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Almanya Versay Muahedesini yırtıyor 
Almanların 

etmeleri 
mecburi 

her yerde 
askerlik usulünü tesis 
heyecanla karşılandı 

Almanya Versay 
Andını yırttı 

Almanya Versailles muahede
ainin silahsızlanma hakkındaki 
hükümlerini resmen ilga etti ve 
bundan böyle, mecburi hizmetle 
toplanmt'f yarmı milyon askeri bu
lunacağnu acuna bildirdi. Alman
ya bu hareketile Versailles mua
hedesinin 0,inci kısmını iki nok
tadan bozmu' oluyor: 

1 - Mecburi askerliğin geri 
getirilmeai, 

2 - Asker kuvvetlerinin yüz 
bin raddesinden yukan çıkarılma. 
sı. 

Versailles muahedesinin Al
manya yı silahlarından tecrit eden 
~inci kısmına ııöre, mecbl.D'i as
kerlik ilga edilmit ve hizmetleri 
on iki yıl devam edecek olan mu
kavele ile silah altına alınmıt aa
kerlerin miktarı yüz bin olarak 
teabit edilmitti. Alman askeri hiz
ınetinin, mecburi Mkerliktıe oldu. 
ğu gibi, kısa hizdtten on ilci yda 
çıkarılması, bunu Almanya'ya ceb
ren tahmil eden devletler namına 
zannedildiği gibi faydalı olmamıf, 
bilakis zararlı olmllftu. 

Hatta şimdi artık kimsenin giz
lemediği bir hakikattir ki, Ver • 
sailles da bu sorum (mesele) gö
rii,ülürken, Maretal Foch, bunun 
aleyhinde bulunmut ve Alman • 
ya'yı askeri bakımdan zayıf bir 
halde bıMkacağı zannedilen bir 
tedbirin, Almanya'yı daha ziya
de kuvvetkmdinnek gibi bir neti. 
ce vereceğini aöylemit- Ancak 
kendi ülkeleııinde tatbik edilmi
yen mecburi askerliğin her ülke
de de ilgasını bir prensip mesele
aı yapan lngiliz ve Amerika'lıla
l'm ısrarı kartısında kabul etmiş. 

Hadiseler büyük Fransız Mke
rini haklı çıkarmıttır. Çünkü Al
:ınanya, on iki sene hi21Detle silah 
altına aldığı neferlerin her birini 
birer zabit gibi yetittirmittir. Ve 
hugün anaızm omu mevcudunu bet 
IDisline çtkarma.ya karar verince, 
)'arım milyon nefere yetifCCdc za.
bit vardır. 

Esasen böyle uzun hizmetli bir 
•İstemi kendisine b.bul ettinnek
lıe, V eraailleı muahed~inin silah
sızlanma hı.kıkmdaki maddeleri • 
ni filen hüküımüz bırakmak fır • 
satı Almanyıa'yıa hazırlanDllf bu
lunuyordu. Almanya on iki yıl hiz
ınetli neferlerini zabit olarak ter
biye etmİf, neferlerini de spor te,
kilatları ve buna hen.zer 00.ka ku
rumlarla yetiflirmİflİ. Bunu karşı 
taraf ta anlamıt olduğu içindir ki, 
'1li yıl öııcıe Almanya'nm &ilah ba
kımından müsavatı için zemin 
aranırken, ilk pıt olarak uzun 
hizmetin ilgası ileri ıürü.lmüttü. 
Gariptir ki, uzun hizmet, kendisi
ni diğer devletlerden ayıran bir 
tistemdir diye 9ikayet edip duran 
Almanya, Fransa ve lngiltere'nin 
teklifi kartrsmda müesses bir sis
temi terkedemiyeceğini 6i>ylemiye 
hatlaınqtı. lngilizler ve Fransız. 
lar Almanya'yı silah bakımından 
:ıa;...f bir halde bırakacağız diye, 
Versailles'da yaptıkları hatayı o 
~man daha iyi anladılar. Ancak 
Almanya'nm Versailles hükümle
rini yırtıp attığı bu günde bu ha
kikatlerin aıncak tarihi bir kıyme
ti olabilir. Bugün ortada açılk bir 
\>aziyet vardır: Almanya Yer
ııailles muahedesinin betinci kıs
llıını resmen ilga ediyor. Bunun 
daha dikkate değer olan tarafı tu· 
dur ki, bu i 1 ga editte lngiltere, 
Fransa v !tal a'ya kaJlı bir mey
d n okurut vardır. Çünkü bu dev· 
letler, A n 'nın prena;p itiba.. 
tile silah nokta md;ın müsaviliği
nı kabul etmi, bulunuyorlardı. 
"Emniyet ber. berliği içinde silah 
llıusaviliği", iki yıl <ince kabul 
dilmi~ bir formüldür. iki yılıdır 

hu fnnnül içinde Almanya'nm sı· 
lah ır.uaavatı meselesinin halline 
alıtılmakta idi. lngiliz dış baka-

Tayyare kuvvetlerinin resmen tesisine karar veril
mesinden sonra mecburi askerlik usulünün ihdası 

Versag muahedesinin ikinci bir defa resmen 
ihlali şeklinde görülüyor 

ltalya, Fransa, inglltere birer nota ile bunu protesto 
edecek ve Uluslar kurumuna müracaat olunacak 

Almanyada lıalk r .. 

sevinç içinde .. . 
numagış yapıyor --
8. Hitlerln nutku 

..., 

Almanya Versailles muahede
sindeki kayıtlara rağmen mecburi 
askerlik usulünü ihdas etlnıiştir. 
Sir Con Saymen'in Berlİn seya • 
bati arifesinde Almanyanın böyle 
bir işe teşebbü:, etmesi muahede
ye imza koyan devletler arasında 
büyük bir heyecanla karşılanmış -
tır. MaJ(imdur ki Almanya, Ingil
terede meyaz kitabın neşri üzeri • 
ne, evvela Bay Hitler'in hastalığı· 
nı ileri sürerek Ingiliz nazırının, 
Berlin seyahatini geri bırakma • 
sına sebep olmuştu. Çünkü Beyaz 
Kitapta Ingiltere, silahlanma me
selesinde Almanyayı mesul gös- ı' 
teren ifade kullanmıştı. 

Almanlann aon yaptılılan üç mot5rlil tllndenbur11 tayyarui 

Fakat sonra bununla da ikt'İ/a 
etmiyerek hava kuvvetleri teşkili- 1 

ne ve memlekette beş hava mın
takası tesisine karar verdi. Halbu
ki Almanyanın hava kuvvetleri bu 
lundurması Versailles muahedesi
nin 198 inci maddesi mucibince 
menedilmişti .. Almanya bu mad
deye göre ne deniz ne kara tayya
resi bulunduracaktı. Fakat öte -

nı Sir John Simon da bu meseleyi 
görütmek için Berlin'e gibnek 
üıere idi. Bu ziyareti geri bırakan, 
lngiliz beyaz kitabında, Alman • 
ya'run silahlanması meselesine, 
Hitler hükumetini suçlu göstere
cek tekilde temas edilınesidir. 
Hitler'in ağır bir nezleye tutulmut 
olması behane edilerek geri ka
lan bu ziyaret ay sonunda yapıla
cak iken, Almanya'run Versaill~ 
muahedesini yırtmasında büyük 
savatla galip gelen devletlere 
kartı bir meydan okuyuş sezi! • 
mektedir. 

lngiltere, Fransa ve ltalya bu
na karsı ne yapacaklardır? Bu 

~---------------------~~ 
İngilterenin Alman
yaya verdiği nota ve 

cevab so1L haber· 
lerimizdedir 

denberl daima hukuk müsavatı İs-
tiyen Almanlar bu maddeyi dinle
mediler. Ve resmen muahedenin 
harlcine çıktılar. 

devletler böyle bir vaziyette ara
lannda atitare etmek için sözlet· 
mitlerdir. Belki ~11tİfare ederler. 
Fakat sonu ne olacak? Nihayet 
meseleyi uluslar derneğine götü
rürler. Anoak bundan da bir ~ 
tice çıkınıyacağı meydandadır. Al
manya iyi hesaplamış ve adnnını 
ona göre abnıftr. Almanya, Ver· 
sailleı muahedesinin maddelerini 
tatbik için hiç bir devletm harbı 
göze alarnıyacağmı biliyor. Ye bu 
anlayrf, Versailles muahedesinin 
bağlarından 'kurtulmak yolunda 
Almanya için en büyük kuvvet 
kaynağı olmuştur. 

A. Şükrü ESMER 

Versailles muahedesine imza 
koyan devlet'ler bilhassa Ingilte -
re, Fransa, ve ltalya bu vaziyet 
dahilinde ne yapacaklarını düşü • 
nürlerken üçüncü bir hadise ile kar 
şılaştılar: 

Bu da Almanyada mecburi as
kerlik usulünün ihdasıdır. 

Ha1buki Almanya muahede mu 
cibince 100 binden fazla asker bu
lunduramıyacaktr. Vakıa Alman-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

C. H. F. 
Vilayet Başkanı B. Cemal 
çekildi,B.AliRıza vekil oldu 

B. Crn;al Iunca, Alı Ruıa Enım 

Ciimhuriyet Halk Pa•liıl !ıtanbul 
vil8.yet idare heyeti baJkanı ikan, par • 
tinin kamutay ırrupu batkan vekilliği 
ne ı~len Antalya aaylavı D. Bay Ce-

(Devamı 6 mcı sahifede) 
-------•o-- ----

BUGÜN 
5 inci aabifemizde 

Keşke gitmeseydim 1 
YAZAN: Ali Naci Karacan 

Habeşistanla İtalya arasında 
müzakereler akamete uğramış 
ve Habeşistan tekrar Uluslar 
kurumuna müracaat etmiştir 

TeJ• { Müdürı 24318. Yau iılerl müdürü: 24319 
• İd•re •• Matbaa: 24310 

Süngercilik kurtarılıyor! 
Bu yıl denizaltı servetlerimizden 

lıakkile istifade edilecek 
lktıaad Bakanımız yeni ve kurtarıcı bir 

teşebbüaün ilerlemesine hız verdi 
En mühim denizalb servetle • 

rinden biri olan sünger tarlaları 
senelerden heri 
metruk kaldığı 

malfundur. Eğe 11111~~= ve Marmara mm-
. akalarında ev • 
velce bir çok va
tanda.tın geçim 
vasıtası olan ıün
gcrciliğin yeni . 
den diriltilınesi 
lktısat Vekili • 
. ıiz Celal Ba • 

tJay Celal Ba-,,. yar'ın, bilhassa 
üzerinde dura -

raık uğrattığı bir mevzu olmu,, ve 
bu itl.e devletin ticari esaslar da
hilinde metgul olması bet senelik 
sanayi programımıza girmi,tir. Bu 
maksatla iki büyük bankanın it
tirakile yü7, bin lira sermayeli bir 
anonim firket .lrurulmu, ve bir tet
kik devresinden sonra tirket bu ay 
batından itibaren faaliyete ııeç.. 
miştir. 

Şirketin ilk fUhesİ Eğe sünger 
istihsal mmtakamızm med<ezi o
lan Bodrumda ıaçılmıştır. Bunun 
haricinde diğer mıntakalarda mu-

Denizaltı servetimizin doldurdu· 
fu Eğe sahillerimizi gösteren 

bir !ıarita 
bahirler temin edilmiş olduğu gi
bi yeni tubeler açılması da muh • 
temeldir. lktısat Vekilimz sünger 
i,lerini organize etmek mevzuun-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ter.ko-.mu haklı biz mi? 

HiLLi ET:Bu sorgusu ile şehir 
halkının dilek beraberliğine 

tercüman oluyor 
Bug6n B. Suphi Nurinin anketimize verdigi 

cevabı neırediyoruz 
Belediyeye geçti diye mi bilin.. Bu asgari miktarın parasını da 

me.z neden, 45 seneden beri tıat. dört taksitte yani üç ayda bir su-
bik edilegeolme'kte olan ve dıtma yu almadan peşin olarak öderler, 
çıkılmuı etiki tirl<ıct ta.rafından Asgari miık.tar su saı:ıfedilse de e· 
bile akla getirilıniyen mukaveleyi dilınese de albone bu parayı 'bir 
tarumıyarak halktan vakıbız pa- vergi gibi venneğe meo'burdur, 
ra tahsiline kalkan Teıkoa idaresi (Çünkü ancak vergi muayyen bir 
hakkındaki 10n nep-lyatımızı oku- şey ıkarşılığı olınayarak verilir. 
yuculanmız hatırlarlana da bu Sarletmediği halde su parası vec-
nefriyıatı takip etmemit olanlar meğe icıbar edilen bir abonenin 
için iti hulasa etmek pek faydUIZ verdiği ıparayı başka neye benzete~ 
olmıyacaktır. biliriz?) Eğer abone almayı taah-

Sultan Hamit zamanında bin hüt ettiği miktardan fazla su 6ar • 
türlü entrika ile yapıldığına ş\i.p· federse bunun parası - mantık 
he edilemeyen (çünkü hep şirke- da böyle icap eder - 45 seneden. 
tin lehine lhalkm aleyhinedir) Ter- beri lhep senelik asgari miktar sa~ 
kos mukavelesine göre aboneler fedilip bittikten sonra alınırdı. 
~irketten İlıer sene asgari bir mi:k· M·Ukavelenin aşağrda yazılı dör • 
tar su satın almağa mecburdurlar. (Devamı 6 mcı uhifede) 

TAN 
Milliyet bu 
ismi alıyor 

T A N 
TEKNiK BAKIMINDAN ı 

Yeni bir makinede, 
Mükemmel bir baskı ile, 

B V T V N H A B E R L E R 1, Y '.A Z l L A R 1, 
RENKLi VE RENKSiZ BiR ÇOK 
CANLI VE GVZEL RESiMLERLE 

KUVVET LEN Dl RILEC EK 

Memleketin 
cilerinden 
aeçilmit 

YAZI BAKIMINDAN ı 

en değerli gazete· 
yazıcılarından 
kadro ile 

ve 
bir 

Özü •• •• uygun sozune 
yalnız doğruyu yazar 

BOyQk bir gOndellk halinde 
çıkmak için hazırlanıyor 



., 

T ARIHI TEFRiKA : 69 

Her haklu mahfuz.dur. Yuan: Son Yemen cıaliıi Mahmul NEDi/ii 

Istanbul ve Anadoludan Yemene 
akan para ve asker 

Asker dalu vapurlar günlerce havale bekler, 
sonradan da kemik yığını halindeki asker 

Asilere harcanırdı 
- Haksızsınız, derneğe kimin 

dili varır? 
Dört yüz sene zarfında Anado

)udan Yemene akan para, bahusuı 
Yemende canveren Anadolu ve 
Rumeli çocukları, bunların arkada 
kalan dul ve yetimleri düşünülürse 
Yemenin Osmanh devletine neye 
malolduğu anlaşılır ve o zaman; 

- Ke,ke Yemeni biç ahnasay
drk, diyenlere yalnız hak vermek· 
le kalınmaz; onlara; 

- Ya Hicaz, ya Arabistan, Su· 
riye, Irak? 

Diye de sorulabilir. 
Benim Yemenden bahsedi9im bir 

misal göstermektir-:- -
Yoksa Arabistanm hemen he· 

men her tarafı D.fağı yukarı ayni 
halcie idi. Yemen bahsini kaparken 
turacıkta oranın ve ora ile bera· 
ber gene liütün Arabistanın iç sız
latan bir başka derdine temas et· 
mekten kendimi alamıyorum: 

Yemen bir Ösmanlı vilayeti idi •• 
Bahriahmerin bütİin şark kıyıları 
kabileleri baştan başa Osmanlı SU• 

lan, Osmanlı toprakları idi. Ve"bu 
topraklar ta Karae1eniz kıyıların· 
danberi uzayıp gidiyordu. 

fakat bu sahillerde i9liyen va· 
purlar Osmanlı değildi. Bura· 
lara Fran5ız, Italyan, lngiliz hatta 
Yunan vapurları' gidip gelirler, 
ve bu vapurlar bir gün seferleri ta· 
til ediverseler biz aç kalırdık. Poı· 
tamızı bile onlar ta~ırlarpı. 

Biz Yemende Osmanlı vapurla· 
rını ancak askeıj sevkiyat olduğu 
zamanlarda görebilirdik, bunlar 
da bin müşkülatla Yemene kadar 
gelebilirlerdi. Yollarda mutlaka bir 
yerleri bozulur sakatlanır, ve bir 
çok teehhürlt'rle vardıkları Hüdey· 
de de günlerle tamirat ile mefgul 
olurlardı. Bunu bizimle beraber 
yerliler de görürlerdi. 

Bu vapurlarla asU'~ri sevkiyat 
ta ayrı bir facia idi. 

Meseli. Istanbuldan kalkan bir 
vapur, hem de haddi istia.bisinden 
pek fazla yüklü bir vapur - me
sela bet yüz kiti alabilen bir va. 
pura hazan bin ve bin beş yüz ne· 
fer doldururlardı - Port Saide ka· 
dar bin müşkülatla gelir, fakat o· 
rada Osmanlı parası veremediği 
için günlerle beklerdi. Vapur a
centeleri lstanbula yazarlar, cevap 
gelmez, havale beklerler ve böyle
ce kuru peksimet ile beslenen ve 
vapurda ·hir~biri üstüne yığılmış as· 
kerler sızlanmağa, bağırmağa bat· 
!arlar, bunu bu işlek limandan ge· 
lip geçen yüzlerle ecnebi vapurun· 
daki yolcularla Mısır halkı 
görürdü. Canına tak diyen bazıları 
vapurdan kendisini atarak sefil ve 
perifan kaçar, hazan vapurda has
talık çıkar, ve nihayet baklenen 
h·avale gelip te yola devama imkan 
hasıl olunca ise kendi elimizle a· 
leyhimizde en fena bir propaganda 
yı yapmış bulunurduk. 

Bu niçin böyle idi? 
'Bu vapurlar Istanbuldan hare· 

ket ederken, Port Said' de alelfisul 
muayyen bir kanal parası verilece
ğini bilmezler mi idi? 

Hepsi bilirlerdi, fakat zihniyet 
şu idi: Saraya falan vapurun şu ka
dar asakiri şahaneyi hamil olarak 

hareket ettiğini biran evvel bildir· 
mek lazımdı. Binaenaleyh vapur 
kalksın, biz arkadan kanal parası 
m yetiştiririz, derlerdi. Ve bütün 
münasebet&izlik1er bu yüzden do
ğardı. 

Kendıi va.purlarmıızda.n kendi· 
miz usaıml1'• ürlmrüt ve soğUIDUf" 
hık! 

Bu ne hazin, ne acı bir h:aılcikat· 
tir. 

Bugünkü halimize bakınca, in· 
san hayretlere düşüyor. Neden o 
zaman sahillerimize hiç olmazsa 
ayda, ha.tta üç ayda bir temiz bir 
vapur yollayamıyorduk. Asker taşı. 
yan vapurlardan baş:ka neden Os
manlı vapurları sahillerimizde İf· 
liyemiyordu. Bana, - bu nıe garip 
sual? denınemelidir. Bunun sebe
bini, sebeplerini bilmiyor değilim, 
ancak, şimdi o mazinin karanlık 
günlerini hatırlarken, gayri. ihtiya· 
ri içimi yakan bu derdi detiyor, 
ve bir feryaıt halinde bu suali SO• 

ruyonuıı. Elyevm lııtanbulda bulu
nan lugatçi Balm bey (1) üç yüz 
yirmi dvlruz sen~~inde asker getir

dilden sc.nra lstanbula dönen vapur 
larmıızdan birile Istanbula gitmif 
ve bana oradan 17 Ağustos üç yüz 
yirmi dokuz tanhlı gönderdiği bir 
mektupta şöyle demi9ti: 

"Hüdeydeden Mahmut Şevket 
PD.fa vapurile Istıanbula geldik. Gü· 
müfyanın fU vapurunda bafumza 
gelen mes .ibi size anedemem. Aç 
mı kalmadık, ıkaplıanlarla kavga 
mı etmedik, çıaricçıbaşısını mı döğ· 
medik, kanalda para gelecek diye 
günlerce mi beklemedik. Vapur mu 
sakatlanmadı, az daha Bahriıah· 
merrle bi.r adanın üstünıe mi düş· 
meyec ·'<tik. Bilmiyorum daha ne 
belalar. Lehülhamt bugün lstanbul
dayız, faikat vapur bize en son ya
pacağını da yaptı, bunca zafımet, 
ve meşakkatle biz1 yorgun ve basta 
b;r hale getirdikten sonra lstanbu· 
la geldiği za.man gıitti ta Ortaköy 
önünde demir attı. Oradan Sirkeci
ye gelmenin ne kadar müşkül oldu
ğunu tasavvur buyurunuz, ne ise 
buna da şükür, iyiki batmadık.,, 

Baha beyin bD.fma gelen bu 
haller Osmanlı vapurlarına binmek 
gafletinde bulunanların bile bile 
kabul edecekleri hallerdi. Ve bu 
vapurların bu hallerine, tabii bir 
işmiş gibi kimsıe ses çıkarmaz, bun· 
!arla kimse alakadar oım.ızuı. dl· 

ruz : I nal idaresi mütemadiyen şi· 
kayet eder, vapurlarmıızdan yaka 
silker dunırdu ve biz bu şikayeti,,. 
re kulak bile aııar.:ız, gene iblidiği. 
mizden şa{lmazdrk. 

HalbWci yalmz Bahriahmer is
keleleri aruında vapur işleterek 
zengin olan ecnebi kumpanyaları 
vardı. Diğer taraftan bir devletin 
kendi sahillerinde sade yabancı 
ba:·rak taşıyan vapurların işleme
sini görmesi ne ayıp b'r ,eydi. Bi
zi bu hale koyan ilıiraf etmek la
zımdır ki kapitü' .isyonlar değildi. 

(Bitmedi) 

(1) Evvelce San'a Aıskeri Rüştiyesi 
müdürü iken liyakat ve ehliyetin binaen 
Maarif müdürlüğü ile San"a sultanisi 
müdürlüğüne tayin edilmişti. Yemende 
bana her türlü gayreti ile her hususta 
çok yardımı dokunan Baha Bey Yemen
deki kıymetli arkadaşlardan biri idi. 

,., 
~ · 

General vem Steube·1 vapurt. ile dün ak~am şehrim i l ;: 400 kadar 
Alınan, İngiliz, lspan}ol İsveç seyyahı ~elmiştir. 

MiLLiYET SALI 19 MART 193& 

\HARiCi HABERLERi 
Venizelos 

G• •tı• d• } t t k • lnl(iltererıin Almanuaqa notası 
ırı ı ıp oma ar ı sıya- . . . ~ 

setle uğraşmiyacakmış Al~a~ya ~ngılız notasın~ 
musaıd hır cevap verdı Divanı harpler faaliyete geçti Yunan hüku· 

meti memleketin bir an evvel huzura ve •Ü• 
kôna kavuşması için icap eden tedbiri alıyor 

General Kondilia asileri dağıttık - 2 - · Ayan meclııinin liğvı. 
tan sonra hemen Atinaya döndü. Ati- 3 - Kanuuu esas;yi tadil edecek 
nacfu §undiye kadar emsali görülm• • bir heyetin te,d:ili. 
mig büyiık lez.ahuratla karıılandı. Ati Bu kanunlar Mayısın •on pazar gÜ 
na iki giın ,enlik içinde ya§adı. nü ahalinin rcyiimıına konacak ve er· 

Hükümet her §eyden evcıel isyan tcsi paza'I' da uınumi ıntıhabat yapı· 
ile alC.kaaaı unsurları memleketin ba lacaktır . 
ıından atmak v. Yunanistana uz.un 
ibr istiıahat devri hazırlamak için a• 
tınacak tedbirleri düşünmektedir. 

Diğer taraftan cisilerin reisi Veni
zrlos ta ılk sığındığı Kcısoş adasından 
Radosa cıe oradan da ltalyaya gitmİ§· 
fir. Venizelos Radota ltalyan gaz.ete· 
ciler ine artık Yunanitanı büsbütün 
terlıetlığını, sıyasetle bir daha uğrt14• 
mıya<:a;;ını ve geri kalan ömrünü Fran 
•udc cıeya ltalyada geçireceğini söy. 
ıedi. Ele geçen cisileri muhakeme et· 
mek üze. e l~§ekkül eden Diuanı Harb 
bugünden itibaren hükümlerini cıerme 
i• batlıyucaktır. 

Dün bu hUBW1ta aldığımQ telgraf • 
lar fW'laı du: 

ATINA, 18 (Milliyet) - Batbakan 
Çal dar .ı General 11.ondıliı ve Metak
aaa ile :!>.ıgün iayan hareketinin taıfi· 
yeai için c bnaGak icrai tedbirleri ka· 
rarla~tırdıltan aonra kabınede yapıla 
cak tad;ı..ı meıeleaini tetkik edecek
tir. 

Hükiiın • !'İn tadiye içiıı. üç muvak• 
kat kı.nun ha.ı:ırlamakta olduğu an • 
laıılmıttır. 

1 - : ! ikimlerin layetegayyerliii 
liğvobnacak ve memurların iatikran 
hakkınd•ki nizam kaldırılacaktır. 

Habeş işi 
İtalya ile yapılan 

müzakereler 
akamete uğradı 

Habeoistan tekrar Uluslar 
kurumuna müracaat etti 

CENEVRRE 18 (A. A.) - ha 
beıistan hükümeti uluslar kurumu 
genel kltipliğine bir muhtıra gön 
dererek birkaç bir kaç haftadan 
beri ltalya hllkümetile cereyan 
etmekte olan mQzakeratıa aka· 
mele uğradığ,nı bildirmiıtir. 

Bu ııotada gerek o muzakerat 
ve gerek İtalyanın askeri hazır· 
lıkları hakkında malümat Yeril· 
mekte ve habışistanın uluslar ku 
eumu konHyine vaki olan ıon 
müracaatının eu kısa b:r zaman• 
na nazarı itibare alınması lıten· 
mektedlr. 

ROMA 18 (A, A.) - hava it 
lerl bakanlıiı mllsteıarı Eritrede 
ki hava kıtatını teftit etmek için 
yapmış olduğu seyahatten d&u
mürtür. 

CENEVRE 18 (A. A.) - ha· 
betistan ltalyanın hakeme müra
racaaat edilmeaini r•ddetmiı ol
masından dalayı uluslar kurumu 
konseyinin ltalyan • Habeş ihtili
fıııı hemen tetkik e tmesinl talep 
etmiı olduğunu bildirmi7tir. 

Harici hülasa 

lbnissuuda su kast 
H.caz Kralı İbnissuut Mekke· 

de dolaşır kan üç müsella h Ye· 
meli Zey "i üzerine hücum ederek 
onu ök ürmek istemişler< ir. Fakat 
kralın muhafızları dah.ı atik dav
ranarak süikastci:eriu üçünü;la 
cansız cesetler halinde yere ser· 
mişbrdir. 

ltalyanm d ş siyasası değişti 
İtalya, Tuna ve balkan devlet

lerine karşı, tıpkı Nransa111n si· 
yasetini takibe karar vermiştir. 

Bunun için bu sııhalarda kendi.,e 
dostluklar aramaktadır Musolini· 
nin Belgrıtda göndere.iği yeni 
İtalyan sefiri naip prens Pole 
itimatnamesinl takdim ederken 
çok yumuşık kur yaper mah:yette 
cümleler sarfetm: ştir 

FransaJa ask rlik 
F ranıızlar askerlik müddetini 

büyük münakata'ardan ve sal ce
nah mebuslarile matbuatının hü
cumlarından sonra iki seneye çı

karmı•lardır. Buna sebep olarak 
da, 1914- 1918 ae11cluindc , · o,ıan 

Yaptlac<Zk ıcraat 
AT1NA, 18 (A.A.) - Havas mu

habırind•:n: Hükômetçe takib olunan 
hattı hareketin llilluttıİ hatlarında, 8. 
Çaldaris aağ cenah temayüllerini tem 
sil eden Bay Metaksas arasrnda mü • 
tabakat hasıl olmu~ıur. Maamafih, 
ııyas:al ' .. efiyeye erışmek için c ezri 
tedbirkr alınmak lüzumunu teslim 
etmekle b«raL"r• Bay Çaldaria, hüki'i
meıin, kanun çerçevesinden Dı§arıya 
çıkmamaa.na taraftardır. General Kon 
difü de <yni fikırdedir. 

Hükumetin katiyen karar vermit 
olduğu anla§ıl.ın ıcraat ayan meclm
nin lağ•il" icrai kuvvetio takviye ve 
ordu ile de'(llirin müfsid unsurlardan 
tasfiyesinden ibauıttır. Ancak bu ıa • 
lahatın ne suretle ıcra olunacağı he • 
nüz taayyün ebnemlıtir. 

Bazı mahi>.fil, geen bazı fırkaların 
kanunu es13.sidekı tadilatı yapmak ü • 
zere lüzum göotcrdiK!eri meclisi mil
liye ha:-et kalmamaıı İçın, reyiamme 
müracaatı tavsiye etmektedirler. 

V •nüıeloa ltalyada 
RADOS, 18 ,(A.A.) - Bay Veni • 

zelos ıle kar111 ve taraftarları, Napo
liye gitmek üı:ere ı<.e:ıı. vapuruna ibn· 
mi§lerdır. Vapul', hareket etmıştir. 

Belçika frangı 

Hükumet spekülasyona 
karşı tedbirler alıyor 
Brüksel, 18 ( A.A. ) - Resmi 

gazete bugün, bir zamandanberi 
Belçika frangının maruz bulun
duğu hava oyunlarının önüne 
geçmek üzere iki iradei kraliyi 
neşrediyor. 

Ecnebi dllviz muamelatının kon· 
trolü ile mükellef bir milli kam
biyo ofisi tesis edilmiştir. Bu ofis 
devletin kefaleti altında çalııa
cektır. Bu teşkilattan maksat 
normal ticaretin muhtaç bulun
duğu kambiyo muamelatına tam 
bir serbesU temin etmekle bera
ber ihtikar •• lddihara nihayet 
vermektir. 

Döviz alım ıatımı, milli banka, 
milli kambiyo ofisi ve bu gibi 
muamelata ötedenberi afina ban· 
kalar tarafından yapılacak, fakat 
bnndan böyle bu rr.üesseseler, 
afisin kontrolü albnda İf göre
ceklerdir. 

Gaip tayyare 
Afrika müstem'.ekat va1i

sinin bindiği tayyare 
kayboldu 

PARİS 18 (A. A.) - Afrika 
müstemlekatı valisi B Rönar'i ta
şıyan tryyare. For Larr'iden ha· 
va nezaretine gönderılen bir tel 
size nazaran, Muaynın timalinde 
bu:unıııuştur. 

T ayzare telsizle vaziyetini bil 
dirmiş ve içini ekilerın kurtarıl· 
ması için seri tedbirler alınmıştır 
Tayyarede validen 1 aşka karııı 

ile beş kşi ·taba var ı unların 
içersinde V ~linin Ç d m'ntaka· 
sında devir seyah:ı '. ine : ş \ i -ak e

den ikide zabit bu:u"'ln:aktudır. 

Yolcular beraberıerinC:e yiyecek 

bulu ne'. urmaktadırlar. 

BRÜKSEL 18 (A. A.) - Re· 
nard tayya: t sini geniş orma' ılar 

içinde bulmak ümidi hala kesil· 
meıriştir. İçersin < e mühim polis 
kuvv _ti buh:nan rbir vapur Leo· 
poldvillder nehir boyuna hareket 
et~iştir. 

çocukların harp dolays:le az ol

duğu"'. u ve icabaeden askeri kadro 
yu dol:iurmadığını ileri aürmüş· 

!erdir. 
Bu son iki meselenin bugünkü 

n iishamızda o ~uyac ğınız Alman· 
yanın silahlanmas:Ie çok sıkı bir 

alakası vardır. 

Sir Con Saymen ile B. Eden önümüz .. 
deki pazar Berline gidiyorlar 

BERLIN, 18 (A.A.) - lngili:ıı olacak bulunan böyle bir itıitafın 
notası tevdi olunmuştur. evvelce tıek1if edilmiş olan ve iptı. 

LONDRA, 18 (A.A.) - lngil- edildiği takdirde hayati bir suret• 
tere'nin Almanyaya vermiş oldu- te ala.kadar diğer devletlerin mU• 
ğu notada deniliyor ıki: vaf~atını imkansız değilse bile 

"lngiltere hUkiiıneti, Alman hü· mü9kül ıkılaca:k olan bir tedbiri i-
kumetini 16 mart tarihinde kura leııi şürJnek suretile kolaylaştırmak 
ile ..Sker celbi usulünü kabul et - mümkün değildir. 
mek ve Almanya'nın sulh zama • 
nmdaki ordu mevcıudunu 36 fır -
kaya fülıi.ğ eylemek kararını pro
testo etmeğe kendini mecbur ad
deder. 

"Almanyanın hava kuvvetlerinin 
artırılacağı haberin ita.kiben böyle 
bir beyanname neşrıi yekcihet ha
reketin yeni bir misalidir ve pren· 
sİp meselesinden katın.azar Avru. 
pa' da ciddi surette endişeleri artı
racak mahiyettedir. 

Derpif edilen gayenin, Alman
ya ile diğer devletler arasında ser
bestçe müzalkere edil~ olan u
mwni bir itilafı ve Almanya'nm 
Versa'.Y muahedenamesinin beşinci 
krsmı yerine bafka şeyler ikame 

·etmesi takdirinde tesliha.ta müte • 
allik ·başka itilaflar vücuda getir
mek olduğunu ve bunun her za • 
man lngiliz hükiiınetinin siyuetİ· 
nin gayesini tefkil e~ ve bu ga· 
yenin tahail&uku için lngilt<ere'nin 
gerek Cenevrede ve gerek ba~ka 
yerierde bütün msaismi sarfetmit 
bulunduğu ve fakat müıtıelkaıbil an
lasmanm mahsulü olacaik olan ve 
V ~nıay muahedenamesinin zikri 
geçen maddelerinin yerine kaim 

lngiliz hükUmeti, hiç bir zaman 
umumi anlıatmayı teshil edecek o
lan ziyaret fırsatını terketmeğe 
mütemayil değildir. fakat, yeni 
ahval ve ,erait altında bu ziyareti 
yapmazdan evvel lngiltere hükU
meti kendisini Alman hükiiıneti • 
nin nazarı dikkatini celbetıneğe 
mecbur sayar ve bu ziyaretin ev· 
velce ·kabul edilmif olan gayelere 
- ki yıikarıda izah ve teşrih edil· 
mittir - tevfıikan vuku bulması 
aırzusunu izhar eder.,, 

LONDRA, 18 (A.A.) - Ahnall 
hükumeti lng.iliz notasına müsait 
bir cevap vermiştir ve Sir Con SaY· 
men ile B. Eden, önümüzdeki pa
zar günü Berline gideceklerdir. 

LONDRA, 18 (A.A.) - Avarrı 
Kamarasında Sir Con Saymen. 
Berlin'dclci. lngiliz sefirinden bir 

·rapor almıt olduğunu, Alman hü
kumetinin lngUiz nazırların•" 
Berlin ziyaretlerini arzu etmekle 
ve yapılacaık göriitmelerin evve~c~ 
kabul eilmit otan gayele çevresi ı· 
çinde yıapılmuım kabul eylemek· 
te bulunduğunun bildirilmiş oldu· 
ğunu fülağ eylemiftir. 

Asilerin muhakemesine başlandı 
ATINA, 18 ( A.A.) - ihtilale ilerden mürekkep ük grupun mu· 

mrkemeai başlamıştır. 

Almanya ve Uluslar kurumu . 
PARIS, 18 (A.A.)-Berlinden gelen.haberler, A~manyanın ıs= 

temekte olduğu askeri müsavatı elde .e!mı' ~m~sına. b~n".~" atık U 
luslar Kurumundaki mevkiini almak ıçın yenı bır manı g~~meme~te 
olduğunu büdiriyor. Mamnalih bu haberler resmen teeyyut etmış 
değildir. • 
Kültür bakanlığının ihtarı 
Başmuallimlerin ve müfettiş erin tah. ·, 
satından ne kadar tasarruf edilecek? 

• ••••••• 
Müfettiş ve Baımuallimler bu vaziyet 

karşısında ne düşünüyorlar? .. 
ilk tedrisat müfettişlerinin bat na göre: !Ik k~nsat mualli~ ve mu : 

mualfoolrri .ı m&k .. m tan .,..adarmın fettitl~ı": aslı maaşları 55 lıraya ~ . 
ve üç •enede bir alınan kıdemin ka~- dar y':'kse~ırse. d<., mevcud ı~k te '"". 
dırlm.ı,, 1:nc.seleşı yeni bir saf-haya gır sal mufettı~lerır •. n dorlte. uçun,'!'n a."~ 
mi§ buluwmu<Ladır. Makam tahsisat· aşı 25 lirayı ;e~ınez. 25 fıra as.ı m arcfı< 
!arının kaıdırılmaaı üzerıne, muallim- alan müfettişler 60 lir_a para 8;1ac:J<I ınii· 
)er top),. " "\r · 1< bazı dileklerde bulun- &t<giin 15 • 20 senedir muallimlik_ • 
muşİ'\rdı. Kültür ı>akanhğı Maarif i· fettiılik Y•?anlar vardır .ki.hala a•li""' 
darelerine bir tamim göndererek, mu • aılan 25 !ırayı ııeçmemııtir. ., 
allimlerın, bir bütçe işı mahiyetınde o- Baımualli.nleıe ı;ehncc: Bunlar:. 
lan lıu meseleye karıımalarının, me•· ikili maaşları daha azdn-. !"akam u .,_, 
!ek ciddiyetile kabili telif olmadığını retleri kalkın..:a clıı:.<. 43 !ıra .geçen 

1 
e 

ihtar etmhtir. muallimlerin adedi ekseriyet• teşl<l 10,. 
Müf • •iıltr ve baımuallimlerin ma decektir Bazı )t.Dl mekteblerde. k",~ 

kam tah~'iaatlarının kaldırılması, ilk fercilerin ma.,şı 45 hradır. A;ynı "; .. 
mektepler muhitinde umumi bir te<.ı· tebde 11.3 lira alan .. başmuallım bu bi• 

·· d ı•tır Bu mesele hakkın- nacaktıı·. ı ·:; .. ı~tı,ıım&_.._ ... : vcrıim - ? rı SU'I' uyan mı. x • k "f I d B b"r zarı> da d.in tetkikat yaptık. Oğrendiğimi- çn ".~zı e ~r var ~· unun ı ){ol 
ze göre ilk tPJrisat makam tahsisat- Ja l<oy ''~1<teple'l'ıne olacaktır. arcl' 
ları vaziyeti fÖyledJt": mekteple~~ndc 1.Ht tek mualhm :nı ~ 

T .. k' • 4 b 'lk kteb mual• Bu mualJıın,eıe batnıuall . ın u11v 1 l ur ıyeue .. h.> ı me h · · · M k nı ll 

1. . d . lstanoulda "ılk tedrisat mü makam ta sı.scı.tı veruır. a a 
ımı var 11. • 'k , k "" -1 . r · • • 

fetti i adedi 28 dir. Gene lataobulda aısat~ ka .. ı~-.:a o:; er< 1 ~ •0 • -
400 ş başmuallı.n vardır. lstanbul hu- m.etlı muallım bulunamıyacuktır. . 
"'" ı ütçcsinden, :<.8 müfcttit ~00 bat Bunlardan başka üç senede bı~" 
mualhme verı.len makam tah:usalı, se rilen kıde'Tl ... '""ı11mı da kalkıyor· 13 J ı 
nede 65 bi" liradır. Bütiın Tur kıy ede, nildiği Jib otomatik bir inde?' clef e 
ilk ıedrisat müfeıtişlerinin ve başmu· dlr. Uç sene mu>aftakıyelle hızın•1.,r. allın1lerin aldık.lu.rı makam tahsısatı den muallimll.ı .Kıdem zammı alır ' 
tnecmuJ, ltir yılda (.:00 .. "/'!O bin .~irayı Yeni vnzjyette, muall mler kıdeıJI L 
geçememektedir. ilk tedrı~al muf~t · mak için, o ,;ıı.,, et lı.adros~nd";.,.,. 
tişlerine ve ba§o• · :allımlerıne verılen derece yi;ksek kıdeına aahıbı bır .,el• 
makam tahsisatlar: 1702 numaralı ka !imin oradan ayrılmasını veya fıJI• 
nunla verilmeh.· .. ·ır. Kend\l~;..J.- le • tını bekliyece-klir. Bu da, mual d,~1i 
mas etti ;i'imiz, muhtelıf vil ~vetlere ilerleme sah..ı.iıDa kapatacak, ~~ilk 1tt 
mensup ilk tedrisat , . ~üfetıişlcr ve yeise sürülı. .. "iyP.cektır . . Ha~buk~ 11 ırıe 
, .• ı."'·ırnallımlor .ıkirlerını ,oyle ı- risat muallım.<.rı, bulun ınkıla~ .,., 
ı :;h et;,,ektedirler: . lelerin<le, yeni lıarl, yem dil ı~ıer•ye 

- Mui~.ıi;:ere ve başmuallımlere en fazla çah,n.ıt unsurlardır. BU)\{• 
"P-rile11 .nakam tahsısatı 10 .. 30 lıra ni va · iyettc :;:rçok ıyı unsurlarİ eı-
arasmdadır. ilu paraya mukabil ken- ariften çekiİmek vazıyeti nde kb~t• 
dilerine .erilı .. ş bırçok işler vardır. larJır. Bugün bile An~dol~~": k uıe 
Mesela bir müfettiş, mıntakasında as· Halkevlerinin ana faalıyetını 11 • 1 
.,.ari 70 muallim vardır. lstanbulda bu risat ın.ı~ll:mıeri v<. müfettişler' 
.:ıikd ,"\ r :· ı ! ı a. · U bulur. 200 mua lli- kil eder.u __,-
min leftişini iiz,ııne alan mrifcttiş te ----o-
vardır. müfettişlerin a~li maatlan çok 
azdır. Makam t ... hsisatları kalkı nca ay 
d;ı lf• ljrit ma t, ~ ala n birçok nu.ifettiş
ler olac o.\...lır. i'\1üfettış.in b :rç.ok mas -
rafı var · ~P-. \.f · ıl" ıl,e h!r i l.nı :· ·:.,, -
lüğü gösterebilmek için bir çok kitab • 
h'r alcnı k meçlı..ı: yetıncıed .lr. ~u -.. .. ---

Acıkh bir ölüDl 
ANKARA, l ' 

lecı i y cl~ı· f. n 
laz P.ey bu ak ıı ı ~ 

lefon la) 
•ıun1 ınüdür 



~•k bir çatlak 
tııda gazet.: okuyamadım. 
tatil bende bile bir acıkma 
andırıyor. Sırası gelince: 
lııım, gazetelerde de bir 
A:i; diyoruz. Ama o bir şey 

':ı gazet'eleri ç1kmadığ1 
ne de arıyoruz ... 
bu hızla diln çrkan akşam 
!tinden biri elime geçince 
le. kemiği yalar gibi me -

ne kadar okudum. Ve bu 
1ıtııirden yazılmılj ve ser -
ı "Hile ile zeka karljı kar
diye manşet konmulj 
lup gözüme ilişti. Bu mek
~:r şehri telefonundan 
lıyor ve şirketin evvelce 
Utııum.1 görüşme köşkleri-
1tııağa karar verdiği yazı -
.. Okumağa devam ettim 
"J~Jc/erin neden kaldırılmak 
/ini anladım. Efend'im; o
ltııkım kimseler mükale -
eı; olarak telefon makine-
1lacak belj kuruljluk yeri -
~ııy rayında yassı/tıp kut-
iilttükten sonra nikel yir

Cl~klar atıyorlarmış. Tabi.1 
fırketi mutazarrır etmiş. 
1 ,ki, şirketin umumi tele
ııelerinin para kumbara
~O kilo nikel para çıkmış ... 

1
.1/ik 4 gram olduğuna gö
ııı kişi bu işi yapmış de -
•ııi açıkça Jıa/k dilinde a
'nilen tarzda gürü~iilmüj 

1~ıı şirketinin - eğer veri
Uıııat doğru ise - 25 bin 
Çalınmış. 
~dise bir gazeteye tuhaflık 
ebilir. Kari bunu okur ve 
iri - güler. Lakin bunun 
ıııanası h.~fif bir suiisti-

11 e para miktarının azlı -
<iyade genişliği bizi t'asa
ecek ahlak yönünden bir 

1
• Maatteessüf bizde böyla 
lııklar var: Tramvaylara 
•biletçinin görmemesin -
a görememesinden istifa

& biletsiz geçip gidenler o
Unlar küçük birer soysur;-
1celeridir. Büyür mü, bü -
l)ıj? Oııu kestiremem ama, 

k ahlak telakkilerini biraz 
.tırrr. E, bu da iyi bir şey 
1
• insanlar her şeyden ev
ı-e haksrz/rk nedir bunu 

e (medeni) olurlar. Doğ -
lzmir telefon şırketinin 

: köşklerindeki k..ımbara-
0 kilo geçme:. para çrkma
diişündürdü. Bilmiyoruro 
1111 da düşündürdü mü? .. 

• • • 
ç zamandır gazetelerin 

e haberleri arasında ısrar 
eıı bir şey val'dı: 
•rataj bitmiş plakaj baş -

ıııış,, 
~e çoğumuz gibi türkçeyi 
1•ıııyordum; bu iki keli -
~e demek isı'ediğini anla -
1"akat bunun manasını aıı
.iiriinen okuyuculardan bi
a }'azdığı bir mektupta di-

! Numarataj, pliikaj .... Bi-
1~e kelime. Ve nihayet ne 
<ııun numara ve plaka koy
ek olacak ... Lakin gönül 

li; bu numarataj ve pliikaj
tl •belediye "kaldırımaj,, 
'1sc, daha doğrusu başlasa 

ataj ve pliikajdan istifa
isteyenler doğru dürüst 

l>iirüyebilseler ... ,. 
1lrtup haksız ... Artrk Is -
~lırine de kaldırımsız de
'1dırımlı şehir nereye di -
'Dünyada ne de güç beğe
'tıl;ır var değil mi? ... 

B. FELEK 
"--o-----
16 Mart 
hl olduğu gibi bu 
d, ihtifal yapıldı 
1'1 olduiu gibi, bu yıl da bay

duf eden ı 6 Martta Eyüpte 
Ilı tllnıanların mezarı bat~.n -
~l it11aliniA fecı yıldo -

1 ~o.aebetile ihtifal yapıldı. 
t •o.at 15 de htanbul miiftü

,1~.dutu dua ile batlandL Tek
ııp kuran okundu. Bundan 
r na.mma umumi meclis üye 

llo.y l.:emaleddin Fazıl bir nu 
1 '•~k büyük tehitlerin hatıra 
Or.u \ai<ıben Halk vı uyele· 
'l Mılnır Müeyyed Bekman 
t tunünün duyumu) adlı bir 
~. Bund•n ıonra yuk..,k tah· 
'•11d n Bay Rukn ddın bir 
l 1 

ı bittıktc-n ıonra muzika 
., çaldı. Bir ukeri müf • 
ıt 'kum.andaıında havaya 

derek tehitleri ıdamladı. 
iehrimızde bulunan bir 

•I r, yukıek tahıil ıençliji, 
uplan ve dığer pek çok 

tırak etmıı1erd-ı. En son O• 

t- •Un.de bulunan asL.eri müf 
t piıJ~, .geçJl re mi 
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EKONOMl 

Afyon 
Anlaşması 

lranh murahhaılara son 
teklif yarın bildirilecek 
lranlı a;yon murahhaslarına yapı -

lacak aon t~ıdif hakkında Ekonomi 
B&kanlığından alakadarlara emir gel 
mittir. Maliim olduğu Üzere ıehrimız
da yapılan görüımelerde tam ve esas
lı hir ud . e)e • arılmanıı§, murahha• 
ların T .. hrana dönerek lran afyon in
hisarı iJııresile tekrar temaata bulun
maları kararlaımııtır. Bakanlığın gön 
rler~iği teklifte, lranlı murahhaslara 
yarın b iıdırılmesi muhtemeldir. Iran 
inh1sıu ~ mümet.ailleri cumartesi günü 
meır.leke lt'rİnc ..;öneceklerdir. 

Yumurt~ nak.iyesi 
Şıu-k demiı yolları kumpanyasının 

yumurta naklıyatı için tenzilatlı bir 
tar ft lıazırladı;l"nı yazmııtık. Bugün 
kü ücretleri l!ncak yüzde 30 indiren 
bu yeni tarife Nafia Bakanlığınca tas 
dik .,dilmiı ve tatbikına baılanmııtır. 

STANDARDIZE MALLAR - E
konomi ll.akanlığındaki stanc!ardizas • 
yon §Ullesinin hazırlıkları üzerine önü 
müzdeki ~~ne b.r kısım ihraç malları
mız daha ıtandardize olarak çıkarı -
lacaktır. Bu suretle çıkarılan malla -
rımız d eğer fiyatla alıcı bulmaktadır. 

ODA IEKAUT SANDIGI -Tica
ret od.ıs.uda bir Tekaüt sandığı kur· 
mak için : apıiıı.n tetkikat bitirilmiı
lir. Avrupada ticaret odaları sandık
larının ni~amnameleri gözden geçirİ· 
!erek b;. proje hazırlanmııtır. 

MüZE MUDURLUGU - Şehrimiz 
deki ticaret ve sanayi müzesi müdür
lüğüne, Ekonomi Bakanlığı evrak ge
nel müdür:; Bay Sadi tayin edilmiı
tir. 
~----~-O·~------
H AL KEV l N DE 

Daha geniş 
Bir program 

---<>--

Beyoğlu Halkevi çalışma 
va11talarını genişletiyor 

23 ~ubatta açıımış olan Beyoğlu 
Halkevi ı;c...ıiş mikyaeta çalışmak için 
l>ir progra•r hıızırlamııtır. f>u prog ·
rama &occ, evvelce lstanbul Halkevi 
tarafından ile_, ::>&hında eski liır isti -
yan Gençler Cemiyeti binasında açıl· 
mıt olan ıufıe lıi.milen Beyoğlu Hal • 
kovine devredılccektir. htanhul Halke • 
vi jJc Beyoğlu rlalkevi id are heyetin
den ~e ·;İ•!:ti ş olan azalar bu binanın 
devir ve teslimi ile meuıul olmakta -
dn lar . 

Bu binada evvelce l stanbul Haıke • 
vi ıpor ıubesi çahııordu. Eıaıen bi
na;da apor · çın kiltı 111ikdarda malze
me ile ıa1.o_n ve banyo, dut yerleri bu
lunduğunJan Halkevi spor fubesi aza 
lan bunlardan pek çok istifade etmek 
te itli. 

Beyoğhı Halkevi de bu spor leva· 
zımından ıstifade için spor §ubeaine e 
hemmiyet verecek, ayrıca temsile de 
mühim bir )'eı· ayıracakbr. Beyoğlu 
Halke,·inin bülün komiteleri teşek -
kUI ct .,..i:ıtir. Ancak aza mikdarı he -
nüz çok fazla olmadığından bütün ko -
mitlerde üçer ldtilik idare heyet; bulun
maktadır. 

J;Su konı telerın rei~IP.ri de ayrıca 
idare meı ko.1.1 heyetinı teıkil etmek • 
tedir. Halkevi reisi avukat Bay Ha -
§İm Refet; yeni binaya naklettikten 
sonra haftada bir konferans yr ,. ,._, ~ il 
\'Crrtıek Üzere bir program ha.zırla • 
mıştır. 

Beyoğlu Halkevindne lstanbul.por 
ıubesi ayrılınca lstanbul merkezinde 
sporcular ıçın ayrı bir salon hazırla
nacaktır. Esasen tehir bütçesine Islan 
bul Halt.evi merkez bınasına ili.ve o
larak pılac.ıl< salon içın tahsisat ta 
konmu~tur. Bu tahaı&at Şehir Meclisin 
de k~bul edilir edilmez derhal inta
ala batlanacaktır. 

Eıaser. ht•nbul Halkevi bu ıalon 
için bir de pliın nazırlamıtlır. Bu pli
na ı;öre Halkt:vinin yanındaki arsa aa 
tın alınacak ve alt kat salonu sporcu
lara tahaiı edılecektir. 

U::t kat ıalon'": :la umumi konfe -
ranı salonu o1d.cakhr. 

Hall<evinin birkaç yüz kiJiyi bir· 
den toplayabilecek salonu olmadığı i
çin bu ıalon lttanbul Halkevinin bü • 
.-ülr bir ihtiyacını temin etmit olacak
tır 

Parasız muhesebıı kurslar 
lscanuul Halkevi Ba,ka'llığından: 
Caialoğlundaki evimizde 1 Niaan 

1 !.'3:.> ~dr, ı.ınu~tı ıtıbaren lhunasebe ve 
ınuha"İp) -t.e bilınmesi zaruri heaap 
kursu aç • .. cakl•t. 

ı - DersJcr paraı12dır. 

2 - o.-.. ıere girebilmek için en az 
ilk m.-kıc..b : bıtirmit olmak ıarttır. 

3 - Birin~, kursun müddeti üç ay· 
dır. Kunu ikmal edenler ikinci kur • 
aun der•l~rine devam edebilirl~r. 

4 - DeJs)er cumartesi ve Salı gün
leri Aal lb den 19 a kadar bir saat
tir. 

5 - H:rioıri ardınca Üç derse ge]
miyen lıu 1 r.bclUn ka}dı ıilınir. 

6 - Muhaıf"be kurslarını muvafra • 
kıvı•t t;; o ı .... .. .. .... ..... .... . . u.ı •c~hi..ı. ve 
rır. 

7 - V esik .. alabilmek ıçın derslerin 
Üçte ıl~ . Jır.de buluruna.k la:.c.ımdır. 

8 - l.Jenlere yazılmak ısteye .. le-

Ayasofya çöküyor mu? 

ön yöndeki temellerin gün 
geçtikçe çöktüğü görüldü 

Topraklar altından 300 yıl önce yapıldığı 
anlatılan bir şadırvan da meydana çıkarıldı 

Alnı · , a _. ar · atıka enstitüsü tara -
fından A;• ... ofya avlısnda yapılmakta 
olan barriyallan muhim neticeler el
de edilmiı t.ı. Şımdıye kadar bu haf
riyat içın bin küsur lira sarfedilmiştir. 
Fakat lal-aiaat bittiği içın hafriyata 
devam edııemiyecektir. Elyevm Aya -
•ofyanın !jogukçeıme cepheaindeki 
kapısınıı. .;nu iiazılmaktadır, Burada 
355 ı• · nc ev• el O&manlılar tarafından 
yapılmı~ bır çe§IDe bulunmu§lur, Aya 
sofy3r.tn allınd'lki aahrmçlardan su a 
lan hu '.l"t.1 .. n~ dört kemerH ve her ke
merde ik< musluklu bh· ıadırvan ha
lind~di.t, ~ mriıkı Ayasofya zeminin • 
cl~n 3 metre a~ağ1dadır, Bütün yenili
ğini ve güzellijfini muhafaza etmek • 
tedir, Bu çe§me eski Ayaaofyanın ze-
n .. ir.i bı.ılunduktan sonra bu zeminin 
devamı aranırken meydana çıkmrıbr, 
Y npılan tetkikatta çe§Dlenin bundan 
80 - 90 ıcne evvel gömüldüğü anlatıl- ı 
mı ıtır, 

Hafriyati idare eden Alman asarı 
atika mütt>hassıslanna göre bu çeı -
menin r.ömülüıünde iki aebeb vardrr: 
Biri Ayasofyanm Sultanahrned cephe 
Jindeki ıadırvanla diier mualuklar bi 
18.i,aı·a yapılmıı, artık müslümanlarm 
abdeat alması ıçin bu musluklara ihti
YllÇ kalmamııtır, Diğer ve en mühim
mi Avasof) anın Soğukçeıme cihetinın 
temellerinin •eneler geçtıkçe basmak
la olmasıdır, MütehaS111lara göre bu 
basma çeıme yapıldıktan sonra batla 
mıştır , ... f..ınanın ezmininden itibaren 
ön tar;ıf• 3 metre derinliğinde botal
tılınca ye bu derinlik musluk ve yalak 
aeviyeai olmak Üzere be§ metreye i -
nince ten.tllerin istınad kuvveti azal
'111§, bu yüzden temeller yavaf yava§ 
çökmt) • baılamııtır. Bunun için çeı
melerin gömülmesi ve zeminin bugün

kü toprak seviye•ine çıkartılma&ı za· 
ı·'l.i•eti had olmu§tur. Bu basma ve 
çökme h.'ıla devam etmektedir. Fakat 
tehlikeli oır 11ald<. değildir ve çok az, 
çok yavaıtır. 

Zaten bu tehlikeden dolayı pek 
munta7a n bir halde bulunan bu çeı· 
menin olduğu gibi meydana çıkarıl -
masından vazgeçilmııtir. Çeıme epey 
c~ meyd.ına çıkan)mca fotğrafları a-

hnacak 'e aonra tekrar gömülecek -
tir. 

Şimı..liye kadar yapılan hafriyatta 
çıkarıial' coerler arasında çok kıy -
m~ıli paıçalar vardır. Hele bir oyma. 
aütun bo~lığı vardır ki değerine paha 
b:~;lememektedir. Bulunan parçalar 
avlıda duımaktadır. Bunlann monte 
·dilmeainaen aarfınazar edilmiştir. 
Çünkü hem paıçalar eksiktir. Hem de 
hafriyatı idare edenlerin tahsisatı bit
mİflir. 

EL!eki bu parçalara göı e eski Aya 
ıofyanm J..apı•ının ıekli tesbit edile
cek ve res.ni yapılacaktır. ileride bu 
pArç~ların monte edilmesi de müm -
kündi\r. Bu takdirde eksikleri etlerine 
göre ya alçı ve3a çiınento ile yapıla· 
caktır. 

Bu hafriyatla Bizans imperatorlu
ğunuD. aizli kalmıı) hazinelerinin aran 
dığı ve bu lııızinelere giden bir yolun 
1-ulunduğu, fakat henüz bu yolun içi· 
ne kim;,Enın girmediği hakkındaki §& 

yiPlar yalmz yalan değil, ayni zaman 
da gülun;tüı. Hafriyat yerinde eakl 
l :r •u yolundan baıka bir ıey bulun • 
mamııtıı. Bu sq yolunun içinden de 
O .ırphane su yolunun geçtiği o za -
man ga~etemizde yazılmıtşır. Ayasof
ya hafri).abnda timdiye kadar bulu • 
nanlar bizans eserleridir ve büyük 
parçalardır. Bunun haricinde Oıman
lılara aid bıı ~ömlek, (lbrahim 1268) 
yazılı bir mühür, Abdülmecid devrine 
aid bir mangır, kırık pipolar, çanak
lar ve ~ömleıı.lertlir kı bunların da hiç 
bir m~dJı luymeti yoktur. 

Denizcil.iğim iz yükseliyor 
Vapurculuğumuz kendisinden bek

lediğimiz inkişafı gösteriyor 

''Aksu,, kendi adını alırken 
Vapurculuk Şirketinin yeni al

dığı gemilerden Aksu vapuru ge
lece!k haftadan i
tibaren Karade -
niz hattında iş -
!emeğe başlıya -
caktır. Bu mü - ı 

11 nasebetle evvelki 
akşam Aksu va
purunda bir zi -
yafet verilmiş -
ir. Ziyafette , 
<:.konomi Baka -
umız Bay Celal 
:ayar, Tayyare 

Bay Fuat Cemiyeti Reisi 
ve Rize saylavı 

Bay Fuat, Deniz Müsteşarı Bay 
Sadullaıh Güney, şehrimizde 'bulu
nan saylavlar ve 
deniz müessese · 
!eri erkanı ha -
zır bulun.muşlar -
dır. Baştan ba -
şa donatılan Ak -
su vapuru, bütün 
davetliler tara · 
fından gezilmiş 
bilhassa sonra 
dan iliive edilen 
lüks ve mev'ki ka 
maraları çok be 
ğenilmiştir. Bay Sadul/ah 

Ziyafet sırasın-
da Vapurculuk Şirketinin umumi 
müdürü Bay Mustafa bir nutuk 

Serseri torpil denizden 
çıkarıldı 

ilk ÖM.e Sakarya nehrı ağzında gÖ· 
rülen ı~r.-eı i bir torpil evvelki gün Şı· 
le Onlc.rit"de ta.hlisıye vuıtaları tara· 
fından o'-r .. i.den çıkarılmı4 ve 1imanı
r.ııza gel.-} i!n1İflİı.. Yapılan muayene 

torpilin JA.Un .ıamandanberi denizde 

kaldığını goılt:rmiıtir . 

,;" .:.;, mart 1935 tarihine kadar latan • 
bltl \C d~)l..Jlu l••• •"- ' ''r' \' t:Vı.gcn 
Ji!.lcrinu adlarını y•zdıt1.nalarJ temen 
n~ o.unur, 

söyliyerek Bay Celal Bayar'a te
şekkürde bulunm· e demiştir k;i: 

"-içinde top 
/andığımız b 
Türk gemısıı 

buna benzer da 
lıa ikisini bir y 
içinde alabilecc 
bir varlık gösteı 
memi.t, guek L 
konomi Bakaıı. 
mızın, gerek dı 
ğer büyüklerim. 
zin yardımla.ti 
ve korumaları 
olmuştur. Arka ~ay Musta ... 
daşımız Deniz -
yolları idaresile elele ve yan yana 
yürümekliğimiz; ileri, geri kalmı
yarak müsavi adımlar atmağa ka
vuşmamız bizi daha verimli çalış
mağa, çok kıymetli güveninizi art
t!ıracak işler başarmağa sevkede -
cektir.,, 

Ekonomi Bakanrmız Bay Celal 
Bayar, Bay Mustafanın sözlerine 
ikarşıldt olarak çok alkışlanan şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Ben bu güz.:/ geminin diğer 
telt:. rüatı müstesna olmak üzere 
bana ıJum olan yerlerini gezdim. 
Ve bugü.1ün ihtiyaçlarına cevap 
verdiğini gvrdüm. Medeni işleri -
mizle, denizcilikteki terakkiyi tev'
em tutuyoruz. Şirketin kısa bir za
manda inkişaf eden bu muvafla -
kıyeti devam edecektir. Mütleşeb
bislerine daha fazla muvaffakıyet
ler temenni ederek kendilerini teb 
rik eder ve bu sevince iştirake bü
tün arkadaşlarımı davet ederim.,, 

Ziyafet, saat 22 ye katlar ayni 
samimi hava içerisinde devam et
miştir . 

Ekonomi Bakanımız 

bu akşam gidiyor 
Bayramı geçirmek üzere şehri -

mize gelen Ekonomi Ba~anımız 
Bay Celal Bayar'ın bu akşam An
karaya dönmesi muhtemeldir. 

llELEDIY 1'01' 

Son yıllarda 
Y aoılan binalar -
Belediye istatistiklerinde 

ne rakkamlar var ? 
Leledıye iıtatistik ıuebsi aon ae -

nelf'r için<le htanbulda yapılan bina
lar h.~kkında bir iıtatislik hazırlamı§ 
tır. Buna ı;ore; 1927 senesinde yapı
lan numaı olaJda hlanbulda mevcut 
binaların a>yıaı 135444 tür. Bunun 
89762. si c" 1411 apartıman, 35082 
dükkan"~ magaıa, 9159 muhtelif bi
nadır. 

Bu, nuınerotajdan sonra yapılan 
binalar: 192.8 •eneainde 691, 1929 da 
695, 193Cı da 825, 1931 de 1289, 1932 
de 1413, :933 de 1179, 1934 de ı225. 

Su rakamlara göre 927 yılından 
sonra ge~~n yeii yıl içinde lstanbulda 
7377 bina kurulmuıtur. Eskilerle bir
likte 934 aeneıi sonunda lstanbulda 
mevcut bm.ı:ann sa} ısı 142820 yi bul 
muıtur. 

Perakende kok fiatları 
Mahallelerde perakende kok kö -

mürü ıatanlar, fiyatların tesbitini be
lediyeden İstemiılerdi. Yerli koklar 
ıı.uamele vergisi dahil olduğu halde 
depnda tc.:un §&rtile toptan 16,50, 
ı>e?akuı<İe lt>,50 lira olarak te•bit e • 
dilr.ıi,tir. 

Mahalle aralarındaki perakende -
ciler yerli kokları 19, Alman kokunu 
24 liradan satabileceklerdir. Bu fiyat 
lara e•e kadar nakliye ve boıaltma 
ücreti cahil değildir. 

Adanın suyu 
Bf'lediye adaların ıu ihtiyacını le· 

min etmek ıçin li.zımgelen evsafı haiz 
bir su vapuru almağa karar vermiı
tir. Delediye evvelce de lngiltereden 
bir vapur almağı düıürunüı, fakat 
kırk net bin lira iıtendiği için bu pa
r" pahalı görülmÜ§IÜ. Belediye da -
ha zi}•ade ıkı vapur almak istiyordu. 
Fakat elindeki para kafi gelmedıği 
ve bu ya<. .Ja adaların ıuauz kalma· 
mas1 i~tcadı(:ı ıçin bir vapur alınacak 
t1r . Vaı:;~ ·run getıreceği su ile fimdiki 
mevcut ..!cp? ve ıleride yapılac.ak de· 
polar <'oH-.ruiac.akbr. 

Umumi mecliste bUtçıı 
mUzakere'.eri 

lstanl>ul umumi meclisi bugün öğ
led-en ..,,... a toplanarak, bütçe müza· 
k:.:-relcrint. ~evaıu edecektir. Meclisin 
bugün'ı:u t<>.t>lar.mas.na, yedekten asli 
a7alığli ,g~~~n zevat ta ittirak edecek 
tir. 
------0-------

ŞlRKETLERDE 

Yolcu, navlun --Yeni tarifeyi yapacak 
komisyon yarın toplanıyor 

Yolcu ve navlun Ucretleri tarifesi
ni tes.bit edecek olan komiayon yarın 
Deniz Ticareti müdürlüğünde ilk top
lantısını yapacaktır. Toplantıda De -
ni~ miUte:Hı i>ay Sadullah Goney re 
iıiik eJecektir. Oğrendiğimize ıöre, 
vap- ır4.:uluk tirketi yaptığı yeni bir 
müracaatla ber.ı hatlar ıçın navlun ve 
yolcıı i. · J et]erinin arttırılmaıını İste • 
miştir. Komisyon, bu istek Üzerinde 
tetkikata giriıecektir. Ayni zamanda 
yolcu ücretlerinae b.r mikdar tenzilat 
yapıl:na" d" dütünülmektedir. 

Tuna ~ostası 
Tun" yolile orta AVTUpaya nakli -

yat yapın3.k Ü.z:ıe vapur •eferlcri ih
daa edildiğini yazmııtık. ilk Tuna pos 
taa.ı, bugün limanımızdan hareket e • 
decektir. _J 

Şirketlerin toplantıları 
Ticart.t kanununa göre, ıirketler, 

genel .oplantılarını bu ay içinde yapa 
cakları!ır. °'ehrimizde mevcut tirket
ler genel toı;;:ıutı günlermi le•bit et
mi§lerdir. Bunlardan Elektrik tirketi, 
Havagazı ıirketı ayın 26 sında, Tele
fon ıirketi 31 mde, Halıç vapurlan, 
Şirkeli haY.riye 2.8 inde, Tünel 27 •İn
de, lıta::ınul kasaplar ıirketi 25 inde 
Uaküciar - KaJıköy halk tramvayları 
~irketi 31 iode, Vapurcuhık ıirketi 28 
inde genel toplantılarını yapac:ılrlar • 
•lir. 
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Şir. Ha1ri1e 16 Şark a. ecza 

ÇEK FIYATLARI 
Franaız F. 12,04,50 Prai 
Londra 600 Belpat 
Milino 9,54,10 Mosko•• 
Nüyork 79i87,60 Berlin 
Cene11re 2,44,80 Madrit. 
Atina 83.96 Budapetl• 
BrUkael 3,40,67 Vart"'"'• 
Amsterdam 1,17.25 DUia•• 
Sofya 6J,9~ Viya!'la 

19 
34,93,67 
J0,91,75 
1,97,34 
5.61,1~ 
4.4b;ıtı 
4,21 93 

78,71,25 
·~-13 

l 

As~er.iK hizmetı 
Mümtaz FAlK 

Yirminci asırda her şey gibi 
harp te makine/eşti. Harp sana
yiinin ilerlemesi, yeni teknikler. 
yeni bilgiler, insanlarrn adet iti • 
barile harpte oymyabileceklcrI 
rolü haddi asgariye indirmek ı;a
yesini güdüyordu. 

"lst'ihsal., sahasında yani eko
nomik vadide makineleşen sana
yi, insanların elemeğini nasıl a -
zalttıysa, "ifna,, sahasında da ye
ni aletler, makineler, ve bilhassa 
tayyareler, askerlerin eski harp
lerde adetçe oynadıkları rolü a
zaltır gibi görünüyordu. Çünkü 
iki kişilik bir tayyare, bazan bin
lerce kişilik askerin yapabileceği 
işten daha iyisini, daha doğrusu 
daha fenasını, başarabiliyordu. 
Vakıa harp levazımı, tayyareler, 
tanklar, makineli tüfekler, zehirli 
gaz bombaları vesaire devletlerin 
bütçelerinde mühim bir yer i§gal 
ediyordu; fakat bunun diğer taraf. 
tan başka bir iyiliği vardı Bütün 
mihaniki vesait bir defa t!emin e
dilince artık fazla masraf ihtiya
rına hacet kalmıyordu. Çünkü 
bunlara asker gibi bakmak, yiye
coğini, içeceğini, levazrmını, teç
hizatını düşünmek icap etmiyor
du. insandan yapılan tasarrufu, 
makineye yatırılmakla daha bü -
yük bir kuvvet elde etmek kabildi. 

llk bakışta cazip gibi görünen 
bu nazariye iiliyat sahasında ka
bili tatbik görülmedi. 

Devletler her cihett'en kuvvetli 
olmayı daha basiretli telakki etti
ler. Harp sanayiinin yanında adet 
itibrile de çok kuvvetli ordular 
meydana geldi. Cansız vesaitin 
temin edeceği faydaları, canlı ve
saiti murabbaa ve hatta mikaba re
/ediyordu. 

Bununla beraber asıl endişe si
lahlanmadan doğuyordu. Büyük 
devletler, asıl gözlerini harp ve
saitinin üstüne dikmişlerdi. Onun 
için asker mikı1arım tahdit edecek 
konferanslardan, müzakerelerden 
ziyade harp vesaitini tahdit ede
cek müzakereler ve konferanslar 
açıldı. Diplomatlar, uzun uzun 
konuştular. Tatlı tatlı söyleştiler. 
Ve her defasında bütün bu müza
kereler nihayet siyasi bir geveze
lik hududundan ileri geçemedi. 

Fazla söze ne hacet, bütün bu 
konferansların ümit kesici netice
lerini hep görmedik mi? Şimdi ise, 
silahlanmanın yarımda bir de as -
lceri kuvvetlenme siyaseti hakim 
olmağa başladı. Her devlet ordula
rın miktarım arttırmak, ve adetçe 
laik olmak endişesini güdüyor. 
Birçok devletlerin gizlice tatbik 
ettikleri bu usulü, Fransa açığa 
vurdu. Ve nihayet Fransız Mec -
/isi askerlik müddetini iki s~neye 
çıkardı. Bundan maksat şudur: 
Fransada her sene bir sınıf as -
kere alınırsa, 240 bin kişi silah al
tında bulundurulmuş demektir. 
Halbuki umumi harbın devam et
tiği müddetçe doğum yarı ya
rıya azalmı;tt'ır. Harbın çocukları 

' ise bugün askerlik çağına gelmi~
tir. Çünkü 1914 ten 1934 e kadar 
yirmi sene geçmiştir. O zaman 
tevellüdat yarı yarıya azldığından 
bugün her sene silah altına alınan 
askerin mevcudu 120 bine dü~e -
cektir. Halbuki askerlik iki sene 
olursa, h •. •r sene iki sınıf silah al
tında bulunacak ve mevcut gene 
her sene vasati 240 bin asker ola
caktır. 

Haddi zatında makul görünen 
bu usulün esas itibarile başka se
bepleri de olması lazımgelir. Va
ziyeti anlatalım: 

Askere çağrrma işinde başlıca 
iki siyasa güdülmektedir: 

1 - Askere kısa hizmet yapı~r
mak ve efradı mesela altı ay zar
fında terhis ederek yenisini almk, 
bu suretle talim ve terbiye görmüş 
vatandaşların miktarını arttırmak • 
(Vaktile Prusya bir muahede ile 
4Q bin askerden fazla bulundur -
mamayı kabul ettiği halde bu u
sulü takip etmiş ve sonra Fran -
sanın karşısına yüz bin kişilik 
bir ordu ile çıkmıştı.) 

2 - Askerlik müddetini lazla
Iaşnrmak, ve mesela her sene ~i~ 
sınıfı silah altına çağırarak, ıkı 
senelik hizmetle, her sene iki sınıfı 
silfıh altında bulundurmak. (Bu 
muahede/erle bağlı olmayan ve 
harpten galip çıkan devletl.:rin 
siyasası olabilir.) 

Bunlardan birincisi gizli kuv -
vetlenme, ikincisi açık kuvvetlen
medir. Fakat buna mukabil birin
cinin, yani kısa hizmetin r:ıasra.iı 
az, ikincisinin yani uzun hızmetın 
masrafı ise fazladır. J< .~l;;:t u.:un 

( Lütjcn sahifeyi cevirin) 
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r-Öz dilimizle ı! 
=-~------------------------Kısa §ÖZ er •. 

" Kendini bir sevgiye bağlama
yan insanın içi kapkaranlıktır. 

,,. Sevmeyenler, yapa yalnızdır
lctr. Gerçek ve özlü sevgiden daha 
iyi arkadaş bulunmaz. 

,,. Sevginin yaşla bağlantısı yok
tur. Seven, her yaşta sever: Genç• 
likte tapınarak, orta y.aştq_ düşü'ne
rek, kocalıkta acınarak ve acındı
rarak ..• 

,,. Sevebilmek, bir varlığı anlatır. 
Sevmeyenlerin yaşadıklarından 
kuşkular.sak yeridir. 

,,. Yeryüzünde en büyük işler, bi
rer sevgİden doğdular. 
"Kadın sevgisi, ana &>11 baba 

sevgisi, çocuk sevgisi arkadaş sev
gi.si ve bunların hepısinden üstün 
yurt sevgl6ı... Çünkü yurdunu 
seven bunların hepsini sever. Fa
kat bunları sevenlerden hepsinin 
yurtlarım sevdiklerini bilemeyiz. 

,,. "Sevmem! Sevmedim! Seve
mem!,, diyen kimseden korkmalı
dır. Çünkü, sevgiyi tatmayan, acı
mak ne olduğunu da bilmez. 

Acele yok 
• 

Kırlar canlanıyordu. Kabaran top· 
rak yeşil çayırlardan yeni bir saadet 
fıtkırıyor, kiraz ağaçları çiçeklenmek
te istical gösteriyorlardı. Kuşlar gaga-
1-arında çöp parçaları bir ayak evvel yu
valanru bitirmeğe çalışıyorlardı. 

Remzi Macideyi kalbine bash. 
Macide kendini pek o kadar müda

faa etmedi. Sadece: "Bırak, bırak,, de
di ve gözleri yarı kapalı o saniyenin 
verdiği sarhoşluğu içten tattı. 

ikisi de on altışar yaşında idiler. 
mesuttular, çünkü ıendiler ve sevişi -
yorlardı. O yaşın kanı kaynatan ham
leleri içinde, her türlü bayağı zevk ve 
arzu haricinde, ellerini ıbirbirlerine ver
mitler, bir'birlo.a-inin viicudünden geçen 
ıldtltğı tada t<fla bam başka bir ilem 
içinde ya§ıyoı f..rdı. 

Hrç kendilerini saklamağa lüzum gör 
müyorlardı. Bahçede koşuşuyorlar, 
Ranzi bir çiçekle Macidenin ensesini 
gıdıklıyor, o da bin türlü şakraklıklarla 
mukabelede bulunuyordu. 

rine aldırıt bile ehniyordu. Hi:::ısa 
genç kadın hatta bakaloryasını bile ve
rcınıiyen kocasından büsbütün soğu .. 
du. 

Yazın Bursadaki teyzesine gitti. 
Kocasına: 

- istersen, sen de gel, dedi. Fakat 
ben senin yerinde olsam, lstanbulun 
o güzel alemlerini doğrusu lhiç te bı
rakamazdım. 

Hakikaten Remzi o alemleri bırak
madı. Artık karısının da kontTOlundan 
ve iz'acından kurtulunca, hayatta yeni 
yeni başka zevkler tatmağa başladı. 
Evli olduğunu taınamile unutuyor, şa
yet hatırına gellroe: "Ne ettim de 
evlendim,, diye hayıflanıyordu. 

B.ir hafta kalmak üzere BuTsaya git
ti. Karısının kendisinden ne kadar U• 

zak olduğunu orada bir kere daha iyi 
anladı. 

On sekiz yaşında evlenmişlerdi, yir
mi yatında boşanddar. 

Eş, dost, akraba şaşıyorlardı: 
. - Nasıl oldu da boşandı bunlar ... 

Tam birbirleri için yaratılmışa benzi-

Yarın akşam S U M E R sinemasında 
Mevsimin en büyük muvaffakıyetini kazanan ve berkesin ağzında dolaşacak olan ve 1 

akademisinden PlERRE BENOİT'nın eserinden iktibas edilen 

MOS OVA GECELERİ 
Büyük, zengin ve muhteşem filminin ilk iraesi şerefine FEVKALADE GALA 
Oynıyanlar: ANNABELLA • HARRY BAUR - .PlE~E R. WİLM - GERMAINE DER 
ROD SANDOR çıgatı orkestrası - DİMİ fRIEVITCH çıgan heyeti muganniyesi . Napol 
ganni TiNO ROSSI ve çıgan muganni PO DEST A 

Gala müsameresi için yerlerinizi evvelden temin ediniz. Localar ve hususi mevkiler 
satılmış gibidir. Tel. 42851 

Bu fi"m yarın saat 11 de serbest duhu1iye kartları hamillerine ve sinema sahipleri! 
ci'er~ mah•us hu,usi bir s•ansta gösteri'ecektir. 

,---------------------------------MELEK sinemasında Yarın akşam 

Jönprömyelerin en güzeli G A R Y G R A N T 
Güzeller güzeli R O S 1 TA M O R E N O 

Ve sinemanın yeni yıldızı F R AN C ES D R AK E 
Alfred Savair'ın bir eserinden iktibas edi!en 

TELEFONCU KIZ 
Fransızca sözlü nefis ve sev"mli filminde ~füüneceklerdir. 

1 

" Sevgi, bir örümcektir ki, ak.
saçların üstüne ağını daha çabuk 

Her ikisinin de ailesi kendilerini 
serbest bırakmıştı. Çünldi mukadderat
ları evvelden tayin edilmişti. Beraber 
evleneceklerdi. Hiç bir teY bu izdiva
ca mani olamazdı. 

1 
yorlardı. 1 

Beı sene sonra Macide bir manifa- ŞIK SlNEMADA Metro liolowyn Mayer Şırketinin 1934 senesınde ya 
Büyük film ' . sarar. ~ , 

.. ,,. insan, çocukluğunda büyükle
rini sever. Y a,ı arttıkça, küçükleri 
sever. Kendini sevmeğe başlaması, 
en sonradır. 

ilk Önce kardeş ve hemşire gibi 
yaşıyorlardı. Faka! gün].,,. geçtikçe 
komıu köşkün ilci çocuğunda başka 
türlü bir kaynaşma hasıl oluyordu. 

turacı tüccarı ile evlendi, fakat mani- 1 
fatura tüccarı hiç te gustosuna göre • H ' bir filmin görmediği büyük 
bulmadığı genç kadından pek çabuk ay-
rıldı. vaffakıyetle devam eden 

ıç 

mu 

,,. Gıtrçekten ayırt edilemiyecek 
biricik yalan varsa, o da 11evgidir. 

,,. Sevgi, gülmeainl bilmiyenleri 
ağlatır, fakat ağlamasını bilenleri, 
gözyaşı döktürerek, güldürür. . 

Fakat her iloi aileyi tanıyanlar: 
-=-o;i,7 bunlar pek 'genç yahu, der

lerdi, biraz bekleseniz münasip olur. 

Ancak ondan sonradır ki bir gün A y s E L 
Remzi ile Macide karırlaşmıtlardı. iki-
si de sed>estti, ikisi de birbirlerinin 
kollarına atıldılar ve dediler l<i: 1 

"Çağlar, ne kadar değişse, içten 
seven birkaç yürek, her vakit için 
bulunur. Yeter ki anlan araması
nı bilmeli. 

Salahaddin GUNGöR. 

Prof. Dr. Kenan Tevtik 
Bir müddettenberi Avrupada teteb

büde bulunan Bay profeıllr Doktor 
Kenan Tevfik evvelki gan ıehrimiza 
dönmüştür. 

Asrın umdeai "M l L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıiı 
6 .. 

12 

Türkiy• için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
za-

Gelen evrak •eri Yerilmıe:1.- Müddeti 
ieçen nü•h•lar 10 kuruıtur.- Ga••t• Y• 
matbaaya ait iı1eı' lçJn mtlcUri,.•t• mil· 
ıacaat edilir. Gaz•tamb l1i.nların m••'u· 
1iy<111tlni lr:ahul •lm••· 

hizmetin, bir hamlede derhal faz
la bir ordu çıkarabilmesi gibi bir 
laikiyeti vardır. 

Öyleyse Fransa, durup durur -
ken, neden bu masrafa katlanıyor? 
Daha doğrusu neden silah altın -
daki askerinin de adet /tibari111 
fazlalığım arıyor? Vakıa yirmi ya
şındaki efradın bugün adetlçe da
ha az olduğu iddia ediliyor; fakat 
nihayet iş tallm ve terbiye ise, bu
na kısa hizmetle de çare bulurdu. 
O halde mesele tamamen başka -
dır. Fransa, ani tehlikeler karşı -
sında kendisini sigorta etmeğe 
uğraşıyor. Ve bunun için fazla 
bir prim vermele razı oluyor de -
mektir. 

Bu da dünya siyasa.5ımn saat 
zembereği kadar nazik olduğunu 
göstermeğe kafi gelfr sanırız. 

Mümtaz F AIK 

Milli tefrika: 132 

Bir zaman her ilci genci ayırmağı 
düş{ ·· :üler. Fakat bunun imkansız bir 
§eY ı....ci ğu neticesine vardılar. 

Ikı ""'" daha böyle geçti. Artık 
düğün bir zaruret halini alıyordu. 
Çünkü gençler izdivacın daha geciktiril-
mesine razı olmuyorlardı: '-Yoksa 
b<raber intilıar ederiz,, diyorlardı. 

Hülasa nikah kıyıldı, düğün yapıl
dı. izdivaç Remzi ile Macidenin ha
yatında bir §ey değiştirmiş olmadı. Ma
cideyi mektepten aldılar. Fakat Rem
zinin bakalOryasıru hazırlamasını mu
vafık görüyorlardı, doğrusunu da söy
lemek lazım gelirse Remzi daha ,ne bir 
k.ı-p açmış, ne bir tek satır not tut
muıtu. 

l eni ailede meseli Macidenin: 
- Remzi, haydi dersini bitir de bu 

akf'Ull Leyla hannnlara gideceğiz, dedi
ğini iıitmek le hoş bir ıey oluyordu. 

Bu bakalorya hihayesi de Remziye 
dokunuyordu. Çünkü bakalorya dersi, 
mektebi, arkadaılannı düşündükçe, i
çinde pek erken evlendiğini aöyliyen 
bir aes duyuyordu. 

Bazan gençliğini hiç tatmadığını 
düıünüyordu. Fakat hakikatte g~i
kl tatmanın rııe olduğunu iyice o da 
bilmiyordu. Dostlan yoktu. yalnız bir ar 
kadatını görünce, onun kendisinde ol
mıyan geniş bir hüniyetlen bol bol 
istifade etıtiğlni seziyot'du. Bu arkada1-
lar hazan kızları kollarına takıyorlar, 
orası oenin, burası benim lıtanbulun 
cıcığını çlkarıyorlardı. 

Remzi evlilik haysiyeti nokta11ndan 
onlarla beraber olaımyordu. Cuma gün. 
leri onlann otomdbillerle, vapurla, tram
vayla, otobüıle tertip ettikleri kır ei· 
lentiıi programlarının münakaıaımı sa
dece içini Ç<>kerek dinliyordu , 

Remzi bu bedbaht vaziyetinden ka· 
rısmı hiç te mesul addetmiyordu. Onu 
çok iyi tanıyor, onu seviyordu. Fakat 
Maddenin hayatına hiç bir yenilik ge. 
tirmediğini de lbiliyordu. 
. Zaten ne getiı-ebilft-di? Onun için ne 

bilinmek laznnsa, Remzi hepsini ele bi
liyordu. 

Maoideye gelinoe, onda da bafka 
türlü bir lıis vardı. izdivaç hayatı ona 
çocukluk oyunlarının bir nevi devamı 
gibi geliyordu. Bazan kendi kendine 
hiç te on sekiz yaşında ıbir koca, bir ai
le reisi olur mu? diye düıünüyordu. 

Evvelce de aralannda çok kavgalar 
olınuıtu. Fakat evlônılikten sonraki 
kavıralar daha hırlı idi. Macide kapıla
rı vurup çıkıyor, geç .geliyor, Remzi 
de artık arkadaılarının otomob.i:l eğlen· 
tilerine kapılmıı, karıaırua geç geliıle-

- Eğer evleneceksek, Allah rızası 
için bu sefer acele etmiyeHnı. 

SEM 

Bugünkü program 
ISTANBULı 
18: Alman<:a. ders. 18,30: Jimnastik. Bayan 

Aı:&de, 18,50: Oper•t musikisi. pli.k. 19,30: 
Haberler, 19,40: Keman ıolo .. Viyolonıel Or• 
han. 20ı Maliye bakanlığı OArnına konferanı. 
20,30: Oemircaz. 21.20: Son haberler .. bor
•alar, 21,30: Radyo orkea.traı1. 22: Bayan Se
miha ıan • radyo caz ve tanııro orkestrası. 

175 Khz. M O S KOVA, 1724 m. 
17,30: Sözler. 18,30: KızJlordu i.çin yayım.

erkestra kouıeri. 19,301 Kolkoz programı. 
Radyo İçin beıtel•r. 22: Almanca yayını. 23,0S 
fran11Zca yayım, 24,051 Felemenkç• yayım. 

Khz. L E l P Z 1 G, 3112 m. 
19,20: Pomerranya ıarla TO. danıları. 20,20: 
Dan• plik,arı. 20,lŞ: Tercümeler h.akkında 
konferan•. 21: Duyumlar. 21,15: Martin Plüd
demannın. eıerlerind•n kon•er. 21,55: Tem•il 
(Kyffhauıer.) 2Z40ı "Aktüalit<111. 23: · Son du
yumlar. 23,201 Dana muıiki•i. 

Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Pli.k, 19,2!: Sözl<111r. 19,30: Sözler, 

20ı RekJimlar, Plak 20,1Sı Duyumla•. 201301 
Uluu.I yayım. 211 Opera orkeıtratınr., lronıeri. 
23! Duyumlar. 23,15: Dan• mu•iki•i.. 

545 Klız. B U D P E Ş T E, ~ m. 
18.251 Piyan.o koo•erl. 19,lOı Derı. 19,401 

Salon orke•traır . .20.J.Sı Konferan:a, ,. 21,201 
Pliik. 22,10, Sözler. 22.38: Vaperin 41W,AL .. 
KURE 11 operaıı. 23,48: Çinı•n• orke•tratı. 
1,05: Son. duyumlar. 

904 Kba. H A M B U R G, 332. m, 
20: Koro kon•ert 20.JOı HDe Eer" adlı mu

sikili kayla ıkeçi. Ilı Duyumlar. 21,15: Ulu• 
•al yayım. Ma1"tİn PHiddemanmn Bm,Uadlarm• 
dan. Z2: ilta111. ınuıild•i. 22,40: Son duyum .. 
lar. 22,50: "Karanlıkta Bertin,. adlı ejl<111n.cetl 
Te danılr yayım. 

1031 Khz. K O N 1 G S B E R G, 332 m. 
19,25: Karııık lıconıei. 20,JSs Çocuk yayr .. 

mı. 21: Duyuınlar. 21,15: L•lpziıden nalr:il. 
22: Eğlenceli havalar ve danı muıikiıi. 22,40ı 
Berlinden nakil. 22,50: Danı ınuıikiıt 

950 Kh. B R E S I:' A U, 316 m . 
19,20: El armoniği. 19,50: Sözler. 201 Oıta" 

r-t A1manların• ıözlü •e ,arlah yayrm, 20,50: 
Kııa duyurnl•r. 21,l!ı: 21,55: Kouıer. 23: Du
yuml•r. 23,25: Kııa da.lgal•r. 23,35: Halk mu• 
ıikiıi. 

574 Kbz. STUTTGART (Müblacker) 523 m. 
18,30: Alman musiki Ü•t•dlarının eseri• • 

rinden ıarku konıer. 19: Derı V<ll!I •aİre. 19,30 
Plü. 20: "Mir iıt manc:kea ıı;hon paııiert.,, 
adlı temıi.l. 20,45: Söz.ler (Kraft durch Fren .. 
de) 21: Duyumlar, 21,15: Leipzic'den 22: Ha• 
fif mu•iki. 22,40: Berlinden. 2: Gec,. muıikiıi. 

Yarınki program 
1 S TA N B U L, 
18: Franıu:ca derı. 18,30: Bayan As&de. 18, 

IO: Operet (çarda, frilıtin) 19,30: Haberler. 
19,40: Monoloi • Halide. 2'1: Maarif bakanhiı 
••mnıa konferanı. - lıtanhul Erkek li•e•İ 
felsefe muallimi Nimetullah Oztürk. 20,30: 
Balalayka orkeıtra•ı. 21,15: Son haberler • 
Borsalar, 21,30: Radyo orkeıtra•r. 22: Radyo, 
caz ve tango orke•traıı. 

daha büyüklerine "yanılıyorsunuz, 
ben aizcin çekineceğiniz bir adam 
değilim!,. demeık veyahut muhit, 
kafasını pa.ra.mpaJ'Ça etmeden, mu
hitten uz,aklaşmak ... 

Biran böyle bir neticeye ulaştı
ğı için mantrlmıı:, kafasını, düşün
ce tarzım ba1ıalı bulmak ,ieteıcfi. Fa
kat sonra birden ve bafka bir tey 1 

M .hdii.: Nazmi ş 3 hal> dütünınede1 n ynderinden fırbladı. Y1~r- 1 
gıaını ı>mU'Z arı an attı, ir yı uı- i 

Belki Sfenksin clun1funda biT sa.- beri ~mdaın geçenler birer birer rım .süraıtile giyindi: j 
brrdan ziyade 'bir atılqa hazırhk tıeprenmifbİ ıkafa.smda. .. Ve bir is- - Beni istemiyorlar .. lstenmiyo· 
vehmolunabilir. Sultanahmetteki :ran belirdi içinde. isyan! nım! - diye söylendi - z·orla gü- ı 
Obelisklerle Karnakdaıkl, Balebek- Evet ... Genç olma.ama, sevince zelliık olmaz a,, ben de boynumu 
deki sütunlar biliriz ki devrilecek- çıdk se"meııine, içinde doğduğu top- kırıp giderim. 
leri günlere kadar dikili olarak ve rağa çok bağlı olmi\Sına, merhamet Gururu, kibri öbür türlü hareket 
devrillirlerse deweldikten sonra duyunoa ihtiyari bir eşek kadar etmesini bir türlü hazmedememif- j 
kaldırılaoakları günlere ıkıa.dar top· uysallıqma.sma eski erkeklik telak- ti. 1 
rağa uzanarak yerlerinde k'alacak- kilenne kıymet verebilmesine, vel-

1 

! s 
Filminin 

on GünlerindenJ 
istifade edin· z • 

o z Türkçe ile 
lmecemiz Bi 

G 
leden 

eçen delaki bilmecemizi doğru hal
ler arasında çektiğimiz kurada bi· 
ğiı Dam dö Siyon Fransız lisesi rincili 

taleb esinden 347 numaralı bayan Mual
tfi Üstel kazanmııtrr. ikinciliği: 

n Nakibe Topuz kazanmıılardır, 
aamıza kadar teırif ederek hediye· 

ıa LU. 
Baya 
Matb 
!erini almaları kendilerinden rica olu -
nur. 

ı 
2 
3 

' 5 
6 
7 

• !I 
H 

G eçen 
ZİR 

defaki bilmacemi
haltedilmiş şekli 

l '} ' 4 s 6 7 8 ' 101\ 

-

OKU L •ll ATAK• K 
R i E • ı A ,• K A z1

• SU 
T S •A L YA•• K IAIR 
A • ı • E • R ,A K I • T 
NIAIR ı • N • Z O RIL U 
C • ı E ı C • E .i .. N • A ı L 
Al T[• ı 1 • ı Y A Y IA • U 
l lA T • F AL AN ııııı Ş 
E ı T • H 1111 L E J< ı:: • .. . 

11 T -•ı L • E • A V • Ki 
1 R P A N S 1 - -
Yeni bilmecerr iz 

1 2 3 4 s 6 1 s ' ıo ıı 

ı 1 1 1 

2 -
1 , . , 

s 1 1 1 ! • ı 1 ı' 

' 5 
l• I 1 1 1 ı •I 1 

li • l•I ı 1• 1• 1 1
• : 

6 -
7 
8 
9 

ı • ı •ı 1 1 ı•ı 1 
l l•I 1 1 1 ı•: 

ı •ı 1 1 1 ı • ı • : l•I 

10 
• I 1 1 • I 

l• I I 1 1 

ı • ı •I 
1 •• 11 " ' 11111! , .. , .. , ---~----;.,;;;.;. ________ .. 

o 
kelim 

amanlıca kartrlıklarını yazdığımız 
elerin Ö& türkçe karıılıklarını yaza· 

... . . . 
Sa!oı:k ida.re menıuru derhal cüz

·d amnı açtı: 
- Al oanoağızmı ... Zaten ben sa

na dün kendim teklif ed·ecekti.ın. 
Paran lııalınadığını anlamı,tım. 

- T eşelkıkür ederim Tahsfr. Bey. 

. . . . . 
Bir hafta sonra bir lnebolu ote

linin penceresinden engin Karade
nİ7.e bakıyordu. Elindeki ~urahiyi 
tekerlek bir ceviz masaya bıııakan 
garson; 

- Beyi.•ı• .. - dedi - usta soru
yor, bugün gidecdc misiniz? 

- Vapur var nu? 
- Acenteye bakarsanız bir sa-

at so=a gemi limanda olacaık. 
- Hesab>mı çıkıarsmlar: 

lardır .. Bunlar bir takan tatlardır hasıl kendi kendisine kendi hüvi- Gidecekti ... Ama nereye? Nasıl? 
lci ancak bakan gözlere bir şeyler yetine, tenbelliğıine isyan ediyordu. Cebinde ancak iki üç lirası var· , Bir vapur, s.a.kin ve sessiz bir 
duyurabi.Jirler; dolu bir milyar a- Bir muhit hiç bir zaman bu de- dı. Halbuki gitmek için arzudan zi- küçük limanı birdenbibre hoplatır 
sır sürse bu duruşları; yatak içinde, rece gaddar olamazdı. ya de paraya ihtiyaç vardı. bir bayram yel'ine döndürür. 
aırtmda yorgan bir "Şeyhülbeled ., Demek ki ıçıne girip kilit- Para... Küçük ç-OCUklarmı kollarından 
gibi dizüstü duran Nazminin kımıl- lendiği hüviyeti bu muhite uy · Hatırına ilk gelen kaynak tabii sürükler gibi çdcereik yürüten ka-
damadan geçirdiği yirmi dakika muyordu. Ya bu balı!klar hasta idi Tahsin oldu. Koşarak Samanpaza- 1 dın:ar, nargilelerinıi ellerinde taşı-
kıı.dar manalı olıabilirler mi? ya kendisi... Ve mademkıi onlar rrndakıi mağazaya vardı. . 

1 
yan tiryaıkiler, bohçalı, heybeli :rol-

Şimdi dünyıanm en ırtati'k dunıtu çokluktu ve kendisi yapayalnız - Merhaba Nazmi ... Yemeğe mi . cular, burnu dolanan vapurun dü-
lçinde en dinamik bir · 1n.n beyni kendisiydi; o halde... geldin? iyi ettin.. dük sesi işi1ıilince yerden mantar 
Tıul ,pit işliyordu. O halde yapılacak iki şey vardı: - Evet Tahsin ... Fakat yemek- biter gibi rıhtımdaki büyü!k mağa-

Seloim odadan çıkınca Nazmi bir Ya gidip arkMında gölge gibi ten evvel bana yüz lira ver... zaların önüne çıkan sokaıklarda 
an se!"aem!emitti. Sonra bir yese dola,an polislere, polislerin imfr- - ( apkm ! kimbilir nerı!e, sar- -birdenbir" belirivermi,lerdir. 

~~~~...1;...,.u;,.,.;.-...ı...ı.... ..... a.ncııa...hiı:..s&ıı&~D:..i-~le~r~İ!l!!e...ııo~ntll~aLrın..5!Jllıı&-..b.i.İl'Ji.i.lı;lı:ı::i.De......L.fli:lı.i.n..na.ralaıtlll.ı.!.'~~~~~~~~~--'l'ia.z.rııı.i...ot.elirn kahvesindelci ..aa-

Holywut'un bütün studyoları Bu şaheserler şaheseri 
mek için DAR gelmiş. Yüz binlerce Figüranın iştirak 
Film Tamamen Meksikada çevrilmiştir. 

İSTİKLAL UGRUN 
(VİVA ViLLA) 

3u perşembe matinelerden itibarn 1 P E K siııema 
f:JOSN ~ SEVDALARI filmi büyük muvaffakıyetle deva 

Bu Perşembe akşamı S A R A Y sıne 
Eski Boks şampiyonu GEORGES CARPENTIER'nin zafer zaman! 
tığı ve kadınlar tarafından sevilerek geçirdiği hayatını ve aşk 
tasvir eden 

TOBOGGA 
Pek mühim ve alakabahş muazzam filmi başlıyor. 

........... ~ .. ! .................... ~ 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğün 

Algarina ve Romorkörci.ilük müstahdemini için 
veçhile yerli malından olmak üzere birer kat elbise 
ile birer çift kundura pazarlık la yaptırılacaktır. Tal 
-3-935 pazar günü saat 10 da komisyona ve şartna 
mak üzere pazar ve çarşamba günleri Müdürlüğe m' 
rı ilan olunur. . ( 1 

rak ıeklimlzin boı hanelerine yerleıriri
niz ve keıip "Milliyet Bilmece memur· 
luğuna,, göndreiniz. Bilmecemizi doiru 
halledenler arasında kura çekiyor ve ka· 
zananlara hediyeler veriyoru:t: 

Müddet: Perıemb• ıiiDil akıamına kadardır. 

SOLDAN SAGA 

1 - Mübarek olsun 9, 
2 - Valide 3, Nota 2, 
3 - Talihli 5, Hayme S, 
4 - Akur, hattı fasıl, tel, boyunda 

çakan bir illet 2. Rol yapan 5, EH. 2, 
. 6 - Çift değil 3, Bir denizimiz 3 No

ta 2, 
7 - Boynun arkası 4, Yama 2, Mı• 

sırda bir nehir 3, 
- 8 - Tevem, ayni batından 4, 

9 - Bir adet 3, Yama 2, 
10 - Erkek 2. Gömlek 6, 
11 - Köpek 2, Büyük anne 4, 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Halk 4, Çabuk 3, 

.tıe ıba:ktı. 
Uçe çeyrek vıardı. Dörde çeyrek 

kıala o da kalabalığa karı,mıt bu
lunuyordu. iki tahta masa batında 
,iki adam para alıyorlar, bilet keai
yorlardı. Epey u-zun aüren bir bek
lemeden s.onra" sağdan soldan i
tilerek bunlardan birine yaklaftı
ğı zamaın; 

- Istanbula bir birinci ~mara .. 
-dedıi-

Bhıinci ılciamara biletlerinin des
' tesi henüz bozulmamıştı... Het1kes 
güverte alıyordu. Binde bir bir yap
rağı koparıtan ikinci mevki des
tesinden de ıııncak üç yapl'aik e'k1ıik
ti. Acentenin adamı bu yağlı müş
terıiye en tatlı gülümsemesini du
daklarına konduraraık baktı: 

- E.ımredeniniz beyefendi ... 
Nüfus tezkerenizi kaydettirdiniz 
mi? 

- Kayıt dediğiniz de ne olll}"Or? 
- Komiser beye gidiniz o ya-

par ... Teıee .. masası orada. 
- Peki efendim ... 

Peki efendim. .. 
Peki, 
Ama, 
Nüfus tezkeresi nerede? 
Anıınal'a!k, taranarak '!<alabalık· 

ta:n ayrılrnca; 
- Ey v.-u.h .• - dedi -

2 - Haysiyet 4, Genitl 
3 - Lezzet 3, Noksan 
4 - Cemi edatı 3, Mah 
S - Su yolu 4, Ayı ya 
8 - Not'a 2, Seyyah 5, 

7 - Gato 51 

8 - Erkek 2, Milliyeti 
9 - Bir meyva 3, 1 s tif 

ham 2, 
10 Hafi &, 
11 - Kumaı 3, Serıem 

Dr. Hafız 

Cumadan b8.fka 

(2,30 dan 6 ya} 

Divanyolu No. 118. 
Muayenehane ve 

22398, Kıılrk telefon 

Ve itte bu eyvah, bu 
söylenmi' olanların en 
leni idi. Nüfus tezkere 
da hancıya vemıemif 
Kafasının o dağınıklığ 
radan son ııüratle uzak 
meai yüzünden tezker 
vermişt!. 

Ne yapacaktı timdi · 
para bitinceye kıadar o 
lip yatınaıktan bafkıa el 
di ki ... 

Küfür ederek, homu 
telin yolunu tuttu. 

Bir adam, sırtını du 
mrş, 'kalabalığı hir çift 
7liyle te&ik ediyordu; 
ıkatibinin yanından ç 

iki gözü kalabalığı süz 
geçmiş, gence dikilive 
yan sokaklardan birine 
ada11n derhal arkasına 
on adım ötede, dalgalı 
rıhtmıa mavona ya~ 
g~bi sol omuzunu gene• 
zuna bindirerek; 

- Bey birader .. -
nüfus tezkeresi sorınad 
yonız .•• 

- Ne dedin? 

-------



Le 

gitmeseydim! 
---·<>--+ 

Bugünkü Galatasarayla eski Galatasaray, bugünkü Fenerbah
çe ile eski Fener arasında hiç, ama hiç mi hiç bir 

münasebet kalmamıştır. 

(Ali Nacı Karacan'ın geçen haf • 
taki Galatasaray - F enerbahçe maçı 
hakkında (Top) gazetesinde çıkan 
cri/.el bir yazısını gazetemize alıyo -
TUZ.:) 

Dört sene gurbetten sonra, pa
zar günü memlekete avdet etti -
ğim zaman, lbeni ilk sevindiren 
haıber, cuma günü Fenerbalhçe ile 
Galatasaı-ay arasında senenin en 
mühim, liık şampiyonası maçının 
oynanacağı haberi oldu. Dört se
nedir Istanıbuldan ve kulüplerimi
zin beni senelerce büyüık heyecan
-ara düşüren karşılaşmalarından 
uzak lkaldığnn için, ıbirdenlbire bir 
fırsat gİ!bi ıkarşıma çıkan bu Gala
tasaray - F eneı:1bahçe oyunıunu gör
mek emel ile, diyebilirim ıki, pazar 
<:kşamın<lanberi, cumayı adeta ip
ıe çektim. Bu oyuna kafamda bi
raz fazlaca elhemmiyet vermekli
ğimin sebelbi de, geçen sene şam
piyona listesinin kuyruğuna ta -
kılmış vaziyette kalmış Galatasa
raym, bu sene sonunda, daıha ge
çen hafta Fenerıbahçeyi 4 - O gibi, 
~;Iavya takımım andırır mühim 
farkla yenmiş olması idi. ıBu far
kın benim giJbi oyunu seyretme -
_.iş bir insana verdiği ilk fikir, 

bir sene zarfında Galatasarayın 
başyukarı ve Fenedbaıhçenin <le 
başaşağı, müthiş bir sür'atle çı
kıp ınmiş olmaları icap ettiği fik
ri idi. Bu asansür yükselişi ile bu 
uçurum inişini gözlerimle görmeık 
ve dört sene içinde Balkanlarda 
5eyrettiğim bir çok ecnelbi takım 
oyunlarından sonra ıbir de şöyle 
kendi Fener'bahçe takımımla Ga
latasaray takmuınızın halini gö -
rüp eski heyecanlarımı tekrar 
iç~mde canlanmış hissetmek i -
çindir ki, dünkü maça, büyük he
vesle, adeta koşa koşa gittim. 

Stadyomun kapısına vaııdığım 
zaman saat üçe ıgeliyordu. Eğer 
ııanlarda yalan söylememiş idise
ıer, maçın üçte başl~ması icap edi
yordu. 

Halbuki saat üçe çeyrek kala 
stadyomun demir ıkapılarr !kapan
mış, kapanmış olmaları kafi 
değilmiş gVbi, arkalarına demir 
kollar takılmış ve Üzerlerine de, 
zincirler asılmıştı! 

irili ufalklı ·binlerce kadın erkeık, 
ve- içlerinde de ben, ellerimizde 
biletleri!mizle, içeri ıgirmek için 
kulüpler tarafından !halkın içeri 
girmesini idare maksadile parmak
lığın gerisine konmuş biııkaç za -
vallı lbeceriksizm keyfini bekle -
meğe moobur oluyor<luık. 

Bu zevatın biletsiz a<lam gir -
mesine mani olmak için buldukları 
sistem şu idi: 

Yirmi daktkada bir ıkapının bir 
tanesini aralık ediyorlar, o anda 
biribirini ite kaka demir kapılara 
yüklenen ıkırık elli kişiyi içeriye alı
yorlar ve sonra, musluğu, yani ka
pıyı tekrar kapıyorlardı. Eğer id
ra•ı<ten bir parça nasipleri olsa itli, 
kapının genişliği ile dışarıdalki se
yircı adedini darbederek, icat et
t~kleri sistemle kalalbalığın an -
cak bir haftada içeri girebileceği
ni anlayabilirlerdi. Fakat !bütün 
böyle vaziyetlerde olduğu gibi, 
halk, hayvan muamelesine ta!ham-
mül etmedi : Kapıyı zorladı ve 
içeri girdi! 

Bir kaç sıkı kontroldan sonra, 
balkona çıktım. Karşı taraıf !hın
cahınç dolu, balkon bile tıklım 
tıklım ... Bu manzara ıkarşısrnda, 
~sı<i büyük maçları, bizim inşa et
tiğimiz gene bu stadyomda, Fe -
netbahçe umumi katipliğim za -
manında, Slavya ile ve Galatasa
rayla yaptığımız, heyecandan in
sanı deli eden o meş'hur oyunları 
andım. Ne mutlu lbana ki, 
Istarılbula gelrşimin ilik cuması, 
işte, canım gibi sevdiğim Fener
•bahçe ile senelerce yendiğimiz 
Galatasarayın gene mühim bir 
karşılaşmasını seyre<leceıktim. 

Oyun daha !başlamadan, etrafa 
bir •göz gezdirerek aldığım inti
balar şunlar oldu: 

Dört sene için<le, stadyoma bir 
çıvı çakılmadığını ve vaziyetin bı
raktıgm gibi kaldıg ım her şey 
gösteriyordu. Kışlanın karşı pen
cerelerı, ınsanın kalbini, sonsuz bir 
boşluk hıssı ile dolduran olü goz
lerile, çirkin tesir uyandırmakta 
devam ediyordu. Karşı tarafa ku
rulmuş ve müşteri bekliyen ilan 
kalafatları üzerinde, bir satır yok
tu. Halk, gene parmaklıkların ar
kasında idi ve maçı seyredebilmek 
için biribirinin sırtına zıplamak 

YAZAN: Ali Naci Karacan 

seyircilerden ·bir çokları, aym aşi
na kimselerdi. Y almz biraz daha 
buruşmuşlar, biraz daha ihtiyar -
lamışlardı. 

Ben bu düşüncelere dalmışken, 
birdenbire Galatasaray, meşhur 
"Re! Re 1 Re!., gürültüsü arasın
da sahaya fırladı. Arkasından 
Fenerliler, halkın hala kendileri
le beraber olduğunu gösteren al -
kışları içinde, ortaya çrktrlar. 
Tammadığını bir hakemin dü

düğü ile, bana Büıkreşe gidip ge
lirken Karadenizde çektiğim müt
hiş ıfırtınaları hatırlatan bir rüz -
gar altında, saat ü,çü bilmem kaç 
geçe, oyuna başlandı. 

Fenerbahçe, düşmanı, yani rüz
garı leJhine alarak oynamakta idi. 
Uç dakika, beş dakika, on dakika, 

yirmi dakika ... Mütemadiyen taç 
.oldu ve ıbenim iizerim<le sanki da
ha oyun .başlamamış gföi bir tesir 
uyanmakta idi. 

Oyun, Galatasaray takımının 
yarı saıha,smda geçiyor, fakat Fe
nerbaıhçenin ezici, hakİlm tesiri 
gözükmüyordu. 

tık intilbarm, tesadüfi bir kala
ıbalık arasında oyun oynamak fır
satım bulmuş iki mahalle takımı
nın maçını seyrettiğim intibaı idi. 
Otuzuncu dakikadan ,sonra Mu -
zaffer, Fikret ve arkalarından Ni
yazi, üç büyük ve eşsiz fırsatı ar
ka ar.kaya •kaçırmca, maçtan ümi
dim kesildi. Bunlar, ıklas oyuncu
larının asla kaçırmıyacakları, kaç
malarına imkan bırakmıyacakları 
fırsatlardı. 

Birinci devre, böyle, manasız, 
tatsız bir oyunla, hatta seyircileri 
bile coşturmadan, sıfır sıfıra bitti. 
Diyebilirim ki, şiddetli bir rüz•gar 
altında oynanan bu oyunda, yalnız 
top değil, oyuncular da, iradeleri
ni tamamen rüzgara kaptırmış gi
ıbi idi ve topa vuranlar rüz.garı as
la hesap etmemekteydi. Bir kağıt 
ta!bakasını küçük küçük parçalara 
ayırıp ta havaya savuı:ısamz, nasıl 
rüzgarın altmda serseri, şuraya 
!buraya dağılırsa, işte iki takrmm 
ve topun ıbirinci devredeki görü
nüşü, böyle bir görünüştü. 

Alelade bir vkinci küme takımı 
halinden, !bir takım tesadüfler, 
bilhassa karşılarmdalki ta!krmların 
şayanı lhayret !beceriksizlikleri, ih
malleri, lakaydileri yüzünden bir
denbire şampiyonayı ümit edecek 
ihale gelen Galatasaraylılar, ıbi -
rinci ıhaftaymın müt'hiş rüzgarla
ırından ıkazasız, belasız kurtulun
ca, ikinci lhaftaymı galibiyetle bi
tirmeık ümidine kaıpıldrlar. Fakat 
birinci haftaymda .gayet srkışık 
bir oyun oynayarak hasmının ek
meğine yağ süren, bu suretle mü
dafaa saıhasını daraltarak Galata
saraya kalenin önünde !kesif top
lamşlar ıyapmaık imkanını veren 
Fenerbahçe, ikinci ıha{taymda rüz
gara karşı ·oynadığı için, rüzgarın 
sür'atini arttırıdığı topun peşinden 
koşmak, yayılmak ve ıbinaenaleyh 
açr,k oynamak mecburiyetinde kal
dı. Bu oyun ·sayesinde Galatasa -
raya karışı olan ~eknik :faiıkiyetini 
göstermeğe başladı ve lbir kaç de
.fa, bir kaç <lefa değil, lbeş on defa, 
Galatasaray !kalesinin önünde has
mını rüya görmüşe çevirtebileceık 
fırsatlar ya!kaladı. Yakaladı ama, 
oyuncunun ruihunda yenmenin ne 
demek <:>lduğu şuurlu •Olmadıkça 
hasıl olacak neticeler .geciıkmedi: 
Fırsatların hepsi, kii!h şunun :bir 
çalımı, kah bunun lüzumsuz bir 
dri:blingi ve minare !boyu dikilen 
toplarla tapu üç metreden içeriye 
ata·mıyacak kadar sa:kat. vuruşlar 
yüzünden hep kepaze edildi. Bu 
ıkeıpazelikler kafi değilmiş gibi, 
meşıhur kaptan F~kret te, !kulübü 
için eıhemmiyetini izalha )üzum 
olmayan bir penaltı vuruşunu çe
kemiyerek o zamana kadar yapı
lan lhataların üzerine tüy drkti. 

ikinci haftaym böyle 'bitti. 

Oyun çok fena, fakat şampiyo
na maçı olmak iübarile muhim ol
duğu için, alelfıstil, 'hakem 'bir ke

-re bir çeyrek, 'bir kere de bir çey
rek, - bir netice almak ümidile -
maçı yarrm saat da!ha uzattı. 

Biçare seyirciler de, o müthiş 
yıldız rüzgarının ilikleri donduran 
soğuğuna tahammül ederek, do • 
narak, hakemle beraber, bu iki ta
kımdan birinin, yanın saat daha, 
bir gol yapmalarım beklediler. 

Fakat heyhat ki her iıki takım 
bir gol atabilmek kabiliyetini gös
teremediler. Bunlar, hele zavallı 
Galatasara Fenerbahçe ile be -
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(MÜTEFERRiK H·A BE R LE R) B·1~l/r m maçları 
----~--------------------~ Bozkırda se ler 

--·-
ç :ı.rşam ba çayı taştı,büyük 

z.uarlara sebeb oldu 
B";,:kırJan gelen haberlere göre, 

geçt..n pazar günü Çarşanıba çayı taı· 
mı~. dert. ... enarında bulunan bütün 
evt ri llU bd..iı.nıştır. llükumet konağı
nın z ıniıı hışmı, fırka ve eblediye bi
naları ile birçok makaza ve dükkin -
laı· da •U ı~mde kalmı§!ır. 

Sular on iki eaat sonra çekilmcğe 
başlamıştır. Nüfusça zayiat olmamışsa 
da, köylerde su altında kalan mezru .. 
at büyün. z:arar görmtlştür. Dere köyün 
de iki ev?e bir değırmeni sular gô .. 
ti.,;.ı müş~ür. Çarşamba çayının Üstün .. 
<lckı köprüLrden çoğu yıkılmıştır. 

Seyai:;ehrin bahçelerinden geçen 
çay, nşağı mahalleyp giden iki köprü· 
yiı götiırmii§tü. Bu çay ile Karabulak 
çayı da ta§arak ovaya yayılmış, on beı 
dön\imlük mezruat su altında kalmıı
tıı 

--o--

GUMRUKLERDE 

Film resmi 
Filmlerden kıymetler1ne göre mi, 

yoksa kırd. iıcretlerine nazaran mı, 
gumrüL: reımı alınacağı meselesi çok 
dikkate tayan bır safhaya girmiştir. 
Sinema a;.:. hibleri, bu vaziyetin sınema 
iıcretleı ın~n pahalda§masına sebebi .. 
yet vere..:.cğiı11 ı&rarla iddta ediyorlar. 
Söylendiğine göre, kıymet üzerinden 
resim almak, bu.günkü resmin birkaç 
kalını ödeınek demek olacaktır. 

GüuıtUk idar~si yeni kararı tatbi
ka bcışlamışıır. Fakat, sinemacılar ih
tiyaçları olan filmlerı daha evvelden 
getirtmiş vaziyette oldukları içın şim
dilik ecdişeli göriinrnüyorlar. tsu nok
tai nR7&r iht~lifının önümüzdeki sine
ma mevsim:ne kadaı halledileceği ve 
sineuıa ~cretJe ... ini arttırmağa lüzum 
kalnııyacağı umuluyor. 

Tak s tahkikatı 
Takas suiistimali etrafında gümrü~ 

ğe aid do~ · alar ve defterler üzerinde 
tetkikata devam edilmektedir. Bu a
raştıt"mada yeniden bazı kimselerin ma 
IUma t"t"a 1nıiracaat edilmesi muhte ~ 
meldir. fahkikatın on beş güne ka • 
dar bitir. :cceği tahmin edilmektedir. 

---o-

Modern lqthveler 
lç lıleri Bakanlığının tavsiyesine gö 

re, lstanbulda büyük, modern bir kahve 
kurmak için şehrimizin bazı tanınmış 
kahve sahipleri aralarında anlaşmağa ca 
lışmaktadrlar. Ticaret odası bu teşebbÜ
se müzalıerd edecektir. 

-o-
• 

Karadenızde fırtına 
Samsundan verilen malumata giire, 

bayram içinde Karadenizde mütbit,;bir 
karayel fırtınası olmuş, altı motor vl! 
on iki çapar batmııtır. Bir motorda ka
ya"?"a çarp..,.ak parçalanınştır. )il iifusça 
zayıat yoktur. Fırtına dinmiştir. 

--o-

Bayram güneşli geçti 
Kurban bayramr, birinci ve ikinc:i 

günleri fırtına ile dökülen kar serpinti• 
leri içinde ve geri kalan günlerde açık o• 
larak geçmiştir. Resmi hiç bir bayram • 
!aşma olmamıştır. 

Bayram günlerinde Darüualaka ve 
Kadın Birliği rozetleri dağıtılmııtır. 

ği büyük şerefin kıymetini bildi
ği için, yenmeğe değil, yenilme
meğe uğraşryordu. 

Son on ıbeş dakikada, topu Fe
ner lkalesine değil, heıp taca atııp 
vaıkit ıkazanrnağa çalışıyor.du. 

Tuhafı şu ki, bir takım Galata
saraylı seyirciler <le, talkımlarının 
·biçare halini beğenip alkışlıyor -
lar, "Bravo, ıbravo!,, "Ha şöyle! .. 
Aferin çrn:uklar ! .. ,, diye teşviik e
diyorlaııdı. 

Nilhayet, meşhur maç, ha
vanın ıyıce lkarardığr bir 
saatte, yirmi iki çocuğu ilki sa -
atli.k netiresiz bir didişme ile iıyke 
yıorduktan ve bizi de dondurduk
tan sonra, neticesiz bitti. Büyük 
hevesle •giııdiğim stadyomdan, i -
çimde, "bu mu idi?,, diyerek ve ta
kımlarımızın düştüğıü hale acıya
rak çJktrm. O zaman anla?Illll lçi 
bugünkü Galatasarayla eski Gala
tasaray, ıbugünlkü Fenerıbaıhçe i,lo 
eski Fenerıbahçe arasında, !hiç, a• 
ma hiç mi lhiç bir münasebet kal
mamıştır. 

Nerede Galatasarayın ıo eski e
nerjisi, atrhşr, uğraşışı, nerede o 
dün:"Arap, Allah belam versin!,, 
diye kendi taraftarlarının bile be
ğenmediği zavallı çocuğun oyu -
nul 

Nerede o eskiden bugünkü Ga
latasaraydan kat kat yüksek Ve
faları, Beykozları, Süleymaniyele
ri karşısına alıp dörder, alt!§ar, hat 
ta .on ~kişer sayı ile yenen Fener
bahçe, nerede bugün, ıbu zavallı, 
bitik, daha topu kontrol etmesini 
bilmiyen Galatasaraya dahi gol a
tamıyacak kadar ficiz FenePbah -
çe! 

Ve tıpkı girdiğim g~bi, gene iti
le kakıla çıkarken, kendi kendime 
şunu dedim: 

- Yazık parama, keşke gitme
se dimi.. 

MAARiFTE 

Ma 1rit mütiürleri talimatnamesi Fenerbahçe şampiyon! 
M .ıadf müdürlerinin salahıyeti ve 

vazif ele, i ha;tı.kır..da yeni yapılan ta1i
matne:..nu~u~n Hazirandan itibaren tat
bikına O \ilanacdklıJ'. 'reni taluoatna
meye göre, oı-ta nie~tcplerle, maarif 
mii.dürlcriuin teftiş ve mürakabe sa
halar ı:çıne alındığı için, yi.ikEek tah
sil göraıeırdş olan lWaarif müdürleri 
diGer va::;"":fel'"'re tayin edılecek, yerle
rine yüks:k ı.1ekteb mezunu maarif 
müdürler. layin olunacaktır. 

Galatasaray yan hakemsiz bir maç 
netices 'nin doğru o1ub olmadığını sordu 

Almanlar FransızYar1 vendiler 

MEKTEPER BUGUN AÇ/Dl -
Kurban h1) ı J ını müna:sebetile tatil 
edilen mektebler, t-~· sabahtan ·ıiba -
ren tedri ... i1l b ı~lıyal.aklardır. 

iSTANBUL BAROSUNUN YILLIK 
TOPLANTISI - htanbul barosu se
nelik içtin.ıaını buı- n yapacalttır. Bu 
içtimada , eni idare heyeti ile baro in 
2ibat mccli~ · iutihabı yapılacaktır. 

lktıs;ı,t V ckaleti mÜ§aviri Yon der 
Porten Ankaradan ıehrimize gelmiı -
tir. 

Şeh, :mi~de bulunmakta olan Os -
manh Baukası umum müdürü Bay Bel 
let P arÜıt dönmüştUr. 

-o-

Çö' en merdiven 
Trabzonda Gazi paşa ilk mektebinde 

bir kaza olmuş, talebe dersten çıkıp i • 
nerelrken, merdiven çökmüş ve dört !a· 
lehe hafifçe yaraanmıştır. Çürük merdi
ven tamir edilinceye kadar, talebe baş
ka mekteplere dağıtılmıştır. 

r 

Fenerıbahçe stadında dün de seçme maçlarına devam edildi. 
Ucuz tuz 

ANKARA, 17 - Tuz kanunu layrha 
ııu meclisin bayram ertesi celselerinde 
müzakere edilecektir. B;lhassa hayvan 
sahiplerine tuz daha ucuz satılacaktır. 

---o-

A a~ürküo Tr b ~') ·üaki 
heyk- : 

TRABZON, 16- Belediye Atatü .. k'
ün dikilecek heykeli ilP. meşgul olmak ü 
zere bir komisyon teşkil etsiştir. Hey -
keltraş Bay Nejat komisyona iştirak et· 
mektedir. 

--o-

Ereoköy sanatoryomunda 
yeni pavyon 

lstanbul Verem Mücadele cemiyeti 
tarafncl.an Erenköyünde kurulan sanator
yomun büyütülmesine karar verilmi§ti. 
Sanatoryoma eklenecek olan yeni papi
onun temel atma merasimi bugün saat 
11 de yapılacaktır. 

Müstehcen tuluat oyunları 
Matbuat Umum Müdürlüğünün kara

rı üzerine tu1üat kumpanyalarnıın oyna .. 
dklar oyunlarnı polis marifetile daima 
konlro altında buludurulmasına karar 
verilmiştir. Müstehçen görülen oyunlar 
de•hal menedilecektir. Bundan sonra tu
lUa t ti yv ... , H.n,;,..ıa sı vıl zabıta memur 
!arı bulundurulacaktır. -·-

Is tan bula gelen 
Bakanlar 

Maliye B:ıl<anı 6ay Fuad, Sıhhıye 
Bakanı Dr. 'P ef';., N.ı.fia Bakanı Bay 
Ali Cetinkaya, lkt.•;ı.t Bakanı Bay Ce
lal Bayar, Bayraın• .ı_eçirmek üzere üc; 
gün evvel ıehrimize gelmiılerdir. Da .. 
kanhrm bugün Ankaraya dönmeleri 
muhteıneldir. 

Aydında grib 
A YIDlN, (Milliyet) - Aydında 

grip salgını sürüyor. Gribin ginnediği 
ev yok gibidir. Hükumet ve belediye 
hekimleri dün de melotepleri ırezmiıler 
"e bir çok talebelerin haatahl<tan gele
mediklerini görerek mekteplerin bir hal 
ta kapanması için sıhhat müdürüne ra
por vermişlerdir. 

Sıhhat müdürlüiü gelıniyen talebe
~erin hastalık yüzünden mi gelmedik -
lerini teshil ettikten sonra bir karar ve
recekmiş. 

Bu tetkikler devam ededı:en ha.ta • 
lik ta yürümekte devam ediyor. 

ilk mekteplerde bir iki kızamık ve 
ıu çiçeği de görülmüıse de bunlar mün
ferit vakalardır. 

Yurtt(Jf, 
Yurd oğlu Türkü ancak yerli 

malı •Üsler, yerli mahsulü kuQ
Qetlendirir. 

M. 1. ve T. C. 

Bayram günlerinin mühim spor 
hadiselerini; Fener'bahçe - Galata
saray, Almanya - Fransa, Ankara
lıstanlbul futbol maçları teş.kil etti. 
Bayramın i~k günü Fenerıbahçe 

stadında Galatsaray . Fenerbahçe 
takımları karşılaştılr. 

Maç sabahı çıkan sayımızda 
tahmin ettiğimiz gibi, çok soğuk 
ve rüzgarlı bir havada nisbeten az 
bir kalabalık önünde yapılan bu 
son oyun, iki tarafın fa vul ve taç
larla dolu ıbeceriksiz bir didişmesi 
neticesinde sayısız olarak bitti. 

İlikleri donduran bir havada bu 
zevksiz oyun yarım saat daıha uza
tıldı. Uzatrlmanın ilk devresinde 
rüzgar altına düşen Fenerbahçe 
adeta ümitsiz bir vaziyete düşmüş 
gtibi idi. Fakat birıkaç dakikalık 
oyundan sonra, bereket vernin ki, 
Galatasarayın saha kenarmdaki i
darecileri Fenerbahçenin imdadına 
yetiştiler. 

O sırada yan ha!kemlerinden bi
risi ya soğuktan veya bCIŞ'ka bir 
selbepten vazifesini bırakıp çekildi. 
Galatasarayın saha kenarındaki 
idarecileri takun ıkaptam Avni va
sıtasile bu hale itiraz ettiler ve yan 
ıhakemısiz oynanamıyacağınr ileri 
sürdüler. 

Bu .suretle .oyun ıon beş dak~ka 
kadar inlkıtaa uğradı. Nilhayet o
yun tekrar başladığı w:aman Fe -
nerlilerde o ilk ümitsizHk kalma
•mıştı. Bu arada eşaıpe bir ıpas alan 
Fener ısağaçığı Niyazi epeyi uzak
tan bir şüt çekti. Kaıptanlık vazi
fesini yaıpmak ve takımına neza
ret etmek 'Üzere 'kalesinden dört 
ibeş metre ilerlemiş olan Avni gafil 
avlandı ve tqp köşeden Galatasa
ray ıkalesine ,giııdi. 

Bu biçimsiz ,gol Fenerbahçeye 
galibiyeti ve şampiyonluğu ıkazan-
dırdı. , 

Dün öğrendiğim.ize göre Gala
tasaray, yan !hakemsiz oynanan 
ibir maç neticesinin doğru olu,p o
laıınryacağım beynelmilel federas
y.ona sormUıŞ. Eğer bu doğııu ise 
ibu işin saıkat tarafları ıpck çoktur • 
Başlıca ikiısini söyliyelim: 

1 - Şimdiye kadar Türkiyede 
yapılan maçların yüzde seksenini 
muteber saymamak lazımdır. Ga -
latasaray, ışampiyon çıktığı sene
ler !kadar bu sene de ıbirçdk maçı
m ıyan ıhakemsiz ,oynamıştır. 

2 - Bir kulüp, her hangi bir 
mesele hakkında doğrudan doğru
ya beynelmilel federasyona müra
caat edemez. Memleıket ıfederas -
yonu, iböyle bir vaziyet vMci ise, 

• • 

l,Jte uykusuzluk1aıı kıvranan sinirli lcrin bitmez tllkenmeı dllekTerf •• •• 
r.tenilen sal:ih gelıneı, her giin artan sinirlllikten gittikçe kuvvet azalır, 
rrtesi gün insan yorgun argın, hiç bir şey yapamamak halsizliğile kalkar; 

Bromural ·Knoıı-
bu fel3ketten kurtulmak lçtn kullan!lacak ili.çtır. Asla taran yoktur, ıinirı 
lcrl yatıştırır ve Gakin ve salim bir uyku davet eder. 

10 vı 'lO lcomprimcyi havi tBp· 
lc..-dc ecz~ntlcrdc rtçttı ile »!ılır. 

otoritesini göstermelidir. 
* •• 

Bayramın üçüncü pazar günil 
Pariste Almanya - Fransa milli 
takımları lbeş lbini Alman olmak 
üezere 45000 seyirci önünde karşı
laştılar. 

İlk devrenin 36 ncı dakikasında 
Alman merkez muhacimi Kcmen 
eşapelik bir pasla ilerlerken Fran
sız kalecisi Tepo karşılamak iste
miş, Kenen topu sağaçık Leıhıner'c 
vermiş, o da boş kaleye gol yap -
mıştır. 

İkinci devrenin yedinci dakika
sında Almanlar ikinci .gollerini 
yapmışlar, on üçüncü dakikada 
Fransızlar yegane gollerini atmış
lar, oyunun il>itmesine beş dalkiika 
kala da Alman sağiçi Hohman 
Fransızlar aleylhine üçüncü golü 
kaydetmiştir. 

Bu ısuretle Almanya milli takı
mı Fransa milli takımını 3 - 1 mağ. 
lUp etmiştir. 

• * • 
Bayramın iic;üncü ve dördüncü 

günleri Fenerbahçe stadında An
tkara ve Istanlbul ıfutıbolcularr, iki 
tarafın antrenörlerinin de iştira~ 
kile, milli takıma oyuncu aeçmo 
imkanlarını haızırlama'k .üzere, h~ 
susi maçlar yapmI§laııdır. 

llk maç dalha muntazam ve da
ha zevıkli .olmuş, Istanlbul Anka
rayı 4 - 2 yenmiştir. ikinci maç, 
karışık ve zevıkısiz oynanın!§, iki 
tara:f iıkişer g,oı yapmışlardır. 

Bu maçlara Fonerbahçeden Hü
samettin, Galatasaraydan Lütfi, 
Fazıl, Istanbulspoııdan Salahaddin 
Hasan, Vefadan Muhteşem, Lüt
fi, Be§iktaştan Şereıf, Güneşten 

Faruk, İsmail, Reşat, Rasih işti
rak etmişlerdir. 

Bu maçlar hakıkında düşündük. 
!erimizi •başka lbir ıgün yazacağrz. 

E. H. SAVCI 

GUneş sporcularının suvaresl 
Halber aldığımıza göre, Güneş 

Kulübü ·sporcuları, önümüzdeki 
perşembe akşamı kulllıbün Sırıasel~ 

vileııdeki binasında, kulüp lzası 
ve ailelerile taraftarlarına !hoş ve 
samimi lbir ıgcce geçirtmeık üzere 
güzel bir danslı sıuvare tertiıp et
mişlerdir. 

Çok zevıkli ve eğlen.celi olmasr
na itina edilen lbu suvarenin terti
lbine kulübün !bütün <Sporcuları şim 
diden .çalışmaktadırlar. 

BugUnkU maç 
Mi/11 Türk Talebe Birliği Genel 

katipliğinden: 
Ankara Yuk.sek Ziraat Enstitü

sü tall:mnının va'ktında gelmemesi 
yüzünden .geriye kalan maç milli 
takrım egzersizleri ylizünden do 
medburen ıbir gün geciikmiş bulu
nuyor. Bugün saat (14) te Taksim 
stadyomunda her iki takım karşı
laşacaktır. Tal<ibe, hüviyet vara
lkalarmdan istifade edebilecektir. 
Aşağıda isimleri yazılı yüksek 
taıhsil sporcularının bugün saat 
(13) te Güneş 'kulübüne gelmeleri· 
ni dilerim. 

Trp: Safa, Sabih, Enver, Me
kin, Şefik, H~kmet. Yüksek mü -
hendis: Yaşar, Suavi, Alaettin. 
Yüksek Ticaret: Ekrem, Danyal, 
NamDk, Hasan. Hukuk: Namık, 

ı 
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Tayyare kuvvetlerinin resmen tesisine karar veri~mesinden 
sonra mecburi askerlik usulünün ihdası Versay muahede

sinin ikinci bir defa resmen ihlali şeklinde görülüyor 

italya, Fransa, lnglltere birer nota ile bunu protesto 
ed&cek ve Uluslar kurumuna ·moracaat olunacak 

(Baş: 1 inci sahiC.de) 

/ar Milis teşkilatım ve diğer nim 
resmi askerlik teşkilatı ile buna 
çare bulmuş. Bu suretle Alman or
dusu, Fransızlarm iddiasma na -
zaran 600 bI•e baliğ olmuştu. Fa
kat Almanyada mevcut muahede 
ye rağmen mecburi askerlik usu
lünün ihdas olunacağı kimsenin 
hatırma gelmiyordu. 

Anlaşılan Almanya her ne pa
hasına c .. sa olsun, Versailles mu 
ahedesini yırtmak, ve harbin galip 
/eri karşısında hukuk müsavatı el
de etmek istiyor. 

Bu hususta fazla mütalea yü -
rütmeden dün aldığımız telgraf -
lan aşağıya yazıyoruz: 

BERLIN,18 (A.A.) - Bay Hitler 
Berlindeki ıatosunun önünde ve halkın 
coşkun hissayart arasında yeni ordu te .. 
ıekküllerini gözden geçirmiıtir. Yanın
da hu sar üniformasile mare~al Fon Mak
kenzn, amiraJ Reader, general Fon Blom 
berg, Göring, Fon Frir, Eberhar ve di • 
ğer Alman generalları hulunmakta idi. 

, > ye nazırının nutku 
BERLIN, 18 (A.A.) - Havastan: 

Harbiye nazırı Fon Blomberg Prusya 
operasında harbde ölen askerler için ya 
pıaln .mrasim e~nasınd~ İf~~ etti~i b~r 
nutukta mecbun askerlik · hızmetı te&ıs 
eden anunun Alman em~yetinin teme* 
Jini kurdl•ğunu ıöyledıkten sonra tazim~ 
le eski Alman Prusyası ordusunun eski 
an'anesini muhafaza etmiş o)an orduyu 
ve ulusal sosyalist fırkasmnı çoşkun ve 
yenileıtirici dalgasını da ilave etmişıir. 

Bay Fon blomberg, büyük uluslar 
arasındaki mevkiini tekrar işgal eden 
Almanyarun müsaelmetperver emellerin 
bil!ıana kaydeylemiştir. 

Bay Hitlerin nutku 
LONDRA, 18 (A.A.) - Almanya 

ha"1ı aı:amıyor,, Bu sözleri, dün Münib 
de kendisiyle mülakat eden Deyli meyi 
mu.babirine söylryen {clitler, bu beyana
tında, bilhassa, Almanyanın mecburi 
askerlik hizmetini ihdas etmekle, hiç 
&.imıeye karıı tecavüz gayesini güdeme
dıg ni teyit etmiı ve demİ!tİr ki: 

a-Almanya sulh içerisinde ve mesut 
yaşamak ve herkesin saygısını kazan • 
mak arzusundadır. Versay muahedesin
deki mecburi kayıtlaı:ın almanlar üze -
t'İnde haıı] ettiği haysiyet kırıscı yeis i
çerisnde yaşamak iştemyor. Alman mil
leti, kendisini bu kaidelerden kurtardı
ğını için bana karşı ebedi minnet bes -
liyecekıir, Bugünkü günde halkınuzın 
içine dolan sevinç ve gurur duyguları, 
hiçbir zaman başka bir devlete karşı te
cavüz arzusu olarak telakki edilmeme -
lidri. Harp tehlikesinin bu suretle art -
mıı olduğu iddiasında bulunmak dahi 
hatadır. Silahlanma hususundaki milli 
hakimiyet haklarının iadesi, büyük bir 
devletin, çiğnenmiş olan hükümrani hak 
)arına kartı muktazi bir tavizden başka 
bir ~ey değildir. 

Gazete muhabiri, kendisnei 15 şubat
taki gibi, ransa ve lngiltere ile lıB.la mü 
zakereye amade olup olmadığını sorun
ca, bay Hitler fU cevabı venniıtir: 

"- Hükümrani haklarına tamamile 
&ahip bulunan bir devlet, mahdut haklar 
salıibi bir devlette çok daha ziyade mü
zakerata giritmeye müemayildir.,, 

Bay Hiler, l-/yanaım şu &Özlerle bi -
tirmiş tir: il 

"Ben. Almanyar•ı askeri hakimiye
tini, sulh davasını tam ve azimkirane 
bir !arzda müdafaa etmek için iade et -
tim. Uluslar arasında iyi geçinmeyi te
k'i · ediyorum. Alman milleti, harp ara· 
m or. Onun aradığı herkes arasında hak 
miisavahdır. itte bu kadar.,, 

Bay Hitlerin rahatsızlığı 
ERLiN, 18 (A.A.) Bay Hitler, ka -

T~u·lasfT" .. ~. olduğu S?:İbi, 21 ve 22 martta 
hücum kıtaah emektarlarını kabul e.ı 
m ; cc k ... ~·. •'iirrer'in rabatsızlığınm de
vam etmekte olduğu, resmi bir tebliğle 
bildirmektedir. Bu ıebepten dolayı, Hit
ler, Almanyanın her tarafından &'eleeek 
olan emektarlarına kendisini görmeden 
geriye dönmek teairinl vermek iıleme • 
mitılr. ihtiyar mıdıahzların toplantısı, 
'böylece geri kalmıı oluyor. 

Bay Hitler Münihte 
MONIH, 18 (A.A.) - Tayyare ile 

Münibe hareket eden Bay Hitler burada 
kara ve hava kuvvetlerinin ceç.İt reımi· 
ele hazır bulunacaktır. 

Almar ,.. >:efeleri ne ya:uyorlar? 
BERLIN, 18 (A.A.) - Anıriff 

g~.1t.>terı ıaz .. yor: eaaıına iatinad etme 
lidir. Londra telbiğınde göaterilmif o
lan mÜc.a!:.ere eıaaı tamamen deiiı .. 
mittir. 

Diğer :araftan Bay Altred Rözen -
bcı-g. 1 <İ~er beobabter ıa:ı.eteainde 
yazdığı · r mad.al~de diyor ki: 

66 mılyon adam, Almanya aley • 
hinde yapılm .. 11 muhtemel mücadele
den katıyeiı fütur getinnekai:zin, Al -
manyllnın barıt emrinde diğer millet
ler hukuk müoavabDf muhafaza hu • 
ausundalı:i saı oılm3z ırıı:deııle ilay Hit
lerin arkt:. sındadır. 

r <'ymı. haltlı buluyor 
LOf.t>RA, 18 (A.A./ - Taymis 

ıazrteıi diyoı kı: 
Hitlerin hıuel.etı, Almanyanın hak 

müaa,•atını tey~d ı.;ın oldukça dürüst 
bir uıu1dür. fiu hareket tanuri müm
kün olmıyacak ıbr felaket değildir. 
Ta8avvur edil-..n nıuzdkerat henüz 
mümkündür. BerJ1n seyahati, nası) ka 
rarll:l§lırı1mı§ıa ôy1~ce vakj olmalıdır. 
lngilterenin siyua.. haftan haftaya 
değ'işemez. Onun ~aycsj Avrupada U· 

.. ıumi bir emniyet ııstemi kurmd'ktır~ 
Urnit]cr tanı.ıınile keaılmed;kçe, ln ~ 
giltere bu 1. uıh.ıstaki meıaısini gevıe • 

rak etmek ve siiahiarın tahd.di için 
munsifane bir pliln vücure getirmek 
l!laksadifo ölıür -u.,vletlere katılmak ni 
yetinde olup olmadığını bizzat Bay 
Hitleria ağzı .. dan ııitınek asıl §İmdi 
lazımdıl'. 

.1\V'1sturyada me< buri askerlik 
me"elesi 

VIY ANA, 18 (A.A.) - Belediye 
reisi Şiın: ~.1, yurdbcver gençlik kuru .. 
mu üy .. leri ..tilr§tsında söyledigı söylev 
de demi,tir ki: (.Bizde henüz mecburi 
askerlik iıizmf'ti yoktur. Fakat gele
cektir.,, 

Ru,ltır ne dıyor 1 
MOSKOVA, 18 (A.A.) - Havas 

muhab;rtnden: lzvestiya gazetesı, sov 
yellerin \ c:· ~ ... j- \n,~::.hede:!İne ım .a J.uy 
ma:nr§ ~ ir dtvlet olduğunu ve Al -
manyamn k.-rr.rır •hukuki hH dıplo
matik noktaı n :.. ... c1.r .:lan degiJ, anc.ak 
kendisini alD.kn ... ııı.r eden s1ya~a..~ nt..lc .. 
tai na:ı.ardan m~hc1.keme etmek is(cd.ı· 
ğini k ... ydetmekt;· . · r 

M uahedel•re rıayet 
BUKFEŞ, 17 -- Almanya sulhü 

tehdid ediyor. M· ı,ualın hülasası §U 

dur: 
Ünivesnil g,,,.cl<>si diyor ki. (Şunu 

tasris ,. tmek .. ıHc.ri.z kı muahedelt:rie 
tc;.;li'ıatı t..Ll \ı etJ -.llll§ olan mem)e. • 
ektler Almany. • eJ.lid elmel~rı la 
zım.:.• l.tit,,İni t;;.s.~ \ .1r etmem(;; 1 Q.ı, icr. 
Küçük itilaf •e Jialkan itilafı ınualıe
delerc riayet ,, ' 'rmege karar verm•ı· 
icrdir. r.~acari.0 ta'? ve Bul~ari;ıl .... n SJ• 

15.hlanr.ıasını ;,ala kabui etmiyccek 
lerdir.,, 

Uç devlet artuında 
LONDRA, 18 (A.A.) - lngil

tere hükiımeti, Alman hareketi 
hakkında ltalyan noktai nazarının 
mukaddemesini ihtiva eden tebli
ği almıştır. Fransız notası da ayni 
şekilde yazılmıştı. 

Fransa, ltalya ve alakadar di
ğer hükı1metlerle, diplomasi yolu 
ile istişareler yapılacaktır. 

Bay Eden'in Moskova ve Var -
şova ziyaret}ari hakikmdaıki terti
bat değiştirilmemiştir. 

1914 senesine mi dönüyoruz? 
LONDRA, 18 (A.A) - Müt -

tefiklein kontrol komisyonundaki 
lngiliz heyetinin reisi olan Liva 
General Morgan, Deyli T elegarf 
gazetes.inde diyo ki: 

"Heyet azasından hiçbiri, Al -
manyanın vermiş olduğu karardan 
dolayı hayrete düşmüş değildir. 
Çünkü bu aza, kura ile asker al • 
mak usulünün Almanyada tama • 
mile ilga edilmesi neticesini hiçbir 
zaman elde edememişlerdir. 

"Şwıa kaniim ki Almanya önü-

müzdeki ayla zarfında Avrupanm 
boğazına atılmak te~bbüsünü tec
dit edecektir. Almanya kafi mik
tarda pilot yeti~tirmiş ve hazırlan
mıştır.,, 

B. Morgan, netice olarak demiş
tir ki: 

"Hiçbir feY ikmal edilmemiştir. 
Seneler, mefmn devresini ikmal 
ebniştir. Şimdi tekrar 1914 sene
sine dönmüş bulunuyoruz.,, 

Londrada müzakereler 
LONDRA., 18 (AA.) - Alman 

yada ansızın mecburi askerlik biz· 
metinin ilanı üzerine, hadis olan 
vaziyeti tetkik ebneik üzere sureti 
mahesusada içtima.a davet edilen 
kabine bu saıbah Dovning Street' de 
toplanmıştır. · 

Fransız sefirinin beyanatı 
ANKARA, 18 (A.A.) - Fran

cız sefiri, aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

"Alman beyannamesinde 36 Al
man fırkasının ihdasını muhik 
göstermek için ileri sürülen delil, 
Fransada askeri hizmetin iki se -
neye iblağı ve bu iblağ keyfiyeti 
Almanyaya göre "uzun müddetli 
bir askeri hizmet esası üzerine mü
esses bir sisteme geçmek için kısa 
müddetli askeri hizmet esasına 
müstenit tamamile tedafüi bir or
du prensipini reddetmek" demek
tir. 

"Böyle bir iddia Pariste ittihaz 
edilmiş olan ikara.rm sistematik bir 
surette tahrifi demektir. Pariste 
ıalınmı' olan bu 'karar, bir sene 
için toplanmış nO!l'mal efraıt mik -
tıarını askeri sınıflarda boşluık gö
rülen devrelerde vazifeleri. başın
da tulımak için hükWııete mezuni
yet veren 1927 tarihinde meriyet 
mevkiine girmiş kanunun madde
lerinden birinin tatbikinden ~ka 
bir şey değildir. Şu halde Fransız 
kuvvetlerinin tezyidi hiç bir veç
bile mevzuubalıis değildir. Y alruz 
bu kuvvetlerin - 1936 senesinden 
itibaren ve doğrudan doğruya har
bın neticesi olarak - kura efradı 
mrktarırun 240 binden l 18 hine in
mesi, yani, hafif mi!lrtarda nısfın
dan az olması keynyeti nazandik
kate alınarak bu kuvvetlerin mu
hafaza edilmesi hususu nazarı i
tibara alınınıştır. 

Con Sa_Qmen'in seyahati 
• 
lngiliz kabinesi meseleyi 
:uzun uzadıya görüştü 

Londra andlaşması etrafındaki müza
keratla Versay muahedesinin ihlali 
etrafındaki müzakerat ayrı işlermidir 

LO!'.DRA, 18 ( A.A ) - İngil
tere kabinesi, dün sabah ve dün 
akıamki içtımalannda, Almanya
nın Versay muahedesinin askeri 
ahkamını feshedişine dair hiç bir 
karar iltihaz etmemiştir. 

Bu içtimalarda hazır bulunan 
nazırlar, İngilterenin bu meselede 
takib edeceği hattı hareket :Jıak
kında fikir teati etmişlerdir. 

Bugün, bütüa nazırların huzu
rile bir karar alınması muhtemel
dir, 

Diplomatik melıalil, Sir Con Si-
111on 'un münhasıran İngiltere ile 
Almanyaaı alakadar eden Berliiı 
ı.iyaretile, Versay muahede~iki im
zalayan bütün devletlere ve ezcüm
le Fransa ile İtalyayı alakadar ey
leyen, beşinci maddenin feehi key
fiyeti araeında bir fark ~özetmek 
istidadı mevcud bulunduj':u kana
atindedir. 

Beşinci noktada, İngiliz kabine
sinin Bcrline bir tebliğde buluna
rak, Almanyanın son kararının, 
İngiliz - Alman müzakerat esasını 
hiçe indirdiğini, çünkü B. Bitler 
bundan böyle Almanyanın kendi 
emniyetini temin için ancak kendi 
kendine gövendiğini ~öylediğini ve 
lıalbeki müzakerat esasının umumi 
lıir emniyet sisteminin tanzimi key
fiyeti oldu~unu bildirmesi muva
fık olacaktır. 

munun idaresi alhnda nmumi bir 
emniyet sisteminin tanzimine iş
tirak edip etmiyeceğinin aarih ve 
kaçamakaıı bir tarzda beyanı 
Alman hllkômetinden sorulacak
br. İngiliz nazırlarının Berlin se
yahati, o zaman, Almınyanın 
vereceği ceTaba bağlı bulana
caktır. 

Londra siyasal mahafili, kabi
nenin bu noktai nazan pek de 
kabul etmiyeceği kanaatinde-
dirler. 

Diğer taraftan Lord Eden'in 
Var,ova ve M01kovaya seyahati 
muayyen olan tarihlerde icra 
adileeektir. 

Versay muahedesine vukubulan 
tecavllı, Londra, Pariı Ye Roma 
arasınd• bir noktayı nazar uy
gunluğunu temin için, bu bükü
metlerce diplomatik mlzakerata 
zemin ittihaz oluaacakbr-

Londra 18 A. A. Deyli telıraf 
ın haber verdiğine göre ıir Coa 
Simon dün lngilterenin Berlio ıe 
firi tar•fmdan Alman hilkftmetı· 
ne verilmek llıtera bir nota ha-
ıır lanmıştır, 

Bu notada loglltere ile Fran
sa arasında tam bir uygunluk b11 
lunduğu ve bu devletleria Alman 
orduıuauo arttırmak istenilen mik 
darını kabul etmeya~aklerl yazı· . . 

Vergi kanunla
rında değişiklik 

(Başı 1 inci sahifede) 

2 - Buhran zammı kanunu, müma• 
silleri vera:i veren bazı mü'Slesnalar ver 
giye talı tutulacaktır. 

i 3 - - azanç vergisi, beyanname ve 

karine u~ulleri ıatlıl ve ıs1ah edilecek 
ve id~.cesine arlık ihtıyaç kalmryan 

h.t\zı mua 1 İye,~et• tıı .l :ciırılac.ak, şi.mdı -

ye kadar ı;ı '.ikcJlefiyet mevzuu hari

cinde ke.lan bazı ıuüe~seseler de v~rgi 

ye tahi t.>tula<.dktıı 
4 - istihlak vergisi, istihlak vergi

sine ait olarak evvelce çıkmış olan 

üç k."!nü:ı :.. •r)eştıı ~onektedir. Mevcud 

hükümlerden :..azıları tadil edilecek 
yeni hüki.ımler bulunacaktır. 

5 - Muhtelif maddelerden alınan 
istihJatc re.;ınıi; ~u l-ıanunda da mü • 

kelleiiyet me.nuu haricmde kalan ba 
Z! macldel r ve~giye tabı tutulacak -
tır. 

6 - Elektr;k ve navagazından alı

nan ;~tih~it.k rc.smı; bu resmin kömür 

ve mazotl.a. i~leyen müesseselere teşmi 

li etrafında l.JaliyE: Bakanlığını li -

zımgelen tetkikleri yapmış ve vaki şi
ka}etleri .gözden ge~irmi§, bu husus
ta Ekonomi Bakanlığının mütaleasını 
sormuştur. 

El<.:m mi Ba kanlıgı tetiı...ikatına de
vam etme'<ledir. Maliye Bakanlığı bu 
tadil pro;elerini kısmen Başvekalete 

vermi~ bulunmaktadır. Projeler ya -
kında Bakanlar Heyetinde görüşüle
rek kamulaya verilecektir. 

Bundan baıka maliye bakanlığı 

yakıııd .. karanç ergisinde esaslı de -
ğişiklilıler istihdaf eden bir proje ha • 
zırlama/;a bati yacaktır. 

Muamele ve arazi. ve hayvanlar ver 
gileri kanunlarında yapılack ıreniı de
ği~;l<lil.lere dahil olan projeler Bakan 
lıkça bilabara ·hazırlayacaktır. ----
Müessif bir ölüm --
T okad saylavı B. Faik 

Aukarada öldü 
ANKARA, 18 (Telefonla) - To

kac saylavı Bay Faik dün aabah an
aızın uğradığı bir neziften ölmÜ§IÜr. 
Bav Faik'in cenazesi dün merasimle 

kaldırılmış, cenazede Atatürk adına 
yave.rleri Bay Şükrü bulunmuıtur. Me 
rasime i§tİrak edenler araıında Kamu 
t.:ıy Başkanı, Milli Müdafaa Bakanı ve 
bir:,••k ıaylavlar ve do&tlan bulunu • 
yordu. _.,_ 

Ankara da 
Kasa hırsızları 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Bay 
J'amın oirin.:i günü akşamı ıehrimizde 
bir hırsızlı\, vakası olmu§tUr. Kara -
oğlan cnddesinde Handri Zaranın 

hırdavatçı dükkanına girmiş ve dük • 
kand a"'-ı !.asayı kırarak içerisinde hu 
lunnn i'OO lira ktymetinde bazı eıya 
ile Jükkamlıın bazı malzeme almıı · 
)ardır. 11 ttıı.ıar bun, ... , sonra Fev 

7ullah ve Necib biraderlere aid dük
klin e gjrmiş.ler ve kaaayı zorlam11lar· 
aıı da açaı.:amıılardır. Yalnız dük -
kandan 15 Olira kıymetinde eıya al • 
mı~lardıt'. p, ~·, .ahl;ıkat abşlamııtır. 

Gedz belediye 
intihabı 

GEDiZ (Milliyet) - Yapılan 
Jan Gedu !Belediye intihabatı Şu

rayı Devletçe bozu1mut ve yeniden 
kent kamutayma üye seçilmek ü
zere hazırlıklara batlanmıttır. ................ 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 

a ..... ~ ....... ~ 

ıamam Alman ordu mevcudunu 
300,000 kifiden faıla olma1ım der 
plı etmemlftir. 

Caneere 18 A. A. - Jurn•I 
dö Jeneve ıazetesi yazıyor lnri
liı beyaz kitabının illtarlarına B. 
Hitlerin masa üzerine inen yum
ruğu ceTap veriyor. Bu ıarait d• 
bilinde ıir Saymıın B. bitlerin:ha 
reketile ıarıılmıf :olan bu diplo · 
maıl masasına perşıınbe 1rünU 1ri 

Sungerci:ik 
K uıı:tar ı~ı y 01 

_(Başı 1 inci sahifede) , 
da, zayU' istihsal branşlarım ir:uVI. 
vetlendirecek bir siştem tatbikini 
dü~ümnüffür, Şirket bir taraftan 
sünger yeti,tiricilerini korumaık ve 
bu sanatın halkımız tarafından 
öğrenilmesini ,temin etmek, diğer 
taraftan da sünger tarlalarımız -
dan hakkıyle istifade ederek cihan 
piyasalarının istediği şekilde sün
ger hazırlamak işini üzerine al -
mıttır. Şirket biç bir inhisar ma
hiyetini haiz olmadığı için, serbest 
tüccar gibi piyasaya çıkmıtlır. Bu.
nunla beraber müı.tahsilleri koru
mak ve bu istihsali, vekaletin is
lekle~ine göre tanzim etmek ro -
)ünde devletçilik esaslarınm icap
larına uyacakbr. 

Bizde sünger tarlalarının met -
rfik kalması yalnız iyi süngerci ye• 
litmemiş olmasında değil, aynı za
manda bu itin ticaret ve kredi kıs
mının hiç olmamasındadır. lyi kö
tü istihsal edilen süngerler müte -
hassıs elemanlar bulunmadığı ve 
süngerlerin nerelere satılacağı hal
kımızca belli olmadığı için ancak 
adalardaki Rum alıcılara satıl -• makta idi. Sünger yetittiriciler pa-
raca çok srkıntı içinde oldukların
dan ellerindeki süngerleri ço!k u
cuz fiatla satmakta idiler. Sünger
lerimizi doğruca Avrupaya satmak 
ise mümkün olamıyordu. Çünkü 
Avrupalı alıcıların ve her piyasa· 
nın i.stediği şekilde süngerleriımiz 
hazırlanamıyordu. Şirket bu nok
taları düşünerek faaliyet progra -
mını tesbit etmiştir. ilk önce tiın
diye kadar yapılmamış bir iş olan 
sünger kredisini tesis için sünger
cilerle muhtelit çalışma esasını ka
bul etmiftir. Her süngerciye elin
deki vasrtalaM ve kendi mevki ve 
vaziyetine göre tirlretçe bir istih
ııal kredisi verilebilecektir. Şirket
le mukavele yapan süngerciler 
bu kredi sayesinde istihsal ettik
leri süngerleri ~rketin depolarına 
teslim edecekler, ve paraya ihti -
yaçları olursa \kndileri elde ettik
leri sünger bedelinin yüzde ellisi
ne kadarını şirketten alabilecek -
!erdir. 

Bu suretle bir elde toplanan 
süngerler, şirketin mütehassıs eks
perleri vasıtasile tasnif edilecek, 
temizlenerek tiplere ayrılacak ve 
ihraç edilebilecek bir halde hazır
lanacaktır. Şir'ketle mukavele yap
ımf 5Üngercilere ait istihsalin bir 
elden satılması ve bunların piya
ııaların istediği tekilde hazırlan -
ması dolayısile süngerlerimizi doğ
ruca ihraç mümkün olacaktır. Şir
ket şimdiden en büyük ecnebi alı
cılarla temasa girmiş ve dış piya
salarda alıcılar bulmuttur. 

Şirket sünger istihsal vasıtaları
nı son sistem bir halde teçhiz et
mek ve müstahsillerin ucuz malze
me tedarik etmelerini temin eyle
mek üzere istihsal mmtakalarında 
mağazalar açaooktrr. Şimdilik Bod 
rum şubesinde böyle bir mağaza 
açılmıştır. Müstahsillere arzuları
na göre ve diğerine mukabil mal
zeme verilmektedir. 

Şirketin faaliyeti, bilhassa zayıf 
istihsal branşlarını organize ebnek 
noktamııda yeni bir tip ortaya çı -
Jııarınaktadır. Müstahsilleri kredi 
imkanlarına nail etmek için tat -
blk edilen sıaJIJma uısu1ü, kredi 
müe$$C11elerimizce de uzun boylu 
tetkik olunarak kabul edilmittir. 
Şiı1ket bu sene sünger istihaalim!· 
zin yüzde ellisinden fazla organı
ze ebmık suretile itinin yarıaından 
çoğunu bir senede ikmal edecıeğini 
uınmaktadD'. Şirketin tetekkülü 
ve ite baflaması sünger iıtihsal 
mıntakalıanmızda SOll&\IZ bir ae -
vinç uyandrrllllf, ve birçok &Ün • 

gllrcileri istihsale tetv1k ebniştir. 
Bu sene'ki istihsaHmizin geçen se
nekinden yüzde elli fazla olacağı 
ve bu istihsallerimizin değer fiat
lerle iç ve dlf piyasalarda ·satıla.
cağı uınulmaktadır. 

C. H. F. 
(Bagı 1 inci sayfada) 

mal Tunca ıehrimizdeki vazüesnden 
çekilmiJtir: Bay Cemal Tunca, Jün 
parti vilayet merkezine &'elerek mua • 
meleleri devir ve u ..... tim etmiı ve par
ti teşk:l4.ına bir veda mektubu yolla
m•ıtır. Paı t, genel yazganhğı, latan -
bul baıkanlığı için vilayet idare he -
yeti azas\ndan birının vek&let~n se -
çilmeaini ~.ılı.li:-mıgtır. ~~Tlun. uıerıne 
evvelki giin toplanan vılayet ıdare he 
yeti ray Ali Rıza Er~mi .ba§k~n ve
killiğine seçmiş ve netıceyı partı genel 
ya7ganlı~ına iJildırmııtir. 

Bay Ali Rı1 a Erem uzun yıllar par 
tinin t..anbul vilayet idare heyeti a
zalığına çalı§ıyordu, Keendiıi son kon • 
greden evveı Halkevi reısi buluna.yor 
du Bay C mal Tuncanın latanbuldan 
_ ----'--· - - 1 .... .:a ... •••••nP nvandrrıwor 

T erkos mu haklı 
Biz mi? 

(Başı 1 üıci sahifede) 
düncü maddesi de bunu böyle em
rediyordu. 45 sene ıböyle gelip git 
tikten sonra ıbu sene 'birden bire 
kendinin ıbir resmi daire okluğu 
vil!himesine dü§en Terık-os suyu i
daresi .fazla su parasını hatktan 
üç aylık asgari miktara nazaran ve 
vaktından evvel almağa kalktı. 
Bunun yolsuz ve haksız olduğuna 
dair neşriyat yaptık. Ona da - be
lediyenin zoru ile olduğunda şüp
he etmediğimiz - zoraki ve sudan 
bir cevap verdi. Lakin iddiamızın, 
yani halkııı iddiasının böyle ce -
vaplarla bastırılmasına imkan 
yoktu. Bununla beraber doğrudan 
doğruya bir hukuk meselesi olan 
bu işi hukukçularımıza sorup on -
larm reylerini olduğu g~bi neşret
meyi düşündük. Böylel~kle roelki 
Terkos idaresi yaptığı hatayı tas
hih eder diye umuyoruz. Fakat 
- söz aramızda - bu umudumuz 
pek .kuvvetli değildir. Çünkü ina
nıyoruz ki; Terkos üç aylıık fazla 
su parası tahsilinin muıkaveleye 
aykırı olduğunu bile bile ıbu parayı 
talhsil etmektedir. Bunu bi1medi
ğini söylemek o idareye ağıır bir 
tariz olurdu. 

Şimdi hukukçularımıza sordu • 
ğumuz sualleri yazıyoruz: 

I - Terkos Şirketi kurulurken 
yani 1889 tarihinde yapılıp bu şir
ketin 1 stanbul belediyesine intikal 
üzerine aynen onun üzerine geç -
miş olan "abonelerle idare arasm
daki mukavele,,nin 4 üncü mad
desinde: 

(Şayet sarfolunan su abone se -
nedinde muayyen miktarı yevmisl 
bilhesap, bir seneye isabet eden 
mecmu miktarı tecavüz ederse 
tıeıher metre miıkabı fazlasının 
'bedelini taTifedeki fiat üzerinden 
demal ödemeğe abone mecbur tu, 
ıtulaca!ktrr) deniliyor. Bu sarhate 
nazaran Terkos idaresi henüz se
nelik asgari su miktarını bitirme
miş bir aboneden senelik asgari 
miktara değil de ü~ aylık asgari 
miktara değil de üç aylık taksitleı 
ile birlikte fazla su bedeli alabilir 
mi? 

11 - Terkos idaresinin bu mu
kavele harici olarak istediği üç a~ 
/ık fazla su bedelini vermeyen bir 
abonenin suyunu kesmesi halind' 
idareye ne gibi mes'uliyet/er dü -
§er? 

llk cevab 
Profesör Ba.y Suphi Nuri diyor 

ki: 
I - Terlros idaresi üç aylık tak-

sitlerle birlikte fazla sarfedilen 
suyun bedelini de tahsil edemez. 
Çünkü eskiden beri sürüp gelen 
teamül ve 4 üncü maddenin sara
hati ve tatl:ıikab böyledir. Bunun 
başka feıkilde tıaıbiık edilmesi halı 
lan menfaıatına muhalif olur. 
Maksat rse halka menfaat temi -
nidir; tirkıete değil. Dönlüncü 
maddedeki "derhal ödemeğe a -
bone mecbur tutulaoaktır,, ibaresi, 
bir senelik asgari miktar bittik -
ten sonra derhal ödemeğe mecbur 
tutulacak demektir. Yoksa üç ay
da bir kere hesap !kem:ıek demek 
değildir. Böyle bir hareket muka· 
velenin 4 üncü maddesine tama

mile aykırı düter· 
il - Her halde bu mesele hu • 

i)mkan halledilinceye kadar 9iıket 
abonelerinin suyunu keıımem~li -
dir. Bu her teyden evvel ~riye 
kaqı bir nezaket meselesidir. Müt
tel"i kaçmıyor. Her iki tarafm hu
ku:kumı kanun ve mahkemeleri -
miz himaye ediyor. Binıaenaleyh 
idarenin balkı stkıftmııasına hiç 
lüzum yoktur. 

Yarın da Şehir Meclisi azasın
dan Bay (Nazmi Nuri) nin fikir
lerini neşredeceğiz. 

sa lstanbul parti teık.ilatında ıene ; 
le;c~ faydalı hizmetler &'Ören Bay Ah 
Rıza Er emin serilmesi de' ayrıca mern· 

,. B Al' Rı· nuniyet uyandırmalı.tadır. ay ı 
za Ereme y'"'nl va.ıifesinde muvaff• 
kıyetler dilt'riı:. 

VilAyatler teşkilAtı 
ANKARA, 18 (Telefonla) - ~~"' 

huriye! partisi vilayetler ıeıkil• · 
tında yakında mübiın tayinler olaco 
ğı haber veril tıektedı~ B~ ~eY'"!'"' 
vilayet id •. rc ı.eyetlerı reıahklerın 

• L.~ .. den bazılar1'·.a .. ,lavlar !ayın o,..,. 
cakttr. . i• 

Partinin htanbul idare heyetı re · 
Jiğine sabık B.ayındırbk- Bakan~ B•'_ 
Hılminin tayini ihtrnali kuvvetlı ıı0 

riilmektedir 



ASPİRİN 
2 v& 20 komprimelik ambalajlarclr 

bulunur.., 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan 61 markasını arayınız. 

,..._~ ECZACI ARANJYOR~ .. 
(Türkiye Cenup Demiry.fluı Şirketi, Gaziantep vilıiyetinde (Eski adı 

Cerablus olnn) Karkamııtaki eczane•İ için diplomalı bir eczacı aramaktadır. 

Bütün vergiler kendisine ait olmak üz ere bu eczacıya baılangıçta ayda 75 
(yetmiı bet) Türk lira11 maaı verilecek ve Karkamıı lıtasyonunda idareye 
ait bir mesken de tahsiı edilecektir. işbu vazifeye nam;;ıet o'.an eczacılarm 
15 nisan 1935 tarihine kadar mezkur Jİrketin Halepteki iıletme müdürlüğü-

"" tahriren müracıwtla f'lhadetnmneleri nin neden ibaret olduğunu ve hakların
da nereltrden mallımat alınabileceğim bildirmeleri rica olunur. 

Sigorta işlerinde 
ihtisas yapmak 
üzere Avrupaya 
itmek istiyenlere 

Milli Reasürans Türk A11onim 
Şirketinden: 

I Şirketi.mn nakliye, it n 
•llcktif amele kaza sigortalarmda ibti
~· yapmak Üzere Avrupaya talebe gön
'""1"eceklir. lsleklilerinı 

1 - Yüksek Ticaret ve iktisat mek
'-1.i veya Hukuk Fakültelerinden m• • 
:un olması ve yahut bir sigorta ıirket\n
~ ınemur ıdatile çalıımokta bıdunma· 

·~ 
2 - 35 yaşını tec'lvilz etmemit ol • 

11-.ı • 
l 3 - Askerlik hi-zmotıni ifa eyleınit 
"tllunması, 

t 4 - Tahsilini takip edebilecek J ,, •• 
~•de Avrupa lin.,ı.ıı mdan birine vakıf 
~ 'urımP.,1 şarttır 

\,'·Yukarıda ıa•tları can" iıtekliler bir 
., u,\l.baka İmtihan1~'1 tabi tutuJacaklA.r 
b~ İmtihanda mU\·•ffak olanlar bir ila 
tıro buçuk sene mütlclatle Avrupaya ıİ· 
~ft4tcılık tahsili v• ıtajı yapmak üzere 
lonılerile ·ekler.lir. 

1t Müsa~aka ;~t.ih~n, M~aziye, muha • 
) he, malı ve i1.tı1.11 Malumatı cmumİ· 
~ \re ecnebi !i'!iı.., :""randan yapılacaktır. 

Gidecek ta'~'·Y~ Avnıpada bul.,na -
~!arı müd~etçe bulundukla" me ... l ·l·et 
~· fehrin hayat pahalılıiı Te ırcçim ~e-
t.ı •ti nazarı itiba 00a alınmak ıuretile or-. 
d halli bir inaanır il.tiyacına tekabül e· 
~1tek ~cret veri1cc,.ktır. Bundan maada 
•henın burada geçındfrmeğe mecbur 

~NI NESRIY A?' 

o;; . . :·1,. -~7."•• 

t' Büyük Gaz•tonin 21 İnci sayısı çok 
~'tıet bir kapak içinde, zengin yazılar-
1\ı·çılonıftrr. Bu sayıda, ıon Yunan ihtİ· 
1 ' tnünase';,cıile Ciritte ~im.tiye kadar 
L Ukua gelen iıyanların çok ıayanı dil<-
"t b· t "h . • ' ır arı çeaı ve enteresan reaımleri 
1~ dır. Bu sayıda, bundan baıka, dünya 
"ı~Uatına ait bir çok meraklı yazı ve 
di lrrıılcr, ıinema sayıfası, dünya hava • 
ı~len vatdrr. Büyük Gazetede ye,,i, çok 
~katı bir askerlik tefrika11 da başla , 
1, Itır. Çok zengin ikr~miyeli mÜ•aba
ta lıır ve bılmeceler tertıp eden Büyük 
· ~eteyi okuyucularmııza tavsiye ede -... 

~il iV ıl 
liol"vutun 14 uncu yısı çıkmıttır. 
"•ıye 

ck.mi
ükrü {rfan 

r n,. sınıf mütehaiııe 

'8 ı..ı < ıl• • No. 60 
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c.:duğu ailesi İçin (vana) göstereceği 
fah1& ayda (30\ otuz lira tediye oluna
caktır. 

imtihanda m•:ıavi ıartı ihraz eden
lerden ecnebi !\sanını daha kuvvetli bi
lenler tercih olunur. isteklilerin aşıtğıda 
yazılı veıikalan hamilen nihayet 1 ni
san 1935 tarihine lı:ada" tirketimize mü
racaat eylemeleri lazımdır. 

a - Şirket -nüdüriyetiM bıtaben ya
zılmıı bir iıtida, 

b - Mektep şahadetname•i (veya 
katibi adilden nıusaddak sureli), 

c - Mektep tahadetnaınesi olnuyan 
!arın çalıştıkları ıigorta şirketinden ala
cakları tasdikli bir vesika, 

d - Üç adet vesikalık fotoğraf, 
e - Tercümei hal varakası 
Müsabakada muvaffak olup Avru • 

paya gidecek o'aniardan tiJh!;ili n1ütea· 
kıp avdet ettiklerinde Avrupada kaldık
lar!nın bir miali müddetle şirketçe gÖı· 
terılecek yerde çalışacaklarrno dair bir 
taahhüdname alınacaktır. Fazla tafsilat 
için tirket umumi kfttioliğine müracaat 
edilebilir. Müsbaka günü ayrıca ilan o
lunacağı gibi taliplere de yazı ile bil • 
dirilecektir. 

ihtar: 
Bundan evvelki ilinlarımızd.rt talip • 

1.~--in azam: yaşı 35 o!ari'tıt, göster:tmek 
la ·ım gelirken 30 olarak basılmıştır. Kcy 

1 fiyet tashih oJunur. 

lıtanbul ikinci icra Memurluğundnn: 
Mahcuz o'up paraya çevrilmesine ka • 

rar verilen m."<\ .:tı'ltor bir a il"t Biri

yant) marka! pedal ıMl'>aa mak·nesi 21-

3-935 tarihine müsadif perşembe günü 

'8at onda Sirkecide Liman dairesi kar

tnında Antalya ambarında açık arttır _ 

ma ile aatılacaiiından talip olanların 

mezkür gün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaat.J11rı il3n 
olunur. (9471) 

latanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Alacaklı Salis biraderlere merhun 0 • 

lup lstanbulda Eminönünde Transit ha
lı antreposunda mahfuz bulanan halı • 

1arın mahkemece arttırma ıur?tile satrl
masına karar verilmiş ve mtzkür emva

lin bırinci arttırma 19-3-935 günü ı01t 
14 da ve ikinci arttırma ı 2.4.935 gu :ıü 

saat 14 te icra olunacağından talip olan
l11ırın yevm ve vakti ve mahalli mezkUr .. 

, cb hazır bulunmaları ilaa olunur. 
~ 

MlLLIYET !ALI 19 MART 1931 

Dr. IHSAN SAMI ~~ı 

tST AFILOKOK AŞISI 
ittafilnkoldardan mütenlllt (eraen
lik, kan çıbanı, koltuk alb çıbanı, 
arpacık) ve bütibl cilt baatalıklarına 
kartı pelı tesirli Wr qıdD'. Divan-

:rolu No. 189. (6463) _ .. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Bitumlu sübyelerde veya mezklır 

aübyelere ait ıslahat,, hakkındaki ihtira 

için alınmıı olan 19 mart 1931 tarih va 

1274 numaralı ihtira berabnm ilıtivtı 

ettiiii hukuk bu kere batkasına devir va 

yahut icara verilmesi teklif edilmekte ol

malda bu hususta fazla mallımat edinmek 

istiyen zevatın Galatada Aslan hanında 

1-4 numaralarla mürakkam idarehaneye 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze: 
.C.latasara)da KanzW. eczahaneal 

ka•ı11ında Sahne sokağında 3 numa· 
ralı apartımanda 1 numara.. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Zift veya mümasili mevadın oübye

•İni yapmağa mahsus ameliye,, hakkın
daki ihtira için almmıı olan 20 mart 

1929 tarih ve 787 numaralı ihtira bera

tının ilıtiva ettiği bukuk bu kere baıka

srna devir veya icara verilmesi teklif e

dilm~kte olmakla bu hususta fazla ma • 
luınat edinmek istiyen zevabn Galatada 

Aslan ban 1-4 numaralarla mürakkam 

idanobaneye müracaat eylemeleri ilin 

olunur. 

Deniz yolları 
1.c.!t~J- ,Eıc!lI:r ~batı 

Te:. 42362 - Sirkeci Miihürdanadı 

._ __ .Han. Tal. 22740 ... --ıif 

'ı K ABZON YOLU 
VAT AN w.punı 19 Mart SALI 
günü saat 20 de RU:eye kadar. 

(1362) 

ADAPAZARI .. 

Türk Ticaret Bankı sı 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmit sermayesi: 

2,200,000 .Türk Lirası 
TUrklyenln her yerinde 'ube we muh•blrlerl vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lııtanbul Şubesi: Telefon 22042 

Şubesi: 

Kadıköy Tapu Baş 
l_emurlu~undanı 

Erenköyünde Suadiyede Servinaz ve Mektep sokakların
daki dört parça arsanın sahipsiz olmasından dolayı tanzim et
tirilen iki kıta kroki mucibince Emlaki Milliye Müdüriyetin
den hazine namına tescili talep edilmiş ve adı geçen bu arsala
rın defatiri müdevverede ve tapuda kaydı bulun~amış ve tet 
kik edilen Bostancı komisyon defterin:n 77 sahifesinde yazılı 

bulunan 217 arşın mahal 13 cemziyeleY.•el 270 tarih ile Kosti 
Andondan başkasına geçmiş ve diğer 860 arşın mahalli de 
Maryam lstipan Üzerlerinde 20 muharrem 70 deruhte ile ya
zılı olduğu görülmüş ise de ve rgİ şubesile yapılan muhabere 
üzerine bu yerlerin vergide kaydı olmadığı bildirilmiş ve diğer 
iki parçasının kaydı hiç bir suretle bulunamamış olduğu gibi 
~ostancı komisyon defterinde kayıtlı olanlarında vergileri şim 
.ı:ye kad"i k'min tarafınrtan verile gelmekte olduin• tesbit e-

dilmemesine binaen senetsiz t. sarrufa kıyasen muamele icrası 
lazım geldiğinden bu yerlerde tasarruf iddiasında bulu"l:ınlar 

varsa tarih ilandan i•ib-.~en on bes lfÜn zarfında evr:-' 'müsbi 
telerile birlikte Sultanahmet .atjU darealnde 935-422 dosya 
No. sile Kadıköy Tapu Baş Me nurluğuna ve tahkikat günün
de de maha'l nde hazırolunaca ~Tapu memuruna müracaatla-
rı i'an o·unur. (1371) 

t~ t-anbu 
fek 

L1m~n Sahil Sıhhiye 
zi la:: Tahip·i~inen: 

Haydarpaşa Emra-:>ı Sariye hastanesi için mühürlü nümu
nesi üzerine yerli malı iki bin metre Amerikan bezi açık eksilt 
me ile satın alrnacaktır. 

A - Tahmin bedeli beher metre için lark kuruştur. 
B - Şartnamesi mezkur hastane idare memurluğu ile ls

tanbul Limanı Sahil Sıhhiye meı k1;zi • eva~ımın lan parasız 
alınır. 

C - Eksiltme 4 n;san 1935 perşembe giinü Galatada Ka 
ra Mustafa Paşa sokağında Is tanbul Limanı Sahıl Sıhhiye 
lVler~ıezinde Komisyonda ıpılacaktır. 

D Teminatı muvı.1 1ntesi 60 liradır. 
E-Eks;ltmeye ı;irecek c!:ınl'lrn eksiltmeye başlanıp pey sü

rülmeğe ba'I and. • aı. •. , l::ı.dar ı .. uv...... . ~. ' .:ı ı ı 
vezneye yatırmış olmaları şarttır. Aksi takdirde eksiltrreve gİ 
remezler. (1366) 

1 

1611 

1 IST AN BUL BELEDiYESi ILANLARl) 

936 senesi mayıs sonuna kadar Haseki hastanesi için gün 
, de en az 48 en çok 290, Cerrahpaşa hastahanesi için en az 145 

en çok 212, Beyoğlu hastanesi için en az 33 en çok 58 ve Em
razı Zühreviye için en az 2,5 en çok 10 litre pastolize edilmiş 
süt kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Südün beher litresi
nin tahmin fialı 15 lruruştur. Şartname 196 kuruş bedel mu
kabilinde Levazım Müdürlüğünden alınır. Mu~kkat teminatı 
2931 liradır. Bu işe istekli olanlar 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesikalarla teminat makbuz veya 
mektubunu ve teklif mektuplarını havi kapalı zarfları ihale gii 
nü olan 21İnart935 perşembe günü saat 15 e kadar Daimi En 
cümene vermelidir. (1106) 

Malzemenin cinsi 

Lamademir 
Çubuk demir 
Kapak cıvatası 
Yan cıvatası 
El arabası 
Dingil cıvatası 
Pul 
Somun 
Çivi 
Marangoz kalemi 
Torna makkabı 
Tek tılı rende 
El desteresi 
Bileyi taşı 
Maden kömürü 
Boya 
Sergen ispiti 
Salkım parmak 
Başlık 

Miktarı 

) 
) 
) 

" ) 
" ) 
" ) 
" ) 
" ) 

Kilo) 
) 

" ) 
" ) 
" ) 

Kilo ) 
ton 
kilo 
çift 
tane) 

" ) 

Teminatı Muhammen 
bedeli 

33 

8,50 
17 
13,05 
52 

434 

112 
225 
176 
692 

lstanbul Milli EmlAk Müdürlügünden: 
Cins ve Mevkii Senelik değer Müd-

kirası Lira deti 
Balta limanında l<'ilçük dere üıtünrte\<l 3750 8 3 Yıl 
M2 Tarla 
Balta Limanında Pire suyu mevkiindeki 20045 40 3 Yıl 
M2 Tarla 
Rumelihisıuır:da. Ayazma mevkiinde Küçük De- 12 3 Yıl 
rede 1688 M2 Cukur Tarh. 
Ali Bev 1< .. iyün..i" köy \\niinde Silal.tP.r .. ğa ,ıft- 125 3 Yıt 
liği müştenııl:'t~ın.:lan 14428 m etrf! rnu.-abl,aı 
sebze bahçesi . . . . 

Yllkarıda)mevkileri aöste rılen yerler hıza!armdakı kıra 
ve müddetler üzerinJen ~çık ar thrma' lile '.Oraya veril~~k
f r. Istek'i erin 30-3-935 cumartesi gü .u saat on dörtte ~uzde 
7,5 pey akçelerilc müraca:ıtları. (M) (132 .. 
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GÜL, LiMON, AMBER, FUJER, ŞİPR, LEYLAK, REVDOR, FLÖRDAMUR, ACI BADEM, AKASYA Kokulu 

Hasan Tuvalet ve Gliserin Sabun arı 
Hasan Zeytin yağından ve Ha1an kremin den ve Hasan itciyatmdan yapılmıf olup ııliaerlnli ve tuvalet için nevileri vardır. Ci idi yumuşatır. Güzel ve nazik ciltli kadınlara çocuklara ıayanı tavsiyedir. Avrupanınterkibi meçhul yağlarından yapılmış sabun 

lar cilde mazarrat vereceğinden bunlardan sakınınız. 10--15-25--35 kuruttur. Toptancılara tenzilat. Hasan deposu, Ankara, lstanbul, Beyoğlu. 

· {n bÜ1jÜlr lro3 bende .. DAiMON 

(!)da. 

· llllllll 
lllll· 

ELEKTRiK CEP 

FENERLERi 

lra~ 
hıçağımr. 

Yeni icad olarak ra· 

ranb 400 metrelik ••· 

aafeyi aydınlatır. Fene· 

rin boyu 23 santimet· 

redir. Atıındakl bllyilk 

cam yu•arlatı kriıtal· 

dendir. 

Satıı Yerleri: ANKARA: Sofu ıade Mehmet Emin 
IZMIR : H&uyin HOsnıı 1 MER'SIN: Hakak sade Rahmi 

SAMSUN: Tursu" E,ref 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 tlncil VahıP H- fatanbul 

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

fllrkly• ft Bankaaı tarafınclan teıkll olunmuıtur. İdare mecllal •• mlldilrleı 
heyeti •• memurları kAmllen Ttirklerden mürekkep yegine Tllrk Sigorta Şirke
tlcllr. Tilrklyenln her tarafında (200) fi ıreçeıa acentalannıJI hepıJ Tflrktllr, Tilr• 
ldyenln en mtihlm D feııeıelerinln Yebankalaran111 ıigortalaf1111 icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ılııortalarım en iyi ıcraitlo l apar. H111ar vukaunda ıararları ıllr' al ve kolaylıldı öder. 

Telgrafı IMTiY AZ - Telefon: Jst. 20531 1610 

il 
Öksürenlere: KATRAN H A K K 1 t;:Kt EM 

Zafiyeti umumıya, lttabaaıılık ve kuvvetaizlik bilıibnda büyıi" t •. e v o h•~·' g . llo 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASAS/ 
Kullanınız. Her eczanede satılır. 1907 

..-.. KIMY AGER~-. .... Türkçe _Osmanlıca. Fransızca--. 

~~~~~~ s o·· z L u· • K tam Bankası karfıaında izzet Bey hanı 

Daima genç 
Daima güzel 

Inaills Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSIR BALSAMIN 
KANZUK 

lıimli 2 fllheıeri, bütün dünyanın 
en mükemmel ııüzellik müatah. 
ıarlandır. 

ötedenberl memleketimiz ki· 
bar aleminin takdirine mazhar ol· 
muttur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki
binde saklıyan en ciddi ve tayanı 
kimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadınlar için zaruri bir ih· 
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave • 
tini arttırır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu,aklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Tra,tan sonra, cilde latif bir ae · 
rinlik verir. 
UMUMi DEPOSU: ln.,.iliz KAN
ZUK ilczaneai. Beyo/;lu Maruf 
Pnrfümörilerde bulunur. 1962 

O!CTIONNAIRE TURC • OTTOMANE . FRANÇAIS 
!amali Hami Danlşmend ıau.fından meyduı getlrllea bu lftgat ö.1 Tilrlı:çe 
lı:tUmelerln flmdlyı lı:ıdar lı:ullan:lmakıa olan Osmanlıca ve ıynı 11manda 

Fransızca lı:arşılıklannı göıtermıktedlr. 
Herkeıln ve h1tta ecaebilerın istifade edeceği bu SÔZLOI latlşar etmiştir. 

F f A T I 100 K U R U Ş T U R 
HÜSEYiN DANIŞ Hukuki ve medeni lügat 5CO k·. 

75 " RUŞEN EŞREF Beyaz geceler 
HALİD F AHRI Graziela 75 (Viktor Hugo) 
MAHMUT YESARİ Aşk yarıtı 

50 
50 " 

" MAHMUT YESARi Kanlı ıır 
BÜRHAN CAHİD Kır Çiçeği 

100 " 
75 

" ,, ,, Dilnkülerin romanı 
,, ,, Gurbet yolcusu 
,. ,, İhtiyat zabiti 

75 
" 75 " 

50 
" 60 

100 
,. ., Cebhe gerisi 

KÖPRÜLÜ Zade M. Tllrk dili •e edeblyab hakkında " 
" FUAT araştırmalar 

SADRI EDHEM Bir vagon pecereıinden 
,, ,, İmparatoriçe ve aaray 

50 
30 
75 

" 
SERMED MUHTAR Harp zengininin gelini " 

" Satıt yeriı Ankara caddesi 
--·K A N A A T K 0 T O P H A N E S I ... __ _ 

• --·---- ... ---
BÜYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertibin 6 ıncı Çekiıi 

l l Nisan 1935 de dir. 

Hüyü~ i~ramiye: 200,000 lira~1r 
Ayrıca 25.000, 20.000, ıs.ooo, 10,ooo, 

5,000 liralık ikTami yeler ve 50.000 liralık 
mükafat vardır. 

Umumi Ne,riyat ve Yazı iılerİ müdürü Etem izzet BENICB 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

Saç1arı 
Dökülenlere 

lngiliz Kanzuk eczanesi 
müıtahr.aratından 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 

Saçlann dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. 

Komojen saçların kökleri • 
ni kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdMıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, li • 
tif bir rayihası vardır, 

Komojen Kanzuk saç ekıi
rl maruf eczanelerde rtrıyat 
mağazalannda bulunur. 

Kendinizi 
flıütünce .. 

Baş varacatınız ilk tedbir 

GRiPiN 
almak olmalıdır. 

GR.iPİN 
Soğuk algınlığına, baş nezlesine 
•e diğer oeılelere, gripe, kırıklığa 
lişütmekten mütevellid bütün 

ıstırablara kar91 bilhassa 
müessirdir. 

GRİPİ.N 
En ıiddetli ba9 •e dif ağrılarını 

derhal dindirir. 

GRİP İN 
Bel, sinir, romatizma ağrılarında 

hararetle tavsiye edilmektedir. 

GRIPIN, Radyolia dit macunu fabrf. 

ka11nın miltehauıa kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir, 

Her eczanede bulunur. 

Fiatı 7,5 kuruştur. 

SAT i E' de 
Bütün E!ektrik Alet .eri 

VERESİYE 
Salıpazar, Topçular caddesi 428 . 436 

Beyoğlu Tünel Meydanı METRO HAN - Beyazıt ELEKTRiK 
EVi - Muvak'kithane caddesi KADIKÖY - Şirketi Hayriye 
iskelesi USKODAR - Nizam c adde&i 23 BUYUKA.DA ve Be· 
yoğlunda istiklal caddesind:• KARL MAN GE<. iDi Mağazası 
ile Şi,lid.. Ahmet B •y Sokağın da ŞlNASI, Beyazıt Meydanında 
HASAN FEHMi, Kadtköyunde Altryol ağznda NET ve Be,itk .. • 
ta Tranıvay durak mahallinde BEGY AN ticarethanelerinde sa· 
tılma.ktadır. 

lstanbul ithalat gümrüğü 
Çevirgenliğinden: 

Adet Kap 
1 B 
1 s 
2 Kap 
1 s 
1 Kap 

10 s 
1 s 
1 Kutu 
1 Kafes 
1 s 

11 Balya 
8 Çuval 
1 s 
2 s 
1 s 
1 s 
5 Balya 
1 Kafes 

13 Konyalı 
2 s 

8 s 
1 Balya 
4 Sandık 
3 s 
2 s 
1 s 
1 s 
1 Adet 
1 s 
1 s 
1 s 
1 s 
1 s 

2 s 

1 s 
1 Balya 
5 s 
1 Paket 

14 Bağ 
4S 
1 s 
2 Kap 
1 s 

1 s 
1 s 
1 SA: 
1 s 
1 s 

1 s 
T28 

Marka No. K. Gr. Cinsi 
1 H 348 8, 000 Pamuk Fenile Kolluğll 
S P 3 55, 000 Toprak Boya 

E AS 817,1062 162, 000 Pamuk Battaniye 
J A F 7547 24, 000 Adi Ağaç Sandık 

A 243 7, 000 Müstahzar 
R R F 165-174 500, 000 Boyasız Vernik 
AD S 325 2, 160 Kataloğ 

F B 7320 1, 100 Kopça 
G S 78501 400, 000 Makine 

M A 5128 16, 000 Kataloğ 
A S Bila 494, 500 Kendir Huıtpaı 
AS Bila 144, 000 Kendir ip 

R C F 17 115, 000 Naftıalin 

E c 777,778 97, ooo Sinek kağıdı 
M C 18706 49, 000 Eczayı Tıbbiye 
M C 18707 93, 000 Şekerli lıpirtolu hüla&a 

P S F 50-9 180, 000 Kendir kartonu 
J R C Bila 56, 000 Demir karyola 

FJ..FFI 1-13 2236, 000 Demir tel halat 
H R 214-215 128, 000 Transit müıtamel yUn 

MP 
GB 

RHZ 
SBK 

HH 
GS 
ND 

M 
AJ 
BL 
ss 
EP 
EP 

320 
415,418 

980S-9808 
1-2 
3 

63 
Bil& 

8440 
4127 
5346 

31680 
31683 

FAZ/DLV 895011 
845012 

JS 24234 

MM 57296 

SD 1-3,~ 

:AMM 2 

Bili Bili. 
AL/17746 1-4 

EA 12826 

EAS 996,79 

HU 2786 

HW 2786 
:Adres 135844 
Adıe11 135844 

:Adres 135844 

Adres 135844 

Adres 135844 

elbise 
243, 540 Demir et makine&! 
143, 000 Yün menaucat 
225, 000 Kuru pli 
463, 000 Demir çemberliIC 

76, 000 Dolu ıinema filmi 
25, 000 Radyo makinesi 
34, 000 Kemik düğme 
66, 000 Otomobil dıt llstiği 
14, 500 Ağaç oyuncak 
66, 000 Oyuncak kıeman 
64, ()()() lpek ipliği 

185, 000 Müzeyyen cam cum\İa 
110, 000 Renkli cam aalon etY"' 

il 

194, 000 Ağaç kalem kutusu 

7, 000 Demir penctte tıakıJıll 
1os, ooo Gayri metkul kağıt 
610, 000 Porselen fincan 

24, 000 Pamuk ftınile kolluSU 
253, 000 Demir Huine 
258, 000 Demir lamba 

93, 000 Ağaç makara 
62, 500 Pamuk fanile kolluğıl 
64, 000 Metin mukavva çanll' 

ve bavul 
16, 000 Mutamba bavul 
24, 000 Ağaç dolap 
41, 000 Pirinç pencel"e takııD1 

13, 000 Pirinç perde taknnJ 
14, 000 Aliminyum perde tıJ-ı• 

mı 

32, 000 Demir pencere takıJlll 

27 Kalem aair muhtelif efya. 
Yukarıda yazılı muhtelif malların arttırma ile 24.3.93~ 

tarihinden itibaren müzayede günlerinde çıkarılmak üzere cJe·
1 vam edeceğinden isteklilerin o gijnlerde saat 14 de latan:>~ 

ithalat Gümrüğünde 6 No. lu satıı anbarında bu1urunaları ı· 
lan olunur. (1245) ........,.. 

•• 
Universite Arttırma Eksiltme -ve 

Pazarlık Komisyonundanı 
1 - Universite Morfoloji binasında ağaçtan ima] ediiecel< 

ve bedeli ketfi 3935 lira 4 7 ku ruı olan tesisat itleri 4 ni••fl 
935 perıembe günü saat 15 te Universitede ihale edilmek uıe· 
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. .. 

2 - istekliler sözü geçen İte ait dosyayı Üniversitede go• 
rebilirler. l] 

3 - isteklilerin bedeli keşfin yüzde 7 ,5 teminatların! le 
niversite muhasebesine yatırıp makbuzlaril z rflannı ıhB 
günü saat 14 te Universite U)mumi katipliğine vermiş oJ.ırıB • 
ları lazımdır '"( 1300) 


