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Milliyet bu adı alıyor 
Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT.' 

FtATI 5 KURUŞTUR. 9-bncu sene No. 3185 PERŞEMBE 20 K. EVVEL 1394 

Arnavutluktaki 
Azlıklar 
Kendi dilile konuşan, kendi kül

türünü tafıyan ve kendi kökün
den gelen her adamın ulusal amır
lar içine alınması büyük Fnuuız 
değitiminden beri her ulusun en 
büyük amacı (hedef) olmuftur. 
Bu amaç bütün 19 uncu yüz yıl 
İçinde gittikçe pekletti ve gittik
çe ileriledi. 

1914 yılında batlıyan genel sa
'faşm da bundan doğduğu söyle
nebilir. Gerçek genel savattan 
l<ınra Avrupa ulusları bu amaçla
rına çok yakl~ıtlardır. Ancak 
her ulusun her kimsesini bir ımır 
İçine almak zordur. Bunun için
dir ki Avrupa ülkelerinin sınırla-
1'1 ne kadar ulusal ayrılıklara uy
gun olarak çizilirse çizilsin, o u
lustan bir takrm adamlar sınır dı· 
••nda ve bafka ülkelerde kalacak
lardır. Bu adamlara azlık denil
llıektedir. 

Genel aavaflan sonra bant ant
lftfmalarr yapılırken azlıkların 
baklan Büyük Avrupa ulutlarını 
çok dü~ündürdü. Ulutlar bu hak 
lar üstünde özenle durdular ve sı
llırlan içinde azlık olan ulutlarla 
Lu azlıkların haklarını tanıtan 
11.ntlatmalar yapblar. Bu antlaf
llıalan Polonya, Çekoslovkya ve 
batka ulutlar yapmrflardır. Tanı
ilan haklar ti)yle kısalblabilir: 
•zhkların kendi dillerile konu~ 
llıaları, okulalar açarak kendi 
dil!erile okumaları, kendi dinle
rine göre tapınmalan. 

Bu antlatmalarr tanımayan u
luslar, ara aıra, uluslar derneğin
de sorguya çekilmitlerdir. Bu 
Yüzden u1uslar derneğinde sor
guya çekilen ıon ulaf Amavutluk
~r. Bu ifin iç yüzünü saygıdeğer 
oıruyucuJanmıza anlatmı,bk: Ar
navutluk'ta büyük bir Yunan az
lığı vardır. Arnavutluk geçenler
de bu azlığın yafaYJfDll zorl&flı
Cak bir takım türeler yapmr,tır. 
Yımanlıların kendi dillerinde o
kumak için okulalar açmasını ya
tak etmittir. Bu yüzden Arnavut
luk ile Yunanistan arasında bir an
laşamamazlık çıktı. Sonunda Ar
bavutluktaki azlıklar uluslar der
beğine giderek Arnavutluğun aor
tuya çekilmesini istediler. 

Şunu aöyliyelim ki :Arna.TIJt
ltık•taki Yunanlılarm batka ülke
lerdeki azlıklara benzemeyen bir 
durumlan: vardır : AmaTiıtluk 20 
llkte,rin 1922 yılında ulaalar det'o 
~ği konseyine verdiği bir bildi
liı:ııde din ve dil ayrılığı gözet
lltıekaizin bütün Arnavutların bir 
~dalığıru onayl&Dllfhr, Bu bildi
liı:ııde demliyor ki : 
, «Arnavutluğa bağlı ııızlıldmia ös 

1~vutlar arumda biç bir~ 
tozetiJmeyecektir. 

Bu arada, azlıklar, yapbldan ..,_,. 
'-1 kurumlarla yardım lmrumlannı, 
~. ötekibeai (~) laırum
~a kendi cörenek ...,. türd.erini 
t:''- getirebileceklerd":r. Arnavut -
:':"'> a.ltı ay içinde ulu.olar ar""' demıe
lıııe, dıt topluluklarının, kiliaelerin, 
~lann ve okulalanıı ..... öteki 
dioı ve dil a:ıl.ıarmm buyuııdufu ku
~ .... ~ernelder için anmıJan bi.lgi
'-"i genıı olarak Tea .... •ir.» 

Bu bildirim (beyamıame) in al
'uıcı ''maddesi" f'Udur: 

Fransa silô.hlanıgor 

Gizli Sovyet-F ransız aske
ri ittifakında neler var? 

Almangaga karşı alınan tedbirler 
Franıız meclisi 800 milyon frank fazla ve fev

kalade müdafaa bütçesini kabul etti 
Sorıyri Rusya il.e Franaa arcuında 

ukeri bir ittifak yapıldıiı )'<aıbnıf, 
lakat bu haber bilalıara alakadar kim 
aeler taralından tekzip edilmiıti.. Bir 
lngiliz. ga,zetesi bu tıekzibe rağ~n İt· 
tilak hakkında çok fa.)'anı dikkat ma. 
lumat vermektedir. Bu malumata na
uuan bir Fransu. - Alman harbi oldu
iu takdirde Sovyri Rusya Fransaya 
dört milyar lrcınJı kıymetinde zahire 

gönderecektir. Rwıya rJe Fr<D..a Al -
manya ile ayn ayn nwahede yapa. 
mıyaoaklONlır. Londrculan gelen b.:r 
tel~ta ba malumatı gördükten aon
ra ParUıten gelen muhtelif telgraflar 
da Fran.wı Meclisinde Sü bahanlıiı 
(Müdafaa Neuueti) için 800 milyon 
franklık bir masraf yaptlma..uıa dair 
kanunun müzakeresi aırasuula yapılan 

(Devamı 5 inci sahüedc) 

Milli servetlerimizin imha
sına m~saade edilmiyecek 

Usulsüz ve · başıboş k~smelere göz 
yumulmadığı için orman meselesi 
Fırka grubuna ltadar aksetmiştir 
Am:ınejman planları yapılmamıı yerlerde 

kesit yaptırılmıyacaktır 
ANKARA. 14 (Telefonhl) - z;. Rapor.., proje ten:ıiime edilımMı:l.'edlr. 

...... ı Yeki.leli eri<iııından bir zat ba. Mütelıauıa onııanlanmızm muhafaza 
- fU malUmatı verdi: u, katiyatm - tekiıde yapdııu:.aiı gi-

- Onnan mü.tehaa.uı, Wıu:ıinde çıa bi m-1eler iizerincle tıedrikatma de • 
lq:makta. olduğu cınnan boımı proje- -... etmektedir. UsUI ...., niZM1Urr ka.-
ıoini bör raporla bek•nlığa. """l!Di,ıir, (Dev:mu 5 inci sahifede) 

latmıbul intihap heyeti teltifiye.i defterler ;;.rinJe ~ 

Saylav seçimi 

Bugün yeryer toplantılar 
yapılacak, işler bitirilecek 

Yugoslavyada 

M. Y evtiç geni 
Kabineyi kuruyor 

BELGRAD, 19.A.A. - Es
ki dış işleri bakanı Bay Y ev
tiç yeni Yugoslavya kabinesi
ni kurmaya memur edilmiştir. 

BELGRAT, 19 (A.A.) - Saltanat 
naibi Preıu Paul kahine bulu-annu hal 

lebnek için i.ı.iJare 
lerine ~lamıJlır. 
Başbakanlığı üzeri 
ne alacak k:-ıer 
a:raaında Bay Y ev
tiç ile, Ceneral Jiv 
koviç ve e&ki Bat -
vekil Bay Uzunovi 
çin adları söyleni
yor. Ancak bazı 
mahaf 4e göre ka
bine buhraru epey 
uzun sürecektir. 

BELGRA T 19 A. 
A. - Reuter Aj .... 

M. YEVTJÇ •ı muhabirinden : 
M. Y evtiç'e, DM:ti 

kuvvetleri en geni§ mikyuta içinde 
toplıyacak bir temerküz ka.bineai teş
kili vaz°.feşi verildiği söylenmektedir. 

PARIS, 19.A.A. - Belçad'dan 1'1a
,,... ajansına bildiriliyor : 

M, Y evtiç'in yeni kabineyi te,kile me
mur edildiği haber verilmektedir. Hat
ta teyit edildiğne göre kendsine 6-1-1929 

(Devamı 5 inci aahifcde) 

Dış Bakanımız 
Ankaraya gitti 
Atinadaki görüşmelerde 
Garbi Trakya türkleri

DİD vaziyeti de 
gözden geçirilmiotir 

Bay Tevfik Rüıtü Ara6 

ETVelki ırün A.tina.dan gelmı" ı olan 
Dqiıler bakanı Bay Tevfik Rü,tü A
raa dÜn Park otelinde istirahat etmİf ve 
öğledmı ..,ora bar ziyaretlerde bu
lunmuttur, öğle yenıeğin.i kızının evin 
de YemİJ. aktam üzeri yanında hususi 
~ müdürü Bay Relik Amir bu
lunduğu halde .Ani.araya ııitmittir. Bay 
Tevfik Rii§tü Araıı Haydarp~ Mıtas-
7ontmda hükilmel erki.ru ve birçok 
ahbapları tarafmdan uğurlanmıttır. 
Polis ve asker acliın dunn~tur. Bay 
Tevfik Rüitü Aras, Parkotelde Ati
nada, doat hükiimet adamlarile yap
tıkları temaslar etrafında ınalüma.t i.a-

(Dcvamı 5 inci sahifede) 

Kubilay abidesi 
Ayın 23 ünde Menemen 
de merasimle açılıyor 

Recep Beker bir söy· 
lev verecek 

Meıı..nencle dikilen Kubilay, Ben
l<iitaıı (abidesi) ayın 23 ünde açıla. 
caktır. 

lzmirden bildirildiğine l'Öre, C. H. 
Fıritaaı o .gün ôçin on dört otobüs tutacak 

A 
Milliyetin geni adıdır 

Tel.: { Müdür ı 24318. Ymıı İtleri müdürlt : 
idare •• Matbaa : 24310. 

2431~. -

::ura ik •olJan itibaren Lambo, lbrahim, Mihal, Dimitri, Aralanidü, lspiro, 
Villi Sefer 

Eroinciler bütün suçlarını 
olduğu gibi anlattılar 

Bunlardan gençleri bu zehre teşvik 
eden bir kız tevkif edildi 

Dün eroin imal ve kaçakçılığı suçu 
ile 34 ~inin yakalandığmı yazmıt ve 
bunlar hakkında talaili.t V'el"IDittik. 
Suçluların ..,rguku-ına dün de gündüz 
ve gece geç va.k.itlere kadar cH.vam ... 
dilmittir. Dün yazdığımız ııibl tebeko
niıı bütün öyeler.ini.n suçu -.bit cıı!m.Uf 
ve her biri iıleclikleri suçları ruraf et
m.itlerdir. Emn"yet müdürlüğü, .kaçak
çılık ve uyufturucu maddeler ta.kip 
büroau yaptığı ulu .oru.ttunnalarla i
tin tefen-üat kısmını da teobit etme
ğe çalıpnı§tır. Bilhassa bu ~en.in 
el.iğe.- herhangi bir ,..beke ile ili,.ji o
lup olmadığı arafbrılmıqır, Eroin ima 
l&tha.nesi iflemnekJe suçlu olan Diınit
ri Arsla.nid'sin takibat biirolU tefin<> 
3000 lira l"Üfvet teklif eıme..i ve bu au 
çu da itlerken cürmü .-,hut halinde 
ya.ka.lanmuı Üzerine hakkında ayrıca 
takibata giri§ilıniJtir. Ero"nleri lmne
Iİ .içinde nakletmek "" gençleri bu zeh 
re alıttumaktan dolayı suçlu olan Fet
hiyeli Dora, görülen lüzum üzerine 
tevkif eddlnü+tir. Tahkikatın yarın ik 
mal edilerek auçluloarm evrM..larile 
birlikte aek.izinci ihtiau mahkame•ine 

Sara, FrMa 

teslim edilmeleri kuvvetle muhtem<'l
cü. 

Kahvede eroin 

Haydarpata<fa kahveci Süleymanın 
eroin aattı&ı haber almmıı ve dükkan 
da yapılan arama neticeainde 5 paket 
eroin bulunmUftur. 

Kadınlar Birliği kendi 
kendisini f e hedecek mi? 
Yeni değişikliklerden sonra bu bir
liğe lüzum kalmadığı söyleniyor 

Ka<iınlar Birliği idare 
Ankanı.da t-ıt& bulunan Ka.dm • 

lar Birliği reİıli Bayan Li.tife Bek"ftıı 
dün latanbula ııeleceii bekılenmekte 
idi. 

Fakat Bayan Li.tife Bekir dün gel
mem.ittir. Ma.amahlı i.dano heyeti umu 
ımi k.lt:ibin ....Wliği altında toplanmıt. 
Te Ankıarada Bayan U.tife Bekirden 
gelen bir mektubu okuy....-.k vaziyeti 
teıkı'k etmiıtir. 

Ank.anul.an gelen habe.-e göre Ba. 
yan Li.tife Bekir kadınların &ayla.v se
çimi hakkındaki kanun iizerine muh-

Ôz türkçe yazı örnekleri 

hwyeti dünkü toplanturnJa 
telif malo.mlarla. ten.- bulunm.uı 
ve Kadmlar Birliğinin bu meflıumda 
azami derececi e çallf&Cağmı bildinnit 
t:r. Kadınlar Birliği idare heyetmde 
ve azalan ara.amda mijhim bir fikir 
i.htili.h vardır. 

Rjlhaesa genç azalar kadııalara ve
rilen haki.anlan aonra Kadınlar Bir
liğinin kendi kendui ni f ...ı...tme.i Ji. -
ZJlll l'eldiğini ileriye siinnelı:teclirl...-. 

Diier aza ve idare heyeti azası ;.., 
Bayan La.life Bekir gebıeclen bi~y 
ya.pılanııyacağuu bildirmektedirler. 

Hep o kavga ... 
Dil iti, ııün ıpğı ır!Li, yurdwı dört lin özl~si için giriıilen •vaıta a -

bucağını kuf"lalı beri İlli eyn görü,, i- yak dircy;p yolu k~anlan a<We kan-

L ~ Arnavutluk törüıü, alusal clilclen 
-.b dille konuf"D Arnavut:lann 
Solt bulunduğu kentlerde çocukların 
~ dilini okumaları iç:in kolaylıklar 
ta.oterecektir. Bununla birlôkte Ama
~~ bu mekteplerde, una.vutça o
-mı iateyebilecektir.» 

Hükumetin seçim kanunundaki 
tadil teklifi Meclise verildi 

ve .... ahleyin saat 
.dciz buçukta Ha.lk
evinc!en hareket edi
lerek MenunEne gi
dilecek, öğle sonun
da ayni otobüılerle 
dönülecd.tir. 

ki ayn düşünüş, eski ile yeni, binbiriy· dıra:nazsak savaş yolunu zorla açıp le-
~-... - le çarpıpp dunıyor. ıuizlemd< ııerekli olur. 

Görülüyor ki Arnavutluktaki az 
lıkJarm uluslar derneğinden dilek
leri Arnavutluğun bu adağını ye
tine getirmesidir. Arnavutluğun 
dıı. bu yola gelerek Balkanların 
bantıl<lığı bakımından koftrulu o
lıı.bilecek bir anl-.•mamazlığm 
!>danasına yer vermiyeceği umul
!naktadır. 

'.A. Şükrü ESMER 

Aydın demiryolu 
IZMIR, 19 (Milliyet) - Aydm 

~olu mübayaa İ.Jİ için celip An
ı.....,.da B ymdırlrk maılcamı i'.e mü -
"'"kerelerde bulut-. M. Edin burada 
1<>aisatı gezdikten aorıra Londraya git
.,..ttir. Şirket idare meclisine izahat ve 
• .; talimat alacaktır. 

Cumartesiye defterler 
aaılıyor, yeni layiha en
cümende kabul edildi 

Saylav seçimi için hazırlııklara de
ıvam edilmektedir. Kazalarda bulunan 
intihap encümenleri saylav eeçımme 
iıtirak edebilecek olanlann iıoimlerini 
bazırlamıı ve defterlerini de teshil et· 
mittir. 

Bu cleiterlerdeki uimlerin mükerrer 
olup olmadığını anlamak için İntihap 
heyeti teEÜfiyeai vazifesini görmekte o
tan daimi encümen; bütün defterleri 
yeni battan kontrola batlamt'§tn-. 

Daimi encümen azaları bugün ve 
yann da ted<lkine devam edecektiT. 
Y arm cwna olduğu ha.ide encümen ge
ne çalııacaJ< ve cumartesi günü &a· 

bahleyin vazifesini bitirecektir. 
Defterler cumartesi günü bütün ma

hallelerde asılmış olacaktır. Yeni del
( Devamı S inci sahücde) 

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

T ati/ teklifi 
Mecliste 
Kabul edildi 

ANKARA, 14 (Telelonla) -
Hükumet kadınların Meclisi Umu -
mi aza&ı o~abilmeleri için idarei u
mumiyei vilayet y-ında değiıik
lik yapılman ve saylav seçimi )'CU<l· 

.sının 23 üncü maddesi.,in değiştiril
me.si auretile münteh~bi &ani aeçen ~ 
ler adedinin 250 ;ıı;Ükur yerine 500 
kadın ve erkek nüfua olman hak -
kındaki yasa liiyihalan Meclise gel
miftir. Dahiliye Bakanının da ifti· 
rak:/e her iki /Gyihayı Dahiliye En 
cümeni tetkik etmiı ve hükumetin 
teklifini aynen kabul etmiffir. 

Bu otobüslerle fıı:
ka .teşcldriilleri, .,..,,;. 
yet mümessilleri, biı 
:r.abrta müfrezesi ve 
izciler gideceklerdir. 

Aynca viliyet er-
kanı için de bir o- B. Recep Peker 
tobüs lu tulacaktır. 
Abideye konmak üz.ere çelenkler de 
hazırlanacaktır. 

Merasmde onar dakikayı geçme
m..k üzere oöylevler söylenecek, bwıdatt 
•onra Kubilay okulasrndaki konferans 
dinlendikten sonra lzmire dönülecelctiT. 

Açış resmini o gün Mcnunende ba· 

\ 

lunacak olan fırka genel kitiıbi Recep 
Pcl<er yapacak.t1T. 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Fır
ka genci ki.tibi Bay Re.:cp Peker Js. 

ilı••• ... •••••••••İll taı>ba!a hareket ebnipir. 

Buna §"lflll3lllalıyız: Çünkü eslıi ile 
yeninin kavgası yer yüzü kadar Y&§lı· 
dn-. Gidenle gelen, bilen:e başlıyan, du
ranla ilerleyen, kaçanla ablan hep bu 
kavgayı yapmıflar, bu kavgada 
ne yeniler eskileri yola getl • 
r<ıbilnrişler, ne eskiler yeruleri yo
lundan alrlroyabilınişl ... dir. Bt -
rincilerin ileri atılışı g;t,i ikincilerin ı:e
ri kaçışları da candandır. Ben bu kavııa 
yı bir ucu es.kilerin, öbür ucu yenilerin 
elinde olan bir İpe benzetirim: 
Bir çok çelciştirdiktmı sonra ye-
nilerin giid>üzlüğü ya ıpı es .. 
kilerle birlıkte alıp sürükleyecek, ya İp 
ortasından koparak eskiler yıpraıunıt 
varlıklariyle yere düşecektir. 

Savaı yapan bir ordunun kendi için
den yaralananları, yolda düşÜp kalarJa
n kaldırıp devıinnesi bir borçtur; an • 
cak bu ordu, amaca varabilmek İç.İn 
yaralıları çiğneyip geçrndcten baş
ka çıkar yol kalmadığını görürse bu
mr yapmak onun için daha yüksck bir 
bon; olur. 

Dil oavaşıuın ıöre.i de böyhodir: Di-

Dil ...vaıı başlarken biliyorduk ki 
bu zorlayıı yıllannut alıtkanlılı.lan 

tedi~n edecd< nice nice te-
melleşmiı yapılar bunun gücün-
den sarsıntı duyacaktır. ı\n••k tarih bi
ze gösteriyor ki her yenilik az çok ıaşn-
tıcı bir sarsıntı ile baılamııtır. 
Şunu da bilmek gerektir ki dil deği

şimi nereden, niçin ve naııl çıkbğı bi
lınmeyen bir it değildir. Son on bir yı
lın verimlerine can göziyle bakanlar 
\ATATÜRK) ün, düşünceye durgun· 
luk getiren bir kavrayı§la sıraladığı büa 
yük işler arasında Dil iti.Un de 
bir yeri olacağını anlamakta güç-
liilc çekmezler. (ATATURK) ün, 
Tiirklül< •çın dÜJÜnÜp çizdiği i-
lerleme ve yükselme yolunda dil 
belli baılı bir uğrak, yürüyen ulusa ana 
hızlardan b<röni verecek bir konaktır. 
Bundan aldığı hızla Dil iti yolunu tut
tımnuş, buradan al<!.ığı hızla, drl so
rağı~...da: «O:ur mu, olınaz mı» diye bir 
takıntı kalmamıştn-. 

lımnil Müştek MA Y AKON 
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TARiHi TEFRiKA: 35 

İttihad ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BI RAKTIGI VESiKALARA GORE} 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Meşrutiyetten sonraki bütün hadise 
/er Avrupayı Alakadar ediyordu 
ittifaklar yapılmalıdır. Çünkü 

devlet adamlarına inanılmaz ama, 
Türk ;ı:abitlerine inanılır.,, 

Almanya imparatorunun bu filc
rinden doğan netice aradan bir 
kaç sene geçtikten sonra ceneral 
Liman paşanın riyasetinde bir 
Alman askeri heyetinin gönderil
mesi olmuştu. Fakat ondan evvel 
de mayıs 1909 ta Babıalide topla
nan vükela heyeti, Türk ordusu
nun ıslahile meşgul olmak üzere 
Fon Der Golç paşanın senede dört 
ay Türkiyede bulunmasına müsa
ade etmesi için Almanya imparato
rundan müsaade istenilmesine ka
rar vermifti. Golç pafa bu müraca
atı samimiyetle kabul etmişti. Yal
nız Berlinde bazı yüksek hariciye 
memurları onun Türkiyeye gönde
rilmeıini pek muvafık bulmuyorlar
dı. Alman Ba,vekili Prena Bülow 
Go!ç p&fanın Türkiyeye gönderil
mesinden hasıl olacak faydaları 
şu suretle izah ediyordu: "Kendisi
ni küçük dütürmemelidir, fakat 
Türkleri ·bizim için a.keri, siyasi 
ve iktisadi noktai nazarlardan yük
seltmelidir, kazanmalıdrr ve bize 
bağlamalıdır.!,, 

Bunun üzerine Golç ~ tem
muz 1909 da gelerek üç dört haf
ta ve sene nihayetinde de tekTar 
gelerek üç dört ay lıtanhulda kal
IDifb. Onun Türkiye ile Almanya 
arasındaki dostluğu takviyeye yar
dım ettiğine şüphe yoktur. lurk -
Alman münasebatr, Umumi harp 
~langıcmda ıilih arkadathğiyle 
neticeleninceye kadar o devirden 
itibaren ikinci ve yeni bir safhaya 
girmi~ oluyordu. Bu münasebetler 
hem siyasi, hem de iktisadi idi. 
Esasen Abdülhamit devrinde ve 
meşrutiyet zamanında Türkiyeyi a· 
lakadar eden iktisadi meselelere 
daima siyaset te karıfırdı. Avrupa 
büvük siyasetinin, gölgeleri hep ls
tnnbulda görülürdü. Fakat bu göl
ge artık daha ziyade kararmağa 
bzşhmıttı, siyasi hadiselerin ehem
miyeti gittikçe artmıştı, çünkü mil
letler aruındaki zıddiyetler daha 
ziyade tiddetlenınişti. Bu ahvali ya
kından tclı.ip edenler müthiş bir fe
laketin çıkmak üzere olduğunu ev· 
velin:len haber vermekte tereddüt 
~tmiyorlardı. 

Meşrutiyeti müteakip memleke
timizde gelip geçen hadiseleri her 
birisi bütün Avrupayı alakadar 
eden bir mesele teklinde telakki 
olunuyordu. Hatti bu hadiseler ci
han siyuetine bir taraftan tesir 
yapıyor ve diğer taraftan da ci
han siyaseti bizdeki hadiseler üze
rinde müessir oluyordu. Babıali es
kiden beri Avrupa devlet gruplan
nı biribirlerine karşı oynamakla, 
o gruplar arasındaki zıt menfaatle
ri biribirlerine çarpıftırmakla ge
çinirdi. Meşrutiyetten sonra devle
timizi alakadar eden meseleler bir 
kat daha vahimleftİğinden bu ıiya
ıete eslciıinden daha fazla riayet 
etmek lazımgeliyordu. ittihat ve 
Terakki erkanı, itilaf devletlerin
den ümitlerini kestikten sonra sı
'{ı,tıkça Almanyaya baf vurmaktan 
bqka çare kalmadığı kanaatini ha
sıl etmitlerdi. Halbuki Alman dip
lomatları, Babıalinin sıkmhlı za
manlanndaki müracaatında kendi
leri için ikti.aadi bir menfaat temi
ni mümkün olan meseleleri ciddi
yetle telakki ediyorlar, yoksa atla· 

tılması kabil olmayan müziç bir i! 
muamelesine tabi tutuyorlardı. 
Türk - Alman münasebatı ikinci 
de\'reye girdikten sonra, Almanlar 
Türkiyeye ait meselelere daha ziya
de eheınm:yet vermeği kararlııştır· 
mışlardı. 

Fakat bu ehemmiyet vermQnin çi 
zilmit hududu vardı. O hududu Al. 
manlnr atmıyorlardi. Meseli Girit 
meselesinde hami devletlerin ha
reketlerini lstanhuldaki Alman se· 
firi şiddetle tenkit ediyordu, fakat 
bu tenkit hami devletlerin Babıali
ye karşı yaptıkları tazyiki akim bı
raktırace.lc kadar ~iddetli olmuyor· 
du. Yalnız bir defasında, lngiltere 
devleti, Girit meselesini bir tazyik 
vasıtaaı olarak kullanıp Türkiye
den iktisadi imtiyazlar koparmağa 
çalıştığı zaman, Almanya hariciye 
nezareti Giride ait statünün yalnız 
dört hami devlet arasında değil. 
Berlin muahedesini imzalayan dev
letlerin muvafakatile tadil oluna· 
bileceğini söylemeğe lıtanbuldakl 
sefirini mezun kılmıştı. Hiç şüphe 
yoktu ki bu beyanatta Türkiyeyi 
himayeden ziyade Tüf'kiyenin iitisi 
hakkında lngilterenin daima Al
manya ile an1aşmağa mecbın oldu
ğunu İngilizlere anlatmak için ya
pılmı,tı. Ortada mevzuu babsolan 
Türkiyeye yardım değil, İngiliz 
hücumlarına ka~ı Alman müttefik
lerinin müdafaasıydı. Bu maksat
la Almanyanın fstanbul ıefiri Ba
ron Marefiil Babıali ricalini Türki
yenin maruz kalacağı tehlikeler 
hakkında tenvir etmekten geri dur
muyordu. Bu "tenvir.,de tabii Al
manya lehine ve İngiltere aleyhine 
oluyordu. Bağdat hattı meselesin
de İngiltere ile Almanya arasında 
çıkan ve uzun senelerce müzakere
lere zemin teskil eden ihtilaf ta Al
man sefirinin Babıiilide yaptığı 
ikazlar, dahil bulunuyordu. 

in gi' tere Bağdat hattının İDfaSI
nı menetmek için her türlü çareye 
baş vurmaktan geri durmuyordu. 
Mesela Osmanlı devleti müthiş bir 
malı müzayaka geçirmekte olduğun 
dan mayıs 1909 da büyük devletle
re müracaatla gümrük varidatının 
yüzde dört zammile yüzde on bir· 
den on be~e çıkanlmasına müsaade 
olunmasını rica etmişti. Babıalinin 
bu talebi Fransa ve Rusya tarafın
dan kabul olunduğu halde İngiltere 
hükiqneti kabul etmek için bir ta
kım şartlar koşmu,tu. Bu şartların 
~lıcacı fU idi: "Gümrük resminin 
artmasından hasıl olacak fazla va
ridat Abdülhamit devrinde akdoJu. 
nan mukavelelerin icraama tahsis 
edilmiyecektir.,, Abdülhamit dev
:.-inde akdolunan mukavelelerle 
Bağdat hattı kaadediliyordu. lngi
liz'er, lngiliz ticaretinden hasıl o
l~cak ~a~ ile bir demir yolu infa e
dılmesını ve bu demir yolunun da 
ln.giltereye rakip olan Almanyanın 
e~ıne geçmesini istemiyorlardı. In
gilte:e: koftu~ bu şartı takviye et
mek ıçın de sefıri Sir Gerard Gowt
len v sıtasile sadrazama İngilizler 
tarafından yeni bir hat yapılmasını 
teklif etmifti. Bu hat hükUınet tara. 
f.'.ndan hiç bir teminat verilme!İne 
l~zum olmadan Dicle ovasını ta
hp ederek Basra körfezinden Bağ
~ad.a kadar gidecekti. Fakat 
ımtıyaz sahipleri hattı ileride MaT
mara de~izine kadar uzatmak hak
kına malık olacaklardı. 

-Bitmedi-

Adliye harç tarife ya
sasında değişiklik 

•••••••• 
Kanun projesi encümenlerden geçti 

kurultay umumi heyetine geldi 
,. AN~ 1~ (Telefonla) --:'. ~. - Boı~ dav--ıan sonra yapılan 
11ye harç t:arii~oı !~UDda .. clegıfikliık .allı teı~uılerincle t.Aflamı barıt • 
yapılması.na dan- liyiha enc:wnenlerd<OI tmlamadığına dair veribı !hüküm! 
&'':\'~ek kurultay umumi bey,,tine ıel - ele 50 kurut harç almacaktır. er • 
aııf~· • • _ • Doğnıılan doğnrya veya haber ve _ 

Layihanın ~dıgı •on ,_,kle gore mik· rilm$ suretile tayin veya asla dair 
t.ar ve kıymeti 2500 kuruıu ıeçen da- verilen kararlardan harç -'·--· --•-
ralar için verilen ilamlar dan hüküm tır. ..........,Ya""'"' -
odtına alınan miktar veya kıymetinin Iatı>k üzerine verilecek bükWıJ 
hinde yirmisi ne.betinde harç alına - 100 lrunıt harca tabi tutulacaktır. er 
caktır. . Ticari ıirketlerin ve mirasın rcmıü 

Ayda bm kuruta kadar nafaka ve- ta•fiyesi dört idaresi emri b" d 
--''------'-- ,_,_ '"-1 d h m e Y.arutı 
"""""""' wur ""'"ar an arç alınmı - harca tabi olacaktır. 
ya<:aktn-. Mühür konınaoı defter tut._ itle • 
~~ den 2500 e kadar olan n:ıfa- rinde yüz kuruş harç alınacak, 50 li _ 

b ılô.mlanndan 100 ve bundan fazla - rayi gcçmiyen husu>larda har _,_ 
lan . • '-- 1 -•~ • ç ....,n -

ıçın 200 .. ...-uı harç a macilOUır. mıyacaktır. 

Kıymet. ı_akdir:i m~ün . olıruyan Temyiz mahkemesin""' temyiz isti • 
davalarda ılam harcı dört lira olacak· dası redded:lirse nu.ktuan 400 ve tem • 
tır. yiz olunan hüküm bozuldüjiu Wıdir • 
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ARİCİ HAB ~ RLE 
Birleşik merikanın u us-
1 r arası münasebetleri 

•••••••• 
Bay Roosvelt Amerika için bir ta

kım yeni prensipler hazırlıyor 
VAŞINGTON,19. A.A. - Bay Rooz

velt' e ıöre acunun en güçlü <levleti, ge
rek kendisi için ve gerek bütün acun i
çin bir çok vahim tehlikeleri göze al
madan infirad durumunda kalamaz ve bu 
dununda kalmak suretile L"Cndini ı:ooıuli· 
ye tlerdcn kurtaramaz. 

Mütarüoileyhin Amerika için aıafıda
ki prensiplere iıtinaden uluslar arası mü
nasebetleri düzeltecek bir doktrin ha
zırlamaktl\ olduğunu söylenmektedir: 

1 - Müsallalı ihtilif!ardan uzak bu
lunınak. 

2 - Ecnebi devletlerle ittifaklar vü
cuda ıetirmekten aalmımakla beraber bu 
devletlerle ve uluslar kurumu ile t.e?"iki 

Harp çıkarsa? 
Amerika ne tekilde 
bitaraf kalabilecek? 
VA.ŞlNGTON, 19 (A.A.) - Bay 

Hull, Am61'ika Dıı ~!eri bakanının sa
vaş ç.ıkaraa Amerikanın bitarafhima 
dair yeni bir tarif hazırlamakta oldu
ğunu teyiden beyan etmitJir. Ancak, 
onumaileyh, Amer.ik1llllll deııizler"n 
serb81tiaiııe müteallik o:.arı aiyaw.sıru 
bırakacağına dair olan. J&yialanıı te -
manüle uydurma olduğunu ilave eyle· 
miftir. 

Sarre'da vaziyet 
Ulu&lar arası polis şefi 

istifa etti 
SARBRUK, 19 (A.A.) - U!U&la.t 

arası Sar polisi şefi kum.andan Hcms
ley, iatifa ebnİftİr. 

SARBRUK, 19 (A.A.) - H<f!J'•le -
yin iatifuı, evvelki gün verilnuş Ye 
dün kabul ed Jmiıtir. Hems.ley, k..İnae· 
nin, kendisinden çekilmesini istemedi
ğini, fakat Sar hük\ımet komİ6yonunu 
'°" hadiseden dolayı fena bir vazi • 
yette bırakmamak için kendi isteğile 
çekildiğini s.öylemi~ir. M. Knox'un 
huıU&i aerviaine """'!Uır ola nJcuma.ı .. 
dan Hensey, Hemdey'in yerine geçe
cekti:r. 

Casusluk 
Yunan bahriyesine ait 

gizli planlar 
ATINA, 19 (Milliyet) - Yıman 

bahri~'- ait gizli plAnlan Bal!r.en 
harici bir devlete ııa.tmağa totebbiU 
ıuçıle Votanik tdaiz tdıınııf memu
nı Vuçaa ve belediye memuru Petro
puloa hapsedilınitlerdir. Ta.hkika.ta de 
vam edilmektedir. 

Romanya kralı ve 
Ba.kan anlaşması 
BOK.REŞ, 19. A.A. - Kral dün P8"' 

lamentonun bir heyetini kabul etmiı· 
tiı·. Heyet krala parlamentoda okuduğu 
beyannameye meclisin verdifi karıılıft 
sunmu,tur. 

Kral Kral Aleksandr ile Bartu'nun ö
lümünün bütün i11saıı.lık üzerinde de>
ğurduğa acıları hatırlatmıftır. 

Kral demiştir ki : 
" Bu siyasayı ı:üderek Ba~kan antlq

masmın hağlanmım ve Sovyetler birliği 
ile diplomatik münasebetlerin tekrar te
sisi suretiyle bir adan daha attık. 

Bütün devletlerle münaıehetlerimiz 
daima en iyi olmakta ve dıı siyasamızın 
ezeli temeli olan ittifaklarmıız çerçiveıi 
içindeki durumumuzu kuvvetlendirmek· 
tedir.,, 

Sovyet Radyo gazetesi
nin bir yazııı 

MOSKOV A, 19.A.A. - Radyo gaze. 

teıi Türlciyede muzika islahaı bakkındta 
bir yazı yazmııtır. 

Radyonun muzİl<a ıubesi T~ için 
bir çok konserler hazır lamı ıtır. 

llk konser yarın verilecektir. 

de maktu.aıı 500 kurut, hülımüa. tu • 
dilııi halinde hükmü veren mahkeme • 
ye kaç kurut ilim harcı abnınıı iae o 
miktar harç alınacaktır • 

1 cra ve iBi& 11111amelelerine dair ıi
k&yet buıuılanndan bafka tetkik mer
cilrrile ticaret mahkemeleri taraEuı • 
dan verilen kararlardan maktuan 100 ı 
ve suretlerinden 50 kunıt harç alına
caktır. 

Devlet ıurasHıda açılacak idari da
valardan hu yeni kanunla lıukuık iıle - ' 
rinden alınacak pefin harç ile kaydiye, 
tebliğ, tezkere ve ilim barcı alınacak • 
tır. 

Vergi ve resimlere ait davalarda 
kıymeti muayyen alnuyaa davalardan a- j 
lmacak harç, maktu harca tabi olacak

1 mesai ve Amerikan kanunu esaisinin mü
ısaadesi çerçevesi dahil.inde harışı muha
faza etmek. 

3 - Amerikalı fabrikatorlann ecnebi 
sanayicı1eri ile birlikte çevircccldori cnt
rik.alann önüne geçmek için bunlann 
ıavaı kazançbnnı ortadan kaldırmak. 

4 - Şimdiden insan ve eıya itibarile 
her tür:ü ırüç kaynaklannm ıcfcrbcr e· 
dilmeıi hakkında bir plan hazırlamak, 
donanmaya Vaşington muahedeDAJncsi .. 
nin müsaadesi dahilinde güç vermek, as
n hir tayyare kuvveti vucuda getir
mek ve Nicaraguay kanalını yapmak su
reli!e Amerikayı yenilmez bir hale getir
mek. 

Marsilya faciası 
Fransada yapılan tah

kikat sonuna erdi 
MARSILYA, 19 (A.A.) -9T~ri

nievve! ••ıik• itine müteallik ta.lılllka.t 
bilkuvYe aona. enniıtir. Birçok nıem~ 

ketlerden ve bilhassa {talya, Yuıoa • 
lavya, Çeko•lovakya, lsvuçre, Avu..tur 
ya ve Dantziırcfen Hrvat telıhqçileri 
ha.kkmda. istinabe yoıJu ile istenilmiş 
malı'lmat ıelir ıelmez do.,.. adliyeye 
verilecektir. 

Firdevsi için 
Sorbon'da büyük me

rasim yapıldı 
PARIS, 19 (A.A.) - Rei.icumhur 

Bay Albert Lebnın ile, diğer birçok 
k':maeJ.,.. baztr olduğu halde Sorbon 
Univ<nite:ı.inde sanlı Iran §41.İri Firdev 
ai.nin bininci yıldönümüne ait mera.ainı 
ya.pılını~ır. Şaiı•n tunçtan yapılınıı ve 
Fransız - Iran bayrakları ile etrafı sa 
rılınıı olan yanın heykeli ön<inde bir 
çok nutulrJar aöyleraniftir. 

Mirza Hü.seyi.n Ali, ReisKum.hur 
Bay Albert Lebruna lran tahının te
~kilrlerini ıunm.u~ ve sanatlar ve a
lıcenabane F:<lürter toprağı olan Fnn 
'Sayı öğm~tiir. 

1 Harici küçük haberle· f 
• Kocasuu öldüren kadın asıldı.

Hull, 19. A.A.- 42 yll§ında olan Madam 
Major bu oabah saat 9 da a11lmııtır. i
dam biikınünün affedilmesi için yavılan 
bütün tetebbüıler netice vermemittir. 
Madam Major koca11ru zehirlemiıti. 

Yedi seneden fazla bir zamandan be
ri ilk defa olarak lngilterede bir kadın 
asılmaktadır, 

• lnciltent ile ATiııturalya arasında 
doğrudan doğruya ilk bava posa-aınıt ya
~ tayyare Darv?n'e evvelki akşam gel
mış, Tayyare İngiltcroden ayın 8 inde 
kalkmıw. 

* Lordlar kamarası, Hindistan teşki
latı esasiye kanunun islilıına dair muh
telit parlaınento komisyonunun tavsiye
lerini kabul için hükUmetin verdifi layi. 
hayı kabul etmiıtiı-. 

• Budapeştede liherallann fikirlerini 
yayan Peati Naplo ıazeesit, Macaristan 
hükiiınetinin Macar teıbaa.ının sınır dı
f~. ec!ilmı;si ~esi hakkında Belırad 
biikt'.ımeb nez.Ende teıcbhüılerde bulu. 
nacağı yazmaktadır. 

* Rayiıbankın bilinçosu, ihtiyat ak
çasınm 63,000 ve dövizlerin 136.000 
mark artnuı olduğunu göstermektedir. 
Ortada dönen kağıt para mıktan 5 mil
yar 675 milyon marktır. Yan 13 milyon 
armtıştır. Kağıt para kaııılığının nisbe
ti yüzde 2.11 dir. 

• Ahmedabat İplikhaneleri amelesi, 
ücretlerin yüzde on nishetinde indiril· 
meaini lıarar albna al mı flar 
ve genel grev halinde yapı-
lacak """'!• t-*:i itine bakmalı: 
için bir komite vucuda getinniılerdir. 
Bu tedbir ,100 bin Ücretli ameleyi aJa. 
kadar etmektedir. 

* Bir talmn mali işleri &'Örüfmek ü
zere Londrada bulunan Romen heyeti ;,. 
!erini bitirerek dün aktaın Brükaele git: 
mittir. Heyet Bükreşe dönmeden evvel 
orada da mali müzakerelerde bulunacak. 
tır. Londra konuı:maları her iki tarafı 
memnun edecek bir netice almııtır. 

* Nevyo.-k vapuru, kazaya uğramış 
olan Norveç &'emİoinin 21 kifiden iba
ret olan tayfaaını lı:urtarmıı ve kauzede 
gemi kendi haline bırakılmıştır. 

* lnıili.z bütçesinin açığı ~na 
artmaktadır. Maıarif fazlelığı hali ha
zırda 111.043.471 liraya halii olmuı
tur. Geçen seneki fazlalık ancak 
96.725.382 lira idi. 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 
tır. 

Askeri efratt.an hiç bir 
mıyacaktır. hare alın. lııııa.---..ııııll~ 

• 

I zmirde kadın ticareti yapan bir 
şebeke meydana çıkar~ldı 

IZMIR, 19 (Milliyet) - lstanbuldan evlenme bahanesile getirti · 
:ip burada ötekine berikine -.tan kadın ticaretile meşgul bir şebeke t» 
lis tarafından meydana çıkarılmış ve suçlular yakalanmışlardır. Bu kö· 
tü iş şöyle meydana çıkarılmıştır: Emniyet müdürü Feyzi Bey bir mek· 
tup almıtşır. Bu mektupta aşağı yukarı şunlar yazılıdır: 

"Dağ başında bir kulübede tehlikedeyim. Aman kurtarınız ... ., 
Bunun üzerine polis işe el atmış ve araştırmalar başlarr.ıştır. Bıı araş 

tırmalar ucunda Torbıht yakınlarında lstanbullu genç bir kız bir çiftlik 
sahibinin yanında bulunmuştur. Arc:.ştırılmalar sonunda Celal adında bi 
ri ile bir terlikçi ve daha birkaç kifi yakala:ımt3lardır. Talıkikata de · 
vam ediliyor • • 

Mussolini, ''ita/yan ulusu,nun silahlı 
olması gerektir,, diyor 

ROMA, 19 ( A.A.) - lstefani Ajansı bildiriyor: Başbakan Bay 
Mussolini sendikal faşist kurumlarına ait politoria'nın açılma merasimi 
ne giderken halkı.n top seslerine karıııan tezahürleriyle karşılanmıştır. 
Bay Mussolini palitorirayı açarken demiştir ki: 

Biz faşistler için savaş utl<udan daha mühimdir. Çünkü azim ve inatı 
la girişilen savaşın utku ile biteceği muhakkaktır. Sanıyorum ki, Agr<>
pontino'da daha on yıl sürecek ifimiz vardır. 

Bu işin bozulmaması ve durmaması için ltalyan ul\ısunun inalmaı 
- fevkalade - silahlı olması gerektir. Çünkü tarlayı kazan sapandır, la· 
kat onu koruyan da kılıçtır. Sapan demiri de silah demiri de kalpleri -
mizin inanı gibi çelikdendir. Şimdi top seslerini niçin benim sealerimle 
birlikte ifittiğiniz anlıyorsunuz. 

Rıhtım şirketinin satın alınması 
anlaşması Ankarada imzalandı 
ANNKARA, 19 ( A.A.) - lıtanbul rıhtımının satın aluımcm için 

hükumetimizle firket murahhaııları ara;sında yapılmakta olan konıqm<ı
lar bir uzlaşma ile bitmiş, anıklanan anlaşma dün Adliye Bakanı Bay 
Saraçoğlu Şükrü ile şirket mümeuili arasında imzalanmıştır. 

Kubilay abidesi çarşambaya açılı.uor 
IZMIR, 19 (Milliyet) - Fırka genel kiilibi Bay Recep Peka ha/to

ya çaraşmba günü gelecek ve KubiMy abidesinin açılma resminde bulıı 
nacaktır. Pazar günü yapılman mukarrer merasim çar141"ba güniine 
bırakılmıtşır. Meuuim büyük olacaktır. 

Soyadı hakkında bir teklif 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Kastamonu saylavı Dr. Fuat, Büyük 

Ulus kurulıayına soyadı yasasına bir madde ilavesi hakkınra yasa tek
lifinde bulunmuştur. Dr. Fuat bu teklifinde soyadı yasasının meriyet 
müddeti ı~·:nde adlarını da değiştirmek isteyenlerin yeni adlarını mah • 
keme kararına lüzum kalmaksızın doğrudan doğruya nüfus idareleri • 
ne müracaat suretile tesçil ettirebilmelerini istemektedir. 

Yasak silahların alım ve satımı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Adliye encümeni, taJınmaıı yasak 

olan silahların alım ve satımı hakkındaki yasa layihasını tetkik etmİf 
ve hül iimetin teklifini müvalık bulmuştur. Encümen av tezkerui alan
ların ı ·1ahlarını taşımağa mezun olacaklarını, silah satan dükkanların 
satışla ·ı mikdarını silahı alanın isim ve adre6ini yedi gün içinde zab,,. 
taya bJdirmelerini, cephane satışları için bir defter tutulnum, ıiliihlan· 
nı satanların bunu bunu gece sattıklarını zabıtaya bildirmelerini birer 
hüküm halinde layihaya ilave etmiş ve cezaya ait hükümlerde para c~ 
zası.nın mikdarını 50 - 200 lira, hapia cezasını 1 gün ila 1 ay olarak tcu
rih etmitşir. 

Ankarada posta ve telgraf binası 
ANKARA, 19 (Telefonla) - HükUmet merkezinde Posta ve Tel -

gral umum müdürlüğü için yeni bir bina yaptırılması kararl"f7'1ıştır. 
Bu binanın Yenifehirde devlet mahallesine yakın bir yerde yapılmtaı 
düşünülüyor. Şehirdeki asta ve Telgraf binan tamir edilerek Ankara 
başmüdürlüğüne tahsis edilecektir. 

Romanya kralı sefirimizi kabul etti 
BUKREŞ, 19 (A.A.)- Romanya Karlı Karol bugün Türkiye elçisi 

Bay Hamdullah Supbiyi kabul ederek kendiai1e uzun müddet görüf • 
müştür. 

Ankarada Sovyet 
Resim sergisi 
Açılma resmi yapıldı 

ANKARA, 19.A.A. - Buıün öyleden 
sonra saat ondörtte Ankara serci evinde 
Sovyet ıanatkirlarmın resim aergioİnin 
açılına resmi yapılım}tır. 

Bir Türk eseri oaln aerıi evi ve w.lonu 
bu gÜzel eşerleT için çok yakıııkh bir 
dekor halini almq b. Açılma merasimin
de baıbakan ismet lnönü, iç ve kültür 
bakanları Cumhuriyet Halk fırkası ı• 
ncl katibi Receb Peker ile bir çolı: IBY· 
lavlar, Sovyet elçiıi Karahan ve diğer 
sefaretler erkanı hazır bulunmaşlardır. 

Serginin açılması miinaıebetiyle Erz
rum aaylavı Nafi Kansu bu söylevi SÖY· 
lemiş ve demiıtir k.:: 

Dost ulusun giizcl sanat gayretlerin
den bir kısmını yurt 1~şlanma tanıtmağa 
fırsat bulmu; olmaktan aynca kıvanç 
duymaktayun. Sergiyi açmayı büyük hat
bakanımızdan dilerim. 

Bay Nafi Kamu'nun sözlerinden son
ra başbakan lımet lnönü, Sovyet ıüzel 
ıanatlarını övmüş, bu gibi teıebbiislerin 
hayırlı ve asılı olacağı üzerinde dur
muı orada bulnanlan hep birden ırüzel 
eserleri ıeyretmeğe çaiimruftır. SeTgi 
yedi &'ün l\Sık kalacaktır. 

Batbakan, elçiler ve aaylavlar Sovyet 
ressamlarmm eı ... Ierini •eyrettilrten son
ra Sümer Bank'ın yaptıracağı yer için 
a<;dan müsabakaya ıiren mimarların plan 
!arını ve maketlerini ıönnüıler ve tetkik 
etmi:ılerdir. 

ArnaYutluk hükumetinin 
tekzibi 

TiRAN, 19 (A.A.) - Arnavutluk 
matbuat büroau, ca~ blı
kıt&nın toprald.arına ,u-.ıı: bir köyü 

Amerika 
Tabaasının 
Talepleri 

Anlaşmanın metni 
ANKARA, 19 (Milı.;y.,t) - ~ 

rik& tebu-m tıalepleri hakkında )ıii 
kUmetimizle birle§ik Amerika devi"'° 
!eri hükıiıınetleri ar&amda hisıl o1an .o 
l"pnanm metni ~tir. Anı.t
ınanın maddelerl ıunlardır: 

Madde : 1 - Türkiye Cumbnriyeti 
hiikiimeli Amerika Birleıik devletJeri hii
kiimetine, 24 kanunuevvel 1923 tarihli 
anlaşmada dahil olan Amerikan tebaa
ları taleplerinin temıımen teıviyaiui ta
zammın etmek üzre faizsiz olarak bir 
milyon üç yüz bin dolar Amerika Birle
§İk doları verecektir. Bu meblağ, her -
nelik taksiti yÜz lıin dolar olmak üzre 
on iiç senede ödenecektir. ilk taksit it
bu itilifnamenin Türkiye B. M. medi
ıince tasdikinden sonra 1 haziran 1936 
tarihinde tediye olunacaktır. 

Madde: 2~ Her iki hükumet yuka· 
nda zikredilen meblağın tediyesi sure
tiyle Türkiye Cumhuriyeti hükUınetinİll 
kendisine karıı dermeyan edilen yukarı
da mezkur taleplere ait bütün borçlar· 
dan ibra edilmiı olacaiıru ve kezalik 24 
kinunuevvel 1923 anJaımasına dahil bü· 
tün taleplerin de kati ıurette halledil
mit ad ve leli.kki edilccejiini kararlaıtır• 
mıtlardır. 

Madde : 3.- ffbu itilifname Türkiye 
B. M. Meclili tarafmdan tasdik edilmek 
prtİyle imzaımdan itibaren meriyete a;.. 
recektir. 

yakıp yıktığı .hakkında United Preıı 
tarafından cıri&ya çıkanl&11 ha.beri 
tekzip etmektedir . 



- Ge:ı:gin yaıı:dan -

" Kontinan,, dan 
İngiltere ye!. 

F 111Uısu:ların ~ büyiik ehernmiJllOf 
~!kleri f"Ylerden biri; Paris ile 
'.""llara arasındaki yolu m.saı-k, 
~l<l§tınnak, ucuıı:latmakhr. Eaki· 
:'"" bu, onllJJ'Pl ifine .)'ardr bir tedbir 
iıli. Lô.kin fimıli bilmem bu kolrzylık
lcııı memnun mudurlar? •. Çünkü Lon
d1Qı(an Parise gelenler o kadar azal. 
""ttır ki; bu Jwlaylıiın olmaması ol· 
"""'1ıdan hayırlı oüa gerektir. 
'4.vrupanın cKon.tinan» denen akrt' 

'> lusmik lngi/lıwe kenarları ara.sın· 
ılq vapur iıleteıa dört karıılıklı iskele 
llııı-dır. Bunlann en kılrası Fransada 
~Qle» ve lngilterede ( Dotwre -
~vr. ') denilen karıılıklı )'<frler ara.sın 
"" gibidir. Pariaten sabahleyin 8,20 
de bindiğimiıı: tren bizi ıslak oe yefil 
~rlerden sürükleye sürükleye 11,40 
~ ~aleye getirdi. Kcıld. ütaqon.rıh 
:"'14adrr. v..,...,. da onula yolcuları 
lıtı.ter. Fransııı: memur/an pasaportla· 
'.,il çıktığına dair bir damga vurup ;yol
.., doldanılmak ve lngi.Iiıı:lere veril
~ iİıı:ere bİI' ık 110rgu Juiğulı verir
ler, Bu kağıtlAıra hiivi;yetinü, lngil• 
1trede n..-ede kaJacağınııı: )IQlllllrr. 

ICale ile DaıJr araıırnJa iflyen ı>a· 
"""4u yolla ve deniıı:ci ı>apwlardır. O ::-'enberi Malt§ geçidinin çok fırtına· 
1_°!'1airma dair o katlar lô.f İfİtmİf ve 
"'."- bu aöıı:lerle o kadar dohuftu
lıi; topu tüleii 70 dakika süren bu 
terit ıı:ilaniıııode Jehptü bü;yümiiftü. 
:~unla beraber ne olursa olsun §U bil 
ıfimiıı: ( Paıliikale) boia=ıda bu de-
~ yüksek deniıı: olmasını de aklan 
~"'YOnlu. 
d' (Cöte d'aıı:ar) ismindeki vapura bin 
dik, Daha :RJ-fe geni§ 11e amızrgaaı 
. ~ lıir gtnni. y olculanrı )'CltmaılI 
{in güıı:.l kanapeler ile kusıı- için 
dOııtiıı: lmlOI' &>ar. H..-Juain .bafucım· 

1 
Q cı8:wtı aİÜne7" mahsQI birer de ke· 
"ı havlu ... salonun )'Q11111lla pırnl ptrıl, 
!'oraeten 11e nikelü bir abdesthane Ja
~es; &>ar ki; çok hastalıan.elert:n amor

)'Qt salonlan onun gibi olmaia botu· 
"" h...,..,t rekerler ... Bir de lastik dö· 
leli... ~ 

, lf apıada biıı:dekinin tcmıamen ter
:;:"' olarak kadınlarla erkeklerin \111a• 

il/an ayrıdır. Nedendir bilmem? fer halde oralarda lıadınlann ;yalnız 
1 
<ı!nıaları icap eden haller olduğu an· 
"fı'4yor. BO§una yapılmt§ f"Y de fil. 
Bizıdiiimiıı: 11apur bir Fransız; vaprı

'tı olmakla beraber bütün adetler, ta
.... ,..,., lngili~epnif. Her ıı:aman harıl 
lı~l lô.f ethn Fran:nz. tayfalarda bir 
ııikUt. Vapruda ancak lngili.z yoku 
,...,_.larrnda görüPerı til:iıı: bir temiıı:-
ıa VClr ••• 

Çıktık ~endim ;yola... Aradan yu. 
'<m saat ııeçti. Vapurun aallandığ-ı 
l>o.k ••• Biraz daha bekledik ... Fransa
~ııöıı:den ka;ybettilı, harp sahil görün 
... Ye bafladı. C..,.e -llanmıyonız. •• 
''Üıayet dayanamadım. Kadınların sa· 
lo11unda/ıi kamara hizmetçiai kadına 
lordum... _ 

- Bu hep böyle midir? •• 

- Hayır, baıı:an daha sert olur a-
llıa. b;ı..kaç günden.beri deniz çok iyi.. 
ı.., 8iıı: ise deniıı: tutacak di;ye, ilaçlar, 

1 P_lar, ruhlOI' ~l'?'fflk· B~ sabala
dlf'Qı hafif yernıftim. .• Ceplerrm ,,_.. 
"lina portakal dolu idi ..• Yanlı olılu, 

~lırnetimiıı:e t 
d l' ayfalardan birine yaklQflP llOT• ... ,., 

- Ka.ç mildir) •• 
-- 21 ••.• 
.._ Vapur ne yapar? 
- 19 mil. 

.. l' crl.oaıa hatınma geldi. inanın ve 
".'Phe eıme;yin ki; bir aıln lod08ta bi
~ vapurlarla Yaloıxıya gitmek 

""§ kanalını geçmekten çok daha 
~dur ... Şimdi beni fodulluk.la itham 
;deıı/er olur. Lakin aldırm<ım. Adalar· 

1 
Q oturanlar, bi:rim llapurların büyÜk 
~oalarda ne hale geldiğini bilirler. 
/hc,yet Manfı geçen 11apurlann da 

•l>i havaya kalkmaıı: ya/.. Bence bu l- ~ok naıı:ik adamlann gözü ik göriil 
~lliinden biraz mübalağa edilnıi§ gali 

1 
• Bu bahse bcqka bir münasebetle 

tkror döneceğim. Buna bir n • .:..-n ko
~! 

>i ( l>uvr)a geldiğimiz -:n- "'°! .bi· 
~~eyrek geçiyordu. Kale den on iki» 
ı,,,,' ııeçe kallmuftık. Du11r denizden 
L.· hıldıiı .zaman kömürden kararırwı 
~irn Kuruçe§m" renginde fakat eski 
"• loôgir ue büyük binaları olan mağ· t"rn çehreli bir ümandır. Islak ve 
., 'funi, ı>apur iskeleye yanCl§rr yuncq
,.,,. bir takım a;yni kdıkte hamallar 
:ı,Pqra ginliler 11e derhal af;yalanmıuı• 
~ ılar.. .Her hamal eıyasaıı aldığı_ a_· 
"'ııa kendi numaraaını tapyan ilu 

::;rnak eninde "'!• on ~ki aan'!m ~ 
~ da birer deımr uen;yor. Gurnruk-

eo•cwuıı:ı onunla bulurnınaıı:. 
l_ ltıhtıma indik •.• Bir takım adamlar 
;""'iri yolu takip edeceklerini yolcula• 
~· •llerile gösleriyorlardı. lngilterede 

•lı ... 
Londra 14 birincikanun 934 

B. FELEK 

01\.oNoMI .....___ ____ _ 
8utgaristandan kümes 
hayvanatı ihracatı 

'-. lluJgaristanm Almanya.ya W.
~anı ihracatı arim.lflır. F aka.t, yu • 
~a is tilııalatmm düpneme&i için 
~ihracı yasak edilmiftir. Diğer ta 
liıı n tuzun inhiAar altına alınmaat i-

bir kanun çrkanlmıştır. 

Bu senaki Yunan tütünU 
~1Pı., sene Yunan tütün mahsulü 32 
~..:·ton okka olarak beaap"arunıtıır. 
,~ Yıla naza.ran bu m;trdar bir 
lii , ...... ,,. .... ,~,1,-,,-<'lktadır. 

.MiLLiYET PERŞEMBE 20 KANUNEVVEL 1934 

ŞE H i R 
-

HABERLERi 
' ŞiRKETLERDE 

Vapurcuların 
Yeni vapurları 

iki yeni vapur on güne 
kadar geliyor 

Vapurculuk firbtiııİn Llyod Tri
yatino kumpanyasmda:n satm aJmalı: 
üzere olduiunu ya.zdığmıız iki vapur 
için, l&zımgelen muameleler bitirilmit 
tir. Bu kumpanyanın Kuııpodoğlio""' 
Bulgerya vaıpurlan, bedelleri serbest 
dö-rizle ödenmek üzere §irketçe sa.tın 
alııımı§tır. & ihl gemi, cm güne ka -
dar liın•nvaıza gelecekü. Gemileri 

•· getinnek üzere gönderilecek kaptan 
v.e mürettebat bugiin Tiryateye hare 
ket edeceklerdir. VapW'Culuk tirketi
nin, hat bölüımünde hissemıe düşen 
tonaj mil«lan bu suretle al'lmaktadır. 
lk.i vapur, ikinci kanun ~ıcmda 
itleımeğe bqlayacaklardır. 

. ViLAYETTE 

Birinci umumi 
Müfettiş burada 

Birinci umumi müfettiş Bay Hilmi 
mezunen tdırimize gelrnit ve 'Vali mu
avini Bay Ali Rıza Çeviği ziyaret et
m.iıtir. Bay Hilmi, pazarie&i gÜnÜ An· 
karaya ve oradan da Diyarıbekire gi
decektir. Bay Hilmi, memleketi olan 
Uzunkiipriiye gidip aeln•'flir. 

200 muhacir daha geldi 
Bulgariatanda.n muhacir gelıneai 

aüımektedir. Bu halta içinde 200 mu· 
hacir gelmiştir. Bundaın bqka Yama.
da 200 kadar daha muha.c::ir gelımek 
üzere bulunmaktadn-. 

Dam!zlık hayvanlardan 
vergi alınmıyacak 

Bazı yerlerde damızlık hayvanlar
dan da vergi alınmakta a!duğunu Ma
liye Baka.nlığı duyımqtur. Maliye Ba 
kanlığmdan gelen emı'!rde damızlık 
hayvan sahiplerinin ellerindeki §aha
detnaımeler gÖrülerek evvelce tarhe
dilnıit olan hayvanlar vergiıs.İnin wın
me&İ bildiıı'.llmiştir. 

BELEDiYEDE 

Yeniden y2 p ılan 
Apartman1ar 

Bir ayda ne kadar 
inşaat yapıldı? 

Tutulan b 'r istatistiğe göre J.ir ay 
içinde Lı.ıanbul belediye&inden izin a
lmarıık yapılan ill§aa,t mikdarı §udur: 
50 ev, ı 1 apartmıan, 14 dükıkiın, 14 
muhtelif binalar, 30. evde tamirat ve 
yeni in§aa.t yapnuftır. 

Mezbahada en çok kezilen 
hayvanlar 

Mezba:hada aon ay içinde kesidıen 
koyun, keçi nıikdan fa.zlalll!IJU§lır. 
Tutulan bir istatistiğe göre geçen ay 
ımezba.hada 3252 hayvan ke&ilmi§tir. 
Bunların en çoğu karaman, keçi ve 
dağlıçtır. 

Yakacak fiatiarı yükseliyor 
Kış münaoebetile nıtıcı maddeler 

fiyatında yüzde on ırükseliş vardır. 
Kak kömürün 24 l n, kömür kilosu 5, 
odun çek.i.oi 300 k~tur. Gazm kilo
su 21,5 kuru~tur. 

Her ay bir lista yapılacak 
Şeh..cmruıoti lktrıı.at müdürlüğü he.

ay lstanbulun iktısadi faaliyetini gös
teren bir liete hazıriayaaıkı.... Bu li&
tede zaruri ihtiyaç madde!enilln fiyat 
lan bulunacak ve bunlar bütün bak
kallara ve oatıt mağazalaruıa aaı.Ia
ca.kıtır. 

1 BOR~A 1 , ___ _ 
(it Baııka.smdan alman cetveldir) 

19 K. Evvel 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtiha .. dailill 94,25 R.h- 17 10 
1933 Era..-i 97 An. Mümeaail 50,JS 
Kuponau:ı 28,12..SO An. Tahvili J,JI 45,65 

.. 11 26,90 An. T ahTiJ; il 1 '5 
• ili 27.12.SO 

ESHAM 
it Banka-.ı Nama 10 l Reji lm .. atua 
" ,, Hamiline 10 J Telefon 

:z.zo 
10,60 
18,60 ,, " Müou;, 95 l T orko• 

Türkiye Cumh.u- Çimento 
riyet Bankuı 57,50 ittihat de7. 
Tramvay 30,50 Sark cley. 
Anadolu Höa•e 28,05 llal:ra 
Şir. Ha1ri7e 18 Şark arı. ec.:ıa 

13 
13 

0.87.SO 
1,56 
4,65 

ÇEK FIYATLARJ 
Lorıdra 622,50 i Prai 18,98.68 
Pari• ı 4,U.J Belarat 34.96.75 
Milin o 9.~·· • Meıko•• 10,90,75 
Niiyork 79.SO Berlin 1.97,55 
C.ne•r• 2.'5.10 1 v .. ,o .. 4.19 93 
Atina 83,53 Bndapq .. 4.17 
Brükael 3.39,12 Maclrit 5.79.87 
A.m.aterdam 1,17 ,38 BiiJaeı '78,99,84 
Sofra 66,08,60 v;yana 4,29 

NUKUT (Satq) 
IC11ruı it-

OF. Franaa UIB zo 1. ••ftGN 815 
1 Dolar 125 lP- 18 
1 Kur. ç.ı. 98 1 M..rk 43 
1 Şile A,..,.. 23.SO ı Zloti Z2 
1 laterlin 625 20 ı..,. 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 
20 L••• 23 l Çenıo•iç -.-
20 F. Belçilu. 115 Albn 9.32 
20 Drahmi 24 Mecidiye 41 

., l FJorin 83 Banknot 240 

CEMiYETLERDE 

Dağ ve kış 
Sporları 

Dağcılık klübü yeni bir 
program hazırladı 

Dağcılık kliibü mevsim dolayısile 
yeni bir çahpna programı hazrrlamı§'br. 
öu programda .sağlam ve kuvvetli bir 
nesil yetiştirmek ve Türk gençliğİ:Qe 
dağ zevkini uyandırmak ve kıl spcırla. 
rıru sevdiımek n<ıoktası gözet:i.lmİ§tir. 
Programın esaslı noktaları şunlardır: 

l - Yüriiyüıler, bunun için cuma 
gÜnleri kliip azası grup ,halinde gezin. 
1tiler yapacaldalldır. 

2 - Tatil ve bayram gilnleri:ncle ka
yalda dağlara çıkılacaktır. 

3 - l.ı.rim, kliipte iskrim dersleri 
eçılmı§tır. Dersler Leningnot akademisi 
eski i&krim boca&ı &y Gorocleski ıtaıa
hndan verileı:dııtir. Kadm ve er4<ekle
re mah- ayn kuralar vardır • 

4 - Tenis, ldiip babçesiıııde üç lan 
yapıhmftır. Tenis oynıyacak ezadan 
muayyen ücret al..-.akbr • 

5 - ·Eğlenceli ..,adar, btmler da 
kliip ...lommda Ping l'ang ve bilinlo 
gibi oyun ve sporlardır. 

Her opordaıı sonra aza kliipte dut 
yapabileceklerdir. 

Kliip idare heyeti bundan ba§ka ba
zı i9'Jimai faaliyetlerde bulunecaktll', 
ıBu meyanda klüpte konferamlar dans
lı çaylar, konserler, temsiller verile
cektir. :hıtiyenlere müzil< ve dans öğre
tilecektir • 

Telefon hesapları 
lsıanbul telefon Jiıketi hesap ve 

muamelatmı tetkik eden heyet raıxır
lanru pey.derpey bayındırlık bakanlığı
na bildinnektedir. Tetkikat kısa lıir 
ızamanda bitecekm. 

Oğrendiğimize göre, firkeıin def. 
terlerinde nereye verildiği gizli tutul
muş kabarrk yekfmlere tesadüf edil
miıtir. 

MAARiFTE 

Çocuklar sinemaya 
Götürülmiyecek --Maarif müdürlüğü mek

teplere tebligat yaph 
ilk mektep muallimleri her pa· 

:ı:arteai günleri öğleden sonra. ilk mek
tep talebesini alandı; sinemalara gö
türmektedirler. Ancak lstaDbulda kü
çült çocuklann görebileceği filımler 
mevcut ohıu..lığmdan Maaıı:ıf müdür
lüğü bundan sonra talebenin sinema· 
ya götiiriilmemesini bild.iımİitir. 

oı,arda işi olan talebe 
Hukuk fakWtftÖnin ikinci ..., Ü· 

~CÜ .,mıflarma devam edip ve hariç
te i.ti bulunanlara kolaylık olmak Ü>ıe
re ameli cleıısler öğleden evvel wril
meıkte idi. 

Birinci sınıftaki talebenin müracaatı 
üzerine ikinci ve üçüncü muflara a
meli denler için wriİİni§ olan halatan 
birinci sınıim da wtifadesi kanarlapm1-
tır. Sömeoıtr başından itibaren bu ka
rar tatbik edilecektir. 

Bayram ve yılbaşı ~atili 
Jabd>ul ünivemtesi bayram ve yıl 

başı tatilk:rini tesbit etıni§tH. Buna 
güre faioiiltelerde bayram ~ 3 giin 
ıtatil yaprlacalı:ur. 

Bundan eonra ı5 gün de sömestr 
tatili devam edecdrtir. 

* Prof. N;ssen - ltalyıııcla bir etüd 
yapmak üzere Ramaya davet eclilmiş o
l.an Tıp fakülteoi profeoörlerinden Nfs.. 
ısen dün lgtanbula dönmÜitür. 

* Birinci sömestr yokiama$1 - Hu
kuk fakültesinde birinri sömestr y<ık
hwnası başlamıştır. Birinci şmıf'ta dün 
ilk olarak medeniye dersinden yoklama 
)"'l'I~· Diğer smıflarda da cumar
tesinden itibaren yoklamaya başlana

caktır. 
* istifa kabul edilmedi - Haydar· 

paşa liaeıaıi mualliın mektd>i müdürü 
Bay Hamdi i.stiia ebnİ§Ü. Vekalet bu 
istifayı kabul etmediğinden Bay Ham 
di ça.lı.,<tıı>a.ğa devanı etmektedir. 

Odada yeni seçim 

Dün eski meclis toplana
rak bütçeleri kabul etti 

Yeni seçimde yapılan tasfiyede kırk 
kişi ikinci müntehipliğe seçildiler 
Tic~ ve Sanayi oduı meclisi dürı 

saat ı5 te son to~ntı,.mı yapıruııtır. 
Bu toplantıda, hellih~lı olarak bütçe 
işi görülmüştür. Celse, meclis reislerin 
den Bay Sadettinin ba~nhğında a
çılnıış ve geçen toplantının zabıtlan o 
kunduktan sonra, ticaret ve zah.re bor 
:;asının bütçesine geçilmiştir. Yeni yı
lm zahire borsaşı bütçesi 72,766 lira 
olarak konuşulmıqtur. Bütçenin ma.s· 
raf kısmında ınaaşı'.ar için 55,656 li· 
nı, daimi masraflar içı·n de 15,942 li· 
ra ayrılmıtşır. Bütçe <>kunduktan IOD

ra, Bay Kara Mustafa zade Ahmet, 
geçen seneden farklı bir vaziyet olup 
olmadığını aormU§, ,buna Bay Fortun 
zade Murat cevap vererek: 

- Geçen yıl bütçesine naz .. ran hiç 
bir değişklik yoktur. Yalnız bir me -
mur i.otifa etmiş, arta kalan tahsi.oa.t 
varidat fazla&ı olarak gö..teotlmiıtir.,, 
dem.iştir. 

Zahire borsumm bütçegi olduğu 
gibi kabul edildikten sonra, ~kanlı 
ğa verilen iki takrir olkunmU§tur. Bun 
!ardan birinde, oda niz~inde
ki sarahate uyarak, yeni meclis aza
laruun yeni bir fonnüle göre eeçil..
si teklif ediliyor, ihracat tac. rt erin -
den 6, <thalatçılardan 5, da.bili tica -
retçilerden 4, sanayi müesseselerin .. 
den 6, mali müesseselerden 3, deniıı: 
ve kara nakliyecilerinden 3, in§a.a.lçı· 
lardan 2, .igortaeılardan da bir aza 
~çilnımi İ$teniyordu. Mecü azalığı • 
na ayrılacak kim.-1erin ihti>a..!armı 
daha geni§ bir çerçeveye alan bu tek 
lif kaıbul edilıni§tir. Yeni oeç·mde bu 
karar gözönünde tutula<:aktır. Tic:a • 
ret ve sanayi oda.smm Turing ve oto
mobil kılübüne de aza kaydedilmesi yo 
!undaki dokuz imzalı ikinci takrir de 
sözbirliği ile kabul olunmuttur. Da -
ha aonra, Ticaret od&MJUn yeni yıl büt 
çuinin g~ülme&ine geçilmqtı!r. Ti
caret ve Sanayi oidası 935 yılı muraf 
ve varidat bütçesi 169,303 lira olarak 
teabit edilmit, kayıt ücretlerinden 95 
bin, kazanç Ve!'gioi oda hi~den 
15 bin, feV'kalade takas tahsi.oa.tından 
9 bin lira da varidat f...,lı ara.smda 
gösterilınİ§tir. Mecliıtte okunan bütçe 
mizanlarına göre, bir &ene iç.in maa§ 
ve ikrmniyeye 88,333 lira, esnaf ce
miyetleri mürakabe bürosuna. 5 bin li
ra ayrılıruııtır. Büro iç.in ta.Iısi.oi iate • 
nen 5 bin lira. ha.k!kmda a.udar tara
fından aonılan .uale oda 1-=i kati
bi Bay Cemal cevap vennif. geçeoı sene 
bu tahsisatın ı 1 b:n lira olduğunu, f,.,. 
kat tetki!atm gelirinin ıııt:ınuı dolayı
aile malmı olarak 5 bin linlya indiril
diğini anlalmJ§tır. Bunun üzerine kıim 
Y&ll"I' Bay Hulki aöz iatemİ§ ve demit 
tir ki: 

-: Bu t"§kil.atm gelirini biz tahaiıl , 
edelun. Ve mu:rafmı biz ödeyelim. 
Çünkü hariçte bir ta.kını dedikodular 
oluyor.,, • 

Bu iatek kabul ~. bütçe en 
ciimenüw'.21. hazırladığı ....ular daha 
muvafık göriilmüttür. Neticede oda 
bütçesi, hiç bir değifikJ.i<k yapılnwulan 

Bay Yusuf Ziya, Munıt, Mithat, 
Mustafa 

olduğu gibi t....ı.ik edi~. 
Bütçenin kabulünden sonra, b:r kı 

aun eMclia aza.sının mezuniyet Uleğj 
okmun~tur. Bunlardan bir zatın dört 
aylık izin kağıdı okunurken ııalo'rıda 
"' ..... yüka.,lıni,tin 

<- Dört senede mecli" içtimaına 
dört gün bile gelmiyen bu ari<ada
fa, dört aylık ınezun.>yet nasıl verebili 

• 7 
r.ız .. ,, 

Bu itiraza kartı, .azadan bir zat: 
<- Mecli .. in haingi izin talebini red 

detti.fi var ki?" 
Deniştir. Etraftan gül~er ol • 

mut, ve izin isteyen zatın yeni mec .. 
liı toplantıama akdar mezun sayılma
sı kararl~tınlmrtfır. 

T.ica.ret odıaısı mecl&i dün, vergi ko
ımisyonlarma ittirak etnıek üzere oda 
.-mına &Zalar seçmİ.J ve hazft'lan • 
aıakta olan tütün evleri nizamname 
projuini gözden geçirıen heyete de a• 
zadan Bay Ganiyi tayin etmitfir. 

Ruznamede bulunan zeytin ihraç 
nizamna.ın.esinin ve lastik - deri rapo
runun tetkiki lifleri dünkü toplantıda 
konUfulmamıt§ır. Yapıle.n bir teklif 
üzerine bu iki Ü§n yeni meclise devre
dilmesi kararl'"!tırılmq Ye Ti~ ve 
sanayi ocl.umm dört senelik meclW. 
aon içtimamı bitirmittir. 
l' eni meclu ikinci müntehipleri •eçilcli 

Ticaret oda.sı mecliai a.zalığı seçimi 
için atılan reyler dün ntıiıhap heyeti Ö· 
nünde taenif edilmittir. Bu tunifte, ae 
çime i§tirak eden odaya kayrtlı tacir 
...., müeaaeeslerin, intihap heyetince 
gösterilen namzet listesine hemen >t • 
tifalda rey verdikleri anlqılım§lır. 
ikinci müthipliğe seçilen kırk zatuı i -
aimleri tunlardır: Bay Habip zade Zi· 
ya, Fortun zade Murat, Aleondar za • 

MAHKEMELERDE 

Katil bir genç 
Mahkum oldu 

-·-
Elinden kadını almak isti
yen adamı na11l öldürmüş 

Bedroa im>'.nde bir adamı öldür -
mekten aıÇlu Neşet adlı çocuğun du
nıpna.sı dün Ağır cezada bitirilmittir· 
lddia&ma göre Ne<O§t Nazmiye adlı bir 
kadınla giderken Bedros yanlarına ge 
!erek Nazmiyeyi Neşetin elinden al • 
maık ıiateıml!, Ne§et vermem.it, Bedros 
ta kendia.ini yaralamı§. Netet kurtula
mıyacağmı ve Bedrosun bıçaiı altın· 
da öleoeiini anlayınca kendiaiıll mü
dafaaya mecbur kalınq, silahma dav· 
:ranm:ıf, bu arada Bedroa ta aldığı ya
raılarm tesiri ile öLınüıtür. Mahkeme 
bu müdafaayı varit görmemiş, N~ • 
lıin üç - dokuz ay h- kobullma
ııuna ve mubaJıenıe ma.srafmı ödeme • 
1line lr.anr verııniftir. 

Hapishanede cinayette" 
suçlu mahpus 

Altı buçuk ~eye ma.hkUnı olarak 
hapiJıanede yatarken mahkiimlardan 
Murat ian>inde birimıi. yaralayarak ö
lümüne sebep olmaıktan atJÇlu Kana
ılin muhakemesine dün ağır cezada 
b~. Bu iş Adliye yangı:nm • 
dan evvel olmufhır. Yangında dosya 
yanml§tır. Dava da yeni dosya ihda
&J suretile batlamıttır. Kemal ma.hk.e
mede~ ki: 

- Murat benden esraı- .. tedi. Y olr. • 
tu, veremediın, kızdı. Uzeriıne hü • 
cum etti. Fakat ayağı takıldı, yere düı 
tü, başından yaralandı, yoksa ben ya 
ra.Iamadım, öılümüne de sebep obn~ 
değilim. Muhakeme tahitlerin getiril· 
mesi açin i>'"!ka gÜne bırakılmı§tu·. 

Çocuğu yaralı yan şoför 
La.zari isminde bir ç0<01ğa çarpa • 

rak yaralamaktan suçlu şoför Hayri
nin dul'U§lll&SI dün bitir~ ~ör 
Hayrinin suçu sahit ~. 3 ay hap· 
sine, 100 lira ağır para cezMı venne
e:ne, 80 lira da taznıina.t ödem-ın.. 
karar v~şlir. 

Göz çıkaran adam 
Kendisile alay ettiğini sanarak Mü

min adlı adamın gözünü çıkannaktan 
suçlu Oamanm duruşnası dün ağır ce
zada bi~ iddia makamı Omma
nın cezalandu-ı1ma1S"D• :İ&temiıtir. Mu -
hakeme kararın bildirihnesi için bugiiıı 
öğleden sonraya bırakılr.m}tır. 

Seyyah kadının ölUmU ile 
neticelenen kıza 

l.ı:a.nbulda gezmek için gelen bir 
seyyahın karısının ölümü, kendisinin 
de yarala.tıma.\ı ile neticelenen otomo
bil kazasına aebep olmaktan suçlu fO:" 
för Keğaın lle vatman Mehmedin du
rıl§lllala.n da dün ağır cezada bitiril
mi9ür. iddia makamı Keğanıın ceza
landrrıılmasm:ı, vatman Mehmedin be
.-t ettirilmesini istemittir. MuhaJre • 
me müdafaa iç:n ~ka güne bırakıl· 
nuştır. 

iskambil kaça~ değil 
Dün dokuzuncu ihtisaJ< mahkeme

&inde epey bir zamandanbet-i devam 
eden bôr iskambil kağıdı kaçakçılığın· 
dan suçlu ikahveci Arala.om davaımıa 
devam edilmi§, Arslanın kahvesinde 
tutulan < .. kaınhif kağıtlarının daınga
lı olduğu, faıkat pek çok eskimiş oldu 
ğu için damğasınm görünmez hale 
gelmİ§ olduğu anılatılıımş, suçlunun 
berae'!ine karar vermiştir. 

Çuvaldaki esrar 
Dokuzuncu ihtiaa.sta esrar kaçır -

maktan auç.lu Hacı Melınıedin davuı· 
na da devam edi.Iın'ştir. Evinin bah· 
çeaindeki b.ir mahzende eski bir çu • 
val içinde bulunan esrarlan haber ve
ren muhbir Osman ~t olarak din • 

'lenmiştir. Osman ilk ifadeoini tekrar
• lamıJtır. Geçen celsede çuvalın ne ka
·dar zam.andanberi metrllk kaldığını 

tayin etmek üzere ,;uçlu vekili tablö-
· Ji.tı ticariye ~boratuvarı kiınyageri • 
nin çağırılmasını, h€1!D kioıyageıUı tek 
rar celbi, hem de Oıımanm ifadesini 
alan polis Cafer, Hamdi ve Hayrinin 
mabkemeye çağnlaraiı: OS11111D ile kar
§dattınlması için dava 26 kanunuev
vel çar§anıba gününe bırakılmıJtır. 

de Şerafettin, Nemli zade M:tha.t, Hü 
aeyin Sabri, Necip, Hasan Vafi, Ke -
rim, Sait Omer, Ha.5&11 Rıza, Refi Ce-
18.1, Ziraat bankası lstanbul ıube&i mü 
dürü Ahsen, iş Bank ..... Jatanbul fU • 
be&i müdürü Y.-ı.f Ziya, Sadm zade 
Rıza. Denizyolla:rı qletme ıınıüdürü Sa 
dettim, Oanıan Nuri, Kara Mustafa 
zade Ahmet, Halil Sezai, Ahmet Bi· 
can, Hasan Sadi, Ka.va.Ia.Iı Hüseyin, 
Ooman Nuri, Ali, Hilmi Naili, Evliya· 
zade Nurettin, Hakkı, izzet, Sa.it, Sü
mer Bank latanbul ıube&i müdüni Mu 
bip, Nemli zade Cemal, Hamdi, Asım, 
Abdürrahman Naci, Kınacı zade Meh 
met, Kılıç zade Ziya, Asını, Oamanlı 
Bankası müdürlerinden A&- eczacı 
Ziya Nuri, Şatır zade Hamdi, Nuri Te 
·Burhan. .. 

ikinci müntehipliğe eeçilen bu zat, 
ökanomi baalaılığmca bildlıılecd< 20 
azanın da i~tirakile hir toplantı yapa
caklardır. Bu toplantıda aali meclis a
zalığı ayrılacaktır. ikinci müntehip -
!iğe seçilen zevatın oeçim mazbatalan 
hazırlanmaktadır. Bugilnlerde seçil • 
dı:kleri kendilerine bildirilecektir. 

-------------
1

, Günü.S6''''1 i'1 ... . ~J'· 
Kadın ve heykel 

Kadın ve ressam başlığı altında 
yazdığım bir yazı okuyucularımız
dan bir bayanı hayli titizlendirmiş 
bu kaflın bana bir mektup yaza .' 
rak diyor ki: 

"Bay yazıcı! Düşünüsünüzde ha 
talısınız. Ressamla kacl;n arasında 
ki lark birisinin tabiatten ilham a
lan, ötekinin tabiati de~tt:ren bo. 

b
• <>·y•• ' 

.zan ırer sanatkar olmaBt değildir. 
Kadın yüıı:ünü boyarken, hiç bir 
zaman güzel sanat~ın tesiri alhn 
da kalmaz. Onun endişesi, sculect 
giiZel görünmek, vaziyetinin ken
disine verdiği çizgileri daha barfa 
bir şekilde ortaya çıkarmak, onla. 
n rötuş etmektir.,, 

Okuyucu bayan galiba, güzel • 
lik için Qfılan "bedii cerrahlık" 
müeueselerinin neye yaradığım 
bilmiyor. 

V cikıa birer istisna olm.akla be
raber, ben öyle kadınlar gördüm 
ki, yüz/erinin sarkık derilerini poı 
suma, bir ayakkabı deri.si gibi kalı 
ba çekmek İçin ni,terin müdahale. 
.ine bile katlanmlflardır. 

Yeni doğmuş ay gibi ince, la • 
kat biraz mübalağa ile söylersek, 
belki onun kadar eski kaslarımn 
üzerine dökülen. saçlannır; alh, a. 
deta bir topoğrafya haritCl$ı gibi
dir. Senelerin oğa oğa, döve döve 
yumuşattığı deriler buralarda cil
de iğnelenmiştir. 

Bu müesseselere oy,e gaga bu
runlar girer ki birkaç gün içinde 
sihirli bir elin değmesile hurma bn 
run olup çıkarlar. 

Fırın kapağı gibi gen.if ağızlar, 
hemen daralır, hokka ağır olur. 

Bu tabiatin verdiği çizgileri boz 
maktan onun yerine yenilerini ika
me etmekten başka nedir?. 

Kadın eğer bu çizgileri daha zi
yade tebarüz ettirmeğe rötuş etmt 
ğe uğraşıyorşa o lıald e yüıı:ünd e· 
ki bütün kırıp.klıkları, Kongu, Su
dan zencileri gibi daha fazla Jıuv. 
vetlendirsin; daha fazla meydana 
çıkarsın/. 

Kadının acaba bu ınıretle güzel. 
likten daha ziyade, gençliği aradı
ğını iddüı etmek kabil olamaz 
mı? 

Fakat nedeme aranan gençlik, 
sıhhatin gençliği değil, güzelliğin 
gençliğidir. Boya gençliğin korun
ması için atılan ilk adımdır. Ve 
hatta bazan cilı için çok tahripkar 
olmasına rağmen gene bundan sar 
lınazar edilemez. 

Genç kızların boyanmasına ge
lince, on~ar belki görenekle hare
ket ediyor denilebilir. Fakat ya$ 
biraıı: ilerleyince, yüze yapılan ihti~ 
mam daha ziyade bu gençliğin is
tikrarı içindir. Bundan ötürüdür 
ki, daima göze görünen yerler bo
yanır, temizlenir. Ve ne acaiptir 
ki, saçını kıvırtmak, yüıı:ünü göz.ü
nü boyamak için saatlerce uğra • 
şan bir takım kadınlar ayaklarını 
yıkamak için bazan zaman bula -' 
mazlar. 

Boya kadını /renklerin "jolie" 
dedikleri şekilde güzel yapar fakat 

• l"bll" - d .. or. .. ıarı as a e e manaaın a gu ... 
zel bir hale sokmaz. 

Vüculçe mütenasip, düzgün ka
dın boyansa da güzeldir, boyanma 
sa da güzeldir. Kadını mademki 
tablo gibi bir tek pliin üzerinde ol 
mayan bir şeydir, onda ekseriya 
tabloda olan renkleri değil, birkaç 
plô.n W.erinde olan bir heykelin ve 

yahut bir mimari şaheserinin düz. 
günlüklerini, nisbetlerini ve bu 
nisbetlerin uygun:.ığunu ararız. 

Mümtaz FAiK ··---·· 
TAN 
MİLLİYET'in yeni 

adı olacaktır. 

Muhabir Bay Ragıba 
Anadoluda gazetemizin muhabirliğini 

yaptığınız sıralarda namımıza kaydetti
ğiniz abonelerden zimmetinizde tahak
kuk eden hesabatı tasfiye etmek üzre ida 
rehanemi:ı:e miiracaatuu:ı:, adreünizi bil
mediğimizden, iki defa ilan edilmişti. Bu
günkü tarihten itibaren bir hafta zarfın. 
da matbaamıza gelmediğiniz takdirde 
kanuni yollara müracaat mecburiyetinde 
kalacağmıızı bir kere daha beyan ederiz. 

10223 ...................... 
BiLiYOR MUSUNUZ Ki 
Havagazı ütüsü iyi kullanılına 

saatte 70 paradan fazla sarfetmez. 
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Fransa 
Silahlanıyor 

• (Başı 1 inci Sl'hifede) 
:"fuıakataları o/rudu/r. Bu münaka!f<J -
"" bilhcuoa Almanyanın silôhlanma
ltııa lrarşı FraJIMJ tarafından alınan 
~•tbiı-leri göstermek itihrik: çok mü • 

l11Ulir. 
Bu humataki te4rraflan IJfaiı alı· 

Jtoraz: 
. LONDRA, 19.A.A. - Star gazetesi, 
f~! Sovyet-Franııız askerlik muahedesi 
;-ı<ındaki ifıaat üzerine yaptığı tahki
.. tın neticelerini bildirmektedlı-. 

Bu guete, muahedenin 22 son teşrin
de Cenevrede Bay Lan! Ye Bay Litvi
~ tarafından kati olarak kabul edildi
tııı.i yazarak diyor lü : 

" Birinci maddesinde yalnız müda· 
faa için olduğu yazılan bu muahedeye 
töre Fransız ve Sovyet büyiik erkin· 
~iyeleri telsizle daimi temas halinde 
~nacaklar ve bunun için de ıifre kul· 

caklardır. 
Sovyct Rusya Japonyanm taarruzuna 

lıharsa Fransa hemen Rusyaya dört mil
);q. franıra kadar harp levazımı vereeck 
•e bir F ransız-Ahnan harbi takdiriade 
de Soryet Rusya Fransaya bu kıymet· 
le zahire ırönderecektir. Rusya ve Fran. 
... Almanya ile ayn ayn muahede "8P• 
lluyacaJdardsr. 

Haber tekzip ediliyor 
LONDRA, 19.A.A. Londradaki Fran. 

•ıı ve Sovyet ınahafili iki memleket ara
!tııda bir 2'izli askerlik muahedesi old ... 
t1' hakkındaki h ...... leri Reuter ajam .. 
"- beyanatta bulunarak tekzip etmiıler-
dir. · 

Franaamn müdafaa bütçesi 
L P_ARIS, 19. A.A. - Kurultay sü ha· 
""1llığı için istenilen 800 milyon frank 
lııasarıfm yapılmasına mezuniyet veren. 
lca.nun layıhumı abaylavlamıfbr. Mü
~ere pek alıefli olaıuıtur. Baıbakan, 
!'.'.' ~ok kez söz almak mecburiyetinde ka 
i.".':'* ~.mı müdafaa ibti7acmdan 
~sebniıtır. 

l:L Eski hakanlardan Bay Pierr Cot, tea• 
"""bn ulusallq.tınlmasını iltizam etmit 
•• !Öyle demiıtir : 
L. :- Sınır bo,.una koımak iıııt.eriz. F .. 
- savaıın bazı kimseler için bir ka
~ kaynağı olmMMn prtiJe. 
. Bay Flanden buna cevap yererek ken

diainin de teslihatm uluaallattırılması ta
~ olduğunu .öylemit ve demiıtir ki: 

, - Sav&§ tecrübesi bize göstermiıtir 
le;, Fransamn ıa1et keneli tenaneleri ol
"'anu1 ı olsa:rdı silalısı:zlak yüzünden ezi. 
"cekti. 

ı.· Mumaileyh, Fransanm uluslar arası 
.~r mııkaYel.enenenm berııı isteyen bü

liin uluslarca baylnlanmasım isıt.emit 
olduğunu llÖ)-1-.ittir. 

Büt'9 müzclı..-.leri 
I p ARiS, 19. A.A. - Kurultayın öğ
eden eonraki celse.inde -yalistlerdetı 
~ay Pauı Perrin, Fransanm Alınan t .... 
6?atının teıkil ebnekte olduğu tehlike
yı ve brttunnuı olduğu yolu, bildiğini 
ve lrendi gurup Mlceri L'--• "d d .,__, unun .........,.. mu • 
euwn artınlması- muanz bir delil ol

tııalı: ÜZre bu tU.isatı kabul edeceilai. 
IÖylemittir. 

E Sü bakanı banun üzerine meclitten 
k~ııkarlıkta l::ıulunmallru istemiı ve çün-
u savq inalzeme&inin eksilmiı olduğu
~u ve bir Çin eeddine malik olmanın 
lınltansız olduğunu sö1lemiıtir. Genel mii 
"-kere bite.r bitmez Bay Leon Blınn mü
~erenin geri bırakılmasını çünkü kre
ılilerini kabülünden sonra da askeri biz. 
~ müddetinin aftın.iması hususUllWl 
tleneceğini ve sosyalistlerin proje ale,.-

1>de re7 vereceklerini söylemiıtir. 
1ı Bay Leon Blum, Almanyarun çarça
ol ilk •ilihlanması kartıamda yegane çare 

arak Ahnanyanm dahil olduğu uluslar 
q.ı bir mukavelename vucuda getir
:.~ fikıinde bulunduğunu i.lave ebniı· 

Mümaileylı demiıtir lı:i : 
- Sili.Iıları yev8f yavaı ualtmak, 

~anyadan uhıslar kurumuna dönme
oıh: • 
. - ıstemek veyahut onu - kendisi ha-

liç olduğu halde ittifak ile baylavlanacak 
...._ bir mukaveleyi baylaYlama7a mecbur 
tl>nek ırerektir. 
~ay ~abry, Fnuuanm yirmi seneden
..._ teslibatmda yapmakta olduğu azalt
..... Ya rağmen Ahnanyanm Cenevreyi bı· 
~ıı olduğunu söylemİf ve §Öyle de
llıiıtır: 
!> - ~1.a~a yanıını ortaya çıkan 
• ';"nsa değildır, OBu bu yanıa süren 
"-'tnanyadır. 

Bay Flanden, Bay Leon Blume cevap 
k•rerek Almanya uluslar arası bir mu
avelenamenin zona nasıl baylavlamdı· 

l"alıileceğini sormu§!ur. 
)._Fransa, memleketin sırtında büyük bir 
k u

1
k olan saçma ve hatta caniyane mü

)• lefiyetleri tahdid etmekte kusur etmi· 
•c~ktir. Fakat bunun için Fransaıun 
~iyetinin uluslar arası bir zaman al-
1~a bulunması ırerektir. Mumaileyh, 
~leıin temayülleri hakkında bazı iza. 

t verdikten sonra fÖyle demi~tir: 
Ilı - Çocuklarmızın emniyet içinde yaıa· 
, lllannı istiyorsanız ulusal emniyet i

r,ııı istediğiniz çalışmayı esirgemeyiniz. 
....,y Blumun müzakerenin geri brrakıl· 
lllıuı İçin olan takriri 126 reye kartı 426 
~•Yle reddeclilmiıtir. 

.. En sonra bir çok hatibler daba söı: 
~l!lerniıler ve demokratlardan B~y 

artel ıöyle demiıtir: 
il ~ulhun büyük havariıi olan Arislide 
i l'ıand, sü bakanı Maginot tarafından 
~1•nilıniı olan tahsisatı hep baylavla
"'1ttır. 

• • ,. '.;:<.:! 

MUTE 
POLiSTE 

Sahanlıktan 
Tekerlek altına 

-
Zavallı bir yavrucağın 
ayakları kesildi ve kal

dırıldığı ha!Stahanede öldü 
Dün saat 16 raddelerinde bir tram

vay kazaaı olmuı ve bir çocuk ölm6l
tür. 

B"fİktafl.a oturan Dursun kaptanm 
yedi ynımdaki Ne<:ati ismindeki çoao
ğu anne · ile birlikte Kuruçeşmeden 
Anaavutköyüne giden 1157 numaralı 
vatman Alinin kullandığı tramvayın 
arkadaki kısmına hinmiılerdir. 

Necati tramvayın cahanltğında du
tvrken, aarsıntıdan muvazeaesi.ni kay
beder<ık düımüı ve trmnvaym al tına 
yuvarlallltllflır. Necat.inin bu düf'IMI 
neticesinde iki ayağı keailmiftir. Ço
cuk tedan için Ortaköy Şifa yurduna 
kelclırılmı§ İoe de orada ölmüttür. 

Vatman Ali zabrtaca nezaret altına 
alıımutbr. Müddeiumumilik kaza talı • 
kiıkatına el atmııtır. 

lpliıt b;llyısında pathyan 
madda 

Sarnatyeıclıa .Kazlıçepnede iplik fsi> • 
rikasında _.......ngiz bir hadiee olmut
tur. 

F abrikacla iplik balyalan oıçılmken 
balyalardan birinin içinden bal rengin
de kağıtlar içinde cloı>gale benzer üçü 
tmnam ve biri yarım almak üzere 221 
ııram ._.metinde balunan dört parça 
barut hülisasmdan Y"'llılımt patlayxa 
bir madde bul unmuftur. 

l fÇİler bunu ırörir gönıwz deri>al 
idarenin kon-1 manurunu haıberdar 
etmiılerdir. Memur balyanın markaamı 
tetkik etmit, balya.ımı iki .,. enrel ~ 
danad.., ıreldiği Süder mark.alı ve ~ 
~ f..,,..._ı sahibi Mösyö Çiro is
minıle birinin finnasmı taşıdığı ve b..... 
lann yüz balya kadar olup bir kısn. 
nm iılenınit ve bir kılllllllm ela İ§leıı -
memiı olduğu anlatılmıtbT• 

Balyanın içinden çıkan patlayıa 
madde polioe teslim edilmiftir. Mese • 
lede bir lraut olup olmadJğı ubkilı: o
dilmektedir. 

* s-h"'! - Arap camii Sakız -
kağında lsmail ııarhot olduğu halde 
Y ~ Hasan Umıinde birinin 
luhves.ine ııi<lerd< tıııt.aı<; fuıocaıı 1anmt 
ve uıtura ile Hasanm üzerine hüowa 
etmif tir. hmail yakalamnııtır. 

• Otcıbüote parlıyan benzin - Eyü
be yolcu l&fryan tol-ör Ahmedin icla • 
resindeki 3363 numaralı otobüsün ben
:z!ni parlamıı ise de söındürülmüştür. 

1 Küçük haberler 1 
• Mehuslarnnızdan Bay Ubeydul· 

lahm on ırün kadar evvel hastalandığı· 
ıu yazmıttrk. Sevinçle duyduğumuza gö
re Bay Ubeydullah iyileşmittir• 

* Polis itlerini tetkik etmek iliıeN 
bundan dokuz ay evvel Avrupaıya ııit· 
miı olan emniyet müdürlüğü albncı 
Jube müdürü Bay F a.ik ile emniyet u
mum müdürlüğü birinci §<ıbe merkez 
mmmarlanodan Bay Mehmet Ali, .,... 
velki giin l.ıanbula ırelmiılenlir. Em
niyet müfettiıleıinden Bay F abri K,.. 
mal ile Bay Suat T ahsinin de bugün
lerde latanbula gelmeleri b<kienilmek
tedir • 

Matbuat müdürlüğünün 
fotoğraf koleksiyonu 

ANKAKA, 18.A.A. - Yurdumuzun 
tabiatça ve tarihçe ırüzelliklerini ve tür
lü yönlerde Türk ilerı gidiııni acuna ya
yıp anlatmak için, malbuat umum mü· 
dürlüğü bir fotoğraf kolleksiyonu anak 
lamaktadır. 

Matbuat umum müdürlüğünün giriıti· 
ği, bu övülecek kadar değerli lfl, bir 
ırün önce bütünliyebilmesi için gazete ve 
mecmualarunızın yardam istenmektedir. 

Bunun için aşağıdaki ana bilgileri yazı
yoruz : 

1.- ellerinde güzel görünüı (manza· 
ra), dürlü eski eser (asan atika , ba
yındırlık iıleri, spor ve okullu gruplan 
fotoğrafleri bulunan yurtdqlarımızın 
bunlardan birer taneyi matbuat umum 
müdürlüğüne ıröndermeleri istenmekte
dir. 

2.- Umum müdürlüğe gönderilecek 
fotoğrafilerle beraber bunlann negatifle
rinin (cam, pekiliil) elde bulunup bulun• 
madığı da bildirilmelidir. 

3.- F otoğrafilerin her birinin arka
sma., bunun için istenen paranın yazıl· 
ması gerektir. Arkasında parası yazıl
mamı' olursa fotoğrafiler için para is· 
tenmediğ: anlaşılacaktır. 

4.- Gönderilmesi güç sayılacak kadar 
bol ve güzel fotoğrafili bir kollekıiyon· 
lan bulunanlar umum müdürlüğe yaz• 
malıdırlar. 

5.- Fotoğraflar dahiliye vekaletinde 
m3tbuat ıımum müdürlüğüne ırönderilme 
lidir. 

6 - Eşi bulunduğu işe yaramadığı 
görüleceklerle çok para istenilenler ger: 

l• 
11 

yollanılacalrtır. 
lYIİ i servetlerimı"z 1~ Matbuatumummüdürlüğünep:ı-

ra karıılığile de olsa gönderecek yurt-
\' (B 1 inci aalıifede) daılann üstün değerde ulusal bir iıin 
'Yata müsaade edilmediği için orman baıanlmMma yardım etmekte oldukları-
l>ıeseJesi fırka grupuna kadar ak.iet • nı seıı:meleri verektir. 
~tir. Memleketimizin tabii servet • •f:llllllllll••lliı11111••••••1••111! 

r:nden sayılan orm~'.amnızı rast. Tayyare Cemiyeti evinize yan- • 
!r~e keatinnemek için bazı tetbirler lı,Iıkla zari bırakmamıf olsa 

ık. Bunlann en miihlmmi, amanaj- bile, •İz ulak bir emekle litre 
l>\an planları yapılmıyan yerlerde ka- ve zeka"tı 1 1 T Ş b · n z ayyare u esıne 
1iYat fenni esaslara mü~tenit olamıya· verebilirsiniz. Ulu•al islerde ne-
"-iı cihetle aınanejma.n pl&nla.n ol • l d · - ı d k · t · de et er en çekinilir iri ? ... 
~ayan yer er e atıya a muaaa • 
">-.....;zdir. 
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FERRİK HABERLER 
Dış bakanımız 
Ankaraya gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 

Yeni Soyadı alanlar 
Herkes Öz türkçeden beğendiği 

güzel bir yeni soyadı alıyor 

İngiltere ile 
Ticaretimize dair avam 
kamarasında bir sorgu 

LONDRA, 19 (A.A.) - A~am ka· 
maraamda Dü!!"S Athollun b"r sorgu • 
aun.a cevap veren Bay Runcinıan, öko 
nomi itil&fnameleri yapmak için Tür 
kiye - Leh.i&tan ile yapıl.an konut· 
malarda l.n.giliz tavkucuları mümeı!i] 
!erile m.İİ§averede buı.'u.-ıul:namıı oldu
ğunu aöyleııiş ve §Öyb demiıtir: 

teyen gazetecilere Ankarada hülal • 
mete wımgelen izahatı venneden .. , 
vel beyanatta bulunamayacağını .Oy-
liyerek demiıtir ki: 

- Son aıyasal ve uluoılar arası me
seleler kartıllnda Türk matbuatının 
alıruı olduğu ağır bqh tavır ve va.zi -
yet beni çok memnun etınittir. 

- Yeniden bir Atina seyahati mev
zuu bahis midir? 

- Şimdilik hiç bir §CY ııöyliyemem. 

* Babr.iye binbaıılığından mütekait 
ilmi, Bodrutn liman reisi Arif (Den. 
aiz), mütebit kaymakam dok.tor K;.. 
ZDD Esat ile kardqi rüsumat memur
luğuncl:ın mütduUt Salın, oğlu Tokat 
baytar yüıbnım Cenap, devlet demir • 
yollan hareket memuru Nevzat, orta 
mektep talebelenaden Sedat (AH< n), 

valdeleri !-"ortma (Kocaman), Eminönü 
P. M. tetkiki hüviyet memurlanndan 
Vahit ..., kardeıi topçu birinci müla. 
zımı hmail Hıtikı (Türkkan), Eoıni
yet M. emtia polis memuru Niyezi (A
kıncı), Balıkhanede kaıbzımal Ali (Ak· 
tuğ), Falih nitancamıda oturan saatçi 
Mustafa Remzi (Uzan), ht. belediye • 
&i teftiı heyeti odacıu Kemaliyeli 06-
man oğlu Hasan (Demirel), Eemniyet 
M. mecnalıiyet cerrahı Mebmet Ali 
(Yıldırım), Uıııküda.i-da lnadiye mahal
lesinde Ferah sokağında kahile SeW
me { Sezıri.n) •oy adlarını almıtlardır. 

Bununla beraber, meadeye tama· 
miyle vakıf olan ziraat ha.kanı ve la
koçya mÜ.S!t>fan •J.o daimi surette isti
tare etmekteyim. Bundan sonra D~a 
bu iki ülkeden ve bilhaaaa Türkiye • 
dem yumurta sokul:maamm sı.kmb ver
mekte olduğunu söyl~ - M. Run• 
ciman ıöyle denıiıt r: 

Bu da ancak Ankaraya ırittikten ao.ıı• 
ra anlaıılacaktır .,, 

Verilen habere göre A.tina.daki mil 
zakcrelerde giirüşiilen ekalliyetler 
meseluinde Garbi Trakyadaki Türk 
ekalliyetlerin vaziyeti de komııulınut 
tur. Garbi Trakyadalci Türk ekalliye
ti yuz bini geçer. Bu meyanda lstan
bul aki Rum ekalliyetleri.nin de vaz.i.. 
yetı ı;~ülmü~, fak.at bu meseleler et 
rafında hiç bir karar almmam.ıttır. 

Saylav seçimi 
(Başı 1 inci sahil ede) 

T opkapıda kasap Bekir .tle eşi ve oğul
lan Rıza, Bedret.tin ve Ahmet ( lJ.y. 
gun), müddeiumuınilik ikinci tetkik 
dairesi memurlarından Ziya (Sönmez), 
yazarlarımızdan Sait Keslerin annesi 
Atike, kard"§i evkaıf ~af idaresi ta· 
haldrulı: memuru Ahmet Ferit, eşi Mü
nevver, kız kardqi Halide de (Kesler), 
ceyyah terciimımlarından Ali Rıza, 
karısı ve çocukları (Taııl>ay), Şirl<eti 
Hayriye Çengelköy iskelesi baş.memu-

Rıhtım mukavelesi 

Ziraat baıkanile lskolçya mii&teşa • 
rmm bundan tamaım.ile haberdar ol • 
duğundan fÜphem yoktur. 

Sis yüzünden 
!erlerde kadınların isimleri de yazılmııt 
tır. Bu sebeı>ten defterlerin asılııı bir 
hafta kadar teehhür etmiıtir. 

ru Ziya ( Giiner), Hasköy n.liye ta
haldcuk baf'D'!ODUl" vdcilıi Abdürrahim 
(Zap), T. M. Şerafettin (özcan), T M. 
muavini Saim (Candan), T. muavini 
Mu..ıafa Sahir (UyNI), T. K. Cemil 
(Çakar), nnıamele mıılıafaza m. Rıd
van (U&lu), td>ligat m. Sami (Unsal), 
tebliğ m. Süleyman (Tetik), mvbafaza 
memuru lbrah.im Feridun (Karabulut), 
M. M. Ferit Cemal (Ba>macı), M. M. 
Ahmet Edip (Sapmaz), M. M. M. Fu
at (Akdemir), bekçi Faik (T8f), Iat. 
belediyesi eski iktisat mürakiiııi Mehmet 
Necip, Rana, Marcliye, Süheyla, Meh
met Ali (Akyol) soy adlarını almlt • 
lanlır. 

* Cumhuriyet H. F. lst. vilayet bat· 
katibi Kazım (Yonıhnaz), ~ mecli
si azasmdan ve Emniyet S. mürekibi 
Ratit ( Gökdemir), Eminöaü zat maaı
lan vezıaedan Abdürrazak (Koro), 
Eminönü belediyesi clcktorlar odacnı 
Z<bra (Erkurt), lst. belediyeııi sılllıat 
itleri M. memurlarından Kerim (l§in), 
bt. B. sıhhat itleri M. memurlanndan 
CEmil (Co§kun), Alemdar Na. ki.tibö 
Adnan ( üzyiğit), kadastro poota mo
murlanndan Sabri ve kardeşı · ı ıre.>o
lu ziraat bank- manurlanndan Re • 
ıııt (Teı.iıuov), Burdurda 34 cii a
layda 1 ci mülizun Kamil ve emniyet 
M. 4 cü şube 3 cü kısmıda tetkiki hü. 
viyet memurlıormdan Rabia (Tona), 
tapu idaresi Kadııköy idaresinden ev
rak memuru Mahmut (ıen), T. 1. lst. 
idaresinden evrak memuru Şababettin 
(E..-), T. 1. Kadıköy I. tapu ık.ô.tibi 
Şefik (Yavuz), Heybel.İada sanatoryom 
ba~ Tevfik lsmail (gökçe), Hey. 
beliada sanatoryom idare memuru bı • 
l.i.I (Baç), vilayet sııhhiyeti M. muha • 
sebe bafkatibi Kazını (Tuna), vilayet S. 
M. memurlarından Ali Rıza (Ertan), 
Hasekinisa hıuotanesi imanu Yunus 
(Emre), sıhhi müe......,ler veznedarı 
Bahri (Erkurt), hili.liaiımer C. bt. 
fubesİ mutemedi Şaban Şükrü eskıi aile 
iomi olan (Karakaş), kardeşi Recep 
Hilmi (karakaf), C. H. F. Eyüp na • 
hiye&i bap.anı M. ll>rahim (Günal) soy 
adlannı abruşlardır. 

* Gümrük M. bapniidürlüğü mer· 
kez lu.snn amiri Mehmet Ali (Ertan), 
Nıi (Uçak), Aziz (özen), Faik (Er· 
tunç), l:Anin (saygı), Esat (ün), Ha
lit (bulut), tahKikat yazanlarından Ah· 
met (o}çak), muhasip Bedri (kocaka • 
ya), iıletme gü...,.,te öspektörü Hüseyin 
(Kalyocı), Zeynelabidin ve kard"§İ Sa
it (eren), Kemal (öztfuk), daktilo Tev
hide (zehren), piyade leva kumanda • 
nı miralay ısmaa Halda ( Alpan), Ka
bala! ve Haydarpaıa liseleri almanca 
muallimi Halim Ludner (Tüzün), ıü • 
vari b.iniciliık meM:td>i baytan binbaşı 
Sadettin (lrunter), I .. t. posta giden 
ba§IDelllUl'U Tacetıtin (tüziinor), Hey • 
beliada deniz heyeti nhhöye aza.,ndan 
miralay mütekaidi Süleyman Şükrü, 
büyük oğlu deniz bmhaııltğınclan mü • 
tek:ait Ahınet Naci, küçük oğlu deoiz 
yii2t>aşılarmdan aka.temi mcklebi son 
sırufmdıuı Ismail Süruri (Akalın) cay 
adlarsnı almıılardır. 

* Kadıköy O•manağa M. arayıcı 
baı1 S. No. 21 Necip (Acan), kadastro 
meslek mektebi 2 inci smıf tal.ı-in
d.., Kenan ve kard"§<İ Edirne vilaye
ti tapu memurlarından Rı.lhi (Alta:v), 
kadasıro 3 üncü merkez konüsyonu 
lıi<tibi Hasan Hüınü annesi ve hem • 
fİre)eri ( doyran) soy adlarını alrnıı • 
!ardır. 

* Kd. Ma. Dz. Ta. Rüstem Eıref 
(Bilır\itay), Kd. Ma. Dz. Ta. Necati 
Süleyman (Okay), Ma. Dz. Ta. Saffet 
Şevket (özcan), Ma. Dz. Ta. Sabri 
Salim ( ö20l), l•t. birinci .icna memur
luğundan mütekait lbrahim zade Ham
di ve kardep tüccardan Liilfi ve oğul
ları ( Barııta), Etki eytam müdürleri»
clen Ali Rıza i!.. oğulları Hikmet, Fa
zı! ve Talat (Atak) .ay adlanıu alnuı
lardır. 

* Galata mılıiye müdürii Talat, po
deri ıurayi devlet azalığından müteka
it Haydar, biraderleri elektrik tirke • 
ti memurlarından Fatin (yüccbaı). 
Aleondar Na. müdürü Fahri, pederi Ah
met Necip, Ahmet Necibin kızlan Me
liha, Saime, Sungur, Fikriye, Galibe 
eski aile ismi olan ( Bayoğul), Binbir
..Jirekte Dizdariye mahallesinde otu._ 
miralay tekaüdü Abdürrahman, amca 
zadeleri lhM.D, bWacler zedeleri Anka.
ra hukuk fakültesi müdürü Fevzi, bire.
deri mimar Yahya, Avanoz kız mekte
bi muallimlerinden l::ıayan irfan, ve di
ia' akrabaları eslı-.i aile İ6mi olan ( Ba. 
li), Eminönü kazası zat maaılan kati>i 
I zzet, kardep Diyarıl::ıelcir tayyare za
biti Mustafa (Kartal), Çenberlil!llfta 
MoHafeneri mahallesi etki muhtara Ha
lit •lıi aile İ8IDİ olan (Y"fOiul), kain 

Rahtmı Şirketinin sa.tın alınmasına 
dair olan mukavelerumıe bugiin yarın 
Ankarada imza edilecektir. An.kara. • 
da bulunan §İrket müdürü M. CanOll&'o 
latanıbula ıreld :kten eonra ıirket hİ6ao 
darla.n umumi bir toplantıya çağın • 
ıLarak muıkavelenanıe taadik edilecek • 
tir. 

Diğer taraftan nlıtım şiıi<etinin dev
ri hazırbklan bir hayli ilerlemİ§tir. 
Şehrimizdeki rıhtım anı..epolannda 
mevcut eıyarun tesbiti iti devam et
mcıktedir. BK yandan da "§yaıun t.
&elliim muamelesine baflanmııtrr. 

Giiımiik ba§müdürü Bay Seyfi dün 
kendisile gÖrüJOD bir muharririmize bu 
it için ıımlan söylem>ştir: 

•- T esbit ..., tesellüm iflerine de
""'1D ediyoruz. Şimdiye lr.adar yapılan 
teaellüm muamelelennde, mevcut et1a 
antrepolarda buluDBD miktarla uygu.ı:ı 
çılmııştn-. Bu itlerin ay batua kadar 
bitirilmetiııe çalıpyoruz.ıt 

SPOR 

Cuma maçları 
htanbal futbol kurwmı b.tlranlıim

dan: 
21-12-1934 cım. günü yapılac:U: 

yantmaJ.-: Beıil<tat alanında (Alan söz 
cii6ü S..,. Kemal), Be§ikıtaı • Siite,..,._ 
niye saat 10,30 genç T. hakem Halit 
lbnohim, f;yüp • Toplı:aıp1 l. nci T. -. 
.ı 12,15 hakem Suplıi, Be§iktaı • Ga
lata-saray 1 nci T. saat 14,15 hakem 
Nuri, yan hakemleri: Abdullaıh ve Ek
rem. 

Voleybol 
Voleybol, basloetbol ve t.m. he,... 
~: 

21-12-1934 cuma günü <'•lııı.taaaray 
lolaı.linde yapılacak voleybol maçlan: 
Vela • Feneryı.lmaz aaat 17 hakem Elı;. 

rem, Fenerbaıhçe • Galatasaray 17,30 
!Hr.kem Sami, aaha amiri Ekresudir. 

Hava raporu 
Sıfır den!Cei hararete ve cle1ıiz sevi

yesine indirilmiı barometre bu sabah 
'S&at 7 de 756, 14 de 755, hararet dero
cesi 7 de 9,5, 14 de 11, azami hararet 
12, asgari 8. Rüz~ar yıldızdan esmi2tir. 
Azami sürati saniyede 8 metreye çıkmıı
tır. Geec yağan yağmurun mıktarı 4 bu
çuk milimetredir. 

Yunaniıtanın milli 
müdafaası 

ATINA, 19 (MiU"yet) - 8aJbakan 
Bay Çaldariain reisliği albnda yarın 
toplanacak hU- ıı.-,lia Yunaniatarun 
Milli müdafa.uına ait ifleri tetkik e • 
decekt r. Bu Mecli.se harp itleri ba • 
kanları ile mÜSt"f"J"lan ve erl<iru ha.-. 
biye reisleri ile muavinleri qtirak ede 
celderdir. 

Bir Yunan vapuru ka
raya oturdu 

ATINA, _19 (Mlliyet) - Yunan 
aahilleri kaputaj kumpanyaunm Za • 
kintoe admdaki vapuru aiain keaafe • 
tinden dolayı karaya otunnuttur. l~in· 
de bulunan yolcular vapurun tama • 
men batacağını za"'-1erek çok kork
mU1l.arsa da Sela.rukteııı ırönderilen 
yardımcı vapurlar yolcuları korkarak 
Seli.niğe getinniılerdir. Vapurun ya. 
kında yüzdürüleceği zannedil.iyoır. 

ikramiyelere dair 
tefsir talebi 

ANKARA, 19 (Telefonla.) - Men 
kul ve gayrimenkul esnv&l tle hunlarm 
intifaı haklarmı ve daimi wrgileri.n 
mektwnlarmı haber v-.lere verilo
cek ikramiyeıeı.e d ..... yasaların birin
ci maddesinin tefaörini hükUınet Bü
yük Ulua KW'Ultaymdıan iatft!l1'ttir. 
M~ Mali)"e ve Bütçe enciinwminde 
g~ülmiif ve bu tefair fııkra.smın ge

nel heyete uJ,.,tırılmıuı kararlaftrnl. 
&D.lfl:ır. Fı:kna. §Udur: 

cl905 aayrlı kanunun hir"nci mad
deeinde bahaolunan aidinin tahaldruku 
gayrimenkulde mii!.kiyet v..,... intifaı 
hazineye geçmesi ve menkulde bulu
nanlara hazinece vaz'ıyet edilmesi 
nakit ile tahsil ed.ilmea iledir. Müru
ru zaman aidiyeti bertaraf edebilir. 
Tahsil taksit ile yapılın& .ikraıniye ha 
zineye giren mikdan mütenaaip olur. 
Nak:ıt veya maim ihban üzerine hazi. 
neye .Udiyeti taayyÜı:ı. ett"loten sonra 
bunun herhtıııgi bir t&ka.a ilıe hesap • 
lanıma.ğa tabi tubılm- tahsil hük -
münderur. 

Deniz müzakereleri 
LONDRA, 19 (A.A.) - Uç devlet 

ara.amda yapı:lnıa.kta oıan çalış.malarm 
geri bll'akrJ•na.,mdan M>IW'& Amiraıl 

Yamomola ile Japon heyetin"n Lon • 
drada kalıı..ları wnuluyor. Zira ıre • 
rek -W-&I ve gerek heyet azası, va.zi 
felerini bitmiı saymıyorlar. Amerika 
lılar da bunda bir m.a.lızur gönnemek
tedirler. Zira, Bay Narman Da.vian 
Bay Jon Saymerı ile y&pmıf oLduğu bir 
kaç ıröriifmelerde ıımlar aahit olmut 
tur: 

1 - Inıriltere, Vaıington muahede
nameeinin eaaoılı ahkimma aa.dık kAJ. 
maktadır. 

2 - Muhbmnel müzakerelerin yega 
ne gayeai üç tara "'lı bir itJl.8.fa yo1 ha· 
zırl-.aktır. 

Defterlerin kontrolu bittikten soo-
1"8 saylav seçimine i§tirak edebilecek 
ola.nlann miktan sayılacak ona göre 
müntehi>i sani ile mebus adedi taayyiia 
edecektir. 

Maamafih ıimdiye kadar hazirlanaıa 
deiterlere ıröre, Jstanbulun bu i.nt.ilıap 
devresinde .iki tane fazla '"aylav çaka • 
racağı tahmin edilmektedir. 

Bütün kazalardaki intihap encümen
leri de yann ııeınt scmt toplanarak 
hazırlaıunıı olan dJ,terleri teöôk edo
cekler ve defterlerin açılı~ "''"' ıt..ıraı 
şekillerini kararla§!ıracaklardu-. 

Nitekim Eminönü kazası dahilinde
ki mahalle ınümeuill...-i de yarın ak· 
tam halkevônde bir toplantı yapa~ 
dır. 

Beyoğhı mahalle mim-silleri de 
kaymaloıımlık binasında, Betikl8f kaza. 
Si ,_halle miEıeMilleri de gene ks,.• 
ma:kam1* hinaunda toplanvaklardır. 

Bu tıoplantılar ve kaza kaymakem. 
ları da ifıiral< edecek ve isimleri o~ 
yanlann itirazlarım ve bunları kolay • 
laıtıracak vaziyeüeri ıröriiferek t..tııit 
edecdderdir. l 

Encümen azalan da bu içtimalarda 
hazır bulunarak milşküller kaı-ıısıııada 
yçılacalı: itleri ve kanuni yolları izoıb. 
edeceklerdir. 

Yugoslavya' da 
(Başı 1 inci sahifede) • 

tarihinde dağıulmIJ olan e•ki mubalil 
fırkaların bazı reislerini de içine alacak 
geııit bir temerküz kahineei teşkili içn 
hudutsuz selahiyet verilıni1tir. Muhalif 
fırka reisleri dün ve bu sabah Kral mai· 
hi ile görüpnütlerdir. 

Japon malları için 
ANKARA, 19 (Telefonla.) - Ja

pon Ticaret uzlapnaamm meriyeti ta
rihi olM> 25 T emmu.z 1934 taııiJıin • 
den evvel kontenjan kıararnaınele.-i • 
lıe ithali aerbest cılan ve daha evvel si 
pariı ed.-u-ek bugün giimrüklerimize 
gelmif buluna.n Japon menteli malla· 
nn bir defa.ya. mahsus olmak ib:ere 
ve ta.kasa tabi tutulmaksızm i>konomi 
bakanlığmm müaaadeaıile ıınemlekete 
sokulması hakanlar heyeti.nae onay • 
laınrıqtır. Karar, bug-ünlerde giimrük· 
le.-e biıldirilecek:tir. , 

A 
MILLİYET'in yeni 

adı olacaktır. 
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AZI 16 

AZAP. !. Bufu. a. Çoğu, 3. Em&"e, (Zahmet man.), 4. Gm 
5. lmkek (Zahmet ve meşaklmt man.) 6. Km. Kmlık 7. 
Kmak, 8.Kmalık, 9. Kmayiş, 10. Kıym.. 

AZAP ÇEKMEK, 1. Dumcukmalc, 2. Emgenmek, 3. Em· 
'leklenmek, 4. imrenmek, S. llıluııalmak, Munarmalc, 6. U
tülmek, 7. Yaztma.k, 

AZAP VERMEK, 1. Casıtmalı:, 2. Muiandırmak. 3. Uz· 
mek, (Bak: lstın.p, Eziyet.) 

AZADE. 1. Boıı. 2. Boydalı: (Yalnız, tek baıma man.) 
3. Erkli, lrkli( Hür, muhtar maıı.) 4. 1lişilui%. 

AZADELiK, 1. Erk, Irk (llrtidar, irade, hürriyet maıı.) 
ı. ilişiksizlik. 

AZADE OLMAK. 1. Baisız olmak, Başıboş olmalc, 
2. Emrülmek, 3. llişiksiz olmt.k. 4. Yohınmak, (Bak; Hiir, 
Serbest, S<razat, Hürriyet, irade, llı:tidar). 

AZAR, 1. Dapka, Tapku. 2.. Darılma, 3. incitme, 4. Ka· 
lıJ, 5. Pay. 

AZARLAMAK, 1. Darılmak, 2. Kakımak, 3. Kmamak, 
1. Kmıraymak, 5. Paylamak, 6. Payımıak, 7. Sanrtmalı:, 
Sersitmek, 8. Seksemck, (Bak: Ta.zir, Tekdir, Tevbih). 

AZAT, 1. Boş 2. Boşuğ (Amt etme, yol verme ınan.) 
3. Kurtulmuş, 4. Salma, 5. Salman, 6 Saltık, 7. Sartık. 

AZAT ETMEK. 1. Aiatmak, 2. Bırakmak, 3. Kurtar• 
tnak, 4. Ozmak, S. Salıvermek. 6. Yol vermek. 

AZAT OLMAK, 1. Boıwımak, 2. Kurtulmak (Bak: Ha. 
u •. ltlı:. 

AZiL ( AZL), Açıfa çdranna_ Çıkarma. 
AZLETMEK, 1. Açığa çdrannak, 2. Ayırmak, 3, El çek· 

tirmek, işinden çıkarmak, 4. Şmııtmak (Bale: Tart, İhraç). 
AZIM ( AZM), 1. Oğrağ, 2. Tcnilc. 
AZiMSiZ, Usanıcı 
AZMETMEK, !. Andurmak. 2. BaZ111alc, 3. Gönül bai· 

lamalc, 4. Gönüllmmek. S. Yönelmek. 
AZMi RAH ETMEK, Yola çıkmak (Bak: Niyet, K .. 

rar, Kast.) 
.O.ZIM, 1. Bağlan, 2.Bcdük, 3.Büyük, 4. İri, 5. Koca, Kocaınas 
fi. Tonka, 7. Tulg-ar, 8. Ulut. 9. Ulu, 10. Yavlak, 11. Y~ 
iun. 

AZIMOLBATIN, 1. Gamalak, 2. Göbekli, 3. Karnı bü.
yülı:, Karınlı. 

AZIMOLCOSSE, 1. Gövdesi büyük, Gövdeli, 2. Hedere 
3. iri gövdeli, (Bak: Azamet, Azam, Cesim, Kebir.) 

AZiMET, 1. Barığ 2. Gidil, Gitme, 3. Parun, 4. Ufrai, 
5. Varma, 6. Yürüyüş. 

AZiMET ETMEK, !. Gitmek, 2. Gönmek, 3. Varmalı:, 4 • 
Yola çıkmak. 

AZiMET AVDET, 1. Barur yanar, 2. Gidip ııelm~ 
(Bak: Avdet.) 

BER 13 

n.i olmayan bir nevi naznn) 
AŞIKUK, Oynaklık, Ozanlık. 
AŞIK, 1. Algın, 2. Emre, 3. Imrak (lmr - imr kökü daha 

çok yir, a ... ııili man.). 4. Kölençik (Seven, düşkün man.) 
5. Oynaı (Muaşık maıı.). 6. Tutlcun (Müptell man.) 7. Se· 
vük, 8. Vurcun, 9. Yancm. 10 Yanık, 
AŞIK OLMAK, 1. l>üıkün olmak. 2. Gönül verm<k, 3, Tt» 

tulmalt (Miiptell olmak man.) 4. Vurulmalc. 5. Yakılmak, 
6. Yanmak, Tutuşmalı: (Balı:: AP:) 
AŞiKAR, 1. Açık, Apaçık, 2. Aydın, 3. Belli, Besbelli. 

4. Göz 11öre. 
AŞiKAR ETMEK. Belli etmek. 
AŞiKAR OLMAK, 1. Bclirmelı, Belli olmalc, 2. Göriln

mek, Gözükmek. 
AŞINA, !. Bildik, 2. Bilen, Bilir, 3, Biliı, 4, Konçuk, (Ylı:I 

Konşu, komşa.) 5, Öyür (Esaıcn dili, ünsi man. Oy - ev) 
6, Smar, 7, Tanıdık, 8, Tanış 
AŞiNALIK, 1. Bililı:, (A&d ilim, irfan, hikmet man.) 2.. Bi• 

lişiklik, 3, Biliflik. 
AŞINALIK ETMEK. Eseıılemek, (Sellın vermelı man.) 

(Bale: Dost, Muhip.) 
AŞiRET, 1. Aymak, 2. Boy, 3. İl, 4. Oymalı:, 5. lnua, (Bil 

yük bir lıavm man.) 6, Uruk, Uru. 
AŞiRET REiSi, 1. Boy beyi 2, El beyi, 3, llhan. (Bak~ 

kavm, Kabile, Aile.) 
AŞiYAN, 1, Konaç, "muhacir aizmdan" Z, Uya, (Yk:: Yaı 

n) 3, Yuva. 
AŞK, ı. Sevııi, 2, Seviik. Sivük (ıevilmiı ınan. da gelir.) 

S, Söyii (Yk: Sevııi) 4, Yangı. (Bak: Aıık, sevda muhabbet.} 
AŞURE, 1. Hedik aşı. (muht.) 2, Tatlaş (Yk: Tatlı aş) 
AŞÜFTE, 1. Kaltıılı:, 2, Oynak, 3, Saltak, 4, Şıllık, 5, Şırfm. 

tı. (Bak: Alüfte, fahişe.) 
ATA, 1. Bağışlama, 2, Birişik, 3, Buşui, 4, Sunuk, S, V c· 

rişik, 6, Vergi (ihsan, hibe, man.) (bak: atiye, ihsan hibe.) 
ATALET, 1. Aylaklık, 2,Boş durma, 3, Durgunluk, 4, iş

sizlik, 5, lşlem:zlik, 6, Tembellik, 7, Usalılı:, Usallılı:, (Yk: U 
oanç.) 

ATALETi HiS, 1. Duygusuzluk, 2,Duymazlık, (Balı: Atıl.) 
ATEBE, 1. Eşik. 
ATEH. 1.. Alıklaşma. 2. Bunaklık. 
ATEH GETiRMEK, 1. Alılda~ınak 2, Bönemek, 3, Buna· 

mak, (Bak: Matuh.) 
ATELYE, ls evi, işlik, 
ATF (ETMEK), 1. Çevirmek, 2, Eimek, 3, Vermek, 4, 

Yültletmelı, 
A Ti. 1. Gelecek) 2. Gelesi, (muht), 3. İleri, ilerisi, 4. ÖQ. 
ATiDE, 1. Atacıda, 2, celccekte, 3, lleride, 4, Onde. 
BERVEÇHIATI, 1. Apiıdaki sibi, İleridelıi ııib~ ı. lnc., 



MiHiyet'in Romanı: 65 Ba'.olar 
btanbal çocuk eo.irgeme kurumu 

,~CASU;~ 
~- -~ 

bu yıl kıthk balosunu ceçesı yıllarda 
olduğu P,i (kostümlü) olarak 21 §'>

bat 935 perıembe ek'13'nr Maksim sa
&on.ı-mda vutx:ıeMit. 

HAYATIM~_. 
Balo t..-tip heyeti dün öğleden ...,_ 

ra Cağaloğlundaki mukezıiıade topJan. 
mı§, balo için İıcııp eden ı....tibatJ gö. 
riitmütlerdir. 

Yazan: Marthe Riclıard Tercüme eden: M. F. 
Hilaliahmer cemiyetinin ......dik ba· 

!osu da bu akşam -ı 20 ele Perapal~ 
salonlannda verm.cektir. Balonun mu· 
k..-nmel ohnası ;ç;n bütün tedbirler a

lmmıtlıT• 

Mülazım Mari günde'!- üüne sararıp 
st>lugordu aceba nesi vardı? 

YENi NESRIYAT 

Fotoğraf haterlari 
Hülasa ihtiyar yok mu? O çok zengin. Hint 

li bir lngilizdir... Milyonları var ... 
Her halde ona içinizin sıkıldığını 
söyleyiniz ve ellerinize bakınız. 

[Martbe Richard Fransa casusluk 
~tı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. '/arifesi orada Alınan casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürii mac~-. 
ralardan sonra Alınan ca&Uslamun reısı 
Baron Fon Krohn ile tan.qın~trr. Bun
dan bir çok malümat almıı ve bunlan 
Fransaya bildimıiştir. 

Şimdi Baron kendisini bir vazife 
ile Arjantine göndermiştir. Martlıe bu 
işte de Fransa lehine çalış~.F~ 
hizmetinde bulunan Mane ısmınde bir 
mülazımla ispanyaya avdet etmekte
dir J 

- Muhakkak Montevideo'a bi
zi görmeğe geliniz .. Döniifte gel~ 
5j7; alırım. Orada kocamın çok gu· 
zel bir evi var, sizi tanımakla oka
clar mesut olur ki ... Harpten evvel 
t:ıyyareci idi. 

Y . d"? - a f'm ı. 

Kulağıma iğildi: 
- Cenubi Amerikada kazanıla· 

cak bu kadar para varken her hal· 
de gidip kendisini öldürtıneğe !riç 
niyeti olmadığını tahmin edersiniz. 

Pefimi hiç brrakmıyordu. Yaka· 
mı elinden kurtaramıyordum. Ba
na t"sir etmeğe çalışıyordu, eğer 
onu din'eyecek olursam Montevi
deo' de kazanabileceğim çok para 
vardı. Venezüellalıların fevkalade 
zengin olduklarını söylüyordu. 
Memleketlerine giden genç Fran
sız kadınlarına güzel hediyeler ve
riyorlarmıf. Kocasının bir çok ta
nıdıkları varmış ve icap ettiği tak· 
dirde bana vasıta olurm~··· Bu 
M railyalı kadının bana bir fiat 
biçmediği kaldı. 

Onunla biraz için için eğleniyor
dum. Bu kadının acaba batka fi
kirleri mi vardı?. Hiç zannetmiyor· 
dum. 

Montevideo'ya olan davetten 
kac;ınmakla beraber onu tiddetle de 
reddetmedim. Bir gün, belki bana 
lazım olurdu. .. 

Marsilyalıya gemi komiserinin 
Fransızlardan bu kadar nefret et
mesine bakılırsa Almanların aylık· 
lr adamı olduğunu ııöyliyerek kadı· 
nı ona musallat ebneğe çalıftım. 

Bu suratsız adam hakikaten ben 
den nefret ediyordu. Yammdan 
geçerken hep titman elleri hrrstan 
ve sahrraızlıktan titriyordu. 
Baron kusur ebneden radyo ile ba. 
na ha.herler gönderiyordu. Onlan 
hep merakla beliyordum. Şimdiki 
halde itimadın yerinde olduğunu 
bildiriyordu. 

Bütün yolculuklarda bütün erkek 
yolcular vakitlerini kadın yolcula. 
rın etrafında dolatmakla öldürür
ler. Ben de bütün serbest, hür ka
dınların akibetine uğramıttım yani 
bütün &rkekler etrafımda dönüyor· 
du. Hafif Marsilyalı muvaffakıyet
lerimi tefvik ediyor ve bana bol bol 
pratik kadın nasilıatleri veriyordu. 
Aktamlayın beni kamarasına çağı. 
nyor ve diyordu ki: 

-- Hani Size kur yapan sakallı 

AYA 

(Bak: Ber ., Jstikbal, Milat.alcbd, Zrr.) 
ATIYYE, (Bak: At~.) 

- Niçin elelrime bakayım? .. 
- Size yüzük hediye etmesine 

müsaade etmenizi söylemesi için. 
Gülüyordum. 
Baron radyo ile gelip beni Cadix 

de bulacağını bildirdi. Biraz rahat· 
ça nefes almağa ~)ayarı Marie' 
ye: 

- Size takdim ederim, dedim. 
- Hayır ... hayır ... size yalvarı· 

rım ... hayır .. . 
Onunla alay etmeğe batlıyor

dunı. 
Uzaktan Cadiıı: gözüktü. Gemi

m;z limanda, serbest bir yer bek
lemek için biraz açıkta demirledi. 

İspanya ... Fon Krohn'u ve tabarn 
mülferaa atkmı burada tekrar bu
lacaktım. Attase militer'in takiple
rilt> ve yoluma' ekilen tuzaklarla 
tekrar kartılatacaktım. Sonsuz bir 
kedere düttüm. 

J,te o zaman Marie'nin acımla· 
calr olan ve acıyan kalbini ketfet
tim. Bt• hasta çocuk sessizliğimin 
arı. asında gizlenen kimsesizliğimi 
yalnızlığımı hissiyatımın kanfıklı. 
ğını hissetti. 

Dönmelisiniz .. Fransaya tek
rar ı:elmelisiniz, dedi, bu vaziyete 
uzun müddet tahammül edemezsi
niz .. Dikkat ediniz. 

Geminin arka güvertesinde idik. 
O, Fransaya. •. kendi hürriyetine 
dönüyordu ... Ben ise ... ben h-ıyat
tan hapishaneme dönüyordum. 
Parise göndermek istediğim rapo
ruu son cümlelerini aklında tutma
sı için Marie'ye söylüyordum. Yü· 
zünün birden deği,tiğini, kan hü
cum ettiğini gördüm ... ne oluyor
du? .. Nesi vardı? .. 

- Hasta mısınız? diye sordum. 
Cevap vermeğe vakit bulamadı. 

Baron Fon Krohn karşımda idi. 
Motörle gelmi~ti. 

Miithis bir hayrete düştüğüm 
halde neteli görünmeğe çalı,bm: 

- Hans !. dedim ... ltte bu çok i
yi .. 

lki adamın da hiç bir harekette 
buJımmalarma, hiç bir söz söyle
melerine vakit brrakmadan onları 
kamarama götürdüm. Dert.al müla
zim M:uie'nin mevcudiyetini izafı 
etmem icap ediyordu. 

Onları bir•birlerine takdim et
tim: 

- Mülhim Marie. .. Baron Fon 
Krohn ... ve ilave ettim: 

- Hans ... ben de timdi Mösyö 
Marie'ye sizden basediyordum .. Q. 
vardı. Mösyö Marie menfaati icabı 
Argentine'e gitıni,ıir. Fransaya dö
nen bir Fransızdır. Harpte gazla 
zehirlenmiş ve aonra iyile mi,tir. 
Ha~iııelerden beraber çok çok bah
aethk. Mösyö Marie cephelerde e
dindiği tecrübelere istinaden Al
manların muvafafkıyetinin çok ya
kın olduğunu söylüyor. Eğer isterse 

14 AZA • 

6, Görnü, 7, Yavlak., 

Bugün sekizinci sayısı çıloaıı. (Fo
toğraf haberleri) mecmuasında (bmar
hanede bir gün), bir nııpurtaj, (~ 
kavalye) isminde bir roman ~ ~~ 
bir bapisane ~ ve clalıih, han~ı 
hadiselerle, spor, sinenıa, modaya a>t 
bir çok fotoğTaflıw vardır. 

HAFTA 
Bu hafı.ki sayısı nefis bir kapak i· 

ç:inde zengin münderi"."11" ~™'?'·~· 
Beyoğlu barları, ımza4ı .aıbif-. f"lı· 

rimizdel<i ve dünyadaki çingeoel<r, 
fot<ığnıi tanı§"'alan, baftarun ak>sleri 
çok güzel bir baskı içinde haftanm z~ 
g;n müııder.icatından bir kısır~-nı te~I 
etmektedir • 

H oiivut 
Holivutun son nü.tıası, 54 aalıİfe 

olarak intişar eı.m.ın. F ewaliule ~
zel baulan ve içinde sinema beveslil'e
rioi alakadar eden bir çok yazılar bu· 
lunan bu gaıeteyi okuyucularmuza 
tavıiye ederiz. 

Salılık 
Şişli Bulgar Ç811ısınd;ı. 1700 metre 

arazi üzerinde fabrikaya elverişli. ım. 
yu, sarnıç, hava.gazı, terkos, gaı ajı ha
vi her iki sokaga nazır büyük bahçe
li on odalı ve mobilyalı bir Villıi.: 

~işlide terlws havuzu duvan yanm
da cephesi iki sokağa nazır 2250 met• 

relik bir anıa kısmen veya t.-ell 
satJrkbr. 42238 numaraya telefon. 

9561 

niz ıize hizmet etmeğe hazırdır. 
Bu uzun laflardan ~atrran mtila· 

zim Marie hayretten kıpkırmızı ol
mus ve kaçmağa hazırlanır gibi ka
pıy~ doğru geri geri gitm~ğe batla
mı,tı. Bir bakıtla onu yerme mıhla
dım. Peki der gibi bir i~et yapb. 
Fon Krohn Mülizim Marie'nin '8f
kmlığını, kırmızılığını utangaçlık 
zannettti. Beni çağırdı ve kulağıma 
dedi ki: 

- Ona para teklif edeyim mi 
dersin? .• 

Kapiten Laclouıl'nun arzularnı 
hiç bir zaman mıubnuyor ve Alman 
larm kasasını botaJtmakta büyük 
bir zevk duyuyordum. Bir bat İta· 
reti ile Barona harp hazinesini aç
tırmağa muvaffak oldum. Fon 
Krohn elini cüzdanına soktu ve mü· 
liizim Marie'ye bin peçete uzattı. 
Mülizime: 

- Kabul ediniz, dedim, mahsu· 
ben ... 

Baron ilave etti: 
- Bana maliima.t verdiğiniz za· 

man, mütebakisini öderim. 
Bu zor i•i muvaffalayetle batar· 

mıttık. Marie yavat yavat soğuk 
kanlılığını tekrar elde ediyordu. 1-
ki adam biribirlerine adreslerini 
verdiler. Bana emniyet gelmifti. 

Bu. bazı yerleri komik olan, sah
ne henüz bitmifti ki kapı hızla açıl· 
dı ve tişman gemi komiseri, kutu· 
sundan birdenbire fırlayan bir ko· 
ka gibi, gözüktü. 

-iBtmeıli-
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ATIFET, 1. Sar&ut. 2. So:rurııal (Atiye, hediye, i1-n m.ın) 
ATIFET GOSTERMEK, ı. Kaymak. 2, S-O:rurcamak, 
ATIK, l. Baya, 2, Bayat, 3, Erge, 4, Erci, (Ylı:. Esiri.) 5, 

E•ki (Bak: Kadim.) 

AY AN OLMAK, 1. Ayalanmak, 2. Belürmek, 3, Ortaya 
'1kmalı:, (Bak Aşilrlr, Zlhir, Bedihi, Hüveyda). 

AY AR, (Bak: Milt7as.) 
AYlN, {A)'D, Uzuv, maıı.) 1.Göz, 2, Kös, 3, Köz, (Bü: 

ATIL, ı. Aylak, 2, Boş daran. 3, Dingin. 4. Ering<n. 5, 
Gevşek. 6. İşlemez. 7, Jşaiz. 8, Ke-prcm. "Kepremc iş buyur 
vusmdan kendin koş.,. 9. Knnıldanamaz, 10. Usal, (Yk; U
un(.) J 1. Uyusuk. 12. Upnen, 

ATOM, (Bak: Cüzü.) 
ATŞ, (ateı), 1. Öz göynuiü. 2. Susama, 3. Sasam*ık, 4. 

Susun (daha çok içilecek ~Y demektir.) 5. Sosoıluk. 6. Us3C. 
ATŞAN, 1. Susak, 2. Susalak. 3, Susamı;, 4, Sasaz, 
ATŞAN OLMAK, 1. Çöllemek, 2. Kanıkmak. 3. Su.aııu.k. 

4, $öldemck:. s. U1mak, 
ATTAR, 1. Çerçi, 2, Otac~ 3, TanSlltU, 4, Tenü,çü, 
AVAIT, ı. Gelir, 2. SalcuL 
AVAM, 1. Agdık, 2, Baz. (Bundan daha colr lmir ve ma· 

tun ırıinisı anla~D"l;.) 3, Buyun, 4, Kara budun, 5, Karakamıi:. 
Kankamık.. 

AVANGART, Karavıl, Karaygf, 
AVANS, 1. Kenelr, 2. Ondün, 
AVARE, (Bak: Ahi, Serseri.) 
AVARIZ. (Bak: Arıza.) 

U ~V'AVE, 1, Afkurma 2, Havlama, 3, UJuma. 4, Uiriime, S. 
name, 
Av AZ, ı. Bairrı•, Bacmna, 2. Car (Haber ihlılr iUn man) 

S. Caiırı,, 4, Cıi. S, Çığlık, 6, Ene-z, 1, Haykırma,' a. Ses, 9, 
T>.•11$. 10, Un. 

AVAZEI HARP, Uran. 
AVAZEI HARP ETMEK, 1. Bai..,,..k, Hayiarmak, 2, 

Unlemek. 
AVDET, J. Donme, Dimi.iş, 2, KaydaJr, 3, KaTrtma. 4, KaJ" 

nlı• 
AVDET ETMEK, 1. Dönmek, Geri dönmek, 2,IUYUlmak, 3, 
KaynnWı.. 4. Yanmak. 
~VDET • AZiMET. Gidip gelme, gidiş celiş. 
AVER, ı. S-Olrar, 2. Tek cözlii. 
AViZE, Askı. 
AVN, Yardım. (Bak: Muavenet) 
AVRET. ı. Ut. 2, Ut Yeri. 3, Uyat yeri (Balı:: Ar, Haya.) 
AVUKAT, l. Koşton, 2, Sö•çi, (Balr: Dava vekili.) 
AYA, (Bak: Acaba.) 
AYAN, ı. Aksakallar, 2, Boyarlar, 3. Billiiler. 4. Cudriler. 

5. İleri ıelenler 6. Kocabaşılar, 7. Köj:yük, 1. Saydutlar 
("Saymılr., tan) (Bak: Eıraf. Zad"lin.) 

AYAN, 1 Açık, 2. Ayalanınş, 3. B<I, 4. Belli. 5. B.,belli. 

Çeom, Dide.) 
AYIN, (Aynı, Tıpkı. man.) 1., Bayaiı, 2, Kendi, Kendisi, 

3, <lz. Ô•il . 
AYNEN, 1 Çıkla, Çıila, Çıhl;ı,, 2, Olcluiu gibi, 
AYNI, 1. Cımcık. Çımşık, 2. Kincüril, 3. Kıırdu, (Ayni su-

retle man.) 4. Olok, S, Oray, 6, Püdüttil, 
AYNI MiKTARDA, 1. Tib ülüş. 
AYNI ZAMANDA, Koja, Kop. 
AYNiYET. 1. Kendilik, Kendi olma, 2. Özlük. 
AYNiYLE, Gene öyle, Kendi•i gibi, Olduiu gibi (Bak: 

Esas. Cevher, Zat, Tıplu.) 
AYIP. ı, Ağman (Kusur man.) 2. Elr:!ilı:. Es~ik1ik 

(Noksan, nalaaı man.) 3. 1t 1:. 4. Kara, 5 Kmak, 6 K,. 
7. O,..t, 8. Utanacalı:. 

AYIPLAMAK 1. Danlamalı:, Tanlamalı:, 2. Xarağımalc, 
S. Xmamak (Bak: Hatt, Kusar, Tayip.) 

AYIN, 1. Ki!ev, 2. Tapr, Tapu (lbadeı m>.n.) 3. Töre 
4. Türe. 

AYiNE •, 1. Ayna, 2. Bakanak, 3. Bakmcak, 4. Düzün
sü. 5. Görröz. 6. Görcü. 7. Göza:ü, 8. Gözgöz, 9. Gözlin
se. ıo. Göı:üncü. 11, Göriinke, Gözceç, Gözck, 12. Kara
"''· (Balı:: Mir'at) 

AYYAR (Bak: Des .. 5, Hilekar). 
AYYAŞ, 1. lekeci 2. İçkiye düşkün, 3. Kanık, 4. Por

c-. 
AZA, 1. BöyU. 2. Maça, (Vücut uzvu maıı.) 3. Müto, 4. 

San (Vücudun bir Jı::rsrnt man.) 5. Uye 
AZAM, 1. En büyük, 2. Ularak. 
AZAMI, En çok. (Balı:: Azamet, Azinı.) 
AZAMET, 1. Betulı:luk (Ehemmiyet, alırlık man.) 2. 

BU.yüklük, 3. Çalim (Gösterişten ibaret sahte azamet man.) 
4. Kendini beienme (Hotpesentlilı: mao.), 5. Kişililı: (A
ııalct, necabd man.) 6. Köfençlik, 7. Xövenç, 8. Oktemlilr, 
9. Ululuk. 10. Yandık. 
AZAMETFORUŞ, 1. Çalımcı, Çalım •alan. 
AZAMET SATMAK, 1. Bcldenmek 2. Böbürlenmek 

3. Büyükl<nmelr. 4. Çaylanmalr 5. Ik01mek. 6. Kabormak, 
Koltuk kabartmak, Kol ...Uama!ı:, 7. Xasalmalı:, Kosalmak, 
1. Kelermelr, 9. Kofalmalr, ıo. Kubarmak, 11 Olutmak, 
12 Oputmak. 13. Ulnlanmpk, 

AZAMETLE OTURMAK, l. Copmak, 2. K~ 
AZAMETLi, l. Batır ('Cesıır, Yifit ması.) 2. Bedük, (Bak: 

Azam. A>itn. Gurur, Ha~et. Kibir.) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığındam 
No. ismi 

310 Ali Servet 
89 Belkıs Mustafa 

739 Mustafa 
146 Makbule Rıfat 
151 Belkis Hidayet 
330 Enis Sadık 
510 Ruhi Sadi 
544 Nuri Yusuf 
469 Omer Fethi lbr:ıhim Hakkı 
450 Orhan Enver 
515 Hulusi Tahir 
735 Nahit Nihat 
870 lbrahim Hakkı Mekki 
152 Kamuran Aziz 
263 Şeref Hüseyin Avni 
479 Hicabi Musa Kazun 
722 Necdet Ali Riza 
7 43 :Wutahhar Şerif 
399 Şükrü Ismail 
752 5ırrı Enver 
910 Halis lsmail Hakkı 
917 Muhittin Mehmet Emiıı 
858 Fuat Süleyman Sırrı 
713 Enver Safter 
777 Mustafa Rebii Fevzi 

A vropaya ikmali tahsil için gönderilecekler arasında 
namzet gösterilmiılerdir. Birinci Kanunun yirmi be§ine ka· 
dar Fakülteye müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (8584) 

lstanbul ltahalit Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Safi Kilo 
181 

Gayri Safi Kap Cinsi 
212 5 Sandık Tereyağı 
361 9 ,, Tuzlu Yaş bağırsak 

26 1 Paket Toz Kola 
Yukarda yazılı sahipsiz üç kalem eşya arttırma ile 

29-12-934 gÜnÜ saat 14 de satılacaktır. istekliler eşyayi ilan 
gününden itibaren görmeleri için Sütlüce Soğuk Hava deposu 
anbar memurluğuna ve müzayede saatinde ise 6 numaralı sa
tııı anharmda hazır bulunmalan ilan olunur. (8422) 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

lzmitte deniz için bir hekime ihtiyaç vardır .istekli olanla 
rm şartlan anlamak üzere Milli Müdafaa vekaleti Deniz Sıh
hiye Şubesine müracaat etmeleri. (8566) 10251 

Kadıköy Akşam Kız San'at 
ektebi Müdürlü" ünden: 

Hanımlara evlerinin idaresinde kolaylıklar göstererek 
aile refahını yükseltmek ve ic ahında geçimlerini temin edebil 
melerine vasıta olacak bilgi ve maharetler kazandırmak mak 
aadile açılan Kadıköy Akşam Mektebi talebe kaydına başla
mıştır .Mektepte dikiş biçki, şapkacılık, çiçek, nakış, çama
şır talmnlan, yemek pişirme, pastacılık, ev idareai ve diğer 
nazari dersler öğretiler. Talebeden para alınmaz. Daha fazla 
maliimat almak için Kadıköy Bahariye caddesi Süreyya sina
ması yalanında bulunan mektebe müracaat etmelidir. (8574) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Erzurum Nümune Hastan eai için satın alınacak 2302 lira 
tahmin fiatlı 498 kalem cerrahi alat ve malzeme kapalı .zarf 
yöndemile eksiltmeye konulmuştur. ihale zamanı 2 inci K·a· 
nun 8 inci Salı günü saat 15 di r. Şartnameyi görmek için her 
gün Sıhhat Müdürlüğünde mu temetliğe ve eksiltmeye girecek 
lerin de belli gÜn ve saate ka dar ~~ldif mektuplarını 173 lira 
muvakkat teminat makbuz ve ya mektuplarile birlikte Komis
yona vermeleri. (8567) 

utanbul yedinci icra. o-ıurluğun
clan: Neüm Nac ve Rcıl>eır 8emal ıiri<c

tine bol'Çlu Kunıçepnede F olkman bo
ya fai>rikaaı aalıibi madam Mari Folk

mana .ot ve ihtiyat- baczohmup bila
b- haczi icraiye inkilıip eden boya

cılığa ınütedmr makine, kazan ve q
yayı saire ile camekan kua ve diğer q

yalarm satılmasına karar verilmiı ol· 
malda 30 • 12 • 934 tarihine müaaclif 

pazar &ünü saat 10 dan 12 ye kadar 
Kunı.çepnede 114 • 116 numaralı fel>. 

rilıacla ve ayni fabrikanın ıuhesi olan 
Beyoğhında istiklal caddesinde 0ryan· 

1BI pasajı mahalde dalıi ve 13,30 dan 
15 ıe kadar sablacağınclan taliplerile İ· 

kametgabı meçhul 1ıaı- borçlu Mari 

Follıcınanın ma!Uınu olmak üzere keyfi. 
yet .ilin olunur. (6027) 

btanl>ul albncı icra memurluğun. 

elan: Mahcuz ve paraya çevrilmeoi mu

~ ., .. ~. (~ balı, ı.-,.o. 
ı., biile, konsol ve saire) llÇ1k arttınna 

.wetile 23· 12-934 pazar süıııü -t 
12,30 • 1,30 kadar Beyoğlunda, HiiR-

yinaia maiwıll 0ioıle Hüseyinağa acıka
p.da 15 numsalı hane önünde uıtıla· 

cağmdan talip olanlarm malıallincle bu
lunacak memuruna müraceatlan ilin o-

lunur. (6022) 

Kadıköy sulh icra clai>-esioden: Bir 
borçun temini istifası zımmncla mahcuz 

olup ~ parorya çenilmeai mu
brrer bııluınaıı 2 baı lıenıir ile bir yük 
arabasmın 23-12-934 pazar &İİnÜ Uskü· 

dıır atpazarmda saat 10 dan 12 ye ka. 
dar llÇ1k aıttınna ile aatılacajmclan ta

lip olanJarm yüzde an buçuk delliliye 

müıten.ine ait olmak üzere mııfıallin. 

de bu}unacaık memura müracaat eyle-
mden ilin olunur. (6015) 

1-.bul asliye dördüncü hukuk 
mııhk..-.\nden: lstaı•hul tramvay tir· 
bti ._,,nw av..ı...t Celi.I tanfmclan A· 
Wm Lazaroviç ve Benedaki alıeyhlerine 
açılan 4000 lira manevi zarann tahsili 
bııkkmclalııi dava llnuhalİnİlı bir .ureti 
t.obliğ eclilnMd< üzere lıwdaıdım 8-

dekinin önce oturmuf olcluiu Beyoi· 
tunda .!wme!l.aıı ıSdD& sokak 38 No. 

hı - cöıııılerilrit - de oradan ç*1p 
timdi .-...de oturduğu belli olmıdıiı 

mübaPr tarıııfıınd.. 9Wİlesı ıemtaı -
loıt ılıımJ ~ -- tdılıiıpt ,... 
pılnasma ve •ol ' lı bu 29-1-935 &alı 

- 14 de tayiıuioe War verilmit ol
makla Benedamnin tahkikat cünü ııel· 

~ği takdirde btıldomla &'Yaı> ı.ar .... 
wrileceği - lahlc>lcetm ~ }'> 

pbıcağı ilMı olunur. (6019) 

Deniz yolları 
Ace!t§!- ,E ı!~y ~~!bat• 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürc!arzad• 
---Han. Tel 22740 ___ '! 
KARADENiZ YOLL 
GOLCEMAL vapuru 20 Bi
rincikanun PERŞEMBE gu· 
nü saat 20 de Hopa'ya kadar. 

................. (.8558 .... )_._ 

1 .. ,.: .. ~ 2.~,.~.:.,J 
...-~Deniş Uğur Tel. 23397 

205 (5880) 10_ 

f:- ~~-T~.!:"-N!~~=·l 
ı.=: Mektep sokak No. 35 

~ 
Zayi ordino: Fratelli Ioperko_~ 

panyasından aldığım oratca •8""':;;,ıı 
90 ci seferile gelen 7 fıçı mubtfl'fl Jıİ1 
I G marka 192 137/38 No. ela ~l3 
patlak 792 No. 4 fıçı P maob . or· 
16 Nwnaraya kadar eıy.,.a aıt ı;ı.· 
dinoyu zayi ettiın. Yenisini çıka':"..; 
ğımdan hükmü yoktur. 207 N..--

- .• --ı.9-
Nlulca4dema btanbulda .........- 16 

larcla Çakmakçılar yokutunda Na. • 
da mukim iken halen iimmeıgalıı pıeÇ• 
bul lr.ılumın Bulgurlu zade biracle<,ı.· 
ler prke.tine. istanl>ul üçüncü ic1'I 
iresinden: Kotonoar Kotoniye fra;;; 
müe•eR&inin zimmetinizde 15-9-

- tr 
tarihli ikrarı deyin verikasi:le a)acaJI ;I 
lan (2650) lirarun maa faiz ve -~ • 
ve ücreti vd<aletle tediyeı.ir_>i ~;. 
ra ve iflas kanunıınwı 155 ıncı ~ ıaJe" 
•i veçhi le iflas yolu ile vaki ~ .. ,,. 
bi üzerine tarafınıza ödeme eaırı g<> 
deribniı ise de mezkU.. adreate oJıl>'~ 
dı - -'"" ikame._...·-ız da .,.,,,,# gınız 15-.. •~· • it" 
ka1ınq olduğundan ilanen tebıcat ,_ 

-''-' . ._...,._, aa.ıclaP ra1.1na brar VerıüllOfÜT· ="'" oJI 
tibaren bir sy zarfında me~ ~rcuıol>İ 
meyi, &erek borca ve gerd.ı ~ ;.ıi• 
lcimRlerden olmadığınıza dair ~- ıJo 
razınız varsa gene bu müddet ıçıf'. 

1 
934 - 1772 dosya nmnarasile dair...,;ı, 
bildirmeniz lizmıdır. Ayni müddei ~ 
çinıle konkordato ela tddil edelıili"'.' 
niz Odeme emrine müddeti içOode ;ır . . ,, 
raz ebnez veya borcu öde11 ~ 
lacaldırun itiraz etmediğinize dair .. 
lacağı vesika ile ticaret mahk~ 
iflas kararı Utiyebileceği ve mahk~ 
ce _.;. usulü muhakemeye t~~ 
p>lacak dunıfmllda itinız ve __.,..-, 

• •• ~·-- .ı.: •• bıkclircle bir d ı• vant ırorwmo:wgı ı;.11 
çinde borcu >fa veya o miktar mel> 
mahkeme veznesine depo etmeniz f11" 

redileceği ve imtiınaıınız halinıle ~ 
mza ı. ...... 'Verileoeii mezk\ır ödeııJll' .. 
rinin tebliği " ' •mrm kaim oJın81< ır 
zere ilan olunur. (60~ 

latanbul asliye mald<emesi biriP.-':o 
hukuk daWesinden: Selinik Banka ..... 
mukaddema Sirkecide Mizan oğlu V 
nmda mukim Al"mclar zade ~J' 
ve mahdumları fİrl<etİ aleyhine ~ 
mizin 934 • 822 numaralı dosyasile 

lan 35,866,48 liralık ala<ıak da:vas~ 
dolayı tebliği muktezi dava al"' ,,.,. 

suretinin ilcamelıgÔhl bazın ~_:J u•"' 
lunan müdcleaaleyb §İlkele h_,... _.; 
Jü mu.bakemelen kanununun 1~~. ı.t• 
maddcai mudbince yirmi aün ınııd""~ 
le ilanmı tebliğine kanır verilmif ol' ' 
ğundan müddealeyh i~ ~ 1 
tarihinden ili>aren me>&iir muddet ti'. 
fmda daft uzı••ıl"ne karp cıev~ 
..-!iği bkdircle ~ ....-.M 
mütd>akiyei lı:anuniyenin ifa edil'° 
tebliğ ohmur, (6026).....,. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilinlan. .....,. 

lzmir Müstahkem ıne!1'İ 
kıt'ahnm 67 ,400 kilo Pi~, 
ihtiyaçı .kapalı zarfla almll _.11 
tır. İhalesi 21-12-934 .. , . 
günü saat 15 te laşlada Mtt 
tahkem Mevki Satınalma 1'p• 
misy?nunda yapıl~C?~· e1' 
liplenn şartnamesıru gofJJl 
için her gÜn ve münakasllY'~. 
gireceklerin belli gün ve sa• ıı1 
ten evvel lzmirde Müstahl<e

11
, 

Mevki Satmalma komisyoıı 
na verilmeleri. (678) 

(8307) 9832 .. . . 
lzmit için 18 kalem kere~:· 

çivi, kireç, demir boru, deJJJf 
boru dirseği, musluk, kazllf i· 
çimento, dökme ısgara 27 • 

1 
O 

934 Perşembe gÜnÜ saat t'i 
da pazarlıkla alınacaktır. I<;•, 
teminatı 150 liradır. lstekJile 
rin miktar ve cinslerini gör • 
mek üzere her gÜn ve eks~~ 
meğe geleceklerin de belli eri 
ve saatte lzmitte Kara Asl<,. 

tı, 

Satınalına Komisyonuna ftl) 
, racatları. (688) (836;00 s 
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son fenni tekemmülatmın 

Ve 

• 
lstanbul Liseler arttırma 
Eksiltme komisyonundan: 

Haydarpaıa Lisesi Erk k Muallim 
kısmı talebeleri için: 

Enaz Ençok 
tlhiselik Kumaş 800 1000 metre: Ayn şartname ile 
t
1 
lhise diktirilmesi 300 400 : ,. ,, ,, 

,...•karpin 300 400 Çift : ,, ,, ,, 
~rap 600 800 : ,, ,, ,, 
"len dil 600 800 : ,, ,, ,, 
'riiz Havluıu 300 400 : ,, ,, ,, 
l\ouu Fanila 300 400 : ,, ,, ,, 
~lsuz F anili. 300 40Q,, : ,, ,, ,. 

n 600 800 : ,, ,. ,, 
liaydarpata Lisesi Erkek Muallim kısmı talebeleri için yukarda 
}'azılı eşya yanlarında gösterildiği üzere şartnameleri mucibin 
ce 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
llulmuştur. Eksiltme 2-1-935 çarşamba günü saat 14,30 da Is
tanbul Maarif idaresi binasm da Liseler Muhasebeciliği dai· 
resinde yapdacaktır. istekliler buna ait şartları ve numuneleri 
İstanbul Erkek Lisesinde bulunan Komisyon Kitabetine mü
racaatla öğrenmeleri ve eksiltmeye girecekler yedlerinde bu 
gibi işleri yaptıklarına dair 93 4 senesine ait Ticaret vesaikini 
teklif mektuplarile eksiltme saatinden evvel komisyona ver
~eleri teminatlarllll da işbu saatten eyvel Liseler Muhasebeci-
ligi veznesine yatırmaları ilan olunur. (8511) 10175 

inhisarı r U. 1 
. 

A. - (3430) kilo (57X 82) eb'adında Delmanya bir tarafı 
kolalı Beyaz Kuşe Kağıdı 

B. - (2330) ,, (68XIOO) .. ,, ,, .. ,, 
Satın alınacak mezkUr kağıtları vermek isteyenlerin nü -

tnune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak ede
hilınek iizere (o/o7,5) teminat akçeleriyle beraber 22 - 12-934 
Cumartesi günü saat 15 te Cibalide Levazım mübayaa Sube -
•İnemüracaatları. (8199) - 9756 

(10.000) kilo yerli malı kalın kınnap 
idaremiz İçin satın alınacak bu malzemeyi vermek İste

}'enlerin nümune ve şartnameyi gördükten ~onra pazarlığa 
iştirak etmek üzere (yüzde 7 ,5) teminat akçelerile be;aber 
22-12-934 cumartesi günü s at 14 de Cibalide Levazım ve 
Mübayaat Şubesine miiracaatl n. (8462) 10079 

1 - idaremiz için şartnamesi mucibince bir adet otomatik 
ll'ıatbaa makinası acık arttırın a ve eksiltme ve ihalat kanunu
l\un 41 İnci madde~ine tevnkan açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2- Kırdırma şartnameleri Ciba ide Levazım ve Müba
l'aat Şubesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 23-1-935 tarihine müsad:f carsamha gü
tıü saat 15 te Cibalide Alım, Salım komisyonu~d~ İcra kılı
llacaktır. 

4 - Talip olan'arın makir.t' iç=n tek~if edecekleri bedelin 
}'Üzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat parasiyle birlikte mü
racaatları .(8338) 

Galata ithalat Gümr··ğü 
Ç vir enliğinden: 

Kilo 
31 Domuz sucuğu 

20-12-934 den itibaren açık arttırma usulü ile satılıktır. 
isteklilerin 25-12-934 salı günü saat 16 ya kadar Satış Ko
ll'ıisyonuna gelmeleri . (8575) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
M r zi B t bipli ",indenı 

Ankara Motörü Tamir ed ilecektir. 
A - Tahmin bedeli 2125 Liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Leva:ı:un memurluğun

dan bedelsiz alınır. 
C - Eksiltme 10 ikinci Kanun tarihinde Perşembe gÜ

tıü saat 14 te Galatada Kara Mustafa sokağında Merkezimiz 
dairesinde yapılacaktır. 

D Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat mıktan 160 Liradır. 
F - isteklilerden Benzin motörü ve gemi tamiri işleri

nin ehli olduğu hakkında ticaret odasından bu davet tarihin-
den sonra al ış bir vesika aranılacaktır. 

G - Ek ilt eye girecek olanların Peyler sürülmeye baş
la.dığı dakik y k dar muvakkat teminatlarını yatırmış olma
ları şar tır. (8576) 
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!! .. 
Adapazarı Türk Tic 

AKTiF 

ret Bankası Anonim ş· k t• Eylü 19 4 ı ç .u 

IZAHAT 

Banknot 
Senedat cüzdanı 

Vadesine üç ay kalan 
,. üç ay dan fazla kalan 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

Borsada kote olanlar 
,, ,. olmayanlar 

Avanslar 

Emtea ve veaaik üz.erine annslar 
Sair mütenevvi avanslar 

Bot"Çlu hesabı cariler 

Kefalet mukahili krediler 
Teminatlı .. 

Muhtelif borçlular 
ipotek mukabili avanslar 
lttirakler 
Menkuller 

Makineler 
Kasalar 
Teıisat 

Mefruıat 
Gayri menkuller 

Banka binalan 
Diğer gayri menkuller 

Nazım hesaplar 

Yekun 

915.533 18 
o 

175.561 05 
577.901 93 

Türk Lira.. K. 

101.838 20 
915.533 18 

753.462 98 

826.945 37 

1 1 lZAHAT 

Sennaye 
ihtiyatlar 

F ev kal' de ihtiyatlar • 
Nizami ve kanuni ihtiyat 

Muhabir Baokalar 
MeYdüat 
Cari hesaplar 
Tasarruf mevdüatı 

Vadesiz 
Vadeli 

Bir aya kadar 506.348 76 
Bir aydan bir 42.472 18 
aeneye kadar 
Bir sene ve bir 9SJ.504 80 
seneden fazla 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacaklar 
itfa tahsisatı 

PAS 

o 
131.376 45 

93.419 64 
1.532.325 72 

Talep olunırıamıt temettüler ve kupon ıar 
Nazım hesaplar 

Türk Lirası K. 

1.200.000 00 
131.376 45 

412.560 25 
201.349 65 
867.088 71 

1.625.745 36 

19.577 76 
694.411 64 

14.186 80 
74.884 13 

1.372.714 48 

6.613.895 23 

............ Iİllll ............ ~~-----------------------

stanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Semti Maballeal Sokağı Em.ilk 

No. • 
Cinsi Hlt...ı Hiueye ırııre mu

laammea kıymeti 
Sıra 

No. ıu 
1528 
1651 
1797 
3283 
3611 

Beyoj'la 
Araavatkly 

Htıaeyinafa 
Arnavatkly 

Çaylak ve Bilezik 19-103 Ahıap hane ve dllkkta Tamam 826 T. L. 
Killıe 2 Oda bağ aaılak metreal 10025 ,. 3600 

100 
40 

9691 

.. 
" .. Dere 96 Araa metresi 80,50 ,. " 

Yeniklly 
Kadıkö1 

Pauya 
Oamaaap 

Çeıme Eaki 1 ,. ,. 39 ,. .. 
E. Y oturtbana, 2-4 Davarla çevrilmlt ar.. ıre ,. .. 
Y. MOhürdar Fuat baraka metre1i 606 

3655 Yenik6y Panaya Kasap E. 18 Alıtap lıa11e 4870/6720 615 ,. 
3672 Kadıklly Caferağa Kadife 28 Klgir haaa •e bahçe Tamamt 4876 ,. 
3708 Fener Abdiıubaşı Ropea 2 Kiııfr haa• " 434 ., 
3923 ,. Tn·lııicafer Tatmerdiv•• 44 Araa metresi 72 ,. 144 ,. 
1529 Beyoglu Kamerbatun E. Elen!, Y. Çakaalı: 3 Yanm klııir ba11e 741800 94 ., 

Yilzde yedi buçuk pey akç•lerile ihale bedelleri aakteıı veya gayrunObadil bonosile 6denmek üzere yukarıda enafı yaıılı gayrimea
kullerdea 1651 - 1797 - 3283 - 3655- 3672- 3708- 392.3 dosya numaralı ıraynmenkaller açık arttırma ve 3611 numan.lısı kapalı ııarfla salıfa 
çıkarılını,t:r. Yalnız 1528 ve 1529 dosya numaralıların gerek pey akçalan ve gerelı.se ihale bec!oelleri nsktendir • 

İhaleleri ..!7/U/934 Perteınb~ gMnü saat on dörttedir. Sab1a ırirecek alıcılar 10112/934 tarihinden ltil:aren mer'i 2490 numaralı arttırma 
ve ekıiltm~ ve ihale kanu:ıuna tevfikan o işe ait teminat akçalarını arttırmanın batlıyscağı ilan olunan na te kadar yatırarak makbuzlarını 
almaları Ihırndır. Bu yolda hareket etmeyenler arttırmaya iıtirak edeme:ı:!er. (8414) 

hta bul asliye birinci hukuk mah· 
kemesinden: Doyçe Oryant Bank Dresd· 
ner Bank şttbeıinin mukaddema Sirke
cide Mizan oğlu hanında mukim Alem
dar zade biraderler ve mahtumlan şir
keti :z .. n. etındc alacağı olen 784 lira 
98 k,r~ıun tahsili için iflas yolu ile 
yapılan t. :,ı.e karşı borçlu ıirk_t tara
f111dan vaki itiraz Üzerine mahken1emiz
de 934 . 987 numaralı dosyasile açı· 
Ia.n it.razm rcf-ile iflas dava3ından do· 
layı tı...>!.li.'1 r.ıı.1'tezi dava arzuhali su
retini.n L(Cl..'l'.etg~u haz1n meçhul bulu
nan müdJaal>yh tİrkete hukuk usulü 
mırhak::mclc.; kanununun 141 nci mad
Jeşi muclhince 20 gün müddetle ilanen 
tebliğine karar vcrihniı olduğunaan 

rnüd<lealeyh i}bu illnm neşri ferdasm
dan it:baren mczkür müddet zarfında 
dava ar:l.uhaline karşı cevap vermediği 

takdirde hakkında muamelci mütebaki
yei kanuniyaün ifa edilece,ii ~liğ <>-

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğündenı 
S:ra Şubeai Mükkellefi11 Sa nah Ticaret etti-~ Tarb Senesi Vergiıl İhbar-
No. lımi ği yer No. •amt1 
1 Hocapaıa lbsan Lokntacı Em"n Kemal ma- 1549 9~n 9.00 13/58 

balleıi 1 O No. 

2 Leo:ı Vabıuı Çırak Emin Kemal ma- 1550 931 6 30 13/~9 
" hailesi 10 

3 Hüıcyin .. Emin Kemal ma- ıssı 931 6.30 13/50 .. 
hailesi 10 

4 .. Cemil Şöfor Hocapaşa 33 1552 931 20.40 13161 

5 Hasa• Sirlı:eci Devr;ş Bey 16 No. 1553 931 20.43 1 /62 
" 6 Mişoa Seyyar B;ı.bıalı yokuşunda 1554 931 13.60 13/63 
" Züccac yeci 

7 Ta.ıaı lirahauecl HocapaŞ~ Aıizi1e Matralu 
" Çokos Sokak 158 No 30:30 L. ,931 360.00 7118 

lunur. (6025) 

Hocapaşa şubeıi çevriminde yultanda adlan ya:ulı mlikelleflere 931 mali yılı içia tarh olnnaıı hiza
larında Jaıılı kazanç vergi!crine ait ihbarnameler ticaret ve ev adrealerlnla bulunasamaaından bizzat 
tebliğ olunamadıiıneaıı Hukuk usulü muhakemeleri kanunu ahkamına tevfikan illnen tebliğ olunur. [8528] 

f5tanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

isimleri 
Beri - Lunge (1931-33) tab'ı
nın Fransız tercümesi. 
Ensyklcp;ıedie der te::hnischen 
Chemie 
Analyses et essais des papiers 
Traite de chimie Pharmaceu
tique 
Technelogie Et Analyse chimi
que 
Die Praxis des organischen 
Chemikers 

Müellifleri Cilt 
3 yeni tab'ı 

Ulmann son ., 

Hezberg-Marteau 
P, Lebeau - C. Courtois. 

Levokavitsch 

L. Gattermann 

Gesteinsana Lytisches Prakti- E. Dittler 
kum 
Lack U. Firniss 
Analyse et fabrication des ci
ments 

Seeligmann et Zieke. Son tab'ı 
Tsunntas 

Handbuh der Chemie und T ech- Ubbelohde 
nologİe der Ole. U. F ette 
Hand buch der Pflanzen a-
nalyse 

G. Klein 

Gümrük kimyahanesi için yukarda yazılı kitaplar 2490 
No. lu münakasa ve ihalat kanunu mucibince bilmünakaaa pa
zarlıkla satın alınacağından taliplerin üç kanunusani 935 tari
hine müsadif perşembe günü saat 14 de lıtanbul ithalat 
Gümrüğünde müteşekkil Satınalma Komisyonuna müracaat
ları. (8564) 

Hattı havai ve dekovil 
malzemesi satışı 

lıtanhul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünde • • 

928 senesi sonuna kadar gümrük anbar ve antrepo rın
da toplanan eşyalardan aşağıda cins ve miktan yazılı malze
melerden hattı havai malzeme si 22-12-934 tarihinde kapalı 
zarfla vagonet aksamı 29-12- 934 tarihinde açık artbrma su
retile ve gümrük resmi araml mamak üzere satdacaktır. Her 
isteyen satılan eşyanın cetvelini ve eşyayi görebilir. Satışlar 
7-12-934 tarihinde tatbik edilecek olan 2490 No. lı kanunda
ki şerait dahilinde yapılacaktır. Satış şartnameleri her İsteye 
ne meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplanw 
nın müzayede aaatinden bir ıaat evvel Başmüdürlükte top
lanacak olan komisyona verilmesi ve yüzde 7 ,5 teminatı mu
vakkate akçesinin daha evvelce İstanbul lthalit Gümrüğüne 
yatınlarak makbuzunun da bu zarf içersine konulması la
zımdır. ( 8288) 

Kıymeti 
Muhammenesi 

7325 

1281 

SATILAN EŞYANIN 
Miktan Eşyanın cinsi Müzayede 

saati 
15 2039Kap 

60 kalemde 

Demir hattı havai mal
zemesi vesair aksamı 

Dekovil hattı malzeme-
si vesair akaamı 

15 

9841 
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Şekerli olanla ekmek francala ve Dteh madE'Fle şekev~şr erveuıat.irdir. Zayılilii~iman!ıkta~m;ııcrirtlaka 

HasanGluten ekmeklerini ve Haaan Gluten biakliitlerini Te Haun Glulen makarna, Hasan Gl~en un ,.e -ıehriyelarini vo Hasan diyabet ıeker ile Hasan diyabeti'< çiko'atasını korkmadan bol bol yiyl n'ı. 
Elllll!1 dllaya aan'at ve rekabetinde mu':affalı: olan Hasan Gluten maaıul&tı Avrupa bllha11a Romanya J>~ıus.:~da mnth'7 rol oynamaktıdır.Jla1a11 deı>osu İstanbul Ya Bayoğlu, 8jıii'c baltkaliye •• ecıauelıırde bulu ı:ır • . -. . . . ... .. .. .. -· .. . .·- ~ · 

TASARRUF 
Oi RE\SriNE 
!»ARI LAN 
FEL.'°'I< ET 

U t;.URUMUNDAN 
l<URTUL.UA.• 

1 

1 

.. 

1 

1 

• 

10102 ------------ ------~ 

OLU 
ürk Sigorta Şirketi 

< (uca Vakıl Haıa fatanbııl 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

fürl:lye it Bankaaı tarafından letkil oluamutlur, İdara mecllal ve mfldilrler 
he1·e.U "e memurları klmilen Türklerden mürekka;> yegane Tflrk Sigorta Şirk .. 
tidir. Türkiyeaia her tarafında (20:>) il geçe.ıı acentalannııı hepal Tilrktfl.r. Tür· 
LJ)·ealn cıı mthim mll~aaeııe!erinln Yebankalanmn aigortalanıu icra etme~te:llr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 

• 

alE;ortalannı en iyi ıeraitle l apar. Haaar nıkuunda ıararlan alır' at .,. kola,lıkla ııdu~ 

Telgrafı fMTIY AZ • Telefon: fst. 20531 9564 

ZA 1 
TÜRK TİCARET BANK ASI 

Merkezi ANKARA ıJ. • 

lıtanbul şubesi: Dördüncü Valafhan zemin kat Tel.22042 
Koıniıyon ve ticaret kıamı: Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 
Uııküdar Şubesi Tel.: 60590 
'ltimadı Milli Tel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞUBELERi 
~nkara, 'Adapazan, Bandınna, Bar tin, Büecik, Biga, Bolu, Bozöyük, 
Bursa, Düzce, E•kifehir, Hendek, lzmit, Karamursal, Kütahya, Mu· 
Jrırnu, M. Kemal PCZfa, Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, 

Tekirdağ, Usküdar, Yenişehir. 
Müıait şartlarla mevduat, ha vale kabul eder. T ahıile ıenet 
alır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek teıbit edilir. 
(ITIMADI MiLLi) Kendi sigortasıçlır. 9568 . . 

:Umumi Neşriyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE • 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

-.... Dr. IHSAN SAMI~ .. 
. lST AFlLOKOK AŞISI 
ıatafilokokl.rclen mütevellit ( erıren· 
lik, bıı çıbanı, koltuk alb çıbanı 
arpacık) n bütün cilt lıastaWdarma ' 
brıı pek tesirli bir 8f•dır. Dinn-

--• :rolu No. 189. (4480) ~-

Doktor 

~~?~~ .. ı 
Tel: :..4131 

' 

• 

il 
ı TAKS iM'DE 
CUMHU RİYET 
MEYDA NINDA ..... ' • • • 

•. •,)J ' ·' 
fftttt 

s ATİ E' nın 
Elektrik Sergisini 

ziyaret ediniz. 
Bu sergide elektrik ALETLERİNİN EN SON ve 
SEÇİLMİŞ ÇEŞİTLERİ ile ZJ:\RİF AVİZELER 
ve faydalı Bayramlık hediyelikler bulacaksınıı:. 

Hadise yapan kitap 

AvropaclaOtomobil 
tıe 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
• Kütüphanui 

Fiyatı: 50 kuruv 
ZAMAN 

Kitap baştan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı au içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET -Ahmet Şükrü Esmer arka· 
daşımız bu yorucu fakat fay
dalı seyahatten bot görütler ve 
intibalar ham ve bunları mu
vaf fakiyetle teabit etmittir. 

JlKŞAM 

Kitabı o~n insan ou 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir hia duyuyor. 

KURUN 

ATrupa'yı oturduğunuz yer· 
den gezmek, eğlenmek ve fay· 
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuyunuz. 

HABER 

Kitabı okuduğunuz 'dakika • 
!arda kendinizi seyahat etmit
ainiz zehabına kapılac:abmız. 
Aynı zamanda istifade edecek-
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüplianesini IÜ•· 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadm, ~ek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol· 
mUJtur. 

9962 

Askeri Liselerin 
9-10-11 inci Sınıflarına 

Talebe Alınıyor: 
J - 'Aıkeri Liıeleriınizd en lıtanbulda bulunan kuleli 

Aıkeri liıesinin 9 cu smıfma 183, Maltepe Liıesinin 9 cu sı• 
nıfma 50 ve Bursada bulunan Burıa lisesinin. 9 cu sınıfına 
116 kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve onbirin· 
ci ıınıflarma da bir mıktar talebe daha alınacaktır. Onuncu 
ve bilhasıa onbirinci sınıfa çıkacak istekliler tercihen alınacak 
tır. 

2 - lıtekli!erin mczkUr mektep Müdürlüklerine müracaat 
ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul ıartlanna göre ev· 
raklannı tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir ıeneden fazla tahıili terk ebniş olan talebe me• 
zun bulundukları ıınıflann bütün deralerinden imtihan edilir· 
ler. Bunda muvaffak olurlarıa o zaman talebeler mektebe alı 
nırlar. Huıuıi mekteplerden mezun olanlar hakkında ayııl 
muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif ıuretlerde ıivil ve Askeri mekteplerden 
çıkarılmıt talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil Liıelerde ilanali olanlarla sınıftan dönenler a· 
lınmaz. 

6- Dokuzuncu ımıfa girecekler için yaş badeli 15-19 
Onuncu sınıfa 16-20 On birinci ımıfa 17-21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçülten 
mı ·ktebe alınmaz. 

8 - Evrala mektebe giden talebe mektep tarafından da· 
vet vuku bulınadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi takdirde 
mektebe kabul edilmemesinden dolayi mektep idareleri. 
meı'ul olmadığı gibi avdet ma ıraflannı da kendiıi verme•• 
lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkili sıhhi hey' et hulunma· 
ması hasebiyle muayeneaini tamam }".aptınnayan talebe melde 

be çağnldıktan ıonra mektepçe muayeneleri tamamlattırılır· 
Ve Sıhhi balleri aebebiyle kah ule şayan görülmezlerse mekt.e 
be alınmaz. Bu ai,bi Talebenin dönmüş maıraflan da keneli· 
lerin~ aittir. 

10-Taahhüt ıenedi vermek için velisi olmayan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınmaz. 18 yaşını bitiren talebe· 
nin kendiıi taahhüt ıenedi verebilir. 

11 - Evvelce Aıkeri liıelere girmek için müracaat edeıt 
ve müsabaka imtihanmm da kazanamadığından dolayi mekteple 

re almmayan talebe ellerinde bulunan evraklarını derhal eV'~ 
velce müracaat ettikleri liıelere gönderecekler ve oradan alaca 
ları emre göre hareket edeceklerdir. (8369) 9910 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 

Büyük ikramiye 
(500,000) ı·radır 

Dostlarınıza verilecek en iyibir 
YILBAŞI hediyesidir. 10196 

NT AL y A Nakl'~atı şı'r'·efı' nin. G 
umumıye 1\ yenı 

Ş~~ap iskelesi GUmrUk 1. • Ay başından itibaren har tUrlO MESAJER 
han a:trnda 35 No. da SUu881 ithalat. ihracat va Nakliyat 

muameıa una 
başlıyacakl 


