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B. Frank!ln Bouillon sulha, muahedel re taraftar 
400 milyonluk askeri blo te ·ııni zarurf görüyor 

jB. Titüleskonun Belgrad, 
Paris seyahatinin gayesi 

Türkiye içirı. _cle eliyor ki: 

"Türkiye tanıdığım en iyi askerdir,, 
Almangada geni askeri teşkilatın 

tatbikine dair olan yasa Con 
ROMA, 24 (A.A.) - Jurnale d'I

t..lya gazeteai 1911 aınıfının ailah al -
tına alınması hakkında diyor ki: Bu 
tedbir, oilahlı kuvevtlerin her türlü ih 
tiınale kartı vaziyete hakim bir halde 
hulunınaaııu temin için ihtiyati bir ga
)'eye matuftur. ltalyada halen silah al 
tında üç anıf vardır. Bu da 600 bin ki
ti tutmaktada. Trit-une gazeteoi yazı· 
'f''1l' ı B:s.~ Muuoli>.u.run siyaseti daima 
1'ouıt' m'1ftuf olduğunu tekrara lüzum 
Yoktur. Fakat bantı teminat altına al 
ırıak için gafil avlanmamaya tamaıınen 
a2metmİ§ olmak lazımda. Bu yeni va
luaların, bir tatırtma tevlit ebnemesi 
İçin bunları metanetle karıılayan Fa
tizmin hattı hareketidir. 

Aak•ri teıkildtın tatbikı 

1 
Sagmen'in 

sonra 
Bertin ziyaretinden 
neşredilecek 

yatiyetine yeni bir unsur katmakta ol 
duklarma, kani bulunduklarını ııöylü 
yor. Gene nezarete menaub yüzba~ı 
Von Vadel'e nazaran yeni ordu, ayni 
imperatorluk orduounun eoaolarma 
göre kurulacaktır. 18 den 45 yaıına 
lı.adar bütün Almanlar askere alına
caklardır. 21 yaıına kadar olanlar fi-
li hizmete, 35 yaıına kadar olanlar ih 
tıyata, 45 yaıına kadar olanlar da müs ı 

tahfaza ayrılacaklardır. ihtimaldir ki 

BERUN, 24 (A.A.) - Havas mu
habirinden: Aaker devıirme yaoaaı, 
Pazartesi günü n.,.redilecektir. 16 
Martta ilan edilen yeni askeri teıkila
tın tatbikını tem.İn edecek tedbirleri 
ihtiva eden bu ya.anın, derhal neıri 
~er he de, hiikilmel>, Sir John 
Simon'un ziyaretinden evve] bu İ§i 
biraz müphemiyet içerioinde bulun -
durmayı iatediğinden, neıretmekten 
$ekinmiıtir. Bası gaıı:eteler, bunun kao 
ten böyle tehir edildiğini ve evvele -

Bay Hitl~r Frannz seliri Bay Françoia - Poncet ile görüşüyor 

mali sebeplerden dolayı, fili orduyu 
teıkil edecek olan 300,000 kitinin hep 
birden silah altına almmaoı mümkün 
olamıyacaktır. Bu itibarla, hatka au -
retlerle ikmal edilecek, daha mahdud 
bir talim usulü düıünülecektir. Bu mü 
naaebetle, General Yon Meç, aokeri 
talimi hücum kıtaatına ha.srehneyip 
bilUınum Unlveroite ve ilk mektebler
le, liselerde de hazırlık talimleri yap 
tırmayı taıavvıır etmektedir. General 
Yon Meç, (Mekteb muallimi zabitin 
şuurlu bir yardımcısı olınahdır. Aoker 
tik iılerinde azami gayret göotermeli
yiz.) diyor. Esaoen Alman gençleri, 
mesai kamplarında, gerçekten bir ih
zari askeri terbiye görmektedirler. 

mirde Sir John Simon ile bu busuata 
müzakere ediJmek istendiğini ihsaa e
diyorlar. Maamafih, ukeri muharrir
lerin yazı1arına nazaran ya.sanm ba.zı 
teferrüatını öğrenmek mümkün olmU§ 

Atina divanı harbinde 

Kararın 
verilmesi 

salı günü 
muhtemel 

byan hareketini idare 
bütün tertibatı, planları 

eden reislerin 
meydana çıktı 

An ııablıtferden bir kı..,,ı Divanı lıarb lıusurımda 

ATINA. 24 (A..A. ) - Btltiln ta
... _ ._ rin ifadelerl dlnl.m>llmlt olduğun 
4ı.. .ılvil milttdıimler divamharb hu· 
ıa.,runda müdafaalanna batlamıılar -
dır. 

ATINA, 24 (Milliyet) - Atina 
fevkalade Divanı harbinde diln müda
faa tahidleri dinlenmittir. Bundan aon 
•a da Bulırariıtana kaçan binbqı Bur 
daranın KaTaladaJd evinde müaade
"" edilen eVl"llk okunmuttur. Bu evrak 
ta Serez fırkuı kwnandanmm isyan 
'-nıillerinden qlduğu anlaıılmıftır. Bu 
~'Irak me.tanı~da &.I zabitler ara'!m • 
dıı imza edilen namuı protokolü ile bil 
1ijn iıyan hareketine ait planlar da or 
laya çıkmıfta. o··., ;;ğleden eonra Ü~ 
•uçlu müdafaların yapmıtlarda. Oi • 
"•nı harb milli ba}' ,n münaaebetile 
ltıuhakemelerl iJri glı , ta.ti! eylemiş • 
lir_ Salı günü muhakeı o eye devam e - · 
dilecek, ayni ıründe hükümlerin veri· 
leceği talunin edilmektedir. 

Y ıh on iki :ıabit 
ATINA, 24 (Milliyet) - Serez ve 

b.,,, İrhiaar garnizonlarına menıub yüz 

T erkos anketi 
Bugün 4üncü 

sayfada 

on iki btlyük, küçük zabtt divanı ıar
be verilmittir. Bunların Selanik Diva. 
vanı harbinde muhakemelet'i yapılaca 
ğı zannolurunaktadır. 

M•clialerin dafılmaaı 
ATINA, 24 (Milliyet) - Birtal<ım 

~uvafık, nwha.Jif ayan azaamm ayan 
ınecllainln ipkaaı ha.kkmdald teşeb -
büalerine rağmen hükUnıetin bu mecli 
ıi li.ivı hakkındaki fikrinin lıat'i ol
duğu anlaıılınııtır. Smai birliklerine 
ınenıup ayan azaaı yarın netredilınek 
üzere bR- muhtaa hazırlamışlardır. 

Alınan kararlar 
ATINA. 24 (Milliyet) - Batbakan 

Çaldarlı diin Harbiye Bakanı Gene • 
ral Kondilia ile iki saat kadar süren 
uzun bir müzakerede bulunınuıtur. 
Bu müzakerede umumi vaziyet mev -
zuu bahoolmut ve neticede üç ay zar
fında ordu ve hükumet ınemurlan ta
sında yapılacak taofiyenin bitirilıne • 
ıi ve bunu müteakıp fevkalade tadi • 
lat yapcak meclio intihabına ba§lan • 
maaı kararlathrılmııtır. 

iane veren verene 

tur. Harbiye nezareti mensuplarından 
binbaıı Görç, yazdığı makalede, ıuke
re alma uoulünün faidelerini kaydet
mektedir. Mumaileyh, askerlerin, Ol' -

duya intiaab ederken, Almanyanm ha (Devamı 7 inci sahüede) 

Başarıcı ve kurucu 
İş Bankası genel heieti 
dün Ankarada toplandı 

Temettü tevziine 15 Nisanda baılanacak 

Dıı ticaretimizin 1ı1evindirici durumuna karıılık 
iç pazarlarımızdaki canlılık artmııtır 

ANKARA, 24 (A.A.) - Bugün it 
Banl•ıunwı alelade ırenel heyeti saat üçte 
banlranm ma-kez binaomda toplanm•t -
br. Topl.ıııntıda Kamııtay &§aknı: Ah -
ctiilhalilr Renda, lktı...ı: Balamı Celi.I 
'8a)'1'1', mecliu idare izalan, hi&eed-drlar 
Ye t-.ıı. erkim bulunuyordu. 

Meclili idare reiei Çoruh aayl,avı Bay 
Fırat Tuncay toplantıda -.nayenin 
3.218.290 nırun bem&iJ edıilmekıte oldu· 
funu, ıııiıoebı müzakere iı;in li..zım olan 
el..eriyeliın bulundltğunu .öyliyerd< UIÜ· 
zake~eyi açmııtn-. Bunun üzerine bıanka 
genel kitıibi B. Bam, meclilli idare ve 
mürakıpler raporunu ve baıııkanın 1934 
oeneoi bilançoıunu okumuıtır. 

l clare meclilli reporunda büyiik önd ... 
A•tatürk'iin ~ ve direktıifi ile kuruldu· 
ğu günclenberi ulusal banlııacılık aAııınIDo 
da Çetin olduğu k.a<lar müsbet ha.tancı ve 
kurucu bir karakter tB§ıyan banl<anın o
nuncu yıldönümünün ı:eçen aj'ulto.un 
ll6 aında ıevmç ve ırüven ile kutlanm.ıt 
olduğu kaydedildikten sonra bankanın 

bu on yıllık çalııma devresinde bi- • 
dal'larının kendi.s.inden beklediği men -
faatleri ulusal ve genel düıüncelerin çer
çeven içinde ve bunlara uygun olarak el
de ebneyi amaç tutması neticeıoi olarak 
bankanın bucün uluaal Okoı\oıninin en 
buyuk varlıklarından ve teme4 ta§larm• 
elan biri obrıak onurunu kazandığı i§a
ret edilmekte .idi. 

Bundan aonra raporda iilkenin it ve 
sanat alanlarında büy iik eserler ortaya 
koymuı almaomdan aldığı kuvvet ile 

(Devamı 7 inci sahifede) 

ı, Banktuım olgun çal1f11KUı ve 
varlığı ile bugünkü haline yük· 
ıselten lkti-ı Bakanı Bay Celal 
Bayarın bankadaki umumi mü
dürlüğü eanıannda çekilmİf bir 

• 9 $ 

lotograliai 
._.,,,.... n n ... .._. 

Bankanın idare mec-
liıi raporu ve bilaoçoıu 5 
inci ıahif emizdedir. 

·---·-·-·-·-·-· .................................. , ..... 

Macari•tan ve Bulgaristanın, Almanyanın hare
ketini takip etmesine meydan verilmiyece k 

BUKREŞ, 24 (A.A.) - Alman io
tmharat bürosundan: Bay Titülesko -
nun Belgrad ve Paris seyahatinin ba§• 
lıca gayeai, küçük anlatma ve Balkan 
anla§maoı devletlerini Alman karan 
Üzerine hadis olan vaziyet hakkında 

müşterek bir karar ittihazına matuf • 
tur. Bay Titüleskonun, Macarlstanla 
Bulgarİstanın Almanyarun hattı hare
ketini takib etmesine mani olmak için 
elinde olan bütün vesaiti kullanmak 
olduğu anlatıhnaktadır. 

,·-----------------------------
8 ay T. Rüştü Aras Uluslar kurumu 
konseyini 15 Nisanda içtimaa çağırdı 

ANKARA, 24 (A.A.) - ı ve uluslar kurumu konseyi baş-
Stresa kıonferansının 11 nisan· kanı Bay Tevfik Rüştü Aras'm 
da toplanacağım ve bugünler- konseyi ıs nisanda içtimaa da-
de yapılmaıkta olan bazı dip • 
lomatilk temasların da 0 tarihe vet etmesi lüzumunu uluslar 
kadar bitmiş olacağım nazarı kunımu umumi kat~pliğine <bil-
dikkate alan Dış İşleri Bakam dirdiği haber alınmıştır. 

'----------------....ıı 

T A 
TÜRKIYENIN EN BÜYÜK 

MiLLiYET 

BU iSMi 

ALIYOR 

N 
GAZETESi 

, 

Bir Türk okuyucu11unun bir memleket gazetesinden di
leği nedir? 

1-- Okuyucu, .bir ga~eteden, ıher şeyden evvel "doğru halber,, ls· 
ter. GUniln birinde, bir gazete çrkannak ilhtiyacı da, muhakkaık ki, 
halk arasında olanı biteni yine ilıalka anlatıınalk ihtiyacından doğ· 
mut ve gazete, halik araıımda bir nevi terıcüman olmuş ve oku· 
yucu bu vazlıfeyi en iyi yaıpanr, yani kendisini aldatmryam, doğ-

' ~yazanı sevmiş, dlrumuştur. "TAN,, HA L K I A L DA T. 
MI YA C A K, DAiMA "DOGRU HABER,,l VERMEGB 
ÇALIŞACAKTIR. 

:ı - Yinninci asrm bUtılln nakil vaaıtıalarında olduğu gibi, nakfl 
vattalannm belki en ehemmiyetlisi olan gazetede de, çabuk
luk, ilk şartlıardandır. Fakat, gazeteci, "havadiai çaib'uk vermek,, 
hevesini '1ıavadl6i doğru yazmak,, özenine üstün tutmalx rm? 

.-HAYIR! 
"TAN,, HAVADiSiN DOGRULUGUNA DiKKAT ETTIGI 

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

3 - Bir gazete, bilhassa memleketimiz giibi, hallı:m çoğu tili• 
&il imkanmı !bulamamış memleketlerde, haldı: için meJktep vazifesi
ni görebilmeli, onun !kendi memleketine ve yabancı memleketlere 
ait bllgiısini arttınnağa çalışmalıdır. "TAN,, OKUYUCULARI 
iÇiN ö Q RE T I C 1 BiR MVESSESE OLACAKTIR. 

4 - Bir gazetenin okuyucunun sevgisini kazanması 
için onun gazetesi olmau, yani dileğine tercüman olması 
esastır. Okuyucuyu şaşırtmamak, 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. 

T A N 
~-----"/ 

ATINA, 24 (A.A.) - Caniyane ve 
m.illet aleyhtarı tahrikatın memleketi 
içine atımı olduğu hailevi aergüzeft, 
- ki memleket için büyiik bir felaket 
halini alabilirdi • bütün halk ımfların 
da yeni birtakım vatanperverlik leza 
hütlerine veoile teıkil ebniıtir. Bu te
zahürler, birçok ouretle ve bilhaaıa hü 
kumete gönderilen ihla• ve itimad tel 
grafları ile ve gerek isyan kurbanla -

(Devamı 7 inci sahifede) 
Bugün Türkiyemi:dn en kuvvetli ve yiikısek bir milli ve iktisQC/i te
reJıkiilü halime gİrmif bulunan iş Banka.sının ilk idare meclisi azası . HER ŞEYDEN EVEL SlZlN GAZETENİZ OLACAKTIR. 

• 



-------

1 Ya:ı:an: 
1 A~aoğlu Ahmed 

,. 
/çtımai bahisler HARİCİ HABERLERi 

Venizelos nedir? 8. Mussolini diyor ki D i 
Bu kere de müsahabemiz Ve

nizelosla Hitler etrafında dolat -
tı; arkada,lardan birisi: 

"Bu yetmiş beşlik Venizelosa 
ne dersiniz? Hırs denilen şey ne 
yaman bir illettir. insanı hiç ıbek
lenilmiyen yanlı.,.Iıklara çeker! 
Şimdi onun haıkkında nasıl ıhü -
küm verirsiniz. O kendini mi, 
yoksa vatanını mı seviyor? Onda 
haklın olan insiyak, millet duy
gusu mu, yoksa nefis a,kı mı? 

eini bu sahaya dökınekten ibaret 
değil mi idi? Şimdi ona düşen va· 
zife de, kendisinin de bu sa.haya a
tılması, vatandaşlarının fikirlerini 
aydınlatması ve halkı pek yakın 
olan umumi intihabata hazırlama
sı idi! Fakat içinde . kaynaşan 
hırslar, onun sabır ve ihtiyarını e
linden aldı. O feci akibete sürük
ledi. 

Lehistanda 

Cumhurreisine 
Geniş salahiyet 
Veri~~yor 

Her türl~ işi İngiliz bakanları Berlinde 
1 Becermege hazırıı 

Yolumuza çıkacak her temaslarına başladılar 

ikinci bir arkadaş - Hakika
ten çözülmesi çok müşkül bir dü
ğüm! Fakat ne olursa olsun, çok 
karışık, çok eğrili, büğrülü ıbir 
ruh! 

Üçüncü arkadaş - Ben bir 
Türle sıfatı ile ona karşı derin bir 
kin beslerim; onun bize çok fe -
nahldarı dokundu. Elli seneden
beri karşımıza çak engeller çıkar
dı , Avnıpad&ki propagandalan i
le dünyıa efkarını zehirledi; An. 
karaya geldiği zaman gördüğü 

hürmetlere kızardım, hele •er,.f; .,e 
verilmiş olan baloya nükte ile ge
Jifi, laubali davranışı, saat on bir
de bırakıp gitme~i bihnezsiniz 
beni ne kadar hiddetlendirdi ! 
Böyle bir adamdan hayrr bekle . 
menin doğru olmıyıacağmı ta o za
mandanberi kestirmiıtim. 

Birinci arkadaş - Canım, ııah
si duygularınızı '' ir tarafa bırakı
nız: Biz ondan bir merak mev -
zuu olaraık bahsediyoruz; (Comp
lex) bir nıılı ! T arilıte haris adam . 
l"r çok görülmüştür. Sylla, Pom
pey, Sezar, Ogüst, Kromvel, Ro . 
1'pspierre, Napolyon ve saire! Fa
kat hiç birisini hırs bunun kadar 
gülünç ve feci bir mevkie götür -
medi ! Bu adam son çıkışı ile ze
kasrz ve hatta budala olduğunu 
gösterdi! Halbuki onun hakkın
da daha bir kaç ay evvel bütün 
dünya nelP~ düşünüyordu: Va . 
tandat L"'.. • ... dar hilekar, Aşil 
kadar cesaretli, Sokrat kadar u . 
zak gören sanılırdı! Halbuki son
da ne çıktı: Ahmak bir sergü
zeştcu ! 

İkinci arkadaş - Galiba Na -
polyonun sözüdür: Haşmetli ol . 
malda gülünç olmak arasında yal
nız bir adım var! iş o adımı at • 
mamaktadır! Bir kere atıldı mı, 
iç yüzün meydana çtkar ve ne ol
duğun belli olur! 

Birinci arkadaş - Fakat bu a
dam ne idi ve ne istiyordu? Ken
disine liberal diyordu ve vatanınrn 
istiklali ve seı<bestisi için çah,t
ğıru iddia ediyordu! Değil mi? 

Vatanı müstakil oldu; serbP•ti
ye gelince - Yunanistan kadar 
serbest bir memleket - Avrupada 
bile azdır. O halde hu adam bü
tün ülkülerine kavu~m~ de
mek ! Artık ne istiyordu? Doğru 
ve dürüst adam olsaydı ona an • 
cak bu nimetlerin açılmasına, kuv
vetJenmesine çalışmak kalacak -
td Fakat hayır! Ayni vatanı en 
korkunç, en çetin bir 'll3.Dtanda, 
her budunun bütün kuvvetlerini 
toplu tutarak beklemekte olduğu 
bir çağda, sonu pek felaketli ola
bilecek bir karga,ahğa, bir iç sa -
vaşına, götürmeğe koyuldu! Bu 
tezat nasıl izah edilir? 

- Pek kolay! Onun mende. 
keti için guya istediği sel'besti, o
nun hırslarını tatınin etmemiırti. 
Onun arzularını yerine getirme • 
mi~ti ! O, cumhurrei9i. olmak. mem
lekette tek hakim olmak istiyor • 
du: Memleketi için temin ettiği 
serhesıti, bu arzuların, bu hr:rsların 
karşısına çıktı. Umumi intihap • 
larda, halkın çoğu reyini batka -
larma verdi, hu netice onu kız -
dırdı! "Ah sen misin serbesti! 
Bak •imdi seninle ne oyunlar oynı
yacağrm,, dedi ve bir çok hileli 
kombinezonlardan sonra son çıkı,ı 
yaptr ! Ve bunu yaparken bile 
hile kullandı: içte ve dış.ta, hu • 
gün iş başında bulunan hükfune
tin, krallık taraftan olduğunu, 
memleketi krallığa doğru sürükli
yeceğini ve kendisinin de cumhu
riyeti korumak çin çahftığını 
yaydı. 

- Belki, adamcağızın bu iddia. 
sr doğrudur ! 

- Olsa bile - dünyanın ge
çirmekte olduğu bu korkulu çağ. 
da, bir vatansever adam memle -
ketinin kuvvetlerini ikiye bölüp 
bi .. biri ile çarpışmağa götürmek -

• ten çekinir. Bilhassa ki Yun;mis
tanda kelam ve kalem serhestisi 
tam olduğundan onun için mü -
cadele meydanı açıktı! Onun ta ö
teden beri ileri siirdüğü, övündü
ğü bir bayrak olarak kullandığı 
gaye her vatandaşa beslediği fi . 
kirleri, t~ıdığı •duyguları istediği 
gibi, enP'el;ıiz ortaya atmak im . 
kanını temin ederek iç mücadele-

- İşte, insan hırsın bu nevi -
le1'iDi anlayamıyor. 

Bu adam dünyada bir insanın 
arzu edebileceği her şeyi bul -
muştu. Beşinci derecede ıbir avu
kat iken, dünyanın en tanınmış ııöh 
retli devlet adamlarından ıbirisi 
oldu. ' Fakir iken, milyonlara sa
hip oldu. Bütün bir milletin hür
metini, bağlılığım çekti! Da.ha ne 
istiyordu? 

- Şekspirin tahakküm! Ta -
hakküm ! diye bağıran bir kahra
manım hatrrlar mum! işte o! Fa
kat tahaıkküm tatlı şey ise de ba
zan böyle gülünç ve felaketli a
kibetlere sürükler! 

- Fakat bizim yukarıdaki me
sele henüz hallolunmadı: iBu a
dam hakkında, tarih ne hüküm ve
recek. O kendisini mi &evi yor, 
vatanını mı? Milletine aşık mı, 
yoksa nefsine mi? 

- Son çıkışından evvel ölüp 
git"eydi hiç şüphe yoktur ki ta -
rihte vatansever söhreti haiz ola
caktı: Fakat so~ çrkışı her şeyi 
bozdu: Tar<h hu şöhreti muhafa -
zada tereddüt edecektir. Onun va
tanına büyük hizmetler ettiği u -
nutulmaz bir hakikattir. Fakat 
ayni zamanda da ayni vatana i -
hanet ettiği de bir hakikattir! 

Bu tasa,·vurlardan bir şey sa -
rahat le anlaşılıyor: Venizelos her 
şeyden evvel hırs adamıdır! 

- Fakat ihtirassız da insan ol
maz. En yüksek, en saf gözüken 
hareketlerimize bile biraz nefis 
endise~i. biraz şahsi hırslar karış
m:,ktarhr. Nefi• ecıdişesind~n, 
şahsi hırstan tamamen aynlı;ıış 
,bir insan tasavvur bile edıle
mez. 

- Bu, doğrudur! Hatta bir 
çok ahlakçılar ahlakın köklerini 
'bu kendini düşünmekte aramış · 
lardır ! Fakat iş - bu şahsi endi
şe ve hırsla - ülkü arasında mu· 
vazene ve ahen~·: bulmaktadır! 
H alciki büyük adam, tarihi sİm'I, 
hu muvazeneyi bulup sonuna ka
dar götürenlerdir ! V enizelos b'.l 
muvazeneyi muhafaza edemedi. 
Onda, hırs, ülküye galebe çaldı: 
Onun ilan etmiş <>lduğu ülküsü, 
vatan serbestisi idi. Fakat onun i
çinde kaynayan tahakküm hırM 
bu ülk•iye galebe çaldı. Serbest 
münakaşa yeri;ıe kuvvet ve zor 
kullanmağa, ve vatanın vahdetini 
muhafaza yerine vahdeti bozma · 
ğa düştü! Ve bu suretle, ~esadü. -
fün ortaya attı~, zayıf, ıradesız 
alelade bir a fam olduğu anlaşıl
dı! 

Ağaoğlu Ahmed 

M. Şaht diyor ki 
Almanyanın ekonomik 
siyasası mühim yazifeler 

karşısında 
BERLIN, 24 (A.A.) - Havas mu

habirinden: 
Bay Şabt, Almanyanm vaziyeti bak

landa, dün PnHya devlet §ÔTa•ı huzu
runda vermiş olduğu izahab pek le Mk-
binane olmıyan fU oözl.,.-le biırimit· 

tir: 
"Alman yanın ekonom.ik siyasası, 

pek mühim vazifeler karşısındadır. Bun
ları başarıp başaramıyacağımız ancak 
muka.:Jcrata bağlıdır." 

Harp yapmak suih yapmak 
sAla iyt-t ni o ha izdir 
V.'. P.~<n"A, 24 (A.A) -Yeni te

mel yasası reisicumhura ııeıriş salab.i • 
yetler vennektedir. Bu yasa mucibin -
ce, reisicumhur, ordunun başkumanda
nı olup harp ilan etıınek ve ıulh aktet
ırnck haklarını münhasıran haizdir 

Başvekili o nasıbeder ve başvekil, 
diyet mecli sine değil, reisicumhu~a ~
şı ır.esuldür. Diyet meclisi, kabıneıvın 
m üçtemian veya lıer nazırın aYI"! ayn 
östifaunı isbiyebilirse de buna da.ır ka
rar her Hci meclis tarafından müştere· 
ken tasdik edilmelidir. 

Rei&icumhur, başvekilin de imzası •. 
na hacet kalmaksızın bazı mukarrerat ıt 
tibaz edebilir. Diyet meclisi. mefsuh i· 
ken, temel yasasma muhalif olıoıamak 
şartile, kanun mahiyetinde kaı·arname -
ler isdarına sallliyettardır. 

Mümtaziyet prensibi muhaf'.';"a e~i~
miştir. Ayan meclisi azasının uçte ~~
ıiıni, en ziyade laik olanlar ar~.sında,_ ı~ı. 
meclisi müstc-eken ~eçeeek, uçte birim 
de reiskuıtibur doğrudan doğruya nas
bedeeektir. 

Ojyet meclisi, beş sene ~in h"!i ~ey 
ile seçilir. intihabat, umunu .ve m~ı • 
dior. Diyet meclis;, hükıimet ıle ?'uşt":" 
r<ıken kanun neşreder ve bütçeyı tasdık 
eyler. . . 

Temel yasası hemen rneıuyete S'1" • 
miyeoektir. Bu hususta henüz •bi:r kaTar 
almmamııtıT. Sadece harbiye o~ ol· 
malda ber3''>eır, mareşal Pilsudsl<i, fılen 
hükumel~n Mniti mutlakıdır . . . , 

Mumaileyh çekildiği takdirdedır ki, 
temel yasasnın: bir ehemııDyeti olac..k
tıT. 
~~~,-----""::"""::~~--:. 

D k il.tada 1500 mermı 
LONDRA, 24 (A.A.) - Es.kiden e

lektrikçi olan Bagnal adında bir lngi -, 
Hz neferi, dakikada 1500 e kıa~ar ıı_nem:ı1 
atabilecek elektrikle müteharrik bıT mıt
ralyöz icat etmiştir. 

-o-

Bclçikada 
Yeni kabinen in teşkili 

için çalışmalar 
BROKSEL, 24 (A.A.) - Bay yan 

Zeeland, kabineyi teşkile memur edil -
mişti:r. Muvaffak olması ilı~ . çok 
kuvvetlidir. Hemen hemen teşkil bıle et• 
tiği zannolunuyor. . . . 

Fölbakika bütüıı, partiler, vazıyet.in, 
vahametini kavramışlardır. Ve Bat an 
Zeelandın ( ckonoonik yenilemne) pı'o • 
gra;: ı.nı benimsiyecek bir ulusal fMrlik 

ıka'l>inc&İne ;ştirak etmeğe bazırdıtla!-. 
Bay Van Zeeland, tasavvurlannı if

şa etmemiştir. Lakin bütçenin mııvaze· 
ne•izliklerine, hayat pabalılrğma naza -
ran ücretlerin pek fazıla olan dü~kün • 
lüğüne ve saireye karşı şiddetli ve seri 
tedb!rler alacağı taıı.niın ediliyor. 

Bay Van Zeeland, bu ıabah beya • 
natta bulunacaktır. 

Amerikada 

8. Huver reisicumhurluğa 
namzet gösterilecek mi? 

SAKREMEıNTO, 24 (A.A.) - B. 
H11Jv<r, Kalıiforniya cumlıwıiyetçilıerine 
hitaben ıbh- beyanname nqrederel< ulu • 
sal kalkınma siyaaetmin bir muvaffa• 
layetsizlik te§kil ettiğini bildirmit ve 
cumhuriyet fırkasınm tıekrar canlandı-
nlınaamı tavsiye eylemiflir. 

V AŞINGTON, ~ ~A..A.) ;--~ 
Huv..mı beyannamenmn, mumaileylıi.n 
1936 da Ruzvelte l<aro§ı namzet çıka-Oa • 
ğrnı gört«ip göstennediii baılııkmda 
muhtelif ookW nazar serdedilmekte· 
dir. 

·ı t!klidd ~ genel meclisi 
TEKIRDAG, (MiILiyet) - Vi

layetimiz genel meclisi vali Bay 
Ha,im lşcanm başkanlığı <ı.ltrnda 
935 yılı içtimamm ille celsesini 
aktetti. 

Alman ekonomi nazın, Almanyanın 
elronamisi bakımından evvel emirde hal
li Iazım gelen mühim meselenin Öpbaai , 

maddeler, yabancı borçlar ve döviz me
ııeleleri olduğunu söylemiştir. 

Vali V. H. lşcanın yarım sa· 
at süren (çalışmak, hem de dur· 
madan çahfII1alc devridir) mev • 
zulu söylevini müteakip b~kan 

vekili ve yazıcıların seçimine ge

çildi. 

Ayni zamanda Bay Şaht, devletin 
mali ihtiyaçlarını temin öçin-ı:ruflanılan 
tedbirlerden de b.dısetmiş, illin resmi 
zabıtta, onun bu husustaki beyanatı 
meskut geçilmiştir. 

Sovyetler ve Japonlar 
MOSKOVA, 24 (A.A.) - Matbu

at, Çin şark şimendiferiniıı aatılması 
uzak ıarkta bir ihtilaf mevzuunun or
tadan kaldırılması demek olduğunu 
bildirerek Sovyetler Birliği ile Japon
yanın ıamimi banş arzusunu kaydet • 
mekedir. 

Harici küçük haberler: 

:ı. Sofyadan gazetelere bildirildiğine 
göre, Bulgar bükÜfJ!eti Sofyada bir 
radyodi:füzyon ista.syonunmı İnşasını i .. 
hale elm'ştir. istasyon 1936 ilkbaha • 

1 rında faaliyete geçecektir. 
:ı. Dün, bütün ltalyada faşist mü · 

cadele te~!~hntn 16 mcı yıldönümi.i 
kutlulanmıştır. 

Ba~anlığa Malkaralı Bay Naz. 
mi ve yazıcılı.klara ditçi Bay Zey
nel ve Bay Cevdet ayrıldı. 

Çined her eve fekir tale
beye yemek veriyor 

ÇINE, (Milliyet) - Çine ilk o
kulalan esirgeme kurwnu 62 tale
beye her gün sıcak yemek vennek
te dir. Kurum bu yoksul ve kıimse
siz yavruları baştan 14a geydir
miştir. Yemek Çinenin hayır sever 
halkı tarafından her gün bir ev
den gönderilmektedir. Bu suretle 
çocuklara her gün iki üç türlü ve 
çok eyi yemekler veriJmesi temin 
olunmuştu~. 

L.r Ü maniayı dı:vireceğiz 
Dünkü nüshamızda Bay Musolini· 

nin Faıist alaylannm yıldönümü mÜ· 
nasebetile bir nutuk irad ettiğini yaz
mışhk. Ajans dün ltalyan Başvekilinin 
bu nutkunun bazı aksamını daha ver
r .. 1iştir. Bunu da aşağı koyuyoruz. 

ROMA, 24 {A.A.) - F&§ist alay
larının teşkilinin 16 ıncı ylidönümü 
münasebetile Duçe, Venedik &arayı .. 
nın balkonundan halka hitaben bir 
nutuk söylemi§ ve bu nutuk sürekli al 
kışlarla karşılanmıştır. Duçe şöyle de 
miştir: "Siya h gömlekliler, bu an, ita! 
yan tarihinde esasJı b ir andır ve bu 
itibarla müstakbel asırlar toırafmdan 
yadedilmeğe şayandır. Yalnız senede 
iki üç defa maziye gözlerim.izi ç ~v ir· 
mek icab ecder. Zira r uhumuzda bizi 
iatikbale doğru sevkeden bir k•ıvvet 
vardır. Mazide biz bir avuç inaa'!.'l idik, 
timdi büyük bir kütleyiz, fakat §Ura 
aını kaydetmek gerektir ki bu kiitle, 
o bir avuç insanın aynı cüret ve azim 
hisaini tafıyor •.. Bungükü hava gibi 
bulutlu ve kararsız olan ıiya&İ iklimde 
ltalya, bir ıükun manzaraaı arzediyor. 
Zira tlalya gerek ruh ve gerek silah 
itibariyle kuvvetlidir. Bütün lt'llydn 
milletİnP. ~ , ~ ..1,,...-~f'k İsterim ki, hiç 
bir hadise tlalyayı §atknı avlayamıya 
cak ve ltalyanın karşı koyaınayacağı 
biç bir hadise çıkam.ıyacakt<r. Birer 
hakikat olan bu şeyler, bize etrafa sü 
kfuı ile bakmamızı temin etmekte -
d:r. Bunu bir hakikat olarak kabul e
diniz ve bunu kendinize bir ailatı yapı 
ruz. Mukadderatın önümüze çıkara · 
cağı her türlü iıi becermeğe hazırız. E 
ğer icab ederse yolumuza çıkacak olan 
her türlü m8.niayı büyÜk bir cehd ile 
devireceğiz. Siyah gömlekliler mille
tinin taıımakta olduğu milyonlarca 
ıüngü, bizim Avrupa ıulhünü temin i· 
c:.,., vapcağmıız tefriki me&a.ide müza 
birimizdir. 

Faşist alaylarınnı teıekkülünün l 6 
mcı yıldönümünde Faşist ltalya İşte 
bu suretle arzıendam ediyor '' .......... ._ .......... 
1 k kooperatitin 
Kuru.doğu ye: 

Ortaklar kreoi kooperatHi 
ndstl çalışıyor? 

ORTAKLAR, (milliyet) -Ay
dın demiryolu üzerinde Sökeye 
kol veren Ortaklar istasyonu ev· 
velce istasyona yarım saat uzak
lıkta bulunan balatcıık köyünün 
adile anılm:lı. Bu isıtasyonun adı 
on senede bir çok kaza deği11ti. En 
son ortaklar oldu. Hakikaten bu 
şirin istaısyona bımdan da.ha elyek 
bir ad bulunamazdı. Çünkü, Tür
kiyenin ilik ve en çok muvaffak o
lan kooperatifi burada doğduğu 
gibi, on yıl önce dört dükkan, iki 
kahve ve bir istasyon yapısı bulu
nan ortaklar istuyonu bu gün Ay
dın incir kooperaıtıifinin himmetile 
çok :mamur bir kasabacık ol:n~ 
tur. 

Dün o:ııtaklar ziraat kredi koo· 
peratifini:n ydlıik toplantısı Aydın 
ziraat baınka.sı müdürü Muhterem 
Şunu da öncıeden yazayımki, o~ -
tıa!klar 70 numaralı zir:..i kredi ko
operatifi vilayetimiz çevreşindeki 
zirai kooperatifler içinde en çok 
ilerleyen üç ~atiftcn biridir. 
Bu kongrede okunan idare heyeti 
raporundan da anla.çılıyor. Koo
peratifin 257 ortağı vardır. 934 
yılın batında adi sermaye 20,413 
lira iken 935 b14mda 22,331 lira 
olm\1', bunun 15,219 lirası tahsil 
edilmi\l'lir. 934 seenesine 3075803 
lira ikrazat baıkiyesi devredilmiş, 
934 yılrnda 648355 lira tecil senet
lel'inden olmak üzre 26647,52 lira 
tahsil olunmu.ş ve bu yıl tahsilatı 
geçen yıldan 7436 lira artık ol
mUftur. 935 yılına devredilen ik
raz bakiyesi 2449390 liradır. 200 
ortak hüsnüniyetle borcunu gü-

münde ödememİl 40 ortak hakkında 
icrai muameleye başla.mnı,tırki, 

bunlar üzerinde 6,000 lira vardır. 
934 yılında 97912 lira masraf e
dilmit ve 184541 lira safi kar elde 
edilmiştir. 

Rapor.da bundan sonra 933 yılı 
inoir itinden bahı;olunuyordu. 
Sonradan epey gürültü yapılan it 
şudur. 933 ydınd·a incir çok düş
kün olduğundan kooperatife borç
lu ortaklar incirlerini lidare mec
lisine venınişler ve idare meclisi 
de bunları i,leterelı: bir kısmını e
yi fiatla satınıt ve hir kısmını sa
te.mıyaralk bir Rus tirketile bir 
motor, bir orak ma!kinasıi ve zim
at ayğrtlarile değişmit. Bu mıJci.. 
naların hemen satılarak parasının 
ortıaıklar hesabına !kooperatife ya,. 
tırılması isteniliyordu. Banka mü
dürü bu itin banka ımüfettitliğin
ce tedkiık edilmekte olduğunu 
söyledi. Kooperatif .nüdür, k€.lib 

BERLIN, 24 (A.A.) - Sir Con Saymon ve Bay Eden sat 
17,35 te buraya muvasalat etmişlerdir. 

BERLIN, 24 ( A.A.) - Sir Con Saymen Üe Bay Eden Tempel 
hofda t~yareden inince Bay Fon Nöyrat ile lngiliz büyiı"'k elçisi BaJ 
FiUps tarafından selamlanmışlarJ ır. . . 

Tayyare meydanında kalaııal ık bir halk hazır bulunmakta ıdı 
Bakanlar Fon Nöyratla birlikte lngiliz elçiliğine gitmişlerdir. Ba.' 
Filips bir çay vermiştir. Temasın bu çayda başladığı zanned'ilmekte· 
dir. il 

BERLIN, 24 ( A.A.) - Saat yirmiden sonra ve Fon Nöyrat ' 
diğer Alman ricali lngi.;z elçiliğin den ayrılışını müteakip, lngiliz ba· 
kanları Adlon oteline gitmişlerdir. 

Otelin r.a:lonunda toplanmış o lan lngiliz kolonisi /ngiliz bakanla· 
rını hararec~e alkışlamışlardır. 

B. Lava 1- 'ın Moskova seyahati 
PARIS, 24 ( A.A.) - Bay Lav al Moskova seyahatinin tarihini b' 

kanlar meclisinin 26 mart tarihli toplantısındla bildirecektir. Bay L~ 
valin 11 nisandaki Straze konferansından evvel mi, yoksa 15 nisiznıla 
ki uluslar dP-rneği konseyinden sonra mı gideceği henüz belli değil 
dir. 

Konseyden sonra giderse belki seyahat tarihi biraz uzak olacakk. 
fakat bu suretle Fransız . Sovyet görüşmelerine daha geniş bir ul? •. 
hazır"knmış olacaktır. Buna mukabil gelecek hafta hareket edebild!I' 
takdirde, temas ve esasları tesbit edilmiş olmakla beraber, metni f'!" 
diye kadar hazırlanmamış olan d'oğu misakı hakkında kerrdilerıle 
mutabık kalmak imkiinı hasıl olacaktır. 

Fransızlar Madagaskar adasını 
ltaluanlara satmak istiyorlarmış 

LONDRA, 24 ( A.A.) - Alman istihbarat bürosundan bildiriı'i· 
yor: 

Sunday Ekspres gazetesine g~ re, Fransa, Fransız - ltalyan anlaş· 
ması çerçevesi dahilinde, Madagaskar adasını 75 milyon /ngiliz lirlll1 

mukabilinde ltalyaya terketmeğe amade bulunmaktadır. 

Ticaret odaları konqresi 
ANKARA, 24 (Telefonla) - 26 mart salı günü burada toplana· 

cak ticaret odaları kongresine İştirak edecek murahhaslar ge.~neğe 
başlamışlardır. 

Kadırı esirgeme kurumu heyeti . 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Karl!ın Esirgeme Kurumu umıırrt 1 

heyeti bugün Çocuk Esirgeme Kurumu salonunda toplanmıştır. 
Umumi heyet bir yıllık çalışma raporunu tetkik ve kabul ettikten 

sonra, başkanlığa Bayan Nakiye, ikinci başkanlığa Bayan Fazilet Sii· 
mer, katipliklere Bayan Şadiye Muhittin ve doktor Bayan Fatmayı 
seçmiştir. 

Kama.l Atatürk'le 
Arabistan Kralı 
Arasında telgraf 

ANKARA, 23 (A.A.) - Arabistan 
KTalı lbnissuud Hazretlerile Veliaht 
Hazretlerine yapılan auikas~ münasebe · 
tile Reisicurnburwnuz Atatürk'ün gön
derdikleti telyazısı ve karşılığı aıağıda
dır: 
Suudi Arabistan Kralı başmetlC. Abdül-

aziz Ibnissuud Hazretleri 
MEKKE 

Zatı §8haneniz ve ve!Oaht Hazretleıi
ne kar§ı yapılan auikaatıten kurtulduğu
nuzu büyük memnuniyetle haber aldım. 
ıBu münasebetle gerek zatı ıahanelerinin 
ve ı;erek vel!iaht Hazretlerinin -det ve 
sağlık iı;iııde daha uzun Yll§amalarını 
yÜrekten dilerim. 

Kamfil ATA TURK 
Kama! Atatürk Hazretleri 

TiWkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Suikaatten kurtulmamız dolayısile vaki 
ola" teb.-'kiih de..,Jetlerine teşekkür eder 

-det ve niabmızaı devaımm tıe-

ABDULAZ!Z 

ve avuıkatmm banlka tarafından 
tayin ve azli hakkında ruznameye 
banka ta.rafından koydurulan 
b~r madde <laha vanlı. Kredi koo
peratifine borçlu olan ıbir ortak 
borcımu vermez ve icraya müra
caat olunarak tahsıil olunursa bu 
ortağ n ,şennaye ve mecburu tasar
rufu ihtiyat sermayeye nakledil
mekte ve gayrı menkulüne baş vu
rulmırlcta bir feY elde edilmezse 
ortaklarından alnı.maktadır. Ger
çi bu kanuıı hükmüdür. Fakat bu
nun değiştirilmesi, bu gibi ortak
ların borçlarının sermaye ve mec
buri tasarrufundan tahsil edilerek 
alınması çok yerinde olacağı iste
nildi ve dilek olarak me11ke:ı;e bil
dirilmesi karalaştırıldı. Bu cihetin 
banka merkezince deddcltate alr
naralk yeni ~kaca yasaya bunun 
için madde koydurulması çok isa
betli ve yerinde olacalı:tır. 

Yeni idare heyetine Hasan Tal· 
ha, Ö. Halil lıbrahim, Reşat küçük 
Ali, Şükrii ve Halil lbrahim Mus
tafa, müraıkipliklere de Dr. Sabri: 
Rasını ve bank memurlarından 
Faik .eçilerek kongreye son veril
di. 

Bu heyette eski heyetten kimse 
yoktur, çoık ·dilenzki bu arkadaş· 
lar da eskileri gibi ı,Ierıini candan 
benimsesıiınler ve çok iyi yürüyen 
bu müesseseyi hızla yürütsünler. 

Donanma ve muavııı 
g~miler müstahdemleri 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Milli 

Müdafaa Bakanlığı 659 aayılı kanun " 
dan sonra teşkil edilen donanma ve 
muavin gemiler müstahdemlerine taa 
miye verilmesi hakkında mezkıir ka· 
nuna müzeyyel bir kanun projesi ha ' 
zırlamıştır. 

Mahalle mümesilleri 
hakkında bir tsmim 

ANKARA, 24 (Telefonla} - Jçerı 
işler Bakanlığı valiliklere bir taıı>İ"' 
yapmıştır. Bakanlık bu tamiıninclel 
mahalle mümeıaillerinin daiıni olefl~ 
vazifedar ktlındıldan ve muhtarlılı 
teşkilatından daha geniı bir kurııı" 
halinde çalııtmldığı yapılan tetkilcJP.~· 
tan anlqılmışt<r. Bu tekilde daimi lıP 
teşkilat halinde mümeaail bulundurıı1• 
muı kanun ruhuna uygun dö~.,....,.~1 

tir,, demektedir. 

Diyap ağa öldü . 
ELAZIZ, (Milliyet) - Eski D.,....oı 

.aylavı Diyap ağa Çemifgezek kazel"" 
Ekirek köyünde öhnüıtiir. 

Ankara Ziraat Euıtitüsii 
talebeleri Adanada ... 

ADANA, 24 (A.A.) - Ankara ~ 
aek ziraat enstitüıünden on •ekiz ~ 
ıült bir talebe grupu ba1lannda profe · 
Eesör Bay Mancez ve baı aaiıtan IJS) 

Ihsan Nurullah olduğu halde ~ 
gelmişlerdir. . 

Komrklarmnz dün :ııiraat meıael>"' 
tohum ıslah istasyonunu, fabrikaları ' 
şarımızm görülınefe değer y ... ı.,..ıni g< 
miş:ler ve bu sabah MerJ<in<ı gi~ 
dir. 1 

Bu akşam prıınıza dönmel_!!i ,:.e 
gün daha kalmaları wnuluyor. 

Yeni bir köy mektebi 
h 

"' 
ADANA, 24 (A.A.) - Cey an il 

zasmm Rlfative köyünde yeıııi bir ıl 
mektebin temel atma merasimi yaP 
mıştri'. 

Adanada taze badelll 
ADANA, 24 (A.A.) - Birla>Ç g 

dür havalar diiz-elmit yağmurlar ":, 
muıtur. Şimdi ılı',ı; bir ilkbahar ha 
"7ardır • 

Bağlarda üzüm kütükleri yaP"' 
'dönmüş ve mevaimin ilk meyvası .,. 
!an taze badem çıkmııtır. 

Adana ihtisas 
nahkemesinde 

ADANA, 24 IA.A-) - 9~ bai 
gıcrndan bugüne kadar ıarnn ih 
mabk, meW... 403 dava ~mittir· t 

101 tan- btilane bağlamtU1 .e 
auçlu hakkında tevkif kararı verılıo'! 

• ııir 



ft;Ks~ 
Gazeteciler ve 
Sinemacılar 

Batı ülkelerinde sinema ve tİ· 
l'atroların hatta bütün temaşa yer
lerinin gazetecilere kapıları açık
br. Bizde i6e bu if bir takım res· 
illi ve hususi kayıtlara bağlanmış
tır. 

Her şeyden evvel bedava si • 
nema seyreden gazetecilerden 
illa/iye vergi alır. Ned>en alır diye 
•ormamalı. Çünkü maliyenin ku
ruluşu vergi almak içindir. Halbu
ki bu verginin adı istihlak vergi • 
•İdir. Para vermiyen adama istih· 
lcik ediyor""" diyebilir miyiz?. 
Diyemeyiz , ama parayı da verİ· 
tiz ve ifin Jaha tuhafı bu vergi 
fazeteciferden sinemalarda tahsil. 
•lunur, belediye tiyatrolarında 
tahsil edilmez ve bir kuım seyir • 
tilerden de hiç bir yerde alınmaz. 
rıaten ainema ve tiyatro kapısı 
"Yrı bir alemdir. Pek önünde dur· 
lttaya gelmez.) 

Zaten tahsili tam bir kanun 
ltııvveti gö~eremez. Kanunda bir 
leyir yerine bedaııa girenlerden 
Vergi alınacağı yazılı değildir. Bu, 
~İn resmi taralı. Gazetecilerin si
ltemaya girebilmesi için bir takım 
hususi güçlükler de vardır. Bir i
ki tanesi müstesna bütün sinema· 
lar gazetecileri kalabalık, müşte -
tiai çok zamanlarda kabul etmez
ler ve bunu kartların üstlerine de 
Jiazmıılardır. Bu harekede gcıze • 
fecilerin bir nevl (artık yiyici) ha· 
li aldığını bilmem sezebildiniz 
itti?. 

Daha sonra bir gazeteci bir si
llemaya haftada ancak bir d 'ela 
tiıler. Hıırptekl ekmek alanların 
ltııllandıkları puslalara okkalıklar 
~İ:z;ildiği fibi ıazeteci kartının çe· 
lleçevre d8rt kenarındaki halta 
lorihferi de her girişte • çizi.lir. 
r a ki, ıörılüğii filmi bir kere da
ha görmesin diye (halbuki hele 
'" son ayda gösterilen filmler bir 
ılefcı bile güç görülmektedir.) 

Derken, seyredilebilecek bir 
film geldi mi, ainemacının gözü a
Nır, gazeteci kartları sinirine do
lıtınmaya başlar. Bir taraftan bir 
f Gala) gecesi iUin eder ve o gece 
irin sinemanın yollarına kadar İs· 
kemleler dizerken diğer taraftan 
l.ir iliinla gazetecileri bir sabah 
llıatinesine çağınr. Saat onda ve
rilen bu matineye gidenler bulu • 
lllır ama ifini bırakıp hakiki ga
ıeteciler gitmez ve böylelikle ya • 
IQh aavulduktan sol'lra o fifmıle 
ltıatbuat kartı kabul edilmez, ki • 
felerdeki kokanalar "matineye ge· 
leydinfa,, diye gazetecileri savar • 
lar. Ters yüzü dönersiniz. Bir ka
l>ahatli, ya beceriksiz bir anafor. 
~gibi. 

Sinema ve tiyatroların gazete· 
cilere böyle bedava yer verişleri 
~ir (lutul) iıe buna matbuatın te
llezzül etmemesi lazımdır. Amma 
ltimsenin kimseye bir top:u iğneyi 
İvıuu: vermediği bu devirde bi
~İm tema,cıcılardan böyle bir (lii· 
'"I) beklemek biraz (bön) lük 
ol.,r. Gazeteci dünyanı.n her yerin
~e her şeyde olduğu gibi te"!aış'! 
1flerinde halkın pişdarıdır. Fılmı, 
'-eri görür, halka dcı onun hakiki 
lııymetini söyler. Acaba bizim 
llıatbuat bunu yapıyor mu? •• 

lıte maalesef zayıl noktamız 
'1.radadır. Eğer biz gördüğümüz 
tıerleri, sinemacının altına girdiği 
~iki binlerce liralık yüke açımı
hırak olduğu gibi halka anlatsa İ
dik, bı:günkü istiskale uğramaz, 
&aşta taşınırdık. 

Onun içindir ki; ben bu hare· 
ketlerde sinemacıları haklı bulu • 
>ıorum. Y alnu: haksız bulduğum 
~zim matbuat cemiyetidir. 

Gazetecilerin sinemalara her İs· 
'erliği zaman girebilmesi lazım 
lleleceğini iı':l ırfüfünecek olan o 
olduğu halde, gazetecilerin bayram 
'IQmcızına gider gibi saat onda bir 
lilm görmeye çağınldığını ve 
<>rıdan soma da ellerindeki kart-
1,ırın geçmez olduğunu, üiinlarda 
rlq okumuyor mu? 

B.FELEK 
--~~---~-o·~~----~· 

Matbuat kongresi 
~ Yakıncı.. Ankarada Türkiye ma~~u.at 

1 
Ongres.i toplanacaktll'. Matbuat mudur• 
~tu nıznameyi hazıtlamaktadıı·. 

l"urlciyede umum matbuat birliği ya
lıılacak, gazeteciler için tekaüt sandığı 
"'1ılacaktır. 
ltuzmımede gauteciliği alakadar e-
mühı.m meoeleler vardır. Kongre • 

~ evvel Ankara, htanbul, lzmir, Ada· 
~ mM.buat münt 0 plerin0n fikirlel'i 
ı,,,.ıılacak ve bu müııasebetle toplantılar 
'ta.paJacaktır. 
.. 11'1anbuldaki toplantıl,...da Bay S~drı 
'l.ltl<'ID bulunacaktır. 
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MAHKEMJ::.LERDE 

Kasa hırsız , arı 
Yakalandı 

--·-
Hırsız'. ar yakalandı ve 

Adliyeye verildi 
Bundan 15 . 20 gün evvel bir gece 

Gala tnda Mihal oğlu Yaniye ait tütün
cü dükkanının kilitleri kırılarak içeri 
girilm i ş, demir kasa kırlmıı, fakat için
de birtey olmadığ• için para alınama· 
mııtn•. 

Kasa hırsızlığı polisin pek fazla e· 
hernıniyet verdiği ııuçJa~a'l't birisidir. 
Teıebbüa mahiyetinde de kalsa polis 
cür' etkarlan yakalamadan rahat ede 
mez. Sonra bu iulaa hınızlığından b14 
ka buna benzer bir ikinci vak'a da po 
lisi cür'etk&rlar üzerinde daha fazla 
takibat yapmaya sevkebniştir. Bey -
oğlunda Kalyoncu kulluğunda lgpiro 
oğlu Mihale ait koperatif mağazası 
da bir ırece açılını§, dükkana gVilmiı 
ve dükkan kasasından 197 lira p.ırı. · 
çalımnıttır. Polis bu vak'anın failleri
ni yakalamkta gecikmemit, amansız 
bir takipten sonra her iki vak'anın da 
faillerini bulmuıtur. Bunlar Mehmet 
oğlu Osman, lsmail, Abdülkerim ad • 
lı 3 kitidir. Oçü de suçlarını itiraf el· 
mitler ve dün Adliyeye verilmitlerdir. 
Sulh hakimi haklarında tevkif karan 
vermiştir. 

Bir hırsız tutu:du 
Kürt Mehmet adlı bir adam evvel

ki ıece Mehmetpaşa yokuşundan ge • 
çerken bekçiler kendisinden ıüphelen 
mitler ve durdurmak istemiılerdir. 
Mehmet durmayınca silah atmışlar, 
korkubnutlar ve nihayet durdurup Ü • 
zerini aramıılar ve o zaman birçok 
maymuncuk ile kapı kırmaya ve aç • 
maya mahsus alet, bıçak, jilet bulmuş 
!ardır. Hırsız olduğu anlı•ıılan Meh
met karakola a-ötürülmüı, orada da 
Klod Farer caddesinde Ahmedin e • 
vinden hıraızlık yaptığı anlatılmış, Ad 
)iyeye verilmiştir. Kürt Mehmet tevkif 
edilmiştir. 

Fişe n kler Le ı rtilecıık 
Şile yolunda basmacı Sabatay ve 

Akif adında iki adam öldüriilmüş, ya
pılan tahkikat neticesinde b.ı adamla· 
rın Şakir, Ali. Şefik, Sefer, Rüttü adlı 
bet kiti tarafından öldürüldüğü aanıl
mı§, bunlar Ağır ceza mahkemea.ine 
verihnitti. Fakat haklanndaki delil • 
ler pek zayıf olduğu için mahkeme 
bunlar hakkındaki tevkif kararını kal 
dırmıı ve duru,,malanna, aerbeıt ol • 
duklarr halde devama baılanuştı. Bu 
durutmaya dün de devam edilıniıtir. 
Dünkü duruımada cürüm aletlerinin 
kaybolduğuna dafr gelen tezkereler 
okunmu§, mahkeme Şileye yenjden tez 
kere yazılarak Sabatayın kanSI tara
fından suçun işlendiği yerde bulunup 
jandarmaya verilen fişenklerin getir
tilmesi için baıka güne bırakılmıştır. 

Kasabın i<&tili mahkemede 
Pendikte kasaplık rekabeti yÜzÜn· 

den aralarında çıkan bir kavgadan ka 
sap Haci Osmanı öldüren ve kayyu • 
n1u yaralayan kaaap Saminin duru§lllla 
•ına dün devanı edilmit, durutma bir 
istinabe ~ahidinin ifadesi alınmaaı için 
batka güne bırakılmııtır. 

Faizcivi öldüren arnıvud 
Faizci Menle§ Kasaviyi öldürmek

ten suçlu Arnavut Menteşin duruıpna-
11 dün Ağır cezada bitirlmi§tir. Dün
kü duruşmada müdafaa avukatı bazı 
itirazlar serdederek Zihninin yaşının 
yanlışlığında ısrar etm.iı jse de mah -
kemede yaş işinin muaemlesi ;k:nal e· 
dildiği anlaşılmışln'. Durufma iddia 
makamının evrakı mütalea ederek id
diasını yapması için başka güne bıra
kdmıflıl'. 

K z kırdeş:ni b!çakla 
tah~it eden adam 

Unkapanında kızkardeıi Hikme • 
tin zorla evine girmek ve onu bıçakla 
tehdit etmetken suçlu Mustafanın du
nıımasına dün devam edilmit, Musta
fanın suçu sabit olmu§ ve 6 ay hapııe 
konulmasına, fakat tecavüz ettiği ev 
kız kardeıinin evi olduğu için cezası
nın tecil olunmasına karar verilmiştir. 

Bal; ası mı öldUrrnUş? 
Kumkapıda karısı Melahati öldür

mekten suçlu Tespihçi lsmailin duru§ 
nıaarna dün ağır cezada devam edil • 
mittir. Dünkü mahkemede şahit ola • 
r~k lamailin ve Melahatin çocukları 
dinlenilmittir. Bunlar ilk ifadelerini 
değittirmit bulunmaktadırlar. Mahke 
mede Melahatin, lımail tarafından öl
dürülmediğini, bir bap.ası tarafmdan 
öldürüldüğünü söylemıitlerdir. Duruş
ma suçludan müaadere edilen bıça • 
ğın Tıbbı Adli müeaseaesine gönderile 
r ~ - Melahatin muayene raporunda zik 
redi]en ve ölümü intaç eden yaraların 
bu bıçakla açılıp açılmadığının tayin 
edilmesi için başka güne bırakılmıthr. 

K.vırcık Mıryamın 
muhakemesi bitti 

Bir müdedttenberi Sekizinci ihtisas 
mahkemesinde duruımalan yapılan kı 
vırcık Mayram ve arkadatlarınrn aon 
ılurutma11 dün yapılarak karar veril· 
miıtlr. Şimdiye kadar dinlenen tahid
lerin ıahadetlerinden ve maznunların 
ifadelerinden Maryamın oğlu Artinin 
ve diğer suçlulardan Fahriye nam 
diğer (Şükran) m ve Makbulenin suç 
ları ıabit olmuı, Mürvet ismindeki suç 
)unun Adli Tıp raporu ile eroin mÜp· 
telaaı olduğu anlatılmıştır. Bundan do 
layı Artin il., Fahriye on birer ay, Mak 
bule ite 14 ay hapse ..,.· her biri 200 
lira para ce:zaaına mahküm edilmiı· 

1 

j 
Bu resmin izahatını polis haberlerimizde okuyacksınız. Bir kuyucu 
kazdığı kuyuya düştü, itfaiye enkazı kaldırıp onu kurtarmaya çcı1ıştı. 

Resmimiz onu gösteriyor 

Ticaret odaları 
Kongresi 

Kongren;n ruznamesi 
hazırlandı, toplantı 

ne vakıt? 
Ti<:aret Odalan kongresi içıin hazırlık· 

lara batlamlmıştır. Tebliğ edilen nızna
mede belli ba~ı olarak fU meoeleler bu
lunmaktadır: 

1 - ihracat mallarımızm uluslar ara· 
sı piyasalarda rekabetini ve muvaffakı
yetini temin edecek amilleıin tetkiki, hü
kfunetin ve tüccarın de:ruMe edeceği va
zifeler. 2 - Jhracat mallaruruzın stan· 
dardizasyonu, takip olunacak sD"3. ve 
metot, Odalara ve tüccara düıen va:t.ife
ler. 3 - Memleket iç.inde ve dışındaki 
sergi ve panayırlara Ôftİrik açin bir ko-

• mite te§kilônin faydalı olup ohnıyacağı, 
4 - Denizaltı servetlerimizden İslimde 

·imkanları meselesi. 
Umwni kongreye iştirak edecdı: aza

lara, kongre ruznamesi:ne temas eden me
seleleı- hakkında temsil ettikleri vilaye
tin noktainazar ve temenniyatını rapor 
halinde ıe;bit edeceklerdir. 811 rapor • 
lar kongre tarihinden en ata!!• on gün 
cv~:t~l Ticaret Odaları umum7 karipliji
ne gönderilmiş olacaktır. Şehnmiz Tica
ret Odası da bu hususta hazırlıklara baş· 
lamııtır. 

~------···~------

Yunan zabitleri 
--o--

Aiie:erin, get;rmek için 
müsaade istediler 

Cuma günü Çanakkaleden şehrimize 
gelen on üç Yunan zabitin dt:n onunun 
muhtelif ev ve p.ons.iyontara yerle~lık
leri ve üçünün de Emperiyal otelinde 
kaldıkları yazılmışlı. General Anagnas
topulos, miralay Vlahos ve n.ülihiııı De
Jegramatakis'ten ibaret bı..•Junan bu üç 
zabit te dan oteli terkedeo·ek panoı) ona 
yerleşmİ§lerdir. 

Yunanlı zabitle.-in sivil gezmeleri l.ı.i
kfunetıiınizce eınred.ildiği cihetle zabit· 
)erin hepsi dün rıesmj elbise:tcrjni çıkar
mı;lar ve derhal tedarik etlikleri sivil 
elbıseleri giymişlerdir. Diğer taraftan 
bunlar Atinada bulunan a:ileforini bura
ya getirmek için hükümetimizdcn tnüsa
ade iatemi§lerdll-. 

--·--
Şehir Tiyatrosu turneye 

çı ... ıyor 
Şehir Tiyatrosu artistlerinden mürek

kep bir heyet, Aııedoluda temsiller ver
mek üzere nisanda seyahate çıkacaktır. 

Heyet Bayan Neyyire Neyyir, Bedia, 
Cahide, Semiha, Şevlcie ve Nebahetle 
Bay Behzat, Galip, Hazrm, Vasfi Rıza, 
Muammer1 Mahmut, Talat, Sami, Sait 
ve Kemal Riiattan mürekkeptir. 

Konyadan başlanarak Adana, Mersin, 
Kayseri., AnkaTa, Eskişehir, Afyon ve 
lzmire gidilec<k ve turne iki ay süre
cektir. 

Anadoluda, Şehir Tiyatrosu repertuva
rından Müfett.ış, Unutulan adam, Cü -
rüm ve Ceza, Pazarten Perıembe, Ma • 
dam San Jen ile henüz burada oynan • 
mamış olan Yalancılar, Ka.Pf hoca ve 
Müsahipzaöenin Balaban piyesleri tem· 
sil edi lecclrtir. 

Şehir opereti, Atinaya davet ediJmit. 
tir. Anadolu tunıe.mden sonra operet 
rırtistlııi Yunanistana gideTek tıi~ tem 
ail vereceklerdir. 

Şile köyıü.eri kömür 
yap.ıcaklar 

Şile köylüleri, kömür yapmak ;çin or
mandan ağaç kesme imi verihnemesin

den, vaktın da ırecikmekte olduğundan 
şikayet etınişlerdi. Vilayet, bu işi esaslı 
surette tetkik etmiı, Onnan Umum Mü
dürü Bay Fahri de Ş leye giderek ye -
rinde vaziyeti gözden geçİnnİJtİ.-. 

Köylülere ormandan ağaç ke$;)ecek 
yer gö .. tErilmiı ve 12lln de verilerek iş 
halledilmi§tir. 

!erdir. Eroin müptelası olan Mürüvet 
le Y etilköy §ifahanesinde tedavi etti
rilecektir. Geri kalan suçlulardan 
Maryam, Sadiye, Cemile, Mualli., Se· 
vİm ve Feridenin de hiç bir suçları ol
madığı anlatıldığından hepsinin bera• 
etine karar verilmittir. 

Tiinel için 
Yeni bina 

--o-

Şirketin Karaköyde yap
tıracağı binanın planı 

Veka1ete gönderi'dı 
Tünel Şirlretillin mukavelesi muchin

ce tünelin Galata metbalinde üç katlı 
kagir bir bina yaptırmağa mecbur bulun· 
duğu cihetle mezkur mahalde sondaj a
meliyesi yapı'..1>ıakta olduğu yazılınıştı. 

Aklığunız malfımata göre bu it tama
men ikmal edilmiş ve plan da hazırlana. 
rak imtiyazlı şirketler BaşmüfettişI;ğine 
verilmiıtir. Ba§müfett:iş.ük plam tetkik 
etmiş ve tasdik edilmel< üzere dün Ba
yındırlık Bakanlığına göndermiştir. Bir 
ay zarfında malzeme tedarik edilerek in
faata başlanacak ve yeni bina önümüz. 
deki kış batlangıcma kadar ilanal edil
mİf olacaktır . 

MAARiFTE 

Muallimlerin 
Kıdem zamları 

Mualiim'.er Birliği bugün 
yıl ık kongres.nı yap1yor 

lstanbul Muallimleı BiTliği bugün .,.. 
at 16 da HalkeTinde yıllık kongrelerini 
akdedeceklerdir. Bu kongrede ydlık it
ler konuşulmakla beraber, müfettiılmn 
ve bafl!liifetıiılerin kıdem zamları me
selesi de mevzuulıahsolacalctır. 

Huku, talebesi için 
Hukuk Fakülteoi üçüncü smıf talebe

,:r..:.n hukuk felsefesi deninde zorluk 
çektikleri nazarı dikkatıe alınarak, t..Je
ben.in maliimatmı ge~letınek içUı, bir 
kurs açılmasına karar verihnİ§tıİ.r. Salı ve 
çarıamba giinleııi, fakültede felsefi ub
lahlar, felaefi nazari)"'ler hakkında Me
nemenli Etem ve doçent Yavuz taTafın
dan ders1er ver.ilecektir. 

Bu kun ihtiyaridir. 
- -----<o-------

SPOR 

Yugoslavya 
Milli takımı 
İ e maç 

--o--

Nisan ayı içinde İstan
bulda karıılaşacaıdar 
Türkiye milli takımı ile Yugoslavya 

uıilli takımının karıılaşmaaı ;çin yapılan 
te§ebbüsler neticelenmiştir. Huna göre 
Yugoslavya milli takımı nüıan içinde 
lstanbula gelecek ve Türkiye milli taJa. 
mı ile !.arıılatacaktır. 

Feclenuyon maçların yerini ve günü
nü Yuıroshavya milli takım idare nıiai 
ile müzakereden •onra tesibt edecektir. 

Fener-Ateş·· Vıy.ını karşııaşıyor 
Fenerbahçe ve Güneı kulüplen Viya. 

na birinci profesyonel liki dördüncüsü 
olan Liebert.s takımı ile üç maç yapma
ğa karar Yennİ§ ve tek.nı b1tuıbula da
vel etmiJtö. 

Kulüiıun murahhası lstanbula gehnİ§, 
F enert>ahçe ve uuneı kulüpleri murah
baslariıe görJşerek anlaımıt ve maçın 
tar.hini teamt etnnştir. 

Maçlar 12, 14 ve 19 nioanda yapıla • 
caktır. 

lt•.ya sı ır.ı k .. rşı 2 i.e gaıip 
VIY ANA, (Hususı muhabirimizden) • 

Bütün dunyaca beklenilen Avusturya • 
Jtalya milli takımıar.nın maçı bugi.ın mu 
azzam b.r kalabalık önünde yapıldJ. 

ilk devre büyük bir heyecan içinde 
geçti. Bütün devre esnasında Avu.ıur • 
yalılarm ve 1 talyanlaı'ln büıiin gayret -
!erine rağmen hiçbir gol atıhnadr ve bi
rinci devre O - O neticelendi. Maamafih 
ltalyanların kuvvetli olduğu görülüyor
du. ikinci devre bafladılctan beı dalcika 
sonra 1 ta.lya merke-z mul:ıacimi Piyola 
giizel bir oyunla ilk golü attı ve Avuı · 
turyalıları faşıl'ltı. 37 nci dakikada gene 
Piyola Avusturya kaleoine ik!nci golü de 
attı. Büyük heyecan içinde devam eden 
bu maçı 11fıra karşı iki gol ile ltalyan 
{akımı kazandı. . 

POLiSTE 

Bir adam 
Çöküntü altında 
Kuyucu enkaz altından 
sağ mı, ölü mü çıkacak? 

Dün Akoarayda Çakırağa mahallesin
de Külhan sokağında Bay Abmedin e
vinde bir facia olmu~, bir adam çöküntü 
altında ka!mrtbr. 

Bay Ahmet e\indeki kuyuyu temiz
leımek için iki kuyucu çağırmııtır. Bu 
kuyuculardan Mehmet kuyunun içinde, 
arkadaşı dışında çalı§ırken kuyu birden
bire çökmüş, içerideki kuyucu Mehmet 
enkaz altında kalmıftır. Enkaz kaldırı
lamıyacak kadar çoktur. itfaiye miıfre· 
zesi enkazı kaldınnağa çalışmaktadır. 

Enkaz altında kalan kuyucunun sağ 
olarak çıkmıyacağı muhakkak adde<!il
mektedir. Sağ çıkarsa bu, bir muciıc o
lacaktır. 

Bir çocuğu yaraladı 
Evvelki ak§atn Cağaloğlunda bir ya

ralama hadisesi olmuş, Mehmet ismir.de 
bir adam Mithat adlı bir genç çocuğu 
ehemmiyetli aurette yaralamıştır. Y i\rala
ma hadisesinin sebebi: Mithat Mehme· 
din odasma her gidi!>nde bir eşya par
çası çalannı§, Mehmet bunun fark.ına 
V....,,,f ve evvelki ırece Mithata rast • 
geldigı zaman ça.ıdıgı eşyaların iadesini 
istemiş, Mithat ta kafa tutunca kızmış 
ve onu yara1amı§lır. Mehmet dün adli .. 
yeye vtrilmift:İr. 
~~~~~~~o--~-~-~ 

Possidon vapuru 
ı;erbest bırakılacak 

Llmanmuzda alıkonulan Poıısidon va
purunun serbest bırakılması ve hareke
tine müsaade edilmesi için Y Wlall hü
kiimetince şehrimizdeki Yunan konso • 
]os,hanesine emir verilmiştir. 

Gemnin ancak yüzde 30 hissesi Bayan 
Kiryako Venizelosa ait olduğu için bu 
hissenwn satılmak suretile ayrılacağı an· 
!aşılmaktadır. Gemi, !.imanımızdan doğ
ruca P:iıreye gidecektir. 

Possidon'un hareketi için dün ak§llm ı 
geç vakte kadar Ankaradan tehrimizdek.i 
alakaa •. u·.ı.ara hiçh..Y ı..abmat geJmerruşbr. 

Emrin bugün tehliğ ediJeceği ve gemıi
nin derhal serbest bırakılacağı muhak
kak sayılmaktadır. 

Suriye fevkalade komiseri 
bu saLa.ı geliyor 

Fransanın Suriye fevkalade komiseri 
Bay Martel, bu sabahki ekspresle Pa • 
ri.sten şehrimize gelecek ve ak§alll tre. 
nile Ankaraya gidecektir. 

Bay Martel, utasyonda Vali ve bele
diye reia.i Bay Muhiddm U stündağ ile 
Emniyet müdürü Bay Fehmi Vural tara• 
fından karfılanacak, otomobil tle Pera· 
palasa gideceı.tir. Bay Martel, bir müd
det istirahatten aonını. valiyi. :<iyattt ede
cek, vali de ziyaretini iade ..deceklir. 

Suriye fevkalade komiserinin öğleden 
aonra şehir ılahöl;nde b'r gezinti yapması 
muhtemeldir. 

Feriha Tevfik yaşının 
küçültülmesini istiycr 

Türkiyenİn ilk güzellik ı.n.tiçesi, 
--L' r opCTe!i ertiıtlerinden Bayan Fe

r:ı.a Tevfik dün 
betinci hukuk mah
kemesinde yaşının 
küçültülmesini is • 
teuıi~tir. 

Bayan Feriha Tev
filc nüfus cüzda • 
nına göre ,23 ya· 
şmcladır. Fakat ken
diu hu kaydın 
yanlı§ olduğunu ve 
20 •aşında hulun • 
dugunu iddia e~ -
mekte, bunu i.ahat 
edcceğôıri bildir • 

Feriha Tevfik mektedir. 
• Mahkeme niifus kü

tüğündeki kaydın çıkanlınası için baf
ın. güne bırakılmııtır. 

· ı __ t<_u_"_s_· __ A __ I 
(lı Bankaaından alınan cetveldir) 

23 MART 935 
AKŞAM FiYATLARI 

ISTIKRA7.L\R 1 TAHViLAT 
Jstikra:ıı dahili 97,25 
1933 Er• .tlU 99 RıhbQI 10.71 
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., ııt 1t·~SH .:M t.ahvili 111 so,so 

it Bankası Nama 10 ı Reji lr.ıapoA•U 2,25 
,. ., Hamiline 10,15 Telefon 14 
.. ,, Mü .. ıiı 991 Terkoa 17,-
1 urkıve Cumlnı- Cimento 13,10 
riyet Bankası 64.50 ittihat dey. 8,50 
Tram.,ay 29)i0 Şark de7. 0.95 
Anadolu hisse 25,80 Ralya 1,15 
Şir . liayrİy• 16 Şark nt. ecn; ... 65 

ÇEK FiYATLA/ti 
Fransız F. 12.06 Prai J9,0l SO 
Londra 601~5 Belırat 25,09 
Mili.no 9,61,75 MoskoYa 10,90,!jO 
Nüyork 79,5~ Berlin 1,98 
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Z ral ıeform 
Geçen giinii Toprak bayramı mii

nasebeıile ya:ulığımu; bir yazıda /,al
yonın, Almanyanın küçük zürraı ve 
küçük ara:<i sahiplerini fazlalaşhr -
mak, bu nırelle birrok yurdd~laro iı 
bulmak için büyük ara:<iyi nan/ taksi• 
me mecbur tuttuğunu izah etmişti k. 
Bu politika harb sonunda hemen b..i· 
tün merkezi ile farki Allrupa delllet
leri tarafından, tatbik edilmiştir. Bun· 
lann arasında Tuna dellletleri, Polon• 
ya, birçok Balkan ue Baltık dellletleri 
llardır. 

Görülüyor ki bu zirai reform hemen 
bütün Allrupada giinden güne umami
le§mektedir. Yalnız Fransanın, Hol • 
landanın, Skandinao memleketlerinin 
ile Belçikanın bu yola sapmamalan • 
nın sebebi, esasen buralarda anuinU. 
küçük parçalara a;yrılmq olması ile 
merJC:Ud kanunların bir ıuırdanberi 
merke.zilef1J1.efe m&ni olarak, taksime 
yardım ettn#!ıidir. 

Şura'ıııı katiyetle ısöylenebilir ki umu
mi harbin en mühim ekonomik neti ... 
celerinden biri de biiyük arazinin ulalı 
parçalara aynlmaındır. Bunun şebebi 
de fÜphesiz. dünyayı _,..,n ekonomik 
ııloıntının aren.an, ile bazı memleket
lerin leokalride sanayile§m&idir ç;n,. 
kü birçok kimseler sanayi hayatına 
atıldıktan sonra ekonomik km dola· 
yısile ısonradan iııiz; kalmağa mah • 
kum olmu§lardır. l,ıe hükumetler bu 
iısizliğin önü..., geçmek için en birin· 
ci çareyi z.iraate dönmekte bulmu§lar,' 
oe derhal büyük araziyi taksime b"f· 
lamışlardır. Çünkü toprağı olan bir 
sanayi amelesi nihayet İfsiz de kalsa, 
buradan, ailesinin ue kendisinin yiye
ceğini çıkarmağa mllkte dir. 

Büyük arazinin küçük parçalara 
aynlma.sının ekonomik sebeplerinden 
ba§ka siya.sal sebepleri de llardır: 

Sollyet Rusyaya konıJU olan memle
ketler, mesela Bali.ık devletleri, Po • 
lonya ile Romanya, eğer mal mülk sa,. 
hibi köylülerin adetlerini arttıracak 

• olurlarsa, bunun komünist fikirlere 
karı• tabii bir aiper te§kil edeceğin( 
anlamı§lar oe onun için büyük araz.iyi 
takrirne tabi tutmuılardrr. Şüphe
si;z köylüye arcui temin etmek için bii· 
yük ara:zi sahiplerinin mallannt hod· 
behod tak3İnı etmek doğru değildir. 
Bunun için muayyen bir tazminat esa• 
sı kabul edilmiflir. Bu esas memleket· 
ten memlekete değipnektedir. 

Çekoılooakyada kanun tazminatın, 
1913 - 1915 senelerindeki arcui kıy • 
metinin vasati.sine göre olma81nı ha ... 
bul etmİffİr. Aynca bin hektardan 
1<11'la olan, ara;zi için tcuminat muay
yen bir niabet dahilinde inmekte • 
clir. Ta"'11iatm bir luMnt para ile öden· 
mekte, bir kısmı için de yü;zt/e 4 foizli 
loprak ıahııilleri ııerilmekterlir. Lif • 
llanyaJa 500 hflktarJ mütecavu arcui 
için tazminat yüzde 30 indirilmekte
dir. Yunanistanda büyük arazinin bef 
te biri doirudan doiraya hükıimete 
intikal etmekte, faz.lası, için 30 ıene • 
de ödenmek üzere tahuiller ııerilnıek- , 
tedir. 

Şaraınna dikkat etmek lci:11lmdır ki, 
harpten ınıaklcqtıkça tmı;minat haki • 
ki kıymetine yaklapnakta ile tediyat 
pe§inle§mektedir. 

Taksim neticmnde elde edilen par
çalar muhtelil memleketlerde ayrı ay 
n büyüklüktedir; fakat e•aa ilibarÜe, 
normal bir ailenin, hariçten elemeii· 
ne mühtaç olmadan iıleteceği kadar
dır. Toprağuı hassaları ile ne İfle kul
lanılacağı da BÖZÖnünde balundarul
mu§tur. 

Romanyada on hektar, Litııanya • 
da yirmi hektar, Polonyada yirwıi üç 
hektardır. Bu yeni müessesenin deııa· 
mını temin irin aynlan küçük ara2inin 
ıattlması her memıle1iette muayyen 
s<ıneler için tahdit edilmiftir. Bu müd
det Romanyada beı, Yugoslaııyada on 
beş, t'olonyada yirmibef, BulBaridan
da yirmi ıenedir. Yunaniatanda, Ma
cariatancla, AlmanyaJa bu araz.inin 
gayrikabili lerağ bir aile malı olması 
için çallfllmaktadrr. 

Bütün bu i~ahattan sonra fUrasını 
memnuniyetle kaydedelim ki Türki • 
ye de, iılemiyen topraklan iıletecek 
bir hale getiren, iılenenleri daha ııe· 
rimli yapan, birçok köylülerimiz ken· 
di kendilerine ki/ayet etmeği temin e· 
clecek olan bu zirai Telorm'u kabul et· 
mi,tir. 

Geçen ıubat ayı zarlınrla iç işler 
Bakanlığının ha:aırladıiı yeni toprak 
ile iakıin kanunu bu husuııta İcab eden 
esculan havidir. 

Bu kanuna lfÖre hiikümetin, iki bin 
dönümden lada olan Pftliklerk bii -
yülr toprakları, w IKlhipleri tarafın • 
dan iflenmiyen veya bapnda buluna
rak ifletilmiyen 2 bin dönümden az 
topraklan tahvil mukabilinde Üzerle
rindeki yapılarile beraber iatimlake 
salahiyeti olacaktır. 

Hükumet iatimlôk için en çok 20 
yılda ödenmek ü:zere yüz.de ulh faizli 
ııe yirmifer lira kıymetirıde bir mil • 
yon adet kadar toprak tahvili çıkara· 
bilecektir. 

istimlak edilecek topraklara ııerile· 
cek kıymetler 1914 yılı certrisi hesap 
edilerek bulunacak, eğer ııergi hyda 
yokıa o tarihteki tapu kıymetinin dört 
katı olacaktır. Ayni kanun projeaine 
göre ileride hükumet tC>prrık ııe iskan 
iflerile uiraf'"ak üzere bir Köy ban· 
kası kurmaia salahiyetli olacaktır. 

lıte kanunun eıas h«lan bunlarrl!'"• 
Y alnrz. henü;z rıcız.ü kan1111un taksım 
hakkında ne düfiindiiğünü iyice bil • 
miyoru..z. 

Kanaatimizce asıl toprak bayramı 
bu ciheti de içine alan bir kanunun 
tatbikına baılandığı z.aman yapılmı§ 
olacak ııe ıimdiye kadar daima baıka 
/arının heaabına çaltf'l'I birçok köylü· 
[erimiz. bu ;zirai reform :ıayesinde mal 
ve mülk sahibi olarak refaha kaııuıa· 
caklardır. 

Mümtaz FAiK 



4 MiLLiYET i'XXARTESI 25 MART 1935 

! K t O N 1 K f 1 l;t4.C il Ô 'I 
,_A_y_a.;.s .... o-fy_a_m_u··-z-e-s·ı ....... _.•••• L. __ z_d_il_im_iz_I_e _J 

Paraya Pula dair 
Ayasoryarun B'.zan• m';.,,e .. · haline ilkyazın içindeyiz ! 

~~ Züğürt bir günümdü. 
çevrilmesi yalnız bizim tarihimizde değil, Dün bir badem ag" acı gözüme i-

. · d --• bak Paranın sihirli kudretini kendi bütün in sanlık tarıhın e soy.... ım- livti. Kurumuf göğdesi içinden na-
dan k mühim bir hadisedir. Bir ibadet kendime dü1jürriiyord'wn.. Bütün 
Y-:'.ın ha-•·a bı" r 1• <e tahsı"s edilmesını· ·n sıl bir kaynağın suyu geçmiş ol-~· w ,... , kapıların önünde açıldığı, nice mil • 
tarihte, vakia, ba•ka misalleri de vard.... l b k d "ld' malı idi ki, dallarının arası b:;yıe. 

' yon arca aşın, arşısın a eğı ı - l b kl l b Fakat 0 misallerin hepsi - hatırlayabil- gelin baş ığı gi i ak çiçe er e e-
diğirnize göre _milletler arasında mu- ği bu müthiş varlığa, acaba, niçin zensin? 
h L• d ah ı b. mili tı• k d. para adını vermişlerdi? aı·e=er en, Y u ır e n en ı a- Bu ölü ağaca, birebirden; can 
rasmda çıkan ırürültülü ihtilaflardan son O sırada arkadaş&ırdan biri, ya- veren nedir? Havada, bu ılıklık, e-
ra olmuıtur. nıma geldi. Yeleğinin sağ cebini, 

Halbuki Ayasofyarun tam sakinlik i- b k •• d (ll) ku . sen yelde bu tatlılık nereden ge- . oşaltara , ıçın en ruş yır-
~de, hemen bir ııünde ııibi, bir ibadet liyor? 

. · B mi para ayırdı: Jra l yerinden bir <lim müzesi haline geçti. u Düne kad'ar tepesin.de rga ar 
kadar mühim hir hadisenin bu suretle - işte bugünkü cigara param... ötüşen, at kestaneleri hangi bir 
vaki olmau insanların fikren ne kadar Asmağa götiirseler başka yok! varlıg'a erdiler ki, tomurcuklanıp. 
çak ilerlemiş olduklarım ııöıt~~· . . Güldüm: 

Biz, büyük inkıli.bımızın fikırlermuz- ad filiz vermeğe başladılar? 
- Böyle parasız, pulsuz am p k ll k' • d ld de pek derin dejiişme huıule ır_!l:innit '?l- orta a arın o es ı agız o u-

duğunu bildiğimiz için, Ayasofyanrn bir Jıa görmedim. rucrı sululuğu niçin kalmadı? La-
ilim müzesi olmasını pek tabii bulmakla - Görmedinse gör.. hanalar, gene yaprak yaprak açı-
beraber, Avrupaılalci ilim adamlannrn bu Para bahsı, bir kere açılırsa, ko- lıyor, prasalar, kol kol uzuyorlar 
hadiseye dikkat edeceklerini, hadisenin laylıkla kapanmaz. Ben dedim ki: 
bu .. tün insanlıg"ın fikir tarihinde bir dö- " Fakat neden, hiçbirinde kış ortası 

- Peki ama, şu para,, sözü de "llikl · · k d' d k? nüm noktau olduğ-unu, layık olduğ-u e- yeşı erının en ı ta ı yo · 
hemmiyetle, tefsir edeceklerini sanıyor- nereden gelmiş? Niçin ona başka Köprü üstünden geçerken, Bo- . 
duk. Şimdiye kadar Avrupada hiçbir ad *.l:kmamışız da para demişiz? ğaziçine doğru bakhm. 
mecmuanın veya hiçbir gazetenin Aya- Başını salladı: Deniz, bir ay önceki, donduru-
sofyada bir Bjzan• müzesi kurulduğunu - Milyonl•:ırca insan, uğrunda, 
ilim bakunından tefsir ettiğini duyma- cu deniz. Hava, bir ay önceki ür-
dık. paralanmağı gözealdığı İçin!.. pertici hava değil. Esen meltem, 

Vakıa, ilim iılerinde acele etmek pek - Bazı Türk illerinde, paraya iliklerimin içine kadar, imbikten 
te adet değildir. Fakat Ayasofyanın pul da derler. Pul niçin demişler çekilmiş tatlı bir şurup gibi damla 
müze olduğunu haber veren telgraflann acaba? e 
Avrupaya gittiğindenberi, hiç olmazsa Cevap verdi: damla yayılr."ıkça hiç içine girme-
S.izans bil~isi mü!ehassıslarmın birmec- _ Hangi mektubun üstüne diğim bambaşka bir yerdeyim san-
mua makalesi yazabilecekleri kadar va- d 
kit geçmiş olduğundan bu sükut ilkin bir yapıştırsan, adres yazmadan sahi- ım. 
az garip geliyor. binin eline varır da onun için! Sisle örtülü kıyılar göz kamaştı-

Bununla beraber, ilim adamlannrn Kulaknıisafiri rıcı bir parlaklık içinde idiler. 
duygularııw-östermek için adet edin- • l 'l nk b l 
dikleri usı!Pf>ilinince o ıükiıtu, Ayasof- M avı i e yeşı arası bir re ağ a-
yanın müze olmasım pek beğendikleri diyen eski Oımanlr tarilıçilerinden kal- yan d.eniz; kı;<ı belli ki, ağır ve ka-
maniıaında alınak laznngelir. Çünkü ilim mıştı. lın bir kabuk gibi sırtından atmııı, 
adamlarının toplanma y~ olan aka- Bir kaç yrldanberi Anadoluda yapı- b ol .11 

demilerde alkış sesleri ancak merasim lan ve lstanbulda da haşlayan yer altın- İze kendi gunluğu, kenaİ çıp-
ıı;ünlerinde ;ptilir. ilmi bir tebliğ yapıldı- da araıtrrmalar, o çocukça fikirlerin u- lak olgunluğu ile görünüyurdu. 

k. al t bliği"" t nkit d ki nutulduğuna ve hu toımıklar üzerinde· ğı va ıt Y nız o e e e ece er Artık inanıyorum, günek (tak.-
ses çıkarırlar.Akademilerde herkesin su•- ki eski medeniyetleri tetkik etmek ken- l 
ması tebliğin beğenilmi§, takdir edilmİ§ di tarihimizi tetk'k demek olduğunun vim) ler söy emese de inanıyo-
olduğuna delalet eder Akademilerde bu anlaşıldığına delalet ed.,... Bu da büyük rum: 
usule alışmış olan ili:n adamlan takdir inkilabımızın ne kadar temelli tem yap- _ ilk yazın içindeyiz! .. 
ettikleri eserler hakkında duygularım hu- mıı olduğunu bir defa daha gö1terir. Salahaddin GONGöR 
susi konuşmaları arasında da meydana 
vurmazlar. Onun için Avrupadaki. Bfaanı 
bilgisi rnütehau11larının bu hadise hak· 
kında bir şey yazmamıı olmalannr hadi
seyi takdir ettikleri mana11nda alabiliriz. 

Zaten her hang,İ bir ilim adamının 
Ayasofyada bir müze kurulmasını tak
dir etmemeıine imkan yoktur. Ayasofya 
vaktile bir ibadet y..ri olarak yapılmıı 
olmakla beraber, o büyük yapıya takıl
mri olan isim onu (Mukaddes hikmet) 
e tahsis etmiıti. Bu zam1mda insanlar i
çin mukaddes tarulabilecek te4ı: bir hik
met te ancak ilimde bulunur. Şu hal • 
de, Ayaıofya bin dört yüz ÜÇ yddanbe
ri beklediği hakiki işini ancak timdi bul 
mut demektir. 

:(. ){. .y. 

iki yrl kadar oluyor, yeni lstanbul 

üniven'teııi kurulduğu vakit orada bir 
B.izanı bile-isi dersi olmamasının üni .. 
versite için bir eksiklik olduğunu gene 
bu gazetede yazmııtım. Onun için Aya
sofyanın Bizans milzesi olmasında be
nim ıahıen sevincimin ne kadar büyük 
olduğunu tahmin edebilirıiniz. 

Ayasofya müze olur olmaz, yer al
boda araştırmalara batlandığ-ına göre, 
diinyanrn hiç bir yerinde eıi olmı} an 
bu ıı;üzel müzemiz, burada elbette Bi
zanı bilgisini kurduracak ve timdiye 
kadar o medeniyetin eserlerini tetkik et
mekteki :hmalimizi şüphesiz telafi et-
tirecektir. 

Bir tarihte, Tiınes zazetesin-in ünlü 
muhabiri De Blovitz'in yazmıt olduğu 
gibi, eıki lstanbulun eıki ııüzel yapı -
larım - başka bw çok kavimlerin yap
tıkları ıı;ibi - yıkmıyarak kendimize i
badet yerleri yapmamız biz Türkler i
çin büyük bir medeniyet eseri ve İli -
zans medeniyetine karıı sayeımızın de
lili olmakla beraber, üzerinde yaıadı -
ğımız bu toprakların eski medeniyet e· 
terlerini hor gönnek bizde bir adet gi
bi olmustu. 

Galiba bu topraklarda bizden Önce 
ya§alllıt olanlan utihfaf ebnek adeti bi
ze, kendilerile harbettiğimiz düşman . 
lara hakaret eden ve (altı yüz ki1ilik 
bir aşiretten koca bir millet çıkardık) 

c: 

Milli tefr;ka: 138 

Nereye gidiyordu 7 
Kimbilir •.. 

• 

Konya treninin kalkmasına on 
dakika vardı. Köprüden gelen va-
pur Haydar-paşaya yanaşın-
ca kofarak ç&an yolcu • 
lar arasında başı bereli, 
sırtı cübbeli ve mestli bir adam, i
tileyip kakıyordu. Pek acele bir işi 
olacaktı herhalde bu adamın! 

Solunda soluk benizli, mavi göz
lü, gri elbiseli ve beyaz kirpikli tu
haf bir genç vardı. O da galiba e
pey aceleci idi ki latalıyı durma
dan dirsekliyor, ve ara sıra ona ba
kıp suratını ekşitiyordu. Acaba la
talı adam sarmısak yemişti de bu 
tık delikanlının midesini mi bulan
dırmıştı? 
Parmaklığı geçtikleri zaman; 
- Offf ! Offf ! - diye :öylen-

Bizans medeniyetini i$tihfaf ebnek, 
onun yalnız çirkin taraflarını görmek 
Avrupada da - Katolik hiristiyanlığın 
te..irile - heınen yakın zamanlara ge -
}inceye kadar yerleımit gibi bir fikir -
di. 

Bizanslı tabiri arada da, sade dedi -
koduyu sever, müze\i!.rlik eder bir adam 
gibi bir manaya alınrrdı. Halbuki, her 
medeniyetin hem cici olan, hem de ci
ci olrruyan tarafları vardır. Bizans me
deniyeti de elbette bu kaideden dışarı 
çıkamazdı. insan gözlerini hanı:i tara -
fa çevirirse ancak o tarafı görÜT. 

Avrupalılar Bizans medeniyeti hak -
kında ne fik:rde olıalar, bizim Biza:u 
tarihine karşı alakasızlık gÖste ... nemi~, • 
bu toprakların Üzerine geldiğimiz va -
kit bizden önce orada yaşıyanlardan 
hiç bir insan bırakmamış olduğumuz • 
mani.11na gelir. Altı yüz kişilik bir a~i
retten bir millet çıkamıyacağı gibi, 
Türklerin girdikleri yerlerde bulunan 
halkı yok ettikleruıe dair hiç bir habe
rimiz yoktur. Bunun ıtlui bir haber ola
rak Osmanlı imparatorluğunda kırk 

sekiz sadrazamdan otuz alt1arnın Bizans 
imparatorluğu zamanında bu topraklar 
Üzerinde yaşıyan kavimlerden olduğunu 
tarih kitaplan yazarlar. 

Osmanlı imparatorluğunun, lstanbu· 
lun alımnasından sonraki teşk:tatını 
da tarihçiler eski Bizans teşkilatına o 
kadar benzetirler ki, Rumeli ve Anado
lu Beylerbeylerinin Bizans zamanında
ki eyalet beylerine benzemeleri bir coğ
rafya zarureti sayılsa bile, Araplardan 
gelen şeriati tatbik edecek olan Anadolu 
ve Rumeli kazas.kerlerinin bile aynini h i· 
ristiyan Bizansta bulurlar. 

z~ten tarihçilerin şahitliklerine µek 
le lüzum yoktur: ŞimdJci bir lstanbullu 
efki Bizansın yalnız haritasına bakın· 
ca hemen hemen bütirlt •okakları şim . 
diki yerlerinde görür. 

Şimdiki lstanbul, eski lstanbula <> 
kadar benzer ki, eski lstanbul tarihini 
okurken insana aynaya bakıyormu§ Jİ
bi bir duygu gelir. 

G.A. 

Müııllifı: Nazmi S h ., • 
di - ne pis koku! 

Bu sırada kahve renkli kruvaze 
bir kostüm giymi,, parmakları yü
züklü bir batka g_enç latalıya yak
Ia,tı: 

- Efendi 1 - dedi - kalabalı
ğa karışacak insan üstüne başına 
bakar ... 

- Ne varmıt benim üstümde ba
tımda? 

- Senin burnun kokuda mı al
mıyo~ .. Bak omuzun ıslak, pia bir 
yere sürünmüt olacaksın ..• 

Öbür yolcular bu muhavereye ku 
lak asmamı,Iardı. Hepsi geniş a
dımlarla ve koşar gibi bir yürüyüf
le gara girmişlerdi. Bu sefer gri el
I>iıeli, latalıya döndü: 

- Azizim çıkar fU latanı da, se
vabımıza bi.r temizliyelim .• 

- Hay Allah ıizden razı olsun •• 
ne bileyim abeyler ben.. bir yere 
ıürünmüt olacağım itte •.• 

İRTiHAL 
Mütekait askeri heoap memuru ve h

tanbul kauçuk ve kablo fabrikaaı müba
yaa memuru Bay Kemal Gür kısa bir 
hastalıfı mütea!ıôp dün vefat etmit ve 
kendisini ıevenleri teessüre garkelmiı
tir. Cenazesi bugün saat 11 de Gureba 
ha• tahanesinden kaldınlarak T opkapı -
daki aile kabristanına defnolunacaktrr. 
Tann rahmet eyliye. 

934 Y cdi gun hediyesi 
Beşinci Ekonomi ve tutum yeclıi günü 

dolayıs:ie ulusal Ekonomi ve arttırma k .... 
rumu tarafıntlan ı..-rtıp cdı~en propa .. 

ganda çalışıma programı mucibince E
renköy kız lisesinde yapılan müsamere· 
de yedi günün istihdaf ettiği gayeler ' et
rafında kıymetli konferans veren mez -
kur lise talebelerinden 330 Ferhunde ve 
242 Perihan Tabirin küçük kıtada birer 
k•ta Atatüı·k büstü ile mükiifatıandrnl
masını kurum lstanbul Şubesi kararlaş-
lırmış ve kıymeti maneviyeaine baha bİ· 
çilerrl yecek bu hediyeleri sahi,1lerine 
beı-ay i tevdi Lise müdürlüğüne gönder
mi,tir. Yurt yavrularının böyle büyük 
hediyelerle mükiifatlandınlması cidden 
memnuniyetle karşdanlT. 

;rın umdesi ''M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 

3 aylı!lı 

6 
iZ .. 

Tü.-kiye iç: 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

H ~riç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak ıeri verilmez.- Müddeti 
(;•'Çen nÜ•halar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait i,ler için müdiriyete mü· 
ı acaat edilir. Gazetemiz ili.nların me•'u· 
liy~tini kabul etmez. 

Sakallı hem lalasını çıkarıyor, 
bcm de söyleniyordu. Kahve renk
li elbiseli ipek mendilini sucuda 
ıslatarak latanın ötesine berisine 
sürtüttürdü. 

Bu it nihayet iki dakika sürmüş
tü. Sonra !atasını sakallının omu
zuna atarak; 

- Haydi. - dedi uğurlar ol&Ull! 
Latalı, herhalde Konya trenine 

yeti,meğe gelmişti. Kof&rak gara 
girdi. 

Fakat aradan bef dakika geçti 
geçmedi zavallı adam, 

- Yandım Allaaaah ! 
Diye bağırarak merdivenleri 

dörder dörder atlayarak ' iskeleye 
döndü; memurun yakaıına sarıldı: 

- Nerede o hergeleler7 O her
geleler nerede 7 Bunu bilsen bilıen 
sen bilecen ..• Yürü bakalım kara
kola .•. 

Ve memur silkinmek isteyince 
suratının ortasına bir tokat indi
rip bağırdı: 

- Ben dalavere yutman .•• Tam 
iki bin yedi yüz elli kağıdımı afır
dınız •.. Haydi karakola •. O herge
leleri bul bana •.. Kafanı patlatırım 
yoksa!.. 

Hergeleler ..• 
Bu herhalde sevabına elbise te

mizliyen kibar beyleı:e verdiği ad o
lacaktı, Sahi nereye gitmiftİ bu her-

Terko• mu haklı, Halk mı? 

MiLLiYET: Bu sorgusu ile şehir 
halkının dilek beraberliğine 

tercüman oluyor 
Bay Abdurrahman Münip'in Bugünde 

cevaplarını neşrediyoruz .. 
Bugün de; halktan mukaveleye 

aykırı olarak haksız ve vakitsiz 
para alan ve vermiyenin suyunu 
kesen terkos idaresi hakkında • 
reyine müracaat ettiğimiz kıymet
li ve maruf hukukçularımızdan 
avukat Bay Abdürrahman Müni
bin cevaplarını netrediyoruz: 

Suallerimiz ne, di ? 
I -. Terkos Şirketi kurulurken 

yani 1889 tarihinde yapılıp bu şir
ketin lstanbul belediyesine intikali 
üzerine aynen onuıi üzerine geç -
miş olan ",3bonelerle idare arasın
daki mukavele,,nin 4 üncü mad
desinde: 

{Şayet sarfolunan su abone se -
nedinde muayyen miktarı yevmisi 
bilhesap, bir seneye isabet eden 
mecmu miktarı tecavüz ederse 
beher metre mikabı fazlasınır 
derhal ödemeğe abone mecbur tu
tulacaktır) deniliyor. Bu sarahate 
nazaran terkos idaresi henüz se
nelik asgari su miktarım .bitirme
miş bir aboneden senelik asgari 
miktara deİiil de üç aylık taksitler 
ile birlikte fazla su bedeli alabilir 
mi? 

II - Terkos idaresinin bu mu-

Oz Türkçe i1e 
Bilmecemiz 

o.manllea kartılıklarını yazdıiımız kelime· 
le· .... Ö:r. türkçe mukabillerini yazarak sekli· 

mizin bot hanelerine )'erlettiriniz ve ke•erek 
(Milliyet bilmece memurluiunaJ ıönderini:r.. 

Bilmecenıi-zi doğru halledenler ara•rnda kura 
~ekiyor ve ka%an:ınlara hediyeler veriyoruz. 

Müddet: Bugün akıama kadardır: 

\eni bilmecemiz 
1 2 :. 4 5 6 7 8 9 1011 

] • 2 ı m ı •: 
3 1 D , ı • 
4 1 m ı 
s il ' 
6 r 

kavele harici olarak istediği üç ay
hk fazla su bedelini vermeyen bir 
abonenin suyunu kesmesi halinde 
idareye ne gibi mes'uliyetlır dü
şer? 

Ne cevap aldık ? 
1 - Birinci sualdeki, mukavele

nin dördüncü maddesinden iki 
man;. çıkıyor. Eğer abone bir se
ne zarfında sarfedeceği su mikta
rını sene içinde tamamen İstihlak 
etmitse, bunu müteakip fazla sar
fiyat bedelini terkos idaresinin, se
ne nihayetini beklemeksizin, abo
neden istemeğe hakkı vardır. Su 
idaresi bu sarfiyat için sene sonu
nu beklemeğe mecbur tutulamaz. 

Fakat bir sene zarfında istih -
lak etmeğe hakkı olan su mikta -
rını bu müddet içinde sarfetmi -
yen aboneden su idaresi vakitsiz 
bir şey istiyemez. Müddet dolma
dan parayı almağa hakkı yoktur. 

il - Şayet terkos idaresi hak
kı olmadığı halde suyu kesecek 
olursa a,bone mahkemeye müra -
caat ederek zararını ister ve bu 
takdirde mezkur idare hakkında i
cap eden kanuni muamele yapı -
Iır.,, 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TIYA TROSUNDA 

Fransız Tiyatroııunda 
Gece saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazan : Ekrem Refİt. Beıteli· 
yen: Cemal Reşit. 

1784 

htanbul Asliye üçüncü hukuk mah
kemeıinden: 

Nivart Arteles Kuyumciyan tarafın

dan Pangaltıda Çimen sokağında 24 nu
maralı evde oturan Vahem Kuyumciyan 

aleyhine açılan boşanma davasın
dan dolayı tayin olunan 16 - 4 - 935 salı 
günü saat 14 te mahkeıneye gelmesi ve
ya bir vekil gönderme.Ü ak&İ takdirde gı· 

Bugünkü progranı 
1 S T A N B U L, ~o· 
18: Franaı.:ca derı . 18,30: H a ber ler. 19, ). 

Lohenırin opera•ı • Vaıner . (kı•altılrn~~ 
plik. 20,30: Bayan Jale ( t•n) piyano ile. 151 
Bayan Nazlı Keman ıolo) piyano ile. 2lke,. 
Son b•berler. - Borsalar, 21,30: Radyo or 
tra•ı. 22: Radyo caz ve tAngo orkeıtraları. 

175 Kb•. M O S K O V A, 1724 m. lot· 
17,30: Parti yayımı. 18,30: Yeni ,arkı 

19,30: Makıim Gorkiden roman parçalat1· 
22: Almanca yayım. 23,05: lnıilizce yarıfd· 
24,05: Macarca yayım . 23,05: lnıilizce yaY'111' 

832 Kb•. M O S K O V A, (Stal;n) 361 ~iı. 
22,45: Dan• musikİ•İ. 24: Mo•kovadttn n11 

223 Kb•. V A R Ş O V A, 1345 m. p • 
18: Çocuk proe-ramı. - Sözler. 19,10.=. I :. 

püler. Mandolin orke•tra kon•eri. - So'f.let· 
- Plik. 21: Eski ıarkılar. 21,45: Duyu.rn j t 
22: Senfonik orkestra 1ıı:on•eri. 23: Reklam ~-
23,15: Salon mu•iki•i . - Sözler. - Salon m 
siki•inin sürümü. 

Kh<. L E I P Z l G, 382 m. Ak· 
19,20: Tanınmıı tarlalar (plik) 20,20: 

1 
ıo: 

tüalite, 20,40: Konferan•. 21: Duyumlar. 2 '(6 
Skeç. 22: Anton Brücknerin eserlerinden .,0: 
ıncı A • Dur •enfonİ•İ.) 23: Duyumlar. 23,-. 
Saksofon oda mu•İkis.i. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m- . pi· 
18: Macar kuarteti . 19,15: Sözler. 19,45· 1 . 

yano konseri, 20,20: Konferans. 20,50: SpO. 
duyumları. 21: Musiki reporta.;ı. 21,40: pu. 
yumlar. 22,05: Vagnerin "Die Cötterdaed'dl 
merunl'., adlr ope.ra•ı. 22,50: V aıner hakkıP 
sözler. 

Khz. P R A G. 470 m. s,ıo> 
17,55: Çocuk programı. 18,10: Sö:ı.Jer. 1 j. 

Pli.k . 18,35: Plik. 18,40: Viyolon•el kon.••'t. 
19,05: Zirai yayım. 19,15: Almanca neır•1:o: 
19.SO: Almanca duyumlar. 19,55: Pli.k. ZO&S· 
Ru•ça der•. 20,30: Puçininin "MANON L 1 r. CAUT., adlı opera temliıi. 23: Son duyunı • 
23,15: Pli.k. 23,30: Alm ... nca yayım. 

1195, Kh•. F R A N K F U R A, 251 "'js· 
18,30: Küçük kon•er. 19,15: Sözler. 19 ,,: 

Haendelin e•erlerinden konser. 19,4': Du~ ıs: 
lar. 20: Eğlenceli musiki. 21: Aktüalite· 2 ı:)"• 
Hafifi muaiki. 22: Saarhrükten nakil. 23: 2,: yum1ar. 23,15: Duyumlar. 23,20: Sözler. 
Hafif mu•iki ve dn•. 1: Gece mu•ikisi. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. ıo' 
19: Şiirler. 19..30: Aktüalite. 20: Pli.k. z<>İO: 

Reportaj. 21: Günün kl•a duyumları. 21'.,.;ı 
Dana ve balet musikisi. 23: Duyumlr. 23r 
Pli.k. 24: Dana ve eilenceli havalar. 

740 Kh<. M 0 N 1 H, 405 m. g,$0· 
19,10: Yeni kitablar. 19,30: Plak. l·1ıı:·ıi: 

Duyumlar. 20: Aktüalite, 20,15: H1k muıı ~o· 
211 Duyumlar. 21,10: Dana mu•ikisi. 23: 11 
yumlar. 23,20: Prosram arası. 23,30: Joh•;,: 
Seba•tian Bachın e•erlerinden konıer. 241 

Dans ve hfif musiki. Z3 ııt• 
674 Kh•. STUTTGART, (Mühleker) 5. ;~ 
18,50: Pli.k. 19: Sözler. 19,30: Şen ki•~,. 

parçalar. 20,15: Halk muıiki•i. 21ı Du:rukl'• 
21,15: Dana ve hafif muıiki, 22: Sarbiirc l t· 
nakil. 23: Duyumlar, Z3,20: cilencell ıarkı ;,. 
ve solo parçalar. 1: Gece musikisi. (3 ,. 
dar.) 

Yarınki program 
I S T A N B U L• ·ı · 
17,30: lnkılBp dersi: Univer•1teden n•k\i._ 

Manİ•a ıayli.vı Yuıuf Kemal , 18,50: Jirn~;,.r 
Bayan Azide. 18,50: Alda operası. (ikinc:ı 1'! 
de) pli.k. 19,30: Haberler. 19,40: Solo· M(;;o: 
20: Maliye Bakanlıiı namına konferans. 2 1~,. Demircaz. 21,20: Son haberler • Bor•• diıl 
21,30: Stüdyo orke•trau. 22: Münir Nur•d 
Gürses • Radyo ca.z ve tango orkestralar•· 

7 ı • 
yabında muhakemeye devam olunacağı !il••• ATINAYA ~ 

8 1 1 

9 il . 1 ı • ı 
10 1 1 1• 1 
11 

SOLDAN SACA 
1 - Adet 41 Bir rakam 4, 
2 - Beyıir 2, Radyo 6, 
3 - Bir meyYa 3, 
4 - Büyük 3. 
5 Dem 3. l•tifham 2, 
6 - Hücum 4, Bir vapurumuy;un adı •. 
7 - Nota 2, Çok değ il 2, Çift dejil 3, 

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

10 - St!r•em 4. Ma•U.r edatı 3, Van1a !, 

tebliğ yerine kaiın nlmak üzere ilan olu
nur. (9692) 

11 - Bir rakam 3, Köpek 2, 
YUKARDAN AŞAGI 

1 - Milliye.tin yeni adı 3, Bat 4, 
2 - Cet 3, Bir küme• hayvanı 3, l•imleri 

•rfat yapan bir edat 2, 
3 - Bir içki 4, Az •ıcak 4, 
4 - Lahim 2, Valide 3, ltabıt edab 2, 
5 - Mah•ul 4. 
6 - Yet z. Nota 2, 
7 - Ayı yuvası 2, Bayat değ il, ıenç 4, 
8 - Başına bir harf koyunca iyileıir 2, 
9 - Tazyik ıörmüt 4, Beyaz 2, 

10 - l.ti:Eh.am 2. 
11 - Felç 4, LAz kayı(r 4, 

Onumüzııeki ç .. rşamba aksan-ı 
Beyaz perdenin en 1: üyük yıldızı 

GRETA GARBO 
tarafından emsalsiz bİr surette yaratılan meşhur muharrir PIRANDELLO 
nun ölmez romanı 

ASK 1NM1 Ş 
Fransızca sözlü 

Metro • GoHwy • Mayer filmi 

ÇAL 

&eleler? 
• . 

Fatih minarelerinde öğle ezanla
rı okunuyordu. Ak sakallı bir der
süaın efendi yenlerini kıvırdı, ve 
gömleğinin düğmelerini çözerek 
kollarını srvadı. Lalasını beline 
hörgüçleyip henüz musluk bapna 
çömelmişti ki, yalnayak ııömükleri 
burnundan sarkan kirli ,atvarlı, on 
beş on altı yaJında bir çocuk yanı· 
yaklA.fh; 

- Hocam.. saatine bakar mı-
sın? 

- Bakaynn=evladım •.. 
Dersiam efendi, tal yeleğinin 

cebinden büyük.'Dlr piryol saat çıka 
rıp yayına bastı. Kapak açıldı a
ma, saatte Dersiam efendinin e
linden çocuğun eline geçti. Ve ço
cuk bef on adım gerilerek; 

- Uçtu da uçtu uuu~tu! 
Diye "'-rkı söyler gibi bağırarak 

göbek atmağa batladı. 
Dersiam efendi hazretleri F atitı 

camii avlusunda mübarek ezanlar 
okunurken cinlerin perilerin dola
famıyacaklarını bilen alimlerden
di- Bağırmak, serseriyi tutturmak 
istedi. Fakat hemen o anda yanın
daki muslukta abdest almağa ha
zırlanan kırklık bir adam; 

- Aman hocam ... - dedi - sa-

kın bağırayım deme, saati kırar. 
Meczubun biridir o •.• Sen bir lira 
çıkar cebinden ... Hem ona verme, 
uzaktan göMıer, koşa koşa gelir, 
saati verir. 

- Hay yapyasın evlit .•• Allah 
dualarını kabul etsin.. iyiki söyle
din. .. 

Ve Deı-··m efendi derhal elini 
cebine a.ttı, kabarık bi~ cüzdan çı
kardı- Fakat cüzdan da o anda ka
natlanıvermi.U. 
Kıranta adam bir atmaca gibi,a 

elini koparır gibi ıal ... mlf ve kaş
la göz arasında medreııe kapısın· 
dan Edirnekapı caddeıine çdcıver
miflerdi. 

Zavallı Dersiam efendi; 
- Bre aman .• bre k09un ! yeti

şin! 
Diye bağırdı ama .. koşanlar, an· 

cak heyecanından çarpıntısı tutan 
ihtiyar hocanm imdadına yetltebil
diler. Yoksa serserileri ne gören ol
muştu, ne de arkalarından koşan •• 

• . . . . . 
Arslanlı semaver kaynıyordu. 
Ocak gene o eski ocaktı· Ve du-

varda Zaloğlu Rüatemln devlerle 
gazası da, Hazreti Alinin kendi ce· 
nazesini taşıyan deveyi kendi elile 
yedediğini gösteren "mühim tari
hi vesika,, da yerli yerinde duru-

10 GÜNLÜK SEYAHAT 
ANKARA vapuru :le 
'J ve 23 Niıan hareket 

Fiyatlar: 
Ekonomik •.•.. ,.............. S2 Lir• 
Güverte husuıi tertibatlı 40 • 
Vapur gidiş dönüş, pasaport Til ·l< 

ve Yunan vizaları, otellerde ye~ 

mekli ikamet. 
Arzu edildiği takdirde yaldı:z ıri· 

diş dönüş vapur biletleri dahi .., •• 
rilir. Müracaatı NAK Turist ac•0• 

tası, Galata Rıhtım caddesi No• 7 
Telefon 43120 210--

Elektrik mühendisi B. Refık'İll 
Ameli ve mufassal Elektrilı• 

Makina kitapları. Depoıu: Po'· 
tane arkasında Basiret bıll1 

kahvecisi 

Doktor 

Muhip Nurettin 
l3abıAll caddesinde Türkiye eczan•'

1 

,,,,,,, 
~ JJı:İ 

yordu. Yalnız sekiz sene e..,.,o .,, 
Çaycı Tibrizli Ali Aıgar hail 
nargilesi görünürde yoktu. ··)ı:Je' 

Pis önlüklü bir çırak tiikür\I f' 
yip dudağına yapıftırdığı ıig•~r 
kapıdan giren gri elbiseli bir :·ııı 
teri gözüne ilifiace hemen ~lı 
aldı ve etekl.rine zil çaldıJ11' 

koştu: ef,.' 
- Hot geldin Mehmet ağab ıııtt 

Uwan ağ!lbeyim yukarda •.• Ust• 
keyfi yerine geldi. ,,ı· 

Ve teklifsiz bir taYırla ıigar 
nı gelenin ağzına dayadı : ttill 

- Çek bir nefeı !.. Hal<\11e 
doğrusu .•• Fakat Ihsan ağabeY'11 
kahve rengi elbiıe ne yakıtın'' İs· 

Gri elbiseli harikulade tıkt 1 ·Jı 1i· 
re11111edi, itiraz etmedi, eırar )ı,Jı' 
garadan derin bir nefes aldı. r~İ' 
ve ocağ~ın yanındaki bir ı:rıe 
vende kayboldu. 

- Ulan Ali! 
- Ne var? l"eie 
__, Artrk bize ağabey cJe 

de mi ağzın varmıyor ulan 7, 
- Emret ağa,bey .• 
- Getir fU sigarayı! 
- Buyur ağabey! rı ' 
Öteıine berisine deniz kıı111 <1 

,ahmaranlar işlenmi• ko ~ıı· 
mermer bir masaya dayanııf, 

(Biti".• 



Türkiye • 
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Bu büyük milli bankamız her yıl yenil 
bir hız ve inkişafın diriliğini veriyor 

··~~~~~~~~_..::; 

İdare meclisinin dikkate 
Raporun 

şayan 

metni 
raporu 
ve bilanço 

lt Bankasının bugünkü heyeti I 
umumiye içtimamda idare mecliıi 
tarafından okunacak rapor He mü
rakıp raporunun metni ve bilan
çoyu sırasile bu nüıhamızda net
rediyoruz, 

idare meclisi raporu metni 
Sayın Bayanlar ve Baylar, 
Onbirinci çalıfJlla yılımız olan 1934 de, 

bankanızm elde ettiği ıonuçlarla ülkeı:Wı 
iç ve dıı ökonomi durumlarını anlatan 
raporumuzu, bilanço ve kir ve zarar 
hea bımızı yüce kıbnıza sunuyoruz. 

Ulusal ökonominin bankacılık alanın
da, çetin olduğu kadar müıbet, başarı
cı ve kurucu bir karakter taııyan, oıı 
yıllık çalıımamızı; 26 ağu&tosta haklt 
bir sevinç vo ııüvon ile kutladığı:mrzı bu
rada anmak İsteriz. 

Büyük Önder Atatürk'ün arzu ve dl
rektifile lrunılduiu cünden beri, banka
mızın iıleme ve çalııma aiyasasmda güt
tüğü tek amaç: 

ms...ıartamnızın bizden beıkledikleri 
menfaatleri, ırlusal ve ııenel düıüncele
m, çerçevesi içinde ve bunlara uyırun o
laTak elde etmek olımuıtur. 

"Bankacdıfı,, böyılo anlayıı w bwa
yı§tır ld, ulusun benliğine dayananılc bü
yüyen ve ilerliyen kurumunuza, lbuırün 
ulusai ökonoıninin en büyük varlıkların• 
dan ve temeıl taıianndan biri olmak onu· 
runu kazarrd:ırmııhr. 

Bankanız ülkenin lireı1m, it ve &anat 
alımlannda bilyük eserler meydana ge· 
tinnlıta-. Oniirmüzdoki ikinci on yılda da 
yunl i.çjn verimH sonuclar alacağımıza 
eaıı11l.-z imannnız vardır. 

Bu münasebetle, ııeçen on yıllrk bi. 
lançolarnnızın bazı rakamlarını burada 
te!krarlamafı faydalı gördük. 

kılan ülkelerin bir kısmının, Türlciyerniz 
gibi dış ülkelerden yapnkları ithalatın 
1933 yılma bakılınca 1934 de artmış ol· 
duğu da ırözönünde tutulUTsa "autar· 
chie,, sözü ile nereye varılmak ıiatenil
diği kolayca anlatılır. 

Asıl "autarchie,,yi tatbik edenler; bat· 
ka ülkelerden alaıbilecekleri daha iyi ve 
daha ucuz ham maddeleri d113rıdan ge. 
tiıımeyip de ülkenin tabiat tartlannı de· 
ğlftıİrmeye sava§Bn ve bu uğurda çok e· 
mek harcayan uluslardır. 

ülkemizin ökonomi durumu: 
Cumhuriyet hükıimeti, Türk ökono

miaİn.İn -sağlam ve rasyonel temeller ü .. 
z~"!nde kurularak geniıleyip yükselme
~un, uluılararası çalışmağa ve el birliği 
yapmağa Jıi9bir vakit aykırı telakki et· 
memektedir • 

Okonomik varlığı özlü, kuvveti~ a· 
heiikli ""' ayni zamanda &Osyal seviyesi 
hergün yükselen bir Türkiyeyi, uluslar· 
arası alııveritte faydalı bir mübadele 
unsuru olarak kabul ehnit ve bu ülküye 
i?"""'"ak ~~lanmıt olan ülkemizin; drı 
bcaret politikasında, ber şeyden önce 
ve her fırsatı kollayarak yabancı ülke· 
Jerle olan alrtverişlere genişlik vermek 
prenoibi yer bulmuıtur. Bizim ile muka· 
yese edilemiyecek derecede varlıklı bazı 
büyük ülkelerin bu alanda ald.Jdan ted. 
birlerde ıröze çarpan menfi karakterin ı 
mübadeleyi herırün biraz daha daraltan 

, ve yavaı yavat felce uğratan bunaltıcı 
siyasanın izlerine yurdumuzda tesadüf 
edilemez. 

Netekim, tediye muvazenesinin l>ütün 
elemanlarını 1.çine alan "kılirıing muka
veleleri,, uluslararası ticareti genişlct
meği güden "ticaret anlapnalannın,, ay
rıJmıaz ve çözülmez bir kısmı olarak ül
kemizde telakki edilmektedir. 

iki ülke arasındaki alışvCTiş hareket· 
1 

Aktif 
Kasa ve 5enedat Esham ve tah· Borçlu cari 
Bankalar cüzdanı vili.t cüzdanı hesaplar 

1924 Yıli 1.902.982,94 491.243,15 24.000,00 462.654,20 
1925 .. 3.322.963,78 1.539.593,04 580.340,77 3.833.211,12 
1926 ,. 4.936.872,88 2.055.184,20 552.942,67 9.370.896,07 
1927 

" 
12.028.860,85 3. 778.875,38 1.854.478,87 12.133.843,36 

1928 
" 

13.668.430,22 8.131.163,29 2.007.634,33 17.696.919,21 
1929 

" 
11.327 .565,23 10.161.167,00 6.106.265,40 21.760.177,41 

1930 .. 10.496.996,57 10.392.220,91 7.280.186,88 21.943.692,94 
1931 

" 
9.693.902,25 8.883.36!il,52 8. 11o.720,50 20.509.476,24 

1932 
" 

11.403.840,36 9.128.310,02 8.065.111.02 20.977 .079.22 
1933 " 

12.607.374,60 8.417.554,54 1 1.334.493.23 24.680.398,59 
1934 " 

14.781.734,57 5.653.624,42 13.669.552,55 27.658.951,63 

Pasif 

~yon liralık bir artma vardır. Dııanya 
ıı:ıden mallarımızın fiatlerinde, 1934 de 
görülen yükseklik de bu düşünceyi sağ. 
Jamlaşhrır. 

Gerçekten 1934 yılında, mallarımızın 
labf fiatleri ve bazı malların rekoltesin· 
deki fazlalık, yurttaşlanmızın yüzünü 
güldürmüıtür. Üzüm ô.lıracatı ııeçen yıl. 
dan yüzde 25 Mzia ve fiatleri daha yük· 
sek olmıuıtur. İncir tamamen Rtılmııtır. 
Tütün ürünü az olmut,falmt fiatlerin yük 
sekliğ< daha fazla kıymet elde edilmesi. 
ne meydan vermiştir. Pamuk rekoltesi ve 
fiati geçen yılkilerin iki buçuk misline 
yak:laımıttır. Gerek miktar, ırerek fiat 
hakr. ıından bu arhnaların, kuraklıktan 
ve ü.·ünsüzlükten sıkıntı geçirmif olan 
bilhassa Adana çiftçilerine büyük yardı· 
mı olmu,tur. Zahire ihracatımız da arı. 
rwş, fiatlerıincle geçen yrla göre yüzde 
otuzdan yüzde elliye kadar bir fazlalık 
görülmüştür. Yün ve tiftik fiatleııi de 
yükselmiştir. Fındık mahsulü bu yıl yüz. 
de 30 eksik ol.ı:ııuş, fiatlerinde de ayni 
nisbetlerde bir düşüklük göstermiştir. 

1933 ün 21,5 milyon lira ihracat faz. 
lalığına kartı 1934 de bu fazlal<k ancak 
6,5 milyon liradrr. Fark, b.ilhassa evvelki 
yda göre 1934 de 12 milyon lira fazla 
malın içeri girmesinden ileri gelmi§-tir. 
Hükfunetimizce yabancı uluslara kar • 
ıı güdülen siya&anın doğurduğu bu 
du.-uım kıvançla karıılanabilir. 

HükUmetimizoe, "malunızı alanın ma· 
lını almak,. şeklinde anılan ve bundan 
&onra da d~ğişmez biT düstur diye anı· 
lacak olan bu ıiyasaya bağlı olarak, kli. 
ring ve karşılıklı çrkara dayanan anlat
malar, dış tkaTetimizin yüzde 83 ünü 
kapatnıakt!'dır. Dövi-z ödemek zorluğu 
böylece bir kenara bırakıldıktan &Onra 
bu ülkelerden fazla mal getirmek bir za
rar vermez, kar verir. Çünkü bize mal 
veren ülkeler ve uluslar, gönderdikleri 
mal kadar bizden mal ahnağa borçlu
durlar. işte bu kolaylrklara dayanabil. 
mekleılir ki, 1934 de ihracat mallarımı
zm çabuk ve değ-erile satılması bafBrıl
mıştır. Bu satışların sonunda ülkemizde 
stok kalmamış gibidir. 

Bundan başka bize mal ~öndermiş o
lan ülkeler, bizden, daha 24 milyon li· 
ralık mal almak zoru altındadırlar. Bu 
sonucun, döviz tutwnu bakımından e
hemmiyeti, geçen yılın temin ettiği, 4!1 il 

milyon ihracat fazlasının ülkeye girebi· ' 
len, dönebilen kısmrndan a~ağı değildir. 

5 

ının 1935 yılı 
Türkiye İş Bankası 31 Birinci kanun 1934 bilançosu 

Aktif Pasif 
Türk Lirası 

KASA 
Banknot \.387.319,00 
Albn 1.551,70 
Ufaklık 27.694,96 
Ecnebi ;:.aralar 97.119,74 13.513.&BS,40 

Dahili muhabir bankal• 949.329,42 
Harici muhabir bankalar 318.719,75 

Hazine bonoları 
SENEDAT CUZDANI 

V ade•İne Üç ay kalanlar . • 3.496.172,35 
V ade•İne Üç aydan fazla kalanlar 280.3t0.05 

ESHAM VE TAHViLAT CUZOAN( 
Bor•ada kote olanlar 8.431.681,47 
Bor•ada kote olmayanlar 3.682.947,32 
AVANSLAR 
E•ham ve tahvi.l&t muk. ayanslar 
a. - Bor•ada kote olanlar 294.~,14 
b, - Bor•ada kote olmayanlar 375.770,73 670.429,87 

Emtia ve ve•aik mukabili avan•lar 2.400.745.15 
SE'nedat mukabili ••an•lar 107.182.94 
Sair mütenevvi teminat muk. avanslar 2.929.594,37 
BORÇLU CARI HESAPLAR 
Açık kredi 13.565.708.28 
Kefalet mukabili krediler 2.853.749,79 
SAiR MUHTELiF BORÇLAR 
Muhtelif borç!ular 1.805.715,63 
Muhtelif he•aplar 1.495.274,61 
ipotek mukabili avanılar 
lıtiri.kler (Hi••• •enetliJ 
Menkuller (Hakiki kıymetleri Üzerinden •İwortahdır) 
Maki.nalar 
Ka•alar 
Mefrufat 

Gayrimenkuller (Binalar baki.ki kıy· 
nıetler-i Üzerinden siıortalıdır) 
Banka binaları 
Diier ıa1rimenkuller 

ilk: teıi• masrafı bakiyesi 
Kefaletten dolayı borçlular 
NAZIM HESAPLAR , 
Toahıil •en.(leri c:W:danı 3.171.924,86 

,, •• muhabirler ciizdanı 1.709.097009 
Muhtelif nizım hesaplar 

UMUMi MUHASEBE MUDURU 
MUVAFFAK IŞMEN 

59.343,69 
88.154.92 

227.193,09 

1.280.436,57 
654.006,1 ı 

4.881.021,95 
1.6 J.780,78 

Tilrk Lirasr 

14.781.734 57 

1.877.142 02 

3. 776.482 40 

12.114.628 79 

6.107 .952 33 

16.419.458 07 

3.300.990 24 
5.131.541 23 
1.554.923 76 

374.691 70 

1 .934.442 68 

69.190 45 
17.251.051 02 

6.574.802 73 

91.269.031 99 

Türk Lfraat 
Kapital 
ihtiyatlar 
F evkalide ihtiyatlar 
Kanuni ve niıami ihtiyatlal' 

1.030.000,00 
ı .660.000,00 

Mulıabir banka!ar 
Mevduat 
İbrazında cari hesaplar 20.535.314,72 
PreayiJi cari be•aplar 12.269.071,48 
Vadeli mevduat 2.120.014,92 

Ta•arruf tevdiab 
Vade•i• 11.069.072,56 
Bir aya kadar vadeli 154.371.77 
Bir aydan bir •eneye kadai' TadeU 
Bir seneden fazla vadeli 

1.610,380,58 
lStl.973,79 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacak.lalar 
Muhtelif alacaklılar 1.446.582,10 
Muhtelif he•aplar 1.697 .017,311 

Donanma talıı•ili.b ı•nnl tah.a~ 
Donanma tah'f'ili.tı k•tide karı11ri 
T ab•i• edilmiı karıılıklar 
Talep olun.mamıı temettil. ye .kuporu... 
Memurin tekaüt •andıiı 
Kefaletten dolayı alacaklılar 
Nu:ım he•aplar 

T ab•il •enetleri mudileri 4.881.021.95 
Muhtelif n&z.ım beıapl ... 1.693.780.78 

K~ 

~rımız • 4.564.549, 73 .. 

MURAKlPLER 

Tilrlc LlraN 
5.000.000 00 

2.690.000 00 

213.788 tıa 

34.924.401 il 

111.969.fa8 10 

1.108.684 80 

3.143.599 4S 

383.527 2tl 
40.268 60 

1.200.000 00 
219.914 7ll 
873.489 2A 

n.251.0St 02 

6.574.802 7S 

675.705 9' 

91.269.031 98 

UMUMi MUDUR 
MUAMMER ERiŞ 

Telıirdafı S..ylavı Trabzon Saylavı 
Şakir Ke.-bir Hasan Saka 

31 birinci Kanun 1934 Kar ve Zarar hesabı 
Zimmet 

GENEL MASRAFLAR . 
Maa,lar ve üc:retler 
idare maıra~ları 
Verıi ve harc:lar 
Sair masraflar 

Verilen faizler 
Amortiımanlar 
Safi kir-

Türk Lirau 

1.520.954.92 
403.090,29 

12.352,01 
134.436,15 

Türk Liraıı 

2.070.833 37 

1.779.794 76 
241.187 02 
675.705 94 

4.767.521 09 

Matlup 
Alınan faizler 
Ahna.n komiıyonlar 

Türk Liraıı Türk Lirau 
2.671.602.16 

491.248,41 3.162.580 57 

Muhtelif kirlar 
Banka hizmetleri mukabitl aLnan Ücret Y• komİ•yoolar 
Kambiyo kln 
E•ham ve tahvillt cüzdanı .,.. iıtiraklerden k&r 
Sisorta.dan kir 
Geç•n yılc!an kalan ki.r 

114.375 21 
529.101 05 
138.093 19 
784.546 72 
37.009 70 
1.544 65 

4.767.521 09 

Tü~kiye İş Bankası, 1 ikinci kanun 1935 Bilançosu 
Pasif Aktif 

KASA 
P.anknot 
Albn 
Ufaklık 
Ecnebi ;>Aralar 

13.387.319,00 
1.551,70 

27.694,96 
97.119,74 

Türk Lirau 

13.513.685.40 

Türk Lira•ı Türk Llra•ı Türk Liruı 
Kapital 
ihtiyatlar 

6.000.000 00 

F eYlu.li.de iht17atlat- 1.030.000,00 
Kanuni ve nizami ihtiyatlU 1.819.000,00 2.849 000 00 

Muhabir banka!.lı- 213.788 52 Sennaye ihtiyat· lbr. cari Tasarruf Prea. ve vad. 
lar bes. sandığı hesaplar 

1924 Yılı 1.000.000,00 - - - 2.456.682,53 12.554,11 - - -

Dış ticarctim_i.z:n bu ._evindit'İci duru
muna karşıhk, iç pazarlarımızdaki can~ 
!ılık ve genişl:lc de arlmı$hr. Yeni yeni 
ulusal gelir ve zengin?;k kaynakları ya· 
ratacak, yuddaşlara günden güne arta~ 
ca:k ve büyüyecclc İ$ irnkanlan verecek 
olan ıanay:Jeşme programma; 1934 de ' Dahili muhabir- banka!ar
de esaslı . _·kil.de devam edilmiştir. Ban- Haric:i muhabir bankalar 

949.329,42 
318:/19.15 

Me .. duat 
14.781.734 57 ibrazında cari heıaplar 20.535.314,72 

Preavili cari hesaplar 12269.071.48 
1925 .. 1.000.000,00 227.985,00 5.959.319,69 132.290,39 1.969.767,55 
1926 .. 2.000.000,00 259.500,00 11.105.014,99 220.310,44 2.921.965,83 
1927 " 4.000.000,00 57.508,16 19.282.803,42 1.178.325,25 3.446.073,97 
1928 " 4.000.000,00 316.500,00 30.556.095,90 1.703.968,22 2.328.833,91 
1929 .. 4.000.000,00 900.000,00 31.519.094,63 2.589.836,46 9.730.725,88 
1930 "5.000.000,00 2.000.000,00 25.448.20280 3.913.655,46 13.556.117,06 
1931 ,, 5.000.000,00 2.200.000,00 21.824.457,49 5.422.825,99 12.058.994,51 
1932 " 5.000.000,00 2.400.000,00 23.963.796,91 7.452.719,46 12.503.147,93 
1933 " 5.000.000,00 2.540.000,00 23.337.692,23 12.074.039,05 13.584.493,39 
1934 " 5.000.000,00 2.690.000,00 20.535.314,72 15.069.072,56 16.289.812,54 

ülke dıfında ökonomi durumu: 
1934 yılı, dünyada ökonomi, para 

ve devlet maliyeai bakımlarından 1933 
ün belli başlı karakterlerini değiştİTme
den ve onun yolu üstünden geçip gitmiı
tir. 

Her ülke; bu son yılda, kendi ökono· 
mik ve sosyal hususiyetlerini, ağır ba
u.n zaruretlerini gözönünde tutarak, kri
zin doğurduğu yeni konjonktür şartla
rına en az sarsıntı ile uyabilmek için ça
balamıştır. 

Dünyada kullanılan ayrı ve değişik 
metodların amacı budur. Bu yeni kon
jonktüre uyma yolunda en Tadikal 'e 
genit tedbirleri alanlar, zenginlikleri g~· 
niş, nüfusları kabarık, ulusal ökonomileri 
ahenkli bir muvazene kurmağa elverişli 
büyük ülkelerdir. Bunlar ana yurdun Ö· 

konomik derdden kurtulup iy~mesi j. 
çin, kolonilerini ideta bir ökonoıniK te· 
davi vastıası olarak kullanmaktadırlar. 

Bu mahiyette her büyük ülke etrafın· 
da çevrelenen ııruplara, ayrıca bu ülke· 
lerin siyasal ve ökonomik baskısı altın
da bulunan ülkeler de katılmaktadır. 

Biz.im görüıümüze &Öre; uluslararası 
alışveııiı akııı, 1934 yılında da 1933 yı
J,nın, geçerı yılki raporumuzda belirtti.
ğimiz gidiıini takib etmiştir. Gümrük 
siyasaıı ve dış alışvOl'İŞ politikaları; yu· 
karıda özel kı.-akterini canlandınnağa 
çalıştığımız ana amacı kollamıştır. 

PaT& si.ya.asının altın bloku, sterlin ve 
dolıır gruplarına göre ayrı bir yoldan yü. 
rümıüt olması, bu eıaı mesele ve 
davanın birinci planda &'e1mes.ine engel 
olmamıştır. 

Dünya ricarettnde önemli rol oynayan 
ülkelerin 1934 yrlında; halline çal11tık· 
ları ana mevzu, ulusal faaliyetlerini bcs· 
liyec'*', hı:olımdıracak, "imtiyazlı, hususi 
ve geni, bir lrt verit alanı,, temin et
m olmuttıw. 

Büyiık ull<el rin bu çok açık gidişine 
v durumuna rAğmen~ uluıal ve tabii 
z inliğin kaynaklarını kendi sınırları 
içinde, kendi e-'latlarının çalıtmasile 
ifletmeğe hazırlanan ülkeleri, "autar• 

• " ile ittihama kalkışmaları, ge-
çirdiğimiz buhranlı yılların •iyasal dütün
ce ve kayıııları hô.ki.-n kılarıJ., ökonomi 
bilgisinin anlayıf ve kavrayış tarzını ne 
&.adar · di ve aykırı bir tekle soktuğunu 
ırö•terİ!". 

Hele "a·ıtardıie,. "ttihamı al~ hıra· 

!erine hız ve genişlik vermek kararı a
çıkça ve temiz niyetle verilmeden yapı
lacak herhangi bir kliring mukavelesine 
canıız ve mani.sız bir heıaplaşma forınü
lündcn daha fazla b'r değer verilmemek
tedir. Yalnız ihracatı değil, fakat ithala· 
tı da ayni ölçüde arttırmaktan çekinme
yen bu ökonomik politika, 1934 yılın • 
da yurdumuzda olgun meyvelerini ver
miştir. 

1933 de esasen düşme ni•beti azalmış 
olan dış tiearetimİ.t.İn "kıymet,, bakı
mından gerileme&i 1934 de dul"muş, kriz
denberi ilk olarak bir yÜk•clme göster· 
mittir. Bu yükseliş 8 milyon liraya var
mıJ_tır. 

ülkenin genel alışveriş akıtındaki bu 
canlılık ve geniıt:.k - ithalat ve ihracatın 
aynı zamanda artmış olması - hayırlı te· 
sirlerini devlet gelirin:n tahsilinde de 
göstermİ§tir. 

Ökonominin değişik alanlarında ulu
sal varlık ve kazanç arttıkça, devlet ma
liyeıinin de kuvvetlenmesi ve genişlenıe
si pek açık bir hııkikattir. 

Netekim; 1934 yılında bütçemiz hem 
denk gitnMş ve hem de tahsiliit miktarı 
geçen yıla göre 24 milyon lira fazla ol
muştur. Bilbaııa arazi vergisi, kazanç 
V(' ~stihlik ve1·gi el'Iİ ile inhisa~lar gelir
lerinde görülen fazlalıklar da ökonomik 
durumumuzun 1934 de gösterdiği kal
kınma ve iyileı.meyi belirtir. 

1934 de dıtetrıya gönderdiğimi.. mal
lann kıymeti 92 milyon ma, içeriye ko
yuverdiğimiz malların kıymeti de 86 ,5 
milyon lirayr geçnnİttir. Bu suretle dışa· 
rıya bu yıl da 5,5 milyon liralık fazla 
mal göndermİ! bulunuyoruz. 

1933 te çıkardığımız mallar 96 milyon 
lira, yurda giren mallar 74 
milyon lira ve ihracat faz· 
lası da 21,5 nlyon lira idi. Drşa • 
rrya aattığımız malların bu yıl 4 milyon 
lira kadar eksilmesi, 1933 te ihracat ay
ları dışında, bilhassa, eski yıllardan ka
lan stokların satılmasından Heri gelmiş
ttr. ihracat ayları olan ağustos - birinci
kanun aylarında her iki yılW. dışarıya 
gönderilen mal kıymetlerini gözden ge
çirirsek, 1q34 te noY"m~l iJ.Tacahmızııı 
arttığını görürüz. 1933 ağustosundan bi
rincikinun &Onuna kadc-..r be" rtvda 54 
ınilyo" ~İraY" kar" 1934 ün bu avla,ın· 
da dışaYıva 59 mi.'von lir1'lık .......... 1 ai-i.n. 

dermit oluyoruz. Şu halde 1934 ~e 5 

kamızca lstanbulda kurulan Şi~ ve cam 
Zonguldakkki Sömi Antrasit fabrikala
rile, Sümer Bankın Kayseri, Ereğli yer· 
li bez fabrikaları ve lzmit Kağıt fabri
kasının temelleri 1934 de atıldı. Bu fab
r.kalar önümüzdEkİ yıl işlemeğe başlıya· 
caklardu. Genislel;:e:ı Bakırköy Bez fab· 
rikası ve Ziraat Bankasının Adana Do
kuma fabı :.!tasile, gene önümüzdeki yıl 
kuru!acak o'a!l Nazilli ve Malatya fab
r'kaları da i•lcmeğe başlad:ktan son:a, 
pamuklu bez ihtiyacımızın büyük kıs·nı 
yurdumuzda yaprlae<>.khr. 

Yurdunıuzda kullanılan şekerin ta
mamını yerli fabrlkalarımız yapıyor." Ay
ni durum yarın da pamuklu bezler için 
olacaktır. 

Kurulan diğer fabr.ka ve sanat ev!e
rinden ba~ka, yalnız bu iki mühim 
madden:n ülke içinde yapı)maıı, dışarı· 
ya giden milyonlarca liranın yurdun i
çinde sarfedilmesi, iç pazarlarımızdaki 
çalışmanın artmasında yeniden 3.mil ola· 
caktır. ilk günler:n vasıtasızlığına karşı 
koyarak on yıl g;bi kısa bir zamanda a
lman bu sonuçlara bakarak, ilerideki ku
rumlarmuzın da daha çabuk, özlü ve ve
rıimli olacağına inanıyoruz. Sanayileşme
nin gerekliği ve zorluğu, artık herkesçe 
anlaşılmış bir gerçeıkt:r. 

Ökonom;k i•tiklalimizi koruyabilmek 
için ülkemizin tabii zenginl'k kaynakla
rını işletecek sanayii; vakit kaybetme .. 
den kurmak gerekliği yurdumuzda mÜ· 
nakaşa götürmez bir mevzu haline gir
miştir. 

Hazine bono!an 
Senedat cüzdanı 
Vadesine üç ay kalanlar 
Vadesine Üç aydan fazla kalanlı.r 

ESHAM YE TAHViLAT CUZDANI 
Bor•ada kote olanlar 
Bor•ada kote olmayanlar 

AVANSLAR 
E•ham ye tahvili.t muk. ••anılar
a - Bor•ada kote olanlar 
L - Borıada kote olnıayanlar 

Emtia ve veıaik mukabi!i avanılar 
Senedat mukabili avanılar 

294.659,14 
375.770.73 

Sair mütenevvi teminat mukabili avanslar 

BORÇLU CARI HESAPLAR 
Açık kredi 

3.496.172,35 
280.310.05 

8.431.681,47 
3.682.9~7 .32 

670.429,87 

2.400.745.15 
107.182,9-1 

2.929.594,37 

13.565. 708,28 

1.8n.142 02 

3. 776.482 40 

12.114.628 79 

6. 107 .952 33 

Kefalet mukabili krediler 2.853.749,79 16.419.458 07 

SAiR MUHTELiF BORÇLULAR 
Muhtelif borçlular 
Muhtelif hPıaplar 

1.805.715.63 
1.495.274.61 

ipotek mukabili avanslar 
lttirakler (Hiı•e ıenetli_) 
Menkuller (Hakiki kıynıetleri Üzerinden siırortahdtr-) 
Makinalar 59.343,69 
Kasalar 88. 154,92 
Mefrutat 227.193,09 

Gayri menkuller (Binalar hakiki kı1· 
metleri üzerinden ıigorlahdır) 
Banka binaları 
Diier ıayrimenkuller 

ilk tes:• maırafı bakiyeıi 
Kefaletten dolayı borçlular 
N ZtM HESA!>LAR : 
T ahı il ıenetleri c:üzdanı 

l\.1uhabir cüzdanı 

Muhtelif n&zım hesaplar 

3.t71.924.86 
ı . 709.097 .09 

1.280.436,57 
654.006,1 ı 

4.881 .021,95 

1.693.780,78 

3.300.990 24 

5.131.541 23 
1.554.923 76 

374.691 70 

1.934.442 68 

69.190 45 
17.251.051 02 

6.574.802 73 

Vadeli mevduat 

Taıar-ruf tevdiatı 
Vadeıiz 
Bir aya kadar vadeli 
Bir aydan bir ıeneye kadar vadeli 
Bir •eneden fazla vadeli 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacaklıla• 
Muhtelif alaca.khlar 
Muhtelif he•aular 
Donanma tah.ll&tı senni cah•iıatı 
Donanma tahvili.ti keıtide kartılriı 
Tahsis edil mit kartıhklar 
Ttalt'p olunmamıt temettü ve kuponlar 
Tevzi olunacak 1934 )'ıh temettüü 

2.120.014,92 

15.069.072,56 
154.371.77 

1.610,380,58 
135.973,79 

1.493.5112,10 
1.6117.017.35 

Tevzi olunacak 1934 1ıh müesıiıler temettüü 
Memurin tekaüt •andıiı 
Kefaletten dolayı alacaklılar 
Nazım he•aplar 

T ah•il ıenetleri mudileri 
Muhtelif nizım he•aplar 

1934 yılı tpvziat bakiye•i 
Cirolarımız 

4.881.021.95 
1.693.780.78 

4.564.549.75 

34.924.401 12 

16.969.798 70 

1.108.684 60 

3.190.599 4S 
3113.527 29 

40.268 60 
1.200.000 00 

219.914 78 
440,000 00 
24.820 00 

873.489 24 
17251.051 02 

6.574.802 73 

4.885 94 

Şu kadar ki, bu uluoal ve büyük ham
leyi, kuvvetli, hızlı ilerleme ve kuııma 91.269.031 99 91.269.031 l!!I 
teşebbüsler~, gerTietecek ve yrpratacak ~~;::=!!;'""'.-""""""""""'" ............ .,,,..,...,...,...,...,. ............ ...;;;;:;;;;;:::::. ................ ...,..,...,.,.....,...,...,..-..,....,...,...,..,...., ....... ..,.;;:;:;::::::::::::::. 
ibazı yanlış telakkileri her fıroatta ay
dınlatmak doğruluk borcudur. 

artacaiı ıüııbeszdir. Fııkat ıı~en yılda· 
ki istekler, dıııba ziyade uzun vadeli boı-ç 
vermeler için olmuıtu. A) Devletin olsun, husuıi teşebbüsle· 

riıı veya yurddaşların olsun; sanayyiden 
normal bir gelir bekelemeleri, tabii bir 
bak olarak kabul edilmelidir. 

B} Normal bir gelirle çalııma ve işlet· 
me alanına girmiyen bir ulusal tasarruf 
hareketi, er.geç kuvvet ve hızını kaybe
der. Ulus,.! kapital birikmesi de zaman· 
la durur. 

C) Krizin doğurduğu zorlu şartlar İ· 
çinde yeni kurulan ve ancak >ç pazarla· 
rına güvenebilen ulusal sanayiden, dün· 
yanın en elverişli ökonomik şartları a
rasında; satın alma kabiliyeti yıpranma
mış geniş mahreçlere baılı başma &ahip 
olarak yaktile kurulnnış ve kökleşmiş, 
§İmdiye kadar tesisatını tamamen amor· 
ti ebniş, hatti aynca muhtemel risklere 
karşı ehemmiyetli rezervleri bulunan es
ki ve tercübeli Avrupa ve Amerika aa
BByiinin rnalfyet fi.atlarını İ!temeğe kal
k1~~a.k; devletin ve husu-..; teşebbiisle
rin kuracağı ulusal sanayiin doğmasile 
öl~ııı:ir1, avni zamanda istemek olur. 

Y "~"c' ülkelerin bi7.e m1t.livet fi-p,.;n
den a.afıya mal ırönderd"klorini, ü!ke· 

!erinde bu mallan birkaç mi.ti daha pa
halıya sattıklarını da unutma.malıdır. 

inebileceğini de sanmamak ve böyle im
, kansız ümitleri ortaya ahnamak da, bir 

Devletin gümrük ve diğeı- koruma ~· doğruluk borcudur. 
tedbirlerile himaye ettiği ulusal sanayi· 
in satış fiatlcrini kontrol ve tanzim et
mesini tabii ve baklı bulmalıdır. Devlet, 
genel menfaatleri herkesten daha bü- ' 
yük bir isabet ve emniyetle kavrayabile· 

1 cek durumdadır. Tiil'kiyemizin yüksel • 
mPsini, P";rişiJen işlerin inkişafını gerıi
letmiyecek ve aynı zamanda istihlak ya
pan yığınların ihtiyaçlarmı, durumlarmı 
da gözönünden arırmıyacak olan hükii
metimizin direktifler.ine uymağı kıvanç-
la kM§ılarız. 

Sanayiimizin maliyet ha.tinde tama -
men 8.rizi olan bir fazlahk yoktur deni· 
lernez. ilk kuruluş zamanlarına mahsus 
olan bu fazlalıkları kaldırmak, rasyonel 
çalıtm• ile ma1iyet fiatlerimizi en aşağı 
hadlere indirmek, fabrikalarımızın de
vamlı ülküsü olmalıdır. Esasen hüku· 
metfonrz de hunun takjbi ve elde edilme
si için, te,kiliıt yaoını• bulunmaktadır. 
Fakat maliyet fiatler 'izin büyük sana
yi veya denizaşırı ülkeler: n daınping fi. 
atlerine, Jıatti. normal maliyet fiatlerine 

,sal paranın sağlamlığı ve 
para sıyasası: 

Okonomi, pant, devlet maliyesi ve 
f me,humları her ülkede olduğu 
ıribi bizde ele biribirinden ayırarak mü-

·• etmeğe imkan yoktur. Canlıhk ve 
~- ,~, kökleri bitiı.ıik olan bu ndhınnlar, 
biribirinden kuvvet alırlar, biribirinden 
müteessir olurlar. 

1934 yılında ülkemizde ııörülen öko· 
nomik iyileıme ve genişleme; 24 milyon 
liralık gelir fazlasını doğurmakta mil· 
him rol oynamıt bu gelir fazlası ve büt
çenin denk yürümesi de, dolayıaile Türk 
parasının sağlamlığrnr arttınruıtır. 

Paramızın değeri, sağlamlığı: ve is
tikrarı ökonomik §81"tlara ve tedbirlere 
dayandığı için; ülke ökonomik duru • 
munun ileride büsbütün iyiliğe gitıneı;İ
ı ... , 1

• ..... \ paramızın da sağlamlığı daima 
artacaktır. 

1934 yılında para piyasasındaki İstekle 
rin arttığını görüyoruz. Ökonomik du
rumun iyileımeıile para ihtiyaçlarının 

Hükı'.imetimizin E~ ve Erzurum 
Demi.-yolları için, milli bankalanmızın 
da _,.. ııirmesile, çrkardığı isticraz tah· 
villeri, halknnız tarafından iyi bir §ekil· 
de karıdannut ve sahn alınmııtır. 

Uiuslanırası krem bağlan buııün ta· 
mamen çözülmllt gibidir. Bugün tatz. 
den Clnceld gibi, ulusal kapitaller yaban
cı ülkelere pbıMNı...tde ve uluolar kendi 
l<aynaklanndan kredi ihtiyaçlarını tat· 
mine çıalı§lnllktadırlar. Fakat kazenç ve 
ırelir azlığı, bilhaua uzun vadeli kapital 
binkmesinin önüne ııeçmektedir. Yeni 
kurulan ülkelerde kapital ve kredi ihti· 
yaçlarmın daha çok ve isteğin .daha faz. 
la olacağı şüphesizdir. Yurdumuzda şim· 
el.İye kadar olan istekler az çok yerine 
getirilmiştir. Fakat ırerek müstahsilin, 
gerekse tüccarın önümüzdeki yıllardaki 
kredi İsteği, İç pazarın geniılemesi ve 
ökonornik şartların iyileşmesi nabetinde 
fazla olacakt ... Yeni kurulacak sanatla· 
nn dönme kapitali de Önemli bir kredi 

(L!ltfen sahifeyi çevirin) 



İ•teğiclir. Bütün bunların kartılanması 
'9in, ywdum11%111l ökonomik varlığmın 
yülue!mesi yolundali tecl>irlerle bir sı
rada, ulu..J kredi oiyasumm güdülmesi 
lizımgeleceğine insııyoruz. 

Bankcmızın i,leri: 
1[34 r.hnda y...-dumuzun ökonomH< 

· .Uurumu.-.un ;yi!eş~!nden dolayı ban· 
ka '"'m iıleri de deha fazla ohnuştur ve 
<laha i~-i neticelenmiştir. iç pazarlarda
ki r"htma ve iş hacmi geniı1emiş ve mo .. 

• nnı•leler"mizin ye.künu kabarmıştır. Borç 
'\'erdigimiz p"ralar geçen yı1a göre art~ 
m.ştır. B>lhassa alakadar olduğumuz şir· 
ket :ere açtığsmız krediler, bu yıl 
6,000,000 lira farla olmu•tur. Bu suret-
3e faizlerin İ-nme&İ ve kambiyo muame
lelcr:nin bankalardan alınma11 gibi se
bepler clolaynlle kar kaynaklarımızın 
azaıma5rna ~al'fT, ıeçen 'yıldan fazla kar 
f'lde etmemiz mümkün olmuştur. Piya· 
&a şartlarının düzelme&i, yalnız i~.lerimi
z..u V"en11· e teaW ~le-kalmamış, aynj za .. 
manda vRı;r.İyeti evvel~e bozulmuş olan 
ba 1 a>orçlu!arımız?n yavaş yavaş öde.-ne 
r .J ar n11ş ve bu suretle k3.rımızdan 
k..ı şı gını ayırarak bir kenara bıraktı
l' ı a 'c1 1 "Ttl"J'"i b:r ht"ınını da tah
••l , dcbilmck imkanı bulunmuştur. 

.1uıunu: •• t1 . ..ı., 1Jtya:u1lar ıı ..ırına uy-
rr d. mecburiyet nde olan tU .• imiz de, 
ç,J şt klan y rler:n ferahlığından pay
rı1 1ıard r. ni.-hasıa Mersin ve Adana 
çevresindeki şube. rimiz evvelki yılla
ra yöre da:1a iyi neticelerle karşrlaımış
larJn. 

Lan"r ve !Wnterlandındaki şııbelcrimiz
Jr., latanbul ve Anka,..'\d-:ki işlerimiz 
de iyi gitmiıtiT. Yalnız Karadeniz kıyı
sınA,,. fı .. ~· 1<. v• v•Tmurta merkezler!n
dc-kl şJb Jerimiz, bu ürünlerin iki.bet ve 
fia.ı rıden dolayı iyi randıman verme
m1s.lerı.!' .• 

ü.:ıe dışında çalışan Hamhurg şube· 
m: .... iyi net=ce'CT verdi.. Müessese için 
ol~uğu kıditr iilke ürün!er": bakımından 
lla i,·i '-- :z ::tler ,..ördii. Bilhassa düşük 
fıQ'!~rl,. ba1la:11p yavas yavaş inmeğe 
,. , t·ıf'mur n'· n üzüm ve incir a1İvi·e 
~"'t şJ- ı 11 )e · Jen temin ettirri satl"'""T· 
le, ül;.ııeltme .. e bu şubemi:Z:n b~ • ..ik 
'!<''~ •1 nı e>lmuttur. 

ı•l<P 'erive ıu!>etniUn ça1 1şma şartla· 
r...,. uY"f"unlaşt:nlmas1 ve ilerlesnesi i
r a' '1r-:m12 e~!h tedbirlerle bu şube 
, f"l · ,·!\ artacağına ümidimiz vaTdır. 
J ı.."' ıtz:!l rı nfaati ve elde edilen bu 
rr ~c '"'f' Tit,.k ihracat ticaretini a13k"J· 
c'a p·1cıı d'.ğe-r alışveriş merkezlerin~ 
,. • subeler r.rmaldığnnız için bize ce .. 
~<ıret v· r:nc.kte<[ır. Bunu tetkik ve teem· 
m=ı' ettiğ"mi.zi de kaydederiz. 

rlarka:mızın nic;elerini ve htzmetlerini, 
l-~'k1:n!7."n da'ıa ;akınına getirmek için 
l>tarıı!>ulda Üsküdar ve Kadrköyde açtı
f::.nız tali tubelerden başka, 1934 de Be
yantta da bir şube açtık. Aynı zaınand3 
tic.'ri ehemmiyeti ve ilerleme9İ yeniden 
a1'\an Ga'atad~ biı- tube açarak çalışma· 
mızı genişlettik. Bu ıuretle lılanbulda 
en fazla tq~latı olan banka oY;İğumu
•u bil&nnek i•teriz. Halknnızm banka
mıza lıarşı güven ve inanınm ~ gÖ· 
riinür durumunu burada tebariiz ettire
cei".\z. 1933 tc l>anluıya yatrrılan _...far 
yekünu 49,006,224,68 lira iken 1934 ıo
nunda 51,894,199,82 liraya çdıımış ve 
bövlece mevduat heıaplarunnda il.i mil· 
yon sekiz yüz ıelosen yedi bin lir.ılık bir 
artma ohnuştu~. 

Bu artma, itlerimiztn ve kredi venne 
imkanlarımızın ela genişlemesine oebep 
olmuştur. 

Bu arada küçük cal"İ buaplanmızda
ki fazlalığı ela kaydetmekten geçemiye
ceğiz. I!·:. acl.dlerclaki ehemmiyeti çok 
fazla ·· iihnemi fakat bizim en büyük "°"" ,, bir • . • • ,,...._,:"Ti;, diye tanıdıimuz lflll>'"Zı 
i,~ :rlatnmğa mn vermenizi dileriz. Bu 
da ülkemizde ilk olarak kumbaralan 
meydana ~m11ıakbğımız ve leflıili~ı 
bir tarzda pM9 bW iktimıdı: lçiıı genıı 
propaganda ve teşvik yapmaldığmıız
d1T. ilk gününde verdiğimiz hızı kaybet· 
meden umınniıe.en elilnrya ve biikUnıe
tin isal.etli i ı • "1<rar ıiyuaama dayanarak 
geniıleyen para biMktVme cerey- bıı
ııün olduğundan fazla, ileride Türk Ö· 
kanomİ dUTumunun en büyük kuvvet 
kaynağım tetkil edecat":· . H~ !ürk 
çocuğunun ve h ... Türk eVBDD IUIU de
ğil, fakat ufak ka•sı olan mlitevazi 
kmd>ara. b1M<Ün ~ hemen ~ban
kamızm i&mile lıir birlik teıkıl ederek, 
para artırma beveoiııi ve zevkini aıılı
yarı en büyük biriktıinne vasıtası ~uş
hw. Geçmiı çarlı!"'& ~~ faa. 
livetimizden - çak &rindüiümuz bu 
...... zin, ııfıuaJ ---- YBf&Y'JlmlZda 
derin izler bırakacağı- ._,ı.,.....x. 

lftiraklerimiz . 
Beı yıllık ııanayil~me proırramında 

hülılimetimizce bize veril- ödevMrl, ge
çen yıücıi nporuımızda J'SZIDl'hk• lıtan· 
bul da P "f"baılıçellİndelııi. Şife ve Cam 
fabrikasının kuruımınu bitinuek üzere 
bulunuyorırz. F.ıırika ba yıl ortasında 
~!" çrkannağa ~~tır. 

Sü.,.- Banlc•n ıtüraki mukarrer bulıı-
Sömi. • • ----.....:.. folırika11n111 da bu nan, ~ ~ 

yılın eylülünde ~a bafhyacagını 
umuyoruz. Gelecek kıt bu falırikanm 
1 1 acajı lı:ömiirleri, yıdıancı -.!t 
ve kaW.r ,erine ~ela yM.ab•· 
ıec.iiz. Bö,i P it IMr yıl chflll"I üWe
re bunllr için öclediiimb en u 800,000 
lift da yuaclwııazda I ' 1 , Ttiırk ifsiol-
- yeni ... çıh 

1 

'ı+. 
ı9J:f ta kmia hı'cılıpmm söyle

dii. ıia .... 1.iırut B 'uiyle JSI y~
ya ....W. ..W.jumuz Tmbal Ş.br fal>ri
..._, ~ yıl ._,....,.._ıa açılnvı 
ve 62,610 tııın ~ ifliyerelı; 9,395 ton 
1riip ... toz ...... çılısmıttır· Ortak bu· 
hılMııiumıız ötm ...... f.dwiL ' mdan 
E•: 4 1r ,.ı.- fııılıd=? i~-~!~~ıir. 
Alpullu ....... nmw- ıae .....-tan 
dolayı aa .,...... itlmıııit ve __. yap -
mıtbr. 8-clan ötiirii bu firioelimiz bu 
yıl .... '91 awuittir. 

Turhal ...,_ Wırilııuının ela iflemesi
le yerli ,..........,,. çıkardıklan 

60,000 tona yalın .-.,.. ülkede kullaru· 
lan ..,ı.erin tamamını '-tJadıiı için 
bundan 50lll"a dıfM'dan ıel{er getinneye 
lüzum ludnuywıcaktll". Maliyet fWıtlerin
den çok 1l4&ğı olMı bugünkü dı.-. dam· 
ping fiahle dahi heoap etı ... , bet milyon 
tinmız ülkede kahnış, bilbasaa ziraat • 
.__., it hac:ımimiz bu ölçüde ıenitle-

lllıİt ..... ,..,... . . . . '-•-··ı-...!.I 
~Yiill: itillwumzm eo.- ve ~ erııe 

_,,._·,._~ kU1"'1=s:·nda ve iı-

!etmesinde en ön ıırada giden ve uğra
tan baduınuz, tdreı" dava•ınm halledil
meainde4ti çalııpnaundan dolayı büyük 
bir övünç duymaktadrr. Ayni zamanda 
hiikümetimizin dileği veçhile, halkın 
menfaatini koruyacak bir ıekilde ıeıker 
itlerinin idare edilmem de •aye edin
mitizdir. Mevcud dört ıeker fabrikasını 
bir!..ıtirerek mamıllarmı azalbnak \"e 
mal'.yet fiatini indirmek için esaslı ted· 
bJ1 .r üzerindeyiz. 

Sümer Bankla birlikte lşlettirmeğe 
ba~·adıgımı.z Keçiburlu Küıkürt.Madeni 
faaliyete geç.nıiştir. Maden cevherinin 
kalite•i bakımından çok zengin olan bu 
madenin, önümüzdeki yıl ülke ihtiyacı· 
nı tamamen karşılayarak dışarıya da m:ıl 
gönderileceğini umuyoruz. 

Ergani Madeninin iilkenıizin yüksek 
men aatle ne uvvun bir tarzdi\ i9lehl· 
me•i için Sü.,,.; Bankla beraber ~saslı 
tedbirler almaktayız. 

Kömür madenlerimiz 
Ortak olduğumuz Türkiş, Kömüriş 

ve Kilimli maden şirketlerinin faaliyeti 
geçen yılda da normal gihniş ve üç şir
ket de çıkarttıkları kömürü çoğaltınış· 
!ardır. 1934 yılında Türkişin fazla çı
kardığı 72,543, Kömürisin 79,350 ve Ki
limlinıin de 8,596 ton kömürüdür. 
Havzanın genel kömür ürünü de 

436,162 ton artınıı ve 1934 de 2,288,269 
tona çıılomştrr. 

Elde olunan yıkanmı~ ve yıkanmamış 
kömiinerden 960 bin tonu ülkemizde, 
692 bin tonu dış ülkelerde satılmışbr. 
Ülke sarf;yatmda 120,000 ton, ""1ka ül
kelere sattığrmızda 210,000 ton fazlalık 
vardff. B'lhaua ü'.kernizde kııHanılım kö
rnürlerdeki 120,000 ton fazlalık, yeoi 
fabrJc.:'ann iş!eme!'nden ve yurdumuz .. 
da iş durumunun iyiljğe doğru gitmesin· 
den ileri gelmiştir. 

Hüklımetin teşvjk ve isteğile yapılan 
kömÜT isf.hsali.tırun artmasında, kömür 
şiTketlerimiz ~ayret göstermişlerdir. Bu 
üç şirketimizin bütün istilısaldehl pay
lan yüzde 30 olduğu halde bu yılki fa,. 
!alığın yüzde 37 sini bu şirketleri:mi:z ,,. 
min etm.işlerdir. 

1927 denberi havzada 754,575 ton 
fazlalığın yüzde 46 sıru kömür şirket!e
r:miz çıkarmışlardır. Fazlalığın, dışarı· 
ya kömür satııının zara:!ı olduğu bu 
devrelerde yapıldığını ayrıca kaydetmek 
isteriz. Her frrsattan ve her şeyden isti· 
fade ederek kömürü ucuza maletmek 
ve ucuz satı~larla, sat1f hacmini büyült
mek şirketlerimizin ülküsüdiW. Bcn~·n, 
genel ya,ayışımızda yapacağı teairi la· 

marn.en görmüş ve anlamıı bulunuyoruz. 

Müe~sis his~eleri 
1927 yılında müessesemize ilhak e~i-

1= 1 ti barı M.iJ.li Bankasının yüzde 53 si 
ödenmit beher 200 hiı&eıine mukabil bir 
müesı-iılik hiısesi ver:JmeM karaTlaşmış 
ve bu banka hisseler·inin değişmeıinin so
ma ahnmcaya kadar müessi.ı:ı hlsıelerimi.c 
2,921 adet derpiş edilmİfl:İt". 

Değöşbrnıe iş'.nin sonunu almak üze. 
re bulunmuş ve geriye kalan hiuedarla
ı-nnızın hakları da belinnit bulunduğun· 
dan bankamızın miieuiılik biueleri 
2,482 adet olarak teabit edilmiştir. 

Kar ııe zarar hesabı .. 
Mevduatı koruma kanununa uyarak tan
:rim eılilmiı olan bilanço ve karu zarar he
saplarımızın tetkikinden anlaşılacağı ü
zere muamelelerimh iç;n lazım olan hü· 
tün huıuıi iıhtiyatlar, her yıl olduğu gİ· 
bi, ayrıldıktan ıolll'll elde edilen safi kar 

• • • • 675,705,94 linyı 
bulmelctadır. T evziata - olaırı bu mik
tar üzerinden eıaa .Uzanmamemizin hü
künılerine göre önce: 

Yüzde 20 hesabile ihtiyat akçuı ola-
rak. . . . . 135,000 lira 
6,000,000 lira sermayemize 
yüzde 6 heaabile birinci te-
mettü hiueııi olarak .300,000 lira 
ID aman . . 435,000 lira 
ayrıkdıktan sonra geriye 
kalan • . . . . 240, 705,94 lira 
dan niz11mnamemiz hükümlerine rrİ'~re 
idare meclisimiz azalarına ve memur
lara tediyesi ica.~den m!ktarm te. 11ou· 

le ikinci temettü hissesi olarak hissedar-
1-a yüzde 2,80 ve beher müeuis hiHe
oine de 10 nar liıra temettü tevrÜoİ, fev· 
kaiade ihtiyat akçasına 24,000 liranın 
;. • ..,. • ...,.,n"n·u yüks.dc tasvibinize sunarız. 
Bu teniattan artan 4,885,94 lira İı5e ge
ıec ~ t )ı&a geç.rılecefitir. Bildird.iğiıniz 
kann dağıtma ıekli kabul ve tasdik buy· 
rulduğu takdirde, tarnanu ödemmş 10 li
ral* beher lıi•seye yüzde 8,80 be&abile 
88 kurut ve beher Tiıüeısiı Jıisıesine de 
10 lira, 10 numaralı kuponlar mukaoM
linde, 15 ni•an 1935 t..nbinden itibaren 
dağıtılmaya batlanacaktrr. Kuponların 
tediyeoinde kanuni verg;ler alıkonacak· 
trr. 

Mürakipler Raporu 
Türkiye İş Bankası Genel Heyetine 

:>2 ma.-t 1934 tarihinde alelade olarak 
tvp.aanan heyetinizin bi::::e verdiği miira· 
kabe ödenni yaptığımızı bildiririz. 

31 bıirincikanun 1934 tarihinde mev· 
cut para1..,., esham ve tahviUer ve yab~
cı paral.n tarafımızdan •ayılarak hepsi
nin defterlerde~ kayıt}_,. uygun oldu· 
iu görüldüğü gibi, idare Meclıioi tara
fından verilen bililnço ile kir ve zarar 
.............., ve lM 1 ın bilanço tarihinde· 
ki clejerlenne çevrilen ziımnet ve matlu· 
bu öe bütün taabfıüttermin tetkik ve mii
nıbbe gözünden geçirilmi, olcluiunu '~ 
hepsinin l<ayJtiarmda .,. mumnelelerin
ıle - bir düzgünlük "" oağlamlık gö
riildüjünü yükııetı: kınına saygılanmızla 
~cliririz. 

Anı.-. 13 - mart - 1934 
Miinılıib 

T ekirclağı aylil.., 
Şakir Keaebir 

Miirıııkib 
Tnıbzıon sayliıvı 

Ha ... Saka 

24 Mart 1935 tarihinde 
Ankarada toplanan Tür· 
kiye lı Bankaıı Alelade 
Genel Heyetinin -.er· 

diği kararlar 
Birinci karar 

1934 hesab yılı içindelri çalı'""' dunı
mu .,.. he..,,ı. lıeKkmda l claft Meclioi 
ve miinıloplar tırafından yazılan rapor
ı. ve 31 birincikanun 1934 tarihli 
ı.;ı·nçD 'ff l<ir.., zarar h ............ loııgün
ldi .......ı heyehmiı. önünde olru......Jı 
tetZ!ı edilıl. J~aço .., kilr ..... _..r 

MiLLiYET PAZARTESi 25 MART 1935 

EKONOMl 

Ticaret odasında 
Yanılan top~antı 

-·-
Marsilyaya bir iadei ziyaret 

seyahati yapıiacak 
Dün sabah Tica.-et ve Sanayi Odasın· 

da re .. <> un.j htu:na.l Nemf..Pnın reis1i~i 
altında bır toplantı yapılnuşlır. Bu top
lantıya, Oda reislerinden Bay Ziya, C. 
Meı kez Bankası müdürü Bay Sait, Ce
nİzyolları müdürü Bay Sadeddın de ı~
tirak etmiılerdir. 

Toplantıda N1arsô!ya Ticaret 0<İRsı -
nın ziyaretini iade ınaksaclile feı--t İp edi
lecek seyahat meslesi a-örü}ülnıüşliır. 
Henüz tarihi kararla.şmıyan bu seyahat 
için bazı fikirler öne •Ürül.mekıedir. Ko· 
misyon, önümüzdeki hafta içinde ) apa
cağı ikinci toplantıda &eyahat tarjhini ve 
programını kati olarak tesbit edecektir . 

Las.i" - Don masa.esi 
Laılik - deri nıeJieles.i Ticat et ve Sa

nayi üda•ı idaı-e heyetınce tetk;k edil
mektedir. idare heyetinin nokl~i naza
rını tubit için bugUn kundura imal:1le
rinden bir heyet dinle.necekiır. Laotik· 
çilerin de kendı noktaı nazarların n1Ü· 
dataa için b.r heyet dinlel.,cekleri soy
lenmc.ktedir. 

)'eni leyyahlar geliyor 
E vvelkıi gün §dınmiıc gelen dün ya

nan en buyuk vapurlarmdan Akıtanya 
Lürı öğle üzeri LmanımlZdan harLkCl et· 
miıt<r. Bu büyük vapur<la bulıman 569 
seyyah evv~k... gun og.eaeu ıı.u•hc:4 "c 
dun •abah şehrim;zin birçok yerlerini 
gezınııJcrdır. 

Bu baE\:a §dırimize çok .eyyah pi · 
mit ve daha bırçok ta gelecektir. Bu m&
yanda bugun Letaya ısminde büyük bir 
vapurla 320 seyyah heklenımekted!O". Ge
lecek •eyyahlar arasında büyük lordlar ve 
bundan başka Ulufort ve Keınbriç Uni
versitelenne nı.ensup rektör ve profeıör· 
ler bulıınmalrtadır. Bu vapur ıehrirnizde 
iki gün kadar kalacaktır. Bundan başka 
tehrımize bırçok seyyah vapurları daha 
gelecektir. 

Spor ve izcilik işleri Kültür 
Bakanlığına bağ.anıyor 
Maarif Vekaleti yüksek tedrisat mü

dürü l:tay Macit, teftiı heyeti reisi Bay 
Cavit ite başiamıılardır. 

Maarif V d<aletı sporculuk, izcilik ta
IDnatnamelerini baaırlamaktadır. Tali -
matnameler, talim ve terbiye heyetinde 
tetkik eclibnektedir. 

u" taıımamamelere göre Türkiye spor 
ve ızci tefekküUeri Mı.arif Bakanlığına 
bağlı bir teşkilat olacaktır. 

Kültür Bakanlığı yeni bir izci kıyafet 
talimatnamesi hazırlanmaktadır. Buna 
göre hütiirı izciler ayrıô tekilde elbise gi
yeceklerdir. 

Yeni eJbôseler ç'* sade olacak, luya. 
fet kanıınu mucibince tesçil e&leoektir. 

Maçka Tramvayının 
uzatılması 

Maçka palaotaıı Ma9ıa mezarlıima 
kadar nokan olan tram~ battmm in
şaıma dünden iııilmren lıa§ianmqtır. En 
ç'* bir ay zarfında yeni hat tmnamen 
yepılmıı olacaktır. 

Hayvanat enstitüsü 
Univero.ite bahçesinde İn§a edilecek 

olan yeni hayvanat ve nebatat enstitü• 
&ünün temel atma ..........ımi pertembe 
günü yapdacaktr. Enlllıitü 260 lıin lira
ya ihale edilrrAştir. 

Mübadele edilecek 
Bu:gariar 

Silivride Kwfalh köyündeki Bulga.W
la, Bulgoristan<la Kediören köyiinclelri 
Türklerin mübadel .. eri için yapıln 'rta 
olan hazırlık •onıına gelrrAştir. Kıırf.ılı 
köyündelııi Bulgarlar, ev vottarlalan hak
lunda hükümete telviz vekaletnamesi ver• 
mektedirler. Bu iJler de bilince müba -
dele baılıyacaktır. 

he.aplarırun tasdilıi i.le idare Meclisi 
Üyelerinin ve münııkıplann 1934 sene9İ 
it ve hesaplarından dolayı i1rralarına ka
rar verildi. 

İkinci karar 
Genel heyetimiz, 1934 yılı temettü 

payı olarak (10) Jiı-a itibari luymetinde
Jııi beher bis&e senedine yüzde 8,80 hea· 
biyle '188) .kuruı ve beher müe11iı hisse· 
Iİne de ( 10) lira verilmeNni tuvip ile 
-tıü payhormm kanuni vaııilerin tev· 
kifinden sonra (10) numu-alı kıı-1ar 
mıılnılıilinde ıs uioan 1935 tarihinden i. 
tibaren elairtrlmeslllll karar verildi • 

Üçüncü karar 
idare M~ 1934 h.....b yılı İçinde 

yapılacak toplanmaların aayJ11 ne olursa 
olıun btr ııeoe içincle verilecek huzur 
lıaldo tutarının Üyelet' için (2400) 
lira ve reis için de (3600) lirayı geçme
mek tarıile huzur hMkı vrimeoioe 
ve bu huzur haldıı tutarlariyle kendile
rine düıen temettü hisselerinin safi ola
rak tediyenne genel heyetidzce karar 
verilmiıtir . 

Dördüncü karar 
Genel beyetürıiz, Trabzon Saylim 

Bay Hasan Saka ile T ekirdeğı S.ylivı 
Bay Şakir Keıebiıııi 1935 ydı münıkip· 
lifine tayin eyleıd§tir. 

'Re~inci karar 
1934 hesab yıh müırakabe ütteti ola. 

Tak <!l u ra.lı" p ~er :n her birisine ;ı. i !« 1tin 
linı verilmesi !!enel heyetimiızoe luırar 
albna aı-,tır. 

HABERLER) 
Bursa mualiimieri 

bir toplantı yaptılar 
BURSA, (Mildyet) - Ay.., on do -

kuzuncu ~artamoa gu.1ü tsur:ıa muallim~ 
lcrı ll'Jua. ... ~n.ı.er J>.ru~ınae topıanarak ma 
kanı maa~tarı ve üç senede bjr miıfettiş 
raporJar111a istinadtn aldıkıarı kıdeın 
zamlarına ait melhuz vaı:ıyctler hakkın~ 
da çok hararetli görü~melcr yapmı~lar -
dır. 

Mua.lim kitlesi, ist'.kballeri hakkında 
çok dcnn cnd:ş(;ler ızlıar eı.mişlcr ve ~n
kılap muvacehesinde devamiı vaı:ifeleri· 
nin ciddiyetle yapılışından sonra böyle 
bir tasavvura ihtimal verilmiyeccği ıÖy· 
lenilmiştir. Çocukla uğra;manın ve ço. 
cuğu memlekete müfit kılm.ının alelade 
biT memuriyetle mukaye5e olunamıya -
cak kadar güç ıey o:duğu ilcıi sürülmüş, 
derote, teneffüste devamlı bir şekilde hır 
•aniye bile boş kalmadan yüzlerce ço -
cukla uğraımarun hayatı vaktmdan çok 
evvel yıprattığından, halbuki bir aile -
nin bir çocuğu ile ciddi meıgul olamıya
rak muallimle bu iti halle uğraştıldarın· 
dan, istikbalinden ümitsiz bir muaiU.i -
min vaziyetinden, kendil...-inıin vekalet
leri tarafından sık sık tavsiye edilen 
meslek ve kültüre ait eserleri alma!t za
rııretlerinden ve daha birçok hususattan 
çok hararetli ve endişeli tekilde bahse
dilmiştir. Muallimler, vaziyetlerinin iç
yüzünü anlatmak için aralarından bir 
heyet •eçrmşler ve alakadar makamlarla 
temase geçmeğe karar vermiılerrur . --İzmit ~ağıt fabrikası 

Izmitıte kağıt faıbrikasuun malıinelen 
kurırlmakbldrr. Hazinında işe ba§lıyaca
iı doğru değildir. Febrika eyliilde açı
lacaktır. 

Fabrika, gazete k.iğ.ı:J.aın müıtesna ol· 
mak üze-re diğet" nevi kağıtfar yapacalc
tır. 

Küçük haberler 

* Portekiz konsolosu - Yeni Por -
tekiz kmuolosu Bay Jacguesj Abra -
vanel ıehrimize gelmit ve dün vali 
muavini Bay Rükneddin Sözer'i ziya -
ret ebnittir. 

Zehirli 11a:ıı konferansı - Dün Ye
niköy Halk fırka.sı gençler mahfelin-

YE.NI NE.SRlYAT 

Nafi1t ;ş1 e·i m~cmuası 
Naha Bakoıılo~r tarafmdan ne,redil

mekte olan "Nafıa itleri Mecmuası., nın 
üçüncü say,. çıkmı,ıır. içinde birçok 
değerli yazı ve mekaleler, bari.ta, reıim 
ve planlarla zengin bir münderecatı o
lan bu son ıayıyı karilerimize tavsiye e
deriz. 

KAblZLIK 
HAZIN! SiZLiK 

:\1:de ekşii.k ve y<rnma arına 
karşı iyi ve z trara z ç re 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide ve bar!akhrı alış'1r 
maz ve zarar vermez. MAZON 
ıııim ve marka!ına dikkat. 

Depo!u : Mazon ve Botton 
ecza depo!u İJ Bankası arka
., ·ıh N ·. ·, 2 Balıcelrapı --htanbul Asliye Mahkemesi birinci 

Hukuk daire&inden: 

Hacı Yusuf tarafından Sirkecide An· 
kara caddesinde Köşe batında 2 No. da 

manav Konyalı Mehmet ağa aleyhine 

ikame olunan alaca1c: davasından dola .. 

yı ikarnetgilımm 'Tleç.'ıu.iyeti hasebile 
ili.nen vaki tebligata rağmen muayyen 
günde gelmeyen mumaileyh hakkında 
gıyap kararı bilittihaz rnezklu celsede 
münker iki yüz lirahk senet zlrindek:i 
imza için ~e tayin edilen üç ehlivukuf ile 

tatbikat ve iınde)hace iat:ktap iCT"aııni\ ve 

işbu gıyap kararının H. U. M. K. nun 

141 inci maddesi mucibince ilanen teb
~ğine ve tahkikatın 2 - 5 - 935 perşem· 

be oaat 14 de talikine ve işbu gıyap ka

rarma karp beş gün zarfında itiraz et

mediği veya muayyen günde mahke -

meye gelmediği takdirde bir dalıa rıahke

meye kabııl dilmiyeccğinin gıyep kara

rına dercıine karar verilmi§ olduğu mah

keme divanhanesine talil< olurum gıyap 

kararnamesinin tebliği makamma kaim 

İstanbul Harici Askeri 1 
Kıtaat iianlan. J 

Yerli fabrikalar mamuia
trndan 40,000 metre kaputluk 
kumaş kapalı zarf usulile sa· 
tm alınacaktır. ihalesi 11-4-
935 Perşembe günü saat 11 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bedeli 297 kuruş 50 
santimdir. Teminatı muvak -
katesi 7200 liradır. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek İstiyenler 595 ku
ruş mukabi!inde M. M. Veka
leti Satınalma KomisyonJn -
dan verilecektir. Eksiitmeye 
gireceklerin 2490 No. !ı ka
nunda gösterilen vesaikle be
raber belli gün ve saat!en en 
az bir saat evvel tek~;f ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdii. ( 14 71) 

:(. :(. 'f. 

Yerli fabrikalar mamula
tından 45,0(lO metre elbiselik 
kumaş kapalı zarf usulile sa
tın alm~:aktır. ihalesi 13-4-
935 Cumartesi günü saat 11 
dedir. Beher metrenin mu
hammen bede~i 265 kuruştur. 
Teminatı muvakkatesi 7212 
lira 50 kuruştur. istekliler 
evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek İstiyenler 597 ku -
ruş mukabilinde M. M. Veka
leti Satmalma Kom;syonun -
dan verilecektir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 No. h ka
nunda gösterilen vesaikle be
raber belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel teklif ve ban
ka mektuplarile birlikte ko -
misyona tevdi etmeleri. 

(1472) 

olmak üzere il.ftn olJnur. de Miralay Bay Salahaddin tarafın - (9696) ı .. tanbu] 4 üncü icra memur]uğundan: 
Satılmasına karar verilen gümüş çan· 

dan zehirli ıazlar hakkında bir kon- tl!lll••••••••••••••ll 
ferana verilmiıtir. talar, koltuk, kanape, camekan, ayna ve 

'f. VEREM DiSPANSERi. - Eyüp· 
te yeni yapıiacal< verem dispanserinin 
ilk temel t&Jı yann ..:at 1 1 de atılacak
tır. 

Orduda yeni yol 
ve köprüler 

ORDU, (Milliyet) - Vilayeti- I 
mizin yeni umumi meclisi, yıllık 1 
tıoıplantıum bitirerek dağılmı~ır. 
Bu mec:li.te kadın üye olarak iki 

Deniz yolları 
Ao.!tll ,Eıc!.ı,~y U1.,. 

T e:. 42362 - Sirkeci MühilFdanade 

\ •aİrenin 28 - 3 - 935 perıembe günü sa
at 10 dan itibaren Beyoğlu htikıa.J cad· 
desinde 312 nıımanıh dükkanda açık ar
brma ile .attlacağı 934/5578 sayılı dos-
ya ile ilan olunur. (9694) 

.. -- Han. Tel. 22740 ----ı 
lSKENDERIYE YOLL I~ Fatih ıulh üçiincü hukuk hakimliğinden: 

Cerrahpaşa Hobyar 1DBhalleaıi Bozacı 
odalar sokağı 5 numaralı ölü Haticeye 
ait hane 28 - 3 - 935 gününde saat 10 
ela mabaMinde bilmüzayede kiraya vc
ııileceğinden Lıalip olanlann orada haLJr 

ANKARA vapuru 26 Mart 
SALI günü saat 11 de fskende
riyeye kadar (1460) 

2195 1 bayan vardır. Bunlıa.rclan bayan 
bulunmaları ilan olunur. (9713) Memnune C. H. F. vilayet idare JP---------·--• 

heyetinde ele üyedir. Umumi mec- O O K T O R ZA YI. - lstanbuı ithalat Gümrü"'ü-
l!...!n onayladığı 935 yılı bütr~nin i ' & 
mu .--- R k} H kk Ü l ğünün 15598 ve 15599 ve 42288 nume· 
aelir ve maııra.flan 385,566 ,ar li- 1 usçu u a 1 ze l 1: rolu 930 ıenesino ,.;t makpuzlan zayi et 
radır. Vilayet sınırları içinde ye- .Calatasanı~da ICaD7.iık eczahaneıi 1 tim. Yenilerini alacağnnılan :ı:ayilerin 
niden yol yapılmuı ~ine yirmi ka•ıroıncla Sahne aok~imela 3 numa• 1 hükmü kalmamııtrr. 
bin lira a.ynlmı.,...r. Evvelki sene- nıh apartımanda 1 numara. Andon Petric& halefi 1. Petridts 

T.. ll!!!!!!!!!!!!!!!~~:.. .... ..:v:ekal~-:::.et~e:n~A::.·~Ala~~te1:,zioğıl;::':•~u::.. .. ,.. )erde yaptmlmıuı kararlıqtınla- • 

:::;~';t';,=env~1:k:17;: lnhi•arlar U. Müdürlü~ündenı 1 
ti. Diğer Wi büyük köprü olan -
"Çatal kaya'' Ye «Yukarı melet» 1 - lzmir Çamaltı tuzlası için fenni şartnameai muci-
köpriilerinbı. ele bitirilmesi için bince (18000) lira muhammen bedelJe iki aded Gazojen ka-
935 yılı bütçesine para koıwn\1' _ palı zarf usuliy)e münakasaya konulmuştur. 
Wı-. Umumi meclisin bütün Uyel&- 2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve Mübayaat Şube-
ri, vila~zi.n hinterlantını çok sinden alınacaktır. 

· aeoitletecek ve vilayet topraklan- 3 - Münakasa 24-4-935 tarihine müsadif Çarşamba gii-
m biribirine bailıyacalı: olan bu nü saat 15 de Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde icra 
köprülıerin tamamlamnaaı iti ile kılmacaktır. 
büyük bir iatek ve derin bir titiz -
Jikle alakalanmaktadırlar. 4- Münakasa ehliyeti fen niyeai mücerrep fabr~ar a· 

rasmda yapdacağmdan fiataız proje ve teklifleı:in heyeti fen· 
Amasyada grip salgını niyemizce tetkiki içiı\ münakasa gününden laakal bir hafta 

AMASYA, 24 (A.A.) - Grip ...ı - evvel tevdii lazımdır. 
gmı .levem etmekte olduğun<laıı mek -
tepı.r an i.i atin müddetle tatil edil • 5 - Münakasaya iıtirak edebilecek olanlar yukarıda ta-
miıtir • yin olunan gÜn ve saatte kanuna uygun olmak üzere fiatlı 

Tıİyatro, .me... ıölıO Uill\llDİ yerle.. teklifname ile 1350 lira '110 7,5 muvakkat temı"nat par••ını 
de bu müddet zarimda kapalı bulu"" - 7( -
caı.tr. komisyona tevdi etmeleri. (1282) 

f standul Gayrimübadiller komiayonudan: 
D08ya No: Semti ve maballeai aokağı Emlak No:au .cinıi ve hisaeai hisaeye göre mu-

'1333 

'1361 

1369 

319.S 

3298 
409.S 

4096 

4352 

4445 
4614 

4675 

4689 

Galata Keman.ket 

Beyoğlu tozkoparan 

Beyoğlu yenifehlr 

Bebek 

Bebek 
btanbııl babkpazan 

" " " 
Ayvanaaray eaki 

Mustafa pqa 
Samatya imrahor 

Beyotlu Hi!aeyin Ata 

Büyükada karanfil 

Helvacı 

Mezarlık 

Eaki yeni -lialle 
Yeni Bebek tı.tı 
Yeni ...ı.ane 
Zındankapı 

Zındankapı 

Ayvan.saray 

imrahor 
Yenifehir 

Karanfil 

23 - 2.S 

18-20-22-24 

hammen kıymeti Lira 

kagir mağaza va Wıt- S600 kapalı zarf 
ündeki oclalann 28-120 lııiıaelİ 

Itri hane :ve ananın 
3,5 114 hlueııl 
Yarım klgir hane ve 

1400 Kapalı zarf 

bahçenin 3-S biasesi 7S6 
20-2' 258 mdre ananın tamamı 104 

Açık arttırma 

Açık arttırlll• 

21 
49 

7 

39 
28 

9-11-13-17 

172 metre arııanın tamamı 70 Açık arttırın• 

kirlr clilkkin "t'e ıı.ttinde-

ki odaaın 1-4 biııııeai 1411 Kapalı zarf 

Kapalı zarf 
Açık arttmn• 

Kialr mataza n üstünde
ki nılalana 2-! hiae.ı 

44,SO arsa 

Hanenin 1-S hiHeai 
'7 metre araaaın 189-192 

hiuetıi 

Kirir n "t'e 14166 

7251 
266 

785 Açık arttırma 

132 Açık artt..-

metre arııa 3288 Kapalı zarf 
., ., ., Lalabhatun 2-12-13-14 1018 Arsa 10111 kapalı sarf 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on ıün miidcletle t-cllden müzayedeye çıkardmıt ve 4-4-93.S 
tarihine tesadüf eden perşenbe pnü oaat 14 elen itibaren lhalelerla'n leruı m_karrer buhnamqtur Sabt mibı 
h•11ran G•vrimübad;J honnou iledir. 



Alma. yada yeni 
Askeri teşki.at 

(Başı 1 inci sahifede) 
Amerikan ordıuunun yüzde 4-0 artman 

V AŞINGTON, 24 (A.A.) - Fili or 
dunui mevcudunu yüzde 40 nisbetin• 
de arttırmak için istenilen 400 mil • 
yonluk tahsisat, hem ayan, hem dem• 
busan meclislerinin a.skeri encümen • 
leri tarafından kabul edilmiştir. 

Alman gazetel,.rinin ne1riyatı 
BERLIN, 24 (A.A.) - Havu mu· 

ah birinden: Sir John Simon'un ziya • 
ret gününün yaklapıası üzerine, ga• 
zeteler, Almanyanm haklılığı ile bera 
ber hüsnü niyeti.,i de tebarüz ettiren 
netriyatta bulunuyorlar. Bunlar Al • 
manyanın, uluslar arası mühim teah· 
hüdlerinden kaçınmak niyetinde ol • 
ınadığını ısrarla kaydetmetkedirler. 

Börsen Zeitung gibi bazı gazeteler, 
muzir mahiyet arzeden eski ittifaklar 
sistem.inin ihyasından korktuklarını ib 
•aa ediyorlar. (Volkiıcr Beobachter) 
gazetesi, Sir John Simon'un uzun bir 
tercümcihalini yazarak kendisinin Iİ· 
heralizminden bahsediyor ve diyor ki: 
« Birihirine tam.amile zıd iki &lem kar• 
fılapcaktır. Hepsi de gerek kendi 
memleketlerinin ve gerek Avrupanın 
azami haynna çalıııyorlar. Umid ede 
riz ki, aradaki farklara rağmen, mÜş· 
terek bir çalıfma esası bulacaklardır.,. 

400 milyonluk akeri blok 
PARIS, 24 (A.A.) - Bay Frank· 

lin Bouillon mecfüte söylediği nut • 
kunda sulha, muahedelere taraftar 
400 milyonluk ukeri blok teşkili za· 
ruretini aöylemiı, ittifaka girecek mil· 
!etlerin yalmz isimleriyle nüfualannı 
zikretmit ve Türkiye için tanıdığım 
en iyi asker demiıtir. 

lngil.iz. tftuetelerinin mütaleaları 
LONDRA, 24 (A.A.) - Şir Jobn Si 

monun seyahatinin ehemmiyeti dola • 
Ytsile matbuat, onun mesaisini güç -

le§tirecek her türlü neşriyattan tevak 
ki etmetkedir. Gazeteler, lngiliz na • 
J:"ırının tavaııut vazifesinin ehemmi • 
yetini kaydediyorlar. Sunday Times, 
diyor ki: cNe denirse densin, Avrupa 
devlet adamlan, yepyeni bir hakikat 
fikrile mücehhez olarak işe koyulmuş· 
larnr. fngilterenin bu alanda vazife
si, çok mühimdir. Zıd iddialar ..., mub 
telif enditeler arasında tevazün teınin 
edecektir. lngiltere kendine dü§en me 
ıuliyet hinesini deruhte etmek ve kol 
lektif aiatem lehinde en egniı bir hal 
sureti elde etmek ve kollektif sistem 
lehinde en geni§ bir hal sureti elde et 
ınek için beütiln kuvvti ile çalı§lllllk ar 
:ıuaundadır.,, Obıerver gazeteıi de 
Almanyada aaker devıirme karannın 
neticeleri noktai nazarından umumi • 
retle hi.aıl olan enditelere tercüman 
olmaktadır. 

Balclvin'in temennileri 

LONDRA, 24 (A.A.) - Dün Lon· 
drada bir nutuk İrat eden Bay Ba!d
vin, ezcümle demiştir ki: "Almanya İ· 
le Sovyetlerin, büyük sulh alanında, 
Üzerlerine düşen vazifeyi yapacakla· 
rına güvenip güvenmiyeceğimizi, bu 
hususta yegane aalabiyet sahibi olan 
kimselerden öğrenmek üzere, bugÜn, 
ıulbperverane bir maksadla yola çı • 
kan Sir John Simon ile Bay Edene kal 
ben en hararetli temenniyatımızı au .. 

rıanz.,, 

LONDRA, 24 (A.A.) - Albert · 
Hall'de bir nutuk irad eden Bay Bald 
vin, lngilterenin mwılihane arzularını 
v-e uluılar kurumu pren&iplerine kar .. 
fı İnancını bir kere daha teyir eyle • 
rniştir. 

Baldııin aiyaai hayattan <;ekiliyor mu? 

LONDRA, 24 (A.A.) - Bay Bald 
vin bir nutkunda, S<yasal hayatta.n çe
kileceğini İyma elmi~tir. bununla bera 
ber Baldvinin dostları nu~ı<u bu mina .. 
da tehir etmemeı.:"tedırler. 

Bay Suıııç döndü 
PARJS, ~4 (A.A.) - Bay Suviç, 

dün akıam Romaya gitmiş ve hare · 
keti eana.aında Bay LavaJ tara.ından 
uğurlanmıttır. 

Tebliğ J..ondrada nasıl karşılan-ı? 
LONi>RA, 24 (A.A.) - Cumartc.i 

gü.nU Pariste ·neşredilen tel,\iğı ln:.;ilız 

tesnıi mahafilinde memnunıy~>tle kartı· 
bamıştır. Zira, teblığin ın.ıi:tcre, l· ran
ıa ve ttalya arasında mülte .ııt cephe im. 
kitrunı tekrru tesis ettiği kanaatini izhar 
ve 1:-unu.n SU Coİı Saymcnı:ı ınühım va

z.ct·t.ine takaddüm e~miş oltnası bayırlı 

olaıak kaydeaılmektedir. 

Macaristanın vaziyeti 
BUDAPEŞTE, 24 (A.A.) - Sala!ıi 

Yettar mahafilde, harıç~e dolaşan ıayia
lar ! .. liifına olarak, Macaristanm Alman• 
Yanın yaptığı gibi mecburi askerlik hiz
ıneli usulünü bir taraflı olarak lesis et
ınıyeceği bildiriliyor. Salahiyettar ma• 
halilin kanaalına göre, Almanyaya teo· 
l.üıat hakkı müsavatınm t'anınması, ıi • 
la tan tecrit edilen dığer ulu.lar için da 
nuisavat hakkının tan1nmas:nı intaç e
decekbr. 

Con Saymen ne diyor? 
LONDRA, 24 (A.A.) - Sir Con Say• 

inen hareket. den evvd matbuata beya• 
llalta bulunarak demıttir ki: 
"- Dünya yüzunde barıı .-. inııanlar 

arasında büanuniyet olan gayemıze ent· 
ındr. i<;in biitun kuvvetimizle mücadele 
decefiz.., 

Alman biı) ük elçiıı Baron fon Höt 
ir Sa,.neıı'i tllyyare meydanında Leıyi 

~i~tir. Sir Saymen elçiden "kendisine 
" • ttek bir mektubu., olup olmadığın• 
,....._.. .e elçi de "yalnr.ı: iyi talih,, mel:• 
t"9u olduiu cevabını vermiıt.ic. 

Ati na 
Divanı harbinde 

(Bagı l inci sahifede) 
nmn aileleri ve gerek müsell.ab kuv • 
vetlerin takviyesi için açılllll} olan İn· 
nelere vasi mikyasta iıtirak etmek""" 
retile kendini ır;östermiıtir. 

Mesela Praia ırazeteainin donanma 
için açmıf olduğu ianeye birkaç gün 
zarfında üç milyon dramniden fazla 
miktarda kaydedilmi,tir. Tayyare için 

-ele birçok ianeler toplanmı§tır. Köyler, 
cemaatler, mesleki cemiyetler, tirket
ler ve huouai ethaa iilicenablık saha • 
aında biribirleriyle adeta müsabaka 
etmetkedirler. Atina ve Pire 1ehirleri 
ile diğer şehirlerin her biri birer tay• 
yare hediye etmiılerdir. Otomobil ıo
förleri aindikaM da bir tayyare hedi
ye etmiştir. Amele ve genç talebe ta• 
rafmdan verilen iade mikdan, bir mil 
yon dramiye baliğ olmuıtur. Baıbaka 
nın zevcesi Madam Çaldaris de isyan 
kurbanlarmm ailelerine yardım.da bu
lumnuıtur. Hellenikon Mellon, baıba
kan Çaldariain bir heykelinin dikil • 
meai için iane listesi açmııttr. 
Muhalefet reislerinin vaziyetleri 

ATINA, 24 (A.A.) - Atina Ajan· 
sından: Gazeteler Kavalada müaadere e
dilen muhabere evralııile diğer veaikalara 
neşre devam ediyorlar. J 

Bu veı.ikalardan birçoğu harp diva • I 
mnda okunmuıtur. Veoikalırr .. uikastm 
te§ekkülünü Atinada ve taırada feaat ha· 
reketinin İcra pliinını, V enize.loı ile di- f 
ğer muhalefet ıefl.erlııi.n ıuçlanıu mey. 
dana çıkarmaktadır. . 

Ayan reiııi Gonatu ile muhalefet reia- !' 

lerı. 04aD t'apanasl:alyu, Kafandaris, Sofi· 
anoloo ve Milanaa'ın alak:alamu teshil 
etmek üz""' ar&§tı:rmalara devam edil • / 
mektediır. 

iş Bankası geneJ 
heyetı topAaodı 

(Başı 1 incı sahifede) 
bankanın pleceık on yıl iç.inde de verim· 
li işler baıaracağma olan _.,.ı1maz ınan· 
cı işaret ve ülke dıtındaki ökonomi du· 
rumunun .,.. hatları kaydedilerek mem· 
leket i9i ökonomıi durumuna ırC\'İ)mek • 
tıeılir. 

Bu durum etrafında verilen malW-
ta göre 1933 te diı~me nisbeti azalmr§ 
olan dış ı.icaretıimızın kıymet bakımın
dan gerilemesi de 1934 te durmuı, kriz. 
den berıi iık defa olarak bir yübelme 
gö&termiı ve bu yüksel:iş sekiız milyon 
liraya varmıştır. 

Ulkenin genel alışveriş akl§mdaki bıı 
canlılığın iyi tes.irleri dev Jet gelirinin 
tahsnınde de kendini gösıtennişlir. 

Ö.ı.oı.ominıin değ-İJİK alanlannda ulu • 
~al vaı'.hk ve kazanç artt.tKÇa dev·ıet ma
liyesinin de kuvvetıenmcsi ve geniıle • 
me•i ile 1934 yılında bülçemiz bem denk 
gitmiş ve benı de tahsilat miktarı geçen 
yıla göre 24 milyon lira fazla olmuftur. 
Gerek. bu gelir fazlası ve g..-ek bütçe • 
olıı denk ymümesı T iirk parasının sağ
lamlığını da art.ırmıştu. 

Bilhassa arazi ve kazanç ve U.tibliı.k 
vergileri ôl~ inhisarlar geıır.eriııde görü· 
len tazlalııklar ökonomik dunımımıuzun 
1934 de gösterdiği kalkınma ve iyilıeş • 
meyi tebarüz ettinnektedir. 

1934 de dışan gönderdiğimiz malların 
kıyme!!İ 92 milyon IU-a, i9"1"İye koyuver
diğimiz malların 86.b mi.iyon lirayı geç• 
miştir. Bu suretle dışarıya bu yıl da bet 
buçuk milyon liralık fazla mıd çıloıırtmıı 
blUunuyoruz. 

1933 de çıkardığımız mallar 96, ve İ.t· 
halatımız ·se 74 milyon lira, iiıracat faz. 
lası da 11 buçuk ınllyon lira idi. Oı§&rl· 
ya 5llltığaıuz maU...ın bu yıl 4 milyon 
lira kadar eks.ilmesi 1933 de ihracat ay
ları dıtında biliıassa eski yııllardan h · 
lan stokların satıımasından ıleri getm j• 

tir. 
ihracat ayları olan ağuıtoı - birinci

ka .... ı aylarında her iki yılda yapılnııt 
oıan ıhraoat kıymetleri gözden geçiril
diği takdiı-de de nonnal ihracatın artlı· 
ğı görüimektedır. 

Gene 1934 yuında mailarımızın satı§ 
fıial.erİno.eki yükseliş ve bazı rekoJt..Je<· 
dekı fazıaıık yurıtaşlarımı2ın yuıunu 
güldürmaıı, JZÜm iııracatt geçen yıldan 
yüzde 2~ tazta olmuş; ınciT tamamer. sa
tılnuş, tütün ürUnunun az oın1amasına 
kartı fi.abnin yuksektıği daha faz.la luy. 
met elde ed>lmesmı mıiınkıin kılmıştır. 

Dış bcaretiımzı.n bu ıevm.dirici dL;rU· 
muna karşılık ıç paı:ar1arun12dakl can- . 
!ılık ve genişıık de artmıştır. 

Raporda bundan sonra bankan1n u.ınu
nü taatiyel'inden be.bsedilmckte ve hal
kın it Bankasına karşı gösterdiği güven 
Vt. .......... u4...ıo b---• _ .. __ .. .... uJ Oıaıa.ı< lôi.,jJ 

de bdnkaya yatırıtıruı otan 49.00C.224 
liraya karşı 1934 de bu miktarın 51 mil
yon 894.1li9 liraya vardığı İtaret eciile
rek beş yıllık sanayilc~me preogram:ııdıı 
bankaya verilen vazifeıerin başarı•ması 
husuttunda bankan1n yapt1ğ1 işlere du.ı r 
izahat verilmektedjr. 

Bankanın a1..ı.kadar bulunduğu muhte· 
lif şırketlerin faalıyetlcrı hakkında •<a· 
hat verılmckte ve bu ın~yanda 19J4 de 
bankanın ortak olduğu Türk it 72.543, 
Kömür l ş 79.JSO, ve Kılimli Mac!cıı 
Şirketi de 8.590 l'On fazla kömür çıkar• 
mışlardır. 

Genel heyet 31 bllıinci k.inun 934 ta· 
rihli kar ve zarar ve idare meclisi ile 
mürakıplerin ibrası, itibari kıymet• 10 
lira olan beher hiase senedin eyiizde a.ııo 
hesabile 88 kUTuf ve beher müessis hi•· 
sesine de 10 lira temettü tevzii ve bun
lann 15 nisan 935 den itibaren verilme· 
"• ;c1are mecu..i üyeleri i9in bütün veı · 
ır;il..- hariç olmak üzere her yıl 2400, re
tıı ıçın :.>oW lll"4 nu.otur hakkı ve gene 
bunlara ait temettü hi&selerinin, saf ola.o 
rak tediyetıİ, Trabzon saylavı B. Ha5an 
Saka, Tekirdağ saylavı B. Şakir Kese 
bir'in 935 yılı için de mıirakiphğe tayi
ni ve 1934 yılı için kendilerine miiraka· 
be ücreti olarak 2000 lira verilme•i bak· 
kındaki takrirleri kabul etmittir. 

MİLLiYET PAZARTESl 'LS MART 1935 

MEMi.EKETD::\::ail\ 
Kütahya halkevi köycü-
leri boş durmıyorlar 

Tedkik ettikleri köylerden bahseden 
bir broşür çıkaracaklar. Tedkik~eri te
zelden yapmak için atlı kol teşkil edi'di 

Kütahya lıa!kevl k8ycülerl Çavı:larlıisar hanzbelerinde ••• 

KOT AHY A, (Milliyet) - Hal- 1 
kevimizin Simav köylerinde tetki
katta bulunmak üzere halkevi köy
cüleri ile Kütahya lisesi izcilerin· 
den mürekkeb yirmi kişilik kafile 
Kütahyaya döndüler. Kafile 14 
mart günü Küta.hyadan hareketle 
Simava varmış, 15 mart cuma gÜ· 
nü şehir gezilmiş ve 16 mart cu
martesi i"ki kafile halinde köylere 
çrlcılmıştır. Birinci kafile Simavın 
garb istikametinde yola çıkarak 
Çavdır, Değirmenciler, Beyce, De
mirciler ve Göl köyüne uğrayarak 
bir münhani çizmişler ve Göl kö
yünden kayıklarla Çiti köyüne gel
mişlerdir. ikinci kafile de Simavm 
şark istikametinden hareket etmi,, 
Naşa ve Çoküler köyüne uğraya~ 
bir münhani çizmişler ve aktam Çi
ti köyünde birinci kafile ile birleş
mişlerdir. Geceyi Çiti köyünde ge
çirerek 17 . 3 . 1935 Çiti köyünden 
ayrılmışlar, llıcılara ve Semer kö
yüne uğrayarak Simava dönmüşler. 
dir. O ak~ Simav halkına ve 

Hapisanede 
Okuma öğretiliyor 
Ordu Halkevi mahpuslar 

için dt: rshane açtı 
ORDU, (MiUiyet) - Halkevi

miz, hapisbanedeki mevkuf ve 
mahkumları okutup aydınlatmak 

için bir dershane açmıJ•ıı· Burada 
haftada dört saat d~n verilmekte
dir. dersler, alfabe, hesal:- ve yurd
bilgi& dir. Halkevimiz larafından 
mahbuslar1 kitah, defteı, kalem 
dağıtıhnlflır. Aynca ulusal tarih, 
hesab, yurdbilgm ve ulusal konu
lar üzerinde yuılmış lı:itablar alı
narak hap·c:1ane müdürüne veril

miftir. Okuma yazma bilen b'itün 
ma.hbuslar bu kitabları okuyacak
lardır. Henüz olruma bilmiyenle

rin istifadesi için de bu k:tabların 
yüksek aeı;le okunması ve diğerle
ri tarafından dinlenilmesi temin 

olunm~tur. mahbusli.r, kendileri
ne ıkar~ı gösterilen bu yakınlıktan 

dolayı çok derin bir sevinç t.:uy
muşla:rdır. 

Halkevimi:i.n tertib ett 1i !tonfe. 
ranslara haL'< tarafınd . n l::iiyi.i1; 
bir alaka gö: terilmek~~ d r. Bu 

konferanslardan "Ha \ evleri . 
miziıı amacı" adım t~ıyan birin

cisi Halkevi başkanı Vahab Bu
cak tarafından verilmiştir. 
ikinci konferanaın konusu "Çocuk 
terbiyesi" idi. Bu konferansı da 

muallim Bayan Saime vermi5 ve 

çok beğenilerek alkışlanmıştır. 
Hal:kevimizin, yeni açılan "Halk 

dershaneleri ve kurslar" şube&i 
de proğraırıını yapmıştır. Pek ya
kında hazırlıklarını bitirerek ça
Iı,malarrna başlıyacak olan bu ~u
be, halka ulusal tarih, yurdb ilgisi. 
kaliğrafi, çxuk bakımı, dikiş, 
fransızca, defter tutma µsulü ders
lerini verecektir. 

köylüler~ bir müsamere verilmi,, 
18 • 3 • 1935 pazartesi ıahahı Si
mavdan hareket edilerek Gedize 
ve Çavdarhisar harebelerine uğran 
mıştır. Kafileler gittikleri köylerde 
köylülere gazete, mecmua ve ilaç 
dağıtmışlar, köylülerin dertlerini 
ve dileklerini dinlemişler, içtimai 
ve ikmadi dunımlan hakkında 
notlar almışlardır. Bu köylerle be
raber bu sene Kütahya halkevinin 
tetkik ettil'diği köy adedi 15 i geç
miştir. Hazirana kadar bu kadar 
köy daha tetkik ettirdikten eom:a 
bütün bu tetkikler halkevi n(!friyat 
kolu tarafından bir broşür halinde 
neşrettirilecdrtir, Kütahya halkevi 
yakın bir atide vilayet sınırlan için
deki bütün köyleri tetkik ettirme
yi bir gaye edinmittir ve bu gaye
ye vanuak için de bir atlı spor ko
lu teşkil edilınİf ve kö}cülük tube
sile birleştirilerek hem spor ve hem 
de köy tetkiklerinin bir koldan ve 
tez elden yaptırılması için liizrmge
len tedbirleri almıştır. 

Deve geçidinde 
Mektepsiz köyler 
İlk t_hsıı mecburiyeti 

karşısında köylü babalar 
sıkıntı çekiyorlar 

DIY ARBEKIR, (Milliyet) -
Deve geçidi Diyarbekir • Ergani 
Osmaniyesi yolu üzerinde ve Di
yarbekire 22 kilometre uzaklıkta 
f:Üzel bir nahiye merkezidir. Deve 
geçidinin 53 köyü, 11300 nüfusu 
vardır. Burası t.elefonlarla Diyar
beikir ve Osmaniyeye bağlannuş
tır. 

Fevzipaşa-Diyarbekir hattı na
hiyenin ya.kininden geçmektedir. 
Bu hattın en büyiik köpriisıü de 
nahiye arazisinde yapıl.ınaktMlır. 

Deve geçidi Maarif cihetinden 
pek fakir bir vaziyettedir. Nahi
yenin 53 köyünün hiç birisİ'llde 
mekk•h yoktur. ilik tahsil mecburi 
olduğu halde okumaya hevesli o
lan Nahiye veKöy çocukları mek
teb bulunmadığı ıçın tahsilden 
mahn.mı 4talmakta ve çıok mütees
si~ olnaktadırlar. Al9...1cadar maka
mın buradalci bazı köylere mek
tebler yaptıracağı ümid edilmek
tedir. Nahiyenin srhhi vaziyeti 
iyidir, Sıirihastalııklar yoktur. an
cak bazı zamanlar sıtma ve göz 
ger d ;nin çok verimli olan toprak
larında halk koyunculu!t ve çifci
likie geçinmektedir. Bilhassa Na
hiyenin bazı köylerinde ehemmi
yetli mıktarda pirinç yetitmekte
dir. Deve geçidinde bir yılda 80 
bin liralık mahsul ihraç edilmek
tedir.-

Nahiye dahilinde ve köylerde 
pek çok domuz vardır. Sürü ha
linde dolaşan ve ekinlere mühim 
vırarlar veren bu hayvanlarla e
sa lı surette mücadele yapılmakta
dır. yakınJerde terl!İp edilen bir 
süı-ek avında 70 kadar domuz öl
dürülmü;ıtür. T ertib edilen ~ürek 
avları köylüler arasmda derin bir 
al. 1<a uvanr1ı r-r r~tn. Nahiyen'n 
köy y-;ll"rt <la !"1\Jrıtazamdır. Bu. 
ranın çal•şkan Nahive müdürü de 
Nahiye ihtiv?ri ·~· ·~ -»~e ica.b e
dentedbirler. almaktadır. 

Çamlıca tepesinde prizi 
nerede bulacaksın? 

Sandal bedestenine gidipte bakınız 
yüzlerce liralık radyolar kaça? 

' •••••• 1 

Gramafondan da bıktık, ı adycdan r a .. Şu 
televizyon ge.ıs.ı.n, bir onu da görelim 

Tozlu Jru_tusu içinde uyuklayan dalgaları aç, uğultu .•. Uzun dalga. 
ko':'!man hır salon gramofonu .•• O- ları aç, gürültü... Sinirlerim, tan
z«:rınde yazıları okunmaz olmut bir bura teli gibi gerildi. 
etiket: İfbu gramofon satılıktır! Baktım, olmayacak, götürdüm 

. Aylar~anberi, önünden her geçi- Sandal bedestenine, iki yüz lira: 
·~~d~·- !:'ll"az daha boyasını uçmllf lık radyoyu, 68 liraya satbm. 
gordugum bu muhtıeşem ırranıofo Şimdi, cannn çalgı İ$tedi mi, ku-
na belli ki modası geçen bir kıya- rarıın gramofonu... Koyarım b&-
fet gibi, kimsenin baktığı yoktu. ğendiğim plakları. •• 0 çalar ben 

Dün, bir aralık, aa.hrbine uğraya- dinleriı:ı. Ne takırtısı var, ne ~iirül· 
rak sordum: tüsü .•• Anten koptu, yok limba yan. 

- .. ~ıila, bir. alı? çıkmadı mı? dı, kondasatör bozuldu. Bobin it-
Yuzunde hafıf bır tebessümle: lenıez oldu. Çekilir bela mı bu? Bu 
-. Hayır ama de~i, çok yakında, kadar zahmetine kllJlı bari, el attı. 

talı gramofona_ !eniden gülecek... ğm yeri, pürüzsüz, arzuladığın gi-
- Nerden bılıyorsun? bi alahilsen. •. ne gezer? Tam ku-
Anlatb: lak vemıi9, dinlerken bir telsi31 
- İşlerin gidifi öyle gösteriyor. mubabereai girer: dığ dığ, dığ, dığ 1 

Gre.ınofo~, gramofondur ~ayım.:• Yahut, bir ha-va boşluğu: gur 
Rad!o• bır salg~ndı. Geld1, geçti. gur gurgur .. Bunle.rm hiçbiri yoksaı 
Malum ya, sel gıder, kum kalır de- açbğm istasyonun yanı bqından 
mişler. Gramofonda, istediğin da- bir batka ses peyda olur. 
kika, istediğin şarkıyı dinlersin. Onu mu diliyec.ebin ötekini 

Radyo, öyle mi ya, bekliyecek- mi? Ağız doluau küfür ederek ma-
ain ki, keyfi gelsin... O, ıeırin em· kineyi kapatmaktan bafka 'çare 
rinde değil. Sen onun emrindetrin. yok. 

Bir aktam, Kırımı açarsın. Türk- Dedim ki· 
çıe bir tarkı diliyeyim diye ... bakar. - Uzun Wm kıııası: gramofon 
aın, ça:ktl çukul herif, bir şeyler aatı,lan arttı demek oluyor? 
söyler durur. - Eh ••• Şimdilik, yüzde on 

Anlamadığım dilden konfe • bet, yirmi fark var. Ya::ın daha da 
rans ! düğmeyi çevirirsin. Mısır artacak! ' 
kartına çıkar. Orada da, bir batka 
zırıltı: Y ıalel de yalel.. 

Satlerce, hep o nağme ... 
İstanbul desen, büsbütün kuru

du. Nereyi dintiyecekıin ? Avrupa 
müsiğinden hotlananl~r için Buda· 
peşte, Viya.na, Vartova iyi ama, 
bizde bunlardan anlayan kaç kiti 
var? Memleket havası anyor, her
kes ... Sözde, halk tarkılarmı AVTll· 
pa tekniği ile hannonize edecekler
di. 

Hani ya ... Aylardanheri bekler 
dururuz. 

- Demek, gramofon satıcıları
na gün doğdu! .. 

- Yok, daha o kadar değil ıama, 
yavaş yavaş halk radyodan hkma
ğa bqladı. 

Bugünler, sandal Bedestenine 
uğradığınız var mı? En tanınmı' 
marka radyolar, 30 · 40 liraya ha
raç mezat satılıyor. 

- Yapma, canım ... 
- İnanmazsan, git de gözünle 

gör •.. Ben .bile, bir aralık radyoya 
merak sal.dımdı da beş liimbalı bir 
makine a.lmıştım. Bir ay, iki ay, üç 
ay ... Derken, bıkmağa başladım. 
Parazitten kafam, kazana döndü. 
Evimiz, tramvayın dönemeç ye . 
rinde olduğu için parazit büsbütün 
fazla yapıyordu. Hava, bulutlu ola 
cak, rüzgar, karayelden esecek; et
rafta gürültü falan kesilecek ki sen 
de radyoyu, rahatça dinliyesin. 

Eşref saat be!<Jemek gibi bir 
tey ..• lnanır mısın, bir aktam ağız 
tadile bir yeri dinliyemedim. Kısa 

- Yazın, neden satıtlar artıyor? 
- Gramofonlar, portatiftir. Eli-

ne alır, istediğin yere götürürsün. 
Radyoların da portatifi var ama, 
gün ortasında neresini dinlenin? 
Yanma alıp kıra götürdün diyelim, 
aözgelişi Çamlıca tepesinde prizi 
nerede bulacakam ki takasın. De
dim ya radyonun külfeti çoktur. 

- iyi ama, gramofonda bir pla
ğı en çok on kere dinlersin. Ondan 
sonra gelsin yenisi ... 

Radyoda iae, bir dakika içinde 
on istasyondan, (!/;}çeşit tarkı gelir. 
Radyoyu da bu kadar kötüleme! 

- Ben kötülemiyorum. O, ken
di kendini kötüledi. Radyo mu ala
caksın. Beş sene da.ha bekle! He•
gün, yeni bir model çıkıyor. Hele 
bakalım, fu baş ağrısı paraziti or
tadan kaldırsınlar .. ondan sonra ... 

Gramofoncunun sözlerinden rad
yonun pabucu dama atıldığı· neti
cesini ç.ı.karamamıştrm. F a:kat diin, 
Sandal bedestenine uğrayıp ta, her 
biri (300), (400) liraya mel o1ım 
koca radyoların 50 • 60 liraya satıl· 
dığım görünce bu kanaatim deği~
ti. Yalnız fU da var ki, radyonun 
pabucu dama ablma.kla, gramofo
nun eskıi itibarını elde edeceğine 
pek inanamıyorum. insanlar, gra
mofondan da, radyodan da bıktı
lar. Şimdi bir başka yenilik lazım ... 
Televizyon mu, olur, başka bir ~Y 
mi olur ... herhalde bizi oyalıyacalı 
bir yeni icat ;ster ! .. 

Salahaddin GUNGöR 

Diyarıbekirde yiyecek şeyler bu yı son 
derece ucuza ve yok pahasına satı ıyor 
_DlY~EKIR, (Milliyet). - ı ~~bura~ zabi~eleri tartmak 

Dıyaıbekirde geçen yıllara nısbe- ıçın bir baııkül ve hır ·memur kov-
ten bu yıl zahire ucuz satılmakta- duNDUfhır Tartdan zahırecl~n 
dlT. Zahirelerin bu şekilde ucuz · 
satılması yüzünden köylü hiç bir karar mudbince binde iki kurut 
vakit emeğine mukabil para ala.- resim alıımıakta~ır. Birgün içimle 
mamaktadır. zahiresini münasip bir fiyat bulup 

Diyarbekir ve havalisi Ziraat ta .&aotamryarak alqama kalan köy-
bankasınm köylüden borcuna mu- lü ya azhne pazarında yatmak "e 
ka'bil buğday alımı mıntakasından yahut burada:ki diikkancılara za-
hariç bımkılmıt olduğundan köy- hiresini ucuz bir fiyatla satmak 
lü bu oihetten de bir fey elde ede- mecburiyetide kalmaktadır ki bu 
memektedir. Her nekadar Zıraat 
bank11;111 köylüye bir iyilik olmak 
üzere buğdaylarını buradan Mer

aine kadar sevkettirip orada gü-
nün piyasası mucibince aattır· 
maıkta işe de l..u satış bütün masa
rif çrlctıktan sonra Bankaca köylü
nün borcuna mahsup edilmektedir 
ki bura satışından daha aşağı düş
mektedir. 

Diyarbekirin zahire pa:zan diğer 
yerlere nisbetle daha fazla faali
yettedir. Van, Mu,, Biüisden de 

Oiyarbekire zahire almak için bir 
çok kimseler gelmektedir. Mardin, 
Derrk, Sivereık, Urfa havalisi buğ
dayları da.ha iyi olduğu için piya. 
saya gelen buğdaylar içinde bun· 
lar biraz fazla fiyatla satılmakta· 
dır. Hergün zahire pazarında sa
bahtan a.lqama kadar sal1' mua
melesi devam etmektedir. 

Diyarbekir Ticaret ve Zahire 

_son satış artık hiç bahasına gibi bir 

"'ydir. 

Urf aouıı kurtuluş savaşı . . 
pıyesı 

URFA, (Milliyet) - Halkevi si 
nema salonunda Urfanm kurtuluf 
savaşma aid üç perdelik bir piyes 
temsil edilmi,tir. Piyesi yazan 
ve temsil edenler ıavaşınuzın genç 
kumandanlarından Urfalı muallim 
Bay Ahmed Şemseddinle Gazian
tepde tahsilde bulunan Urfalı tale
belerdi. Salon tamamile dolmuftu. 
Piyesten evvel halkevi namına Bed· 
:ri Alpay tarafından savafA aid bir 
konferans verilmif ve piyes batla
mrştır. 

Piyes muvaffakıyetle, tem&il e

dilmit ve piyesten sonra gösteri
len zafer tablosu fevkalade allat 
lanmıftır. 

• 



ÖKSÜRENLERE 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Onc8 Vakıf H- latanbııl 

ihtiyat ve Semıaye•iı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hi•se senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

ttirklye lı llankua tarafmdan teıldl ol-muıhu. idare mecllal ve mlldür181 
·heyeti ve memurlan klmllen Tllrklerdea mtlrekkep yesin• Ttlrk Slırorta Şirke

tidir. Ttirklyenln hu tarafmda (200) 8 seç .. acentalanıu11 hepsi Tllrktllr, Tilr• 
kil enin en mühim 1r t!••••••leriuln Yebankalannın algortalaruu icra etmektedir. KANZUK 

Öksürük Şurubu Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Göğüs nezlelerile had ve müz

min kuabat iltihaplarında, Za
türree, Zatülcenp ve boğmaca ök
sürüklerinde çok faydalı bir ilaç
tır. Göğüşleri zayıf olanlara ay
rıca tavsiye olunur. Bir çok profe
ıörlerin takdirlerine mazhar ol
muştur. Kanzuk öksürük 'urubu 

Iİiortalarını en İ)İ ıeraitle yapar. Ha .. r TUkuuads ıararları •Dr'al Ya kolaylıkla ödet. 

Telgrafı iMTiYAZ • Telefon ı fst. 20531 1610 

il 
Öksürenlere: KAT R AN H A K K 1 EKREM maruf eczanelerde bulunr. 1175 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Adanada Atatürk parkı etrafı, heyeti fenniyedeki pro 

Jesi uzere tahdit edilecektir. 
2 - Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuruştur. 
3 - istekliler bu İşe ait ev rakı bedelsiz olarak heyeti fen

niyeden alabilirler. 
4 - Kapalı zarfla eksiltme 9 nisan 935 pazar günü Daimi 

Encümende saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
6- Muvakkat teminat lniktarı (333) lira 15 kuruştur. 
7 - istekliler 11artnamesinden yazılı evrakı ibraza mecbur

durlar. 
8 - Teklifler 935 senesi nisanının dokuzunda şartname

sinde yazılı vakitte daimi encümen riyasetine verilecektir. 
2156 (1432) 

Istan bul Sıhhi Müe•ıeseler 
Satınalma Komisyonundan ı 

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

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

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

den alınabilir. 
5 - isteklilerin teminat 

tuplarile belli gÜn ve saatten 
atları. (1321) 

makbuz veya banka kefalet mek 
evvel Komisyonumuza müraca-

1990 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Muhafız kaptan ve gemiciler İçin 160 takım nümunesi Ü· 

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

A - Tahmin bedeli bir takım için 725 kuruştur. 
B - Şartnamesi Ankarada Hudud ve Sahiller Sıhhat U • 

mum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği ile Istanbul Limanı Sa 
bil Sıhhiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 

C- Eksiltme 31Mart935 tarihinde Pazar gÜnÜ saat on 
dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında lstanbul Lima· 
nı Sahil Sıhhiye Merkezi binasındaki komisyonda açık eksilt • 

1 
me suretiyle yapılacaktır. , 

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

ıından bu davet tarihinden ıonra alınını§ bir vesika aranıla -
caktır. 

F - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülıneye başla
dığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları 
ıarttır. (1253) 1925 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 
Niiınune ve evıafma uygun (22,000) metre yerli İ§İ kııt • 

lık elbiselik kumq 26-3-935 ıalı gÜnÜ saat 15 te kapalı zarf 
eksiltmesile satın alınacaktır. 

Şartnaıneai258,5 kuruş bedel ile her gün komisyonumuz -
dan alabilirler. Bir metre kumaş için 235 kuruş fiat biçilmiş -
tir. Eksiltmeye girmek istiyenler 3835 liralık ilk teminat ınak 
buz veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede ya 
zıh belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme gÜnÜ saat 
14 de kadar komisyona teslim etmiş bulunmaları. (1240) 

1893 

l•tanbul Maarif Müdürlüğünden ı 
Erzurum liıesi için liıeler arttırma ve eksiltme komisyo

nunca 27-3-935 çarşamba gÜnÜ saat 15 de yapılacağı ilan edi
len Fizik aletlerinin eksiltme işi ayni gün ve saatte Istanbul 
vilayeti muhasebeciliğinde müteşekkil arttırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacağından istek'ilerin teminat akçelerini 
belli gÜn ve saatten evvel vilayet muhasebeciliği veznesine ya 
tırarak oradaki komisyonda hazır bulunma1arı ilan olunur. 

2152 (1417) 

• 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şi~kinlikten 

kurtarınız 
-tem şıhhatınızı kazanacak, 

Hem de şlk olacaksınız ••• 

Şişmanlığın fazlılıl:jı, clhızların 
inblsah ve1a yerinde bulunmamaları : 
baş aörıları, sui hazim, lnkibaı ve zatı
yeli esablyeye sebebiyet verir ve daha 
va,ıı vı yorgun ı;16rOnOrsOnOı. Llnlı 

sentürO ; ethazlarınızı esaslı bir surette 
tabn yerlerinde tutar ve sıhhatınııın iade· 
ıine hlzmeı ve gençlii:lln çevill ve mOlena· 
sıp endamınızı muhafaza eder 

fiyatı 17 T. Lirası - Siyahı 20 T. lirasıdır. 

T,ı,p v11lıu•l'ldı ( t•hlllı•ll tlflıhtlllı) "'"•''"'' No.13 kıtıfo9 
f'llNCllll\111 96ndıtllir. 

Yeg3no aatıf mahalli : J. ROUSSEL 
B. O. TOnel mo1danı No.12 latıkl31 Coddesi No.388 

PARIS: 166, Boulevard Houumann 

Denizcilere ve Gemicilere l:an 
Tahlisiye Umum Müdürlüğündenı 

Karadenizde Sinobun Boztepe Feneri yanında bir aded 
Tifon sisteminde sis düdüğü tesis edilmiştir. Bu mevkiin coğra 
fi vaziyeti: 

Arz 420 ,, 021 Şimali 
Tuli 350 ,, 141 Şarki Giriniçtendir. 

Düdük sisli havalarda selöz deniz milinden işitilmek Üzere 
her dakikada 3 seda verecek yani ı 

Seda SükUt Seda SükUt Seda SükUt 
4 6 4 - 6 - 4 - 36 olacaktır. 
Tesisatın 1 Nisan 1935 tarihinden itibaren faaliyete bq. 

layacağı alakadaranm malfunu olınak üzere ilan olunur. 
2137 (1402) 

Nafıa Bakanlığından: 
Enjekte edilıniş 160.000 adet normal ve 1600 adet makas 

kayın traversin Derinceden Izmirde Alsancak iskelesine deniz 
den vapur ile nakilleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul • 
muştur. Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilıniştir. Eksiltme 30 mart 935 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakan
lığı Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır.istekliler 2436 
liralık muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığına 
dair olan makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret o • 
dası vesikası ile birlikte teklifi erini 30 mart 935 cumartesi gü. 
nü saat 14 de kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
ne vermiş olınaları lazımdır. la tekliler bu husustaki şartname· 
leri Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 163 kuru§ bedel ile 
alınabilir. ( 1307) 2020 

Yükaek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundanı 

Elektro - Mekanik laboratuvarı için su soğutma tertibatı 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulınuı ve ek -
ıiltme günü 28-3-935 saat 14 de olarak tayin edilmiştir. Tah
min bedeli (930) ve birinci pey parası (70) liradır. lsteklile. 
rin şartnamesini görmek için her gün komisyona müracaatla 
n ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gÜn ve saatten ev -
vel birinci peylerini mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. 

(1248) 1895 

Yükıek Mühendis Mektebi Arttır. 
ma ve Eksiltme Komisyonundanı 

Aletlerin ismi Tem· atıMuhammen 
BedeU 

Motörlü perdaht takı • 49 650 
• 

mıvesaıre 

Ekııiltme tarihi 
ve saati 

25-3-935 14 

Elektrik mikron teli gü 54 850 25 ., ,, 14,30 
mü§ lehimi ve saire 
Makina süratini ölç- 27 360 25 ,, ,, 15 
mek İçin stroboskop 
Kanalizasyon 19 250 25 ,, ,, 15,30 

Mektep laboratuvarı için yukarıda yazılı alat ve saire a -
çık ekııiltmeye konulmuştur. lstiyenlerin ıartnamelerini gör
mek üzere her gÜn ve ekıiltıneye girmek için de belli gün ve 
saatte vaktinden eYvel teminatlarını yatırıp komisyona gelıne 
leri ilan olunur. (1251) 1897 

• • 
ASIPI~ 

Yanınızda bulun
durmağı unutma· 

yınız. 

KE~Aa-t 
Baı ve diş ağrıların

dan ve soğuktan 
korunmak için 

2124 

Sümer hank Umumi Müdürlüğünden 
Hali Tasfiyede 

UŞAK TERAKKil ZiRAAT 
Türk Anonim Şirketi hisse senetlerinin ikinci nısıf bedelleri 15 
May11 1935 tarihinden itibaren Bankamız tarafından Utak, 
Ankara ve lıtanbul' da ödenmeğe başlanacaktır. 

Alikadarların mezkur tarihten itibaren Uşakta Şeker fabri
<asınıı Anka•• ve lstanbul'da Sümer Bank Şubeleriııe müra· 

caa t etmeleri ilan olunur 

1 Devlet Oemiryollırı ve Limanları i'letmB Umum idaresi ilanları , 
Tenzilatlı gidiş-dönüş yolcu tarifesi ayni şartlarla 30 Ha· 

ziran 1935 sonuna kadar uzatılnuştır. (1382) 
2136 

Enkaz Satışı 
Tayyare Cemiyeti lstanbul Şube•indenı 

Laleli apartımanları arkasında, Cemiyetimizin malı bu
lunan Çukur Çeşme hamamı enkazına İsteklisi tarafından 
verilen fiat değer görülınediğinden satış müddeti 27 Nisan 
935 çarşamba günü saat on bire kadar uzatılmıştır. Mezkur 
günde pazarlık suretile kat'i ihalesi yapılacaktır. isteklilerin 
enkazı görmek üzere Laleli Apartımanları idare Memurluğu
na ve şeraiti anlamak üzere şubemize müracaatları. (1462) 

İstanbul deniz ticareti Müdürlüğünden= 
Uç şamandıra yaptırılması açık eksiltmeye konmuştur. 

isteklilerin her Pazar ve Salı günleri Müdüriyete müracaatla 
şartnameyi görmeleri ve 7-4-935 pazar günü saat onda yüz
de yedi buçuk teminat akçelerine ait Malmüdürlüğünden a
lacakları makbuzları veya banka mektuplarile Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1400) 

- ---~---~~------· 

l•tanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Tarlabaşmda Kamer Hatun mahallesinin 

Fıçıcı sokağında Uç hatta, sekiz, oda ve müştemilatı saireyİ 
havi kagir 27 No. lu evin parası iki sene ve iki müsavi taksit
te nakden verilınek şartile 263 8 iki hin altı yÜz otuz seki lira 
bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. isteklilerin 
28-3-935 perşembe günü saat on iki buçukta 198 lira pey 
akçeleriyle müracaatları. "R.,, (1318) 

Fabrika ve Havuzlar idaresinden: 
ihtiyacımız için kapalı zarf usuliyle saç almması ek· 

siltmeye konulınuştur. 
1 - Eksiltme 28-3-935 perşembe günü dörtte başlıya-

rak beıte bitecektir. 
2 - Şartnamesi her gün idaremiz Levazım ve Ticaret 

Şubesinden alınabilir. . . 
3 - Fabrika ve Havuzlar Merkez bınasmda toplanacak 

encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler hüviyetleri, vekil olanlar 

noterlikten müsaddak vekilliklerini isbata mecburdurlar. 
5 - Teminat akçesi. (1470) 

~·--~=-.:;;:~:::::..:::::!::::::...---------...;...,-...;...,_ 

Istanbul Tapu Baş Memurluğuadan: 
Fatihte Mustafa Bey mahallesinin Sofular caddesinde 

80, 82 No. lı arsanın kaydında Hüseyin Kani . efendinin Ü· 
çüncü daire Malınüdürl~ğüne olan ~efalet.ten dolayı 29AEy
lül 297 tarihile mahcuz ıse de mezkUr hacız hakkında alaka
darı daire ile yapılan muhaberede buna dair bir malfunat a· 
lmmadığı cihetle şayet bu hac~zle al~kası olan ~arı~ .. b}r ay 
zarfında idareye müracaatı aksı takdırde fek edılecegı ılan o-
lunur. (1463) 

Sukımahmet Beıinci Sulh Hukuk 1 
Mahkemeoindenı 

V arna ahalisinden olup V aırnacla ölen 
llya Görgiyef Dokonun krzları Katen· 
na ve Yanakaya lehine Yama noterli -
ğince tııırızim ve Filibe koMolosluğu • 

· muzca taıdik eclilmiı vasiyetname 
mahkememizce açılmıf va vasiyetname 
münderecatı mucibince bı.nbul ve Be
yoğlunda mevcut ÜÇ kıt'a ırayrimenkul 
hakkında muamelatı müteelube ita kılı
nacağından oıbu vu&yetmmeye itin ... :la
rı olanların ilan ııünü olan 26 mart 1935 
ten itibaren bir ay içinde ınahk..-nize 
müracaatla dermeyan etmeleri lüzumu 
ilan o hın..... ( 9699) 

ZA YI. - 1926 -esinde A .......... Li
ııeıinden aldığım '1k-.nektep tehadetna
mesini zayi ettim. Y en'ıini ala;:alımclan 
eokıinin hüllnoii :ı*<tıır. 

Haaa Melih 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hakiml;jin
den: Bay Hüseyin Fahri Yılmazın Düz· 
ce Noteri Bayan Fatma vesaire aleyhle
rine Fatihte Beyceğiz mahallesinde Bey• 
ceğiz cadde&inde eski 40 numaralı h~ 
ile Çarıambada Zincirlikuyu ıokağıncbıı 
eski 24 ve 26 ve cedit 1 - 32 numaralı 
hane ma dükkanın lıalei ıuyu davasın• 
dan dolayı mumaileyha Bayan Fatmaya 
gönderilen tebliğ varakası albndaki mej" 
ruhatıan ikametgahının meçhul olduğu 
mılaıılmakla bittalep 10 ıiin müddetle 
ilanen tebligat icruı,. lıarar verilınif 
ve yevmü muhakeme olan 13 • Niıan • 
935 saat 14 de mahkemede bi2zat hazır 
buluıvnadığı ve vekili muaaddak ırön " 
dennediği. takdirde haldımda muaonelell 
ırıyabiye icnı. edileceği ilin olunur. 

(9696) 

Umumi Nerriyal &1• Y a:ıı l,Ierl 

MüJürü Eıem l:ı:ıel BENiCE 

GtUllflı.cililı "" Matbeacclık T. A. Ş. 


