara asliye birinci oeza malıke
meıinden gönderilen iıltinabe evrakında 

(Devamı 5 inci sahücde) 

Yeni karşılıklar 
Klavuzu 
Bu hafta •ekiz bin 

kadar karıılığın 
neşrine başlanacak 

Fırkra kongreıinden ön
ce bütün karşılıkların 
neşri bitmiş olalacakbr 

ANKARA, 19 (A.A.) - Dil cı
raıhrma lıurumunım bu hafta için· 
d• yeni lıartılılılar lılauuzunu ,..,. 
retmeye bQflayacaiı hcıber alın · 
mııhr. Yeni lıar§llıl<lar, araflırm.a 

lıurumunım kontrolü altında Anha· 
ratla (Ulus) 11azetennde çıltaıcak, 
diğer gazeteler (Uluıı) 11aseteBİn • 
den iktibaa edecelılanlir. 

Her türlü lıargQ§Glılılann llnii a
luımak üzere bu lıarplılılar t•lefon 
ııe telgrafla uerilmiyecelıtir. 

Her gÜn iki yüze yakın helime 
lıar§llığı nqrolunarak az zammıda 
lılaııuz tamamlanmq olacalıtu. 

Dil arQftırma kurumu (Ulu•)da 
ilk liate çıktığı gün bir de beyan · 
name neırederelı hem izahat llere

celı, hem d• bir ay ~inde yabancı 
kelimeler• daha uygun bir 1ıar,.ıı1ı 
gönderecek olan yı:trddaılaruı telı -
liflerinin tetlıilı edileceğini bildire
cektir. 

Yeni lıarf'lılılann aelıiz bini bu· 
lacağı tahmin ediliyor. Fırka lıon · 
gresinden eııuel bütün lıarşılılılar 

neıredilmiı olacaktır. 

r·--~~~~~~~~-------. 

'
Habeşistanın şimalinde askeri 
harekat haber veriliyor. Hin
dis ·: anda yeniden kanlı bir 
çarpışma oldu. 

Tel: { Müdürı 24318, Yazı ltl•rl mUdU..-ilr 24318 
Jdare Ye Matbaa: 24310 

iş Bankası memleket 
dışında yeni şubeler 
açmayı düşünüyor 

Bay Muammer Eriş' in gazetemize 
verdiği izahat ve beyanat 

Banka heyeti umumiyesi 24 Martta toplanıyor 
iki yıldanberi it Ban-

kasının Umum Müdür · · -- - -
vekilliğini yapan B. Mu 
ammer Eritin bu vazife 
ye asaleten tayin edildi 
ğini dün memnuniyetle ,. 
karilerimize bildinnİ§ -
tik. Bay Muammer Erit 
tevazu ile çalııan ba§a· 
rıcı bir bankacnmzdır. ; .. 
Kendiıi 313 te Buraada 
doğmuı ve 1920 yılında 
ilk defa olarak Holanda 
Banka.oında vazife al • 
mak ıuretile bankacılı· 
ğa ba9lamı9tır. Bay Erit. 
az zaman aonra bu ban- ./ 
kadan Doyçe Oryant ~ 
Banka nakletmit ve 
1924 yılmda da umum 
muhasebe müdürü ola -
rak Ankarada it Ban • 

1 kasına lntisab etmittir. 
Bay Eritin bu milli mü
e .. eseye intisabı, it Ban 
kası namına büyük bir 
kazanç tetkil etmi§ ve 
az zaman İçinde büyük 
kabiliyetine kartı ka -
zandığı itimad ve gös • 
terdiği ehliyet aayeain • 
de 1924 de Iotanbul şu
besi ikinci müdürlüğü • 
ne ve hemen bira.J< aon· lı Banlıannın Umumi Müdürlüğüne tayini her ta -
ra da latanbul müdürhi- rafta memnuniyet!. lıarf!/ana» Bay Muammer Erit 
füne tayin odilmit ve 1933 yılı Te§- ı müdür vekilliği aibi çuk ağır ve meı'• 
rini-..elinden beri de bankanın umum (Devam: 5 inci sahifede) 

Terko• mu haklı, Halk mı? 

MiLLiYET: Bu sorgusu ile şehir 
halkının dllek beraberllğine 

tercüman oluyor 
BugGn B. Na2mi Nuri'nin anketimize 

verdiği cevabı netrediyoruz 
Terime l:daTeainin halktan mu

kavele~ aykırı olarak vakit.iz ve 
haksa olarak fazla su bedeli al • 
maaı hakkındaki anketimize hu • 
lı:ukçulıanmızın verdiği cevapları 
dündenberi netre bafladık. 

Bugün de Defrİyatıımza devam 
ediyorm ve edeceği2. 
Olru~m fW'&ya na • 

zan diidmtlerini çekmek isteriz ki, 
niyetimiz mutlaka terlcoa idaresi
nin aleyıhinde bulwıanların rey • 
!erini yazmak değildir. Nitekim 
bu&iin de halktan vakı'tsiz para tah 
&il eden tedrosa hak veren bir za,. 
tm reyini yazıyoruz. Bu zat (ter-

( Devamı 5 inci llllhifede) 

' 

&zy Ncami Nızrl 

TAN ..................... ······-- -
Milliyet bu 
ismi alıyor 

T A 
TEKNiK BAKIMINDAN: 

N 
Yeni bir makinede, 
Mükemmel bir baskı ile, 

B V T V N H A B E R L E R 1, Y Jl Z 1 L J\: R 1, 
RENKLi VE RENKSiZ BiR ÇOK 
CANLI VE GVZEL RESiMLERLE 

KUVVETLENDiRiLEREK 
YAZI BAKIMINDAN ı 

Memleketin en değerli gazete. 
yazıcılarından 
kadro ile 

ellerinden 
seçil mit 

.. 
ve 
bir 

•• Ôzü sozune uygun 
yalnız doğruyu yazar 

BDyDk bir gOndellk halinde 
çıkmak için hazırlanıyor ... .......... ------·-· 



-----

\HARİCİ HABERLERf ~ ~ 4 ;.,·.~-.." •• • 

Her lıalıla rruııhlouö.ur. Yıuaıu Son Ye....,. cıalUi lıfahmut NEDlll 

,ftalga Trablusgarbı almak iç·in 
nasıl hazırlandı 1 

•••••••• 
Bir gün limamn önünde otururken 

Receb Pt- ile geçen sözler 
Hiç kimse sahilleriniz 3.l'a$mda va- nm zannettikleri gibi, Trablua bi
pur itletmeyini:z, demiyordu. Fakat zim elimizde kaldığı halde Ital
biz bu İli - bütün diğer itler gi- yanın burada bazı ı:ktısadi menfa
bi - beceremiyor, muntazam, te- atler temin etmek gayesinde ko~
miz İ~ görebilecek bir vapur kum- tuğu ise, bu bir kelime ile bir hü .. 
panya.aı kurmağa bile muktedir o- nüzan, gatlet ve childeıı başka bir 
la.ı.ııyorauk. tey degııdir. ltalya bilmez değil-

1.iwıu sade Buhriahmer kabile- dir ki frablusgarp bizim elimizde 
kri ıçın değıl, bütün Osmanlı sa- bu perifan halinde laı.ldıkça hiç 
h.ııer. 9 111 .Jyliyonun. Her taraf- bır ı;erm..ye ouraya emruyetıe 5 ,. 

ta ayni hal, ayni feci hal vardı. remez. Vakıa ltaıya, banıkaları va-
. · '-'~ . • '""'usı;arp«ı, orada da sıtasiyle burada arazi sabn alıyor. 

muııta.zam (JOıtaıar bilhassa ltal- takat bu, nihayet mahdut bir sa.
yan vapurları ile temin edilirdi. haya munhasırcıu. Bundalki mab.-
Halk buna o kadar alıtmıfb ki, aaaı da aşikardır. 
nadiren bir Osmanlı vapuruna p.- Kecep paf8 bır hayli böyle der-
rıp garip bakarlar, bu nasıl olclu dinı aotuKten aonnı., büsbütün me-
da buraya kadar gelebildi diye yus bır haıcıe demitti ki; 
h ayret ederlerdi. Fakat gelen bir - ltruya muhakkak bir gün b · ı 
~apur, ne zaman hareket edeceği ralara saıauacaktır. Buı.ı.u gözle
belli ol.nadan günlerle ltmanda nmıe guruyor gıoıyım. t:sa.sen 1-
t,ek:er du rurdu. Çünkü onwı da t.aıya 1 raoıusgaroa bir mn-as oa
nutlaka tamire ihtiyacı olurd\L zarııe bıuuyor ve bu bakllfını giz. 
Her hafta muayyen gün ve ı;aatler- l.:mek ıii:ı:umunu bile hissetmiyor. 
ı.le gellp bir dakika ~nmdan ge- ıs.z, 1<ec.uı kenQınıız.i kör yerme 
re muayyen zamanmda kalkıp gi- koyuyor ve owıu görmemezıığe 
den tertemiz, zarif ve mwıtazam g .... yonaK kdoaıhat :lumde ·ı bu 
Jtalyan vapurlarının yanında bu meıntekel boyıe mi idare ediıır, 
kınk dökük, kirli, &akat ve ufac.ık au.ını ol&ak, buraları ıslah etsek 
Osmanlı vapurları halkın nazarın.. ·ı rabıuatan usm.a.nıı imparatorlu-
da bir mukayese mevzuu olamaz ~u hazmeaıne servet akar. l-"akat 
mı idi? bız ıfı oıurwıa bırakmıf bir idare-

ltıraf etmek lıizmıdır ki bazan inıasıallat tutturmUf gidıyoruz. 
bir vapur bile bir devlet makinesi- hoi!!J a.eıa, hem nasıl acı, naaıl ;;e-
ni temsil ec!ebilir, hele cahil ve hır gıuı ya.zaım. ner turıü yazdım. 
devlet merkezinden uzakta, çok l'ljarııe .. ı.ıa kadim ve içi dıtı düt-
uzakta kalmı,, yalnız gözile gö- nı .. ı .. arı<ı. ...... ,,..,. ı<e<Ue ve _., n.u•"" 

rüp muhakeme eden bir halk için ue zavaıu uç bet top.. Sonra ani 
bunun böyle olmaması İçin hiçbir bır cıutman ba.slUnını durdurmaga 
ıebep yoktur. cıegıı, uanuae çL<Acak herhangi 

Bir gün Müşir Recep pap mer- bır Aiya.ru ve hareketı bile 'adam a-
humla Trablusgarpta, şehrin bir Kluı tes.cıne gayn Kafi bir kuvvet. 
ucundaki millet bahçesinde deni- ve oır naıp pauaaığı zaman Islan· 
ııe karşı oturuyorduk (1) Liman- buıuaıı ı.a.m manasue ümııt ve a la-
da dört vapur vardı. Bu vapurla- kasını keseceı< btr kumandan ... Oy-
rın ikisi ltalyan, ötekiler de Fran- ıe y~ , yarın bır harp oiur&a, dii4· 
sız ve lngiliz, dördü de ecnebi idi, man ouraya saı aınua Jstanbu. bİ· 
Merhum pap onlara baktı, baktı- ze h.utup.ar kaaar u.z&kta kalını · 
da; 

- Şu limanda bir gün bile dört 
Omıanlı vapurunun yan yana de
mirlediğini görmek naaip olmadı. 
Vazgeçtim dört vapurdan, ikiye 
de razıyım. Hatta, hatti. bir tek.. 
f'akat ııağlam, temiz ve bu ayarda 
bir tek vapurumuzu bu sularda 
eöremiyecek miyiz? 

Diye içini çekti, bu hali bana 
dokunınuftu; 

- Hepsi olur, pa.f&ID, dedim a 
ma, çok geçmeden, p8.f8nm rengi 
atıp, aaabilettiğini gonmoe aozu 
&Öylediğime ben de pİfma<ıl ol
dum: 

- Nasıl olur, diye bağırdı, na
sıl olur, görüyor musun giditi ... 
Ben fU Trablusgarbı hergün biraz 
elimizden kaçırdığımızı bilmiyor, 
anlamıyor muyum? Burada mu
vakkat bir bekçi vaziyetindeyız. 
Ç llll' pazarda geçen para bile 1-
talyan parasıdır. 

En mükemmel mektepler ltal
yan mektepleridir. Bankalar ltal
yan bankalarıdır, dillerini bile a
kd ermiyecek bir sürat!<. yayıyor
lar. Sıık sık ziyaret bahanesıle 
gördükçe yüreğim ırzlıyor bizim 
zavallı evlatlar yırtık putık el
biseleriyle Ç&l'll ~rda tayınla
rından arttırabildiklerini satmağa 
uğrafırl.arken onlar kollarını sal
laya sallaya birer seyyah gibi do
laşıyorlar. Bu halleri kime anlata
bilir, yaklatan felaketin önüne na.
ad geçebiliriz? T rablusgarp mü
dafaası için mütemadiyen istedik
lerim hep cevapsız kalıyor. Zanne
diyorlar ki lstanbulda kendilerine 
güleryüz gösteren bir balyan sefi
rinin iki.de birde verdiği teminat 
Afrikanın bu güzel kıtasmı elimiz
de tutmağa kafidir. 

ltalya eğer burasını iatila etmek 
emelinde değilse, burada gözü 
yok.sa ne diye bunca murafa giri
yor, bu kadar gayret ve faaliyetle 
çalıtıyor. Eğer, maksat, bazıları-

(1) Uzun seneler Trablusgarp vali 
ve kuınandanlığuu liyakatle ifa eden 
ve bu ıarada Abdiilbamide karşı Jon 
Türkleri mertçe ve büyük bir asaletle 
mudafaa eden, hatta zamazı zaman on· 
l rı faaliyetlerinde teıvik ve teşci •· 
den merhum Recep Paşa meşrutiyetin 
llk harbiye nazın o\ıırak Trablu.:;ta_n 
lstanbula gelm!J, fakat ınaaleeef hır 
baftl sonra Harbive °""'aretinde füc. 
ceten vefat eyleıniŞti. 

J>.- ~ -

ya.:a;ı. mı! tiangı donıa:runa geup 
le bıze muaven-• 1.Md>ile~t>k, han• 

gı .. o.,_ ...... buraya asker, mühur.
mat ve para sev0<ıni temin ecıeoi
lecek.. tsu mevcut olmadığına gö
re biz bura.da mabMU oir vaziyet

te kalacağız demektir. O vakit 
gerılere mı çekileceğiz, hangi ge
nlere 1 Aılalun çöıü... V a:kıA halk
tan erninım.. frablualu ula düt
mana boyun eğmez.. Belki içlerin.
den birkaç ham çt.kar, faıkat bu 
her yerde otaıbilen bir şeydir, a-

111 hatlı: temizdir, dindar ve mert
tir. Ancak bu zavallı halkı ne ile 

besliyecek, ne ile teslih edecek ve 
hangı ümitle, nasıl atOfe atacağız? , 

ı{ecep pap gittikçe artan bir 
teessür ve yeısle anlatıyorou; 

- lnanmız ki, diyordu, bunlan 
düşündükçe ha.ata oluyorum, uy
kum kaçıyor eminim ki bütün ib
:ı:atıma rağmen lstanbul tehlik&. 
den hala bıhaberdir. Siz de, hepsi 

olur, diyorsunuz, evet hepsi olur, 
Ancak bu olaoa:k şeyler, İfte de
m!ndenberi saydığım felaketler
dir. Bunlar olacak, bu karagünle
re i>iz de şahıt olaocağız. 

O aralık Recep paşanın yanına 
gelen kıymetli yaveri Şevket beyi 
görünce paşa birdenbire de~ftİ · 
(Z) ve gülümseyerek; 

- Şevket bey, dedi, siz gayre
tinizi arttırıp da neticeyi tacil et
m. zs~niz, feliı.ketin yaklaşmasma 
mani olabilmemiz imkansızdır. 

Şevket bey mükalememizin bat 
tarafına şahit olmadığı için, pa· 
tanın bu ,ijzünden bir şey anlaya . 

mamıttı, 
- Anıayamadım paşam, 

hangi felaket? 
- Car.ım malfun feliı.ket.. 

dedi, 

-- Mahmut Nedim bey yabancı 
dı ııildır, eı da bizdendir, daha doğ
rusu ıizdendir. Deminde nberi is

( Bitmedi) 

(Z) Şevket Bey Müfide Ferit Hanı
mın pederleridir. Yani Varşova elçisi 
Ferit, mebı.ı<ı Yusuf Akçora ve iktisat 
profesörü Zühtü Beylerin kain pedcr
leridir. Şevket Bey Trablusgarpteki 
Jon Türklerin başında oradaki teşkila
tı ııenelcrle idare etmiş çok temiz. gay
yur, namu~u bir zattı. Geceli gün
dilzlil mesais.ile yorulması neticesinde· 
ki ölümü bütün Jon 1.ürklel'İ atlatmıştı. 

Hindistan da 
Bir çarpışma 
Din kavgası yüzünden 
yeııiden insanlar öldü 
KARAŞI, 19 (A.A.) - Bir mecu· 

ıiyi öldürmüt olan bir müslümanm i· 
damından dolayı nümayiı yapan müı 
lümanlar üzerine polis tarafından açı 
lan alet neticesinde 20 kifi ölmüt ve 
birçok kiıi yaralllllllllfhr. 

Sihlet' müslüman i.temiyor 
BOMBAY, 19 (A.A.) - Puncab • 

daki Sih'lerin konferansı harbcu bir 
~eki l almıştır. Hançerleri.. müselli.h, 
üniformalı 500 kadm ve erkek, Am· 
ru . .. ar şenrın'n e tratını tıl sı' tında o o
laşan konferans baıkanına refakat et· 
mişlerdir. Sih'ler, lngiliz hükilmetinin 
mukarreratr, umumi hizmetlere daha 
fazla müılüman memur kabu1'~"'e mü 
ait olduğu iddiaımcladırlar. Malavi • 
ya hikimı, bir nutuk ıraa ed.erete, .::tih 
!eri, hükUm.ctin bu tarafkirliğini pro
testo ebnek Üzere birle§meğe davet 
etmiıtir. Konferans. J...., h111bt1'ki mu -
k"rreratın tadilini hükUınetten iste • 
mek üzere derhal lna-iltereye bir he • 
.yet gönderiln1eaine karar venn ,r. 
İtalya da 
Memur:ar 
Musolinı büyük rütbeli 

zabitlere politika 
Te askeri vaziyeti anlattı 

ROMA, 19 (A.A) - Son gün • 
!erde yapılan büyiik manevralar mÜ· 
nasebetile Bay Muaolirıi, erkamharbi· 
ye reisi yanında bir mecliı toplamış
tır. Harbiye Bakanlığı müıteşan, Bay 
Mussoliniye generalleri takdim ettik
ten sonra, manevralardan çıkan as • 
keri meseleleri tetkik için direktifle
ri bildirmiftir. Ordu erkanı harbiye 
ikinci reisi. manevra.larm muhtelif sa
fahatını ve elde edilen neticeleri bil· 
dirmiıtir. Bay Mussolirıi, memnuniye
tini bildirdikten aonra politika ve aa
keri vaziyeti hüliaa etmi§, sözlerine. 
ordunun tatbik hazırlıklarına itima • 
dı olduğunu bildirerek, nihayet ver · 
miftir. Toplantıya ümeradan 60 kifi 
iıtirak etıniıtir. 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

BRUKSEL, 19 (A.A.) - Hükıl
met ütifa etmiıtir. Kral, yeni kabine
nin tetkih için iıtiıarelerine başlamıt 
sabık başbakan Bay Thoule ile, dev 
!et bakanı Bay Pullet'yi ve ayan, me
buaan meclislerinin haıkanlarını ka • 
bul etmittir. Hükfunet, iıtifasını dün
kü kabine toplantısında kararlattır • 
mııtı. . 

BRUK.SEL, 19 (A.A.) - Ayan mec 
tisi ıol liberal grupu, Belçika frankı
nın korunmıumı temin edecek bir hü 
kU.mete müzaheret etmeye karar ver 
miştir. 

Romada eski sütunlar 
ROMA, 19 (A.A.) - Geçenlerde 

yapılan taharriyat ~mda meydana 
Çıkarılmış olan ve Coıise yakınınreki • 
Venüs mabedine ait bulunan 25 gri 
granit ıütundan biri bugün Roma va• 
lisi de hazır olduğu halde ayağa kal
dırılmıştır. Sütunlar araaında yükse· 
lecek olan mabed parkmm küıat reı • 
mi önümüzdeki nisan ayının 21 inde 
yapılacaktır 

s·-: buçuk ton bomba 
EVlEDO, 19 (A:A.) - Zabıta bir 

hayli sili.h ve bir buçuk ton bomba ele 
geçirmittir. 

• 

Lehistanda seçim • 
V ARŞOV A, 19 (A.A.) - Volkatag 

meclisinin yenilenmesi için 7 Nisanda • 
yapılacak ıeçimdc, ahalinin reyine 7 i 
liste arzedilecektir. Lehlerden ı:ayri, • 

muhaliflerin bet mütehalif Iiate arze• • 
decekleri anlaşılmaktadır. Muhalif fır 
katardan bir kartel vücude getirmek 
üzere aarfedilen meaai henüz netice• 
lenmeıniştir. 

Yeni ltalyan kruva:ıöri: 
ROMA, 19 (A.A.) - Yeni duka 

d' Aosta kruvazörü son tecrübelerini 
yapmııtır. Tecrübcler=de 38 mil ıi;rat 
elde edilmiıtir ki, bu tip gemiler için 
hu sürat şayanı dikkattir. 

Belçikada kambiyo 
kontrolu 

BRÜKSEL, 19 (A.A.) - Kambiyo 
kontrolü dünden itibaren tatbik olun
maktadır, Milli bankadan hiç altın çık
mamı1tır. 

Çarpı1an İngiliz gemileri 
LONDRA, 19 CAA.l - Bahriye 

Bakanlığı jürisi, 23 ıonkanunda Hud 
ile R~novn haru .... , uvı..zorıerı arasın
daki çarpışmadan dolayı geçenlerde 
Portsmut'ta toplanan divanıharh tara 
fından verilen karan değiştirerel mi 
ral Baili'ye hafif bir ihtar vf!rmi 11 , 1 1! .. 

noyn kumandanın eski ce~asını da 
alta ............ u.,· ...... <ol• ......... d .ti! ec... ....... _ ... .... .J.:1 -

diıini ;ıeminin kumandanhiında ipka 
cbnııtir. 

Yunan kabinesi 

1 Değişikliği --Metaksas Çaldaris kabi
nesinden istifa etti 

ATINA, 19 (Milliyet) - Baıba · 
kan Bay Çaldaris Bay Metakaasla tek 
rar görümüıtür. Çalılariı kabinede 
tadilatı ancak kendisinin yapcagını 

veMetakıaa fırkaaından eski Kültür 
Bakanına bir nezaret&iz nazırlık ve • 
receğini ıöylemittir. Çaldaria ve Kon 
dilis aruında kabine hakkında tam 
bir fikir itilafı vardır. Metakıaı ka · 
binenin tetkili husuıundaki fikrinde 
ıarar ettiğinden istifa ederek hüku 
metten ayrılmıttır. 

Yunan kanunu eaa.Ui 

ATINA, 19 (Milliyet) - Kanunu 
eaasiyi tadil etmek Üzere mütehıuııa
lardan mürekkeb bir heyetin teşekkül 
ettiğini ve bu heyetin bir haftaya ka
dar vazifeıini bitireceğini Atina. ga • 
zeteleri yazmaktadırlar. 

Habeşiştanda 
Harekat mı? 
İtalyanlar yeni baştan 

asker gönderdiler 
ROMA, 19 (A.A.) - Habeıiatanın 

ihtilafı uluslar kurumuna vermek ni
yetine rağmen ltal:ra hükUınetl Adi • 
s~babadaki sefirine, ih t .;J · , . e • -
ı.,.. üzerinde her iki tarafın veaikalarını 
ı.uJ.a.ayeı.e mak.saaıle, cıogrudan ao~ -
ruya görütmelere devam için talimat 
vermiıtir. J 

Habetistanın timalindeki kabile • 
ler arasında ukeri harekat haber ve
rilmektedir. 

NAPOU. 10 (A.A.) - içinde 18 
zabit ile 400 nefer bulunan MintnegTO 
tarki Afrikaya müteveccihen hareket 
elmittir. 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Habeıia
tan hükı'.imeti, henüz neşredilmeınit o 
lan yeni notaunda, Roma ile müzake
relerin akimı kaldığını ve ltalyan kuv· 
vetlerinin ıefcrber edildiğini tesbit ve 
müşahede ederek miaakm 10 ve 15 in 
ci maddelerini ileri sürmekte ve mu
ayyen uıule teve ... ül edilmesini iste
mektedir. 10 uncu madde uluslar der 
neğinde aza bulunan devletlerin her 
türlü tecavüz ve tehdidler karşısında 
toprak bütünlüğüne riayet hakkınd~ 

· taahhüdlerini mutazammındır. 
15 inci madde bir inkıtaı icap ede-

• bilecek ihtilaf hallerini ve uzl14ma ıaf 
uım derpi§ etmektedir. Bu safhada 

konsey ihtilaf halinde olan taraftan 
anlaştırmaya teşebbüs akim kaldığı 
takdirde ikinci aafha r,; evcuddur ki, 
bunda konsey assa.mbleye raporunu 
vermektedir. Habeıistan hükUıneti, aar 
samblenin fevkalade olarak derhal 
toplanmaaın, istememektedir. Mesele, 
gayrimelhüz bir hal zuhur etmedik • 
çe, Mayıs devreıinde müzakere edi • 
lecektir. 

B. Mümtaz'ın cenaza 
merasimi 

ANKARA, 19 (A.A.) - Beledi• 
yeler Bankaaı genel müdürü ve eıki 
Adana valia.i Bay Mümtaz Savul dün 
gece ölmüıtür. Müteveffanın cenaze
ai bugün öğleden aonra kaldmlmıt vo 
merasimde Dahiliye Bakanı Bay !;iük
rii Kaya, Kültür Bakanı Bay Abidin 
Ozmen, Moskova büyük elçisi Vıuıf, 
Divanı Muhasebat reiıi Bay Seyfi ilo 
bakanlıklar ileri gelenleri, ,eı.rimiz • 
de bulunan bankalar müdür ve mü • 
meaıileri hazır bulunmut ve jandar • 
ma ve poliı müfrezeleri son ihtiram 
merıuimi ifa etmiılerdir. 

Merhumun tabutuna iç itleri ba • 
kanı ile Ankara vilayet ve belediyesi, 
bankalar namına birer çelenk konul-
111uıtur. 'I 

Merhum ıabık Maliye Nazm Bay 
Rifat Menemencioğlunun damadt "' 
Anadolu Ajanaı Genel müdürü Mu • 
vaffak Menemenci9ğlu ve Dı§ itleri 
llakanlığı genci katibi Numan Mene
meucioğlunun enifteıi idi. 

İzmir Örnek köylerinde 
köy bayramı 

ODEMIŞ, 19 (A.A.) - 19 Mart gü 
nü, köy kanununun köylüy" v<.rildiği 
gündür. Köylüye ün ve varlık veren 
bu gün, lzmir vilayetinin tam 18 ör · 
nek köyünde kutlulandı ve bu köyler 
de çevrenin gürbüz çocuklarının temiz 
ürüleri el ve dokuma işleri ve fenni 
arı kovanlan ve her cinı damızlık hay 
vanların yeni dölleri, tavuk, horoz is
tasyonları binlerce köylü kalabalığı i
çinde gÖ•terildi. Okııtanlar, köy genç 
lerine çok canlı söylevlerde bulundu
lar. Köy yasası, geniş ölçüdeki verim 
!er ıayıldı. Atatürkün bitmez tüken • 
mez büyüklükleri ve köylerin çoşkun 
ilerleyişleri ökonomik ve gençlik var· 
lrkları ya§atıldı. Vali örnek köyleri do 

_ laıarak serııileri açmaktadır. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 19 (A.A.) Sıfır 

hararet dereceaibe ve deniz seviyesi .. 
ne indirlmit barometre bu sabah ıaat 
7 de 762, 14 de 762, hararet dereceıi 
saat 7 de 4 14 de 6 en yukarı hararet 
derceıi 6,5, en aıavı hararet dereceıi 
2,5. Rüzgar poyrazdan eamittir. En 
yukarı sürati aanlyede 13 metreye çık 
mıttır. 

Atatürk' ün Şehinşah Rıza Pehleviy~ 
tebrik tel yazısı ve gelen cevab 
ANKARA, 19 (A.A.) - Iran Şahı Rı21a Pehlevinin doğum yıl· 

dönümü münasebetile Kamal Atat ürk ile Şah Hazretleri arasında Je 
ati edilen tel yazılan fUnlardır: ' 

Alahazreti hümayun Şehin falı lran Rıza Şah Pehlevi 
TAHRAN 

Zatı Şehinşahilerinin doğum günlerinin yılclönümü münasebeti!' 
samimi tebJklit ve hiniyah biracle ranerni ve fQMİ saacletlerile Joıt 
lran mületinin refahı hakkında bulediğim haluane temenniyah ar
zeclerim. 

Kama.l ATA TORK 
Kamiil Atatürk Hazretleri Türkiye Reisicumuru 

ANKARA 
Doğum günüm münasel,etile gerek benim ve gerek lran milleti 

hahkıncla oaki tebriklerden oe gösterilen kardeşlik Juygalarındarı 
dolayı zatı devletlerine yürekten gelen samimiyetle teşekkürler eder 
oe şahri selamet ve saadetleriyle dost T ıirk Milletinin terakki ve ta11· 
luini dilerim. 

Rıza Şah Pehlevi 

arbedeler; Karaşide 
fazla ölü ve yaralı var 

Hindistanda 
200den 
KARAŞ/, 19 ( A.A.)- Reuter ajansından: 
Şiddetli müılüman tezahüratı üzerine polis ateş 

kalmıştır. 200 elen Fazla ölü ve yaralı vardır. 
mecbur açmaya 

Hakimler arasında değişiklik 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Elbistan azalığına, Bolvadin müd· 

Jeiumumisi Bay Osman Feozi, Tirebolu sorgu hakim veki!liğine A· 
lucra sorgu hakim vekili Bay Salıi hattin, Beyşehir sorgu hôkim vekil· 
liğine Kula sorgu hakim vekili Bay Hasan Rıza, Ankara sulh hakimli 
ğine Nazilli ceza hakimi Bay lsmai l Hakkı, Nazilli ceza hôkimliğirııı 
Karacabey müddeiumumisi Bay Şakir, lzmir müddeiumumi muavinliği 
ne Rize müddeiumumisi Bay Osma n tayin edilmişlerdir. 

Aydın .. Çine yolundaki çalışmalar 

ı • 

Aydm • Çine yolu nda Dalama köprüsiJ 

AYDIN, (Milliyet)-Aydm -Çi- J si ve beton menfezleri için yeni yıl 
ne yolunda çiftlik bumunda Çar- vilayet bütçesine tahsisat konu~IY 
gallı bumuna kadar müteahhide cak ve bundan sonra gidit gelıf 
verilen kısımda çalıtmalara çok bu köprü ve yeni yoldan yapılacalı· 
hız verilmittir. Burada iki silindir tu .. 
çahştmhnaktadır. Yakında bu kı- A"Yılma resmi Sıvaa hatbnın •· 
sım bitirilecektir. • çılma resminin yapıldığında yapı• 

Bu yol üzerindeki Dalma köp- lan büyük Dalma köprüsünün re" 
rüsüne yapılan varyantın döşem. e- mini gönderiyorum. 

Vergiler 
, ~(Bap 1 inci ııalıi.fede) 

Eğlence yerleri 
ANKARA, 19 (Telefonlı\) - u~

rendiğimize ııöre, eğlence yerlerinin 
tekrar istihlak vergisine tabi tutul • 
malan düıünülmektedir. Bu hususta 
Maliye Bakanlığı bir kanun layihaaı 
hazırlatmaktadır. 

Kazanç vergisinde değişiklik 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Ma• 

tiye Bakanlığı kaıı:anç vergisi kanu • 
nunda önümüzdeki mali sene zarfın • 
da tatbik edilmek üzere bazı deği~ik
likler yapmafa karar vermiş ve bu hu 
ıuata bir kanun projeıi hazırla..auıtır. 
Bu projeye göre, mahalli hükiimetin 
müsaadesile uluaal ve uluslararası ma 

hiyette açılan metherler, panayirler ser 
giler ve bunlardan temin olunan ka · 
zançlar ile işçi kullanmaksızın ken • 
diaine veya batkalarma ait mal.z;emeyi 
bizzat veya birlikte oturan aileıi ef
radı ile el ve ayakla veya bedeni kuv• 
vetle itler makine ile tezgi.hlarda ça· 
lıtan el sanatları erbabı ve birlikte O• 

turan aileleri, koıu, a.por ve ems-ali mü 
ıabakaların teıvik, ikramiye ve müka 
fatları bazı kayıtlarla kazanç vergisi· 
ne ti.bi tutulmakta, beyanname usu .. 
lü muhafaza edilmekte ve verginin ha 
kiki matrahını bulabilmek için karine 
usulü ihdas edilmektedir. Beyanname 
muhteviyatı, karine uıulile buluna • 
cak matrahtan az olurıa karine usu
lü; çok olursa beyanname usulü, mat 
raha eaaı olacaktır. Karine usulünde 
eııu beyannameye tabi tirketler, mü
esaeaelr, ticari ve a.ınaı teıebbü.a erba
bının bulunduktan yerin gayri safi i
ratları, ~. ıtırdıl..lan •. mele ücretle
ri ve aync~ maktu bir resim olacak • 
tı•·· Ayni projeye göre, tirketlec, mÜ· 
ıJ ıcler, ticari v sın..ı.İ tıetebbiiı er .. 

~ıariciye tayinleri 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Birili 

ci derece elçilik ikinci katibi bulunaı> 
Bay Bülend Unaklrıtil BükreJ elçi!iil 
katibliğine, ikinci dairede Necdet Tı.· 
hir Moıkova elçiliği katipliğine, fi • 
libe konsolosluğu muavin konsolosıl 
Bay Emin Vefa Sofya konaoloıluğu filli 
avin konsolosluğuna tayin oditmif • 
!erdir. 

babı karine usulü için muhtelif tıntf
lara ayrılmaktadır. 

Buhran vergisi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - ""• 

zanç vergisinden muaf tutulan ıirl<et• 
!erde hükfunetle aralarında münak"d 
mukaveleler mucibince kazançlarıo. • 
dan vergi alınmama.il taahhüd .,.ı.il• 
ıniş, İmtiyazlı §irketlcr müstesna ol • 
mak Üzere esaı mukavelelerine gÖ..., 

sermayesi üzerine kaz(lnç dağdmıyaP 
kooperatif §irketler, yalnız azasrn& ilı 
razatta bulunan tasarruf sandıkları. 
bizzat işlettiği madenlerden istih•& • 
!atta bulunan hakikô ve hükmi ınlı.ıt• 
!ar ve tetviki sanayi kanunundan iıtl· 
fade eden fabrikaların buhran verıi•1 

ne tabi tutulmalan kararla~mış ve bıt 
hususta Maliye Bakanlığı bir kanıl11 

layihaaı hazırlamıştır. 

Şeker fabrikaları memurları 
ANKARA, 19 (Telefonla) - ~l 

sayılı kanunun ıekizinci maddesjnjfl 
kaldınlması hakkında Maliye BakaD" 
lığı bir kanun projeıi Lazırlamııtı:r• 
Mali'ımdur ki mezkı'.ır kanunun 8 i,.cl 
maddesile teker fabl'ikalanrun ın ııf• 
müstahdem ve ameleleri fabrikanm lı" 
ruluı tarihinden itibaren 1 O .-e ver 
giden muafları maddel1in kaldrrılm.,. 

aile teker fahnkalan memur, müsta!ı 
dem ve ameleleri de vergiye tabi ıuııal 
maktadırlar. 



' )'evi kahvehane 
'11 anlamıyonım, yahud bi

eci arkadaşlar anlaşılır 
yarlar. 

~İme geçen bir gazetede 
in mahalle kahvelerini 

'ıııeyi düşünclôğünü ve bu-
letkiklere başladığını hat 
rtıalıall.e kalıveri tipi yapı
~ f«ıhvelerin ona benzetil
'1ıeceği yazılı idi. O gazete 
1 (kahvehanelerin daha zi 
lıiyevi birer içtima yeri ol 
dikkat edilecektir) diye 

ı.,. 

gele amma ben bu ifİ an· 
llıı. Yeni tip mahalle kah
e kahveciler terbiyevi 
~ mı verecek? Oraya gİ· 
ltı.,tlaka bazı terbiyevi mev 
~nde ml görüşecekler? Bu 
z • güezl fikrin tatbik şek
ıılcıcak?. 
kavrayamadım. Çünkü 

~ her tarafında kahve de 
kahve, çay, kakao gibi 

:fılıeye, iskambil, tavla ve· 
gibi bir oyun oynama-

"t geçirmeye mahıuı dük 
· Bumın terbiyevi olan ve 
yoktur. Ancak oraya gi-

~n seviyesine göre yükse
ve aşağısı bulunur. ve 

ıle, aşçı dükkiinlanmla, o 
bu seviye farkını kaldır
lmkiin yoktur. l.ıanbul • 
kahve mi yok? .. Neden 

11ıınbul oraya gitmez? Bir 
oraya gelenlerin ıevi)'e • 
itan çıkarır, yahucl aşağı 

, eski müıteriıini kay
ııten kahveler bizde hal • 

1 oturup etliye aütlüye ka
Ve karuını ipile ve ço • 

ba,ba,a rahat bırakma.ı 
, muş yegiine müessese • 
•il/kın sıkıntı aüpapıdır. 

AA oraya 1ıo,ar, birkag 
!der, bir nargile ve bir ok
. e içer. Artılı bunun ter • 
t içtima yeri olmasına ak-

ve lıalıveye her ne su • 
ıa olsıuı bu etiket çe,ni
e ora)'G kimse gitmez .. , 

l ~uraıla kesip Jimdi latan 
Niyesinin halk müııacehe
Uazifesini gözönüncle tu • 
evi vicdanına fUntı soru • 

,111ıbul pehrine ait bütün be 
~ileleri bitti de mahalle 
;!llıİn terbiyevi hale getiril 
4aıdı? A sevgilimi 

B.FELEK 

kan dün Aokaraya 
döndüler 
de bulwm>Üta olan rdali
~ Fuat Ekonomi Bakam 

1 il.ayar dün akıamki trenle 
dönmütlerclir, 

1-,. iataayonda bir çcıl. ze-
n tetyi edilmittir. 

ffaf akaya kurban 
hediyeleri 
fakaya Oper1LtÖr M. Ke • 

ojlu lımet ve Bay Müfid 
. İkİfer, merhume Bayan Sa· 
1Yar nam·ına Ayni zade Mü. 
1 Tahıin tarafından bir ve 
Ilı.yan Saibe namına Ama•· 

Bay Omer Lutfi tarafın • 
lııerhume Bayan Afife namı

Borıa11 Umumi katibi Bay 
dan bir, merhum Bay Ri· 
luzı tarafından bir, mer -

.. "ye namına bir, Avukat C~ 
~im tarafından bir, BiL
. ve F ehime taraflanndan 

i bildirmiyen bir zat tara• 
ı. iki kwlban ııönderilmiıtir. 
"'İidiirlüjiinden tetekkiir o -

~ A ' 
~d ... alman cetıreldir) 

9 MART 935 
1-'.v FIYATLARl 

l.\~ 1 TAHViLAT 

99 R•lo""' 10.71 
29,62 Aııı. mümeıail 53,0S 
28,10 An. ta1'•ili 1, il 47,95 
28,86 An. tah•ili 111 liU,SO 
ESHAM 

...... ıo Reji ll•po ••'*• 
~ 10,11 T .ı.ıon 

'lı 99 Ter\oı 
'\ııı.b.\l. Çimento 
" 64 . .50 lttih-.t de1. 

29,50 Şark de7. 
~ ·~ 25.so a.ı,. 

2,25 .. 
17.-
13,15 
9,90 
0.95 
1,65 
4.65 e 16 Şark m. Kl.a 

le FlYATLARI 
12.06 Prağ 19,04 

5,95.50 Belıral 35,12.25 
9,58.SO Moıllo"a 10,81.25 
79~77 Beri in 1,91,94 
245 Madr~t 5.82,20 

84,59 Budape •• 4,50,SO 
3,38,43 Varto•• 4.21.30 
1,17 46 Bük.ret 79,32 

66,74 v,, •• 4,23,30 

flKUT (Sohf) 

K.\lr-.t Kuntı -
118 20 l. lı•'çre 8111 
ı:ııı l Pneta 18 .. ı M11rk 43 

2350 ı Zloti 22 
596 20 l.•7 17 
113 20 Dl11ıar 5S 

23 1 Cerno•İç - .-
115 Altın 9.32 

24 Mrcidiy• •ı 

83 Ba11kno1 240 

ŞE l .R HABERLERİ 
~ ... ------------~------·---------------·----=:!-------------------ŞiRKETLERDE EKONOMl 

Cam fabrikası 
Bu yaz bitiyor 

_.,_ 

Fabrika Avrupadaki eşle
rjnin çoğundan modern 

olacak 
Paıabahc;ede kurulmakta olan cam 

fabrikası ic;in F ransadan getirtilmiş o 
lan müteha0111 Bay Duhr birkaç gün 
den beri lstanbulda bulunuyor. Bay 
Duhr dün bize fabrika hakkında §U 

izahatı vermiıtir: 

- Fabrikanın İnşası bitmek üzere• 
dir. Bu fabriklL evvela şife yapacak • 
lir. Tesisat otomatik olacak, şişeler 
amele eline ihtiyaç olmaksızın yapı • 
lacaktır. Amelenin vazifesi yalnız ma 
kinelere nezaret etmektir. Bu ıiıeler 
daıhili ihtiyac; için aarfedilecektir. in-

' hisar iclııresinin kullanacağı tişeler de 
burada yapılacktır. Muhtelif cins ve 
büyüklükte olacak bu §İteler arasında 
ölçü ve ayarlar kanununa göre kulla
nılması lazD112elen dereceli §İ§eler ve 
kıLdehler de yapılacaktır. 

Fabrika için en modern makine • 
!er kullanılacaktır. Bu aayede fabri
ka dünyanın en aori fabrikalarından 
biri olacaktır. 

inşa.atın önümüzdeki Temmuz ayın 
d1L biteceğini ümit ediyoruz. Noksan • 
lar tamamlanır tamamlanmaz ıite İ -
maline bathyacağız. 

Cam eıyadan olan ve kadeh, sü • 
rahi, vazo, cam tabak gibi efyanın an 
cak üç "'Y Mmra imaline lıaJlaııacak· 
tır. IBu a-ibi eıya için ÜÇ cins makine 
kurulmlıktadır. 

Bu gibicam efyanın yapılmaaı için 
müteha1111 ameleye lüzum vardır. Bun 
lar dıı. ancak müteba1111 amele yetiı
tikten sonrlL yapılabilecektir. Fabrika 
İ§e baılaymca 150 kadar Türk itçisi 
çahıtınlacaktır. Bundan baıka Fran
aa cam fabrikalarında ataj a-örmekte 
olan Türk ifçileri vardır. Bunlar da 
temmuzda Türlriyeye dönecekler ve 
mütehassıs olarak fabrika hizmetine 
alınacaklardır. 

,Biri Fransada, diğeri de lngiltere 
de tetkikattlL bulunmakta olan iki 
Türk mühendisi de dönüılerinde fabri 
kanm idaresini ele alacaklardır. 

Bu fabrika, bugün Avrupada mev· 
' cut cam faiırikalamım bir Ç<>ldarmdan 

daha modern olacaktır. Fabrikanın 
teoiıah dört fabrikayı İstiaba elveriı
fldir. 

llAARIFT• 

Olgunluk 
İmtihanları 

-o--

Talebe eski veya yeni tali
mataameye göre imtihana 

girebilecek 
Lise son sınıflarında bu yıl olgun• 

luk imtihanlarına Haziranda başlana
caktır. Geçen yıl, bakalorya imtitıan
lannda dönmüı olan talebeler, bu sene 
tekrar imtihana girerken, eski veya 
yeni talimatname)'e ııöre hareket et· 
ıneleri, kendi arzularına bll'akıtmıt -
tır. Ancak eski talimatnameye göre 
imtihan edilmek iıtediğini, muayyen 
vakitte bildirmeyen talebe, yeni tali
matnameye göre İmtihan olac1Lktır. Ye 
ni talimatnameye göre imtihan iki d.e 
fadır. Biri tahriri, biri şifahi yapıla -
caktır. Ecnebi, ekalliyet ve hususi li
ıelerden celenler de resmi mektf4>)er• 
de ve yeni talimatnameye göre imti • 
han olacaklardır. Bu yıl imtihanlar -
da bıılunacak mümeyyizleri Maarif 
mödiriyeti tayin ed.f"ceKtır. ~ m PVe 

kadar müme7yizleri, liııe müdürerin· 
den mürekkeb bir konıi•yon sec;ıyor ve 
Kültür Bakanlığı taııdik ediyordu. 

Muallimler Birliği ayın 
25 inda toplanacak 

Muallimter Birliii bu ay 26 inde 
pazar günü umumı bir toplantı yı.pa· 
rak, ilk tedriaat müfettiılerinin ve 
ba9muallimlerin kıdem zamlarmın kal 
dırılmaaı meeeleaini konufacaklar ve 
bazı kararlar vereceklerdir. 

Ginekologi kurumu 
aylık toplantısı 

Türk Ginekoloııi kurumu bu ayın 
toplantısını Ali Eıad Birolun baıkan· 
ltğı altmda yapmııtır. Bu cet.ede ev
vela: Dr. Ahmed Asım Onur aöz ala
rak, ameliyat esnaaında karın içinde 
unutulan yabancı cisimlere dair tebli
gatta bulunmuı ve mevzuu ile alaka
dar teşrihi müstahzarlar göstermiıtir. 
Profe&Ör Ali Eoad Birol Loaalıkta trom 
boz ve amboli hakkında tebliııat yap· 
mı§ ve §İmdiye kadar raııtııeldiği bu 
cinı vakaları anlatmı§tır. Dr. Muzaf
fe< gebelik ve ıeker haatalığından 
bahıetmittir. Yapılan münakaıalara: 
Ali Esad Birol, Ahmed Atım Onur, 
Orhan Tahıin, Hadi lhaan, Nuri Sü
leyman, Muzaffer, Behar ve Leotiya· 
diı katılmıtlardır. 

-o-

Oturan İngiliz vapuru 
kurtarıldı 

Çanakkalenin Akbat mevkiinde 
karaya oturan buğday yüklü lngiliz 
vapunı dün kurtarılabilmiıtir. Rab • 
neleri kapalılan gemi, buııün limanı • 
mı.z.a getir.ilecektir. 

MA 

IU.Ut$1JJt 

Bu yılki maden istihaalatımı.zı göaterm ek üzere Türkiye Madenciler Birliği ta· 
rafından ha%'1rlana n bir grafik 

Madenciler kolaylık istiyor 
Dün Ekonomi Bakanını ziyaret 
ettiler ve bazı teklif /er yaptılar 

1 ••••••• 

Bay Bakan dün Afyon inhisarında da 
meıgul oldu 

Bet gündenberi §ehrimizde bulunan ı Bankaıında meıgu) olmu§, Türkiye 
Ekonomi Bakanımız Bay Celal Bayar, madencileri namına madenciler birliği 
dün alqamki trenle Ankaraya gitmit- umumi katibi Bay Sadreddin Enverin 
tir. BILy Celal Bayar, dün öğleden son ziyaretini kabul etmiıtir. Bay Sadred· 
ra U)'Ufturucu maddeler inhisarı ida- din Enver, bakana maden iıtihsala • 
resine gelerek bir müddet meJpl ol· tıınızm 1932 ile 1934 arasındaki inki-
muJ, umumi müdür Bay Ali Sami ile taf nisbetlerini gösteren çok güzel bir 
görüımüıtür. Bay Celal Bayar, muh- grafik hediye el:mİ§Iİr. Ekonomi Ba • 
telif afyon itleri hakkında izahat al· kanımız, madencilerin yeniden hlma • 
mı§. Iran murB!hhaslanna yapılacak yekar vaziyetler ihdu edilmesi yo -
yeni teklifler etrafmda direktifler ver lundaki isteklerini de dinlemiıtir. Ma-
mittir. Yarım saat kadar süren bu gö- denciler, gerek Jngiliz lirasının, ge • 
rüımeler aıraıındlL Afyon inhisarına rek maden fiyatlarmm eskiye na.za • 
önümüzdeki aene lc;inde yapılacak ma ran bir hayli düıtüğiinü, beynelmilel 
li yardımlar da mevzuu bahsolmuı • piyasadaki rekabet imünlarmm art-
tur. Ekonomi Bakanıınız, afyon alımı ması için bazı himaye §ekillerinin ih-
için ayrılan fakat bütc;e vaziyeti dola- dasını iatemiılerdir. Bay Celal Bayar, 
yısile geri bırakılan tahsisatın bu de- vaziyeti tetkik ederek İcab eden ko-
fa temin edileceiini .öylemiıtir. Bay 
Celal Bayar, bu ar1Lda afyon inhisa _ !aylığı göstereceiini vadetmiıtir. Bay 
rındaki Türk - Yugoslav müıterek bü· Celal Bayar, dün Akay müdürü Bay 
rosu müme11illerinden Bay Mihailof Cemil ve Sünger Şirketi mnwni mü • 
ile de görüımüıtür. dürü Bay Hamdinin ziyaretlerini de 

Madencilerin ziyareti kabul etmİ§, kendileri ile bir müddet 
Bay Celal Bayar öğleden sonra iş görüşmüıtür. 

İki buçuk 
Milyona mahsub --Tramvay şirketi bir 

kısım pırayı yahrdı 
Tramvay tirketinfo yeni yapılacak 

tramvay hatlarına kartılık O'larak 
1926 seneainde tarifeye yapılan zam 
üzerine halktan alnuı olduğu iki bu
çuk milyon lirayı hükümet emrine 
bankaya yatırmaaı hakkında ıirkete 
tebligat yapılmıJ ve bunun için prke· 
le geçen cumartesi gününe kadar müh 
Jet verilmiıti. Bu mühlet bitmi§ ve ıir 
ket le Nafia Bakanlığına bu hususta
ki noktai nazarını bildiren bir cevab 
vermiıtir. Verilen habere göre tirket 
paranın mikdarı hakkında bazı müla 
bazalar serdetmekle beraber, İsteni

len paraya mabıuben bankaya bir 
mikdar para yatınruıtır. 

Bir Fransız tayyarecisi 
geldi 

Fransız tayyarecilerinden pilot Des
jolıertin idare ettiii bir tayyare dün 
Yetilköye ııelmittir. Tayyare bugün 
Ankaraya gidecektir. 

Küçük haberler 

* latanbul barosu dün yıllık içti -
maını yapacaktı. Fakat ekseriyet ol
madığı için ic;timlL yıLpılamamıt ve 
toplantı 2 Nioana bıralulmııtır. 

Ayasofyada 
Çöküntü var mı 7 --

Bu yolda resmi bir 
ifade yok 

Ayasofya avlıaında Almanya eski 
eserler enstitüsü heoabma sondaj ya· 
pan arkeologlann Ayaıofya biııuı

nın Soğukçeşme yönünde lıir çöküntu 
ıezdiklerini dün yazmııtık. Bu seziıin 
doğt-uluğu, yanlıılığı veya derecesi bak 
kında etr1Lfb izahat almak için dün 
Müzeler müdürlüğüne müracaat ettik. 
Arkeoloğlar henüz müzeler müdürlü
ğün" raporlarını vermedikleri ic;in 
müzelerde bu hususta malUnıat yok • 
tur. Müzeler ida~ de bu İtten ga -
zetelerle haberdar olmuı ve derhal ar 
keologlara haber ııöndererek izahat is 
temittir. Maamafih alakadarlar bu se 
zitin yanlıt olduğu kanaatindedirler. 
Ve kanaatlerine göre Ayasofya aşa • 
ğı yukarı 1500 yıllık bir binadır ve 
bin beıyüz yıl sonra Ayasofy1Lda bir 
çökiit veya baıııı aezmek imkamıı: -
dır. Binalarda 50 • 60 sene sonra ba111 
kalmamakta, en büyük binalar bile 
ancak 50 - 60 sene müddetle bamıak 
ta, sonra vaziyetlerini muhafaza et -
lllektedirler. Maamas. bu mütalea 
aadece bir kanaatten ibarettir. Arke· 
oloılardan izah1Lt alındıktan sonra 
mütehua11 mimarlara temeller mulL • 
yene dtirilecektir. Ve arkeologlann 
bu ıeziılerinin dognı olup olmadığı an 
laıılacaktır. 

Erenköy sanatoryomuna 
yeni paviyon ilave ediliy~r 

Yakın yıllarda hlanbul Verem 
Mücadele Cemiyeti lar.e.f,ndaa. .... tJru .. 

lan Erenköy Verem Sanatoryomuna 
yeni btt paviyon elıleıunesi için dün 

Odalar kongresi 
Mayısta 

Gidecek murahhaılar 
b..ıgünlerde seçilec'!k 
Ticaret odaları fevkalade kongre

sinin Mayısın 4 ünde Ankarada top -
lanacağı kat'i olarak teıbit edilmit • 
tir. Kongre ruznamesinin bugünJerde 
tebliğ edilme&İ beklenilmektedir. Şeb 
rimiz Ticaret odasından kongreye iş • 
tirak edecek murahhaslar bugünler -
de tesbit edilecektir. Verilen mallı • 
mata göre, kongreye bildirilmek Ü.ze
re alakadarlar tarafından bazı teklif· 
ler hazırlanmaktadır. 

Navlun ve yolcu ücretleri 
Navlun ye yolcu ücretleri tarife ko 

miıyonu, bugün saat 14 de Deniz Ti• 
caret Müdürlüğünde toplanacaktır. 
Toplantı İçin V1Lpureuluk Şirketi ve 
Denizyollan idaresi mümessilleri da • 
vet edilmiıtir. Ayrıca Ticaret odasın -
dan da iki murahhas bulunacaktır • 

Trakya peynirciliği için 
talimatname 

Nefaseti ile tanınan Trakya pey -
nirlerinin son senelerde bazı muhte• 
kirlerin elinde kıynıet ve töhretinden 
dütürüldüğü görülınüı, Trakya pey • 
nirlerinin iç ve dış piyasalarda tam ka 
!ite üzerinden revaç bulması için Trak 
ya wnwni müfettitliğince bir talimat
name hazırlanmıştır. 

Bir ayda gelib geçen vapurlar 
Neşredilen son bir istati.otiğe göre, 

935 aeneainin ilk ayında limanımız • 
dan 772 vapur ııelip geçmiıtir. Bun -
!ardan 106 11 Türk, J26 11 lngiliz, 116 
11 Yunan gemileridir. 

BELEDIYEDB 

750 bin lira 
İstikraz ediliyor 

-·-Umumi meclis makama 
ısalahiyet verdi 

latanbul umumi meclisi dün öğle -
den sonra toplandı. Dünkü toplantıda, 
geçen cebenin zabtı okunup kabul e
dildikten sonra, ruzname mucibince, 
müzakerata ııeçildi. Muhtelif encü -
menlerden gelen mazbatalar ait ol • 
duklan maklLmlara havale edildi. Bun 
dan sonra, belediyeler bankasından 
yapılacak 750 bin liralık istikraz i~in 
makamın tezkeresi hakkında Bütçe 
encümeni mazbatası okundu. Bütçe en 
cümeııi, iatikraz akdini D$1.vafık bulu
yordu. Mazbata reye kondu v• ka · 
bul edildi. Belediye bu 750 bin lirayı 
yıllık bütçe ile yapmak imkanı bulvn
mıyan, meseleler için aarfede<'.ektir. 
Bu paranın 250 bin lirası ile Y e:ıibah
c;ede stadyum yeri istimlak edilecek, 
154 bin liraııile tehir imar planı hari
taııı ve tatbikatı yaptmlacak, 100 bin 
lire11 gaz depoları inşa11na, 70 bin li
ra11 yeni mezarlıklara, 50 bin lirası 
HaydarpqlL geçit köprüıüne, 26 bin 
lirası itfaiye için gaz mıuıkelerine rar
fedilecektir. Mec!i&, dün, bu iıt;kra • 
zın y1Lpılma11 için m1Lkama salahiyet 
vermiıtir. Bundan sQDJ"a, 1935 yılı 
bütc;e müzakeratına devam edilmit • 
tir. Meclia perıembe günü tekrae top· 
lanrak bütçe müzakeratım ilanal e • 
decektir. 

NEVRUZ 
Cuma günü Nevruz bayramı oldu

ğundan Iran konıolo•banesinde bir rea 
mi kabul yapılacaktır. 

Maılakta atış yapılıyor 
Maslak civarında atıflar yapılmak· 

ta olduğundan kazalara meydan ve -
rilmemek üzere ILbf mmtaka11ndan 
talebelerin ve diğer kimaelerin geç • 
memeleri vilayetten bildirilmittir. 

Gençlik Hililiabmer 
teıekkülleri 

Mekteplerde kurulan gençlik Hi· 
laliahmer teıekkülleri iyi neticelcı· ur 
meia ba!l1UD1tbr· Bu ~ soa nl
:ı.elede Marmara ada11 ve havaliain -
de felaket görenlere verilmek iizere 
üç bin lira toplanuıtır. . 1 

Buğday komisyonu 
dün toplandı 

Buidayı konıına kanununa söre J.:q 
rulan komi17on birinci toplantmnı 
mektubçu Bay Osmanm bıLJkanlıiın • 
da yapmı§trr. Bu toplantıda çah§ma 
ıekli leıbit edilmiıtir. 

yeni bir temel daba atılmıttır. Temel 
atma merasiminde Hilaliahmer Cemi· 
yeti Baıkanı General Ali, Verem Mü
cadele Cemiyeti üyeleri ve birçok da· 
vetliler bulunmuıtur. Yeni paviyonun 
ilk temel tatı General Ali tarafından 
atılmıt ve bir de kurban keailmittir. 
General Ali, bir söylev aöyliyerek Ve
rem Mücadele Cemiyetinin yaptığı i§· 
leri aaynuı ve sanatoryoıınlarm faidele. 
rinden bahsetmİ§tİr. 

Bundan sonra sanatoryom gezil -
mİ§, hastalarm hatırlan sorulmuıtur. 
Ôğle yemeği de ıanatoryomda yenil
miıtir. Şimdiki ıanatoryom 40 yatak
!idır. Yeni paviyon da 3S yataklı ola· 
cıdrtır. Böylece sanatoryom 75 yatağa 
çıkanla.caktır. 
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Edeb, haya! .• 
Matbuat Genel Müdürlüğü bir

kaç düzüne piyesin oynanmasını 
yasak etti. 

Bunlar araBtnda fİmdİye kada • 
pek milli, vatani aayılan eserle ·
de var. Böyle olduğu için hislerin• 
ve hatıralarına olan bağlannı re
jimin değişmesine ve yürümes<ne 
rağmen çözemiyenler müteessir 
oldular. 

- Nasıl olur da (Namık K.e
mal)in o yüksek uluscd eseri ya. 
sak edilebilir dediler. 

Bunda 84111.İnıi oldaklanna fÜP;
he yok. Bazı ınaanlar daha ziyrıde 
his/erile yaşarlar. Muhit, hava, ce
miyet ve cemiyetin şekl.i ne kadar 
değişirse deiifsin onlar yerlerin
de sayarlar. Böyle olduğu için on
ları idrakrizlikle itham etmek hiç 
doğru değildir. Bu bir his ve düpü
nüş meselesidir. Gelelim yasak e
dilen bu eserlerin ifyiizüne. 

Matbuat Genel Müdürlüğünden 
aldığımız uzun bir (esbabı muci
be) mazbatası bu piyeslerin ne
den yasak edildiğini izah ediyor. 

Beyaz perdenin ve sahnenin 
kütlevi telkin ve terbiye rolünü 
kavrayıp buna da cephe alan Mat. 
buat Müdürlüğü alh yüze yakın 
eseri kısa bir z.amanda elden ge
çirmİf ve bunları birkaç sınıfa a
yırmıfhr. 

Bu sınıflar şunlardır. 

1 - Herhangi devirde olurMı ol
sun sultanlığın mevkiini yük.ek 
gösterecek eserler. Bunlar eaııısen 
matbuat .kaııununırn ( 40 incı 

maddesine aykındır. 
2 - Doıt milletler aleyhine 

tahrikat yapan ve onları tezyif e
den eserler ki bunlar da matbuat 
kanununun (50) inci madde.sine 
aykırıdır. 

3 - Aile h~tım :r.edeler mahi· 
yetteki eserler. Matbuat kanwıu ~ 
nun (41) inci maddesine aykırıdır· 
lar. 

4 - Umumi iidabı. rencide e
den müstehcen neşriyat, bwılar 
da kanunun (31) inci maddesine 
aykırı eserlerdir. 

5 - Din propagandası Jıi#et. 
tiren eserlr. Kanunun (50) inci 
maddesine aykırı neşriyat. 

ipte Matbuat Genel Miiflürliiğü 
tetkiklerini kamın maddeleri ve re
jimin ana hatları kanallarından 
geçirerek ;yapmlf ve neticede bu 
eserleri ycuak etmiştir. 

Şüphesiz ki iyi etmİftr. 
Yalnız benim de ilişeceğim bir 

nokta var. Mesela ıehir operetin
de oynanan üç saat piyesi mÜS· 
tehcen telakki ediliyor da neden 
(Delidolu) çirkin ve fiipheli gö
rülmüyor. 

Bizim gazetelerde ve romonl.ar
da yazmaktan haya ettiğimiz keli
meler, telmihler, imalar o sahne
de bol bol kııllmlıyor. Bundan İfİ 
tulıiatçılığa döken kıaJın ve erkek 
ıanatkiirların öyle tahrik edici ha
reketleri var ki en koyu belıname 
lnı mııvaffalayeti yapamaz. 

Matbuat Genel Müdürlüğü eaer
leri 7Qlnı: kağıt iistiincle değil, bü 
de Mıhnede tetlrik etle edep, ha.
ya namına daha. miieair kararlar 
vermekte tereddüt etmez. 

Burhan CAHIT 

Ecnebi 
Mütehassıslar 

MalİJ• ve Ekonomide Ya• 
zife ve tetkiklerine 

devam edi1orlar 
Aalıaradan Iatuılnala aelmit olan 

Ek~ Bakanbis mlifa"t'İri V on der 
Porten dün Ankara71L citnrlttir. Yon 
der Porten Almanyad1L aa-:ri tetkilat 
çw olarak taDJDllUf bir mütehaaa11tır. 
Baluuı!Jk -aai büroau miip.Yirlijine 
ulualar kurumu meıai bürosunda Al· 
man murllhhın1 olarak bıılu.m:ııuı olan 
Profesör Wegard tayin edilmittir. E
konomi Bakanlıiı hayat pahalılı(• en 
dekılerini ve Türk unıLyÜllİ tetkike 
memur teknik büro tefliğine de Dr. 
Oppentein ııetirilmigtir. Maliye Ba -
kanlığının Fraııaadan ııetirtmiı oldu
ğu mütehua11lar da çalqmalarma d.,.. 
vem etmektedirler. Vergi aİ•temlerinl 
tetkik etmekte olan Bay Herve Al • 
phand doku:a aydan beri vergi ka -
nunlarını tahsil ve cibayet usulleriııl 
tetkik etmektedir. Bay Alphand ilk r• 
porunu Maliyeye vennittir. ikinci rapo
runu da y,akında vereeektir. Bay 
Alphand Fransanın Moskova sefirı • 
nin oğludur. Maliye Bakanlığının ge
ne Franıadan getirtmiı olduğu diğer 
iki mütehaHıatan Bay Tiecharles u • 
mum varidatı tetkik ederek bir rapo-r 
hazırlamaktadır. Diğer •ütebassı• B. 
Mac da para itleri ve Maliyenin umu 
mi vaziyeti hakkında bir rapor vere
cektir. 
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._I _..-B ... E._N_C_E __ l I 
Diiin kudretı 

Finlandiya devleti, bu 28 şubattan 
l>eri, )'ÜZ sene önceki bir hadis_e?i?• 
bir kitabın ilk defa intiıar edı,ının 
)'Üzüncü yıldönümünü tam bir yıl 
müdetle ve büyük ıenliklerle kutla -
ma ifine girİ§mİf bulunuyor. 

Bir kitabın intlfarı naıd oluyor da 
bu kadar büyük bir hadise teıkil edi· 
yor? Bunda ıaıılacak bir taraf yok
tur. Çünkü bu kitap Fin ulusuna ulus
luğunu kazandırnuı olan büyük Ka · 
levala destanıdır. 

Yüz yıl önce, Çarlık Ruıyaaının bir 
vilayeti olan Finlandiyada Fin dilini 
konuımak ve Fin soyundan olduğunu 
söylemek pek çok kimselerin yüzünü 
kızartırdı. Uzun zaman laveç idaresi 
altında yaıamıt olan Fin münevver -
!eri ekseriyetle laveç cl,ilini konuıur 
ve çocuklarını bu dille derı veren 
mekteplere gönderirlerdi. Ruı itıa ~ 
!inden sonra yavaİ yavaf Ruı kültü
rü de memlekete yıı,yılmaia baılallU!· 
\ı. Fin uluıu yabancı kültür ve dille
i'İnİn hakimiyeti altında yavaf ya"""' 
benliğini kaybediyor, tereddiye ve in
hilale doğru ı;ıdıyordu. 

lıte bu tehlike karııanda, hiçbir za· 
man hakiki hüviyetini kaybetmemit 
ve ıoyunu unutma.mq olan halk, b~r 
reaksiyon gerekliğini sezerek araıın· 
dan bir yurtsever çıl<ardı: Elias Lönn
rot. 

Fakir bir tıp talebeıi ve daha son
ra da bekim olan bu ırenç, Fin halk 
dilinin ve türkülerinin zenginliğine 
hayran olarak ömrünü büyük bir ite 
verdi. Köy köy dolaıarak ihtiyar tür
kücülerin hafızasında si.la canlı du · 
ran çok eski devirlere ait halk tür · 
külerini ve şiirlerini toplamağa bat -
!adı. Sonra elde ettiği parçaları man
tıki bir insicamla biribirine ekleyerek 
hepsinden bir kül vücuda getirdi. Böy
lece meydana çıkan Kaleııala destanı 
ilk defa 28 ıubat 1835 te basıldı. Bir 
müdetten dikkatten kaçarak tam bir 
ali.kasızlığa uğrayan bu destan yıl · 
!ardan sonra tashih edilmit ve tamam· 
lanmıı ıeklile ikinci defa olarak ba · 
sıldığı zaınan birdenbire büyük bir .,. 
hemmiyet aldı. Birçok edebiyatçı ve 
alimler halk edebiyatile utraıma işi· 
ne dört elle sarıldılar. Yabancı kül -
türlerinin yıkıcı iatili.una kartı çok 
lüzumlu olan reaksiyon baılamrıtı. 
Artık büyük edipler o zamana kadar 
ihmal edilmİ§ olan Fin dilile §İİrler ve 
romanlar yazıyorlar ve bu dili taze 
bir inkitafa doğru götürüyorlardı. 

Bu destanın intiıarile baılamq olan 
uluslatma ve kalkınma gayreti uzun 
zaman devam etti fakat sonunda layık 
olduğu muvaffakıyetle neticelendi. 
Bugün dünya yÜzür. ;s hür ve müıta .. 
kil bir Fin uluau yaııyor. 

Dilin ve edebiyatın bir ulusun var 
lığında ne kadar büyük bir rol oyna
dığına bundan daha güzel bir örnek 
bulunamaz. Söz, kudretini, bir ulus 
yaratmak suretile parlak bir surette 
iapat etmiştir. 

Gözlerimizi bu uzak kardeı soydan 
kendi ülkemize çevirdiğimiz zaman 
da buna benzer bir miifahede yapabi
liriz. Uzun aıırlar Arap ve Acem kül
türleri altında Türk münevverleri 
kendi öz dil ve edebiyatlarını ihmal 
etmİ§ler, dejenere ve yabancılatmıt 
bir dil ve katayla Türklükten uzak
la§mıılardı. Eğer genit halk kitleleri, 
kendi koynunda Türkün Öz ruh, dil, 
muıiki ve ananelerini krıkançlıkla sak 
lamamıt olsaydı Türk dil ve kült;lrü
nün, bir kelimeyle Türk uluıunun bu· 
günkü rönesanıı vücuda gelebilir mi 
idi? 

Uzun asırlar gerçek Türk dilini şi· 
irlerinde ümmi halk ozanları, gerçek 
Türk muıikiaini tarkılarında ümmi 
halk türkücüleri yarattılar ve yaıatlı· 
lar. Dejenere münevver aınıfının ya· 
nıbaşında. onunla aıla ka.ynaımaını~ 
kalan balkın ıuuru yabancı teairlerf' 
kartı Türk benliğini koruyan bir kal· 
kan oldu. Gene Türkten olan münev
verlerin biitün uluaal bünyeyi tahrip 
edici çalı .. :ılarına rağmen halkın ıa
yeıinde Türklüğün duru ve saf kay· 
naklan lrunımadr, özıuyunu memle
ketin damarlarında gezdirerek onlan 
kurumaktan kurtardı. 

Bugün, Kalevala destanının meç -
hu! yaratıcılarından takdir ve hayran· 
lılda bahsederken, tıpkı onlar gibi, 
dünyanın bir baıka köıeıinde ayni 
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Dediğimi dedim ifte. Yirmi 
papel verirsin. Ne kim olduğunu 
sorarım, ne nüfus tezlreren var mı 
derim, seni doooğnı lstanhula ile
tirim. 

Nazmi, ona tüpheli bir gözle 
baktı. Acaba bu da bir ı.a.ka dal
ga mıydı? olabilirdi ya? Bu da bir 
sivil memur olabilirdi ve altı yüz 
lira ikramiye almak için ... 

Ani bir kararla; 
- Hayır hemterim .• - dedi -

nüfus tezkerem oteldedir. Alıp ko
misere imzalatacağım. 

- Sen bilir,.in ... 
Meçhfıl adam dirsekleri ve sırtı 

prrıl pırıl parlayan havı yenmiş çu
hadan bir bahriyeli ceketi giymişti. 
Bir kaptan ceketi; .. Fakat belinde 
kıpkırmızı bir kuşak vardı. Yeleği 
de bir tuhaftı. Derhal soldan geri 
gitti: 

- Belki de geminin lostromosu-
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Bayramı nasıl geçirdik 
Bayram, bayram derken, o da 

geldi, geçti. 
Bayramertesine girdik. Uç gün, 

gezip to:unağa alıştıktan 11onra1 

yeniden i, başına dönmek, olduk
ça, cansıkıcıdır ama, neylersin! •• 

Bayram geçtikten sonra adettir. 
Herkes, biribirine sorar: 

- Bayramı naAl 11eçirdin? 
Yorgunluk ve uykusuzlukla ge

'en geceler hatıra gelmediği için; 
hemen cevap verilir: 

- Ben '°k İyi geçirdim, ya sen? 
Bu sabah bana da sordular: 
- Bayramı nasıl geçirdin? 
Dedim ki: 
- Bayramı, ben geçirmedim 

lci .. o, kendi kendine geçti.' 
- Yani, eğlendin mi, diye sora

caktım .. 
Güldüm: 
- Ne kimse benimle eğlendi, 

ne de ben kimse ile eğlendim. 
- Hayır, canım.. ôyle değil. 

Bayramda ne yaptın? 
- Kimseye bir şey yapmadım .• 
- Yahu .• senin de bugün itil 

anlamamzlığın üstünde .. Nereleri 
dolaştım diyecektim • 

- Ben ip değilim ki, dolaşayım. 
Kulakmisafiri 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Oımanlıca kartılıklarıru yazdığımız 
kelimelerin öz türkçe kaqılıklarını yaza
rak teklimizin boş hanelerine yerletliri
niz ve kesip "Milliyet Bilmece memur
luğuna,, göndreiniz. Bilmecemizi doğru 
halledenler arasında kura çekiyor ve ka
zananlara hediyeler veriyoruz: 

Müddet: Peı-,enıbe ıünü ak,attıına kadaıdır. 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 

2 • ı .. , •I 
s 1 ı ı • 1 1 1 

4 ı • ı 1 
., 

1 

s ı • ı • il • 1 
6 • ..• , 1 
7 

1 · ~ ., i 1 
8 • 111·•: l • ı 
9 1 • ı •ı ı• 1 
10 '• 1 1 1 1 1 • 11 ~ 111 

SOLDAN SACA 

1 - Mübarek olsun 9, 
2 - Valide 3, Nota 2, 
3 - Talihli 51 Hayme 5, 

1 

4 - Akur, battı faıd, tel, boyunda 
çlkan bir illet 2, Rol yapan 5, E ıer 2, 

6 - Çift değil 3, Bir denizimiz 3, No
ta 2, 

7 - Boynun arkaaı 4, Y Rma 2, Mı -
sırda bir nehir 3, 

8 - Tevem, ayni batından 4, 
9 - Bir adet 3, Yama 21 

10 - Erkek 2, Gömlek 6, 
11 - Köpek 2, Büyük anne 4, 

UK1- ı_ A!':ıA .... "'.I 

1 - Halk 4, Çabuk 3, 
2 - H91iyet 4, Genitlik 2, Büyük 3, 
3 - Lenet 3, Nolnan 5, 
4 - Cemi edatı 3, Mahsul 4, 
S - Su yolu 4, Ayı yavrusu 2, 
6 - Nobl 2, Seyyah S, 
7 - Gato S, 
8 - Erkek 2, Milliyetin yeni adr 3, 
9 - Bir meyva 3, istifham 2, latif -

bam 2, 
10 Hafi S, 
11 - Kumaş 3, Seraem 4, 

ırktan başka bir ulusun varlığını her 
türlü tehlikelere kartı korumuı olon 
Anadolunun adları bilinen veya bl -
Iinmeyen ozan ve türkücülerini de 
minnet ve ıaygı ile anmayı unutmıya· 
lım. 

Y<Jfar Nabi NAYIR 

Müellifi: Nazmi Şehıb 
dur ..• - diye dütiin<iü genç -
tunu kaçırınuak iyi ederiz gibi ge· 
liyor bana.. Bir dalavereye düt
me'k tehlikesi var ama, kurtulmak 
iQin yegane çare de bu .•• ne yapa
lm? ya dütet ya dübara ••• 

ve gene ani bir kararla arka$m
dan bağırdı: 

- Hey e.rkad&f !.. 
Meçhul adam gülümsedi. 

• 
Bir taka, dünyanın en garip ge

misidir ve yeryüzünün hiçbir de
nizinde bir takacı lıi:ı kadar cesur 
gemici dol~maz. 

Cesur? .. 
Belki bu sıfat, takacıya yüzde 

yüz uyamaz. Takacı en dalgalı, en 
boralı ve fırtınalı denizlerde bile 
tabiatin tiddetini o kadar olagan 
addediyor ki onu gören beklenil
m<>yen bir ·tehlikeye korkmadan 

Bugünkü program 
1 S TAN BU Lı 
18: Fransızca ders. 18,30: Bayan Az8de. 18, 

50: Operet ( çardat früstin) 19,30: Haberler. 
19,40: Monoloi · Halide. 20: Maarif baL:anltiı 
namına konferans. - Iıtanbul Erkek lisesi 
felsefe muallimi Nimetullah Oztürk. 20,30: 
Balalayka orkestrası. 21,15: Son habt"rler • 
Borsalar. 21,30: Radyo orkeıtraıı. 22. Radyo. 
caz ve tanıo orkestrası. 

175 Kh•. M O S K OV A, 1724 m. 
17,30: Sözler. 18.,JOı Kızılordu için sözlü ve 

ıarkıh yayım, 19,30: Kolkozlara konıer. ve 
sözler. 21: Senfonik konser. 22: Çekçe yayım. 
23,05: lnıilizce yayım (Rus ihtilillerioio ha
kiki bahisleri.) 24,05: Almanca yayım (Oko
nomi.) 

832 Kh•. M O S K O V A, (St•J;n,) 361 m. 
18:( Edebiyat. 19.30: Senfonilı. konser (na· 

k;f) 

823 Kb •. B U K R E Ş , 364 m. 
13 • 15 Cündüa pik ne.trlyatr. 18: Radyo 

orkestrası tarafından kar .... konser .. 19: Ha
berler. 19,15: Konserin aürümü. 20: Konfe· 
rans. 20,35: Bürkreı operasından nakil. 

Kb•. L E I P Z I G. 382 m. 
19.25: Aktüalite. 19,40: Cüzel ı•natlar •e 

tarih. 20: Operet musikiıi. 21t Duyumlar. 21, 
15: Ulu•al yayım. 21,45: Fudbol duyumuna 
dair sözler. 22,15: Sözler. 22,30: ltalıan lsviç
resinden (Lucano) naklen konser. 23: Son du
yumlar. 23,20: Bachın or• eserlerinden. 24: 
Dana. 

686 Khz. B E L C R A tı , 437 m. 
19,30: De.-s . 20: Rekl&m, plak. 20,15: Du· 

yumlar. 20,30: Ulusal yayım, 21~ İpolitow -
llvanovun popuriıi. 23,10: Pı.ıyqmlar. 23,15: 
Orkestra birliiile halk ıarluları. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,25: Piyano hirliiile tarkılar. 19,10: ltal· 

yanca ders. 19,40: Piyano a keman konse.,i. 
20,15: Konferans. 22: Spor. 22,20: Çincene 
orkestraaı, 23,10: Haberler. 23,30: Konferana. 
23,05: C.zhand. 

904 Khz. H A M B U R G, 332 m. 
19.30: Pli.k. 19,45: Tayuk yetiştirme. 19,55: 

Hava duyuıolar. 20: Enstrümantal dana . 
musikiai. 21: llk duyumla.-. 21,15: Genç nesil 
yayımı. 21,45: Alman Hallet musikisi. 22,30: 
Piyano konseri. 23: Son duyumlar. 23,25: Mu· 
sikili proıram araaı. 24: Gece musikisi. 

1031 Kh.. K O N I G S B E R C. 291 m. 
19,30: Romantik koro konseri. 19,SO: Eski 

piyano • keman sonatları. 20,.20: Sözler. 21: 
Duyumlar. 21,lS: Uluslar yayımı. 21,45: Ope
ra orkestraaı. 22,30: Luıauodan ltalyan Is. 
viçresinin tarkıla.-ı. 23: Duyumlar. 23,45: Ge
ce muaikisi. 

950 Khz. B R R S L A U, 316 m . 
20: Enstrümantal dans ha.-aları. 20,40: Ak· 

tüalite, duyumlar. 21,15: Gent nesil yayımı , 
21,45: Alman balet musikisi. 22130: İtalyan 
lisviçreainden naklen ıarkılar, 23: DuyumlAr. 
23,2~ Dana musikisi. 

574 Khz. STUTTCART (Mühlacker) 523 m. 
19,l~: Sözler. 19,30: RaclJ'O orkestrası, 

21: Duyumlar. 21,lSı Ulu•al J'"Y•m. 21,45: 
Mart. 22.30: 11Fraen a1l der Front" adlı akeç. 
23: Duyumlar, 23.30: Plya.n.o keman konseri, 
24: Aktam muaikiıl. t: Gece konseri . 2: Gece 
konıert 

Yarınki program 
1 S TAN BU Lı 
17.30: la.lulAp deralerl Onlvel'sitedeo nakil:. 

C.H.F. cenel ,.u:ıanı R.c:.ep Peker. 18,30:. 
Jimnastik • Bayan AzAde. 19,30: Muhtelif or· 
kestra ve se• mtıaikiai parçaları: plik. 19,30: 
Haberler. 19,40: Ga.vin kardeıler " mandotinat 
refakatile, 20: Sailık ve aoyaal yardım bakan·. 
lriı namına konlerans. (Profesör doktor lh· 
san HiJmi) - Cocuklarda sıda hıfzıssıhhası. 
20,30: Shüdyo aican orkeatraııo 21: Concacül· 
yan (le•orJ piyano ile. 21,20.J s.al' ltıaberl•r. 
21,30: Radyo orkeıtr.,.ı. 22t. Bar a 13. Raıim 
radyo caz ve tanıo orkestraaa. 

fıtıfthf9ı!Ql4ftl 
$ehirTiyatroSD 
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TEP.ES.AŞI 
ŞEHIR 

Tiyatrosunda 
:;.ece saat 20 de 
MUFETTIŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 

1607 
• 

t· ransız Tiyatroııunda 
::.ece saat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ekrem R~it. Besteli. 

yen: Cemal Retit. 
1784 

Teşekkür 
Zevcim Yusuf Akçoranrn bize ver· 

diği büyük acr münasebetiyle ona mu 
ha.bbet ve alaka gösteren değerli dost 
!arına ve evlat gibi sevdiği talebeleri
ne aonauz te,ekkürlerini gazetemiz 
vaııtasiyle bildirmenizi rica ederim. 

Selma Akçora 

göğüs veriyor değil de bir yunus 
gibi içine batıp çdrtı:ğı dalgaları 
farkebniyor zıanneder. Halbuki ce
saret göz göre göre ve bilerek an
layarak tehlikelere atılabilmek de
mektir ..• Evet evet •.• bu takacılar 
yunus balıklarının ceket ve panta
lon giyen, kırmızı kuşak takan ve 
aııa sıra insanlarla konuta-bilen bir 

-nevidirler. 
Hiç efendim, kestane kabuğu ka.. 

dar küçük ve hafif taka, parmak 
üstünde tatman bir vezir tabutu gi
bi dalgaların en sivri yerlerinde 
gidip gidip te birdenbire iki yük
sek dalga araamdaki bir bofluğa 
düterken, ve bu bofluğa düter düş
mez iki dalganın yağan sulan al
tına gömülürken güverte üstünde 
mangalda ekmek kızartıp üstüne 
tereyağı ~ürülür ve garip bir !laksa
ğan diliyle ağız kavgıuı yaparak 
bu havada bu sıcak sandoviç yenir 
mi? 

işte bu adamlar bu iti yapabili
yorlardı!. 

Fılokların hpsini sarnu,lar, bü
yük yelkeni üçüncü camadana in
dirmişlerdi. 

Uskuru bofta döndüren bir mo
tör sesi, palangaların makara de
liklerinde flüt çalan riizgara karı
şıyordu: 

- Pata pata pat pat! Pat pata-

Kendinize bu suali sorunuz: 
Bir uzvunuz bir yere ÇAıl>tığı veya 

burkulduğu anda hemen sevki tabii i· 
le o yeri uvmağa başlarsınz. Acaba 
niçin böyle yaptığu112ı bil yor musu • 
nu:z? Bunun mi.nasını pek az kimse -
ler bilir. O yeri uvarken kanın teha· 
cümüne ve bu suretle sancılanan ma
hallin etrafına fazla hararet tevlidi
ne sebeb olursunuz. Fakat DAiMi bir 
tedavi temin için o yeri yalnız uvmak 
kifayet etmez, batta bir mayi ile bi
le kafi değil . Çünkü, tebahhur eder. 
Mayiler harareti temadi ettirmezler. 
Ancak daimi bir tesir tahtında ika . 
me edilebilir. Allcock uaulünti tatbik 
ediniz: Ağrıyan mahalle delikli bir 
Allcıx:k yakısı koyunuz. lotirabınrz 
hararet teıirile del'hal sükun bulur. 
Allcock yakısını arzu ettiğiniz kadar 
zaman cilt Üzerinde bulundurabilirsi
niz. Hatta itinizden geri kalmağa bi
le lüzum yoktur. Siz, ~tin.izle metgul 
iken Allcıx:k yakm da sizin için çah
frT. Hararet tevlit etmelerı .... u ...... , ıe 
Atlcock yakıları bel ağrıları, ro -
matizma, nevralji, adale ıertliği, 
böbrek ıancılan ve soguk alırmhğını 
teskin ve tedavi eder. Bütün eczanea 
!erde 40 kuruta satılır. 

MUHIM: Taklitlerinden sakınmak 
için Kartal markalı ve kırmızı dair~li 
ALLCOCK yakılarrnı muairren isteyi
niz. (2924) 1617 

Sultanahmet birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: Davacı Rıza vekili avukat 
Abmet Arifin Suadiyede deniz kena· 
nnda merlıum Sadi köıkünde mukim 
Nefise, Esma, ve Musa aleyhlerine 
ikame eylediği izalei §Uyu davasının 
cari muhalıemeıinde: rnüddaaleybin fil. 
hal ıkametgMı!arı meçhul bulunduğu 
olıbapta mübaşir ve zabıta tarafından 
musaddak tebliğ ilmühaberi metruha -
tından anlaşılmıı ve yirmi gün müddet
le ilanen tebligat ifasına karar veril
m:ş olduğundan muhakeme günü olan 
11-4-935 perşembe günü saat 14 te 
mahkemeye gelng,leri veya bir vekil 
göncienneleri ve aksi takdirde muhake
menin gıyaplarında bakdacağı ilin olu· 
nur. (9514) 

lstanbul dördüncü icra memurlugun-
dan: Tamamlanna yeminli ehli vukuf 

' tarafından Kadıköyiinde eıki Osman 
.ağa yeni Raıim paıa mıahallesinde pi
yasa sokagında 1 N umeralr arsaya 1800 
lira ve yiıre ayni mahalde 3 nwnaralı ar
r-aaya 677 buçuk lira ve yine ayni ma
halde 5 numaralı arsaya 680 lira ve yi
·ne ayni mahalde 7 Nwneralı arsaya 
685 lira ve yine ayni mahalde Recai 
zade sokağında 9 numaralı onaya 540 
lira 'Ve yine ayni mahalde 11 Numeralr 
arsaya 547 buçuk lira ve yine ayni 
mahalde 13 numaralı arsaya 535 lira 
ve yiIM ayni mahal<le 15 numaralı ar
saya 525 lira ve yine ayni mahalde 
Piyasa sokağı arkası sokağında 33 numa 
ralı aroaya 705 lira ve ayni mahal
de Recaizade sokağında 25 numaralı 
araaya 6l lira kıymetler takdir edil
mit ve mez.kin- arsaların prtnameleri 
31-1-935 ırünlemeceıinden beri divan
hanede herkeae açık olup 6-3-935 gün· 
lemece&İnde yapılan birinci arttırmada 
hiç iıtekli çıkmadığından ikinci arttır
maya komılmuılardır. Arttırmaya gir -
mek için yüzde 7,5 teminat akçesi 
alınır. Binkmiş vergi, belediye resim
·leri vakıf icaresi müıteriye aittir. 
Arttırma 10-4-935 günlemecine rastla-

. yan çarıamba .günü dairemizde saat on 
dörtten on altıya kadar yapılacalıtR". 
Ustünde bırakma için gayri menkulle
re kesilen kıymetin yüzde 75 i bulmak 
fart olup akli halde 2280 numaralı ka· 
nuna tevfikan ıatrt ırünü •eri bırakıla
caktır. 1929 tarihli icra ve iflas kanu
nunun 119 uncu maddeıi mucibince 
ipotek sahibi alacalılılarla diğer ....... _ 
darlımn ve irtifalı hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddia
lanru müapit evraklarile birlikte ve 
yirmi gün içinde dairemize bildirmıe -
len lizımdır. Akıi halde hakları tapu 
'Iİ.cillerile sabit olmadıkça aatıı bedeli
nin paylaımasından hariç kalırlar. Da
ha genit bilgi edinmek ve krokileri 
.ırörmek iıtiyenlerin 34 - 3986 doıya 
numaraıile dairemize müracaatları ili.n 
olunur. (9505) 

pat! 
Ve ımini mini taka, bir yolcu.su 

ile bet gemicisini Kaııadenize yut
turma.mak için önüne çıkan dal
gaya kafa vuruyor, gövdesinden 
de yapı!lmdan da umulmaz bir da
yıanıkhkla parçalamnadaın, darma
dağın olmadan ilerleyebiliyordu. 

Kırımızı kuşa!klı adam herhalde 
epey yaman bir kaçakçı olacaktı. 
Zira ka,la göz arasında Nazmiyi 
kimseye göstıenneden bu takaya 
sOkuvermişti. Ve mutlaka, kaçak
çıların en yaman hMını da fU de
niz olacaktı. Zira kaçakçı taka 
eahilden üç mil kadar açılınca o 
sakin, o yokmut gibi duran, wt li
man deniz birdenbire köpürmU. 
ve bu ha.le gelmı.ti. 

Hava kararırken, gencin gözleri 
de adam akıllı kararmıştı. Az son
ııa batı döndü; midesi bulandı ve 
kula!k:larında bir uğultu belirir • 
ken dalgaları göremez ve riizgii
rm ıslıklarını ifitemez oldu: 

Takanın kıçındaki küçücük im.. 
mararun yatağına burun üstü ur.a
nıvermitti • 

- ~kim~ y~ mu b.ptaıı? 

Bu akşam ıEl...EK sınemasınd~ 
Jönprömyel!rin en güzeli GARY GRANT, Güzelle~ ~: 
ROSIT A MORENO tarafından Fran51zca sözlü olarak teııısıl 

AVLANAN GÖNÜL 
İnecelik - zevk ve neıe filmi dl 

b k . • •• 
Ayrıca: Haftanın en büyük muvaffakiyeti, er esın 

ve misilsiz bir rağbet ka :ı:anan 

T ANGOLİTA~ 
al ,am saat 8 45 de TANGOLITA, Sonra AVLA~ 

GÖNÜL· filmleri gösterilecektir 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi eril 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra ef1 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi iclare•i : Galatada Vnyon Hanında 

Acentaııı bulunmayan tehirlerde acenta aranmakta~ 
Telefon: 4.4887 +1608 ~ 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
UN YON S 1 G ORTA S 1 N A yaptı~ 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olaD 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırma~ 

Telefon : 4.4888. 16 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Gümüıhane Nafıa Başmühendisliğinde' 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşh~ne VilŞJ'~ 

Trabzon - Erzurum yolunun 1 78 t 500 ve 197 + O' 
21 7 t 000 inci kilometrelerinde açıklıkları 2x 1 O ve 3'JC. J 
metre olan Ostok, Bayburt, Maden köprüleri inşaatı ır· 
rülerin keşif bedeli 26346 lira 98 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A - Eksiltme şartnamesi " 
B - Mukavele projesi 
C _ Nafia işleri şeraiti umumiyesi, dmir 
D - T esviyei turabiye, şose ve kagir inşaata ... 

şartname, 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli, 
G - Proje. "'ıJı! 
İsteyenler bunları 130 kuruş bedel mukabilinde I" 

Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünden ve Gümüşha:ıo 
fia Başmühendisliğinden alabilirler. Ve İstanbul, 'fra 
zurum Başmühendisliklerinde mütalea edebilirler.. .. 1 

3 - Eksiltme 17 -4-935 tarihinde Çarşamba giı!'~ tJ 
de GümüşhanedefVilayet hükumet konağında Mecli•' 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Ur• 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1976 

11 
vakkat teminat vermesi, bundan başka ticaret odaslll 
olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazıındıJje 

6 - Teklif mekt~pları yuka~ıd~ üçüncü ~ad t ıı·· 
saatten bir saat evvelıne kadar Gumuşhane Vılaye ıJ 
konağında idare meclisi odasında eksiltme komis>'.?.,det 

. ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile god r 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka 

11 

olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıJ..ııtıt ( 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmeı· 

- Hepıi bu kadar mı? 
- ., . . 
- Krrın fU kamara kapısını 1 

Anahtarını b.ybetıni"tIDiıı.. &ende 
varım öyle budala göz? 

Çok kalın bir sea çdk kaba bir 
dille avaz avaz bağınyorou. Öyle 
hakim ve tepeden inme bir haykı
rr~ı ki bu eaksağan dilile azgın 
~rv.denize ferman okuyan kap
tan bile yelkenleri suya indirmit
ti • 

Ama hakikaten suya inmitti bu 
yelkenliler ••• 

Tekmelenerek, baltalanarak, 
dipçiklenerek ıkamara kapıaını ac;
tı1idarı z·aman Nazminin gözlerine 
ilk ili,en teY• güverteye uzanıp 
sancak küı>ettesinden sarkarak 
denizi yalayan büyü'k yelken oldu. 
Bu yelken Bumbaya ancak bir İp
le bağlı kalmıttı. 

- Çrk dıtarıya ! Hani kimse 
yoktu .burada? •. 

Ceketi ·beyaz ketenden ve külot 
pantalonu haki gabardinden bir 1 
üniforma giymif, beyaz şapkası
nın kırmızı tiridi üstünde dört ta
ne yıldız takılı bir adam, bir elini 
palaya benzer bir kılıcın kabzası
na dayaınıf, öbür eLindeki kamçı 
yı sallayarak konutuyordu. . 

Nazmi güverteye çtkınca .dcız 

.~ ~ 

on ,.i!ahh adamın. ee~ Jİ 
· ·ıeı ne aramad·an gemıcı 

dilkleııini gördü. 
- Kimain sen 1 ~ 
Kamçılı adam kati 

yaklatıyordu. Oüd<tü: 
seıı-" - Ben mi? şey ... 

kekeliyerek geriledi -::O ı. 
- Sen .. ııen .. teY·· 

tin ııen? ,,_ıı" 
Herif alay ediyord~ ~ 

tt . 
saniyeye artan hayre ~ 
suratım kim bilir ne ,.ı lı'' 
sokmuttu lci ağız do~ 
kaha savurdu. Sonra· 

1 
ı 

ofl"· 
- Burası BulgarY• ııııı·· 

bağırdı - haydi bt;,. ge 
sahile de ne domuı u 
ıi anlayalım. 

b'r 
Kül rengi boy~lı. l1'İ ,il 

kaya rampa etmıftl• ~~ 
1" !il' 1 t dam Nazmi ve aı ! 

ler. İki dakika son~lııP 
gitmek niyetile ine 1ıtırl'ı 
lan genç, Burgaı rı JJıı.111'. 
raya ayak basıyordU1• g 

"b" a ıP meni olduğu gı 1 yşJI 
ri için boğazı tutama .. 
gar sahillerine dutıtttl 

Bulg ya .. Bulgar··· (8 



' 

~on vaziyet 
Nedir? 

(Başı 1 inci sayfada) 
müzakerelere isteyerek girişeceklerini 
yazmaktadır. 

Müttefikler &ilahları bırakma üze • 
rinde:..i taahhütleri ihlal ettiklerinden, 
Almanya bundan icap eden neticeleri 
istihraç etmiıtir, 

Şimdi, vaziyet aarihtir. Büyiik dev· 
!etler hukuk müaavab daireainde mü • 
zakerelere ıririıebileceklerdir. 

Bulgarutan ve Macarutan Al
manyayı taklit edeme:z:ler 
BUKREŞ, 19 (A.A.) - Almanya· 

ıun aon kararı bütün gazetelerde heye
canlı mütalea ve tehirlere yol açmıt· 

tır. 
Unvenul gazete&i. eliyor ki: 
« Bu karar, heyecan uyandıracak 

ma'.hiyette olmakla beraber, iyi malı'.'ı • 
,_t almakta olan mahafili hiç bir veç· 
bile hapete dütürmemiıtir. Maama· 
Eilı cüretkarane bir itiraftır. Avrupa 
diplomasisi 1imdi açık bir vaziyet kar
tııında !.ulunuyor. 

Bununla beraber ıu ciheti tasn'Jı 
etınek iateriz ki Almanyanın hareketi, 
muahedeler ahkiimı mucibince silahla· 
rını tahdit mecburiyetinde bulunan 
diğer memleketleri ayni yolu talcibe 
teıvik edecek bir miaal teıkil etmemeli• 
dir. Ne küçük anlaıma, ne de Balkan 
ulaıması, Macat"atanın ve yahut Bul· 
garistanın Almanyanın hareketini miıal 
olarak göstererek ve bunu bahane itti· 
haz ederek yeniden silahlanmak ve mua
hedeler ahkamını ihliıl etmek iddiasına 
kalkıtabilmelerini kabul etıniyecektir. 

Yan resmi lndependence Roumaine 
diyor ki: 

Bazı kimseler, Alman yanın bu hare· 
ket1nc eski müttefiklerinin imtisal et • 
meleri ihtimalinden endiıe etmektedir • 
ler. Bu zevat, şunu nazarı itibara alma
lıdırlar ki, küçük anlaıma ile Balkan 
anlaşması müıterek menfaatlerini mü -
dafaa için her zamandan ziyade müteaa· 
nittirler ve Trianon ve Neuilly muahe 
delerinin Versay muahedeai gibi parça· 
lanmasına asla müsamaha etmiyecekler· 
dir. 

Bundan sonra arazi iddiaları 
başlıyacak 

MOSKOV A, 19 (A.A.) - Komü· 
niıt &rkanın organı, Pravda gazeteıi: 
Hitlerin öç almağa hazırlanmakta ol· 
duğu meydandadır. dedikten sonra, 
Almanyanın ıiddet politikasının bun· 
dan böyle arazi iddialarını tazeliye
ceğini yazıyor. Jyi haber alan maha
fil, itilafcuyane davranıldığı takdirde, 
bunun Almanya tarafından yeni bir 
teıvik adeddilmesinden korkuyorlar. 
Bu ma.hafil, garb devletlerinin Al • 
manyaya karşı tiddetli tedbirlel' alma 
!arını müaaid bir nazarla telakki ede· 
cekler ve Sovyet hükiimeti de, Ver · 
.ay muahedeıini imzalamamıt olmak 
itibarile, vaziyetinin müsaadeıi daire 
sinde bu tedbirlere iıtirak eyliye :ek. 
tir. 

Fransız gazeteleri gevşek 
davranıldığı fikrinde 

PARIS, 19 (A.A.) - Matbuatın 
acı acı tesbit ettiği iki hakikat ıun· 
dan ibaret kalıyor: Veraay muahede· 
ıine vukubulan tecavüz kartııında müt 
terek ve ehemmiyetli hiç hir itiraz aer 
dedilm«01İ§ ve lngiltere de tahammül 
göstermiıtir. 

(Jurnal) diyor ki: Fra.nsanın niye· 
ti müıterek bir protestoda bulunduk· 
tan sonra, Londra, Parla ve Roma •· 
raıında.ı hi.di&enin avakıbini eörüşmek 
ve icabında uluılar kurumuna bat 
vurmaktı. Sir John Simonun seyahati, 
önceden Fransa ve lngiltere arasın .. 
da kararlaştırılan tartlara tamamile 
a.ıd bir tarzda vukubuluyor.,, 

Echo de Paris de diyor ki: 
Figaro gazetesi, emrivaki dolayı • 

aiyle hadise alan yeni vaziyet hakkın 
da, Fransa ile müdavelei efkar edil· 
meden, Bertin seyahati karannda IS· 

rar edilmesini hayretle telakki edi • 
yor. 

Populair de diyor kiı 
• lngiliz Hariciye nazırının Berline 
giditi, Almanya tealihatının meşnıti • 
yetini taıdik demek olacaktır.0 
Tek başına muahede bozulamaz 

ROMA, 19 (A.A.) - Giornale d'· 
ltalia, ltalyanın muahedelerin ebedi 
olduğu kaidesine mıthalif olduğunu 
söylemekte, fakat ayni zamanda bu 
mu&hedelerin yekcihet olarak yeni • 
den gözden geçirilmesi ve bozulmaıı 
huauauna da muarız bulunmaktadır. 

Ormanlarda gizli silah 
labrikalan 

LONDRA. 19 (A.A.) - lngiltere 
telaiz telefon ıirketinin harici sıyasa 
mütahasam Bay Voigt, Alman tesliha 
tının gizli cepheleri hakkında bir ta
kım ifıaatta bulunmuıtur. Bu zatın he 
yanatına nazaran, ormanlar arasında 
gizli fabrikalar bulunmakta, yeni yeni 
kıtla ve istihkamlar inıa edilmekte ve 
sahil m"hafza tertibatına hararetle de 
vam olunmaktadır. Her devletin bazı 
aıkeri estarı vardır. Ancak, Almanya 
da bütö.n müdafaa teşkilatı earar perde 
aile örtülüdür.,, 

lngiltere görüftükten sonra mı 
karar verecek? 

VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - in • 
giltere, Almanyanın aon kararı hak • 
kında henüz Amerika Hariciye bakan 
lıiının noktai nazarını sormamı§tır. 
Zannedildiğine göre Sir Con Saymen 
ile Bay Hitler araaındaki görüıme • 
nin neticesine jntizaren şimdilik in .. 
siltere tarafından reamen bir le.şeb -
buat bulunulınıyarak yalnız tifahi ıö 
riıtm ler yapılacaktır. 

Harp olursa 
BERLIN, 19 (A.A.) - Döyçver a· 

dmdaki aıkeri mecmua, Almanyanın 
harb vukuunda i._.eıi meaeleaini ehem 
miyetle mevzuu bah&ederek henüz İş
lenmiyen 50,000 kilometre murabba· 
lık arazinin nadazlanıp ekilmesini ve 
büyük çiftliklerin takaim edilmesini 
tavsiye ediyor 

Londrada 11örü,,...,er 
LONDRA, 19 (AA.) -- Sir Con 

Yunan harb divanı 
Muhakemeye 
Başladı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
bi Moskovidlı, nıuhalif fırka liderle • 
rinden Milonaı, Kafandaris, Papa · 
nastuiou ve daha birçok aiyaıi ve aı· 
keri kimselerin isimleri vardır. ikin • 
ci listede Venizelosun Maliye Nazırı 
olup bu defa Giridden beraber kaçan 
Moriain de ismi vardır. 

Kafandaris bulundu 
ATINA, 19 (Milliyet) - Muhalif 

parti liderlerinden Kafandaris isya· 
nın ilk günündenberi aranmakta ol · 
duğu halde bulunmamıftı. Dün ken· 
diai Dahiliye Bakanlığına hükumetın 
emrine hazır olduğunu bildirmittir. 
Fakat ağır halde hasta olduğundan 
iyileıinceye kadar oturduğu evde kal· 
masına müsaade edilmiıtir. 
V eni:ı;elos gıyaben muhakeme edilecek 

ATINA, 19 (Milliyet) - Venizelo
aun Atina Divanı Harbinde gıyaben 
muhakemeıi yapılacağı bugün tebliğ 
edilmiıtir. 

Kafandarn meydana pktı 
ATINA, 19 (A.A.) - hyanın ba· 

ıındanberi ortadan kaybolan muhale· 
fet lireri. Kafandaris, hasta olduğunu 
ve hükUmetin emrine imade bulun • 
duğunu bildirmiştir. 

Haliçteki son Yunan 
vapuru da iade edi'iycr 

Yun&n hükUmetinin iltiması Üzerİ· 
ne hareketine müsaade edilmiyerek li 
manımızda alıkonulan N afaika İsmin 
deki gaz gemisini Pireye götürmek Ü~ 
zere 23 Yunanlı kaptan ve taifenin bu 
gün ıehrimize. gelmele~ beklenm~k · 
tedir. Bu takdırde, Venızelosun oglu· 
na ait olan gemi, yarın Haliçten çı -
karılacaktır. Verilen bir habere gÖ • 
re Karadeniz limanlarında alıkonul· 
m~§ vaziyette bulunan daha dört Yu· 
nan gemisinin ayni şekilde iadesi için 
Yunan hükumeti diğer devletler nez· 
dinde de teıebbüslerde bulunmuştur. 

Saymen lngilterenin Paria büyük el • 
çisini ve sonra da Fran~a~ın Londra 
büyük elçisini kabul etmıttır. 

Almanya ile Uluslar derneğı 
LONDRA, 19 (A.A.) - Dün Bay 

Fon Nöyrat ile Bay Filips araaında 
Berlinde yapılan mülakatta Almanya· 
nın uluslar derneğine dönmesi mese · 
lesine temas edildiği bildirilmektedir. 

Bu kanunun yegi.ne tesiri, büyük 
bir kısmı ordularının teşkilat ve kuv
vetlerini kanunla teabit etmiı olan di· 
ğer devletlerle bundan höy le mü~ ... a vi 
vaziyette müzakerede bulunmaklı,ıı • 
mrz flla<-:aktır. Esasen bu kanun yalnız 
Verıay muahedeıinin beşinci faılırun 
tebdili ile alakadardır ki, bu kısım da, 
diğer memleketler ailihsızlanma hak 
kındaki hükümlere riayet etmemiş ol· 
dukları için, artık bizi kayıt altında. 
bulundurmamaktadır . ., 
Almanya maslahatgü:ı;arı ne diyor? 

ANKARA, 19 (A.A.) - Almanya 
maalahatgüzarı Anadolu Ajansına a· 
ıağıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

Mecburi askerlik hizmeti ve •ulh 
zamanında 12 kolordu, yani, 36 fır • 
kalık bir ordunun teıkili hakkındaki 
kanun, Fransada iki sene askerlik hiz 
metinin kabulüne bir cevab tetkil et
miıtir. Bu hadise üzerine lngiliz A • 
vam kamarasındaki müzakereler es -
nasında mevzuu bahsolduğu gibi, di· 
ğer memleketler tealihatının arttırıl • 
ması neticeıi olarak Verıay muahe -
desini imza etmit olan devletlerin ta
ahhüd etmit oldukları umumi ailahsız 
]anmanın v&ki olmayacağı aıikir bir 
aurette sabit olmuştur. 

Bundan baıka, lngiltere ve Fran • 
aa, muhtelif veailelerle, bizi Almanya 
nın derpi§ ettiği silahlanma tedbirle
ri hakkında aleni beyanatta bulun · 
maya davet etmiılerdir. Fransa, in · 
giltere, ltalya ve Lehistan büyük el • 
çilerine cumartesi günü Ba.y Hitler ta 
rafından Hariciye Bakanı hazır olduğu 
halde, bu husuata malumat verilmi~ • 
tir. 

Teslihat hakkındaki kanun, teali· 
hata ve buna müteallik siyasal meaele 
lere mütedair müzakerelerden imli -
na ettiğimiz manaııru aıla tazammün 
etmemektedir. 

Tan ne diyor ? 
PARIS, 19 (A.A.) - Havu Ajan

sı bildiriyor: Tan gazetesi yazıyor: 
Silahsızlanma konferansı ihzari ko • 
misyonunun 1930 kanunuevvelinde Ce 
nevrede neıredilen raporunda asker • 
tik hizmeti müddetine dair olan. bir 
faslında, aon harbden tevellüt eden 
doğwn azalmaaının kura usulü mev -
cud olan bazı menıleketlerde intaç e
debileceği mahzurlara karı• gelmek i· 
çin istiana kabul edilmit olduğunu bil 
dirilmektedir. 

Gazete, Renin öbür tarafında mec· 
huri askerliğin tekrar tesisini Fransa
da boıluk göateren senelerde iki se • 
ne hizmet müddetinin kabulüne kar· 
tılık olarak gösterenlere bu suretle ce
vab verdi\ı:ten sonra, bu istisnanın Al
man azası da dahil olmak üzere itti • 
fakla kabul edilmiı olduğunu bildir · 
mektedir. 

LONDRA, 19 (A.A.) - Sir Say· 
men ltalya bilyük elçisini kabul et -
mittir. Sovyetler Birliği büyük elçisi 
Bay Mac Donald ile görütmüıtür. 

.. -·-------'" Münderecahmızın çok
luğundan hafta'ık rad
yo programımızı ve ha
berlerini yarına bırak
tık. Sayın okur:arım1z

dnn öziir di' eriz 
' 
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Bay M'uammer ı T erkos mu haklı 
Eriş'in gazetemize Halk mı? 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) '· 
uliyetli bir hizmeti muvaffakıyetle ba 
ıarmağa b&§lamı§tır. Bu auretle Bay 
Eriıin bu defa umum müdürlüğe asa· 
leten tayini, çalıtkanlığının ve terle· 
miz ahlakının çok haklı bir mükafatı. 
dır. Bu tayininden dolayı kendilerini 
tebrik eder ve candan muvaffakıyet· 
lerini dileriz. 

Dün bir muharririmiz Bay Eriıle 
göriitmüş ve kendiıine iş Bankasının 
memleket dahilinde yeni şubeler açıp 
açmıyacağını aormuftur. Bay Erit de· 
mittir ki: 

- Şimdilik böyle bir karanmı:ı; yalı 
tur. Ancak hariçte bulunan ıubeleri· 
mizin rJerdiği neticeler Türk malını a
lôkadar eden diğer merkezlerde yeni 
küçük ıubeler açmak için bize ceaaret 
11er.mekted"rr. Bunu tetkik ediyoruz. 
Tetkikatımı:ı;ın neticesi müabet çıkar· 
sa bir karara varacağız. 

Bay Erit. banka heyeti umumiyesl
nin 24 Martta toplanacağını bildirmit 
ve Iatanbuldaki §İ§e fabrikasının ge
lecek haziranda §İte imaline baılaya• 
cağını ıöylemiıtiı·. 

Bayram tatilini latanbulda geçiren 
Bay Muammer Eriı, dün akıamki tren 
le Ankaraya hareket etmiştir. 

Mahmud Muhtar 
Pş. nın ö:ümü 

(Ba'!l 1 inci sahifede) 
Balkan muharebesine İ§tİrik etmiş, 
Çatalcada yaralanmıştı. 

Uzun zaman Berlin elçiliğinde bu· 
lunan ve harbi umumi kabinelerinde 
de vazife alan Mahmut Mu'htar Paşa 
uzun senelerdenberi mem!eketimizi tf.r
ketmiı, bahriye nazırlığı esnasındaki 
bazı iliıiklerinden dolayı buradaki em· 
takine mıahkeme kararile haciz kon· 
muştu. 

Mısır kralı Fuat Hazretlerinin 
hemşireleri prenıeı ile evli bulunan 
Mahmut Muhtar Paşanın ölümü Kahi
rede ve aarayı kralide büyük bir tees
sür uyandırmıştır. 

Napolide 
NAPOLI, 19 (A.A.) - Türkiyenin 

sabık Berlin büyük elçisi General 
Mahmud Muhtann cenazesi bugün 
Napoliye çıkarılmııtır. lakenderiyeden 
vapura binen sabık elçi yolda ölmÜ§• 
tür. 

Ankarada neler 
Görüşüimüş? 

(Başı 1 inci sahifede) 
bu şahitlerden: 

- 17 ağustoa 932 tarihli encümen 
içtimaında telefon tirketi umuaı müdii· 
rü Ouglaı Vataonun Ankaradakl' teıeb
büıleri hakkında ne gibi izahat -cdi· 
ğinin, o zaman umum müdii{ olan Bay 
Fahri ile temaalan hakkında ne'ler ııöy· 
lediğinin, telgraf iperi müdürü Bay 
Ihsan Cemalden ne suretle babaetıi· 
ğinin •orulmaaı isteniliyordu. 

Şahitlerden Bay Hanaeı, Bay An· 
der&c>n ve Bay lliyasko Nikola tercil • 
man vasıtaaile dinlenmişlerdir. 

Bunlardan Bay Hanaeı demitıir 
ki: 

- Vahon Ankaradan geldikten aon· 
ra oradaki temaaları ve tetebbü•leri 
hakkında o günkü içtimada bize İza· 
hat verdi ve poıta, telgraf idaresile 
vaki olan temaslardan ha11l ettiği 
intibaları anlattı. Ancak aradan üç ıe
neye yakın bir zaman geçmi1tir 

Bunlan bugün hatırlam~ imkan 
yoktur Maamafih bütün bunlar o gÜn• 
ıkü içtima mazbatasında vardır. Yalnız 
hatırımda kalan tudur: 

« Vat.on Ankarada Bay Fahriyi 
gördüğünü, münakaıa ettiklerini, ı~r. • 
ketin tekliflerini kabul ettirmek ıçın 
çok rnüıkülat çektiğini ve &ıy Fahrile 
konuşmalarının tamamen huıu'Si mahi
yette kaldığını ııöylemiıti. B. Ihsan Ce
malden bahsetmemi§, onun iımi Avnı
paya aeya'bat yapacağı hakkındaki mü
bıı.hase eanaıında geçmiıti. 

Banker Bay llyaako da a§&ğı yuka· 
n ayni ıekilde ifade verm.iı ve demit· 
tİT ki: 

- O günkü içtimada Vatoon bize 
poata ve telgraf idaresi~ ve umumi 
müdür Bay Fahrile yaptığı temaalan 
anlattıktan aonra umumi müdürlük ile 
~rket arasında mevcut ihtilafın ıurayi 
..ıevlete havale edilmesini Bay Fahriden 
rica ettiğini bildirdi, Bay Ihsan Cana· 
!in adı ıreçınedi. ., 

E111ri şurayi devlet mat;,. dlliresi 
reisi Bay Nuri de o günkü içtimada 
Bay Vatoonun Maliye V ekfiletinin al
tın eaaaını K'abul etmediiiini ve: 

- Ben bunu hakS. buldum, itin 
Baıvekiılete havalesini. is!edim ve . ~e: 
sele ıBaıvek:alete arzedildı, dedıgını 
hatırladığını söylemiştir •. 

Dijier ıahitler de bu §"kilde ifade 
vermitl<ırdir. Mahkeme, iatinıılbe evra• 
kının ve ıahitlerin ifadelerinin yerine 
gönderilmesine ıkarar venniıtir. 
-------· 
roLı&r• 

Kaçak mı? 
Dün limanımızdan Marsilyaya ha· 

re ket eden T eofil Gotye vapuru çal
gıcılarından Marsilyalı Bay F onten'in 
üzerinde gümrük muhafaza memurla 
rı tarafından arama yapılmış, kıymet
li ipekli kuma§ bulunmuıtur. Tahki
kat netic... : ,,,a~ı aldığı iddiasi· 
le şalon iaminde diğer bir auçlu daha 
yakalanmı§ ve her ikiai hakkında ta
kibata başlanmııtır. 

lziııs . z p ra toplıyanlar 
Sirkecide Demirkapıda Musevi ev· 

]erinden Musevi fakirleri namına, izin 
almaksızın para topladıkları. görUlen 
Avram, Baruh Behar yakalanmıı ve . 

(Başı 1 inci sahifede) 
kos) un bağlı olduğu lstanbul be· 
lediyesinin sabık azasından avu · 
kat Bay Nazmi Nuridir. 

Bay Nazmi Nurinin fikrile, ken
disine sorduğumuz sualleri aşağı· 
ya yazıyoruz: 

l - Terkos Şirketi kurulurken 
yani 1889 tarihinde yapılıp bu §ir
ketin lstanbul belediyesine intikali 
üzerine aynen onun üzerine geç -
miş olan "abonelerle idare arasrn
daki mukavele,,nin 4 üncü ma:J. 
desinde: 

(Şayet sarfolunan su abone se -
nedinde muayyen miktarı yevmisi 
bilhesap, bir seneye isabet ed,~n 
mecmu miktarı tecavüz ederse 
belher metre mikabı fazlasının 
bedelini tarifedeki fiat üzerinden 
derhal ödemeğe abone mecbur tu
tulacaktır) deniliyor. Bu sarahate 
nazaran terkos idaresi henüz se
nelik asgari su miktarım bitirme
miş bir aboneden senelik asgari 
miktara değil de üç aylık taksitler 
ile birlikte fazla su bedeli alabilir 
mi? 

11 - Terkos idaresinin bu mu
kavele harici olarak istediği üç ay
lık fazla su bedelini vermeyen bir 
abonenin suyunu kesmesi halinde 
idareye ne gibi mes'uliyet/er dü • 
şer? 

Bay N'.fzmi Nuri ne diror? 
I - Bu madde abone sarfını 

taahhüt ettiği miktardan fazla su 
sarfederse tirketin bu fazla mikta· 
rın bedelini alacağını gösterir. 
Ancak su, aboneye verildiği za. 
man para almak idareniJ hakkı ol-
muttur. Binaenaleyh idare bu 
parayi almakta muhtardır. 

Çünkü idare suyu verdiği za· 
man, parasını almağa hak kazan· 
mıttır. Abonenin halcl<ı o dakika 
için metkfık bir haldedir. Daha ne 
kadar su sarfedeceği belli değil
dir. Fakat sene sonunda vaziyet 
muvazene ve muhasebe edilirse 
çıkan neticeye göre hareket etmek 
icap eder. Yani abone ilk taksit
te fazla su sarfetmişlıir. Ve bu faz. 
!alığın parasını vermiıttir. Fakat 
müteakip taksitlerde az sarfet
miftir. Fakat taahhü ettiği tak
•it bedelini ödemiftir. 

Bu vaziyette sene sonunda 
az su sarfetmiş ve çok para ver· 
mit oluyor. Şu halde abone bu ver
diği fazla parayi sular idaresin • 
den istemekte haklıdır. Ve bu hak 
ikmı U.tediği zaman kimse bir fey 
söyliyeınez. 

il - Tak.iti ödemiyen abone
nin suyu kesildiği gibi fazla üç 
aylık su bedelini ödemiyen abone
nin de suyq kesilebilir. 

(Yarrn püksek iktisat mektebi 
hukuk profesi!ril avukat Bay Mek
ki Hikmetin anketimize verdiği 
cevapları neşredeceğiz.) 

SPOR 

Dünkü maç 
Milli Türk Talebe Birliği takımı ile 

kal'flla§mak Üzere ıehrimize gelen An 
kara Ziraat enstitüsü takımı dün kar 
ıılaşmı,tır. Birinci devrede talebe Bir
liği takımının daha faik bir oyun oy• 
nadığı görülüyordu. Sol iç Enverin gÜ· 
zel vunıfu ile iki sayı çıkarrak birin· 
ci devreden 2 · O galib çıktılar. 

Anka.ralılar ikinci devrede daha 
canlı oynadılar. Talebe birliği takımı· 
nın daha üstün oynamasına rağmen, 
Ankaralılar daha çok fa.zla gol fır.atı 
elde ettikleri görülüyordu. Devı·enin 
sonuna doğnı talebe birliğ takımın • 
da bir topluluk görülmeğe ba,ladı. 
Bunun semereıl olarak Namığın paaı 
ile Nazım üçüncü golü y-.ptı. Maç Ta· 
lehe Birliği takımımn 3 • O galebesiy
le bitti. 

Gümrükler ve inhisarlar 
Bakanı 

Bayramı geçirmek için latanbula 
gelmiı olan Gümrük1er ve lnhiaarlar 
Bakanı Bay Rana Tarhan bu aktam 
Ankaraya dönecektir. 

YENi NE.SRIYA1 

Notlu kanunu medeni 
Mufaaaal notlu kanunu medeninin 

altında kanunu medeni ile borçlar, 
ticaret, kanunlarında, aliılı:a ve irtibatı 
olan maddeler yazılıdır. htanbul lnki • 
lap kitaphaneai tarafından neıredilmit· 
tir. Tavıiye ederiz. 

topladıkları 340 kuru§ geriye alınmıı· 
tır. 

Camları kıran sabıkalı - Aba • 
noz sokağında 38 numaralı evsahibi 
Saniye polise müracaat ederek sabıkalı 
Tahsin tarafından camlarının kırıldı
ğım ııöylemittir. Suçlu yaklanmıştır. 

Ayağınuan .}'Qralanan kadın -
Dün gece Kalyoncuda oturan Bayan 
Kerime poliıe müracaat etmiş ve ay
ni evde oturan Mehmed tarafından 
bıçakla sol ayağından yaralandığını 
söylemiştir. Mehmed yakalanmııtır. 

. - ' - - . ' 

-~ -~ --

Yüks k Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundanı 

Elektro • Mekanik laboratuvarı için su soğutma tertibatı 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuş ve ek -
siltme günü 28-3-935 saat ı4 de olarak tayin edilmiştir. Tah· 
min bedeli (930) ve birinci pey parası (70) liradır. İsteklile • 
rin şartnamesini görmek için her gÜn komisyona müracaatla 
rı ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün ve saatten ev -
vel birinci peyıerini mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. 

(ı248) 1895 

~ EVKAF MUDlR!YETI TL 
, _____________________ , 

NLARI 

Bursada Yıldırım Camiinin 995 lira 70 kuruş keşif bedeli 
olan şerefeden itibaren yıkılmış minaresinin inşaatiyle minare 
nin yıkıldığı zaman tahrip etmiş olduğu cami kubbesinin tami 
ratı umumi ve fenni şartnamelerine göre 7 -3-935 gününden 
itibaren açık eksiltmeye çıkarılmış olup ihalesi 31-3-935 Pa -
zar giinü saat ıs de Bursa Evkaf İdaresinde yapılacaktır. Fen 
ni şartnamesini görmek ve almak isteyenler Bursa Evkaf mü 
diriyetiyle İstanbul Evkaf hey' eti fenniyesinden parasız ola· 
rak alabilirler. Muvakkat teminat miktarı 75 liradır. Bu eksilt
meye gireceklerin minare İnşasını bilir ve yapmış mütehassıs 
olması meşrut olduğundan bu gibi işleri yapmağa iktidarı oldu 
ğunu yaptığı ese ile ve malıimatiyle isbat ettiğini gösterir Bur 
sa Nafia Başmühendisiyle İstanbul Evkaf hey'eti fenniyesin • 
den ilan tarihinden sonra alınmış musaddak vesika getirme • 
leri şarttır. Bu şeraiti haiz isteklilerin eksiltme gÜnÜ Bursa Ev 
kaf Müdiriyetinde bulunmaları ilan olunur. (ı341) 

Yiiksek Mühendis Mektebi Arttır. 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Aletlerin ismi Teminatı Muhammen Eksiltme tarihi 
ve saati Bedeli 

Motörlü perdaht takı - 49 6SO 25-3-93S ı4 
mı ve saıre 

Elektrik mikron teli gü 54 
müş lehimi ve saire 
Makina süratini ölç· 27 
mek için stroboskop 

850 

360 

25 '' ,, ı4,30 

25 '' '' 
ıs 

Kanalizasyon ı9 2SO 25 ,. ,, 15,30 
Mektep laboratuvarı için yukarıda yazılı alat ve saire a • 

çık eksiltmeye konulmuştur. İstiyenlerin şartnamelerini gör· 
mek üzere her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve 
saatte vaktinden evvel teminatlarını yatırrp komisyona gelme 
leri ilan olunur. (ı251) ı897 

Sıhhat ve içtimai Muav.enet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umu 

Müdürlüğünden: 
Muhafız kaptan ve gemiciler için 160 taknn nümunesi Ü· 

zerine ve kasketleriyle beraber yerli malı yazlık elbise yapbrı· 
lacaktır. 

A - Tahmin bedeli bir takım için 72S kuruıtur. 
8-Şartnamesi Ankarada Hudud ve Sahiller Sıhhat U • 

mum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği ile lstanbul Limanı Sa 
hil Sıhhiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 

C- Eksiltme 3ı Mart 935 tarihinde Pazar günü saat on 
dörtte Gala tada Kara Mustafa Paşa sokağında lıtanbul Lima
nı Sahil Sıhhiye Merkezi binasındaki komisyonda acık eksilt· 
me suretiyle yapılacaktır. 

O-Teminatı muvakkate mikdarı 88 liradır. 
E - isteklilerin terzi ve ehil olduklarına dair ticaret oda· 

sından bu davet tarihinden sonrı. ahnınq bir vesika aranıla -
caktır. 

F - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeye baıla
dığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarmı yatırmış olmaları 
şarttır. (ı2S3) 19~5 

htanbul ikinci icra memurluğun· 
dan: Haczen paraya çevrilmeaine ka
rar veri.len ve yeminli ehli vukuf tara
fından tamamına sekiz yüz yirmi bet 
lira kıymet takdir olunan Kumkapıda 
Niıancı mahallesinin Havuzlu Mescit 
camii namı diğer Ula Hüseyinpaıa 
~kağında eıki 7, 5 yeni 7 No. lu hah· 
çeli bir evin tamamı açık arttırmaya kon 
muı olup 22~35 pazarteıi günü S. 14 
ten 16 ya kadar dairemizde açık uttır· 
ma suretile satılacaktır. Arttırma 
bedeli kıymeti mubammenenin yüzde 
yetmit beşini bulduğu ve kaydında ya· 
zılı ipotek bedeline dahi yettiği takdir
de mezkUT gayri menkul alıcısı Üzerine 
ihale olunacaktır. Aksi takdirde ıon art
tırarun antı yerinde kalmak üzere art
brma on bet gün müddet uzatılarak 
7.5.935 arıh günü ıaat 14 ten 16 ya ka· 
dar yine dairemizde yapılacak olan a· 
çık arttırmasında dahi arttınr.fa bedeli 
takdir edilen kıymetin yüzde yetınit 
betini bulmadığı ve yukarıda yazılı ol· 
duğu veçhile ipotek bedelini itfa eyle
mediği surette ıatıı 2280 numaralı 

kanun ahkamına tevfikan ıreri bırakı • 
lacaktır. Arttırmaya girmek iıtiyenle • 
rin mezkur gayri menkulün krymeti 
mukaddereainin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçeai veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu vermele
ri laznndır. Haklan tapuya yazılı ol • 
mıyan İpotekli alacaklılarla diğer alaka
darların, ve irtifak hakkı aahiplerinin 
bu haklarını ve h.uataıile faiz ve maıa .. 
rife dair olan iddialarını ilan tarihin • 
den itibaren yirmi gün zarfında daire -
mize bildirmelidirler. Aksi halde hakla
rı tapuya yazılı olmıyanlar aatış bede· 
linin paylaımasına giremezler. Birikmit 
bina vergisi, vakııf icarea.i, tanzifiye 

ve tenviriye rüaumu bor-çlııya aittir. 
Daha çok maluırıı.t almak istiyenlerin 
9:J4 • 8064 No. lıı dosya11na müra<:aat· 

1 iş ve İşçi 1 
--~ Milliyet bu riitundcı İf ile iıçi Wi· 

yenlere ta11cıaut ediyor. lı v. iıri 
İ•tiyenler bir mektupla lı büro • 
mu;ı;a müracaat etmelidirl•r. 

lıci arayanlar 
Mükemmel İngilizce, franaızca, 

türkçe ve muhasebe bilen tercümeye 
muktedir bir genç ehven teraitle İf &· 

nyor. Milliyet (Franaızca) rumıızuna 

müracaat. 

Deniz yolları 
iSLETMESi 

A-.t~ ı Kanlr.öy KöJlribııtı 
Tel 42362 - Sirkeci Miibiirdaraık 1m-- Haa. Tel 22740 4llll!lllllll 

İMROZ YOLU 
K O C A E L 1 vapura 21 

MART PERŞEMBE günll saat 
16 da Topane rıhtımından kal· 
kacak gldiıte Tekirdağ, Geli 
bolu, Llpıekl, Çanakkale, im 
roza, dönüıte bunlara ilaveten 
ŞarklSye uğrayacaktır. (1394) 

-

la beraber 1.4.935 gününden itibaren 
dairemizde asılı ve açrk bu)undurula -
cak olan arttrrma ıartnameıini ve yu

karda numarası yazıh dosyasında bulu

nan ve mezkür gayri menkulün evıa.f, 
mesaha ve sairesini gösterir vaziyet ve 

takdiri kıymet raporunu dahi '*uyup 
anlayabilecekleri ilan olunur. (9511). 
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Cumhuriyet Merkez Bankaaı 
Umum Müdürlüğünden: \ 

l silll 

G. Apostolidis Meçhul 

Adres Tevdi 
Tarihi 
18-3-34 

'A.p.fıda dökihnU yazılı paralar 2243 sayılı mevduatı koruma kanu
nunun 17 ci maddesi mucibince muhtelif müesseseler tarafından Banka 
mrza devredilmiştir. 

1 
Mehlllet Emin 
Ali Rıza Bin Mustafa 
Ali Bin Halil 

" " 

Sahiplerinin veya varislerinin e ilerindeki evrakı müsbitelerile bir • 
Jilete ldarei Merkeziye ve tubelerim ize müracaatla bu paraları almaları 
aksi takdirde bu paraların müe.ses emize tevdi tarihinden itibaren dört 
sene sonra hazineye intika1 edeceğı ilan olunur. (1358) · 

Osmanlı Bankaaı Galata Me..Hezinin tevdiah 
isim 

Carlo Capobianco 
Yani Elya Kaza 
Ali Ziya Bin Mahmut 

Adres Tevdi 
Tarihi 

Aquila Neva Oteli, Galata 22-1-34 
Kumbaracı yokuşu No. 93 lst. ,, 
Samatya Dühaniye mahallesi ,, 
Mehmet Ef vasrtasile 
Kör Bakkal, Üsküdar, lst. .. Kostantin Skolaropulo 

ltkodralı İbrahim Mah • 
mut Bin Mahmut 

İstanbul, Yıldız sarayında ,, 
bahçıvan. 

Sarkis Mahdesyan Sincan köyü Divrik kasaba.11 ., 
Sivas .. " " 

f. "O;> Keçalyan 
Minas Korkoyan 
J . ~urrah .ın nluslahettin 

t ,, ,, ,, 

Tıp fakültesinden Nüman 
Abdürrahim vasrtasile 

Matmazel Mari T. Begyan Amerikan kız mektebi, Ada-

Ali Cemil veresesi 

pazarı 

Osmanlı Bankası Galata Mertezi 
Meçhul 

Pariste BioU.ay Hanri ve-
re!esı 

CC":"lmandat Leon Berger 

Sultan Abdülhamidin Ser 
ı~ ·ilsahibi Cevher Ağa ve • 

" 

Mumaileyhin metrukibm tes 
viyeye memur Noter Gastoldi 
Pariste Drouot sokağı No. 5 

resesi. t Meçhul 
ı rt p,.,... veresesi 

...,.- " 
~~ · •; fa Nıizım pafa ve-
resesi l 
Uu. ı\1adam Th. Pitaris 
Rü tem ı>afa veresesi, sa
bık Londra sfiri. 
l ı 1 

" 
" 
.. 
" 

' 

, 
, 

" 

" 
" 
,, 
,, 

" 
" Baron Ch. T esta veresen, 

Düyunu Umumiye Alman 
Delegesi, 
1 nlr n ·la Konsolos vekili 
G. Keun veresesi 

,, 
Beyoğlu Yemenici 
31 Mükerrer 

tJ 
sokak No. 

ı ' rısi Auı;usta M. Kemı) 
Osman Bin Faile veresesi 
Basrada lbrahim Cbaoul 
veresesi varisleri 
Per~egh Haladjian veresesi 

P. Kambourian veresesi 
D,»,.n e Loan hesabı mah 
su su 
Ahmet Naim Kebale :zade 
~•i Münif 

" 
Meçhul 

" 
Meçhul ,, 
M. Hrant vekili Aram Halad
jian Yemenici sokak No. 9 
Meçhul 

" 
" 
" 

" 
" 
,, 

" 
" • .\ gusti.ni vere.eai ; Yazıcı ııokak No. 7 4 .... " Bareilles - ., Meçhul ,, 

. no Hahambqı, Beyoğlu Yemeni
ci sokak 

Sara Cohen veresesi (Ane-
ta ve Allegra hİaleli) , Meçhul 
A. Foster (H. Fostere ait 
vasiyetname mucibince) 
Hubert Lois Kranen 
G. D. Zervoudalm. 
Reginıald Herbert Lenda. 

" 
" 
" 

" 

" 
,, 
,, 
,, 

rrıare veresesi 
" " Madam Zarifopoulo Flora ,, ,, 

Osmanlı Baı>lııası Yenic aml ~tevdiatı 
Cemal Bin MustBI.. (Mol- Kemal Maiazası, Keser ka. 
la :mde) riyeıi 3-7-34 
l ıubert kranen Tokatliyan oteli No. 92 ,, 

Seli.ııik Banka sının tevdiatı 
(; iorgiou T cıharalanoff lakece 
'"~~>ete Genenle Paris 
Seli.Dik Benkaaı Cavalla. 
•·~tan Hüsnü Meçhul 
Banca 1taliana di Scoıım 
&ngue Generale de Com
merce et de "Credit,, 
Jakop Sb,,_ 
Ayte Alcif 
Ali Şamil 
Kosto Yorcades 
Fatma 
lsmet 
Hayri Cevdet 

,, 
>I 

" " ,, 
" ,, ., 
" ,, 
" 

" ,, 
" ,, 

,, 
llt 

tl 

•l 

" 

ı; 

il 

" 
•l 

IC.a.ap Abdumıhmm 
Muzaffer Sabri 
Mehmet Hilmi 
Murat Oilu OsIDaD " , Necdet uvat ' 
Refihe. Ayte " " 
Refica " ,, 
Ruhi V<amık '' " 
SaJilı .. ,, 
Güzide ,, : H 
Jülide Recep " " 
Refiiı: R _. " " ecep ........ ,, . ,,,... lt 

Ommıb Baııkaaı Y en1cam1 fQbe.I teTdiatı 
Abdülhilmi Bin Haan ı Meçhul 18-3-34 
Karabet Aynakyan ' 
Ayte Sadıka " •• 
Agop Apelyan " 
Mehmet Bin Arif " 
Ali Haydar Bin Meh.mıet " 
Gnıdo S. Andooi " 
M. Damgulaa " 
Emin ömer " 
Lıv•n t:premyan 
L. Glistakis 
Mahmut Aziz Bin Ömer 
M. N. Mayer 
N. Noradımgiyan 
Dr. Panayotidis 
Charlea · f''"""wlles 
Yusuf Bin Mahmut 
A. Civelekyan 
A. K. Aralanyan 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

Mebla;; I o 

206 -
1 

' 93,57 
104,- I 

1 
166,30 
102,50 

34,-

100- 1 
' 113- ' • 85,-

132.50 

12.63 
34 5.l I 

21,26 

95,56 
1,65 

22,19 
31 ,47 

15,25 
35,--

28,80 

6,40 

63,33 

12,06 

22,12 
70,69 

14,30 
35,30 
18,54 
60,20 
13,38 

16,23 

1 

1 

39,35 1 

700,33 
8,38 
4,90 

12,39 
3,29 

995,-
7,14 

35,60 ! 
100- 1 

5,-
1.21~.02 
1.130,54 

c. 1 

294,11 
2547,77 
778,35 
93,-ı 
3,-1 

537,87 
819,13 
138,20 
50,71 
60,78 
51,701 
35,02 ı 
69,29 

297,43 
4,68 

1.128,85 
3.187,81 
1.856,25 

200,-
200,-

2,311 
7.18 ı 
4,09 

70,49 
2,75 1 

109,61 ı 
4,53 
6,22 
1,17 1 

11.30 
3,20 
5,91 

50,50 
3,74 
2,69 
3,31 
6,77 
5,46 

60,08 

Mülkiye Teke sandığı 
Mülkiye Teke sandığ1 
ist inaf lllahkemesi 
Mehmet Tevfik 
Jandarma kumandanlığı 
Jandarm~ :..umandanlığı 
E. Tekyan 
E. Tekyan 
Levazımatı Umumiye 
Khorr Rufli 
N. Ventura 
J. Abuaf 
G. Nahabetyan· 
G. Nahahetyan 
G. Nahabetyan 
G. Nahabetyan 
Jandarma kumandanlığı. 
Eytam sandığı 
Jandarma kumandanlığı 
Köse Ahmet Rıza 
Mehmet Arif Bin Arif 
1- hT'<let Afif 
Mehmet Kazım 
D. Pattaras 
Hasan Rıfkı 
Aram Alacacciyan · 
Yusuf Ziyaettin 
Hüseyin pa~a 
T. Mendikyan 
7 ~ı.:a.i 
Rahmi 
.ı-... za Sabi. 
E. Zannis 
Arkhiropulu 
Jan Zahariy~ı .. 
Arsak Karagözyan 
L. Karavanlis 
M. Yuanaron 
K. Dimitiyadis mahtumları 
Mc-hti M ehmet veresesi 
Beytülmal veznedarı Ali 
M. Şükrü Bin Hafız Muı
tafa veresesi: Beytü'mala 
ait hisse veresesi 
Mehmet Kamil Vea-eseai: 
Münire hanıma isabet e
den 
C. Y okimidis 
Fevzi Bin Cemal 
The Ewcine Co Lclt. 
J. Danan 
Kosoloğlu Biraderler 
A. L. Balta. 
Ünyon Kooperatif prlreti 
Domotchif Stepkoviç 
Belediye Birinci dairesi 
emrile zirdekilerin emnne 
amade bulundurulması la
zım gelen meblağ: 
Selban Oğlu Ali ve Ragıp 
Bin Hüseyin 
Selban oğlu Ali ve Ragıp 
Bin Hüseyin 
Fatma Zehra Bin lakender 
Fatma Zebra Bin lakender 
S. H. Guleseryan 
Halit Bin Mehmet .. 
Osman Raif 
E. Haralambidis 
Hüseyin Sevker 
Salih Zühtü Bin lamail 
Madam E. Vartanyan 
Recep Rıza 
B. Z. Essayan 
S. Reis Oğlu 
Topçu Şeref ettin 
Rüsumat dairesi 
Bahriye Nezareti 
tbrahim Ethem 
Karayordanides 
LUtfı.i 

" .. 
,, 

" 
" 
" ,, 
" 
" .. 
" ,, 

" 
" 
" 
" .. .. 
,, 

Kütahya 
Trabzon 
Ak~ebir 
Meçhul 

" .. 
Çannakkala 
Meçhul 

" Bafra 
Meçhul 

" 
" .. .. 
" ,, .. 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" .. 
" ,, 

" 
" 
" 

,, 

.. 
" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

Erzurum 
Meçhul 
Izmir 
Erzurum 
Meçhul 

" 
" ,, 
" 

,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 18-3-934 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ti 

" ,, 
,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

,, 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 

" 
,, 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" Hüsnü, Mülazim Taiz ,. ,, 

J. Avramoff " ., 
Buzurk İbrahim zade · Valide Han No. 39 )efa:nii'lll ,, 
izale Kohen M. Ye ,erild M~bul 
Apkar Balık.çıyan Ayaznıabpı No. 142 
Amir Süleymanof Vefa Ddnd yeni yol No. 12 
Hasan Hüanü Bin Muatafa Meymenet luuı 3-& 
K. Minaıyan Fmdıklıyuı han No. 34. 
Gabriyel Minor Birinci VMaf han 2841 
K. Kas~li Mrd. Meçhul 
Simon Karazadi,an ,. 

,, ,, ,, 
IJ 

,, 
Mahmudiye Han No. 3G ,, 
Biiyijk Mahmudiye Sollak 

Mehmet Sait !B. Naci O. • 
man 
Mehmet AgaL B. Osmaa 

Mehmet Sait B. lbrahim 
Osman Nuri B. AbduJlali 
J, T. Altın oilu 
Ferilc Netet pqa 
Mehmet Sami 
lzarael J. Amram 
Ali Kemal B. Mehmet 
A. Lagudakia 
Abdullah Z. Mehmet Atıf 
Recai Bin Cemal 
Yorvent Mumanyan 
lbrahim Ethem Bin Ahmet 
İpekçi Kani 
Akif Bin İsmail 
Asagoz ve Şsi. 
Mustafa Rıdvan Nüsret 
Ethem ef. zade Şükrü 
Konsol oğlu biraderler 
M. Ekserciyan ve şürekası 
P. Hati Petir 
Tarsuslu Niyazi B. Hamza 
Suat B. İsmail Hakkı 
Buyurk Riyaz 
Ali Haydar B. Mustafa 
Jan. Kul"uk oğlu 

No. 12 " ,, Beykoz ıuHı mııMcmı..1 
Şehzadebqı Kalender ban ,, 
Albparmak han 
üakiidar Nuh kuyu 
Meçhul 
Türkiye ban No. 19 
Asma altı No. 71 
Meçhul 
Aıma Altı No. 39 
Mcı.sul han 1 
Köprülü han 
Tq Mektep No. Utı: 
Babçekapı No. 3 
Abut Ef. sokak No. 30 
Y oıifides ban 
Nafıa vekaleti 
Edremit Güreköy 
Tütün gümrük No. 13 
Kazancılar No. 74 
Yenihan 11-12 
Mesiret oteli 
Diyarbekir sokak No. 19 
Yıldız han 
Yağ iskelesi No. 4 
Kuyumcu han No. 12 

,, 
,, 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Meblağ 

10.97 
15,21 ı 

2,60 
13,93 
5,~ 
4,78 
0,04 
8,-
2,--

0.49 '1 
4 ,92 

10,65 1 
2,- 1 
5,-
10,- ı 
10,-
20 .- ı 
20,-
20,-
20,-
17,97 

187,27 \ 
1,91 1 

ıcı -
3,75 
5,30 
2,67 

14,-· 
15,04 
~ 
9,-

15,-
1:;,51 
5,-

495,-
15,-
2,-

25,-
7,50 

29,-
5,-

89,-
14,-

3,65 

17,50 

5,31 
19,38 

298,51 
17,20 
2,15 

34,92 
1,30 

13,82 
. 42,04 

613,25 

2.566,24 
446,96 

89,39 
61,27 
11,02 
8,13 

24,41 
9,22 
5,08 

24,61 
34,84 
13,27 

3,87 
3,-

17,04 
24,48 

6,22 
6,21 
5,-

45,-
6,49 

21,53 
13,76 

3,41 
5,-
5,-

149,02 
83,--
9,97 
5,40 

6,47 

21,76 
10,70 
4,68 
5,19 
6,20 
2,31 

18,54 
6,55 

10,74 
5,19 
2,01 
5,19 

20,48 
16,32 
35,79 
25,28 

5,19 
10,29 
28,65 
12,23 
14,35 
10,29 

1,70 
1,86 
1,09 
8,73 

isim 

ıvreçmıı 

Adrer Tevdi 
l'arihI 
lts-.i-J4 H . Topakyan 

Pol Yordi ı Pera Palas 
" Menahem Moze Asa 

Ali Bin Adil pa,a 
, Baltacı ban ., 
! F eneryolu Su terazisi kartı-
U ımda ,, 
. Valter Seager ve Şüreka-J. W.Wataon 
' ıı nezdinde " Ali Buçuk zade Mehme~ 

Taşa zade Hüseyin B. Ha
cı Ali 
Hanri Levi 
Ali Buçuk zade Hüsnü 
Karabet Şahinyan 
Hüseyin Hüsnü B. Mustafa 
Ovagim Hovagimyan 
F. Galenka 
Sinan, Sinan oğlu 
Hacı Baba Mehmedoff 
Kevork lzabelyan 
Ahmet Muhtar 
P. T. T. memurları tekaüt 
sandığı 
Mehmet Habip 
Maarif nezareti iane san· 
dığı 

Hafız Süleyman B. Mus • 
tafa 
Cavide 8. Hüseyin 

S. Fatôyero 
Arif Hikmet 
Mehmet Nuri B. Şakir 
Ali Zeynel Abdi Bin Ha
san 
Osman Nuri Bin Osman 
Dr. Cemil, Kolası 
Etgrepsoğlu Mustafa Z. 
Ahmet Şekip 
Hasan Pehlivan B. Hüse
ym 
Şevki Bin Eşref, Muallim 
Mehmet Abdül. Hayri 
Hamza zade Hacı Ahmet 

Dr. Mehmet Cemil 
Hasan Tahsin 
Mehmet Tevfik Bin Osman 
Mehmet Tevfil( Bin Osman 
Necip Halim Şakir Ef, 
Şevki Bin Halil 

Pirop Serkis Pintiyan 
lbrabim Bin idris 

J. T ulul oğlu 
Safiye B. Mustafa 
Şevki Bey Zevcesi 
İffet Bin Rıfat 
Hasan Fehmi Bin Sadı)[ 
Fatima Hanım 
Ali Riza Bin ömer 
Dilaver Binti Apdullali 
Kadri Bin Salih 
Molla Hüseyin G. İbrahim 
F ratelli Halkusi 

Kocaman oğlu han No. 3 
" 

Yeni han No. 13 ., 
Topal yan han No. 45 ., 
Kocaman oğlu han No. 3 ,, 
Çuhacı han No. 50 ,. 
Peynirci sokak No. 5 ,, 
Kaııka ban ka1111mda No .12 ,, 
Timur kapı sokak 1-11 ,, 
Ksantopulo han No. 4 ,, 
Meçhul ., 
Mahmudiye caddesi No. 207 ,, 
Meçhul ,, 

" 

Saray meydanı caddesi 
Çorapçı ban kartısında No 
250 
Meçhul 

" 

,, 
,, 

,, 
,, 

" ,, 
,, ,, 

Sarıgüzel Gülali çefme ud. 
97 
Selimiye kıtlaıında 
Yeşil köy 17 alay 2 tabur 
Haydarpa9a Ankara oteli 

" ,, 
,, 
,, 

Cevahircı, Gümülctıne ., 
Sultan Beyazıt camisi 11 

Beyoğlu Kapalıfırm No. 11 • 
T arakcılarda Bolulu Abdi za
de Mehmet Ef. nezdinde 
Şamda Jandarma tabibi 
Meçhul 
Alay Müftüsü, Kırkkiliıe 
Alay Müftüsü, Kırkkilise 
Meçhul 
Vefa Emanet aokak No. 9 
Surelhadis mahalleıi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Meçhul ,, 
Yemiş iskelesi Hacrbeklr 
Eade ,. 
Meçhul ., 
Ayasofya lsak pap mahallesi ., 
Saraçhane caddesi 
Süleymaniye ,. 
Rüsumat muhafıµa memuru ,, 
Kumkapı Kadırga ,, 
Üsküdar Zarif yokutu No. 16 ,, 
Çamlıca Millet bahçesi ,, 
Üsküdar 

" ,, 

Kamil p&fa Mm. Sait Pata -
Selanik Bankuımn tevdiab " 

D. Zabo üsküp 
Phosti Ropoulos biraderler Batum 
Selinik Bank~ Monastir 
Pbostiropoulos Biraderler Batum 
G. D. Protopapas Kavala 
G. Fuat ve ~ie Beyrut 
Fred !Bond Londra 
G. D. Protopapas Kavala 

. Saul Amar Selanik 
N. ve J. Semitelos Kaanti 
Pbostiropoulos BiraaerWr Batum 
Tarakciyan Haçi][ ' Adapazar 
M. Motikian Nevyork 
A. Homıy Halep 
N. ve J. Semitelos Kaanti 
Banque Nationale de Bul-
garie 
Seli.Dik Bankası 
Tat zade Hacı Earef 
Selanik Baııkası 
Selinik Bankası 
Seli.Dik Bankası 

Burııaz 
Kırklareli 
Rizeb 
Beyoğlu 

\ Kaanti 

Banque Nationale Cle Bul· 
garie 
Banque Nationale de Bul· 
garie 
Banque Nationale de Bul· 
garie 
Selinik Bankuı 
Banque Nationale de Bul· 
garie 
Banque Nationale de Bul
garie 
Selinik Bank·ı~ 
Selinik Bankan 
D. on der Diskonto Geteı .. 
ıchaft 

" 

Varrıa 

" 
,, 

Kavala 

Varna 

" lzmir 
lzmir 

Berlin 
Monaab. 
Meçhul 

" 

1 
19-6-34 

" 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
" ,, ,, 
" 
" 
" ,, 

1 ,, 
" ,, ,, 
lt ,, 
,, 
' .,, 

i ,, .. 
,, 
ı ı ,, ., 
•I 

1 

'* ,, 
,, 
•• 

Selinlk Bankası 
F ostiropoulos 
İzmir 9ubesi 
Trabluı tubesi 
Mustafa Sabri 

,, ,, 
Beyoğlu Pera Palaı, TUtUn 
tüccarı lf 
Galata Hacı Ali •okak &. 13 ,1 Mm. Rejin Zalma 

Hodeiddah Sanaa liupoJI • 
!arının tediye provizyonu 
Selim Ahmet, vergi ihtiya
tı olarak 
Selim Ahmet, vergi ihtiya. 
tı olarak 

' . 
' 

Meçhul 

" Drama, Selinili Ban1[uı 
Samsun 

n 
1 ., 
,, 
" ,, 

Meblağ 

21,68 
10,67 

5,31 

5 ,19 

1,13 
6 ,76 

4,58 
) 1,22 
24,12 

ı 12 • 
2,93 
1,28 
3,90 
3,39 

38,16 
6,67 

50,68 

1,64 
76,30 

75,74 

41,26 
20,49 
20,49 
79,75 

217,53 
209,43 

tl.034,75 
299,38 
247,71 
802,40 

246,67 
374,81 
247,89 

913,08 
1.020,37 

51,50 
32,96 

177,05 
515,-
56,-

8,-

824,-
100,-
200,-

90,73 
307,50 
185,40 
666,57 

64,20 
136,36 
84,-
75,-
32,87 

10,-
10-• 1,16 
3,-
3,88 

38,-
4,-
7,04 
1,11 
ı,-
5,-

30,-
2,-
8-, 
2-, 

10,-
0,60 

10,-
87,-
40,-

100,-

2,-

7,-

6,-
1,-

16,-

10,
ı,-
1,-

2,-
3,89 
3,-
1,-
1,-

45,80 
ıı,50 

406.42 
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htanbul ikinci icra memurluğun

dan: •D,airemizin 935 • 118 No. lu doa· 
yasında bir alacaim temini btifası I· 
ç.in mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer Huköyde uıa fııbrikuı bitiıi • 

iin~ kain kömür deposundaki 350 
·ton Kozlu tq kömGrü 21 mart 1938 
tarihine müsadif pe.,...,,a. ırünü ıaM 

10,30 da mahallinde alenen T8 usulea 
ikinci kati açdı: arttmnıı ..,...,tile sah • 
facaktır. Rusumu tellaliye müıteriye 
ait olduğu aynca ilin olunur. (9510) 

. ~. ·:~-. -:· . . i ' ... .. ..• , .. ~~'· .:.t.•' 
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Yugoslavya Türkleri 
Tesbiti Zarar Komisyonundanı 
Yugoslavyada mal bırakmış olan Türk tebaasına alman 

tazminat mikdarma gÖre yapılacak tevziatm nisbeti tayİn o-
lunabilmek için henüz beyanname vermemit olanların 

' 31-3-1935 akşamına kadar Maliye Bakanlığında müteşekkil 
komisyona, tasarruf vesikalarile beyannamelerini vermeleri 
ilan olunur. (1087) 1709 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 
Nümune ve evsafına uygun (30,000) metre yerli malı ka

putluk kumaşın 25-3-935 pazartesi gilnü saat 15 de kapalı zarf 
eksiltmeaile aatnı alınacaktır. 

Şartnamesi 382,5 kuruş bedelle her gün komisyondan 
alınabilir. Bir n~re kumq için (255) kurut fiat tahmin edil· 
miştir. Eksiltmeye girmek isti yenler (5075) liralık ilk temi -
nat makbuzu veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve tart
namede yazılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksilt • 
me günü saat (14) e kadar komisyona vermeleri. (1241) 

1894 

iç Ticaret Umum Müdürlüğünden ı 
Türkiyede aigorta lılerile iıtigal etmek Üzere ruluatname verilmit olan 

Ahen ve Münib Yanırm Sigorta Şirketini Türkiyede temsil eden Galatada Ahen 
ve Münib banmda mukim Haıu Vaydman bu kere müracaatla sigorta tirket• 
lerinin teftiı ve mürakabeai kanununun 4 maddesine terlikan ıraybubeti eıı

naaında muvakkaten ifayı vazife etmek ve vekili umumiıl ııfatile haiz oldu 
iu bilfunum aa.lilhiyetleri kullanmak ve Türkiye Cümhuriyetinin kavaninl ha· 
liye ve müstakbeleai Ye bilcümle nizam.at ve talimatnameleri abkamı dahilin· 
de tedviri umur etmek ve aigorta muamelabndan mea'ul olmak üzere Yunan 
tab'aımdan Antuvan oğlu Aleksandr Dimitrokopulo'yu muvakkat vekil tayin 
eylediğini bildirmiı olmakla ilan olunur. 

Nafıa Bakanlığından: 
Dörtyol kazasının Hızırlı yastığı ormanından kesilmek ve 

Erzin İstasyonunda vagon içinde teslim eclilmek şartile mu • 
hammen bedeli 3000 lira olan 500 meşe köprü traversi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 mart 935 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Ba
kanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin tek • 
liflerini Ticaret Odası vesikas ı ve 225 liralık muvakkat temi
natlarının Malsandığma yatırı ldığına dair olan makbuz veya 
nümunesine uygun banka kefa let mektubu ile birlikte 25 • 3 • 
1935 pazartesi giinü saat 14,3 O a kadar Malzeme Müdürlüğü
ne tevdi etmeleri lazımdır. Bu husustaki şartnameler parasız 
olarak Ankarada Bakanlık Ma lzeme Müdürlüğünden almabi • 
lir. (1216) 1873 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara satınalma Komisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun 5000 çift yerli malı kundura 
27 -3-935 Çarşamba giinü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız almabilir. Bir 
çift kundura :çin 497 kuruş fiat biçi.miştir. Eksiltmeğe gir • 
mek isteyenler 1863 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz ve 
ya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı 
belgeler içinde bulunan teklif mektbunu eksiltme günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri. (1239) 

~ 

1923 

fç Ticaret Umum Müdürlüğündenı 
Türkiyede yangın sigorta işlerile çalqmak Üzere kanuni hükümler dait-e

ıinde teacil edilerek buıün faaliyet halinde b\ıhrnan Ahen ve Münih sigorta 
tirketi bu kere müracaatla htanbul, mülha.katı ·ve havaliıi acenteliiine tirket 
namına yangın ıiıorta itlerile menul olmak ve bu işlerden doğacak davalar

da bütün mahkemelerde müddei müddealeyh ve üçüncü tahra ufatlarile ha -

zır bulunmak Üzere Galata Omer Ahit Han 2 nci katta 5 numarada mukim 

T. C. tab'asından Trasivolu Yani llaridiai tayin eylediğini bildirmiştir. 

1 lSTf.\ı~ttUL HARICI ASKERi KITAAT iLANLARI 1 
1 - Ihtiyacatı Askeriye İ· me kanununun 2 ve 3 üncü 

çin 335000 kilo elaneklik un maddelerinde yazılı vesikalar. 
1 satın almacaktır. Muhammen la birlikte teklif mektuplarını 

bedeli 33500 liradır. ihale saatinden en az bir saat 
2 - Şartname Ankarada evvel Ankarada M. M. Veka· 

ı lstanbulda Levazım Amirlik- ti Satmalma komisyonuna ver 
leri Satmalma komisyonla- miş bulunmaları. (1208) 
rmda ve Tekirdağ Askeri Sa- 186S 

tınalma Komisyonunda her yerli F :ı,riJcaİar mamula· 
gÜn göre bilirler. tından ve beher metresinin talı 

3 - Eksiltme 20 Mart 935 
Çarşamba giinü saat 15 te Te- min fiatı 116 kurut 20 para o
kirdağmda Park karşısmaa lan 40,000 metre arka çanta • 
Askeri Satmalma Komisyo· lığı bez kapalı zarfla eksiltme-
nunda yapılacaktır. Ye konulmuştur. ihalesi 27 .3. 

4- Eksiltme kapalı zarfla 935 çarşamba günü saat 11 
dedir. Muvakkat teminatı 

yapılacaktır. 349 r dı ş 
5 - Muvakkat teminatı 5 ıra r. artnamesinin 

183 kuru1a almak ve örneği-
2512 lira 50 kuruştur. ni görmek istiyenler her gÜ;ı 

6 - Eksiltmeye girecekler öğleden sonra Ko. na 
Ticaret odasına kayıtlı olduk- uğrayabilirler. Eksiltme • 
larına dair vesika gösteremeye ye girecekler muvakkat 
vekil gönderenler vekaletna- banka teminat mektup v~ya 
melerini ve Sirket namına gi- maliye makbuzlarile arttrrma 
recekler Sirkülleri Komisyo- eksiltme kanununun 2 ve 3 
na göstermeye ve ikametgah maddel~rinde yazılı vesika • 
kanunilerini bildirmeye mec· larla birlikte teklif mektupla· 
burdurlar. rmı ihale saatinden en az bir 

7 - Teklif mektupları saat saat evvel Ankarada M. M. V. 
14 de Komisyon reisliğine ve- Satmalma komisyonuna ver-
rilecektir. (1095) 1703 miş bulunmaları. (1206) 

••• ~9 

1 - 24-2-935 gilnü talip 
çılanıyan 232 bin tane muhte· 
lif renk ve uzunlukta maka· 
ranm kapalı zarfla eksiltmesi 
23-3-935 cumartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. 

2 - Umumunun tahmin e· 
dilen fiatı 23600 liradır ve 
muvakkat teminatı l 770 lira
dır. 

3 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneklerini görmek 
isteyenler her gÜn öğleden 
sonra Komisyona uğrayabilir-
ler. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
muvakkat banka teminat mek 
tuh veya maliyeye yatırılmış 
teminat kartılığı alınan mak· 
buzlarile kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesika 1arla bir 
likte mektublarım ihale saa
tinden en az bir saat evvel M. 
M. Vekaleti Satmalma komis 
yonuna vermiş bulunmaları. 

(1075) 1683 
:(. '(. :(. 

1 - Beher tanesinin tah · 
min edilen fiatı 70 lira olan 
700 tane mahruti çadır kapa· 
lı zarfla eksiltemeye konul • 
muştur. 

:S - lhalesi 24 mart 935 
pazar giinü saat 15,30 dadır. 

3 - Şartnam"sini 245 ku
ruşa almak ve örneğini gör · 
mek için her gün öğleden son· 
ra müracaat edilebilir. Muvak 
kat teminatı 3765 liradır. 

. :(. :(. :(. 

Yerli fabrikalar ma11 ıuli • 
tından ve beher metresinin tah 
min edilen fiatı 36 kuruş olan 
100,000 metre kılıflık bez ka
palı zarfla eksiltmeye kon · 
mutşur. ihalesi 26-3-935 salı 
günü saat 15 dedir. Muvakkat 
teminatı 2700 liradır. Şart -
namesini 180 kuruşa almak 
ve örneğini görmek istiyenler 
her gÜn öğleden sonra Ko. na • 
uğrayabilirler. Eksiltmeye gi
recekler muvakkat banka le· 
minat mektup veya maliyeye 
yatırılmış teminat karşılığı a
lacakları makbuzlarla arttır • 
ma eksiltme ve ihale kanunu
nun 2 ve 3 üncü maddelerind" 
yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatin • 
den en az bir saat evvel An • 
karada M. M. V. Satmalma 
komisyonuna vermiş bulun -
maları. (1207) 

1870 
:(. :(. :(. 

26,59 ____ .._ __________ ~,. .. ~----------

2~:-60 j isim Adreı 

Keyfiyet oigorta şirketlerinin teftiş ve
0 

~~r~k~besi hakkmdaki 25 Haziran 
927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilin olunur_ 

4 - Eksiltmeye girecek · 
ler muvakkat banka temi· 
nat mektup veya maliyeye ya
tırılmış teminat mukabili ala
cakları makbuzlarla arttırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teklif mek · 
tuplarmı ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Satmalma komis 
yonuna vermiş bulunmaları. 

Yerli fabrikalar mamulatın· 
dan 25000 metre elanek tor
balığı bez kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Beher 
metresinin tahmin edilen fi · 
atı 97 ,5 kuruştur. ihalesi 26 · 
3 • 935 salı giinü saat 1 1 de
dir. Muvakkat teminatı 1825 
lira 13 kuruştur. Şartnamesini 
parasız almak ve örneğini gör 
mek istiyen er her gün öğle • 
den sonra i<o na uğrayabi • 
lirler. Eksiltnıeye girecekler 
muvakkat banka teminat mek 
tup veya maliyeye yatırılmış 
teminat karşılığı alacakları 
makbuzlarla arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla bir • 
likte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. rv. Satmal • 
ma komisyonuna vermiş bu
lunamları (1209) 
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(1184) 1841 
• * • 

Yerli Fabrikalar mamula
tından ve beher tanesinin tah· 
min edilen fiatı 315 kuruş o • 
lan 20.000 tane kilim kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 27 -3-935 çarşamba gÜ 
nü saat 14dedir. Muvakkat te· 
minat 4400 liradır. Şartname· 
sini 315 kuruşa almak ve Ör· 
neğini göı·mek istiyenl~r her 
gün öğ' ec:en sonra tı:omısyona 
uğrayabilirler. Eksiltmeye gi
recek" er muvakkat banka te· 
minat me up veya maliye 
makbuzlarile ı: '!'ttırma eksilt· 

1871 

• • • 
1 - Kırklareli kıtaatı için 

91 ton sığır etinin kapalı zarf· 
la ihalesi 6 Nisan 935 Cumar· 
tesi günü saat 15 de Kırklar· 
eli komisyonunda yapılacak • 
tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
yirmi binyirmi lira, muvakkat 
teminatı bin beşyüz bir lira · 
dır. 

3-- Teklif mektuplarmm İ· 
hale günü saat 15 e kadar 

1 
Kırklareli Satınalma Komis · 
yonu Reisliğine verilmesi 

J ' (1397) 



Yanınızda bulun
durmağı unutma

yınız. 
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KE~AM 
Baı ve diı ağrıların

dan ve soğuktan 
korunmak için 

Topkapı Maltepesinde Askeri 
Alım Satım Komisyonundan : 

Maltepe Talebesi için 58 ila 60 kaput kumaşı ciheti As -
keriyeden verilerek diğer malzemesi müteahhide ait olmak ü
zere 24 mart 935 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
Beher kaputun imaliye tahminbedeli 400 kuruştur. isteklilerin 
daha fazla tafsilat almak ve ao n teminatı 36 lira olup maliye • 
den alacakları makbuzlarla Topkapı Maltepeaindeki Alım Sa -
tım Komisyonuna müracaat etmeleri. (1287) 

1986 

. Maltepede Piyade Atış Mektebi 
aıkeri alım ıatım komisyonundanı 

Piyade ve Atış mektebi için 750 kilo İnce vakum yağı, 
250 kilo kalın vakum yağı, 400 kil~ benzin 24-3-935 pazar 
günü pazarlıkla ve evsafına uygun ve tahlil raporuna müste -
niden satın alınacaktır. Tahmin bedeli 500 liradır. Teminat 
miktarı 38 lira 78 kuruştur. Pazarlık 24-3-935 pazar günü sa
at 12 de Maltepe Piyade .ve Atış mektebinde müteşekkil aatı
nalma komisyonunda yapılacaktır. Talipler teminatlarını la -
tanbul Levazım amirliği muha aebeciliğine yatırarak alacakla· 
rı makbuzla iştirak edebilirler. (1288) 1946 

lçel Orman Müdürlüğünden: 
Adana Vilayetinin Karaıa alı kazası pos devlet ormanların 

da mevcud şartnamesinde bulundukları yerleri cins, nevi ve 
çapları yazılı 18754 parça Adana çeşidi kerestenin beher ade -
di 150 ve 4 köşeli 27 parçasının beher adedi 600 kuruş olmak 
üzere 28293 lira muhammen bedelle kapalı zarf uaulile arttır -
maya konulmuştur. Arttırma 25-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da Adanada Orman muamelat dairesinde toplanacak satış 
komisyonu önünde yapılacaktır. 

· 1 - istekliler 2121lira98 kuruşluk muvakkat teminatı 

mal sandığına yatırarak makbuzunu veya nümunesine uygun 
banka teminat mektubu ile tek lif zarflarım 25-3-935 Pazarte
si günü saat 15 buçuğa kadar Adanada orman muamelat me -
murluğu dairesinde satış komisyonuna vereceklerdir. Teklif 
mektubları komisyonunca saat 16 da açılacak en yüksek art
tırma teklifinde bulunana muvakkat ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i ihale emri Ziraat Bakanlığından verilecek ve 
bu emir 15 gün zarfında verilmediği takdirde komisyonca 
kat'i ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname 167 kuruş bedel mukabilinde Ankara, la -
tanbul, lzmir, Adana, Mersin Orman Müdürlüklerinden alı -
nabilir. (1279) 1928 

Nafia Bakanlığından: 
Uat üste muhammen bedeli 1500 lira olan bir aded film 

çekme makinesi ile bir gösterme makinesi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Makineler bedeli klaring k analile tediye edilecektir. Eksilt 
me 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan Perşembe gÜnÜ saat 10 
30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

isteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 112,5 lira
lık muvakkat teminatlarımn malsandığına yatırıldığına dair o
lan makbuz veya banka teminat mektubu ile birlikte 25-4-935 
Perşembe günü saat 9,30 a kadar malzeme müdürlüğüne ver
meleri lazımdır. Bu husustaki şartnameler parasız olarak An -
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğii9den alınabilir. (1234) 

1922 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Hizmet Otomobil ve motörleri için 2 ila 3 Ton benzinin 

alınması açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedel muhammiai 960 
teminat mıktarı 72 Liradır. ihalesi 21-3-935 perşembe 
günü saat 15 de Vilayet Muhasebecilik Dairesinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. Ist eklilerin oraya ve şartnameyi 
görmek için de müdüıiyet muhasebesine ge]meleri ilan olunur. 

(1073) 1690 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun 400 tane komple efrat eğe ta
kımı 31-3-935 pazar günü saat 15 te kapalı zarf ekıiltmesile 
ıatın alınacaktır. 
Şartnamesi hergürı komisyonumuzdan parasız alınabilir. Kom 
ple eğer takımının Lir tanesine (61) lira (30) kuruş fiat biçil
miştir. Eksiltmeye girmek isti yenler (1839) liralık ilk temi
nat makbuz veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şart -
namede yazılı belgeler içinde bulunan teklif mektuh•ı ?k -
siltme günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (1237) 

1892 

M LL YET ÇA 
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MAZON 
MEYVA TUZU 
MÜFERRiH ve MÜLEYYiN dir 
Mide ve barsakları boşaltır. 

KABIZLIGI ve HAZIMSIZUGI 
izale eder, MiDE şiıkinlik ve 
yanmaları•ı giderir. 
MAZON isim ve markasına 
dikkat. 
Deposu: Mazon ve Bottan ecza 
depoıu Bahçekapı. 1, Bankası 

1-arşııında 12 
..... 1 ................ ... 

Daima genç 
Daima güzel 

. ...,. 
lngi!iz Kanzuk eczaneıi 

müıtahzaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 
EKSIR BALSAMIN 

KANZUK 
Jıimli 2 taJıeıeri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müıtah· 
zarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz ki· 
bar aleminin takdirine mazhar ol
MUftur. 

Krem Balıamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin ıihrini terki· 
binde ıaklıyan en ciddi ve pyanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadınlar için zaruri bir ih· 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave • 
tini arttırır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yuınutaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Trattan sonra, cilde latif bir ıe • 
rinlik verir. 
UMUMi DEPOSU: İngiliz KAN· 
ZUK eczanesi. Beyoğlu Maruf 
Parfümörilerde bulunur. 1962 

Dr.. A. KUTIEL 

OSMANLI BANKASI ~:t~~~nlere 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 18631 ~\ 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz lirası {';'9 ~~\ 
Türkiyenio başlıca şehirlerile lı ~Jj ~ 

P 
\ ,f" ~ 

aris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'd~ ~~~ .~. } 

1 
r ~ 

flısır, Kıbrıs, Irak, ran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri · • 1~' 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 1614 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırılacak 1530 liı a 

/~ 
lı ...... 

' 

ln.giliz Kanz.uk eczaneıi 
müııtah:ısarabndan 

muhammen bedelli kiitüphane ve mobilyalar kapalı zarf usulü s Ek 
ile eksiltmeye konulmuştur. aç siri 

Eksiltme 24-3-935 tarihi ne rastlayan pazar günü saat 
10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı- Komoj~n Kanzuk 
lacaktır. isteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 
(114, 75) liralık muvakkat teminatlarının Malsandığına ya _ Saçların dökülmesine ve ke· 
tırıldığma dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka peklenmesine mani olur. 

Komojen saçların kökleri -
teminat mei<tubu ile birlikte 24-3-935 pazar günü saat 9.30a ni kuvvetlendirir ve besler. 
kadar gMalzeme Müdiirlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. Komojen saçların gıdasıdır. 

istekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka- Tabii renklerini bozmaz, la • 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (1219) tif bir rayihası vardır. 

1874 Komojen Kanzuk ıaç eksi· 

1 

ri maruf eczanelerde ıtrıyat 

Devlet Demiryollırı va Limanları işletme Umum idaresi ilanları __ m_a.;;..ğa_z_al_a_rın_d_a_b_u_ıu_n....:..ur....:... __ 

ihtira ilanı 
Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aııağıda yazlı mal - "Radyo - Elektrik .,.ganon!~rd• 

zeme 24-4-1934 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usuli- ı !ah ı ı at,, hakkında iıtihıal olunan 1 
le Ankarada İdare Binasında saıtın alınacaktır. mart 1933 tarih ve 1511 numaralı ihtİ· 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat taminat ra beratı b. defa mevkii fiile konmak 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü üzere ahere devrüferağ veya icar edi· 
maddesi mucibince işe girmeğ e manii kanuni bulunmadığına leceğinden talip olanların Galatada, Ik· 
dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komis- tiıat hanında Robert Ferri'ye müracaııti 
yon reisliğine vermeleri lazın1 dır. Bu iııe ait şartnameler para- !arı ilan olunur. J91

2 

sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (1189) 

Cinsi Miktarı Muhammen be-

Fren hava sevk borusu 
Somun 
Manşon 
Muhtelif raptiye 

Adet deli Lira 
4500 
3600 

600 
4500 

17,000 
1888 

Muhammen bedeli ile mecmuu miktarı aşağıda yazılı muh 
telifülcins ve eb'at ampuller 28-4-1935 pazar günü saat 15 
de kapalı zarf uıulile Ankarada idare binasdlCia satın alınacak 

tır.Bu işe girmek istiyenlerin 1028.60 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin et tiği vesikalar ve işe girmeğe ma 
nü kanuni bulumnadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni 
gÜn saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Ankara da Malzeme dairesinde ve Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde parasız olarak 
tevzi edilmektedir. (1355) 

Muhtelifülcina ve eb'atta ampul Adet Muhammen beaeli 

Devredilecek ihtira beratı 
"ldrokarbon mürckkibatının iıtihıa• 

line Blahıuı ameliye ve ii.letteki ıılabat,, 
hakkmdaki ihtira için iıtihıal olunan 20 

nlıan 1926 tarihli ve 465 numaralı ihtİ• 

ra beratının ihtiva ettiii hl!kuk bu kere 
batkasına devir veyahud icara verilmeıl 
teklif edilmekte olmakla bu huıu•ta :.s 
la malumat edinmek latiyen zevatın Ga• 
!atada Perıembe pazarında ~lan hanı 
5 İnci kat 1-4 numaralardaki idarehane• 
ye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

200~ 

SATILIK HANE 

Karaklly Topçular caddeai No. 35 Lira K. 
1743 27713 13.714 69 

Beyoğlu'nun merkezinde klin ve 
her katta ıuyu, elektriği, havagazı ve 
banyoyu havi 10 odahk havadar v• 
güzel taraçalı bir ev satılıktır. Fraıv 
11zca lıtanbul Gazetesine mÜrRcilat· \._ 2023 

De..-redil~cek ihtira beratı ..;;....--------------------
"Kuyu açmağa ve aair buna mabaua 

1 ameliyata aıd cihaz,, hakkındaki ihtira 
için iıtilıaal edilmit olan 22 aiuıtoı 1933 
tarih ve 1651 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukukun bu keTe baıkıuma 
devir veyahud icara verilmeai teklif e • 
dilmekte olmakla bu huauıta fazla ma • 

lllmat edinmek iıtiyen zevatın Galatada 
1 Perıembe pazarında Aslan hanında 5 ne! 

kat 1-4 numaralarla mürakkam idareha. 
neye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

2001 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İstanbul Aceotalığı 

Li•an Han, Telefon: 22925 

TRABZON YOLU 
Güneysu vapuru 21 Mart 

Perşembe Saat20de Hopaya 
kadar. 

MERSiN SÜRAT 
YOLU 

Dumlupınar Yapuru 21 

Mart Perıembe Saat 11 
de Payasa kadar. 

Bartın Yolu 
BARTİN Vapuru 20 Mart 

Çarşamba Saat 19 da 
Ciddeye kadar. 

Ayvalık Yolu 
SE\'YAR Vapuru 20 Mart 

Çarşamba Saat 19 da 
AvvalıR"a kadar. 

................. ! ... 

Umumi NeJrİyat ııe Yazı işleri 
Müdürü Etem l:r.zet BENiCE 

Gazetecilik ııoe F.fatbaacılık T. A. Ş. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun (22,000) metre yerli işi kış -
hk elbiselik kumaş 26-3-935 salı günü saat 15 te kapalı zarf 
ekıiltmesile satın alınacaktır. 

Şartnamesi258,5 kuruş bedel ile her gÜn komisyonumuz -
dan alabilirler. Bir metre kumaş için 235 kuruş fiat biçilmiş • 
tir. Eksiltmeye girmek istiyenler 3835 liralık ilk teminat mak 
buz veya banka mektubu, 249 O sayılı kanun ve şartnamede ya 
zılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme günü saat 
14 de kadar komisyona teslim etmiş bulunmaları. (1240) 

1893 

Istanbul Dahili Ticaret ve ihracat 
Gümrüğü Müdürlüğünden• 
Gümrüğümüzün 5 No. lu ambarının içerisindeki böylme 

duvarın üzerine yaptırılacak 141 lira 75 kuruş bedeli keşifli 
1 metre 80 santim yukııekliğ inde 8 lik oluklu galvanizli saç
tan perde inşası, pazarlıkla ek ııiltmeye konulmuştur. istekli
lerin keııif evrakını görmek üz ere her gün ve eksiltmek için de 
yüzde 7 ,5 pey akçelerile 25 ma rt 935 pazartesi günü idaremiz
deki komisyona gelmeleri bildirilir. (1079) 1735 

Istanbul Sıhhi Müeııeseler 
Satınalma Komisyonundan ı 

Şişli Çocuk Hastanesi için lazım olan 195 kalem muhtelif 
alat ve edevat ile kimyevi ecza olbaptaki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - ihalesi 26 mart 935 salı günü saat 15 dedir ve Cağal -
oğlunda Sıhhat Müdürlüğü Binasındaki komisyonda yapıla -
caktır. 

2 -Tahmini bedeli 1608 lira 85 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 120 lira 67 kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Şişli Çocuk hastahanesin 

den alınabilir. 
5 - isteklilerin teminat 

tuplarile belli gün ve saatten 
makbuz veya banka kefalet mek 
evvel Komisyonumuza müraca-

atları. (1321) 1990 

Bir Tramvay 
memuru, 

Memuriyetini muhafua edebiliyor .. 
Dehtetli böbrek bntalığından teb• 

Ti bularak ıanatına devam ediyor. 
«Ben tramvay memunıyu.m, aa.n•'" 

hm icabı daiına eğilmek meclıurlyetiıı• 
deyim. Böbreklerimde o derece tid• 
detli 1ancılar hi11ediyorum ki bin :zalı• 
metle ayakta durabiliyordum. Arkadat' 
lamndan biri, bana Alloook yakıJarıııl 
tecrübe etmemi ıöyledi. Hemen tatbilı 
ettim ve ıon derece memnun kaldın>• 

Sancılarımı tamamen t .. kin ve tcda..i 
etti. Şimdi eskisinden daha iyi çalrşal>İ• 
liyorum. Böyle ağTılardan muztarib "' 
lanlara bu yakılarınrzı tavıiye etmeli 
kendime bir boı·ç addediyorum.» 

Ayni mealde teıekkür mektubl!'rı 
hemen her gün Allcock müesıeıesııı• 
gelmektedir. 

Bu mektublar ylılaların tesir< ıifa• 
bahıasını görmüş mütenevvi meslek 
eıbabı tarafından gönderilmektedir .. 8~ 
ıayanı hayret yakılar, konulduğu ~d 
hallerde teskin edici bir hararet tevl~ 
ve adaleler üzerinde yavaıça nu• 
tesirini ifa ederler. Sizin çalııtığıııı:I 
müddetçe onlar da teıirini yapar!~· 
Artık friluiyona, kokulu mayilere, !;•• 
cet kalmadı. Bu yakılan eczanenizd•P 
tedarik edebilirsiniz. Alırken üzerinde
ki fabrikanın marka11 olan Kartal v• 
kırmızı daire resmine dikkat edinİ2 v~ 
ucuz taklitlerinden ıakınınız. Fiyatı 4 
kuruıtur. 

Kadıköy S. icra memurluğunda"' 
Bir borcun temjni istilası zunnınılıl 
mahcuz olup satılarak paraya çe...-il • 

·-·" meıi mukarrer bulunan bir adet '""' 
dikit makinesi ile yedi parça hah ,,,e· 
cade 25.3.935 tarihine müaadif p~ ' 
teıi günü 1aat 10 dan 12 ye ka.ıot 
Göztepe çarıı mahallinde açık artt:;"' 
ile 1atrlacağından yüzde iki buçuk ~ 
cıaına ait olmak üzere alıcrlann rnf:V

ııün ve aaatte mahallinde hazır bul"._ 
nacak memura miıracaat eylemele1'1 

!in olun r, (9507) - -


