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FIATI 5 KURUŞTUR 

Çarpışan iki siyasa 
Ulualarll!'Mı ııeçimlnin görüaü 

(manzaraaı) hiç bir vakit bu
günkü kadar bat<föndüriicü olma
mıttır. Dlf BakanlarlllBl gidiıt ve 
gelitlerini ııazetıe aayıfalarmda 
okumak bile kamuyu fl'tlrtıyor. 
Dün lngiliz bakanlarından Bay 
Eden ile ltalya Dıt Müsteşarı Bay 
Suviç Pariate idiler. Bu iki bakıan 
bat~ F ranaız Dıt Bakanı Bay 
Lava! ile görüttiiler. Bugün Bay 
Eden, lngiliz Dıt Bakanı ile Ama
terdamda bulutarak birlikte Ber
line gidecekler. Orada Bay Hit
ler ile yapılacak bir görüşmeden 
sonra Bay Eden, Muskova, Var
fOV<ö ve Praga gidecek. Sonra 
Bay Lava! Moaıkovayı ziyaret ede
eek. Küçük antant namına Bay 
Titülesco seyahate çıktı. Şimdi -
den Komo' da ve yahu Londra' da 
ııenel bir konferanııtan bahsedi
liyor. öte yandan, niııanın itk 
haftaaı Cenevre'de Uluslar derne
ği konseyi toplanınıya çağırılmış
tır. Bu, uluslararaaı geçiminde 
genelııavaştanberi görülmedik bir 
buhrana delalet •der. Sözün kısa
•ı, Verwailles •İ&btmirrin genel bir 
yııkılıtı kartısmdayız. 

Dlf bakanlarının Avrupa te· 
hirleri arasında mekik dokuyufU 
teklinde göze çarpan seyahatlt'ri 
de bu sistemin yerine konacak 
yeni bir kurum arayıtrdn. 

Genel bir aava9tan sonra and
lara dayanan bir siyasal sistem 
kurulur kurulma2, deıfıal, o sis
temi bozmak istiyen kuvvetler be
lirir. Si-atemi sürüp göıtü~k is
tiyen kuvvetlerle bozmak istiyen 
kuvveüer araamda çarpıtma ha,. 
lar. Uluslararaaı münasebetleri 
denilen faaliyet, büyük ölçüde 
bu iki kuvvetin çarpıf111Mıdrr. 

Büyük f ranaız devriminden 
sonra gelen genel k&l'1'ıklık, Vi
yanada yapılan andl&fD10.lar ile 
nihayetlenmişti. Yani Viyana 
aistemi lııuruldu. Viyana sistıemi 
fU idi: Viyanada çizilen sınırları 
olduğu ıribi bırakınak, bu sınırlar 
içinddti devlet fd<illerinin değiş
me.ine yer vermemelk. 

Viyana si&teımi kurulur kurul
maz, derhal eistemi bozmak isti
ıen kuvvetler belirdi. Metternich 
ou kuvvetlerle çarpıttı. Si.temin 
kurulduğu 1815 yılı ile ıiatemin 
yıkıldığı 1848 yılı a.rumda geçen 
otuz üq yıllılk uluslararası müna
ııebetinin tarihi Viyana kunımu
nu yıkmak ve bu lrunmıu yafat· 
mak: için iki kuvvetin çarpıtma· 
aM!ır. 

On dokuzunçu yüzyılın ikin
ci yarımında Pıuaya'nm önce 
Avustury>a, 80llJ'& da Fransayı ye
nerek kurduğu .istem de llf&ğı 
J'Qkan, ~ yeni bir Avrupa 
M.steınini kurmak demeıkti. 

Bi.marck ta Avrupa' da Alnuuı,. 
ya'ya heıı'ementik temin eden 
ılİstemi Mirüp ııötfumeye bqka 
yollar ve b&fka uauller ile çalqtı. 
O da beloiren kartı kuvvetler ö
nünde ııeııel sav .. içinde tarihe 
bnttı. 

Genel savattan aonraki kuru
ma V eraaillea ıiatemi adı verildi. 
Hepimizin on akı yıldır içinde 
Jatadığmıız bu sistemin huıua.i -
liği de esaa itibarile, başka devir
lerdeki sistemlere benzer. Bir 
yandan Veraailles kurumunu bw.ı:
mak, öte yandan da bu sistemi 
sürüp götiirmek için kuvvetlerin 
~rpıtmaaı. Sistemi bozmaktaı en 
yakından ilifiği olan Almanya. 
drr. Ancak son yıllara kadar, 
başka başka düşüncelerle ltıalya 
ve Rusya da .istemi bozmıya 
ç.&lıfınıtlardı. Orta Avrupada be. 
liren kuvvetli bir Almanya kar-

tıaında son bir kaç yıl içinde, 
talya ve Sovyet Rusya iıtatüko. 
taraftarlarına katılmışlardır. An
cak arada Almanya, hem kuvvet
lıetmit, hem de etrafına batka 
devletleri toplruruftır. On altı yıl
dan beri gücWu · amaca kendi 
başına varabil ğine inanı var· 

dır. 
Bugunku ulu lararaaı faal'ye-

nın hulasası , bir yandan AJ. 
hlanyanın Veraaillea kurumunu 
~:ıınıak, öte yandan da belki a
ııcık geç bir araya gelebilen iı-
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Almanyada mecburi aakerliğin ihdan w-Tne lıalk Mf)inç içinde milli ma.rp ~ylerkerı 

•• 
Uçler Konferansı . Toplandı 

~~~~~~-~-~ 

ltalyan murahhası B. Suviç her şeyin 
yolur: da olduğunu söyliyor 

Can Sagmen ise hir nutkunda diyor ki: 1
' Herkesin 

k ıvgalarına karışmak istemiyoruz .. Eğer karışırsak 
sulhün idamesine yardım etmiş olamayız 
--o-- • 

Bay Mussollninln 
bir nutku 

"İtalya bütün dünyaya 
hariku ade hır ıtidal 

manzarası aızetmektedir,, 
PARIS, 23 (A.A.) - Bay Eden, 

dün buraya gelmi9tir. Bay Lava! ve 
Bay Su~ ile yapılacak üçler konfe
=~~ . . ik ~-k tir. &· 'f 
evvelce kıwarlaftınhrut olduğu ııibi 
Londraya dömniyecek ve Sır wiluou u 
pazar oabahı Amaterdamda bulant.k o
nıınla beraber tayyare öle Benine ııide
cektir. 

Eski düşmanlar Almanya 
yı taklid edecek olurlarsa 
Balkan andlaşması ve küçük itilaf 
devletleri beyanname neşredecekler 

C o 1 Saymen ne diyor 7 
LONDRA, 23 (A.A.) - Giılcler

ıende söylemit olduğu bir nutul<ta Sir 
Simon demittir kiı 

"Ne dünyanın bize yabancı her 

BÜKREŞ, (A.A.) - Röyter 
ajansı muhabirinden: Bay Titü
lesko, bugün Belgrada harelket 
ediyor. Orada, Küçük itilaf ve 
Balkan andla§Ol~sı mümessil -
!erile görüşecekti.-. 

Diplomasi mahaıfiline göre, 
bu itilaf gruplan, bir beyanna-

me neşrederek, eski diişman 

memleketler, Almanyanm ye • 
niden tesiıı ettiği mecburi as -

kerlİ'k hizmeti usulünü ta'klit 
ettikleri takdirde, ordularını se
ferber edeceklerini bildirecek -
!erdir. 

(Devamı 6 ıncı oahiledc) •-------1-
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Atatürk kendi ueri lf Bankaııı nın kunıluf yılında Bankada •• 

Mi~11onlarca lira yurdun içinde kaldı 

İş Bankası umumi heyeti 
bugün toplanıyor 

Halkın Bankaya karşı güven ve inanı 
Bankaya ılmdiye kadar yatırılan para 
51.894.199 liradır. Yalnız 1934 yılında 2.887.000 

lira yatırılmıştır. Safi kar 675, 705 liradır. 

1934 seneainde ihracatımız arttı 
ANKARA, 23 (Telefonla) - On bi

rinci çalıfltlll yılını bitiren Türkiye lı 
Bankaeı, bu yılın iç ve clıt ekonomi du
rwmmu hiuedarlarına anlatmak ve yat>-

tatüko devletlerinin Almanyayı 
fimdiki sistemi kabule imale et
mek gibi iki ıiyaııamn çarpıtma· 
sıdrr. Fransa, timdiki siatem ay
nen kalsın diyor. Almanya fim
diki sistemden pek azının ka.;ma-

tığı itlerin heaabmı venndı: ÜZEre yarm 
öğleden sonra bi11edarlar ııenel heyeti
ni elelacle toplantıya çağmmıtır. Toplan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

sına razıdır. Alman ve Fransız 
halkı dahil olduğu halde bütiin 
be'eriyetin dileği de bir sava,a 
yer vermeden iki siyaııayı telif e
decek bir zemin bulunmasıdır. 

A. Şükrü ESMER 

Moskova 
Elçimiz dönüyor 

Berlinden sonra B. Edene 
yold.ııılık etmesi muhtemel 

Bay Vasıf Çınar 
Moakova büyük elçıimiz Bey Vasıf 

Çınar dün oabah Ankanldan ııehrimize 
gelrmt ve dün aktamki ekspreolc Bertin 
ve Var9ava yolile Moıkovaye. gİtmİf· 
tiT. Bay Çmar lngiliz bakanlanndan 
Lord Edenin Moakovayı ziyareti ve Sov
yet hükfunet adamlarile vaki olacak mü 
zakereleri eu ... ımda Moskovada bul'"'" 

(Devamı 6 mcı sahifede) _. ................. . 
Terkos Anketi 

Anketimize verilen karp. • 
lıkları nefre devam etliyoru%. 
Bugün Bay Sadi Rızclnın ceva
bını 5 inci ııayılamızda okuyu
nuz ... 

talya hükumeti, Ha be ı 
meselesinin halli için bey
nelmilel bir hakeme müra
caat edilmesini tekrar ediyor 

Tel. { Mildür: 24318, y ... itl•rİ miidürUı 24-311 
• idare Y• Mathaa: 24310 

Avustur yada " müdafaa vasıtala-
rını arttırmaya 

• 
VIY ANA, 23 (A.A.) - Ka-

bine, Uluslararaaı politika va
ziyetini tetkik etmit ve A vus -
turyanm müdafaa vaıııtalarını 
arttrrmağa, hukuk müııavatı i,j. 
ni müzakere yolu ile tahakkuk 1 
ettrrmeğe karar verıni,tir. 

karar verdi 
Viener - Nöstad' da ve Viyana • 
nın timalinde Baden mıntaka
sında hava taarruzlarına kartı 

manevralar yapılmıttır. 
Manevraya ordu, polis, jan

darma ile sivil ve askeri bütün 
~ıhhiye tetekkülleri iştirak et -
..... :ıı:: ti· 

Hava ta-:rrruzlanna karşı 
VIY ANA, 23 (A.A.) - Dün 

______________________ _, 

T A N 
'İ'ORKIYENIN EN BÜYÜK GAZETESi 

MiLLiYET 
BU iSMi 

ALIYOR 

Bir Türk okuyucusunun bir memleket gazetesinden di· 
leği nedir? 

' 1- Okuyıııcu, bir gazeteden, iher şeyden evvel "doğru haber,, is
ter. Günün birinde, bir gazete çıikannak iıhtiyacı da, muhakkak ki, 
halk arasında olanı biteni yine halka anlatmak ihtiyacından doğ
muş voe gazete, hal!k arasında bir nevi tercüman olmuş ve oku• 
yuou bu vazifeyi en iyi yapanı, yani kendisini aldatmıyanı, doğ
ruyu yazanı sevmiş, okumuştur. "TAN,, HA L K 1 A L DA T. 
M 1 YACA K, DAiMA "DOGRU HABER,,l VERMEGB 
ÇALIŞACAKTIR. 

1 - Yirminci asrın blitılin nakil vasıtalarında olduğu gibi, nakfl 
vasrtalannm belki en ehemmiyetlisi olan gazetede de, çabuk· 
luk, ilk şartlardandır. Fakat, gazeteci, ''havadisi çalruk vermek,, 
hevesini "!havadisi doğru yazmak" özenine üstün tutmalı mı1 

..-HAYIR! 
"TANH HAVADiSiN DOGRULUGUNA DiKKAT ETTIGI 

KADAR, HADiSEYi OLDUGU YERDEN, HERKESTEN 
B V VE L A L M A K, OKUYUCUYA DA HERKESTEN 
E V V E L Y E T 1 Ş T 1 R M E K iÇiN LAZIM GELEN 
TEKNiK V ASiT ALARI HAZIRLAMIŞTIR. 

ll - Bir gazete, bUhaıısa memleketimiz giıbi, halkın çoğu tati• 
llil lımk3nmı bulamamıŞ memleketlerde, halık için mektep vazHesl· 
rıl görebilmeli, onun kendi memleketine ve yahancı memleıketlera 
ait bilgisini arttırmağa çalışmalıdır. "TAN., OKUYUCULARI 
iÇiN ô G RE T 1C1 BiR MOESSESE OLACAKTIR. 

4 - Bir gazetenin okuyucunun ıevgiıini kazanması 
için onun gazetesi olma11, yani dileğine tercüman olması 
eaaıtır. Okuyucuyu ıaşırtmaınak, her şeyden evvel, ga· 
zeteyi onun ihtiyaçlarının, dileklerinin malı yapmakla 
kabildir. "TAN,, HADiSELERiN OBJEKTiFi, 
AYNASI OLACAK VE DAiMA S O Z U N U 
O Z U N E U Y G U N TUTACAKTIR. 

Okuyucular! 
EN MÜKEMMEL BASKIYI, 

EN DOGRU HABERi, 
EN GÜZEL YAZIYI, 

CANLI RESMi, EN 

HAKLIYA HAKLI, HAKSIZA HAKSIZ DEMEGI, 
8, ıo, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32 sayıla çıkacak olan, 
Size, memlekete layık olmak için iyi hazırlanan, 
Cumhuriyetin ileriye atılgan, inkılapçı hareketler/ne tercüman 
olacak ve bu hareketlerin bekçisi, korucusu olmalı kerıdisintJ 

meslek tutat:ak olanı 

T A N 
HER ŞEYDEN EVEL S1Z1N GAZETENİZ OLACAKTIR. 



1'!HI TEFRiKA: 74 

Ara bleta. ~da 
' imparatorluğu ----:::- -yıkıldı 

He• hakin mahfudur. Yuan: Son Yemen uoı;.; Mahmut NEDUI 

Hicaz demirgolları yapılırken 
Kızıl Sultan! 

Ticaret filosu mu, demiryolu mu?. Sultan 
Hamiiten sonra lttihad ve Terakki 

Bütün bu mülahazalar muhatap 
ve makes bulamıyordu. Cevap 
olarak yolun siyaıi ehemmiyetin· 
den, hilafet meselesi itibari.le kıy· 
met ve lüzumupdan bahsediyordu. 
Bence bu da manasızdı. Bu takdir· 
de bile gene emniyet ve asayİf me· 
selesi mevzuubahisti. 

Fa.kat kime derd anlata.bilirdi· 
niz, sultan Hamid bu hususta söz 
söylemnesine bile tahamınül ede· 
mezdi. Bu sebeple ona bu İf için 
ağız açabilmek mümkün değildi. 
Birkaç defa bazı ya.kınlarının bu 
mevzua temas etmek cüretini gös
terdiklerini ve fU cevabı aldıkları· 
nı ititmittim: 

- Hicaz demiryolunu yapmak 
benim için bir vazifei diniyedir. 
Bu mukaddes vazifemi ifadan be
ni alıkoyacak bir kuvvet ta-vvur 
edemiyonmı. (1) 

Bu ıöze k~ı akan su1a.r duru
yor ve yol yapılıp gidiyordu. Şimdi 
kum deryası ortasında iğri büğrü, 
kırık dökük uzayıp glden bu met. 
rUk demiryolu bize neye maloldu, 
bunu ileride göreceğiz. 

Me,rutiyet ilan edildikten sonra, 
bu bahsi a.çmakta bir mahzur gör· 
medim, vakia artık Hicaz demiryo· 
lu bir emrivakidi. Ona mil.ni ola· 
bilmek mümkün değildi., olan ol
mllflu .... 

Ben, evveldenberi müdafaa et· 
tiğim, demiryolundan evvel, deni"ll 
yolu davasını tazeledim. 

ilk zamanlar lstanbulda ittihat 
ve Terakki rüesasına, sonra bilmü
nasebe Kimi! ~ Mahmut Şev
ket pataya, Talat p&Jaya ve daha 
birçoklarına ayni feyi söyledim: 

- Hicaz demiryoluna sarfetti
ğimiz para, hele emekle biz mü· 
keınmel bir deniz ticaret filosuna 
sahip ole:bilirdiık. Sahillerimiz ya.
hancıların ellerinde bulunuyor. 
Böyle bir ticaret filosu, iyi idare e
dildiği takdirde birkaç sene içinde 
tahmin edemyeceğimiz bir tekilde 
inkişaf, terakki, tev~ü edebilir. 
Her teYden evvel biz buna mühta· 
cız. Uk defa koyacağrmız bir ser· 
maye, ondan sonra bize servet ge
tirecektir. Diğer tarafta ise, bu bi. 
zjm için bir hakimiyet meselesidir. 
Hele yapacağı propaganda hudut
suzdur. ldarei mahsusayı - timdi. 
ki Denizyolları i'letmesi, Seyrise
f ain olmadan evvel ldarei mahsusa 
idi. - l8ialı ebnek, batına müte
ha.ssıs biriill getirerek tevıi ve 
inkitaf et4-innek yapılacak ilk it
tir. 

Fakat kime dert anlatırımız, bu 
lüzumu herkes takdir ediyor, an· 
ca.lı: it filiyata. gelip dayanınca, 
komisyonlar, müzakereler, bir SÜ· 

rü hesap ve kitaplar içinde bocala
yıp gidTyordu. 

Levazimatı umumiye reiei İsma· 
il Hakkı ı>a'3- Seyriıefain idaresi 
müdiriyetini de deruhte etmi,ti. 
Ben de bu haberle yeni bir ümide 
kapılmıftrm. Kendisine o za.man 
23 nisan 330 tarihli uzunca bir teY 
yazll11'bm. Bundan bazı parçaları 
buraya alıyorum: 

" ... Bu ha.validen Seyriaefain ida. 
resinin temin .edeceği menfaat bü
yüktür. Hükiimeti Osmaniye nanu
na İstihsal edilecek azim faydalar 
İse saymakla bitmez. Bu sebeple 
Arabistan sahillerinde seyrüseferi 

tanzim ve temin etmek derhal ya
pılması elzem itlerimizden biridir 
kanaatindeyim. 

Bahriahmerin Asya sahili sima!. 
de Yenbudan cenupta Muha'ya 
kadar tamamile hariçten gelen ve 
getirilen ticaret eşya.siyle, daha 
doğrusu yiyecek içeceğine kadar 
her Jeyİ hariçten tedarik ederek 
geçinir. Buralara içilecek su bile 
hariçten gelir. ıBu çorak ve kurak 
toprak üstündeki halk vapurlar 
işlemese açlık ve susuzluktan ölür. 
Diğer taraftan Yemen sahillerin
den kahve, sinameki, deri vesaire 
ihraç olunur. Binaenaleyh bu iske. 
leler itlek ve zengindir. Hac za. 
manlarında ise bu limanlar bir ' at 
daha canlanır. Fakat maalesef bu 
li'Tlanlar arasında it:iyen vapurlar 
araaında Türk bayrağı tatıyanlar 
yoktur. Günün birinde bu vapudar 
müttefikan liına.nlarımıza ka111 bir 
boykot yapsalar h.ılimiz neye va. 
rır, bunu tahmin edebilmek güç de-

ğildir. lngiliz bandrası altında sey. 
reden Hidiviye kumpanyası, Aden· 
deki Tuvo:.ci kumpanya.sının gene 
İngiliz bandrıalı vapurları, ile ltal· 
yan vapurları bu sahillerimizin bü. 
tün ticaretini, bütün nakliyatını 
inhisar altın almı~ gibidirler. Bir 
de Rus seyrisefain ve gönüllü var· 
dır ki bunlar da askeri sevkiyatı
mızı, erzak ve levaznnımızı nakl 
ile meşgüldürler. Bir limandan ay. 
rılabilmek için bu vapurlardan bi
rini tercih etmek bir Osmanlı me • 
muru için çok acı, çok hazin bir 
mecburiyettir. Buna fimdiye ka
dar katlandık. Ve devlet ve millet 
terefine ağır gelen, çok zararı do
kunan ve önüne geçilm1..si hiç te 
güç olmayan bu halin devamı için 
orta.da hiçbir sebep ve mani yok
tur. 

Rus gönüllü ve seyrisefain kum· 
panyasından sarfınazar olunduğu 
halde Bahriahmerin Asya ve Afri
ka sahili münakalatı ve ticareti Hi
diviye kumpanyasının 800 ve 1000 
ton hacmindeki üç vapurile T evva. 
cı kumpanyasının en büyüğü 400 
ton hacmindeki birkaç vapuru elin. 
dedir. 

Osmanlı Seyrisefain idaresi bu. 
rada Süventen batlayarak Adene 
kadar Elvecih, Yenbu, Cidde, Ka
nefde, Cizan, Luhye, Hüdeyde, Mu. 
ha ve Aden iskelelerine haftalık ve 
gen-' SüveY'flen hareketle Cidde, 
Aden iskelelerine on bet günlük 
kartılıklı ve lstanbuldan doğruca 
Basraya kadar gitmek ve Basradan 
alacağı ve Ba.hriahmerin Asya sa
hiline mahsus hurma, buğday, un 
vesair ticaret emvalini Hüdeyde Ji. 
manı yapılıncaya kadar her türlü 
fena havalara kartı emniyetli ga. 

lif ve~ Kamran limanlarından bi
rinde haftalık postasına nakleyle
mek •artile ayda veya bir buç_uk 
ayda bir gemi hareket ettirerek 
Port Sait, Süveyf, Cidde, Hüdey
deye uğratmak üzere postalar ih
c1 asına ve lstanbul ile lskenderiye 
arasında aeyriaeri postalar ihdası 
timdilik güç İse her hafta muntaza. 
man bu seferleri yapan Romanya 
vapurlarile anli4arak Bahriahmer 
aktarmasını kabul etmeleri fartile 
de buralarını latanbul ile bağla
mak üzere laznngelen te,ebbüsat
ta bulunulacak olursa pek yakında 
Bahriahmerin Asya sahilinde biz 
yegane hakim ve bütün ticareti e
limize geçirmif oluruz. Bunda zer
re kadar fÜphe caiz değildir. 

Bı!!hriahmer için li.znn olan va
purlar azami bet yüz ton saf em
tiai ticariye almağa müırait, birin
ci ve ikinci kamaraları ve sıcak 
memleketlerde seyrüsefer için su, 
buz ve elektrik makinelerini ve İ· 
cabında Cürmünden fazla hacı ala 
bilmek için iki kat güverteyi ve ha. 
cıla.nn insan gibi aeyriiseferlerini 
temin edebilecek istirahat vesaiti
ni ve bilhassa Hidiviye ve ltalyan 
vapurlarına rekabet edebilmek için 
hiç olma.zıa on milden fazla sürat
li olmalıdırlar. Bu sürat Asya sa
hilinden sonra Bahriahmerin Af. 
rika sahili ticaretini de elimize 
geçirebilmemiz için lazımdır. Bu 
gemilerin süvarileri bilhassa dik
katle İntihap edilmelidir. Ayni za
manda bu sahillerdeki acenteler 
meselesi de mahallinde tetkikat 
yapılarak büyük bir itina ile seçil· 
melidir. Bu limanlardaki en mute
ber, en _'.!:engin ve tanınmıf tacirler 
acenteliğimizi ihihar ve memnuni
yetle kabule daima amadedirler. 

(Bitmedi) 

( 1) Sultan Ha midi Hicaz demiryolu 
yaptırmağa sevkeden bilhassa kuren11-
dan ve ikinci katib Arab İzzet paşadır. 
Arab İzzet paşanın Abdülhamid nezdin· 
de ve bütün sarayda ne büyük bir hü
küm ve nüfuzu olduğunu burada teicrar 
etmek lüzumsuz olur. Arah İzzet paşa 
bütün İslam aleminde (Hicaz rlem;r. 
yolu) nun yapacağı büyük tesirleri, bü· 
tün Müslümanları tltit. eye karşı nasıl 
bir hissi hürmet ve ubudiyetle bağlaya
cağını günlerle anlatarak. nihayet Sul
tan Hamidi ikna ctmisiir. Bazdan. Arab 
lzzet paşanın bu işi maddeten müstefid 
olmJ.k vapuğını söylcr1erse de. A
rab Iz ~et pil~ ıırn ı>crvetinin üyük bir 

kısmını lıu dtıniryu~u sayesinde yaptı
ğını itir•ıf etmekle beraber. onu Sultan 
Hamidi böyle bir karara ._..kcttiren se• 

HARİCİ ·HABERLER 
Yunanistanda vaziqef 

A .... ~--------------------------------
Asilerin kaçmalarına kar-
şı Giride bir muhrip g.itti 
Bir fabrikatör Yunan tayyare teşki!a
tına bir milyon drahmi teberru etti 
ATINA, 23 (Milliyet) - Giridde 

aaklanan asilerin yabancı memleket. 
lere kaçoalarıina mini olmak üzere 
Tieller muhribi Girid sularına gönde
rilmiıtir. 

Baıbakanlılı muauinliği 
ATlONA, 23 (Milliyet) - Hükli· -

met mııd:ıafi4iııde biı- ba#•alık mu • 
aWnliği tetıİı edilerek G.meral Kondi • 
lıioe revdı- edileceği ve Marvemibalis'in 
Tayyare Bakanlığına getirileceği te • 
min edilmektedir. 

Ahali partisi mebuslannın 
BO§bakanı ziyareti 

ATINA, 23 (Milliyet) - Ahali par 
tiai mebualan heyeti umum.iyesi na .. 
mına parti lideri ve Baıbakan Çalda • 
dariai z~yaret eden bir heyet isyan 
auçlulannın ibreti müeW.re olarak su 
rette şiddetle cezalanılınhnası, ayan 
meclisinin hemen li.ğvmı, memurların 
taafiyes.ile mebuaan intihabının en ya 
km bir zamanda yapılmuını istem.iş • 
terdir. Başbakan verdiği cevabta hü. 
kumetin geçirmekte olduğu fevkalide 
ahvaıH takdir ederek her tiirlü tedbir
leri aldığını ve kanunu e11&3İde yapı· 
lacak iıtiınai tadilatı da teıbit ebnit 
bulunduğunu aöylemiıtir. 

Meukuf liderler 
ATINA, 23 (Milliyet) - Mevkuf 

muhalif fırkalar liderlerinden Papa -
naıtaaiou ve Milonas hükWııetin mil
letin birliğini temin etmek için ber tür 
lü tetbirleri almağa karar verdiği hak 
1. •.ıdaki Çaldarisin beyanatını takdir 
ederek kendilerinin ayni aiyaııeti ta • 
kip ebnekte olduklarını bir mektupla 
bildirmişlerdir. 

Kanunu es<Uinin tadili 
ATINA, 23 (Milliyet) - Muva • 

fık, muhalif ve amai teşekküller mü • 
meısillerinden birçok ayan azaıı es
ki Hariciye Bakanı ayandan Miha.la • 
lı:opulos vasıtaaile başbakana müraca • 
at eder"k kanunu eaaainin tadiline dair 
hükumetçe alınan tethirlerin bugiinkü 

Dil çalışmaları 

Bir Macar Sumer 
dilinin hal1ine 
muvaffak oldu 

hal:yada :yaşı:yan etrüsk
lerin dili de halledildi 
BUDAPEŞTE, 23 (A.A.) - Genç 

Macar iili.mlermden Dr. Felix Pogra • 
nöi • Nagy, yüz elli yıldanberidir bütün 
ilimleri meıgul eden etriUlı: yazınnm 
halline muvaffak olmuttur. 

Romalılardan daha evvel ve eon• 
ralan Romalılann idareai alt'IDda mer
kezi I tal yada T ookan eyaleti arazisinde 
oturan Etrüskler bir çok yazı nümu.
ai bıralaruılardr. 

Bunların kullandıkları alfabe ma • 
llimdur. Bununla beraber bunlarm na 
sıl okunduğu v.e Eıtrüslderin ne tarz • 
da konuıtukları tamamen kaybedilmif 
bulunuyordu. Mukıayeoeli tetkiklere gi· 
rişmek için ba§ka hiç bir meanet nok
tası vennedılğinden burum halledilme
.; çok giiç telikki ohmuyordu. 

Halbuki Dr. Pograııyi • Nagy, u • 
zun yıllar süren tetioiklerden sonra 
bıua muvaffak oimuıtur. Bu itim, Et· 
riısk dilöııiıı lndo • Geuıwıik ııurubuna 
ait bulunmayıp doıba eolı:i diller gru • 
pundan olacağı fikrine ıröre hareket 
etmİf ve uzun tetkikler neticeaUıde 
A&iatik denilen bu daha eski diller 
ıırupunwı keıfine muvtffak olmuttur. 
Sümer dili de bu ırrupa ait bulunmakta 
ve bu dilde nisbeten dahıa çok mevcut 
olan yazı nümuneleri Etrüsk dili ile 
mukayeseler yapmayı mümkün kılmak
tadır. 

Dr. Pogranyi • Nagy, Aoiatik dille
rin mukayeaeli br gramerini yapmak. 
la ite batlamııtır. Bundan aanra doğ· 
rudım doğruya Etrüsk dili ile daha ya
kından uğr&§IJUlya bafladığı zaman Ma· 
car ulusuna mensup bir katolik papa
•nm gayet kıymettar bir ese..mi ele 
geçİmıiftİr. 

Bu eser hiriatiyanlarm Amentüsü • 
nün bin tercüıneni ihtiva etmektedir, 
Ve ( Pater N oster) in bu bin tercüme
.inden biri de Etrüskçedir . 

- -
bebin sadece şahsi menfaati olmadığını 
da kaydetmek lSznndır. Arab İzzet pa
şa yalnız kendi kesesini düşünmüş ol
saydı. pekillii Anadolu için bir demiryo
lu teklif edebilirdi. O zamanki vaziyeti, 
nüfuzu sayesinde bu işin de başına ge
ne kendisi geçebilirdi. Fakat Arab İz· 
zet paşa. benim kanaatime göre Sultan 
Hamide bir şam • Medine, Mekke de
miryolu yaptırmak kamrını verdirirken. 
öz kesesi kadar Suriyeyi de düşünmüş· 
tür. Hicaz demiryolu sayesinde Suriye
nin, Berut ve Şamın çok müstcfid o~· 
cağı ve bilhassa Berutun Hicaz şehır:eri 
i~in limanlık edeceği de hesab ediliyordu. 
Arab İzzet pa;>anın bu iş için ne kadar 
çalıştığına ben de· şahid oldum. Bu de. 
miryoluna aid bütün işler o zaman taet 
paşanın evinde cereyan ederdi 

ayan ve mebuaan meclislerinin bir • 
likte içtimaiyle yapılacak meclisi mil 
lıden tasdik ettirilmesini teklif etmit
lerdir. Çaldaris buna cevab olarak hü 
kiinıetin memleketi bir an evvel nor• 
mal parlamenter hayatına kavuıtur • 
ma11 için pek kat'i arzusu olmakla be
raber teklif edilen tekli kabul ede • 
miyerek yapılacı* tadilab doğrudan 
doğruya milletin reyi ile taadik ettir
mek istediğini söylemiıtir, 

Yabancılann ua:ııiyeti 
ATINA, 23 (Milliyet) - Yabancı· 

lann iıyan hareketi eıııaaındaki vazi
yetler.ini aniqıp ona gönı tazım gelen 
tetbirleri ittihaz etmek Üzere Dahili· 
ye Bakanı Emniyet müdiriyeti yabancı 
krsmı müdiriyetine emir vermiıtir. 

1 milyon drahmi teberrü 
ATINA, 23 (A.A.) - Büyük fabri 

katör Papaatratiı biraderler Yunan 
tayyare teıkilitına sarfedilmek Üzere 
bir milyon drahmi tebe.-rüatta bulun
muılardır. 

Metrepolitler 
ATINA, 23 (A.A.) - layan hareke· 
tine meyilleri görülen Midilli, Iskeçe, 
llyas, ve Paraminyaa metropolitleri 
Atina Senıiyodu tarafından iıticvap 
edilmektedir. 

Bir ihtilalci kumandanın eurokı 
ATINA, 23 (AA.) - Atina Ajan· 

ıı, Kavalada, ihtilalci kumandan Bou
rdara aid muhabere evrakının ketif 
ve zaptedildiğini haber vermektedir. 
Bu muhabere evrakı, rhtililin, ikinci 
kanunun baılangıcında, yani örfi ka· 
nunun ilanından çok evvel hazırlan • 
mıt olduğunu iıbat ebnektedir. Bay 
Veıı.izeloaun, bu kanundan dolayı. 
Cümhuriyeti kurtarmak iatiyerek, ıh· 
tililin batına geçtiğini beyan eyledi • 
ği malfundur. Hükfunet, devlet ve mil 
leti iıtikbalde her türlü muhtemel ha· 
rekete kal"§• himaye etmek için, vazi
yeti tasfiye ebnektedir. 

Amerika da 
.Jeniz tayyareleri iki 
misline ibla~ edilecek 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Birle. 

tik Amerikanın garh aahilinde Pearl
Habour-Hava'da ve kanal mmtakaaı· 
na hava üsleri tesisine aid 38 milyon 
dolarlık tahsisat liyihaaı, aalı gÜnÜ 
Millet Meclisinde müzakere edilecek 
tir. Amerika bahriyesinde 1,000 tay
yare vardır. Bunun iki miıline iblaiı 
istenilmektedir. Fakat daha evvel pi
lot yetiştirilmesi li.zmıdır. 

Amerikada yeni hauo merkezleri 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Ame

rika hudadlannm korunmau için altı 
kuvvetli hava meri<ez.i yapılmaaı hak
kında Harbiye Baluınlığma aalilıiyet 
veren kanun projeaini, ımeclia aakeri 
komisyonu ittifakla taavih etmiıtir. 

Belçika da 
Altın esasını bırakmak 

mevzuu bahia; değil 
BRUKSEL, 23 (A.A.) - Kralın, 

kenditi.ni maliimat t<>p!._ğa memur 
ettiği Bey TönU, -:ra!ist lider Van
dervelde ile ırörüımüı, lidor, gelecelı: 

büklımetin ayui bir tefin riyasetinde 
tıefekkiil etmemeoi ihtimalinden babaeı.. 
miftir. 

Bay Tönia, kabine teıkli- memur 
edilmediğini, fakat bir program hazır • 
lamağa saJııtığmı aöyliycrek demiftir 
ki: 

"Şimdilik birbirlerile mutabık olım· 
yan adamlan bir araya toplamak, bir İ· 
ıe yaramaz, iktisadi meaelelerin, poli • 
tika meselelerinden daha mübim tutul· 
maaı lazundır. 

BRUKSEL, 23 (A.A.) - Belga 
ajansından: 

Sali.hiyettw mahafil, altın ---.;;:;:-.ru 
bırakıp Belçika dövizini dütiirmenin 
mevzuu bahsolmad•ğıru teyit etmekte· 
dirler. 

Ba münaaebetle, Bay Tö.nisin, kral 
tarafından ekonomik bir programın a
na hatlanru araıtınnağa memur ediliıi 
ve ulusal hükumetin eaas programı ola· 
cak olan bu programın, Belçika fnm • 
gmın bugünkü altın eaası ile müdalaa • 
smı eaas tutacağı kaydedilmektedir. 
Bütiin fırkalar, Belçika dövizinin mü • 
dafaaıınm temini hususunda mütteiilctir
ler. --------o·--------Ha va raporu 

Sıfır hararet derecesine ve deniz se
viyeaine indirilmiş barometre bu ıabahı 
Saat 7 de 701, 14 te 766, hararet de • 
recesi 7 de 6,5. 14 te 11,5. En yukarı 
hararet 13,5. en ıqağı hararet derece..i 
4. 

Rüzgar poyrazdan eımi§!Ôr. En yu
karı ı~tl saniyede 8 melreye çıkmıı· 
tır .. 

- • · , '>t-' l:~ ... 

• 

Uçler konferansı dün 
akşam işini bitirdi 

Bir teblii) neşredilmiştir - -PARIS, 23 ( A,A.) - lngüiz, Fransız, ltalyan konlercuuı saat 11,10 
da bitmiftir. Müzakerelerden sonra neşredilen tebliğde Bay Laval, E· 
den ve Suviçin umumi vaziyet hakkında görüftükleri, müzakere ~ra · 
nrnla lngiliz bakanlarının Berlini ziyaretleri malumat edinme mahiye· 
tinde olub görüfTTtelerinin gayesi 3·2 tarilıli Londra tebliğimle tefrih e
düen noktalara olacağı zikredümiş ve mezkiir Londra tebliği hakkında 
Londra, Pam ve Romanın noktai nazarları ayni olduğu teyid olunmuf· 
tur. Bay Eden ve Suviç, hükiimetlerinin tam tesanüdünü memnuniyet · 
le tesbit ve müfahede eylemişlerdir. 

PARIS, 23 ( A.A.) - Bay Saviç •aat 20,20 de Romaya hareket el· 
miştir. 

Yeni Posta ve T elgra/ binaları 
yapılması için proje hazırlandı, 

karşılık gösteriliyor 
'ANKARA 23 (Tele/onla) - Posta ve Telgraf Umum Müdürlü · 

ğünün mevcud bina ve tesisatının a snn son tekômülatına uygun bir fe · 
kle sokulması maksadile bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Buna göre Posta ve Telgraf bi nalan i"faları karşılığı olarak tel • 
graf, paket, kıymetli mektub ve havalelerden munzam olarak birer ka· 
ruş ve dahili telgrafnamelerden mahreç, merkez, ismi için fazla olaralı 
bir kelime ücreti alınacaktır. Bu ücretler Posta ve Telgraf ve Tele/arı 
binalan ir.şaatı karşılığı olarak bastırılacak pullar yapıftınlmak sure • 
tile tahsil edilecek ve paralar Posta ue T elgral Umum Müdürlüğü bütçe· 
sinde açılacak bir fasılda toplanacaktır. 

Eski P. T.U. Müdürünün muhakemesı 
ANKARA, 23 (Tele/onla) - Bugün 1 inci ceza mahkemesin• 

de Posta ve Telgraf Umum Müdürü Bay Fahri, muavin Bay Suphi v• 
eski T elgral işletme Müdürü Bay I haaıı Cemalin duru.pnalanna devanı 
edildi. istinabe suretile şahidliklerine müracaat edüen Bay lsmail Hak
kı, Bay llyasko, Bay Nuri, Bay Hana ve Andersonun ifadeleri ile Posla 
ve Telgraf Umum Müdürlüğünden ve Bayındırlık Bakanlığından gelen 
tezkereler sırasüe okundu. 

Bay Suphi ve Bay Ihsan Cemal ifade ve tezkerelerin kendilerine ta· 
alliiku olmadığını söylemiflerdir. . 

Neticede iddia makamının evrakı okuyarak iddiasını serdetmell 
için muhakeme 1 NiMın Pazartesi gününe bırakılmıştır. 

Köy varidatını arttırmak için 
'ANKARA, 23 (Tele/onla) -- Köy varidatını arthrmak için bir ka· 

nun projesi hazırlanmıtşır. Bu pro ieye göre Evkaf idaresinin muhtar • 
[ara mühürletecekleri Ümühaberlerden de harç alınacaktır. 

Surige fevkalade komiseri geligo1 
ANKARA, 23 (Telelonla) Fnmsanın Suriye fevkalade horrıiıre· 

ri salı günü şehrimize gelecektir. Komiser şerefine Hariciye Bakanı B. 
T evlik Rüştü Aras o gece Ankara Palasro bir akşam yemeği verecek v• • yemeği bir •Üvare takib edecektir. 

Ulaslar kurumu toplanıyor 
PARIS, 23 ( A.A.) - Fransız talebini tetkik edecek olan ulaılaı 

derneği konseyinin mezkiir konsey başkanı Bay T evlik Riqtü Arasın 
muvafakati kayıt ve fQrtiyle, Straze konferansından •onra toplan • 
ması kararlaşmlftır. 

Balkan anlaşması meclisi 
BVKREŞ, 23 (A.A.) - Balkan anlaşması daimi meclisi, ihtimal ti 

Mayısta toplanacakhr. 

Büyük Sovget artist /eri geliyor 
MOSKOVA, 23 (A.A.) - Sovyet hükUnıeti, Sovyetler Birliği il~ 

Türkiye Cümhuriyeti arannda dostluk ve kültür münasebetlerinin in/tı· 
,alı mak.adüe, büyük Akademi tiyatroımnun artistlerinden bir gnı~ 
konserler vermek üzere Tükyeye göndermetkedir. Grub, orkestra ,Jı 
halk artisti Leon Ştaynberg'in refakatinde en iyi •u, musiki oe koro 14' 
natkarlanrnlan mür.ekkeb bulunmaktadır. 

Fransada müdafaa meclisi toplandı 
PARIS, 23 ( A.A.) - Mlilli Müdafaa yüksek meclisi, Bay Lebrun'.ıtrı 

reisliği altında toplanmlf ve harb zamanında yatlacak tqkiliit proı• • 
sini tel kik etmif tir. • 

ltalgada 1911 sınıfının tamamen. 
seferber edilmesine karar verildı .. 

ROMA, 23 (A.A.) - Efradının bir kısmı Alrikaya ırı;v~edilmek :· 
zere evvelce seferber edilmif olan 1911 nnılının berayı ıhtiyal tarrı 
men seferber edilmesine karar veri lmi~tir. , 

B. Titülesko Londraga gidecek mi ı 
BVKREŞ, 23 ( A.A.) - Yarı~ Pari~ı; ~re~et etmesi ihtimali olıJJI 

Bay iTtüleskonun Lornlraya da gıtmeırı ıhtımalı vardır. 

Ziraat Umum Müdürlüğü 
AN KARA, 23 ( A.A.) - Bay T evlik T ~rman'ın Seyhan s~y~~v~ı~~:~ 

seçilmesi üzerine açılan Ziraat Vekaleti Zıraat • ~m~ Mu_durlu_ll ., 
Yükııek Ziraal enstitüleri idari müıaviri Bay Abıdın Ege tayın edılt11• 
tir. 

Yunanistan ve Bul2'.aristan 1 
ATINA, 23 (A.A.) - Y",'.'anistan 1 

ile Bulgaristan arasında muallakta bulu 

nan ilıtili.flı meselelerin halli İç.in müza. 
kereye girifildiğinıe dair olan haberleı:, 

iyi maliımal alan mahafilde tekzip e • 

dilmektedir . 

SOFY A, 23 (A.A.) - Rewni mem· 

hadan bildirildiğine göre, ilU mmnle
ket arasındaki ihtilaflı meaeleletıin haJ. 
li ~iıı Yunanistw.n ile Bulgardtan ara· 
•ınd şimdiMk hiç br müzakereye baı· 
lanmıt değildir, 

Beynelmilel Ziraat 
Enstitüsünde 

ROMA, 23 (A.A.) - Beyneııoi!• 
• • -- 1 ziraat eostitüıü daimi komııteoa, ..,.. .. 

mamda zinat ilminin fevkalade ıiz>k' 
ve terakkisini göz önüne alarak bir I< 
rar sureti kabul etmittir. • ~ 

Bu karar suretinde bey~ 
,_t enstitüıiiniin me.aialni . 
ilmi mıntakalara hasrehniyerek ziJ"'; 
aahaınndaki ilmi Araşt.rma.lann ~ 
cihetleri ve bu arattmnaların ·- ~..ı. 
üzerinde bit e eai teklif ol .. .....
tarur 



Kafa tas! 
Bir aralık Şehir T i:yatrosu sahnesin

den geçmif netameli piyesin adı değil
dir bu. Dinleyin/ 

Londradan ayrr.lmak üzere idim. 
lllr memleket kadar geniı olan bu feh
l'lı. görmeden bıraktığım birçok ta -
rol lan ara•ınd a en mel"Ok ettiğim f"Y, 
Ha:yd Parkın Viktor:ya kapısı :yanın -
daki köpek mezarlığı idi. Pasaport -
laı-ımı :yapar, valizlerimi kaparken bir 
cıra gittim, Londralılann en iııauu: 
rıtuhabetlerini gömdükleri ııu garip 
""'zarlığı. gördüm. Sık ınk dizi/mi§ u
fak afak :yüzlerce tO§ Londranın o 
rrıeıhur köpek mezarlığı idi. Soruştur· 
dum. Her gün YQflı, genç, kadın, er
lıek birçok z;i:yaretçiler sadık ha:yııan
lnrını.n mez.arlanna gelip gö~lerini ıs~ 
latırlarmıf ... 

• • * 
Büyük harpte idi. Uslıüdarda otu

ruyorduk. Bir gece çar§ı:ya :yakın bir 
Yerde bir :yangın çıktı ... Ben de bir • 
kaç ahbabla birlikte :yangına kadar 
indim. Yangın ayakla yirmi dakikalık 
bir u;r;aklıkta idi amma o :&amanların 
atefi meoa/c tanrnuı:&dı. itfaiye geldi. 
Yan :yanmakta olan bir ahıap eııi 
Yıkmaya uğraflı. KağfQnu§ bina :yan • 
ma:yı, :yıkılmaya tercih ediyordu. Sert 
bir kıt rüzgarı ateıi sürüklerken o :&a· 

manuj ;r;a:yıf itfaiye takımlan evi :yı
kamadılar. Benim gibi oeyre 11elmiı o· 
lan/arın da amatör :yardımlarına rağ
men ev :yıkılmadı, yandı. Ve :yanında· 
lıi yeni eııi de, onun üıtündelıi türbeli 
bir tekkeyi de yakmq/< tehlikesi be • 
lirdi. Tam o sırada idi. Ateffen :yü;r;ü 
k:zarnuf, aaçlan bir aleıı gibi rüzga· 
ra katılmıı genç bir kadın :yalınayak, 
Yanmamıı amma :yanacak evden fır
ladı; tekkenin :yanındaki türbenin ka
pısındaki iki halkaya yapıştı ve e n na· 
•ırlı vicdanlan ;yırtacak bir sesle ba · 
iiırdı: 

- Kerata! Kalk ta bizi kurtar , bak 
Yanıyonız. 

Once anlayamadım. Deli mi oldu? 
dedik ve biraz sonra farkına vardık. 
/(imbilir belki çocukluğundan beri 
lıomJululı ettiği evliyadan meded u • 
ma ama büyümüş olan bu kadın, o
nım, kendisini bu en tehlikeli :&aman
da kurtarmadığını görünce olanca hın 
cile bağırıyor ııe küfrediyordu ... Şim
dı hatınmda değil bilmem telılıe :yan· 
dı mı, yanmadı mı? Fakat muhakkak 
bir şey varsa, evlİJ.•a rahatını bozup 
kalkmadı. Ben bu çefit ölülerden me
det umanlardan degılinı ... 

• • • 
Oliinün din iıil.e alakası yoktur. 0-

lüye hürmet bir din ııazifen değil İn· 
•anlık itidir. Olüye hümıet ettikçe İn· 
&anlığa yalılaıılıır. En dinaiz memle • 
ketlerde ölüye hürmet edildiği bize 
bunu göıteriyor. 

Ulu Mdıkoııada Rus inkılabının ulu 
ôlüaü (Lenin) in mum:yaınnı hergün 
binlerce adam :ziyaret eder. 

• • • 
Bi;ıı ölüye hürmctkıir mıyız? .. Bil· 

mi:yorum doğruau. Çünkü itiraf .. de • 
rim ki; bugün• kadar bizim muarlık· 
lann 11östercliği man:&ara bana bu yol· 
da müsbet bir kanaat ""rmelıten çok 
u:zakhr, Otunu yedirmek için içine at 
V• keçi saldığımız; mezarlıklarımıı:zda
ki yegıine kıymet diye oerııi ai~la· 
rından baıka ı•Y tanımadığımızı ııak· 
tile :yakından görmek fırsatını bul • 
mu§tum. Diyelim ki: Bu, eski bir iti. 
Yad idi. Ve bununla ben de mütes~lli 
oluyordum. Arasıra önünden geçtiğim 
Rum, Ermeni, lrenk mezarlıklarının 
bakımlılığı :yanında bizimkilerin sa • 
lıipsiz bir tarla gibi olan kimsesiz;liği, 
Yalnız bu halile bile hepimizi cennete 
llitmckten bezdiriyordu. Nihayet, Zin
cirlikuyu caddesinde bir asri (!) me· 
:&arlık hazırlandığını gördüm ııe bel
ki bizim mezarlıklarda (onlar) ınki 
gibi olur diye umuda düştüm. 

(Bu §imdi okuyacağınz satırları, 
r erkos idaresine çatmak, onu müa .. 
lıaze etmek için fırsat arıyor diye J'az 
rnadığıma inanmanız;ı isterim.) 

Birkaç zamandanberi Taksim mey· 
danında A:yaspaıaya doğru döşene ge 
len kalın T erlıo• borulan, bugünlerde 
A:yaopafa caddesinin ortalanna kadar 
lleldi . Dört beş gündür, geçip gider • 
lıen bu boru senne iıinin bitmediğini 
görüyorum. O arada gördüm ki; bu 
et!cldenin altı tamamen mezarlıl.. iıniş. 
Açılan boru harkının içinden çıkan 
birçok insan kemikleri topraklarla bir
likte çalııan amelenin kaygusuz ııe 
bilgisiz lıüreklerile iki yana atılmalı· 
ta idi. Bir iki gün bekledim, belki de
dim ameleler bir mezara hürmet ne .. 
dir takdir etmiyorlar. Elbette burıla
ruı bir botları vardır. Bu kemikleri 
toplatır da ayak altında kalmasına 
rtıe:ydan vermez.~ 

Dört gün aonra dün tekrar orada~. 
lleçerlıen birkaç arkadaşla beraber gar 
dük ki lıim•enin bu tecavüze, bu çir
lıin ha~ekete ses çıkardığı, aldırdığı 
Yoktur. ve kalataşları Bandırma ta • 
l•ndan :yap:lmıı Ayaopaşa cadde•inin 
kaldırımları Ü•tünde ııe otomobil te · 
iter/ekleri altında :yuvarlanmaktadır. 
Oğleyin dinlenen iıçiler, kemikli top
'l'aklar Ü.zerine u.&annuflar, biribirleri
le yarenlik ediyorken, henüz lıircçleş
"1cmiı ve otomobil lôstihlerinin ~ür -
tük ve yılışık ağırlığı altında e:zılme
rtıif olan bir kafatası göz bofluklarile 
l'Uzlerc• yıl uzaktan bana hayran hay 
•an bakıyordu ... Utand,,m. Bu lıalata
tının cansız; fakat mônalı bakıtı önün
de §unu ititir 11ıbı oldum. 

- Kabahatım aı.&ın dedeniz olmalı 
"1aclrr? .• 

••• 
Bu hımın kabahatidir? Orasını b'I· ""'m·- BilJijim bir fey bu kemikler 

11.lediyeye bağlı Sular ldare&inin bo· 
l'\alan konmak için ortaya douülmüf, 
ile kim e onları bir kenara toplamayı 
ttlılına getirmem 't ti. Şimdi Terko• lda 
....U.in geçende (/\t .ll :yet) e verdiği 
c,.ııabtan ıu ibaı eyi hatırladrm: (Su
la,. id, ... esi reanıi ı, ; r n1Üe~sesedir. ) 
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Üniversitede tabanca! Y unanistanda 
Rejim 
Değişmiyccektir 

--o-

Ders içinde patlıgan tabanca bir 
talebenin yaralanmasına sebep oldu 

, • '""., Yuoan sefiri Türk- Yunan 
Hadise nedir? -Kasıt mı, kaza mı?- Talebede doıtluğundaki kuvvetin bir 

tabaD#.'-:. ne arıyor?·· Rektörün cevabı :!aha anlaşıldığını söylüyor 
nada acı bir sea yükselmittir: 

Hadise hakkında izahat veren 
Rektör Bay Cemil 

Dün Univeraitede teessür uyandıra
cak bir hadise olmu§tur. Oğleden son 
ra Hukuk fakültesinin ikinci sınfında 
Fakülte Dekanı ve Hukuku idare pro
fesörü Bay Sıddik Sami, ameli den 
verirken birdenbire bir aili.h patlamı~ 
sınıf karıımıf, ve bil' kısım talebe de te
laşla aınftan dıtan fırlamıştır. Bu ec-

Mülteci 
Yunan zabitleri 

-o--

Bir kısmı oteli bırakıp 
pansiyonlara yerleştiler 

Y unen i.ai kumandanı ve zabitlerin· 
den tıopraklanmıza iltica etmiı olan ge· 
neral Anagno•topulos'un refakatindeki 
zabitlerden bir kısmı dün oturmakta ol
dultlan Beyoglundaki lmperial oteM • 
den çıkmışlar ~.., pansiyonlara y ... leş • 
mitlerdir. Yalnız general Anagnastapu· 
los ile miralay Vlaho•, ikinci mülazun 
Delegramatalris otelde kalmıılardır. 

Kumandan ve zabitler dün bankaya 
müracaatla ceplerinde mevcut 2ı500 
dırahmiyi Türk pa .. asilc değiıtirmiıler
dir. 

Mülteci zabitlerin şehrimizde res • 
mi elbise ile gezmeleri m.enolunmuş
tur. Bunlar sivil elbise giyeceklerdir. 
------~o·~------

T es1im edilen 
Vapur gitti 

- -o--
Alıkonulan diğer ~i'ebin 
vaziyeti daha b ~· i değil 

On gündenberi hareketine müsaade 

edilmiycn Navsika vapurunun Yuna • 
r.ittandan gelen yeni mürettebata tes
lim edildiğini yazmıştık. Gem.i, dün sa
bah Hafiçten çıkanlmıt ve akşam Pire
ye hareket ebniıtir. TeslU, muemele•İ 
•ırasında e:ki kaptan gemiyi teslim et· 
tiğine dair bir senet abruıtır. Nav.İka· 
daki tayfaları da ayni gemi Pireye gö
türmüştür. 

Perfembe günü alıkonulan Rosaidon 
şilebinin vaziyeti henÜz taayyün etme· 
mittir. Evvelce yazdığımız gibi gemi • 
nin ani aah.İ.pleri de, Bayan Kiryako Ve 
nizclosun yüzde 30 hi11esi bulunduğunu 
iddia etmektedİl'ler. Duyduğumuza göre, 
Roaaidon'un hareketine müsaade edi!e· 
cektir. 

Ancak, Yunan bükUınetinin Bayan 
Kiryako Venizelosa ait yüzde 30 niabe
tindeki hisseyi .atılığa çıkarması muh· 
temeldir. 

rıhtım teşkila

kadroıu 
Liman ve 

tının esaı 
Liman ve Rrhtım müdürlüğü teşkila· 

tının eıas kadrosu önümüzdeki ay içe .. 

nııinde hazırlanacaktır. ilk üç aylık ca
lıımentn verdiği neticeler blUıa11a 11"ÖZ 

önünde tutulacaktır. Önümüzdeki mali 
sene bütçe i de ayni ıekilde nisan son· 
1 nna doğru hazwlonacak ve Maliye ba 
kankj;ın.a cönderilecekıir. 

- Vuruldum, vuruldum! 
Gürültünün arkası biraz ahnır..ca 

Mülkiye mektebi talebesinden Cahi • 
din baldırından yaralandığı görül • 
müıtür. 

Fakülte Dekanı Profesör Bay Sıd
dik Sami tahkikata baılamakla bera· 
her Univeraite Rektörü Bay Cemile 
de haber verilmi§, tahkikat genifletil
miştir. Araıtııımaların sonunda: Hu • 
kuk talebesinden Sırrının <lera esn:\Sln 
da tabancasını karı§tırırken kazaen a· 
tef aldığı meydana çıkarılmı§tır. Ha • 
diseye polis te elkoymuf, Sırn yaka • 
lanmıttır. Yaralı talebe Cahid Cer • 
rahpafa hastanesine kaldınlmıştır. 

Rektör Bay Cemil tarafından Profe 
sör Nissen'in tedavisi albna alınmak 
üz~re Cerrahp~a hastahanesine gön 
derilmit ve Cahidin tedavisine bakıl
mt§tır. Yara hafiftir. 3 · 4 güne k 4-
dar iyi olabilecektir. 

Rektör Bay Cemilin izahatı 
Unıııersite Rektörü Bay Cemil, dün 

bu hususta kendisile konuşan gazete· 
cilere, tahkikatın ikmalinden evvel 
bir §ey sö:ylenemiyeceğini sö:ylemi§tir. 

Memnu aili.h la§ıyan talebe Bay 
Sımnın vaz iyeti hakkında ayrıca po· 
li.a te tahkikata ba,lamt§tır. Memnu •İ· 
li.h ta§ıyan herhangi bir kimse hak • 
kında yapılan muaıneleye teveaaül olu 
nacaktır. Ayrıca, Fakülte inzibat mec 
lisi de bugiin toplanarak Bay Sımnın 
vaziyetini konuşacak ve bir karar ve
recektir. Bu karar, Univeraite idare 
mediai tarafından da tetkik ve tasdik 
olunacaktır. Hadise hakkında Kültür 
Bakanlığına da mali'ıınat verilecektir. 

Yiik ve 
Yolcu tarifesi 
Yük tarif cs:nde epeyce 

tenziiat yapılacak 
Yük ve yolcu ücretim tarifesini ha· 

zırlayacak olan komisyon mesmtfoi.n bi· 
rinci kısmmı bitinniıtn-. 

Yapılan tetkiki.er sonunda yük larife
lerinde yüzde 25-40 arasında tenzıilat ya 
pılması kararlaştrrılmıı;tır. Daha z.İyadc 
Marmara mmtakasını alakadar eden bu 
tenzilat, birer mmtakaya inhioıır ebnek 
ihere bütün hatlar için kabul edilmiı· 
tıiır. Bundan baıka, eşya cin, lerinde bazı 
tadilat yapılmııtır. 

Korm•l'on, bugünden itibaren yolcu 
üaetleri tarifeunin tetkikine baılaya • 
caktır. Bu tetkiklerin de bir kaç gune 
kadar bitirileceği umuluyor. 

Surive komiseri 
J 

Yarın geliyor 
Ankaraya giderek hükii

me a amlarımızla 
g-urü~ecek 

Fransanm Suriye fevkalade komi.eri 
Bay Martel yarın sabah ekspresle Pa • 
risten şehri."T.ıi ı. ! geleTe~ Ankaraya gi· 
decektir. 

Bay Martel, bundan b:r ay kadar Ön· 
ce mezuncn Suriyeden Parise giderken, 
şehrimizden geçmi1ti. Fevkalade komi
seri, Si ... keci istasyonunda Vali ve Be • 
lediye reis< ile emniyet müdürü karşıfa· 
yaca.k, bir po};s müfrezesi selim rer."n.İnİ 
yapacaktır. 

Bay Martel, otomobü i.k Perapalas 
oteline iınecektir. Bundan sonra valiyi 
ziyaret edecek ve ziyareti iade oluna • 
caktır. 

Bay l\lartel, saat 19 sularında mo • 
törle Haydarpaşaya geçezek, "!rene bi • 
necektir. 

iki gün AnkBTada kalarak hiikı'.ime
timiz erkaıunı ziyaret edecek ve ora • 
dan Suriyeye dönecektir. 

Yunaniatanın Ankara sefiri Bay Sa~ 
ke11aro?>ulos dün Ankaradan şehrimize 

ıcelmiştir. Yarın i-
zinli olarak Atina· 
ya gidecektir. Bay 
Sakellaropulos dün 
bize Yunanistan ah 
vali hakkında pek 
az mali'ıınatı oldu· 
ğunu söyliyerek sor 
doğumuz suallere 
cevaben fU beya • 
nalla bulunmuş • 
tur: 

- Bir müS:..'c t ev 
ve] bir ay için izin 

B. Sakellaropulos İ•temiştim. Son va 
kayi dolayısile ha· 

re ketimi tehir ettim. Pazartesi günü 
bir ay kalmak üzere Atinaya gidece
ğim. Yunanistanda sükiinet vardır. 

Bir faıiat hükumeti teessüs edeceği 

hakkındaki haberlerin doğruluğuna 
ihtimal vermiyorum. Cüınhuriyet reji
minin tehlikede olduğu hakkındaki id 
dialar da doğru değildir. Türk milleti
nin, hüki'ımet ve matbuatının son isyan 
hareketi münaaebetile memleketimiz 

hakkında göstermiş olduğu dostluk ve 

kardetlik hisleri Yunan hükı'.ııneti ta
rafından çok takdir edilınittir . Türk • 
!erin bu hattı hareketi Türk • Yunan 
dostluğunun kuvvetini ve sam.iıniyeti· 
ni bir defa daha meydana koymuştur. 

- Yunan bükı'.ımetinin topraklaı·ı· 
mıza iltica eden isi Yunan kumar. -
dan ve zabitlerinin iadeıJini iıteyece· 
jii doğru mudur? 

- Hayır, böyle bir ıey yoktur. 

Afyonlarımız için 
Yeni müşteri 

İnhisar T caret müdürü 
Uzak Şarka gitti 

Afyon >ımiaan idaresi ticaret müdü
•ü Bay Şefik Men, dün akşamki elu • 

presle V arıovaya 
hareket etmiıt:ir. 

Türk • Yugoalav 
müıterek Jyon bü· 
roou naııw. afyon 
piyasalarında tet • 
k";-.t yapacak olan 
Bay Şefik Men, 
Varşovadan Mosko
vaya gidecek, onı
dan Uzak~ka ge· 
çecektir. Dört ay 
kadar sürecek olan 
bu seyahat sonunda 

Bay Şefik yeni acenteler te-
•İs edebile<ıeğini ve efyonlanmıza iyi ve 
müsait piyasalar bulunabileceği kuv • 

vetle ümit edilmektedir. 

Feminizm kongresine ge
lecek Bulgar kadınlar 

Sofyadan verilen bir habere göre 

elli kadından mürekkep 

Nisanda yıldız sarayında toplanacak 

olan Uluslararası feminizm kongrt'"'sİ -

ne iştirak etmek Üzere l.atanbula gelf'· 

cektir. Bulgar kadınlan, Türkiye hü

kUmetinin Türk kadınlarına verdiği 

haklardan hara,.,,tle bahsebnektedir· 
ler. 

--<>--

Yunan istik' a!inia 
yıl dönümü 

Yarın Yunan istiklalinin yıldönü • 

mü olduğundan sabahleyin YunanlılP.r 

tarafından ruhani bir ayin, öileden 

sonra da konsoloıhanede bir resmi ka 
bul yapılacaktır. 

Elektrikciler imtihanı devam ediyor 
Bayındırlık Bakanlığı l&tanbul imti

yo.zlı tirl<etler Baı müfettitliği.nde dün 
de, elektr'.k lcsisatcılarmın imtihanlan • 
,., devam edilmiıtir. Şehroim:Zde elektrik 
••••telaayomı yapan bütün elektrikçiler 

imtihana tabi tutulmaktadırlar Bunlar 
lmlımda eıkiden imtihan edilmiı ve eb
liyetnııııne ahnı§ olanlar da vardır. ller. 
de e'bliyetnameai olmıyanların teaiaat 
yapmalarına müsaad<; edilmiyecektir. 

MAHKEMELERDE 

Çocuğu 
Sokağa bırakanlar 

--<>--

Kim oldukları anlaşıldı, 
bırakan tevkif edildi 
Bundan bir müddet evvel Taksimde 

Faik sokağında 20 günlük bir çocuk bu
lu~§, kundağında ÇJkan kağrtt&'l'.I adı
nın Lkrcrn Atak olduğu anlaıılmıf, Da· 
rülacezeye götürülerek besleımııeğe bı
ralı. ! •.• ıı ~ ı. ır ...... ~. ~ocuğu darülacezeye 
göndermekle lc:aoer, bir taraftan da 
tahkikat yapmış, neticede bu çocuğun 
Kezban adlı bir kadınla Hüsnü adlı bir 
adamtn nikahsız ~leımeleri.nden doğma 
bir giiııalı mah•ulü olauğu ve çocuğu beş 
lira mukabilinde lbrabim adlı bir ada· 
mm Faik sokağına gel'irip bıraktığı an· 
laıılmış tır. 

lbrahim yakalanmıf, dün mevcuden 
Adliyeye getirilmiı ve sulh hakimi ta • 
rafmdan tevkif olunmuıtur. 

Müstantik bay Hikmet.en 
tazminat isteniyor 

Bayan Kadriye ile Bay müstantik 
Hilanet arasında açılını§ olan davalar 
muhtelif aafhalar geçirdiktCll sonra u· 
nutuhnuftu. Dün ikinci hukuk mahke • 
meaiınde bu davanın 'trir batkasma ba • 
kılmışbr. 

Davacı Bayan Kadriyenin kardeti 
Bay Na.n:.i. ttir. Dava c.:. ct ıg1 <ıc S ay müs
tantik Hikmettir. Bay Nahit Bay müs • 
tan.tik Hikmetten 10 bin linı tazminat is 
temektedir. Sebep olarak ta haksız ve 
kanımsuz yere tevkif edildiğini göster
mektedir. Bay Nahid'n vekili Bay A.ı; 
Şevkettir. Qay Hikmet mahkemede B. 
Ali Şevketin evvelce k.:ndi vekili oldu • 
ğımıı. ve bu davada Bandınna mahke
mes.inde kendisini müdafaa ettiğini, o
nun için Bay Nabi.din vekil' olarruyaca· 
ğmı söylemi§, mahkeme bunu m<ıvahk 
görerek Bay Ali Şevketin vekalet ede • 
mİyeceğİne karar vermiıtir. 

TUrkiUge hakaret 
Dün Eftik, Lusini, Sofik adlı üç Er

meni iradını ile Kegork adlı ı.lr Enneıü 
erkeği o.dliyeye teslim edilmişleı-dir. 
Bu..tar Türklüğe hakaret et:ınel<ten suç 
ludurlar. Müddei umumilik bunlar hak
kında tekibat yapmak üzere Kamutay. 
dan izin istemiıtir. 

Küçü'< hırsız 
Sul tanalımet ;J.inci ceza mahkeme • 

sinde Nerkis adb bir kızın dunışması ya 
pılmıftn'. N.,,.kis 7 yaıınclaki luırde!İ 
Şevket ile 'Mıııhmulpaf'ldıo Karniiin dük 
lı.anma girip kundura almren, kardeşine 
bir çift pabuç çaldırmaktan suçludur. 
Kız bu suçu inkar etmiı: "Ben pazar
lık ederiıen ..... detim aldı eı ıııeden ai • 
ınış, ben de farkında değildim, kundu
racı eri<aımızdan gelince farkına vardım 
ve kard,,Pmi Bay babama söyledim o 
da kardl!fİ:mİ dövdü,, demiıtir. Mahire • 
me ~ celbi i<;in başka güne bı
rakılmııtır. 

Beceriksiz hırsız 
Şiılide oturan Febna adlı bir kadm 

dün adliyeye teslim edilmiş ve sulh ha
kiminin huzuruna çıkarılmıfl:n". Fatma
nın suçu hrsızlığa te§"'bbüı etmektir. 
E vreka naur.uı Fatma hırsızlık ta mu· 
vaffak olamayınca kabahatini örtmek i
çin polise müracaat ,etmi!:: 

- Alacağını istemeğe gittim, fakat 
beni dövdüler, diye pkayette bulunmuş
tı..-. Zabıta tahkikat yapınca İşin batka 
türlü olduğu ve Fatrn. ........... ı.---~- •ıi"l te
şebbüs ettiği anlaııJ.nış, kendisi adliye
ye verilm.iştir. Mahkeme r a.m.ı hakkm
ıla tevkii karan vermiş tir. 

Eroin kaçıkçı lığı 
Dün ıekizinci .ihti$8s mahkeme 

sinde eroin kaçakçılığından auçlu 
Nikonun duruşmasrna devam edilmİ§· 
tir. 

Dünkü duruı.mada emniyet müdıi • 
riyeti kaçakçılık bürosu mernUTlann -
dan Hakkı Şinasi şahit olarak dinlen
di. 

Bay Hakkı Şinasi Nikonun mahke
me koridorunda kendiaine : (Ben bu
nu azar azar satardım, benim hakkım· 
da İyi şahadet edin, ben size ;, çıkar
tırım, daha başka !G-,çakçılar yakala -
tırun,, diye vaitl.,,.de bulunduğunu 
aöyledi. 

Fakat suçlu böyle bir i<'Y oöyleme· 
diğini iddia ederek şahidin •Özlerini in
kar etti. 

Durufına, tahkikatın derioıleıtiril· 
mcıi için 4 niııen çar?DJba ıününe bı
rakıldı . 

'f. Eroin kaçakçılığı suçu ile sekizin· 
ci ihtisas maıhkemeainde durupnası ya· 
pılan Muıtaiaıun dünkü duruımaam • 
da müdafaa f41hidi olarak Katina Ma
ri dinlendi. Suçlu Mustafa kendisi!ne 
bu lekenin arkadatı F ahrİnin karm ta 
rafmdan sürüldüğünü iddia etınd<te • 
ılir. Duruşma, celmiyen tahitlerin din
lerunesi için başka bir güne bırakıldı. 

Küçük haberler 
• 

• Bir luıitadanberi ıebrimizde bulu
nan iç ticaret umum müdürü Bay l s • 
mail Hakkı Ankaraya dörunüttür. 

• Kolonel V oods - lngiltere ıela • 
reti ticaret mümessili kolonel V oodı dün 
An.karaya ııitmiım. 

• Kadastro i.Jleri b"f müfetliJi Ha· 
lit Ziya lzminleki kadastro iıleriıı:i tet· 
kik ve teftiş etmek üzere yakında Izmi-
rc gidecektir. -

• E tibba odası tarafından açılması 
tekarrür eden ıılrhi ve ilmi lıitap ıe,..;. 
s;,,u, nisanın ilk haflaaında açıJmasına 
çalı1ılmaktad1r • 

* Gülhane hastanesinin mutat tıbbi 
müsaırr-=' 24-3-935 pazar günü saat 
16,5 i.18 18,5 arasında yapılacaktır. 
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Sıhhat, afiyet olsun ! 
Tanrının i,ine akıl ermez;. Para

yı harcamcmnı bilene, zevk ehline 
vermez; de katıksız yavan ömür sür
meyi daha keyilli bulan hasislere 
yahut zevksiz, görgüsüz, becerik
siz; zavallılara verir. Kimse üstüne 
alınma&ın. Bu, her yerde ve her za
man yerini ve adamını bulan eski 
bir hakikattir. Mesela lrenkl.er 
renk ve zevk üstüne münakaşa e
dilmez, derler. Bu d'a ona benzer. 
Ben maviyi severim ıiz ıarı. Ben 
krizantemden hoşlanınm ıiz y<Ue· 
minden zevk alırsınız. !lunlar kapı 
yoldaşı hakikatlerdir. 

lfittim ki lıtanbul Şehir Meclisi 
Belediye bankasından. (750) binli
ra borç alması için emanet maka
mına izin vermiı. Bu bir milyon li
radan çeyrek eksik para yakında 
latanbul Belediyesinin kasa~arına 
girecek. 

Girecek ve tabii derhal. 
cak. Fakat hangi canibe 
çıkaçak? 

çıka. 
doğru 

latanbulun bozuk kaldırımların
da mı dolQfOcak, yoksa yaz geliyor 
diye mahut plaj sevdası ile Filor
ya kumsallarına mı boğulacak, yok
sa pupa yelken adalara doğru dü
men mi kıracak? .. 

Rivayetler muhtelif. Yalnız be
lediye koridorlarında birkaç yıldır 
değişmiyen bir hava var. Adaları 
sulamak ve Florya plajını bayın
dırüımak havası. 

Yılın yalnız iki buçuk ayında 
birtakım zengin insanların vakit 
geçirmelerinden bClJka bir şeye ya
ramayan Büyükadaya su götür • 
mek merakı adeta milli bir mesele 
ıekline soku:du. Her ne bahasına 
olursa olsun o kurak toprak parça· 
sını sulamak endişesi ile bütçeler 
altüst ediliyor. Gemiler satın alını· 
yor. Borular döktürülüyor velhasıl 
bütün lstanbul bu dört arsın/ık ka
ya ve toprak yığını için sJerber e
cliliyor. 

Dört arŞ1nlık adaların suyu, bü
tün lstanbulun sütünd'en, kaldırı· 
mından, fenerinden, temizliğinden 
üstün tutuluyor. Orada iki ay geçi•
recek zenginlerin sıcak banyolan 
yapabilmeleri kirli mendillerini yı
kayabilmeleri için lıstanbul ne ya
pacak yapacak bu suyu vapurla mc,, 
duba ile mi, zırhlı ile mi, kıalyonl• 

mr ne ile olursa olsun götürecek. D~ 
ha olma2111a bütün Boğaz halkı, bü 
tün latanbul, tJıküJar ahalisi elle
rinde su şişelerik yüze yüze Bü-

yükadaya gtıfecekleır ve orada yazın 
sıcak günlerinde damedip terliyen 
saygıdeğer zev2tın iyi su ile duı 
yapabilmelerini temin edecekler
dir. 
Ve öyle zannediyorum ki Beledi

yeler bankasından lstanbul hesabı· 
na alınacak o (750) b:.ı lira da a
deta su olup bu iş için akacak! 

Sıhhatler c.:sun! 
Bürhan CAHiD 

Kadaıtroları bitirilen 
mahalleler 

Kadastro mmtakalarındaki postalar 
faaJiyet{eriııe devam etmektedir. Ka • 
claıtro lıirinci mmtakası ılahilinde bu . 
lunaıı Küçükpazarın Hacıkadın mahal
le9inin kadastrosu bitirilmiı ve emlak 
sahipleri namına tahakkuk eden harç v" 
resimlen. ait cetveller mahallel.,,.e a . 
ulmıştır. 

Yakında bu gibi alakadarlara tal'" 
sen etlen verilecektir. 

Kalendcrhane, Zındankapı mahalle
lerinin de kadastrosu bitirilmiştir. Mu
ameleleri yakında tapu sicil muhafı2:1-
ğına dewedilecektir. 

1 BO W:-.A 1 ----(iı Bankasından alman cetveldir) 

23 MART 935 
AKŞAM FiYATLARI 

ISTIKRA1.1.AR 1 TAHViLAT 
lotikru:ı dahili 97,25 
1933 Er,11,a.ı 99 Rdablll 10.75 
Kuponıuz 29,25 An. mü.m .. aail 5.l.SO 

0 
11 27,70 An. tah•ili 1. -17,10 

.. ııı :~5H ~;,,••h•;ı; ııı 5o,so 

•• B .. ka•ı Nama 10 Reji kupo•aua 2,25 
,,. ,. Hamiline 10,15 Telefon 14 
,, ., Müessis 99 TeT'kO• 17,-
Türkiye Cumlt.u· fimento 13,10 
r i1et Ban.kası 64.50 ttihat dey. 8,50 
Tramvay 29,50 Şark def. 0.96 
Anadolu h.iase 25,80 Balya 1,55 
Şir . Hayriye 16 Şark m. ecu 4.65 

ÇEK FiYATLAR/ 
Fra nuz F. 12.06 Prai 19,CI 50 
Londra 601,25 Belsrat 35,09 
Milbo 9.61,75 Mosko•• 10,90,!lO 
Nüyork 79,50 Berlin 1,98 
Cenevre 2 ,45.82 Madrit 5.&1 ,83 
Atina &3,62 Budapeıte 4,41,75 
Brüksel J.SO Varıova 4,20."5 
Amsterd~m 1,17,7:> Bükr .. 78,77 '?' 
Sof ya 66,74 Viyana 

· ~ 
NUKUT (Salıf) 

Kuruı ..... ... 
ıo F . Fran••& 169 zr, 1. •·••çr• 816 

1 Dolar 125 ı P••ta il 
1 Kur. Ç.k 98 .ı Mark 4J 
1 Sile Av. 23.50 t Zloti 22 
1 lıterlin 596 20 •• .,. 17 

20 Liret ZlJ 20 Dinar 65 

,l.Q Le•• 2J 1 Çerno•~ ---
20 F. BelçilLa 115 Albn 1132 

20 Orabmi 24 Mecidiye 
..,. 

l Ftorio •• il . 

f 



Çocuksuz 
Çocukları olmadığından şikayet 

eden karı kocalar çoktur. Erkek 
ekseriya kırkını geçmif, devri. k~
maline gelmi,tir. Fakat erkek ıçın 
kırk Y'4 ne demektir ki? ... Çocuk
ları olmamasının sebebi şüphesiz 
ki erkekte değildir. 

Ancak hanım da henüz genç, 
ıihhatli ve neşelidir. Belki toplu
cadır, fakat derhal çocuksuzluğu 
fişr~anlığa atfedebilecek derecede 
değil. Şu halde? Sin ve sihhat iti
bariyle iki taraf ta pekala zürriyet 
husulüne müsaittirler. Erkek bü
tün süpheleri izale etmek için he
men' söze atılır: (doktor, gençli
ğimden, bekarlığımdan da füphe 
etmeyiniz. Çok dürüst, temiz bir 
hayat geçir<lim). 

Ala, mükemmel. Gerçi erkekleri 
bu gibi vekayide kolayca beraat 
ettirmek de mümkün değilse de bir 
ailede çocuksuzluğun sebebi ekse· 
riya, dörtte üç nisbetinde bir kes
retle kadındadır. Bu muhakkaktır 

Çocuksuz kadınların birtakımı 
ayba~larının intizamsızlığından şi
kayet ederler. Bu intizamsızlık çok 
defa yumurtalıkların noksan suret
te ifayı \'azife etmesinden ileri ge· 
lir ve akameti tevlit hususunda mü
him bir sebep tetkil eder. Çocuk
suz şişmanlar umumiyetle yumur· 
talıkları böyle az çalıpn kadınlar· 
dır. Bunların ayba9lan sancılıdır, 
az sürer ve geç telı:errür eder. 

Ayni zamanda umumi rahatsız
lıklar da beraber bulunur: Yüze 
atet basması, terlemeler, yürek il· 
kıntısı, çarpıntı, uykusuzluk ve a
sabiyet bunların bllllıca işkencele
ridir. Bunlara yapılacak en iyi mü
davat kendi yumurtalıklarının fa. 
aliyetini tamamlamak üzere hariç
ten yumurtalık hülasaları vermek
tir. 

Bir kadının sıhhati rahim cihaz,. 
!arının muntazam surette faaliyeti
ne tabidir. Bu uzuvları muntazam 
vazife görmeyen kadınların sihha
ti sarsılır, muvazeneleri, itidalleri 
kaybolur. 

Fakat fişmanlık ve aybaşı inti
zamsızlığı yoksa? Erkek de haki
katen gençlik hastalıklarından bi
rini geçirmemi,se ? 

O zaman çocuksuzluğun sebebi
ni daha ince meselelerde arama
lıdırlar. Vaktinde, yani 12 -14 yat
larında hayız görmiye batlaımş o
lan bir kadının doğurma zamanı 
40 • 45 yatına kadardır. Sihhatli 
bir kadın 25 sene kadar muntazam 
çocuk doğurabilir. Beher çocuk İ· 
çin gebelik ve emzirme müddeti 
iki sene kabul edilirse, tabiat ka
nunlarına muti olan her kadının 
12 • 14 çocuk doğurması lazımge
lir. Bunu duyup hafakanlar basa
cak olanlar varsa da, on besten 
ziyade çocuk doğuranların da· gö
rülmüş olduğunu ilave edelim. 

On bet taneden vazgeçtik, ne
den hiç olmuyor mu diyorsunuz. 

Buna da sebep kadınlarımızın 
keyfi, kaprisidir. Çünkü izdivaç
ları ile beraber, ilk senelerde hami
le kalmamak için ne mümkünse 
yaparlar. H .. r suretle tabiate kar91 
korlar. Türlü fınngalar, türlü ilac 
lar kullanırlar. Bunları tafsile n~ 
hacet, herkes yaptığını bilir. Yal
nız sonra ne 'Çekeceğini bilmez. 
Çünkü bu tedbirler ipti.dada hiçbir 
rahatsızlık vermez. Fakat aradan 
seneler geçtikten sonra, bilhassa 
çocuk sahibi olmak arzusu uyan
dığı zaman meaelenin ehemmiyeti 

Milli tefrika: 137 

zerdi. Pli.v nasıl yağın iyi.sini kö. 
tüsünü derhal belli ederse türkçe 
de çıktığı ııırtla&ın damgasını der
hal belli ederdi. Heyecanla kapta
na sokuldu: 

- Kalıbımı basarım ki siz Türk· 
sünüz ... 

Fakat öbürleri bu heyecanı ne 
anladılar, ne wnunadılar. Bulgar· 
!ardan biri, :zaten, bir tual sormut
tu. Kaptan ona cevap verdi: 

- Etrafımızda birçok ada var. 
Dalgalar bunlara çarpıp çarpıp 
geriledikleri için ba'ı ne tarafa çe
virsek sallanırız. Deniz burada ya
yrkta ayran gibidir. Cereyanı bul
du"'Il sanırsın, bir haşka cereyana 
tutuluverirain. 

- Bir liır.a'1::l girsek? 
- Elbet bir çaresine bakacağım. 

Fakat hurada bir liman bulmak 
hic kolay ~y değildir. Her yer ka
valık ... Ya bir yere bindirirsek? ... 

1 

1 
Kadınlar 
anla9ılır. 

Filhakika, rahimleriyle uğrata 
uğrllla, nihayet onu artık isteseler 
de çocuk yapamıyacak bir hale ge
tirmişlerdir. Hem hayatı zevciyet
lerini bu çocuk korkusu yüzünden 
berbat etmişler, hem de 'rahiml&i· 
ni ihtikana, iltihaba uğratmışlar
dır. 

Evet bu iltihaplara ve daha son
ra rahim çarpıklıklarına ve bunla
rın neticesinde akamete, çocuksuz
luğa sebep kendi hatalı müdahale
leridir. Bu müdahaleler yalnız ra
hi:ın üzerine suitesir icra etmekle 
de kalmaz, umumi ıurette sihhati 
de haleldar eder. 

Sinirli, meraklı dediğimh kadın
ların çoğu bu çocuk istememek 
yüzünden, çocuk yapmamak için 
b'4 vurdukları çareler sebebiyle 
böyle sinire ve meraka müptela ol
muşlardır. Bu tabiatin bir cezası
dır. 

Gerçi bir çocuğu bile istediğimiz 
zaman bize teslim edilmek üzere 
sipari~ verememek bu medeniyete, 
bu müterakki fenne yakı~mıyacak 
bir haldir! Fakat bu i~ler<lc tabiat 
maalesef müdahale kabul etmiyor, 
gebelik ve doğum gibi nev'in ba
kasına yarayan nıuğlak ve esrarlı 
yollarda kendi sözünijn dinlenme
sini istiyor. 

Doktor Muhib NUREDDiN 

Bus,ünkü progr:ı-n 
! S TAN BUL, 
17,30: lnlıulip deraleri Üniversiteden nakil -

Sinop aaylivı Yusuf Kemal. 18,30: Jimnastik 
Ax&de. 18,50: Aida operası (birinci perde) 
plik. 19,40: Koro - mayi~tro Goldenberı ida
resinde. 20: Zıraat Bakanlığı namına konfe 
ranı. 20,30: Gitar ıolo - Şrayber. 20,50: Ses 
ve saz musikisi soloları (pli.k) 21,20: Son ha
berler. 21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo 
caz ve tanıo orkestraları. 

175 Khz. M O .S K OVA, 1724, nı. 
13,30: Kı:z:ılordu için ııözlü ve mu15ikili ya

yım. 15: lsveççe yayım. 18,30: Opeı·A parça
ları ( qpera axala .. ının birliğile.J 19,ZO: Dana. 
ve !ı;arıtık konser. 21: Senfoa•M: konıaer. 2.:tı 
Alıuarca yayım, 23,0Sı Inıilttce y'yım. 24,US: 
:\Jmaı. ca. 

&32 Khz. M O S K O V A ;sı .. ıin) 361 m. 
17: Fransız operalatında ı parçalar. 19130: 

Se:ı·funik konser. 22: Dau ı ınusiki.1i , 
nJ Khx. v A R ş n v A, 1315 m. 
llj: Koro konseri. 1!:*.40· Çocuk pro«ramı. 

18,SOı Sös1er. 19: Konıer. 19,4Sı Gençlere 
dair bahisler. vesaire. 21: Hafif musiki. Söz
ler. 23:Reklimlar. 23,15: Creaio eserlerinden 
konser. 24,0!h Salon musikisi. 

Khz. L E l P Z l C 382 m. 
18,45: Radyo akeçi. 20: Johann sebaıtian 

Bachın eserlerinden konser. 20,JOı Aktüalite, 
20,50: Spor. 21: Dana musikisi. (kliaik.) 

1195 Khz. F R A N K F U R T, 251 m. 
18,20: Hafif musiki. 19: Berlinden nakil. 

19,35: Hikilyeler. 20145: Sözler. 21,0S: Popü
ler konseri. 23: Aktüalite, duyumlar. 23,20t 
Spor duyumları, 23,45: Ne4eli proıram ve 
dans havaları. 1: Gece musikisi. 

Khr. P R A G. 470 m, 
18,40: Almanca yayım, 19,50: Almanca Ju~ 

yumlar. 19.SS: Pl.ik. 20,05: Salon kuarteti kon• 
seri. - Sözler. 20,45: Brunodan yeni dans. 
musikisi. - Sözler. 21,40: Popüler or.lı.estra 
konsl!'rİ. 22: Sözler. 21,15: Uluaal Yunan yor
tusu münaaebetile konser. 23: Duyumlar. 23, 
20: Pl&k. 23,30: Caz musikisi. 

950 Uhz. B R E S L A U, 316 m. 
19: Söıler. 19,.30: Alitüalite. 20: Vartovadan 

naliil: Alman aençlerinin halk ıarkıları. 21: 
Mo1artın "Fi«aronun düiünü,. operaaı. 24: 
Dana musikisi. 

150 tı.·ı v h 1 H, 405 m. 
19,20: Oda musikisi. 19,40: "Enteiınet" adlı 

temsil. 21: Duyumlar. 21,10: "Sonny Boy11 adlı 
ıkeç. 23: Duyumlar. 23,30: Gece musikisi. 

574 Khz. S T U T T G A R T, S23, m. 
18: Talebe, konseri. 18,30: Sözler. 19.15: 

Eilenceli yayım. 20: Sözler. 20,45: Spor, 21: 
Brenhard Ette konseri. 21,45: "Maiu, Vauvau,. 
adlı neteH muaiıd. 23: Duyumlar, 23,30: Schu
mannın tarkılarından. 24: Dans muıikiıi. 1: 
Gece musikisi, 

Y rrn~i projr!lm 
l S TAN BUL, 
18: Franıızc.a ders. 18,30: Haberler. 19,40: 

Lohenırin operau - Vagner - (ln•alblmıtı). 
plak. 20 "10· Bıt.yan Jale ( ıan) piyano ile. 20.SO 
Bayan Nazlı Keman ıolo) piyano ile. 21,15: 
!:lon haberıer. · Borsalar, 21,30: Radyo orkes
trası. 22: Radyo caz Ye tanıo orkestraları. 

Muellitı: Nazmi Şahıb 
Ve .•. koşarak güverteye çtktı. 
Nazmi kovalar gibi arkasından 

1aldırmıttı. 
Geminin esrarını mı öğ~enmek 

i..tiyord~? 
Hayır ... 
Nereye gittiklerini mi? adını mı? 
Hayır ... Hiçbir fey öğrenmek is-

temiyordu. Y almz bir hemteri ile 
laf atmak istiyordu. Tamam, bu 
nun da sırasını bulmu,tu ya ... 

Y alpaların dehteti güvertede 
yüz kat fazla hissediliyordu. Kara
denizdeki fırtınanın bunun yanın 
da adı mı okunurdu? O kestane ka
buğu kadar bir takada denemisti 
bütün hıncını... Eğer o yolculuğu 
bu tileple yapmıt olsaydı karade
nizin bir fırtına yaptığını belki de, 
duvmayacaktı bi!e •.. 

Fakat bu fırtına •. pek bata bir 
teYdi a canı"n. .. 

MiLLiYET PAZAR 24 MART ı~ 

1 Öz dilimizle 
----------------------------Çamur ve toz r 

Havalar düzeldi. Gün günden 
ıaınmağa da başladı. Ancak; bu 
•evincimiz, korkarız ki çok sürmi· 
yecek. Çünkü, en küçük yağmur
da; göle dönen sokaklarımı ;:; , şim
di de, en küçük bir esintide toz 
duman içinde kalacak. 

Çamur bitti, tozbaşlıyor. Bizde 
sokakların s.ılanması, taşıma su ile 
değirmen çevirmeğe benzer. 

Bir sokak ınılanırken, öteki so
kağı, yeniden toz kapladığını gö
rürüz. 

Çamur ve toz, lstanbulun, biri 
bitince, öteki başlıyan iki korkunç 
yolkesenleridir. 

Yazın, toz bulutuna girmeden, 
kışın çamur denizine saplanmadan 
adım atılamaz. 

Belediye, dileriz ki bu yıl, toz
lu sokaklarımızı •ulatma işini, şeh
rin büyük işleri arasına alsın. 

Y ok1<a, çamurdan kurtulmağa 
vakıt kalmadan toz sağanağına 
tutulacağız. 

Salahaddin GONGöR 

Üz Türkçe i'e 
Bi1mecemiz 

Osmanlıca kartıhklarını yazdığımız kelime

lerin Öz türkçe mukabillerini yazarak ıt:lcH

mizin bot hanelerine yerleıtiriniz ve keıerek 
(Milliyet bilmece memurluiuna) sönderini.:c. 
Bilmeceınizi doiru halledenler araıında kura 
çekiyor ve kazananlara hecli _ ~Jer veriyoruz. 

Müddet: Pazarte•İ ırünti aktama kadardtr. 

Yeni tiimecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

] llııl 

2 1 • ı 1 1 1 1 

3 1 •• ı••• ı• 

" • 1 ı • ı 1 · • ı ı •ı 
5 • • .... 
6 • ı • •ı 1 1 
7 ı ll 1 

., 
1 1 :•il i 1 

8 1 1 1• 1111 1 1 l•ı• ı _ 
9 ••I 1 1 ili. • ı ı•ı 
10 1 1 ı• ı 1 1 ı• ı 
11 ı 111 

SOLDAN SACA 
l - Adet 4, Bir rakam 4, 

2 - Beyıir 2, Radyo 61 

3 - Bir mc:rva 3, 
4 - Büyük 3, 
5 - Deın 3, lstiO-m 2, 

• 

6 - Hücum 4 1 Bir vapurumuı:un adı 4, 
7 - Nota 2, Çok değil 2, Çift deiil 3, 

8 - Asi 3, Lezzet 3, 
9 - Valide 3, 

10 - Sersem 4, Maıtar edatı 3, Yama 2, 
11 - Bir rakam 3, Köpek 2, 

YUKARDAN AŞAGI 
1 - Milliyetin yeni adı 3, Bat 4, 

2 - Cet 3, Bir kümes hayvanı 3, lıimleri 
srfat yapan bir edat 2, 

3 -a... Bir içlı:i 4, A-. sıcak 4, 
4 - - Lahim 2, Valide 3, Rabıt ~ah 2, 
6 - Mahsul 4. 

6 - Y1:t 2, Nota 2 , 

7 - Ayı yuvası 2, B.ıı.yat değil, aenç 4, 
8 - Batına bir harf koyunca iyiletir 2, 
9 - Ta:ı:yik ıörınÜt 4, Beyaz 2, 

10 - - istifham 2, 
11 - Felç 4 1 Li.ı: 1'ayıiı 4, 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Ateş vaziyetine getirmek iç.in mü -
tevnzin hareketli top kundağı,, hakkın
daki iht:ra iç.;n istihsal edilmiı olan 
1 nisan 1~33 tarih ve 1614 No. lu ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir ve yahut icara verilme
si teklif edilmekte olmakla bu huata faz· 
la malumat edinmek istiyen zevatın Ca 
!atada Aslan han S nci kat 1-4 numa • 
ralarla mürakkalJI idarehaneye müraca
at eylemeleri ilin olunur. 
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Her taraf zifiri bir karanlığa 
gömülü idi. Gök kara, deniz kara, 
geminin her yanı kapkara idi. Ga
liba dinamo birdenbire bozuluver
mit ve çarkçı teli yedek akümüla
' 'ire henüz bağlayamamıftı. 

Avazı çıktığı kadar; 
- Kaptaaan ! Kaptaaan ! - di

ye bağırdı -
Rüzgar gemmın ha,ın-

dan kıçına doğru esıyor-
du. Bu haykrr,tı kimbilir na
sıl göğüslemit ve önüne katıp ıü
rüklemitti ki genç sesini İfİttireme
di. 

Yalpalar gittikçe tiddetleniyor, 
rüzgarın arttıkça artan uğultu•u 
sinyal fenerine kadar yükselip 
güverteyi iki yandan kamçılayan 
dalgaların tıraklayıtmı duydurmı· 
yordu. 

Bu-kaptan nereye gidebilirdi? 
Kaptan köprüsüne ... 
Eh ... sallanan gemide sallana sal

lana, bir bacak orada, bir bacak 
burada, küpefte kenarına omuzu
nu, mataforelere kafasını çarparak 
yürümeğe batladı. Üç bet adım ö
tede gözüne )>ir gölge ilitti. iki a
dım daha atınca bu adamın bir fli. 
kayı örten burandayı çıkarmağa 
çallfl:ığını gördü. Gene avazı çık . 
tığı ·kadar haylcırdı: 

- Kaptaaan ! Kaptaaan ! 

Bastonlar 
Refik Necmi, dostu Şemsiyi a • 

rada bir Erenköyündeki köşkünde 
ziyarete giderdi. Gece orada ka · 
lır, oturup eğlenirler, Şemsinin ek
seriya eksik olmayan arkadaşla
rile beraber poker çevirirlerdi. 

Gene bir gün Erenköyüne gitti, 
Şemsi, komşusu Bay Halim ve e· 
niştesi Bay Bedri çamın altında o
turmuşlar, konuşl,!yorlardı. Refik 
Necminin bahçe kapısından girip 
elindeki bastonu sall~ya sallaya 
geldiğini görünce hepsi de sevin
diler. Şemsi, biraz serzenişte bu • 
lundu: 

- Ayol, bu sefer uzattın, dedi, 
nerelerdesin? Gözlerimiz yollarda 
kaldı. 

- Efendim, malfunya işler ... bu
günlerde pek vakit bırakmıyor. 

Şemsi bastonunu çamın dalına 
astı. Bay Halim: 

- Vay, o ne güzel baston öy · 
le? dedi. 

Bedri de tastik etti: 
- Hakikaten güzel, zarif tey ... 
Şemsi de bastonu eline aldı, mu-

ayene etti: 
- Şık mı, şık! dedi. 
Refik Necmi: 
- Eh, dedi, fena değildir, hem 

de ucuz ... Evvelki gün Bonmarşe
ye uğrl'mıştım, bir liraya satın al
dım. 

- Yalan? 
- Bir lira mı? Bu baston mu? 
- Alay etme canım ... 
-Vallahi bir liraya aldım. 
Ve Refik Necmi ilave etti: 
- Madem ki o kadar hoşunuza 

gitti. Üçünüze de birer tane tıpkı
sını hediye edeyim. Gelecek geli
timde in~llah ... 

O sırada Şemsinin mahtum bey
leri peyda oldu. Bir tanesi atıldı: 

- Bay Refik, bize de yok mu? 
- Hayhay, birer tane de size 

getiririm, üç,üç te siz, altı baston 
eder ... 

Refik hjssettirmeden dudağını 
büktü. 

• • • 
Vapurdan çıkınca, boğazının 

hararetini kurutmak için bir bira
haneye girdi. Bir masaya oturdu. 
Bir duble ısmarladı. Gazeteleri o
kudu. O günkü işlerini bitirmek i
çin daha bir iki saat vaktı kalmıt
tı. içtiği biraların parasını verdik
ten sonra kalktı. Derken asılı bu 
tonu aldı, yürüdü. 

Tam o sırada bir el yakasına ya
pıştı. Dönüp baktı. Sakallı bir a . 
dam ... Bu zat R- ,;:·k Necminin elin
deki bastonu çekip aldı: 

-Kolay gele birader, bizim 
bastonu alıp nereye böyle? 

Refik Necmi Şlllırmıştı. Haki • 
ke.ten bastonunu Erenköyünde bı
rakmış olduğunu unutmuttu: 

- Affedersiniz birader, dedi, 
dalgınlık! Ben bastonu köyde bı • 
raktığımı unutmu,um. A\<lınıza 
bir 'ey gelmesin. Bendeniz Refik 
Necmi, Salahattinpaşa hanında da
va vekiliyim. Acele ile çıkarken, 
bastonunuzu kendi bastonum zan
nettim. Affedersiniz. 

Birahaneden çıktı. Arkasından 
sakallı zatın: 

- Y etitmeseydim, bastonu arak 
!adı, gittiydi, diye mırıldandığını 
ititmedi. 

Refik işlerini gördü. Vapura da
ha vakit olduğunu öğrenince, sa • 
bahleyin suizanna uğradığı biraha
neye tekrar daldı. Kendi kendine 

Rüzgarın bir anaforuna rastla
mıttı galiba ... Adam bu sesi itit
mitti. Fakat gence doğru geleceği
ne küpefteye tutunarak koşabildi
ği kadar süratle uzaklllltı. 

Nazmi hiddetlenmitti., arkuın
dan atılmak istedi. Ne demek? Bu 
kaptan onunla konutmağa tenez· 
zül etmiyor muydu? Ve ... delice bir 
hızla ileriye atıldı. Fakat o anda 
yıldırımla vurulmu' gibi sırtüstü 
yere dü,tü. 

Ve ... düttüğü gibi kaldı. Rüzgar 
ve yalpa ile sallanan açık kalmıt 
bir kamara kapısı korkunç bir tid
detle suratına çarpıvermitti. 

Bu sırada ·bir çatırdı İfİtildi. Va
pur uzun uzun düdük çalmağa bat· 
!adı. Bunu bat anbarın kapağını 
param parça eden bir infilak takip . 
etti. Tahtalar, demir parçaları ve 
karmakarıtık birtakım etya, dalga· 
!arın çok yükseklerine fırlayıp ka
nttılar. 

Güvertede bir koJutma oldu. Bir . 
flikaya girmeğe ça ıtan iki gemici 
tepetaklak denize yuvarlandılar. 
Bulgarların dördü de timdi gilver
tede bir deli gibi bağrıfarak kotu
şuyorlardı. Bunlardan biri Nazmi. 
ye takılarak yüzü koyun yuvarlan· 
dL Geminin batı sulara dalmıftı. 
Dönen pervanelerin horultusu bir 
saniye ititilir gibi oldu. Sonra re-

- -- - -
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gündenberi sü· t . ER Sinemasında 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilme!. te o'an 

GECELERi 
Filmi, her seansta salon tamamen dolmakta ve hatta yenizlik 
hasebile bir çok kimse~er ıeri dönmek mecbur:yetinde kalmak t adır. 
Oynayanlar: ANNABELLA • HARRY BAUR • PIERRE RİC · 

HARD W ILLM ve ROD SANDOR çıga ı orkestr;ısı 
Dikkat: Bu filmi kemali huzurla görmek isteyederin 2 1-:I 

matinesine teırifleri rica olunur. 
Bu fllm, bu mevsimde Beyoğlunda ba!iJka hiç bir 

1•••••-m> sinemada gösterllmlyecektlr. -

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 1609 

Oenız yolları 
Ace!t~l :E ~ııy ~~!batı 

T• .. 42362 - Sirkeci Mübürdanad• 

!!!ili-•- Han. Tel. 22740 -••ili 
• ~ KENDERIYE YOLU 
ANKARA vapuru 26 Mart 
SALI günü saat 11 de lskende
riveve kadar (1460) 

Dr. A. KU'flEL 
Kara köy T cpçular caddesi No. 3 3 
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'öyle düşünüyordu: 
- Hiç olmazsa tekrar görünü • 

rüm de, garsonlar benim sahiden 
baston hırsızı olmadığımı anlarlar. 
Bonmarşeden aldığı altı basto • 

nu da yanıbaşına koyarak, bir ma
saya oturdu .. 

Batını kaldırdığı zaman ne gör
sün, kaı"Şısında gene ayni sakallı 
zat ... Fakat o zaman içi sıkıldı: 

- Bu adam, yanımdaki baston
ları görünce, beni sahiden baston 
hırsızı zannetmesin, diye dü,ünü
yordu. 

Tahmininde hata etmiyormuf. 
Bir aralık sakallı zat t.ekrar yanı· 
na ya1datlr• Hafifçe omuzuna vu
rarak dedi ki: 

- Y amansın matallah ... Merak 
etme, ben <le zanaattamm. Böyle 
bir iki saat içinde sekiz baston ... 
Afkolsun bre ..• Madem ki bu ka • 
dar açıkgözsün, sana bir teklifim 
var. Benimle beraber çalı,ır mı • 
sın? 

Refik Necmi amma da belaya 
çatmıftı· Demek ki kartnındaki a
dam birahanelerin ba&ton arak • 
layıcısıymı , ... E!bet bastondan 
ba,ka ne bulursa aşırıyor. Palto, 
temsiye1 gamsele ... Derhal aklına 
geldi. Gidip polise haber vermek 
ve bu herifi yakalatmak. .. 

Bu kararını tatbik maksadile sa
kallı zata dedi ki: 

- Azizim, hayhay görüşürüz, 
siz ,öyle buyurun, oturun. Bende
niz bir su döküp geleyim de anla
,alrm ... 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TJV,.. TR.OSUNDA 

fııın~u! Rı!iliqtıf Bu aktam saat 

$rhirTıYatros11 20 de 

111111111111111 ~?r~;ı!~!ii 
Yazan N. Gogol 

11111 
27 mart çar§8111' 

badan itibaren 
'" Unutulan Adam 

Yalnız bir hafta 
1607 

' 'i- '(. 

Fransız Tiyatroııunda 
Gece saat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ek.rem Retit. Besteli· 

yen: Cemal Retit. 
1784 

SA TlLIK HANE 

Beyoğlu'nun merkezinde kain ve 
her katta suyu, elektriği, havagazı ve 
banyoyu havi 10 odalık havadar v• 
güzel taraçalı bir ev satılıktır. Fran• 
sızca lstanbul Gazetesine müracaat, 
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Asliye mahkemeleri yenileme büro 

aıındaıı: Evt.aJ idar .. i taraf...dan Bü· 
yükadada Perapalaa aparhmaru kar • 
şmnda otUTan Aleko ve Mileto aleyh · 

]erine açdan davanm yenilenme muame
lesi aırasında: müddeialeyhlerin ika • 
metgahlarının meçhul bulunduğu mü· 
başirir me§ruhatından anlatılmakla 

ilanen tebligat yapılmasına karar ve· 
rilmiJ bulunduğundan tetkikatın ya • 
pılacağı 4-5-935 Cumartesi günü saat 
10 da büroda hazır bulunmaları lü • 
zumu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (9664) 

"•tJtiy~ı 
Asrın umdesi ''M l L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 a71tiı 
6 

12 • 

Türkiye için 
L. K. ·-' 60 
14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
as -

Celen evrak •eri verilmez.- Müddeti 
Refik Necmi iki dakika sonra, e-eçen nüıhalar 10 kuruıtur.- Gazel• •• 

Yanında bir polisle geldiği zaman matbaa1a ait itler için miidiri1ete mü· 

b ıacaat edilir. Gazetemiz ili.nların me•u-
sakallı zat uçmuştu ... Refiğin as- liyetönö kabul etmez. 

tonları da beraber... 11..i-ı••••••••••••• 
SEM 

mi sol baş omuzluğu üzerine yattı. 
Bu sırada geminin bütün flikaları 
kırmızı ıtıklar çıkararak gümbür
tülerle param parça olmutlardı. 
Ve deniz, her tarafı parçalanan 
bu geminin sağlam • kalan kıçını 
fakır fakır kaynayan bir kazana 
atılmı' bir öküz budu gibi içine 
çekiverdi. 

Deniz kara, gök kara, batan yol
cuların talii kapkara idi. 

- Saaaleeep ! Süüt . .lü Saaaleep ! 
Siiimiiit ... çi Hani ya Siiiimiiit ! 
Kağulle pırıl pırıl parlatılmı' 

bakır gütümü bir elinde ve belin
de ltkodralı bir dağ kadınının gü
müt kemeri kadar •itkin delikli bir 
teneke, taze yıkadığı bardaklar
dan 11zan sularla beyaz önlüsü ıs
lanmıt bir Sahlepçi Azepkapıdan 
Çe,memeydanına gidiyordu. Kapı
sı mutar dağındaki Abdülvehhap 
gazi türbesi gibi her ne
dense çiy bir yetile bulan
mıt bir hamamın önünde 
boynuna asılı camlı ku~us~nu.n ü~
tüne kangal kangal sımıt dızmı' 
cırtlak sesli bir sokak satıcısiyle 
kar,ılatmıftı. Biran gözgöze geldi
ler. 

Yarını saat sonra Sahlepçi Çet· 
memaydanından Azapkapıya ve si
mitçi Azapkapıdan Çetmemeyda· 

nına doğru gidiyordu. Gene ayni 
yerde, ıözletmi9 gibi buluftular. 

Ne ölçülü adıınlarla yürüyordıl 
bu adamlar! Yarım saat sonra bit 
defa daha kartıla,mazlar mı? 

Hayret ... 
Ve bu sefer durdular. Çünkü ka· 

lantor bir mütteri çıkmıt; 
- Doldur bakalım •. kaynar t.,-· 

fından olsun 1 
Diyerek simit kangallarına el .ı· 

mıftı. Sahlepçi derhal hİT sahlep ıı· 
zattı. Simitçi de istediği giıbi J<aıl• 
gallarını karıttırmasına müs~ 
etti. Fakat mütteri seçtiği simı .. 1 

111rıp 1ahlepten bir yudum höpıır· 
dettiği zaman ne aahlepçiyi, ne de 
simitçiyi görebildi. ikisi de kayıP" 
lara karıtmıtlard~. 

Sabah yeni oluyordu. Sokakt~~ 
baf1ta bir geçen yoktu. "Acaba C"'" 

nilerle mi kartılatmıttım,, gibiJet" 
den, korkudan büyüyen gözleri!~ 
etrafını bir daha süzdü. Eligöıftİ1 
ne gitti. Sonra yeleğine baktı "' 
çılgın bir çığlıkla; t' 

- Poliiia ! Poliiis ! imdat! lınd~ 
Diye bağırmağa batladı. Göit" 

ne bardağı tuttuğu elini hızla da 
yadığı için üstü batı ıahlebe bu!al'e
mı,tı. Ve bir elinde bardak hır 
linde simitler Çe memeydanı.,a 
doğru alabıldiğine kotlu. 
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MiLLiYET PAZAR 24 MART 1935 

Terko• mu haklı, Halk mı? ( M Ü T E F E R R i K H A B E R L E R ) 
~/ LLIY ET: Bu sorgusu ile şehir ,, AA R, F r B EKoNoMt 

halkının dilek beraberliğine Akalliyet mek-
tercUman oluyor teplerine yardım 

Bay Sadi Riza, Talha, Halil Hilmi 
anketimize ne cevap verdiler? 

Bugün de İstanbul barosunun 
-ğerli avukatlarından Bay (Sa
R.ıza) nın terkos idaresinin al

iı fazla su bedeli hakkındaki 
llİtaleasını yazıyoruz: 

Suallerimiz neydi? 
l - Terkos Şirketi kurulurken 
'ili 1889 tarihinde yapılıp bu §İr· 
tin lstanbul belediyesine intikali 
~rine aynen onun üzerine geç -
1Ş olan "abonelerle idare arasm
ialti mukavele,,nin 4 üncü mad
·Sinde: 
(Şayet sarfolunan su abone se • 
dinde muayyen miktarı yevmisi 
Unesap, bir seneye isabet eden 
ecmu miktarı tecavüz ederse 

er metre mikabı fazlasının 
ırhal ödemeğe abone mecbur tu-
11.caktır) deniliyor. Bu sarahate 
ıaran terkos idaresi henüz se
lik asgari su miktarını bitirme
~ bir aboneden senelik asgar1 
İlttara değil de üç aylık taksitler 
birliktfl fazla su bedeli alabilir 

·ı 

lf _ Terkos idaresinin bu mu-
~ele harici olarak istediği ı/iç ay

l fazla su bedelini vermeyen bir 
Minenin suyunu kesmesi halinde 

reye ne gibi mes'uliyetlır dü
r? 

Ne cevap aldık ? 
T eıkos ptketi hini tetekkülUn-
8.mme hizmetine tahsia edil • 

tinde fÜphe yoktur. Bu tarzda 
kkül eden şil1ketlerde tara
in müsavi hukuka malik ol -

sı zarureti kanuniye halinde-
' Esııısen ımıkavelelerin bir ta
lı olmıyacağı da malumdur. 
Elde bulunan bu mukavelenin 
feyn lçin kanun hükmünde 
ıuımasma ve ımıkaveledeki 
ddenin sarahatine göre de be. 
· eye intikalinden sonra dahi 
os tirketinin hükmü sarih olan 

t<lüncü maddeye göre, ancak 
e sonunClaki hesaba nazaran 

tahsil etmesi zaruridir. Bu-

~. Pavlof Ankarada --
it Bulgar gazete
sinin yazdıkları 
Ürk - Bulgar dostluğu 
hakkında temenniler 
.\NKA.RA, 23 (A.A. ) - Bulgari•· 
tn yeni A...ı.:ara orta elçisi Bay Pav 
bu sabah §ehrimize gdmif, durak
~r-otokol teflerinden Bay Şefkati ta

dan karıı\..,mıttır. 
il;, Bulgar gazeteainin yazdıklan 
Zlatef bükümetinin organı olan 

~idni gazeteıinin 20 mart tarihli sa 
Ôında (Bay T. Pavlof Ankarada) baş 
lı a.ltında çıkan bir yazıyı aynen alı
\ı;>:: 
Qu.lgariıtanın yeni Ankara sefiri B. 

1\·lof cenubu şarki komşumuzun mer 
~İnd~ vazifesine başlamak üzere 

1\ hareket ebniıtir. 
llay Pavlof, Ankaradaki bu yük • 
ve meıuliyetli ı:ıevkie ilk defa o-

l\t geçmit değildir . O evvelce de 
il>ltiyede hükıimetimizi altı yıl tem· 
•bnittir. Onun Ankaradaki diplo
~ilt faaliyeti, çok müıbet ve müsaid 
tıceler vermiftİr. Gerek iki tarafın 
töaterdikleri gayret ve arzu, ge -

~•e Bay Pavlofun ve kendisinin o va 
'1.Sofyadaki meslekdaşının gösterdik 
, dirayet ıayeıinde, Türk - Bulgar 
~."asebetleri hakiki bir dostluk isti· 
·:"telinde inkişaf ebnişti. Bu dostluk 

llasebetleri, 1929 senesi martında 
ı'ıı:ariıtanla Türkiye arasında akte • 
•ıı bitaraflık ve hakem muahede • 
• esas te,ı.il etmiştir. Bütün bunlar 
~ Pavlofun, iki tarafın da huzurlu 
~kültür inkitafına kavufması ve bun 
il başka bütün Balkan sulbü için çok 
ltrnlu olan şark komşumuzla ara · 
~daki bu hakiki dostluk davaıına 
~ .. büyük bir muvaffakıyetle devam 
~teğinden bizi emin kılmaktadır. 
"türk - Bulgar münasebetlerinin iyi 
!•k:!de devam edebilmesi için hiç 

:. •iddi engel yoktur. iki millet biri-
1ni tanır ve karşılıklı olarak sayar. 
1 "1illetin de bütün kuvetlerini E • 
""mi ve Kültür inkişaflarma has · 
lıııcğc ayni derecde ihtiyaçlar, var-
Şu halde Türk - Bulgar dostluğu· 
bir tek küçük bulutla bile karar
aaı taou oır:ıalıd ı r EgM en İyi 

tlar ara sında bıle le adufi ve mu
~k..t anla1ama m zlıklar bulunabili 

• . m eA u l hıi umet lerin aert ve de 
ltıı z ırade1erinı, muvakkat ve ıkin

.. ccede olan teyler i.n izharına de~ 
tnil1etlerinin devamlı ve ~saılı 

f atlerine işaret etmege mütevec· 
bulunmalıdır. 
l ·_ Bulgariıtımın Ankaradaki ye
Uıneuilini bu temennilerle uğur-

a. "e bütün Bulgar milletinin de 
duyııulan ta;ıdıema 1üphe ebnİ-
~. 

... 
/ 

/ 

/ 

Bay Sadi Rr:aı 

na binaen belediyece idare olun
makta bulunan timdiki terkos ida.
resinin bu madde hükmüne aykı
rı olarak tahsilatta bulunmasx 
gayri kanunidir. 

Bu hususta bazı aı<kadatları • 
mızın gazetenize vuku bulan be
yanatı kanuni hükümlerimize uy• 
gundur. 

Mukavele ahkıimına muhalif 
harekette bulunan taraf hakkın • 
daki ahkamı kanuniyenin terkos 
idaresi hakkında da tatbik edi • 
leceği tabiidir. 

Bay Tal ha ne diyor? 
Avukatlarımızdan Bay Talha

nın fikirleri de şunlardır: 

1 - Bence sene nihayetinde he
sap görmek kayıt ve şartile müf
terinin fazla sarfettiği su bedeli
ni taksite ilave ederek peşin al • 
makta belediye haklıdır. Bu hu • 
susta başka fikrim yoktur. 

Bay Halil Hilmi ne diyor? 

Anketimize cevap vermesini 
dilediğimiz İstanbul baro reisi ve 
şehir meclisi azasından Bay Ha
lil Hilmi de demi~tir ki: 

"- Bu mesele tetkike değer 
bir iştir. Ancak tetkikten sonra 
söz söyleneb" ir. Fakat ben bu 
bapta bir şey söyliyemem.,, 

Amerika ordusu 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Mebu· 

ıta.n ve ayan meclislerinin mümessilleri 
tarafından akdedilen bir konferansta, 
harbiye bakanlığı için 400,000.000 ..ın t ar 
!ık bir tahsisat derpiş eden kanun Jayi· 
haııile al5.:kadar olaıaK, .1-\1nt!r .. ka urdua;ı.ı 
tnevcudunun yüzde kırk nisbetinde ço· 
ğaltılması hdı!unda itilaf hasıl olmuştur. 

Fırka ınüc~dcLleri 
BUDAPEŞTE, 23 (A.A.) - Baran

ya vilayetinde Ressoda ulusal birlik 
taraftarları ile küçük çiftçiler fırkası 
taraftarları arasında yeniden kargaşalık
lar olmuş, bir kiti ölmüş ve sekiz kişi 
yaralanmıştır , 

• 
Yunan - Bulgar 

müzakereleri 
ATINA, 23 (A.A.) - Havas ajansı 

hususi muhabirinin salahiyettar bir mem 
hadan aldığı malumata göre, Yunan -
Bulgar müzakeratına yakında te!crar 
başlanacaktır. Yunan hükumetinin Bul
garistana teklifler yaptığı bildirilmekte
dir. 

Almanlarla anlaşın ı yapı 1-
dığına dair haber tekzip 

ediliyor 
ANKARA, 23 (A.A.) - 22 tarihli 

Akşam gazetesinin 21 tarihile Anka•a 
hususi muhabirinden aldığını bildire • 
rek dercettiği Almanlarla kredi başlık
lı ve Almanyaya kredi ile 3 milyon 
liralık ma) vermek için iki hükUmet 
arasında anlaşıldığı yolundaki haberi e
ıarıızdır. 

A13kalı tüctarınuzın bu yanlı§ ha
ber yüzünd ... n her hangi bir zarara 
düçar olmaması için ttkzibe Anadolu 
ajansı mezundur • 

Mü;teciler için 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Tür

kiyeye muvaaalatları tarihinden itiba 
ren bir sene müddet geçirmit olan 
muhacir ve mültecilerden fakir bulu
nanların bulundukları vilayet veya 
kaza idare heyetlerine tasdik ettir -
dikleri tabiiyet muamelelerinden harç 
alınmaması hakkındaki 1942 sayılı ka 
nun h\ikmiinün 3 eene daha uzatılması 
için içeri işleri bakanlığı bir kanun 
layihası bazırlamıttır. -·-

Komiserlerin imtihan 
evraklan 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Em
niyet itleri Genel müdürü birinci ve 
ikinci komiıerlik İmtihanlarıua giden 
komiserlerin imtihan ev,raklarını tet -
kike baılamııtır 

---o-

Bazı mekteplere maddi 
· yardım yapılacak 
Bazı ekalliyet mekteplerinin mali 

vaziyetleri iyi gibnediğinden, Maarif 
müdürlüğü bu gibi mekteplere yar • 
dım etmeğe karar vermiıtir. Bu yıl 
bütçeıine mühtaçı muavenet ekalli • 
yet mektepleri için 10 bin lira tahsi
aat konmuttur. Bu para, mühtaç bu
lunan mekteplere bir niıbet dahilin • 
de dağıtılacakbr. 

Muallimler hastalanınca 
Ek-ılliyet mekteplerinde, bir boca

nm haatah~ı dolayıaile yerine vekale
ten getirilen muallimin, en kıaa bir 
zaman içinde bile olaa mutlaka Maa· 
rif müdürlüğüne haber verilmeıi ve 
müıaade alınması ali.kadar mekteple
re tamim edİ!\mİ§tİr. Akalliyet mektep
leri, kendi hocalan için de ayni mua• 
meleyi yapacaklardır. 

Maarif umumi müfettişleri 
Kült::r Bakanlığı umumi müfettiı

ler kadı osunda münhal bulunan iki 
umumi müfettitliğe yakında iki zat ta 
yin edilecektir. Bu iki umumi müfet· 
titliğin maaılan 55 er liradır. Bun • 
dan bir milddet evvel umwni müfettiı 
olan riyaziye muallimi Bay Halid, ken 
di iıteğile tekrar lise muallimliğine 
dönmüıtür. 

Bay Haydar gitti 
Eski Maarif müdürü Bay Haydar, 

dün akıamki trenle, yeni vazifesine 
baılamak üzere, Ankaraya gitmiıtir. 
Bay Haydar, garda Maarif müfettit
leri, muallimler ve aair birçok zevat 
tarafından uğurlanmıttır. latanbul bat 
muallimleri Bay Haydara, gar büfesin 
de bir çay vermiılerdir. Bay Haydar, 
mesai arkada§lanna ayn ayn veda 
etmİf, beraber çalııtığı aene\erin iyi 
hatıralarını hiç bir zaman unutnuya • 
cağını ıöyleıniıtir. 

ilk mekteplerde aşı 
ilk mekteplerde ikinci dift~ri aıısı 

tatbikatına baılanmııtır. Mektepler • 
de 7 • 12 ya§ araıındaki çocuklara atı 
yapılmaktadır. Tesiı edilen İıtaayon • 
larda da 2 • 7 yaı arasındaki çocukla
ra aşı yapılıyor. Ankaradan henüz ki 
fi mikdarda aıı gelmediği için, bir kı
aım mıntakalarda a§ıya birkaç gÜn 
sonra baılanacaktır. O•-------
ViLAYETTE 

Takdirname ile taltif 
Vilayet idare heyeti başkatibi Bay 

Cemal Emre, işini iyi yapmak husu • 
aunda görülen çalışmasından dolayı 
vilayet makamı tarafından takdirname 
ile taltif edilmiştir. 

Def. n3 aramak için iz n is:endi 
Çatalcanın bir köyünde define bu

lunduğu vilayete bil<iirilrniş ve araştır
ma izini istenmiştir. 

Define arayıcılara göre burada Bul
garlar tarafından Balkan harbinde gö
mülmüş a1tınlar varmış. 

---o-

Bir haf tada 1500 seyyah 
Dün Akitania vapurile şehrimize 

bir mikdar seyyah gelmiştir. Seyyah
lar öğleden sonra Boğazda bir gezin
ti yapmışlardır. Bugün öğleye kadar 
ıehri gezeceklerJir. Yann da Lititia 
vapurile iki yüz elli kadar lngilız ••Y· 
yahı gelecektir. Bu seyahat lngi\tere
de Kültür cemiyeti tarafından tertip 
edilmiştir. Seyahate ittirak edenler 
hep bu cemiyet azasındandır. Seyah
lar içinde Cambridje ve Oksfoord ü
niversiteleri profesör ve konferansçıla 
rından mürekkep seçilmiş bir grup 
vardıı·. 

Bu hafta içinde Alman bandıralı 
Milvokee vapurile de üç yüz kadar Al 
man ve Amerikan seyyahı gelecektir. 
Bu suretle bir hafta zarfında ıehri -
mize 1500 kadar seyyah uğramıı ola
caktır. 

Soy adı 
htiklal mücadelesi malullerinden: 

yüzbatı Fahri (Alpaakarya), yüzbatı 

Galıp (Eriill:"n), yüzbaşı Ihsan (idi
kut), yüzbatı Asan (Kolverdi), yüz 
batı Raşit (Kurşunlu), yüzbaşı Bera ti 
(Ayıar), mülazım Kemal (Dumlupı • 
nar), Hakkı (Durgud), Cevdet (La"), 
Asal ( üzdenk) soy adlarını almışlar
dır. 

Kadastro üçüncü mıntaka müdürü 
Şent \(,.agtapogıu), K. üçüncü mıntaka 
ıVle. !ııum ( Yaıçıner ), K. 3 cü mmtaka 
Me. h.ıza (Alın), K. 3 cü mıntaka Me. 
Ali ( Gokhisar), K. 3 cü mınlaka Me. 
lclal (Eriç), ı<.adastro ikinci ınıntaka 
müdUrıiııfu neyeti azasından Niyazi 
(Var) soy adlarını almışlardır . 

o 

Te~ekkür 
Savut ve Menemencioğlu aileJeri, 

Mümtazın hazın oıuıııundPn duy<lukta:ı"l 
büyük acslar esnasında birçok la'~tlar· 

dan telgTaf ve mektupla gösterilen sami
mi alakalara bizzat mukabeleye imkitn 
bulamadıklarından hissettikleri ıninnet· 
tarlığın arzını gazetemizden i"İca etm.i.ş
lerdir. 

-~-

Musiki Muı~limi arınıyor 
Ev"mizin bandosunu yeti§tinnek ve 

İa!eklilere musiki dersleri vermek Üze
re daimi hlt musiki muallim.ine ıhtiyaç 
vardır. 

Taliplerin saı·ih adreı ve tCTcÜmeyi 
halleri ile ,artlarınrn yazı ile Mudanya 
Halkevi Ba;;kanlığına bildinne'.eri. 

Amerikadan 
Bir müracaat 
Bir Ticaret odası burada 

şube açmak istiyor 
Amerikada Los Angelos şehrinde 

bulunan (Amerikalı gençler ticaret o
da&1) lstanbul ticaret odasına mektup
la bir müracaatta bulunmuştur. 

Dünya ekonomik gidişinin eskiye 
nazaran düzehneğe yüztuttuğunu, ııenç 
İ§ erbabının ve ticaret adamlarııun 
bu sahada fazla teıvik edilmeleri lazım 
geldiğini bildiren bu müracaatta htan
bulda da bir tube açılması teklif edil
mektedir. 

Amellikalı gençler ticaret odaıı, bu
nım için genç iş erbabile temaaa geti • 
rilmeıini utemektedir. Oda, bu müra • 
caata henüz bir cevap vermemiıtiır. 

lsvaç tUtün alacak 
lsveçin Kavala konsolosu Bay Ho

kamon Viyanadan şehrimize gelmif • 
tir. 

laveç rejisi Türkiyeden tütün ala • 
caktır. Bay Hokamon tütün piyaaasmı 
tetkik etmek üzere lzınire gidecek
tir • 

Odalar kongresine gidecek 
o yeler 

Ticaret odalan kongreıine lstanbul 
Ticaret odaaı nımıma iştirak edecek 
murahhaslar tesbit edilmİ§tİr. 

Kongreye, Bay Bedri Nedim ve 
Bay Ş..-afettin Alemdar gidecekler-
dir. 

Bir kısım tıcir;erin 
bir müracaatı 

Bir kııun tacirler Türkofiıe ve ta
kas heyetine yeni bir müracaatta bu • 
lunmuılardır. Türk • Yunan ticaret 
anl&§maıında hususi t.aka.aa ıtibi mal-
lara ihraç kartıbğı il.halat için üç ay
lık bir müddet tayin edilmiştir • 

Tacirler, bu müddetin kifayetsizli
ğini ileri ıürmüşler, artbnlnıasını iste
rniılerdir. Mesele, Türkofisçe tetkik e
dilmektedir • 

l'OLIST6 

Tramvaydan 
Otomobil altına! 

Avram isminde bir çocuk 
ağırca yaralandı 

Ortaköy de oturan 14 yaılarında 
A-rram iımindeki çocuk tramvayın ar
kasında asılı olarak gelmekte iken 
yarı yolda müvazenesin.i kaybederek 
yere dÜ§mÜş, o aırada tramvayın ar .. 
kasından gelmekte olan 1oför Yorgi • 
nin kullandığı otomobilin altında ka
larak ağır surette yaralanmı~tır. Ya
ralı Beyoğlu haıtahane&ine yatırılmış, 

ıoför Yorgi tutulmuıtur. 

Be1girin tekmesi 
Tophanede Çubukçular caddesinde 

lbrahimin ahırında yatan Niyaziye a
lı.rda bulunan beygirlerden biri tek -
ı~le vunrıuş ve lbrahiın sol kulağın • 
dan ağır ıurette yaralanmııtır. Yaralı 

Beyoğlu hastahanesine kaldırılmı~tır. 

Çarp an r<ıotosik et 
Tforuosmaniyede oturan Ali ve K o

~o isminde iki kiti motosikletile Ba • 
kırköyüne gibnekte iken Çarşıkaında 
70 yaılarında Karyola isminde biri -
ne çarparak ağır &urette yaralanma.'\?· 
r.a ıebeb olmuılardır. Ali ve Koço ya
kalanmıılardır. 

Çaıu1'1 ıı, durayı satı rken 
Sümer Sineması gİ§e memunı At· 

ı.anın kunduralannı çalan ve satmak· 
ta olan Niyazi Anna tarafından tanın 
mıt ve yakalanmıtlır. 

Yasak tabanca 
Usküdarda Sultantepesinde oturan 

celeb Necib Ağanın çobanı Abdür
rahman Karaağaç mezbahası ca-ide
ıinden geçmekte iken poliıler 1üphe 
ederek Üzerini aramı§lar ve bir taban 
ca bulmutlardır. 

Koc1 kon;;k dikkatsız ikten 
tutu~ac. ktı 

Anadoluhisarında oturan Bay Esa
dın yalısından hizmetçi Elife isminde • 
ki kız sobadan aldığı kıvılcımlı külü 
bnhçedeki kapının yanına dökmüş, bir 
müddet ıonra kapının kaplamalan tu
luşmuf İıe de, itfaiye tarafından AÖn

dürülmüştür. Yalı 14 odalı ve ahıap 
olup Türk Ticaret Bankasına sigortalı 
dır. Polis tahkikata baılamıttır. 

Koyun hırsızı 
Betiktaşta Dikilitaşta oturan inekçi 

Mehmedin ahırından k07Un çalmak is 
t~yen Mustafa yakayı ele vermİ}tir. 

H rs1z hızmetçi 
Şiılide oturan Bayan Belma, hiz 

emtçiai Şaziye ismindeki kızın gümü~ 
çatnl, katık ve sahan çaldığını iddıa 
e•mi,, hizmetçi yakalanmı§tır. 

B. Fu!lt köprülü 
Üniversite Edebiyat fakültesi deka

nı profesör Bay KöprUlü Fuat Paria Ünİ· 
vetsitcıinin daveti üzerine, iki konferans 
vermek ü~ere Pari•e gitmi~tir. Bay Köp 
rülü Fuat, nİ&anrn ortalarına doğ"ru ıeh
ri.mi.te dönecektir. 

ŞARK ALE/lflNDE 
~--------------

Si yamdaki 
likler ve 

son değişik
S i yam! 

----.c:ı----=:... 

Asyanın bu zengin ülkesi ile ticari 
münasebetler tesis edebiliriz 

Prajatipokun tahtından çekil
mesi, Çakrı sülalesinden küçük 
mektepli Amando Mahidolun Si
yam kralı ilan edilmesi, bu sü
tunlarda, Milliyet okuyucularına 
Siyam hakkında biraz malfimat 
vermekliğimize vesile oldu. 

Prajatipok kral Rama Vuci 
Ravud'un halefi ve Sokot Tay
tammaracanın halefülhalefidir. 

Bu hanedana mensup prenses 
Lam Rom Raca Nonok batı ülke-

' !erini gezmiş ve hatta fstanbulu 
ziyaretinde Sultan Abdülhamit i
le mülakatta bulurunuş, açık göz, 
ilerlemeyi sever bir zattı . 

350 bin kilometre mesahai sat
hiyesi ve 9 milyon nüfusu olan Si
yam, İngiliz. Malayi ve lngiliz 
Birmanyası ve f:ransız Hindiçini
si ile hemhuduttur • 

Siyamın merkezi Bankokun a
sıl ismi Muang Thai' dır ki hür 
toprak manasına gelir. Siyam di
linde Bankok sadece Thai ismile 
anılır. Siyamlılar kafese konulmak 
istemiyen avare lnıflara benzerler. 
Günleri ve ömürleri ormanlar i
çerisinde, ebedi cennet yeşillik -
leri üzerinde takımak ve sevİf
mekle geçer, Avrupalılar bunla • 
rın yaşayıf tarzlarına, ipekler i
çindeki kıyafetlerine, ırklarının 
hususi cazibelerine imrenmez de
ğillerdir. Bu satırları yazarken, 
o cennet ve tabiat ülkesinde ge • 
çen günlerimi hatırlayarak şim • 
di ben bile sermest oluyorum. 
Siyamlı ahla.kan munistir, terbi · 
yelidir, ve çok naziktir. Onlar 
küçük çocuklara benzerler. Sakın 
sert söylemeyiniz, kaş çatmayı • 
ruz! 

Lisanları Sanskrit, Pal ve 
Makot dillerinden terekküp e-
der. 

Bu memleket başlıca prinç ve 
kıymettar ha,ep ihraç eyler. Chi
angmay eyaleti en zengin haşep 
mahreci, Mekon nehri havza:sın • 
dan Rahen havzasına kadar u -
zanan sahada prinç zeriyatile 
maruftur. Siyamın ~ark tarafını da 
altın, kıyır.;:tli tatlar ve petrol 
bulunduğu anlaşılmıttır. 

Siyamhlar budisttirler. Ban
kol..-ta ve civarında gayet kadim 
ve tarihi budist mabetleri seyyah
ların dikkat, hayret ve tecessüs 
nazarını celbeyler. 

Siyam Colalon Korn'un oğlu 
ve ölen ı:.ltıncı Damavuçi Ravu
dun kardeşi Sok Hut Thai Tan'ın 
devrei sal tanatmda terakki ve te
kemmüle erişmişti. Sok Hut 

Vali Ankara a gi ıyor 
Vali ve Belediye reisi Bay Muhittin 

Üstündağ bugünkü trenle Ankaraya gi
decektir. Bay Muhittin Üstündağ, iç 
itler bakanlığı ile belediye itlerine da
ir konuşacaktır. ---
Turing K1öbün süvaresi 

lstanbulun en meşhur cazı (Ritmi 
Boys)un i§tirakile 28 mart aktamı Tak 
simde Dağcılık kulübü binasında verile
cek olan Turingklöbün senelik balosun· 
da dans konkuru ve balon muharebe•i 
gi.bi pek keyifli ve müstesna eğlenceler 
tertip ve Büfe cemiyeti tarafından mec 
canen temin edilmiştir. Adedi mahdut 
olan davetiyeleri almak için Galatada A· 
dalet hanına hafta sonuna kadar müra
caat edilebilir. 

-o-

Şeh:r ha'i ı:ıe vakit 
bitec~k? 

Kerestecilerde yeni yapılmakta olan 
tehir muvakkat halinin nhtımına yeni 
vinçlerin konmasından sonra. rıhtım Ü.· 
zerindeki ameliyat biteoektir. Yeni iı • 
tıimlak edilen kısım üzerindeki itqaat ta 
yaz içinde bitecıektir. 

• Kalaysız bakır kaplar - Bazı 
lokantalarda kalaysız bakır kaplar kul
lanıldığı görülmüttür. Belediye, kay • 
makamlıklara bir tamim göndererek 
kalayaız kaplar kullanan müessesele
rin şiddetle cezalandorılma•ını bildir • 
mittir. 

Vapurcuların toplantısı 
Vapurculuk ıirketi umumi heyeti, Ö

nümüzdeki perıembe günü ıiri<etin li
man hanındaki merı.-inde toplanacak
tır. 

Senelik toplantılar 
lstinyedeki Dak ıirketinin senelik 

idare her.;-ti top\antıaı dün ıirketin 
Merkez Rıhtım hanındaki bürosunda 
yapılmıştır. Dünkü toplantıda geçen bir 
aenel"ık bilanço tetkik edilmiş ve idare 
heyetinden ayrılan üç üyenin yerine üç 

ki1i seçıi.lmiştir. 

Thai Tam hastalıklı bir adam ol
duğu için umuru devlet bet kişi
den mürekkep bir meclis müra • 
kabesinde yürür ve buna Betler 
Meclisi derlerdi. 

Bundan takriben iiri buçuk a
sır evvel, Ba.tvezir Kostantin 
Yarakalis zamarunda bir çok A.. 
ya devletlerile, Çin ve Iran ile 
ticaret ve dostluk muahedeleri. 
akteylemitti. Kostantin Y arakalis 
aslen Kefalonyalı bir gemici idi. 
Alrt verit işleri için Hintten Si • 
yama varan bu gemici bir gün Si. 
yamın mukadderatını eline almlf
tı. ilk defa olarak Siyam ordu • 
sunu ıslah ve hükUmetıe bir ,ekli 
intizam vermeğe muvaffak olan 
zat filhakika bu Kefalonyalı idi, 

(Kostantin Yarakalis) in diğer 
taraftan on döN!üncü Lüi zamanı 
ricalile sıkı bir rabıtası vardı, 
hatta misyoner papaslarının bu • 
radaki nüfuzunu arttıran ve ka . , 
toliklik propagandasına germi vet 
diren gene bu Kefalonyah Bat
vezir olmuftu. Fakat, bir gün bu 
bedbaht 88,fVeikil, mutaassıplar 
tarafından, hiristiyanhk dinini 
netrebnek istiyor denilerek pek 
feci bir akibete uğramıf ve halk 
tarafından didik didik parçalan 
mıştı. 

Kostantin bu akibete uğradık
tan sonra, Siyamda bir çok karı • 
~ı'.,klar bat gÖ~termİl ve bin. 
şıklıklar bat göstermit ve bil • 
nihaye - o zaman müstakil bir 
devlet olan - Birmanya idare • 
sine geçmişti. Bundan sonra tek
rar istiklalini kazanmıf ve Çak • 
rı hanedanı idarei hükumet eyle
mişti. 

Çakrı hanedanı arasında bir 
çok müsrifler yeti9mit ve mülkiin
maliyesini tekrar altüst eylemit 
!erdi. Bugün bile, Siyam maliye
si pek bozuk bir haldedir. lngil
tereye olan 120 milyon Tikol rad
deoindeki borcundan ötürü mem -
leketin maliyesi lngilizlerin tahtı 
mürakabesindedir. 

Umumi harpte Siyamın da iti
laf devletlerile bir safta harbe 
girmesi yüzünden, Türkiye me -
nafiinin gözetilmesini ispanya 
konsoloshanesi deruhte eylemif • 
ti. Bugün Siyam ile ral>ıtai tica
riyemiz yok gibidir. Yakın bir 
atide Siyam ile rabıtai ticariye 
tesis edersek bundan hayli fay • 
damız olabilir. Bu memleketin 
serveti ve ehemmiyeti istihfaf e
dilemiyecek kadar büyüktür. 

Enver H. Vatel 

Mareşal Pilsudski'nin 
isim günü 

Şehrimizde bulunan Leh koloniıi ev 

velki gün Leh klübünde toplanarak 
Mare§&I Pilıudskinin iıim gününü kut 
lulamıılardır. Leh milli martı çalın • 
dıktan sonra Leh gençleri bir komedi 
temsil etmitlerdir. 

ÇAGIRIŞLAR 

Akınspor Kongresı 
Akınspor ııenel yazıcılığından: 

29 mart 1935 cuma günü saat 13 
te klüp merkezinde senelik konııre top. 
lanacaktır. Klübe bağlı bulunan Üye -
)erin yukarda yazılı gün ve saatte klüp 
te bulunmaları rica olunur • 

Muallimler birliğı kong ·e ,i 
Muallimler Birlijji yıllık kongresi 

25-3-935 pazartesi günü saat 16 da 
toplanacaktır. Birlik mensubları çağı • 
nlmaktadır. 

Tur;ng kiOb kongresi 
Tün.iye Turing ve Otomobil l<lü

bünden: Cemiyet:irniz.in nisanın 21 ne 

müsadif pazar günü öğleden ıonra sa8ıl 

3 te Perapalasta toplanacak senelik 

umumi heyet içtimaına merkez ve mü
rakabe heyetine dahil olan müeueıelcr 

ve teı~kkülJe.r reislerite hami, müessis, 
fahri ve asli azalarının ve laakal elli 

azalık ıubelerin birer müeısiılerile ba

yanlar komitesi azaıının teşrifleri nca 

olunur. 

Halid Sazi i ht, fa~i • Türk Dit tabipleri kurumu genel 
yazıcılığından: 

Martın 26 ıncı salı günü saat altıda 
Halit Şazi ihtifali yaprlacagından bü • 
tün meıle!ı....d§ların cemiyetin C&ğaloğ .. 

!undaki merkezimiz.e ııelmelerini dileriı 
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iş Bankası umumi heyeti toplanıyor 
(Başı 1 lııci sa~~ede ) bi,. düo~ diye alınac~ olan bu siya • da göz önünden ayımuyacak olan hüku· 

b Merkez Bankasında ogleden sonra saye baglı olarak kleMng ve karşılııôh metimizin direktiflerine uymağı, kıvanç· 
uat 15 ~ yapılacatlor. Bu münasebet • ç~k~r'.' dayanan anlaşmalar dış ticare· la karşılarız. 
le idare rnecliai büyük bir rapor hazır· tımtzın yüzde 30 unu kapatmaktadır. Sanayiimizin maliyet fiatmda tama· 
l.aıwıtır. En &'enıiı tepôlatlı lş Bankamı- Başarılan isler men arizi olan bir fazlalık yoktur, de • 
2!2' .Türk ekonomisindek~ )ı~rüşlerini Dövjz ödemek zorlu~u böylece bir nilemez. tik kurtuluı zamanlarına malı· 
bildiren bu rapor çok degerl ıdır. kenara oırakıldıktan sonra bu ülke!... . ıus olan bu fazlalıkları kaldırmak ras-
~~n ülke d.'t.m~aıki ekonomik du den fazla mal getirmek bir zarar ver • yonel çalışma ile maliyet fiatlarımızı en 

rum ıçm ayn~. ~oı ~rçasında ~934 mez, kar verir. Çünkü bize mal veren ül aşağı hadlere indirmek, fabrikalarınu -
yılı1!~a ~ ~ ulkenın knzden dogan keler ve uluslar gönderı!ikleri mal ka • zın devamlı ülküsü olmalıdır. E·sasen 
konjöktur !'il"~~ en .. az sarsıntı duy· da,. bizden mal almağa borçludurlar. iş- hükilmehıniz de bunun takibi ve elde e-
.-ğa çapaladıgı, gumruk ve dış alış ve te bu kolaylıklara dayanabilmekledir ki dilmesi için teşkilat yapnuf bulunmak-
riı p~a~ _değ!fn>ediği büyük üJ. 1934 te ihracat mallarımızın çabuk ve tadır. Fakat maliyet fiatlarımızm büyük 
kelerin kendi yaa-larile kavrulmıya ça • değerile satılması ba,anlmııtır. Bu &a· sanayi veya deniz aıırı ülkelerin dam • 
balayan küçük ülkeleri anarıi ile itti · tışların sonunda ülkemizde stok kalına ping fiatlanna, hatta normal maliyet fi. 
hmn ettikleri haılde asıl bunu onların nıış gibidir. Bundan başka bize mal gön atlarına inebileceğini sanmamak ve böy-
ya~kta olduktan tebarüz ettiTilmek- dermiı olan ü!keler bizden daha 24 mil- le imkansız ümitlen o.-taya atn.amak 
tedır. yon lmrlık mal almak zoru altındadn- • da bi>- doğruluk borcudur. 

Bun<;l:an soma ülkeu~iz.in du.-~mu hak laı· . Bu sonuncu döviz tutumu bakımın· Ekonomi para, devlet maliyesi ve 
landa §Oyle devam edılınektedir: d~n ohemmiyeıi aeçen yılın temin etti- b .. t B ~.LLumJ b ··t'--~- Jd • "Cumh · h'"k ' · T'" kek • u çe... u mem arı er u...,... o u 

• . . ~J"'t u umeb ur ono~ ğ , ıı m .yon ihracat fazlasının ülkeye ğu gı'lııi bizde de biıııDirinden ayırarak 
nvs•llW'I saglam ve rasyonel t~eller u· gir~en t!öne!>ilen kısmından a«-agı"' de- ··taı bne" · k" kt Canlı 

· de kurul ak ·· de ·· ·· k .__ • > mu ea e ge ım an yo ur. -
:zı.eo:ın ar yuz yuz yu seı~ ğildir. 14 ve bayat kökleri bitisi olan bu mef-
uru uluılar arası çalıırr:ayı ~e el hırlı- iç pazarlarında bumla b" birin" d ._ al ı b" 
• · h" b" aki .__ ıo'-ki r ır en .. uvvet ır ar, ır· 
&" yapma)'l ıç ır " t ay .. nı te "" Dı• tı" --~'mizin l>u aevindirici du · b" · d ·· t · 1 _J ebneınektedir. 3" 11.AUl!;u ıtıın. en mu eeııır o unar. 

rumuna karırlık iç pazarlarIDUZdaki can ·1 
Ekonomik varlığın özlü kuvveti ve Idık ve genişlik te artmııtır. yeni yeni 1934 yılında ülkemizde göril en e -

ıııılıenkli ve ayni zamanda soysal seviyesi ulusal gelir ve zenginlik kaynaklan ya· konomik iyileıme ve genişleme, 24 mil· 
ber gÜn yükselen bir Türkiyeyi Uluı • ratacak yurddaşlara günden güne arta- yon Hralık gelir fazlasını doğurmakta 
lar ara11 alıı veriıte faydalı bj,. müba • cak ve büyüyecek iı imkanları verecek mühim rol oynamsı, bu gelir fazıluı ve 
dele unsuru olarak kabul etıniı ve bu olan sanayii.eşme programına 1934 te bütçenin denk olması Türk paraasnın 
ülküye güvenerek \,ağlanmıı olan ülke- de esaslı şekilde devam edilmiıtir. sağlamhğmı arttırmıştır. 
mİzi üç ticaret politikası da her ıeyden Fabrikalar Paramızın değeri, sağlamlığı ve is -
evvel her fırsatı kollayarak yabancı ül- Bankamızca 1 stanbulda kurulan tite tihan, ekonomik §Vtlara ve tedbiı !ere 
kelerle olan aiıı veriılere &'el1İtlik ver - z ldaktaki .. · tra..:.. dayandıg" ı için ülke ekonomik durumumın 
md< prensibi yer bulmuıtı.ır. ve cam, ongu sonu an ~· 

Bizim ile mukayese edilemiyecek de- fabrikalarile Sumer Bankın Kayseri, E· iler:ide büsbütün iyiliğe vitmeslJe ulu • 
recede varlıklı büyük ülkelerin bu alan· reğli :rerli bez fabrikaları ve lzmit ki- sal paramızın da aağlamlığı daima arta-
Jara aldıkları tedbirler de &'Öze çarpım ğıt fabrikasının temelleri 1934 de atıl· caktır. 
menli karakterin mübadeleyi her gün dı. Bu fabrikalar önümüzdeki yıl itleme 1934 yılında para piyasasındaki iı-
biraz daha daraltan ve vavaı yava• fe). ğe başlayacaklardtT. eki . • .. .. E.lro mik 
c:e uğratan bunaltıcı si;asarun izi:,..;.,~ Genitletilen Bakırköy bez fabr~ası ~==n~!;::..~fı~z. ihti;;,run 
yurdumuzda tesadu .. f edı"lemez. Nı"tekim ve Ziraat Bankasının Adana dokuma . eli _,_ yıl 

f b "k ·ı ·· ·· ·· d ki yıl '----la ar'• ığı şüphe91z r. F ..... at geçen • 
tediye müvazenesinin bütün elemanları- a n 331 e gene onumuz e Kuru • daki utekler daha ziyade uzun vadeli 
nı içine alan klerina- mukaveleleri ulus- borç ~er için obnuıtur. 
lar era11 ticari genişletmeyi &'Üden ti- Tahviller 
caret an1':'.şmalarmın ayrılmaz ve çö -
zülmez bir kısnu olarak ülkemize telak· 
ki edtlmektedi.r. 

iki ülke arasındaki alıı v~ hareket· 
!erine hız ve &'enİ§Lik vermek karan a· 
çıkça ve temiz niyetle verilmeden yapı· 
lacak her hangi bir klering mukavelesi· 
ne cansız ve mı>aasız bir hesaplaş.ma 
fonnülünden daha fazla bir değer ve • 
ftlme.rnektedir. Y almz ihracatı değil, 
fakat ithalatı da ayni ölçüde arttrmak· 
tan çekinmiyen bu ekonomik politika 
1934 yılmda olgun meyvalarını vermiş
tir. 

Yükseli§ 
1933 de esasen dütme nisbeti azal· 

Dll§ olan dıı ticaretimizin krymet bakı • 
mmda.n ırerileımesi 1934 de dunnuş, kriz 
do;n~i ilk olarak b4 yükselme göster· 
mııtır. Bu yükselit 8 milyon liraya var· 
mrştw. 

Ülkenin &'ene! alış veriş akııındaki bu 
canlılık ve ,ren.i,Jik ith.,_1;.t v ... f"'N1"" .. '1n 
ayni zamanda artmiı olması hayırlı te· 
~ devlet gelınıün tahııunde de 
cöıtenniştir. 

Devlet maliye•i 
Ekonominin değiıik alanlarında ulu

aal varlık ve kazanç arttıkça devlet ma· 
üyeıinôn de kuvvetknmeu ve &'eııiş.le -
mesi pek açık bir hakikattir. Nerekim 
1934 yılında bütııemiz hem denk gitmiı 
ve hem de talı~'Iat miktan geçen yıla 
ııöre 24 milyon lira fazla olm1J!tur. Bil· 
has• •azi vergisi kazanç ve ist:ihlilc 
verııileri ile inhisarlar &'elirinde cörü • 
len fazlalıkla.- da ekonomik d:ırumu • 
muzun 1934 de ırösterdiği kalkınma ve 
iyileşmeyi belirtir. 

Ticaretimiz 
1934 de dışarıya gönderdiğVniz mal

ların kıymeti de 86 1/ 2 milyon lirayı geç 
mİJIİr. Bu suretle d•<arıya bu yıl da 5 
1 2 milyon fu.alık ı la mal gönd.,..il. 
miş bulunuyoruz. 

1933 te çıkardığımız mallar !?~ mil • 
~on lira, yurda giren mallar 74 milyon 
l:inı ve ilıracat fazla11 da 21 1 / 2 milyon 
lira idi. Dışarıya sattığımız malların bu 
yıl 4 milyon Lra kadar eksilmesi, l!l33 
te ihncat ayları dışında bil.hassa eski 
yıllardan kalan atokların ıatrima.ından 
ileri gelmit tir. ihracat ayları olan a • 
ğuıtoı, birincikanun aylarında her iki 
yılda dışarıya gönderilen mal kıymetle
rini gö.ı:den geçjrirı~k 1934 tc ih
racatrmız .. n arttığını görürüz. 

1933 A~ustoaundan biı-incikinun a.o
nun._-"\ kadar beş ayda 54 milyon liraya 
karşı 1934 ün bu aylannda dışarıya 59 
milyon liralık mal göndenn.it oluyoruz. 

Artma 
Şu halde 1934 le 5 milyon liralık bir 

artma vardır. Dışarıya gtden mıalarımız 
fia;Jaruıda 1934 de görülen yükselkilk 
te bu düıünceyi sağlamlaitırır. 

Gerçe~den 1934 yılında malarımızm 
a.atış fi.atlan ve bazı tnalların rekoltesin· 
ckki fazlalık yurdda1larımızın yüzünü 
gü!dürmü~tür. 

Uz.üm, incir 
Üzüm ihracatı geçen yıldan yüzde 

25 fazla ve fiatlan daha yükaek olmut -
tu~. incir tamamen ıatıhnııtır. 

Tütün ürünü az olmuı, fakat fiatla
rm yüksekliği daha fazla kıymet elde e· 
dilmesine meydan vermiştir. Pamuk re
koltesi ve f:atı geçen yıl.kilerin iki bu • 
çuk rrusline yaklaşmıştır. Ge.-ek m1ktar 
gerek fiat bakınundan bu artmaların ku· 
.-akbktan ve U.-ünıüzlükten sıkıntı ee • 
çirmiş olan bilhassa Adana çiftçileri"e 
bu;,ük yardımı olmuştur. 

Zahire ihracatı 
Zahire ihracatım:zda da artmış fiatla

rında geçen yıla göre yüzde otuzdan 
yüzde elliye kadar bir fazlalık görül • 
müştür. Yün ve tiftik fiatları da yük • 
selmiştir. Fmdık mahsulü bu yıl yüzde 
30 d<ıik olmuş fiatlarında da ayni nis· 
bellerde bir düşüklük göstenniştir. 

933im 21 buçuk milyon lira ihracat Caz 
laığına kan, 1934 de bu fazlalık ancak 
5 1/ 2 m. liradır. Fark, bilhassa, ev· 
velki yıla göre 19.34 de 12 milyon lira 
lazla malın içeri gİTtıresinden ileri gel
m" ştir. 
Malımızı elanın malın ıalmak 
Hükumetimizce yabancı uluslara kar· 

ıı gÜdülen ıiyasanın doğurduğu bu du
rum kıvançla k,.,.sılanohilir. Hükumeti · 
mizce_ malımızı alanın malını almak .. ıek 
linde anılan ve !.....ı .. .!:.:ı. ~o,ra ·1 "'~İ~rnez 

Bankanın umumi müdürü Bay 
Muamıner Erif çalıflrken 

cak olan Nazjj)i ve Malatya fabrikalan 
ela iılemeğe başladıktan sonra pamuk • 
lu bez ihtiyacımızın büyük lnsnu yur
dumuzda yapılacaktır. 

Şeker 
Yurdumuzda kull...,,lan şekerin ta· 

marn .. ,, yerli fabrikalarımız 
Pamuklu bezler 

yapıyor. 

Ayni dunun yarın da pamuklu be10· 
ler için olacaktır. Kurulan diğer febrika 
ve sanat evlerinden batka yalnrz bu iki 
mühim maddenin ülke öçin yapdma11 dı· 
tarıYa .giden milyonlarca liranın yur • 
dun içinde sarfedilme"i içfo pazarları • 
mızılaki çahımanın aıtmasmda yeniden 
amil olacaktır. ilk günlerin vasıta11zh. 
ğına karşı koyarak on yıl gibi k11a bir 
zamanda alman bu ıonuncula:a bakarak 
ilerideki kunımlarım•;>rn da daha çabuk, 
özlü ve verimli olacağına inanıyoruz. 

Sanavile~menin ~erekliği ve zorluğu 
artıi< her kesce nnlaoılmış bir ll'erçektir. 
Ekonomik isfklaJ:mizi koruvabilmck i
çin ü!kemizi~ tabii zeno-inlik kayn?.kla
rını iı1etecek ıanayi vakit kavbetmeden 
Kurmak ~f!'"ekliği yurdumuzda mÜn?kaşa 
götürmez b '; mevzu ha~ine girmiştir. 

Dni'.-rnluk bnrc" 
Şu kadar ki bu ulusal ve büyük ham· 
~ k11vvet~i, >uzh ilerleme ve kurma te
,ebbüılerini geriletecek ve yıpratacak 
bazı yanlış tel f-ldnleıi her fı~salla ay 
dmlabnak doğruluk bor<udur. 

Paramız 
A - Devletin olıun, husuıi te -

ıebbinlerin veya yurddaılarm olsun, sa· 
nayiden nornıal bil' gclır oeklcmeler. ta .. 
...iı hak olarak kabul edilmelıdf:-. 

B - Normal bir ı:elirle çalışma ve 
işletme alanına riı miyen bir uıusal ta .. 
sarruf hareketi, el'"g'eç kuvvet ve hızını 
kaybeder. Ulusal kapital birleımesi de 
zamanla durur. 

C - KriZ:n doğJTduğu zorlu şartlar 
içinde yeni kurulan ve ancak iç pazar
larına güvenebilen ulusal sanayiden ciün 
yanm en elverişli ekonomik şartlan a
rasında salın alma kahiliyeti yıprıuuna.nıı 
ırentJ mahreçlere başlı başına sah'ı> o -
laTak vaktile kurulmuş ve kökleşmiş şim 
diye kadar tesisatını tamamen amorti et 
miş hatta ayrıca muhtemel rioklere kar 
şı ehemmiyetli rezerveleri bulunan eski 
ve tecrübeli Avrupa ve Amer.ka sanayi· 
inin maliyet fiatlarım istemeğe kaıkış· 
mak devletin husuıi teşebbüoderin ku • 
racağı ulusal sanayİin doğmasile ölrr.e
sini ayni zamanda istemek clur. 

Yabancı ülkelerin bize maliyet fia -
tından aşağıya mal &'Önderdiklerini, ül
kelerinde bu malları bİT kaç mitli daha 
pahalıya sattıklarını d~ unutmamalıdır. 

Devlet"n gümrük ve diğer koruma tcd 
birleriJe himaye ettiği ulusal sanayiin 
satış fiatlaTını kontrol ve tanzim ebne
sini ta~ii ve hPklı bulmalıdır. 

Tedbirler 
Devlet, genel menfaatler:, berke•ten 

daha büyük bir emniyetle kavrayabile • 
c"4< ıluTumdada-. Türkiyerruzin yUksel
nıesini. !'i'rişiJen iJlerin inlci!afuu geri
letmiy~cek ve ayni zamanda İ.•tiblak va
pan yığınl~rtn ihti:: a .. 'a•ını, durumlarını 

H üki\metimizin Erırani ve Erzurum 
demiryolları için milli baııblanmızm da 
araya ginnesile çıkardığı istikraz tah • 
'Villeri halkınuz tarahndan iyi tekilde 
kartdanmıt ve satın al.mmııtır. Uluslar 
arası kredi bağları bugÜn tamamen ÇÖ· 
:ıiilmü§ ~i<lir. Bugün kr:i:ıden ulu..U ka
pita:lleı' yabancı ülkelere gitmemekte ve u 
!uslar l«>nıli kaynaklarından kredi i1ıti
yaçlanru tatmine çalıpnaktadırlar, fa • 
kat kazanç ve &'elir azlıiı bil.'>alaa uzun 
vadeli kapital birilmıesinin önüne geç • 
mekteılir. Yeni kurulan ülkelerdo kapi· 
tal ve kredi ihtiyaçlannm daha çok ve 
isteğin daha fazla olacağı ıüı>faeıiz • 
dir. Yurdumuzca ıimdiye kadar olan İs· 
tekler az çok y<r.İıne getirilmiştir. Fa • 
kat get'ek müstahsilin, gerekse tüccarın 
öniimüzddri yıllardaki kredi iıteğİ, iç pa 
zarın geniılemesi ve ekonomik fart • 

lann iyile§Illesi nisbetinde fazla olacak
tn-. Y oni kurulacak sanatlerin dönme 
kapitali de önemli bir kredi isteğidir. Bü 
tün bunların kartıl~sı için yurdu • 
muzun ekanoınilı. varlığnıın yükoelmesi 
yolundaki tedbirl ... le bir srrada ulusal 
kredi siyasa11nda güdülmesi laZ1111 gele-
ceğine ıinanıyoruz.,, 

Bankanın işleri 
Raporda bundan ıonra bankanın ifkri 

rtlatılmıııktaclır. 934 te ekonomik duru -
mun iyile~mesinden dolayı bankanın iıle 
r.:.ıin dalıa fazla olduğu, yurdun bir iki 
yerindekiler müstema olarak diğer şu • 
beler işlerinin dalla yiikzk geliıme gÖ•· 
!erdiği ve halkın bankan olan güven ve 
irummm gün geçtikçe artarak 1933 de 
49,006,224 lira olan bankaya yatı:rılmış 
para yekilnunwı 1934 sonunda 2,887,000 
!iralık bir artma ile 51,894,199 faaya 
baliğ olduğu yazılmakta ve bu artışın kre 
di verme imkanlarını geniılettiği siste
matik bir propaganda ve çalış.ma eseri 
olarak kumbaranın Türk ekonomi du -
rumunun .,.. büyük kuvvet kaynağı tcş-
1<1 ettiğini anlatmaktadır. 

Beı yıllık sanayileıme programın
da bankanın üstüne aldığı ödevler
den şişe ve cam fabrikasının bitmek ü
zere olduğu ~Ö"ll.İantrasit fabrikasının 

bu yılın eylulünde çalışmaya b:ı ~ lıya -
cağı, barkanın ortak olcluğu şt:ker 

fabrikalarının İyi çalı§tığı, I{eçib.:>rlu 
kükürt madf'ninin faaliyete geçtiğ i ve 
bankanın ortak bulunduğu Türki ı, Kö· 
müriş ve Kilimli maden şirketlerinin 
çıkardığı kömürün geçen yıla göre art 
tığı ve bu üç tirketin bütün istihsal· 
deki payı yüzde otuz olduğu halde 
yükselmede yüzde otuz yedi pay aldı· 
ğı, bankanın kömürü ucuza maletmek 
ve ucuza satış yapmayı ülkü edindi
ğine işaret edilmektedir. Muameleler 
icin Iazm. olan bütiiıı hulftlll ihtiyat · 
l~r her yıl olduğu gibi avnldık ,, .,.. •on 
ra. el<le edifo.ı ...f.i kar 675,705 lindır. 

Moskova 
E~ç.miz dönüyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
mak için heme., Mıoskovaya gitmekte • 
dir. Bay Çınar'ın Berli-.den itiha.--en 
Moskovaya kadar Lord Eden ile ayni 
trende seyahat etme>i de muhtemeldir. 
Ajaruılann verdiği habere göre LOO"d E· 
den 26 martta Berlinden Moskovaya ha 
rE>ket edecektir. 

1 
Mıiliyet bu aütanda İf CJe İfÇİ isti· 
yenbre tavassut ediyor. lf ve iffi 
istiyenler bir mektupla 11 büro> • 
muza müı acaat etmelidirler. 

İt arayanlar 
Elli yatmda)'lm. Kimıem yok, elim

den her it &'elir. Aile yanında yatıp kalk 
mak, orta hizmet: arıyorum. Kefil gÖS· 
terel:ilirim. Fatma 

Ged:kpapda Tatlıkuyuda Saraç Is • 
hak Çeşme sokak 4 No. Mev::vihanc 
nin Evinde kiracı Fatma 

italyan murahhası B. Suviç her şeyin 
yolunda olduğunu söyliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
hangi bir tarafında çıkacak macerala · 
ra, ne de herkesin kavgalarına kanı -
mak isl'ellliyoruz. Karı§ırsak, su.lhün 
idamesine yardım etmiş olmayız.,, 

!>il- Saymcn, cuma günü, avam ka
marasında, bu kadar nazik bir vazi ... 
yette, dÜnyarun ve memleketin men .. 
faati lehine gösterilen takib fikr:ni ve 
soğukkanlılığı e:1emmiyetle kaydet • 
mittir. 

Her,ey yolunda 
PARIS, 23 (A.A.) - Bay Suviç, 

üçler konferansının c.else tatilinde, dı
§Brı çıktı&ı vakit gazetecilere: "Her 
t•Y yolunda,, demiştir. 
Uçler konleransı için gazeteler 

ne yazıyorlar 
PARlS, 23 (A.A.) - Gazeteler, 

mebuıların hemen hemen ittihlkla F ran 
sız - ltaly.., anlq.-Jarmı tasvip edit· 
imini huıusi bir memnuniyetle kaydet
mektedirler. 

Pöti Jurnal eliyor ki: 
- Mebudarm ıahsi temayüllerini 

ve imanlarını bir tarafa b .. akaralı: blok 
yapma)erı hararetli bir taavibe değer. 
Daha dün ikinci derecedeki meseleler 
üzerinde bir çok parçalara ayrılmı! o
Jan ulus, sulh ve dikkat hususlarında 
müıterek irade birliğini ilin ehnekte
dir .,, 

Lö Jurnal diyor ki: 
- Yapım.kta olan müzakerelerde 

Fransa namına söz söyliyeceklere bu 
kütle halinde verilen rey faydasız ol • 
mıyacaktır. 

Laval - Eden • Suvôç arasında yapı
lacak üç taraflı görüşme haklon<la, ga
zeteler, bu kadar hararetle i&tenilen bu 
konferansın, birliğin şayanı dikkat bir 
tezahürü olduğuıru yazmaktadırlar. 

Lö Pöıi Pariziyen diyor ki: 
- Almanyanm, gizli bir niyetle 

Fransa, Jtalya ve lngiltereyi ayınnak, 
birbirinden aynlmaz telakki ecli.en Lon
clra protokolundaki meseleleri ~a
mak üz...-e büyük siyasi bır oyuna gi
riştiği şu sırada, Fran.ız • ltalyan V1! 

Jngilız tesanüdü, Berlin göırüşmeıin -
den evvel, açıkça teyit ectılecekGr. Bu 
tesanüdün kıymeti bu dalakada oldu • 
ğu kadar hıç bir :.aman bu derece 
yüksek olamaz.,, 

Maten gıu:etel<İ, Paris görüfıneleri
n:in umumi b.İır mahiyette oJacağ•ru, 

kat'i bir hareket hattı tesbite çalıınu • 
yacağıru, fakat ıüphe götiirmez bir va
ziyet almaya n1iisaadc edeceğini yazmak 
tadır. 

Ovr gaztesi, Bay Lavalin Moskova 
seyahatinden bahıederken, Berlin res -
mi mahfellerıinin, bu seyahatın Bay 
La...ı içm bir müzakere seyahati değil, 
fakat bır tahakkuk seyahati olacağını 
tekrar ettH<lerini kaydediyor. 

Berlin mahfelleri, niı.Mın ayı sonun -
da Fransız • Sovyet mütekabil yardun 
andla§nl!llnnl nelicelenmiı olacağını 
iddia etmektedirler. 

Musırolininin nutku 
ROMA, 23 (A.A.) - Reuter mu -

hahirinden: 
Siyah gömleklilerin bir toplantısın· 

da, V ened.k sarayının balkonundan söy
lediği heyooanlı bir nutukta Bay Mus
solmı demiftir ki: 

••- Avrupadaki te§t"iki mesai ve 
sulh arzumuzun es.ası bir kaç milyon 
çelik sÜngÜ üzerine dayanmaktadır. 

Siyasi uCkun bulutıana dolu oldu • 
ğu bugiln, ı talya bütün dünyaya ha.ri -
kuliıde bir itidal maıızarası arze!.mekte
dır. Çünl<ü ıta.ya, sdalı bakınundan 
ve diışıi.o'Jce bakamından müsterıhtir. 

Sizin va11tanızla, • t.uya ımlletine, 
doğabılecek her haıı:;. vaziyet İçin ha
zırJık.-ız oımadığım.L.. soyıemek ııte • 
rırn.,, 

Oı·duya sükran 
BERLIN, ;l.S \~: ... ı - Hnvaı ma· 

habirindcn: 
Ordu teşkili için Alman mJlcti ta

raıından ve,..uen paranın çokJugu mü -
ru..ıseoetıale, harbıye haka...u, b.s.r Beran 
bankası neLdinde ( orüJya şükran) ismi 
aıunaa bJ hesap aç'.. .rrn.ş.trr. 

iSu heiaba ven .. ecc.k paıa.tar asgari 
foı""ınaı.itc ile ka!>ul .: ... u.Jeccktir. 

; ı.iöbels'in beyanatı 
BE!ıLil't, :.ı.s (A.A.) - tfay Gö

bel,), dun Hannoverde yaptığı b1r be -
ya.ıatta, A1nıanyanın ecnebııeri tem:in 
ebnek ıç !n hayati menfaatler~nde.ı vaz
g;?Ç~ruyece~n.i söylem.ittir. Almanya 
tu .. uı.uk rnüsavatı istemektedir. 

Uunya, bu. ··• lahakkukı.rnu menet
tiği İ9'n, Alma .. ıya u.usal emniyet ted
bır1t"ta alnutbr. 

Avrupanm sükllnet;-ıi i.hlil eden si
!Llılı Almanya cieğll, •allat silahsız Al· 
manyad • .-. Alm.:ın oı·dusu, harp etıne -
ğe değı.:, fakat sulhu tt:mine yarıyacak
tır. 

Mecburi askeri h.i21net kanunu, 
kimseyı hayre.e düşJrmÜ§ değıJdir. 
Fransa, kend : ı;ır'.;.:ı muahedeyi ihl.il e<Lİ§· 
!erini de mı.inakata ett.rıneğe razı ol • 
saydı, uıusıar kurumuna müracaatı an
latılabilirdi. 

l'"ransa, Ahnanyanın barışmak için 
yapt.gı Lr çok tekıi:le.-e ne el.iye cevap 
verınyor? Kimse harp ütemlyor, faka! 
herkes nerede ise harbin patlıyaca -
ğından bahsediyor . 

Kimse ekonomik anarşi iste:nriyor, 
fakat herkes karma kanı.klıktan bah
~diyor. 

Almanya, öteki devletler gibi ıe -
refini ve ulusal hakimiyetini kurtar • 
mak istiyor. Almanya, harp istemiyor. 
Almanya, içerdeki kalkınma, iş ve is
tıihsal hürriyeti ve Almanyanın tensi -
ki için sulh i.stiyor •u 

Uluslar kurumu konseyi 
LONDRA, 23 (A.A.) - Reuter a

jansından: 
Bazı mahafile göre, Fransanın ta ... 

lebi üzerine toplanacak olan uluslar 
kurumu konseyinin, ltalyanın §'im.alin
de yapılacak üçler konferansından aon
ra toplaıunası daha muvafıktor. Çün
kü o zaman lizım gelen bütün malıi -

Af manganın son hareketi 

Amerika ·v ersayın yırtıl
masını tasvih etmiyor 

VAŞiNGTON, 23 (A.~.) - ~'.'Y. ı rin tatbikı lehine Amerikanın maa•~ 
Hull, Alman kararını tasvıb etmediğinı vi nüfuzunu kullanması lüzumu b• 
ihaaı etmiıtir. Bakan, Almanyadan kındaki beyanatı, fena karşılaJllllll • 
bahsetmeksizin demiıtir ki: tır. Berliner Tageblatt gazetesi, bı1 ~ 

Amerika ve onun ulusları muahede yanatta, (Fransanın kat'i tez:ne laJf 
lerin bütün hükümlerine kat'i olarak istinatglh) görmekte ve hunun J<I • 
ıiayet edilınesini teıvik için mümkün manyaya kartı bir hareket oldu~ 
olan bütün manevi nüfuzlarını daima söyliyerek ıunları ilave etmektedir• 
kullanmalıdırlar. Amerika devamlı bir - Almanya, ınuahedelerin A•rd" 
banıın bütün bünyesi muahedelerin paya aulh getiren bir vasıta olduıo:. 
teşkil etmesi lazımgeleceğini daima te inkar etmiyor, fakat muahede vat• 
yid eylemittir. Uluslarara11 meselele- abedo var.,. 
rin muslihane bir surette halline ina- 1#' 
nan herkes, meriyette olan muahede- Çamberlayn diyor ,.ı 
!ere riayet etmemek husuaundaki te • 
mayülü görmekle mütezayit bir endi
!• hissetmektedir. 
Avrupa harbi derhal evrensel bir 

harb olur 
NEVYORK, 23 (A.A.) - Sovyet 

Rusyanın Amerika sefiri Bay Troya -
novski, Avrupada patlıyacak herhan 
gi bir harbin derhal evrensel bir harb 
ola.cağını söylemiı, Sovyet Rusy'lnın 
hududlannı muhafazaya hazır oldu • 
ğunu, fakat sulh istediğini, Amerika 
ile ticaretinin inki,afını dilediğini j)8. .. 

ve etmİ§lİr. 

Amerika harb vukuunda bitaral 
kalabilecek mi? 

VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Ayan 
Dıtiıleri komisyonu reisi Bay Key Pitt
man, Amerika uluslar kurumunda ol· 
madığ ı için, Almanyanın tekrar si .. 
lahlanması itinin dıımda kalmaaı icab 
ettiğini söylemiştir. Buna mukabil, ay 
ni komisyonda aza olan Bay Ceynus 
Pop, bugünkü. şartlar içinde, Am~ri • 
kanın Avrupada bir harb vukuunda 
l:itaraflığını m.uhafaza etmesi imkinı 
olmadığını söylemiıtir. Bu tdkdirde, 
pamuk ziraatçileri ile aa.nayiciler. de 
niz ticareti yolla•mın açık tııtulmaaı 
için hükümet Üzerinde dayanılmaz bir 
tazyik yapacklardrr. 

Ruzvelt vaziyeti tetkik ediyor 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Bay 

Ruzvelt ile müşavirleri hali hazırda 
Amerikanın Londradaki aefiri tl\ra .. 
fından Avrupanın vaziyeti hakkında 
verilmiı olan raporu tetkik etmekte • 
ılirler. Amerika hükumeti, Al~yanın 
kararı hakkmda her hangi bir teşebbüs
te bulunmaya karar vermemi§ ol
duğu gibi bir tetebbüste bulunmak is
tediği takdirde bu tetebbüsün şekli ne 
olacağını da teabit etmif değildir. Fa
kat. Alınan • Amerikan muahedena • 
mesinin ihlil edilmesine kartı prol.eato 
da bulunulması hususunun tetkik .. dil 
mekte olduğu temin edilmektedir. 
Amerikanın vaziyeti Berlinde na· 

sıl karşılandı? 
BERi.iN, 23 (A.A.) - Ha.vas mu

habirinden: Bay Hull'ün muahedele -

Sinema 
--·--

Bundan kaç sene evvel 
icat edil mişli 

ROMA, 23 (A.A.) - Maruf Fran
sız kimyagerlerinden Louis Lumiere'in 
sinematografı icat etmesinin 40 ıncı 
yı1dönüm~ ınunas.ebetiyle bir gala mü 
sameresi verilmi§tir. Bu müsamerede 
Kont Gab..,,,zodan başka Fransız sefi
ri, matbuat ve sinema müesseseleri mü 
measilleri, Sorbon talebesinden hir gı;up 
ve kesıf bir halk kütlesi hazır bulun· 
muştur. 

Almanyada televİ;ı:yon 
BERLIN, 23 (A.A.) - Alman istih

barat bürosuS\dan: Almanya radyo 
müdiriyeti tefi Bay Hadamovski, tele· 
vizyon servisini açmıı ve aöylediği bir 
nutukta böyle alimlerle İ§çilerin teş
riki mesai sayesinde beşeriyetin bir 
hayalinin tahakkuk ettiğini bildirmit· 
tir. Bay Hadaınovski, Alman sanayii· 
ne bir ihracat mah olacak pratik ve 
'uc~ız bir televizyon makinesi imalini 
tavsiye etmiştir. 

mat ve un.surlar elde mevcut olacak-
tır. 

Fransız notcuı ve Rusya 
MOSKOV A, 23 (A.A.) - Fransız 

büyük elçili Bay Alfan, Alman hükU -
metine verilen 21 - 3 tıarilıli Fransız 
noltısmın bir sut"etini Bay Litvinofa 
tevdi etmiıtir. 

Alman Dış işleri Bakanı ne diyor? 
BERLlN, 23 (A.A.) - Hariciye Ba 

kanı Bay Yon Nöyrat, Amerikan A • 
janslanndan birjnin muhabirine be .. 
yanalında, Alman 1-ıükUmetinin lngi
liz bakanlannın ziyaretini alaka ve 
memnuniyetle beklediğini söylemi§ ve 
demiıtir ki : 

- Hadiselerin aon &'Ünlerde aldığı 
tekil dolayısile açık ve halisane bir in 
gıliz • Alınan gÖrii§llle•i bütün Avru· 
pa devletleri için ancak pek faydalı 
olabilir. Hukuk müsavatı hakkındaki 
metalibimiz tamamen anlaııldığı va • 
kit, itler üzerinde müh'm bir terakki 
elde etmek çok müıkül olmıyacaktır. 
Buna binaen lngiliz bakanları ziyare
tinin, gÖrii§ülecek meaeleler hakkın · 
daki mütekabil noktai na:r.arlarımız< 
faydalı bir ıurette aydınlatmaya ha • 
dirn olacağını Wııid ediyorum. 

Alman deniz torpilleri 
LONDRA, 23 (A.A.) - Deyli Te

Ieııraf yazıyor: Alman deniz torpille
ri büyük mikyasta tekemmül ettiril • 
mittir. Bundan sonra elektrik ile atıla 
ca ~' olan torpillerin deniz üzerinde iz-

Si yasamızda baı 1 

acemilikler oldu 

Eski dış işleri bakanı 
vaziyeti hü'asa ediyor 
LONDRA. 23 (A.A.) - Eski pıl 

itleri Bakanı Sir Ostin Çamberl•fl't. 
Birznin&'ham'da siyasi ufukta toplll ıl 
nan bulutlar, ve uluslar aruı tn~j,I 
betlerin inkitafı hakkında aöyleıhğİ 
nutukta demiıtir ki: 

- Açık aöyliyeceğim, bana 1<•1f, 
sa aiyasetiınizde bazı acemilikler 0 e 
mu§tur. Berline davet edilmeıniz'.11 ' 
bebi, belki de müsavi hulcuk sahibi • 
Jetler grupunda en az tarafkir ~
lığımzdır. Oyle zannediyorum kı, 11 
pılan daveti, Fransız ve Italyan d•:1• 

larımıza bildirerek, Berline barel<• 1 
mizi ilan etmeden evvel, bu seY~b; 
hakkında beraber müzakere etın 1l ·ı; 
saydık, daha iyi etmiş olurduk. ~11:;.. 
bakanlanrun, Berlini ziyaretles" 
fesinde, Almanyarun kendisini V~• 
muahedesinin askeri ka)'ltlyıı.rı t~ 
bağlı olmadığını ani olarak ilin ed"" 
ve ne garbi, ne de orta Avrupada 1 
lunmıyan mikyasta bir ordu teşl<;J ı 
tiğini bildiriti, bütün dünya için !,, 
yük bir darbe oldu. Böyle bir za · 
da verilen böyle blr karar, bana. y• 
lan taahhütlerin kiymetleri balı~ 
ra fÜpbe verdi. Büyük bir ulus b01 
hareket ederse, bir ıulh sistemi kU 
maz.,, 

lngilterenin bu kabil §eyleri k; 
edeıniyeceğini beyan etmekle ·~'· a 
yeıine daha iyi yardım edeceğııtı ııJı 
mit ettiiini söyledikten aonra ın ~ 
f!'za~~ların lideri sözlerini şöyl• 
tınnııtır. 

- Sulhün idameai ile alakada<~~ 
!etlerin aulhü korumak için müş~Jll 
ken hareket etmeieıi l&znndır. • 
mi teminata ait bir itte rol oynaY111 

vaziyetle bulunmamız İcab eder. 

Tacirletin nümayişi 
PARIS, 23 (A.A.) - Aywn ~. 

tisinin tacirleri ..ti.kadar eden bir ,.... 
mmun müzakeresinde geç davra~ 
münaıebetile yapılan bir protesto ."'. 
mamdan sonra bazı tacirler ayan .. lal" 
rmda kısa bir nümayiıte buluoıtıılf 
dw. 

İtalya - Habeıistall 
'" ROMA, 23 (A.A.) - Ulusiıı' ti• • 

neğine verilen ltalyan notasında. 1.-, 
be§istan müracaatının yerinde o~clt"I 
delillere ft:t:inat ettiği ve doi':" l 
doğruya müzakerat akim kalnuf ~ 
talya Habepstan muahedesinde :1;;.ı. 
edilen hakeın usulüne tevessül e 
lazım geleceği bildirilmdı:tedir • 

Zeplin şirketi . 
BERLIN, 23 (A.A.) - BaY /. 

ringin riyaseti akında Zepeliıı • Iİ'' 
li bir hava §'irketi tqckkül etıı>if ı;~ 

T eftİJ heyeti reisliğine doktot pifİ 
n ... tayin edilmi§lir. Bu tirket, . ftl 
jabl'lar öle hava hatları tesis eıliP · 
cu, poata ve eşya naldecektir. _ 

/ ... j 
leri &'Özükmiyecektir. 1918 ..,~~~~ 
beri tetkik edilmekte olan ele. p•" 
torpiller, hava torpille.-inden b>ı' 
ça daha az süratli olacaktır. 

Fon Sekt Berline döniiYo'1i,..ı 
BERLIN, 23 (A.A.) - ~8:'.~ 

Tagablatt) ın Tokio muhabirın ıe~.~ 
Nankin hükiimetinin orduaUJ'11 St 
ôçin Çin'de bulunan General Vat> 
yakında Berline dönecektir. /eri 
Londrada bir Avrupa devlet 

koni er ansı mı? . 114el 
LONDRA, 23 (A.A.) - De.r~t"'~ 

l'e göre, dün akıam Berlin 11° ,,.~• 
aİ memnuniyet verici bir §ekil~e J,•(I 
celendiği takdirde Londrada l>~r ,, 1 
pa devletleri konferansının i~ 1 ';j; •" 
vet edilmesi ihtimalleri üzer•"" Jıt 

fı'" .,. rütülmüıtür. Gazete, bu te.k .11 '.<ci' 
giltere tarafından ileri ,ur" f 
zannetmektedir. t{u~"~ 

LONDRA, 23 (A.A.) - ,,e 1 ıl' 
Fransız ve Italyan hükumetle;,. f: 
yanın fİmalinde bir noktada ~ .,. 
nin avdetinden sonra üç devlet ol~ 
da bir konferans aktine taraftar 
ğunu bi!dirmiıtir. 

Karar yok 
PARIS, 23 (A.A.) - Oç ~ 

arasındaki ılk toplandrktan soıı<'1 
beyanat elde etmek mumkıiO 
tır. Henuz ır lıarar \: eritmedıi 
dilm ı. t dir. 
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Cenup Demiryolları Müd··rıüğünd811: 
Cenup Demiryollarında bu 

908 NUMARALI FEVKALADE VE MUVAKKAT 
TARI FE.SI 

kere aşağıdaki tarifelerin mer'i yete konulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 
SEYRIHAFlF 

ı Sonl<inun 1935 t.arihindon llhar bir it •_..imci.- taılılıc eclileııdı:tlr. 
llAQDAT SURılYE HATLARI ŞEBEK ESINOEıN ÇOBAıNBEYilN ŞARKINDA 
KAiN CENUP OEMIRYOLLARI ISTA SYONLARIN.A MORETI'IEBEN VıEY A 
MOTEKA8ILEN SEVK.EDİLEN VEYAHUT ÇOBAN!BEY lLE r+AıSl'8IN A· 

RASLNDA VEM0TEKA81LEN TRANSiT SURETlLE GEÇEN EMTiA 

iV - ÇOB.AıNBEY NASlBlN ARASINDA VEYA M0TEKAB1LEN Ton batma 

TRANSiT SURETILE GEÇENE M11A TM 1ı:urıı1U 

Hububat hariç olarak I, il, llI cü ~tıan diier emtia (200 
ı.ilometreden fula mesafelerde) 857 

B/ - ÇOBANBEYIN ŞARKINDA KAiN C. D. iSTASYONLA-

l 
RINDAN B. S. H. ISTASYONLARINA MUERETIEBE•N 

VıEYA MUTEKAWLEN SEVK!EDILEN EMTIA 

Hubu'Cat hariç olarak 1, il, III cü •ımftan diier emı?a (200 
kilometıredeıı fazle mesafelerde) 

b / - Tıelhaliften Çobımbeye veya mütekabilen 

1 inci ...., linci smıf emtia 
c/ - Mardinden Çobanbeye veya mütekıııhilen 

1 inoi ve linci ıınıf emtia 
dl - Dtdıeaiyeden Çobanbeye veya mütıebbilen 

1 inci ve linci ınuf emtia 
el - Aradadan Çoı..d>eye veya mütekabilea 

1 inci ve il nci ırmf emtia 
f/ - Reaül'ayndan Çobanbeye veya mütıekabilen 

1 tnci ve linci 11nıf emtia 
c/ - Talhamuttan Çobanbeye Teye müNkabilen 

1 inci ıııui emtia 
b/ - Goçardıan Çobanbeye veya mütekabilen 

1 inci ıııuf emtia 
1/ - Akçtıkaleden Çobanbeye veya minekabilen 

I inci ıınıf emtia 
il noi ımıf emtia 

J/ - Gültepeclen Çcl>a•" .,., veye mütdcabil-

1 inci 11rul emtia • 
ı. / - Serarappinardan Ç<>benbe,. veya mütekaül-

1 inci ımıf emtia 
1/ - Siftd<ten Çobanbeye veya mütekabilen 

1 inci smıf emtia 
m/- Karkarnİ§ten Çobaobeye ve mütekabileoı 

1 inci ve il ci ıınıf emtia 
n/ - Akçakoyunludan Çdbanbeye veya mü~en 

I inci. il od ve il 1 cü 11nıf emtia 

~ 

... 
844 

967 

~ 

83S 

. 
824 

803 

790 

758 

622 
692 

697 

424 

398 

195 

62 

l•tlf1l edilecek mütefeni masarif U roumı Tanfelerde mün~ olanh.rm ay• 
nldlr. 

Fazla malW..t edinmek iıtiyenlerin K lll'kımüşte Cenup Demiryollan Müdiiriü • 
tüne müracaat etmeleri rica o1wwr. 

914 NUMARALI FEVKALADE VE MUVAKKAT SEYRIHAFIF 
TARiFESi 

1 - Sonkanun 1935 tarihinden ahar iş 'ara kadar taliıik edilecddir. 

FEVZIPAŞA iLE ÇOBANBEYIN ŞARKINDAKI KISIM ARASIN
DA YAPILACAK EMTiA NAKLiYATINA MAHSUSTUR. 

Fevzipapdaıı Çobanbeyin şariunda kilin oıtaıyonlanı miiretteben ve müteka· 
iden yapalaoak 1 ci ve 2 ci 11ruf emtia nakliyatı C. D. 1!'iizergôıhmda ~;deki mak· 
tu 6atlardan isbfade eder ı 

a/ - Fev:ııipatadan Nasibine ve mütekab'iJen 

1 ci aıruf emtia 
b/ - F evziı>ataclan Mu-dine ve mütekabilen 

1 cıİ sınıf emtia 
c/ - Fevziı>aıadan Derbesiyeye ve mül'd<abilen 

1 ci amrf emtia 
d/ - Fevzipaıadan Akçakaleye ve mütckal:ıilen 

l ci sınıf emtia 
2 ci sınıf emtia 

e/ - Fevziı>aıadan Serarappinara ve mütekabilen 

1 ci sınıf emtia 
2 ci ımıf emtia 

f/ - Fevzipaşadan Karkarnişe ve mütekabilen 

1 oi ımıf emtia 
2 ci sınıf emtia 

c/ - F evzipaıadan Akçakoyunluya ve mütekabile... 

Ton baıma fiat 
TiW: kuruşu 

1861 

1746 

1711 

674 
674 

510 
510 

342 
342 

1 ci ~mrf emtia 220 
2 ci sınıf emtia 220 

lıbu fiatlann yalnız Fevzipaşada Tü rkiye Devlet Demıiryollan bırifelerile 
cem'i bbu1 olunur. 

Mezkur &atlar Akçakoyımlu, Nasibi n ve Mardin arasındaki ara iıtaıyonlanna 
tatbik edilel>ilecektir. 

Mehrec;te ve mevridde tahmil ve tah liye ameliyatı İster mÜNİI ve mürselileyh. 
ı.,,. tarafmdan yapılsın ister bunların heıa bma deıuiı)olun bir müteahhidi tarafından 
yapılsın mırsarifi tamamen mürsil ve mür selileyhlere ait olacaktır. 

Tarifelerin yukaTdaki ahkam ile tad il edilmiyen difer bilumum ahkimı ve u· 
mumi tatlıik ~tıi ile müteferri masarif m«'İ kalacaktır. 

Fazla malumat edimnek ntiyenlerin Karlcamitte Cenup Demiryoıı..ı Müdür
lüğüne müracııat etmeleri t'İca olunur. 

916 NUMARALI FEVKALADE VE MUVAKKAT SEYRIHAFIV 
TARl FESl 

1 Sonkanun 1935 tarihinden itibaren •har it'..-. kadar tatbik olunacaktır, 

IRAKTAN VEYA !RANDAN GELiP SURiYE iSTASYONLARINA MORET· 
11!.BEN VEYA MOTF BiLEN SEVK EDiLEN VE C. D. ŞEBEKESiNDEN 

TRANSiT SURETILE GEÇEN EMTiA 

Hubabırt 1utnç olarak b,.. .-1 emtia 
Ton batma nakliye ücreti 

T iiıt< kuruıu 

- ınlııinden Çobanbeye veya mütekabile n. • , ı , • • • 460 
- Mıoydaı>ekpezden Paya a veya müteka bılen • • • • • .30S 

ltbu tarôieden atideki emtia iıtifade eder: 
l _ Dotrudan Muıula müttttebaı wya miitckabüea tmmm edilmit aeldltı evnılUle 

.. ledilen emtia 

T ariderin, ,..briol 1!bkiım ile ta dit edilemiy- diler bilummn ehl&:Am "'e ıera· 
iti mer'i W. caktır. 

Fazla ....,._t ........ ioti,._Jerin K aı~ C..., Demilyalı.n Miidürfü· 
ııüne nrüraoaat etmeleri rica olll'l1ur. 

906 NUMARALI FEVKALADE VE MUVAKKAT SEYRIHAFIF 
TARiFESi 

1 Şubat 1935 tarihinden itibaren alıar it'_.. kadar tatbik oh.._.oılmr. 

B. S. H. Katma istasyonundan B. S. H. l11keodıenın ist.a.syonuna 
müretteben ve mütekabiJen sevkedi leoek her nevi emtianın Meydanelı:
pez • Payaı kısmında nakli hakkın da. 

Nakliye ücretleri 
Ton baıma Tiirt< kuru§U 

- Katmadan lıkend...,na müretteben 

veya mütekabilen oevlı:edilen 

1, il .... 111 CÜ """" emtia 

- Meydanekpezden Psyasa veya müte lmlıBen , • • • • • 168 
Tııırifeim<in, )"lbdci ahkBm ile ı..dil edilmiyen cliis bilUınum ıııbkam ,,., teraiti 

mer'i kalacaktır. 

Fazla malfunat almd; istiyenleriın Kar lcamifte Cenup Demİ170Hsn Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri rica olunur. 

10 NUMARALI HUSUSi S EYRISERl TARiFESi 
Grup halinde seyahat ede ede yolcuların nakli 

Mer'iyete a-irec:eği tarih: 1 Şubat 1935 

A!"iıda gösterilen heyetlerin aza11 tıırralındaıı grup halinde yapılacalıı: Yoku • 
luldar içıin tenzilatlı müıtıerek bilet verile cektirı 

Heyetlerin beyanı 

a - Lise ve kolejlerle reuni ve h1HUOI me1<t""1erin ıaılebes.i, yetimhane veye mu
...,,.et mÜeHeııelerincleki çoculd., ahlik i ve bedeni teıi>iye maksadile t~ül et· 
miş biN:ildere mensup çocu&clar l""Ç kız lar ve delikanlılar, muallim ve muallime • 
Jerle talebenin, yelıİmleri.n, çocukların, ııo nç kız ve cletik.ımlılıarın nezaretile mükellef 
kimseler. 
b) - Fakülteler ve yükadı: tedrisat mü eueseleıinin tedrUa.t pnıgnunlanna muta• 

bık olarak tertip edecekleri tetkik yolcu luklanna "tt:inıl< eden talebe ve muallim· 
teri. 

c) - Gerek Turing kulüp ve gerekse ecııebi nıemlMt seyahat tirket ve acenta· 
kırı tarafından tertıip olumnuı tenezzüh seyahatleri y_., seyyahlar. 
d) - Belediyeler, halkevleri, umumi m eıır..atlara badim birlikler, mesleki birlik· 

ı ... , resmi ve hususi müeueler ve ..,;r te şekküller, tarafından tertip edilecek grup· 
lar. 

T enziJ.a.tın miktarı 

lıbu t.ifede münderiç ıerait daireıiİıd e verileoek müıtenk biletlerin fiatı wnu· 
mi taı-;Ecl.ır f.iatrna ıılqten yüzde 50 {en zilatı ıamıdir. l§bu tenzilat yalnız idi bİ· 
!etler.in esmanma tatbik edilebilecek olup ne 7 yaşından aşağı çoculdsrm istiıfade et 
ti~ y<izde 50 tenzil" t ile ne de aşağ . öoterildiği veçhile baııra .n miinuebetile 
yapılan ist-isnai tenzilat ile içtima ....ı..-iwez. 

Tatbik teraiti 

De!'piı edilen tenzilat 60calı: ekalli 25 lripiden müreldrep olan veya işbu miktar Ü· 
zerinden ücret tediye eden grupla?" i.çin yapılabilir. 

Bundan başka mezkur renzilatın yapıla bilmea için ıı.... yolculuk için ekalli 10 gün 
evvel Demiryol Müdürlüğüne bir müraca at m ktuLu göoderilmeli ve buna gnıpun 
yukanda beyan edilen zümrelerden birin e dahil oldui:unu mübe)"Yin vesaik lıerfik 
edilmelidir. Müracaat mektubunda yolcu [uğun tıııritıile ııerek azimet ve gerek av • 
dette binilecek kat-arların tarifı ve numa rakın gösterilme'lidir. Bunun üzerine Mü
dürlükten yan ücret müsaadenamesi veri lecek olup işbu müıaadename ge!'d< az! • 
mette gerekse avdette mahreç i.ıtaıyonla rının giıelerme ibraz edilmelidir. Yolcul..
mezkıir müsaademuneyi ihraz edemedikç e tenzilli tariferun tatbikine haldan olmaz. 

Gruplara refaıkat edecek kılavuz !ar 

Gruplara refakat edecek ı..ıavuzla r atideki ıerait dairesinde meccanen 
nakledilecektir: 

25 ili. 50 yolcudan mürekkeb her bi r grup için 1 kda vuz 
50 ili. 100 yolcudan mürekkeb her bir grup için l kıla-.ıız 

100 kitiden fazla her bir ıırup için 3 kılavuz 

Yolcu tabiri tam mevki ücreti veren yolcu manuında anlatılmalıdır: ya 
nm mevki ücreti veren iki çocuk ya)nı z bir yolcu itibar edilir. 

Bagajların nakli 

lıbu tarife bagajlann nakli için bl r guna tenzilat yapılmuına halı: vermez. 

Bayramlarda itbu tarifenin tatbi kinin tatili 

Her hangi bir baynm münasebeti! e bili. İstisna biliimum yolculara tatbllı: 
edilmek üzere yiizde 60 veya daha ra zla bir milı:darda tari:e tenzilatı yapıl· 
dıfı zaman, iıbu tarifenin tatbikı tatil edilir. 

Tarifelerin yukardaki ahkim ile ta dil edilmiyen bilcümle a.hki.m ve tatb<k 
teraiti mer'i kalacaktır. 

Fazla maliimat edinmek isteyenlerin Karkamiıte Cenup Demiryollan Mü. 
cfürlüiüne müracaat etmeleri rica olunur. 

(TORKIYE) CENUP DEMIRYOLLARI 
TURKIYE CUMHURiYETi DEVLET DEMIRYOLLARI 

C. D. 98( al S H hu•us"ı tan"fA~i 
T. C. D. D. 28( nuınar 1 

• • 
0 

-

Tatbik tarihi: 18 Sontevin 1934 

Payaa ve Dörtyoldan Devlet Demir yolları istasyonlarma müretteben yapıla
cak port kal, J:mon, ır. andalina, turunç ve ağaçkavunu nakliyatı . 

Mahalli müre~tebi neresi oluru ol ıun li.akal 5 ton ıikletinde veya bu sik
let için Ücret verilen irıa.lita tatbik edilecek fiat: 
- ilk 5 ton için 
- ilk 5 tonu tecavüz eden ıiklet fazlası için 

Döküm halindeki irsalat için ücrete tabi asgari 
edilmittir. 

Tatbik şeraiti 

Ton baıına 2000 T. K. 
ton başına 750 T. K. 

ıiklet l O ton ol aralı: tesbit 

a) - Sıkleti 10 toodan aıağı olan irsa !at için tam vagon tahıiıi meeburi de • 
ğildir. 

b) - ltbu tarife fiyat ve ıeraiti ile yapılan iraaliıt ücreti mevride havaleli ola· 
rak kabul edilebilir. 

c) - ltbu tarifeye tabi muhtelif emtia dan kanıılı: olarak bir menule tertip e
dilebilir. 

d) - Hamulenin donmak, ezilmek, çürümek gibi yolda uğrayacağı hasarlar • 
dan Demiryol ;daresi hiç bir mes'uliyet denıhte etmez. 

e) - Laakal 10 ton sikletinde tam hamuleli vaııonlara üçüncü mevki bileti 
hamil bir muhafız ikame edileb li .. 

Fazla malUınat almak isteyenler.in Karkamişte Cenup Demiryolları Müdür
lüğüne müracaat etmeleri rica olunur . 

915 NUMARAU JiUSUSI VE MUV AKK.A T SEYRIHAFIF 
TARiFESi 

1 Son.kanun J935 tarihinden ihar bir it'ara kadar tatbik edilecektir. 

B. S. H. KATMA ISTASIYONDAN FEVZIFAŞAYA TORKIYE 
DEVLET DEMIRYOLLARI IST AS'! ONLARINA MORETTEBEN 

SEVKEDILECEK 1 CI SINIF EMTiANIN MEYDANEKPEZ . FEV
ZIP AŞA KISMINDA NAKLiNE AtTflR 

Husuıi terfi veya nakil edevatı istimaline mühtaç olan eıya hariç olmak 
Üzere 8. S. H. Katma istasyonundan F evzipa,aya veya Devlet Demiryollan U. 
tuyonlarma müretteben yapılacak 1 inci aınıf emtia nakliyatı Meydanekpez • 
F evzipata güzergahında, k~ılık11z ol aralı: tatbik edilecek olan atideki fevka. 
iade ve maktu fiattan istifade eder: 

Ton batına 162 Türk lı:urutu 

Mer'i olan tarifelerin yulı:andaki a hkiım ile tadil edilmiyen diğer biliimum 
ahkam ve tatbik ıeraiti ile müteferri muarif mer'i kalmaktadır. 

Fazla maliimat almak isteyenlerin Karkamiıte Cenup Demiryollan Müdür
lüfüne müracaat etmeleri rica olunur. 

800 NUMARALI HUSUSi VE MUVAKKAT 
TARiFESi 

SEYRIHAF1F 

1 Son.kanun 1935 tarihinden itibareni.har if'ara kadar tatbik olunacaktır. 

Naaibinden ve Mardinden Suriye İ•tasiyonlanna müretteben veya müteka. 
bilen sevkedilecek 

- Nasibin ile Çobanbey arasında ve mütelı:abilen transit suretile geçecek tam 
hamuleli •aconla yapılan diri hayvan nakliyatı. 

Herhangi tipten beber vagon ve be her kat için 5 ton aıgari ıiklet Üzerin
den tatbik edilmek f>.rtile ton batına nakliye ücreti: 

A f - Naaibinden Suriye iıtasyonlarına müretteben •eya mütekabilen aevkedi • 

len nakliyat 

Naaibinden Çobanbeye veya mütek &bilen T. K. 1.100 
8/- Mardinden Suriye iatasyonlarma müretteben TI>ya miitelı:abilen aevkedi-

len nakliyat 

Mardinden Çobanbeye veya mütek abilenı 
Bir katlı vaııonda T. K. 1.2 70 
iki katlı vagond11 T. K.. l .080 

C/ - Nuibin ile Çobanbey arastnda veya mütekabileo transit auretile geçen 

nakliyat: 

Nasibinden Çobanbeye veya mütekabilen T . K. 1.100 

Irak ve lran malı diri hayvan nakliyatında herhanııi bir tipten beher vagon 
ve beher kat için ücrete tabi asııari sik Jetler ıu ıuretle tesbit edilmittir: 
- Beher katın hamuleai 50 koyun oldu ğu takdirde 3,500 ton 
- Koyunların adedi 50 den fazla olduğu takdirde 4 ton 

İfbu tenzilli asgari sikletten iatifad e edebilmek için mürailler ıevkiyata ve
rilen hayvanların İran veya Irak malı olduğuna dair cümriiğün bir veaikaaını 
ibraz etmelidirler. 

işbu tarife ara İstasyonlarına tatbik olunmaz. 

Mahreçte ve mevritte tahmil ve tah )iye ameliyatı ister mürıil ve mürse)Jlcyh 
[er tarafınran yapılaın, iater bunlann heaabma dem.İryolun bir müteahhidi ta. 
rafından yapılaın masarifi tamamen mürai! ve mürselileyhlere aittir. 

Tarilelerin, yukardaki ah kim ile ta dil edilmiyen biliımum ahkam ve ter•· 
iti mer'i kalacaktır. 

Fazla maliımat edinmek isteyenlerin Karkamiıte Cenup Demiryollan Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur. 

(Türici)'C) Cenup Demiryolları ve Bağda.el Suriye Hatları ltletme 
Müdürlüğü 14-2-1935 tarihin en batlıyarak 13-5-1935 dahil tarihine 

kadar, Topnıldrale • lskenderun hatıb üzerinde yoku nakliyatının 

berayi tecrübe atağıda gö•terildi ği aurettıe yapılacağını, ahaliye i-

lan eder. 

10)- Toprakkaleden lskenderuna 

Çartamba ve Cumar
tesi 72 No. lı tren 

Toprakkale 
Erzin 6,13 
Dörtyol 6,50 , 
Payaı 7,20 
Islı.ende"'" 8,55 

5,51 
6,16 
7,02 
8,10 

20)- lskenderundan Topralı:lı:aleye : 

lıkenderun 
Payas 
Döıyol 
Erzin 
Toprak kale 

Salı ve Cuma 71 No. 
lı tren 

10,40 
11,58 
12,50 
13,20 

9,55 
11,40 
12,10 
12,54 

Perşembe ve Pazar 
74 No.lı tren 

14,22 
15,00 
15,30 
17,05 

14,00 
14,26 
15,12 
16,20 

Çarıamba ve Cumar· 
teıi 73 No.lı tren 

18,45 
20,03 
20,55 
21,25 

18,00 
19,45 
20,15 
20,59 

Pazar ve Perıembe cünkü 74 No. lı trenin Adanadan ııelecelı: olan T.C.D.D. 
idaresinin otaınotrisile Toprakkalede buluşacağı gibi lı:eza Salı ve Cuma ııün
kü 71 No. lı trende Adanaya gideeek olan T.C.D.D. idaresinin otomotriıile Top 

rakkalede buluıacaktır. 

900 NUMARALI FEVKALADE VE MUVAKKAT SEYRIHAFIF TARiFESi 

l Sonkiınun 1935 tarihinden itibaren ve ahar it'are kadar tatbik olunacaktır. 

(B.S.H.) fokenderun istaıiyonuna müretteben veya mütekabilen sevkedilir 
Payas ile Meydanekpez arasında trans İt auretile geçecek her nevi emtia nakli· 

yatına mahauıtur. 

hkenderundan Halebe müretteben veya mütekabilen aevkedilecek her ne
vi emtia nakliyatı Pay as ile Meydanek pez ara11ndalı:i C. D. k11mında atideki 
fevkalade ve maktu fiattan iıtifade edecektir: 
- Payaatan Meydanekpeze veya mütelı:abilenı Ton batma 200 T.K.. 

Bu ücret i.tidelı:i veçhile tatbik edilir: 

a / - Sarnıç vagonlarile nakledilen (petrol, ham veya taafiy~ edilmit ~ad~~I 
mayiler, benzin, kalın yağlar, ma zut, aıfalt, bam petrolun muhtehf muı· 
tahselatı gibi) mayi mahrukata 

10 tonluk bir vagon için 8 ton ( Aıııari ıiklet üzerinden 
15 0 ,, ., ,, 12 ton ( 

b - a zümretinde zikredilmiyen emtiaya 
ugari siklet kaydine tabi olmak11zm 

Tarifelerin, yukardaki ahkam ile tadil edilmiy- diier bihimum ahkim 
ve tatbik şeraiti ile müteferri masarif mer'i kalacaktır. 

Fazla malumat edinmek iıtiyenleri n Karkamiıte Cenup Demiryollan 1\ • 

dürlüiü.oe müracaat ebneleri rica olu nur. 
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KAS~ 

NEDKALMiNA. 
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 eksiltmesile 
satın alınacaktır. 
Şartnamesi hergÜn komisyonumuzdan parasız alınabilir. Kom 
ple eğer takımmm bir tanesine (61) lira (30) kuruş fiat biçil
miştir. Eksiltmeye girmek isti yenler (1839) liralık ilk temi
nat makbuz veya ba mektubu, 2490 sayılı kanun ve şart • 
namede yazılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu ek • 
;ıiltme gilnü saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (1237) 

. 1892 

Üniversite Arttırma Eksiltme ve 
Pazarlık Komi•yonundan: 

1 - üniversite Morfoloji binasında ağaçtan imal edilecek 
ve bedeli keşfi 3935 lira 47 kuruş olan tesisat işleri 4 nisan 
935 perşembe gilnü saat 15 te üniversitede ihale edilmek üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - istekliler sözü geçen işe ait dosyayı üniversitede gö
rebilirler. 

3 - isteklilerin bedeli keşfin yüzde 7,5 teminatlarını Ü· 
niversite muhasebesine yatırıp makbuzlarile zarflarını ihale 
günü saat 14 te üniversite Uf mumi katipliğine vermiş olina • 
ları lazımdır. ( 1300) 2090 

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

putluk kumaşın 25-3-935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
eksiltmesile satın almacaktır. 

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

1894 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 1lııinci tepin 1330 taribl:i lm:mm hükümlerine cöre tescil edilmiı olan ecne

bi firl<etlerinden (Midkivist ve Holm Ny dqvist Halın) AUonim p.kebnin Tü'rkiye 
umum veiali haiz bulunduğu ..ı&hiyete binaen bu kere müracaatia kendisinin gay 
bubeti emaımda yerine tiırket na:ınma ya pacağı itlerden doğacak davalarda, bütün 
mahkemelel'de, dava eden, edilen ve üçü ııcü tahra ~ıfırtlarile bazr bulunmaık üzere 
fit<ket müdür muavini Möayö S. Gjersoe' yİ 'Vekil tayin ettiğini biıldlrmiı ve lazımge 

len evnııla vermiıtir •• Keyfiyet kanuni h~ uygun ·ııörülmüı olmakla 
ilin oluDID'. 

ı Devlet Demiryollırı ve Limanlaiı ifl&tma Umum idaresi ilanları 1 
Bedeli muhammeni 7500 lira olan 15 milyon kırmızı boş 

bilet kartonu 10 nisan 1935 çarşamba günü saat 15,30 da ka 
palı zarf uıulile Ankarada lda re binaamda satın alınacaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin562,SO liralık muvakkat temi· 
nal vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 
4ördüncü maddesi mucibinceişe gİrmeğe manü kanuni bulun 
madığma dair beyanname ve tekliflerle birlikte iki tane nümu 
neyi ayni gÜn saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler par asız olarak Ankarada Malzeme 
dairesinden1 Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden ve iz -
mirde lzmır mağazasından tedarik edilebilir. (1449) 

lstan bul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
1-4-935 den 7-4-935 tarihi11e kadar Ticaret gemileri ka9 • 

tan, makinist, motörcü ve kıla vuzlarm imtihanları yapdaca • 
ğından alakadar olanların 31 mart 935 nihayetine kadar isti· 
dalarile birlik~e Müdüriyete müracaatları (1427) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nümwıe hastahanesinin kalörifer, sıhhi tesi
sat, orta ve yüksek tazyikli bu har tesisatı, kanalizasyon, hava 
gazi, soğuk su santralı, sıcak su ihzar tesisatı, dezenfeksiyon, 
mutfak ve çamaşırhane malze meııinin ve kazanların ve saire· 
lerin tamir ve montajları pazarlık suretile eksiltmeye konul 
muştur. İhalesi 31 mart 935 pazar günü saat 15 de Cağaloğ· 
lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacak • 
tır. Keşif bedeli: 96752 lira 6 kuruştur. 

Muvakkat teminat: 6087 lira 60 kuruştur. 
İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını göster· 

mesi, 75 bin lira kıymetinde buna mümasil tesisat (teshinat, 
yüksek tazyikli buhar ve sıhhi tesisat) yapmış olduklarına da
ir İstanbul Nafıa başmühendisliğince bu İş için almış oldukları 
fotoğraflı ehliyet vesikasını da göstermeleri şarttır. Bu İşe ait 
proje, keşifname, hususi ve fenni şartnameler (484) kuruş 
mukabilinde hastaneden alınabilir. Pazarlığa gireceklerin bel
li gün ve saatten evvel muvakkat teminat makbuz veya banka 
,,..~ı,.,...,ı~--~· knmisyr-"" v,.rmeleri lazımdır. (1428) 

MiLLiYET PAZAR 24 MART 1935 

Hali tasfiyede 
Sanayii Zeytiye ve 

Kimyeviye Türk 
Anonim ılrketl 
Hissedarına davet ilanı 

Hali tufiyede bulunan (Sanayii 
Hytİye ve lcinıyıeviye Türk Anonim 
Şiri<etioıin Mooedııunı, · "f'liıdaki nız
name hakkında müzakere edilmek 
U:ı...-e ıirketin m...-kezi idaresi latan -
bulda, Beyoğlunda, Maçka'da, Teş -
wkiye caddesinde 47 numarada 29 
Niaan 1935 Pazartesi gÜnÜ saat 10 
buçukta fevkalade heyeti uımumiye ıu 
retinde içtimaa davet edilmiıtir. 

Ruzname : Şirketin mallarını 

toptan ve rizayı tarafeynle fruht et -
mek üzere Ticaret kanununun 459 n
cu madd.,,.ine tevfikan Tasfiye me -
murlanna verilecek mezuniyet. 

Heyete iıtirak etmek isteyen hisae
da.ran, malik oldukları hisse senetleri 
veya malik olduk.lan müsbit vesikala
rını iç,tiınadan bir hafta evvel ıirket 
veya bir banka müesseaesine tevdj et
meğe mecburdur. 

Ticaret kanununun 385 nci maddesi 
mucibince yalnız bir hisse senedine 
malik olsa bile her hissedar, bila teh
dit ne kadar hi&ae senedine malik ise 
o kadar reye maliktir. 

Istanbul 21 Mart 1935 

Bakırköy Sulh Hukuk Mahkeme -
sinden: Bakırköy Osnıaniye köyünde 
Fil damı sokağında 12 nwnaralı ha -
nede mukim iken ve~at eden Fehmi 
hocanın terekesine mahkemeınizce vaz 
İyet ecli1miş oldufundan ölüdıen ala.
caklı olanlarla ölüye borçlu olanlarm 
tarihi ilandan ilıibaren kanuruı mede
ninin 561 noi maddesine tevfikan bir 
a.y zarfında müracaatla alacak ve borç 
laı-1111 delteıre kaydettirmeleri ve ölü
nün varialeri olduğunu iddia edenle • 
r.in tarihi ilandan itibaren üç ay zar
fında isbah verasetle müracaat ehne
leri ve akai takdirde verasetin hazine
ye intikaJ edecefi kanunu medeninin 
534 üncü m.addeıı.ine tevfikan alaka.
darların malômu olmak üzere ilan o
lunUI'. (9661) 

Aaliye Mahkemeleri yenileme bü
rosundan: htanbul Evkaf müdiriyeti 
ile Langada Katip Kasan mahallesin· 
de •ıra odalarında 1 No. da Bağdıuar 

oğlu Ni§'ln ile heıtı§iresi Madam Ağa. 
bet aralanndal<i davanın yenilenme mu
ameleııl. uraaındaı Nif'l'll ve Ağabetin 

iılcametgahlarmm me<;hul bulunduğu 

mübqirin meşruhatından anlaşılmak
la ;ı&nen tebl.iııat İ<:r.auna. karar veril· 
mİf bulunduğundan tetkikatın yapıla• 
cağı 2.S-935 saat 11 de büroda hazır 
bulumnaları lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak iizere ilin olunur. (9662) 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

1 - Kırklareli kıtaatı için 
91 ton sığır etinin kapalı zarf· 
la ihalesi 6 Nisan 935 Cumar
tesi gilnil saat 15 de Kırklar· 
eli komisyonwıda yapılacak • 
tır. 

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

3 -Teklif mektuplarının i
hale günü saat 15 e kadar 
Kırklareli Satınalma Komis • 
yonu Reisliğine verilmesi 

(1397) 2116 

Evvelce Takaimde Zambak ooka • 
imda 37 No. lu evde otunnakta ve Ye
miıte vapur iakeleai yanında 15 • 13 
No. lı dükkanda iken halen nerede bu 
lunduğu bilinmeyen· Saffet' e: 

latanbul ikinci icra Memurluğun • 
dan: Todorinin müddeti 1 Ki.nunu
aani 1935 tarihinde hitam bulan mu• 
kaveleaile taNıfmrza kiraya verdiği 
latanhulda Y emifte vapur iskelesi ya• 
llmda J..3 • 15 numaralarla mürakkanı 
odaları müıtemil bir bap dükkanın ic
ra ve ifli.a loanununun 272 inci mad • 
desine tevfikan tahliyesi müddei na • 

mrna Dilvekale dairemize müracaatta 
bulunan vekili Misali Misailidia tara
fından talep edilmesi üzerine olveçhi
le beN.yİ teblif tarafınıza gönderilen 
tahliye emri ikametgahrnızm meçhu • 
liyeti hasel>ile tebliğ kılmamıyarak 
muktezi tebligatın bir ay hakkı itiraz 
tayini auretile ilanen icrasına karar ve 
rilın.i§ olmakla tarihi ilandan itibaren 
mezkıir müddet zaıimda ve 935-166 
dosya numarasile icranın durnıasr lıak 
kında söz veya yazı ile kanuni bir İIİ· 
razda bul-adığuıız takdirde mez • 
kur m.üddetin bitmesini müteakıp ber
'Veçhıi talep cebri tİ"'"1 suretıile mumalei 
mukteziyeye bqlanacağı maliimunuz 
olmak ve olbaptaıki meddei kanuniye • 
ye tevfikan tahliye emrinin tarafınıza 
tebliği makamma kaim buJuınma)( 

Üzere keyfiyet öli.nen tebliğ olunur. 
(9658) ........................................................... " 

Umumi Neşriyatı ve Yazı l,leri 
Etem izzet BENiCE 
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Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: Yani Sekalaridia ile Şiıli -
de Mesudiye ookağında Kavafyan a -
partnnanında 2 No. da Meli·ha arasın
daki davanın yenilenme muamelesi 
•ırasında: dava olunan Melihanm ika 
metgi.hının meçhul bulunduğu müba 
tirin meıruhatından anlatılmakla ili.
nen tebliğat yapılmasına karar veril -
mit bulunduğundan tetkikatın yapı · 
lacağı 26-5-935 saat 14 de buroda ha
zrr bulunması lüzumu tebliğ makamı
na kaim o1mnk Üzere ilin ılunur. 

(~656) 

7 in.:i icra Memurluğundan: Ma b • 
cuz: ve paraya çevrilmesi mukarrer 
3300 ve 4200 liralık gayri mübadil 
bonoları 27 .;;.935 tarihine müsadif 
çarşamba oaat 11-12 arası birinci a&rk 
arttırma ile ve artırma bedeli kıymeti 
muhammeneainin yüzde 75 ini bulma 
dığı takdirde 13-4-935 tarihine müsa
dif Cumartesi günü saat 11-12 arası 
ikiııci açık arttırm.a ile eshami tahvilat 
borsa kapı&ı önü.nde ııablacağmdan ta 
lip olanJarm mahallinde mem.uruna 
müracaatları ilan olunur. (9657) 

lstanbul 7 ;nci icra Meınurluğun
dan: lstanbulda Türkiye Hanında mu 
kim iken elyevm ikame~gahr meçhul 
olan Şarl Röne Gotyeye: Birinci vakıf 
hanında 33 No. da avukat Şekip Adu
tun lstanbulda Türkiye hanında Şarl 
Röne Gotyeden asliye dördüncii hu • 
kuk mahkemesinin 935-6 No. lı ilaml
le alacağı olan 50000 Fransız frangı
nın tutan olan 5100 Türk liraaınm 
maa.ınasarif ve liaiz ve icN masarifi 
.... ücreti vekalet talı.aıii iÇ'in borç-
luya gönderilen ödeme emri ü-
:ııerine borçlunun iıkaınetg&lu meç-
huıl olduiunclao ilanen tebligat 
ic.raaına karar verildiğinden iş.bu ili. -
nm tarihi neırinden itibaren bir ay 
zarfında itirazınız olduğu takdirde is
tida veya tifahen icra dairesine bildi
rilmı>ai ve bildirilmediği takdiTde ve 
74 ilncü madde mucibince mal beya -
nında bulunulması lazundır. Beyanda 
bulunulmadığı takdirde hapiıle tazyik 
olunacağı ve hakikata muhalif beyan 
da bulunulduğu takdirde hapiale ce • 
zalandınla.oaiı ödeme emrl makamına 
kaôm olmak Üzere tebliğ olunur. 

(9660) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bil· 
roaundan: Evkaf id....,si tarafından 

Y edikule haricinde Ka.ramuatafa ca • 
mi ittisalinde Karakq Nikoll ile Ha· 
cı Ahmet amlarınclaki davanın )"<mİ)en· 

me muamele•i aırasında: Müddeialeyh 
!erin ikametgahlannrn meçhul bulun
duiu mübqirin v...-diği meınıhattan 
anlqılmakla ilbmı tebligat icruma 
karar verilmiş bulunduğundan tetld • 
kin yapılacağı 29-4-935 Pazartea sa
at 10 da büroda hazır bulunmaları lü 
zumu tebliğ makamına kaim olmak n. 
zere ilin olunur. (9665) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
roaundan: Evkaf idareai tarafından 

Beylerbeyinde mülga· devlet ,.... ..... a
Z&Sından Faikin karıaı Hatice Behire 
aleyhine açılan davanın yenilenme mu 
amelesi •ınumda ı Hatice Behirenin 
ikametgahının meçhul bulunduğu mü 
bqirin verdiği metr11hattan anlqıl • 
malda ili.nen tebligat yapılmaaına ka 
rar veri.Imiı bulunduğundan tetkika -
tm yapılMıağı 4-5-935 Cumarteal aaa.t 
10 da büroda hazır bulunması lüzu • 
mu tebliğ makamma kaim olmak ü • 
zere ilan olunur. (9666) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bil • 
rmundan: Istanbul Evkaf ıidan>ai tar.a 
fmdan Muaalla civarında Şeyh Fer • 
hat mahalle•inde yeni sokakta oturan 
Kiryakiça aleyhine açılan davanın ye 
nilenme muameleıl ıırasında ı Kirya • 
kiçanın ikametgi.bının ııneçhul bulun
duğu m.übatirin verdiği metruhattan 
anl&Jılmakla .ili.nen tebligat yapılma· 
sına loarar verilmi} bulunduğundan tet 
kikatın yapılacağı 4.S-935 aaat 10 da 
büroda hazır bulunması lüzumu teb • 

lıiğ makamına •kaim olınak llezenı iian 
olunur. (9663) 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
İstanbul Acentalığı 

Li•an Han, Telefon: 22925 

TRABZON YOLU 
AK SU 
SALI 
kadar. 

vapuru 26 Mart 
~aat 20 de Rizeye 

......................... 

- ECZACI ARAN ,YOR 
(Türkiye Cenup Demiryolla~ı şi« ketıi, Gaziıanetep ..ili.yetinde (Eski adı 

Cerabluı olaın) KarkıamıştakD eczanesi için diplııımaJı bir eczacı aımmaktadrr. 

Bütün Yel'giler kenmsine ait olmak üz ere bu eczacıya başlangıçta ayda 75 
(yebıÜf beı) Türk liı-ası maaş verilecek ve Karlramış istasyonunda idareye 
ait bir mesken de tahsis edilecektir. fj!>u vazifeye namzet olan eczacdann 

1 
15 nioan 1935 tarihine kadar me2'kiir şiri<etin Halepteki ·işletme müdürlüğü· 

ne tahııiren müraootla şahadetnameleri nin neden ibaret olduğunu ve haklarm
da nerelerden malumat abnabileneğini bildirmeleri rica olunur. 

. -~ -~ , ~ ;;-, .' ~ . 

İstanbut Liman işleri Umum müdürlüğünden 
1 - 1 Nisan 935 tarihinden iti haren Liman rüsumu dahi rrhtım 

rüsumu gibi gümrük beyannameleri muhteviyatı üzerinden ve tek 
bir makbuzla tahsil olunacaktır. 

2 - Ko~imentonun idaremize e tasdikine hacet kalmakaızın es
habına ordino verilmesinin serıl> est olduğu acentalara bildirilmi,. 
tir . 

3 - T ahailat mukabilinde esha hına makbuz senedi verileceğin • 
den pul masrafı kendisine ait ol mak üzere tüccarın ica.p eden pul· 
lu makbuzları araması lazımdır. 

4 - Liman ve rıhtım rüsumunun beraberce tahsil edildiğini na· 
tık idaremizin tasdik terhi gümrük 'beyannameleri üzerinde görül
medikçe Gümrükler tarafından muamele yapılmaması Gümrükler 
Ba"11üdürlüğünce gümrüklere tebliğ edilmiştir. 

5 - Supalan e,ya için tüccar daha evvel gitelerimize müracaatla 
liste alacak ve bu li~teyi gümrük manifestosuna ibraz edip beyan· 
naesine numara kaydettirdikten sonra bu suretle tekemmül etmiş 
olacak olan beyannamesile gişe! erimize gelerek muamelesini yap· 

tıracak ve rüsumunu tediye eyliy ecektir. 
~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden ı 
Mercan ağa mahallesinin Çakmacılar yokuşunda 3840 

metre murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta altmış oda 
ve altında dokuz dükkanlı Yusufyan hanmm 240 hisse itibari· 
le hazineye ait.30 hi,sesi muhammen bedeli olan 13977 lira 
Üzerinden 2 nisan 935 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile 
satdacaktır. Satış bedeli birine i taksit peşin, ikincisi bir sene 
sonra alınmak şartile iki taksitte ödenecektir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatlarile mektuplarını art· 
tırmayı açma saatinden bir saat evveline kadar İstanbul Milli 
Emlak Müdürlüğündeki satış komisyonu reisliğine vermeleri. 

(M.) (1375) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırm 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Aletlerin cinai Tahmin bedeli Birinci pey akçef ihale aaati 

Monametre 660 49,50 14 
Fizik aleti 675 60,63 14,30 
Pilatin tel 40 3 15 

21-3-935 tarihhıde açık eksiltmeye konulan yukarıdaki 
maddeler görülen lüzum üzeri ne on gÜn müddetle uzatılmak 
suretile 3-4-935 çarıambaya bırakılmıştır. Arzu edenlerin 
şartnamelerini görmek üzere her giln komisyona müracaatları 
eksiltmeye girmek istiyenlerinde belli gün ve saatten evvel 
teminatlarını mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. 

(1444) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden ı 
Boğaziçinde Trabyada Trrabya caddesinde Nikolaki oğlu 

Aleksandrosa ait olup vatanda§lık kanununun 12 inci madde· 
sine göre tasfiyesi lazım gelen eski 154 yeni 134 No. lı ev be· 
deli defaten ve naklen verilmek şartile 4000 dört bin lira kıY· 
met üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin 
4-4-935 perşembe gÜnÜ saat on iki buçukta 300 liralık temi· · 
nat akçelerilemüracaatları. (T. 1.) (1399) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündenı 
Muhammen 

Kıymet Lira 
Divanyoluı Atikali Tavukpazarı caddesi esKf yeni 

32 sayılı dükkD.n. 
Eminönü: Şeyh Mehmet Geyl ani Şapcı hanı denınu 

eski yeni 34 sayılı oda "Yazıhane,, 
Kamerhatun: Tevfik sokak eski 13 yeni 37 sayılı e· 

Vİn 1 -2 payı. 
Kamerhatun: Kurtuluş Örtme sokak eski 3-4 yeni 

7 -9 sayılı ev ve dükkanın 2-3 payı. 
Kamerhatun: Saatci sokak eski 12 yeni 14-1 sayılı 

dükkanın 1-2 payı. " 
Tarlabaşı: Hüseyin ağa Çaylak sokak eski 62 yeni 

58 sayılı evin 1-2 payı. 
Tarla başı: Yenişehir caddesi eski 173 yeni 153 sa

yılı dükkan 
Feriköy: Rum kilisesi arka sokak eski 45 yeni 35 

ıayılı dükkanın 1-2 payı. 
Tophane: Beyazıt Topçular caddesi eski 186, 188 

yeni 188-190 sayılı otel ve dükkanın 35-120 
payı. 

Fener: Tevkiicater Taş merdiven sokak eski 16 ye
ni 20 sayılı evin 1-2 payı. 

Burgazadaı Manaıtır caddesi yeni 35 sayılı evin.2-3 
payı. 

Büyükadaı Nizam mevkii yeni 20 sayılı evin 14-24 

450 

450 

324 

478 

108 

432 

1296 

1os 

1943 

144 

1soo 

420 
payı. · d"'rt 

Yukarıda yazılı mallar 31- 3-935 pazar günü saat on ok· 
te peşin para ve açık arttırma ile ayrı? ~yrı sa.tılacaktır. ~s~efl 
lilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerını vaktı muayyenın) 

(1451 evvel yatırmaları. (F) 


