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nunl 
DUnya buhranı 
içinde Türkiye 

Fırka grupu dün dört 
mühim karar verdi 

Suat Bey 
Geldi 

Roma B. Elçimiz 
niçin istifa etti? 

Orta Avrupanm küçük dev
letleri; büyük bir sılantı için
dedirler. . lktıaadi buhran, bu 
memleketlerde şiddetini azami 
derecede hissettiriyor. Onla· 
rın bu ıztırabından mütehas· 
sis olduğunu aöıyliyen bir bii· 
yük devlet, Tuna birliği namı 
altında bu küçük devletlerin 
arasında bir iktısadi birlik tet
kilini teklif etti. Efkarı umu· 
ıniye, ilk önce bu teklifi hoş 
görmedi. Bundan sonra Lon· 
dra içtimalarında büyük dev
letler de, kendi aralarında u· 
Y119amadılar. Teklif, suya düt· 
tü, demektir. Acaba vasati Av 
ru.pa devletlerinin kendi ara· 
larında bir iktıaadi birlik tef· 
kilini hoş görmiyenler '. ıztır~p 
İçinde bulunan bu mılletlerın 
hali.smı istemiyorlar mı? Ni
çin yardımlarını esirgiyorlar? 

Meselenin sebebi batka· 
dır: Teklifi reddedenler; bu 
dairenin hududunu daha ziya· 
de genişletmek ist iyorlar. On• 
ların fikrine göre, iktısadi buh 
randan müteessir olan millet· 
ler, yalnız Tuna havzaaında 
bulunanlar değildir. Onların 
derecesinde ve belki onlardan 
fazla ıztırap içinde Yatayan 
milletler de mevcuttur. Madem 
ki millet !erin iktısaden birlet
melerinden, biribirlerine kartı· 
lıklı yardun ve müaaadeki.rlık 
yapmalarından büyük faydalar 
bekleniyor. Bu birlik hudud~
nun daha geoit tutulması doıı
ru olmaz mı? 

Geçen gün hu mevzuda yu 
dığımız bir makalede; Suriye, 
Mısır, Yunanistan, Türkiye, 
Bulgaristan ve Arnavutluğun 
da keodi aralarında bir Akde
niz birliği, bir iktıaadi birlik 
letkiline çalıımaları fikrini ile
riye sürmüttük. Bu fikrin bazı 
ecnebi mahafilde çok iyi kar9ı
landığını, Taymis gazetesinin 
de bunu tetkike değer bir mev 
zu telakki ettiğini görüyoruz. 
Fakat ayni makalede işaret et· 
tiğimiz gibi, bu it ne kendiliğin· 
den tahakkuk edebilir, ne de 
bizzat bu devletler, bir araya 
gelerek kendiliklerinden böy
le bir teşebbüs yapabilirler. Bu 
nun tahak1<uku, daha . ziya~e 
büyük devletlerin el.~d~r. 
Eğer Tuna birliği teklıfinı or
taya atanlar; Akdeniz birliği 
fikrini de yürütmeğe k.arar "'.~
rirlerse kendi tekliflerının yu· 
rümesi~e ve muvaffak olma~r 
na yardım etmiş olurlar. İfın 
hakikati şu ki; b~tk~ .. devlet
ler· Mösyö Tardıeu nun orta· 
Ya' koyduğu yeni konbin~n
da bir nevi siyaset kokusu hı•· 
sedi,yorlar. Onları, kaçıran ve 
korkutan sebep budur. . 

Biz, yine aylardan .berı, bu 
•ütunlarda sık sık üzennde dur 
duğumuz esaalı bir kanaate dö
neceğiz: Bugün iktıaadi buhra
nın ne vakit biteceği haklan.d~ 
kat'i bir fikir ortaya sürülemı· 
Yor. En salahiyetli, en müte
hassıs ıahsiyetler bile intizar v~ 
tevekkülden başka bir şey tavaı 
Ye edemiyorlar! Her memle
ketin kendi kendine aldığı hu· 
susi ve milli tP.dbirler ise; ni· 
hayet mukavemet kuvvetlerini 
biraz daha uzatmaktan baıka 
bir •eve varamaz. Kat'i neti· 

Müzakereler mali ve iktısadi me
seleler üzerinde inkişaf tmiştir 

• 

sadi haileden kurtarmak için 
tek çare; büyük ve küçük, bü

Kaldırılacak muafi etler 
tün devletlerin, her türlü siya- ANKARA, 10 (Telefon) -
ai hia ve mülahazalardan te- 932 bütçesi üzerinde yapılacak 
cerrüt ederek, umumi ve mÜf· tadiller ve bütçede tevazünü te
terek derde çare aramalarıdır. min makaadile alınacak tedbir
Maatteessüf bazı devletlerin lerin ciddi ve uzun tetkiklere 
ıimdilik küçük konb~onlar, tabi olması vaziyetin evveli bir 
rejiyonal birlikler teşkılı yolun koıniayonda, sonra da fırka di
daki tetebbüsleri, böyle biır van ve grupundaki müzakere. 
gaye peıinde olduklarım gÖS• ler neticesinde bir karara rapto 
termiyor. Y alruz §U da muhak lunmaın bütçe encümeninin bun 
kak ki hakikatin kendisini dan sonraki mesaisini teshil et· 
şiddeti~ hiasettireıc~i, ihtiya- miş bulunuyor. Onun içindir ki 
cın büyük devletlen de anlat· bütçe li.yihasmın gerek encü
mağa ve uyutmağa mecbur ede mende, gerek Meclis heyeti u
ceği zaman da çok uzak değil. mumiyesinde uzwı boylu müna 
dir. kata ve müzakerelere tabi olma 

Bugün ayni mevzua şunun dan kanuniyet kesbetmesine in 
için temas ediyoruz: tizar edilebilir. 

Son günlerde hükumet ve idari tedbirler 

fırka tarafından bütçe müna- Hükumet yeni mali sene için 
sebetile bazı tedbir alınıyor. bazı kanuni tedbirler almak za. 
Her yeni mükellefiyet, batlan- rureti ile kartılatmıt bulundu
gıçta halka az çok ağır gele- ğu kadar bazı idari tedbirler de 
bilir. Bütün marifet; bundaki almak karanndadır. Önümüzde 
kat'i zaruret ve mecburiyeti ki ders senesi için resmi inek? 
hissetmektir. Eğer vaziyetin teplerde leyli talebe ücretleri. . . . . . . ı nin bugünkü ucuzluk nazarı i. 
ıcap ettırdıgı ıhbyaçlar, mec- tibara alınmak suretile bir mik-

TEBLİG 
ANKARA, 10 (A.A.) - C. 

H. Fu·kaaı 11rup dün ııe bu11ün 
Afyon meb'uBU li. Beyin riya· 
setinde mütem n içtima e
derek 1932 sen 1 bütçe müııa 
.zeneaini temin eılabilmek için 
ittihazı 1.U.m gelen tedbirleri 
tetkik eıti. Müzakereler mali 
!le iktıaadi meae ler üzerinde 
inkifaf etmiftir ticede 1932 
bütçeainin bir raftan a.zami 
derecede ta:rar ve diğer ta-
raftan kabili limil olan im· 
kcin 11örüldü. B .. n müzakere· 
ler esnaaında ıılet maliyui-
nin muntazam İffemesini temin 
etmek her. §eyden muayyen nis 
bette külfete katlanmaları için 
uatandaıların "~ğı yukarı mu 
adil bir niabette külfete katlan 
maları .zaruri arülmüıtür. Mü 
.zakere unaaıncr Maliye ll<!kili 
Abdülhalik B" afi reyle iti-
pwıt a ,,,. toplanan 
312 reyden 4 Oa ln:ırıı 172 reyle 
fırkanın büyült bir ekaeriyeti i
timat beyan etmiftir. Bımdan 
aonra fırka 11rupu uas tedbir
ler hakkında fU kararları ver
mİftİr: 

Suat Reyin gaze
t4!mize 

beyanat ve izahatı 

Suat B.oy 

1 Roma büyÜk elçiliğinden iatifa 

1 

etmiı olan Suat B. dün Roma'dan 
şehrimize ırelmittir. Suat B. 9 &e· 

ne müddetle Roma elçiliğini mu· 
vaffakiyetle ifa ebnit ve bu müd
det zarfında Türkiye ile ltalya a· 
raamda dostane münaaebat teea
aüı etmiftir. Bu aebeple iatifaaı 
teessürle kartılanmııtır. Suat B. 
Dr. Huluai Behçet B. in evine mİ· 
safir olmuıtur, istifasının aebebini 

(Devamı 5 İnci sahifede) 

buriyetler olduğu gibi göz önü dar tenzili ihtimali olduğu gibi 
ne alınırsa bu tedbirlerdeki isa leyli lise ve orta mekteplerdeki 
bet daha iyi anlatılır. Vaziye- leyli, meccani talebelerin ailele 
ti yalnız kendi memleketimiz lerinin mali vaziyetlerinin yeni. 

cephesinden değil, daha umu· (Devamı 5 inci sahifede) (Devamı 5 inci sahifede) 
mi olarak mütalea edince; bu ----~===================== ============= 
hakikate daha kolaylıkla erit· 
mek mümkündür. Her halde 
hu umumi buhran içinde mil
letlere mutlak hali.a; son da. 
kikaya kadar ayakta durabilo
cek kudret ve mukavemeti g<M 
terebilen·lere mukadderdir. Bu 
hali.a noktasına varıncaya ka· 
dar, dünyanın şurasında bura. 
aında bazı inhidamlar vuku bu 
lacağını mutlak olarak iddia 
edenler vardır. Buna benzer 
ihtimaller üzerinde kat'iye!le 
ısrar etınek doğru olmasa bıle 
bu mütaleaları büsbütün yaba· 
na atmak ta doğru olmaz.. o. 

Sanayi heyetiAnkara
da ne teşebbüsleryaph 

için her millet; netıceye 
DUO • k" 1 
kadar mukavemet ım an arını 
hazırlamaktadır. Muhakkak 

Dün Birlikte bu hususta izahat 
verildi, bazı kararlar ittihaz edildi 

.. 

Nazmi Nuri Bey 

1 birlik namına Ankarada muhte 
J lif teıebbüsatta bulunan heyet 
reisi Nazmi Nuri.Bey bu teteb-

) büsat hakkında ızahat vermit
tir. içtimada bet sene zarfında 
tebdili ve yeniden tanzimi tet
viki sanayi kanununwı 41 inci 
maddesi icabatından olan me
vaddı iptidaiye cedvelinde ih- 1 
raç edilecek maddei iptidaiye. 
ler için ihzarı lazım gelen yeni 
tarifenin maddei İptidaiye ve 
maddei mamule resimleri ve 

) 
maleyet esuatının, esbabı mu. 
cibelerinin tanzimi de görüşü!· 
müttür. Trikotaj çorap, fanile 
fabrikatörlerinin tanzim ettik
leri yeni tarife eaasatı lktısat 
vekaletine verilmittir. Yünlü 

' 

k" Türkiye mukavemet ve kud 
r~ noktasında her milletten 
üstün bir mevkidedir. yalnız 
uzak tarihinde değil, yakın_ tİ
rihinde de çok yüksek mııa. • ( 
ler göstermittir. Şimdi k~İd~
ainden istenen tey, evvelki ~'!'
ne niabetle hiçtir. Onun ıç~~ 
Türk vatandaıı; atiye olaı;ı u· 
mit ve rabıtasını, ııevtetmıye
rek yeni mükellefiyetleri bot 
görecek, bu suretle de ·milli ve 
vatani vazifesini cesaretle yapa 

Sanayi birliği heyeti umumi 
yesi dün fevkalade bir içtima 
yapmıttırBirliğin bu içtimamda 

caktır. 
Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

pamuklu mensucat hakkında 
erbabı sanayiin temenniyatı da 
Ankarada heyet vasıtasile ib. 
liğ edilmittir. Grup halinde bu 
lunan sanayi için tarife eaasatı 
bir, iki gün zarfında ihzar edile 
rek ve grup haricinde kalan 
münferit sanayie ait münferit 
temennilerin toplanması yapıl
dıktan sonra sür'atle Vekalete 
gönderilmesi takarrür etmiıtir. 
Birliğe göoderilınit olan İt ka· 
nun layihasının bir komisyon. 
tarafından tetkik edilerek erba 
bı sanayiin noktai nazarının es 
babı mucibeli bir tarzda tesbiti 
karar altına alınmııtır. 

Tenzilatlı tarifeler 

Mareşal Hindenburg 

Hindenburg 
Kazanıyor 

Havayici zaruriye ve 
ithalat eşyasına narh! 

Fiatlar tesbit edilecek ve fazlasına 
satanlar mahkemeye verilecek .. 

Ticaret ve Belediye ikhsat müdürlük. 
lerinin müşterek teşebbüsleri 

Ticaret müdiriyeti havayici 
zaruriye ve idhal qyaıı toptan 
ve perakende fiyatlarını yeni 
esaslar, Vekaletten gelen direk 
tif dahilinde yeniden tetkike 
baılamı:ttır. Ticaret müdürlü. 
ğü, büyük tacir kadar, müateh
likin en fazla temas ettiği ve 
son el olan küçük eıınafm d• 
sattığı e§yanm fiyat kon.trolü , 
için tertibat almaktadır. Bu hu 
auau temin için, belediye iktı
sat müdürlüğünün müzahereti 
ve belediye tqkilitınm yardnm 
istenecektir. Ticaret müdürlü. 
ğü ihtikar kontrolunun tam ve 
müsbet bir netice vemııeıl için 
yeni bir uıul vazetmektedir. 
Bu usul bir nevi narh ıioatemi. 
dir. Müdiriyet, gümrükten 
çıkan bir maim maliyet 
fiyatına muhtelif resim, nakliye 
ücretlerile, birinci, ikinci, üçün 
cü ellerin karını ili.ve ederek 

' 

Muhsin ve Asım SOreyya Beyler 

her maddenin ıon el olan bak
kalda kaça ıatılmaaı lazım gel. 
diğini teıbit etmektedir. Bu au 
retle meyadana çıkacak liste 
~tlıca m~ddelerin azami satıt 
fiyatını goatermit olacaktır. Be 
lediye iktısat müdürlüğü ve 
halk bu fiyattan fazla iıteyea 
esnah müdiriyete bildirecekler 
ve bunlar derhal mahkemeye 
verilecektir. 

Esrarengiz bir tütün 
kaçakçılığı ve hırsızlığı 
Çifte kilitli ve mühürlü depodan 

90 balya tütün nasıl aşırıldı? 

Samatyada yakalanan dört balya 
bu sirkatle alakadar mı? 

Bir tütün deposundan çok dildıa 1 br? 
te fllyan bir sirkat vak'aaı olmuı· Pallı bu İfİn takilıile ınetıal lk~ 
tur.Bu depo tüccardan Aliiyeli Mah Samatyacla bir tütün kaçakçılıiJ 
mut !Jeye ai! olu~ Gıılatadadır. vak'aııru haber alnuı -.e dört balya 

Sirkat edılen tütün 90 balya lıa- tütün müaad ... edilmiıtir. Kuvvet
dardır ve beher balya &O kilo kadar le zannedildi~ne ıöre, bu tütün!.,.. 
dır. Mahmut Beyın deposundan çalınaa 

Aliiyeli Mahmut Bey sirkat vak balyalardandır. 
~ ~liı .müd~~etine bildirmit Polis bu suretle ip ucunu elde et 
ve ınhısar ıdareaıru de haberdar et- mit demektir. Nasıl •e kimi- t . . "• ara-
mııtir · . . . fmdan yapıldığı sür'atle meydana çı 

Meaeleıun dikkate f&Yan ciheti kanlabilecektir 
§U ki, tütün depolan çifte anahtarlı Samatyada 

0

kaçak tütünlerle ya
dır ve memurlar tarahnclan da mü· kalanan ıab.ıalar isticvap edilmekte. 
hürlüdür. Vaziyet böyle iken depo dir. Son dakikada aldığımız malı1ma 
naaıl açılmıttır? . . . .. . ta göre, bu .Jört balya kaçakçılığın. 

Bund.an başka ikinc;ı muhim ve dan Hasan oğlu Hıfzı, Hasan oğlu 
ea~z nokta da mıkdan külli. lbrabim, lamail oğlu Agilh, Halil oi 
yelli olan bu balyalar nuıl depodan lu Hasan isminde dört tahıa yaka
ç.ıkarılmıt ve ne suretle taıınmıı· lanınıt ve adliyeye verilmigtıir. 
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Iran mektupları: 25 
• 
lranda çay nasıl dem-

lenir, sema
verler nasıl yakılır? 

Kahvenin içilmesinde ve pişiril
mesinde de ayrı bir hususiyet var .. 

Gülüstan sarayı dahilinde tetevvüç merasiminin yapıldığı Nadir Şah tahtı 

TAHRAN, (Milliyet) dikçe kerpiç, nime istedikçe ya 
lranın ekser iklim~ kuraktır. mn kerpiç, çereke istedikçe bir 
Kıtın pek ziyade soğuk ve ya- çeyrek kerpiç atdır. 
zın, pek ziyade sıcak yapar. Kalfa, bunları, tavana ya
y az mevsiminde sıcağın ıidde- pqtırarak kubbeyi tqkil eder. 
tini tadil için zirizemin denilen Bazı mahallerde olduğu gibi 
mahzenlerde oturulur. kubbe yapıl11'ken evvela tahta· 

Bu mahzenlere, bahçeden dan bir kalıp yaparak tuğlala. 
10 - 15 basamak merdiven- n kalıbın üzerinde tertip et. 
le inilir. Döşemesi mermer ve mek donduktan sonra kalıbı çı
ya çini taılardandır. Binanın karmak adeti yoktur. 
altında bulunan zirizeminin kö Irana hariçten kereste ithal 
ıesinde bitkeş denilen tuğla- edilmez. Tavanlar, ne kadar 
dan yapılmış, minare biçimi bir j büyük oluna olsun, yerli di· 
boru vardır. reklerle tutturulur. Kerpiçten 

Bitkq rüzgarı çeken demek yapılan dört duvar meydana 
tir. Bu boru, adeta muhalliye- geldikten sonra, Iranda Kale
tülhava vazifesini görür. Bit· me denilen bir nevi kavak ağaç 
keşin yüksekliği 10 - 15 , kut ları vardır. Bu kavakların U• 

ru 2 - 3 metredir. zulnuğu hazan 12 - 15 met· 
Yazın sıcak günlerinde ze. reyi: bulur. (Kaleme) lere ka

mine lran halıları dötenir üze· saba kenarlannda ve köylerde 
rine dötekler serilir. Etrafına sık sık tesadüf edilir. 
mütekka denen yuvarlak yas- Kalemeler, kabukları temiz 
tıklar sıralanır. Ev balkı, bu ı lendikten sonra kesilerek iki 
yastıklara dayanarak rahat bir duvarın üstüne yatırılır. 
vaziyet all1'1ar. İnce tarafın altına destek 
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Moskovadaki 
Siyasi suiikast 

iki kişi hakkında 
verilen idam 

karan infaz edildi 

1 Mesuliyet 
Kime ait? 

- -~-

4 ler konferansı dağıl
dıktan sonra 

PARIS, 10 (A.A.) - Havaa a
jansı tebliğ ediyor: 

MOSKOVA, 10 (A.A.) - TaH Tempı gazetesi, 4 ler konferanaı 
ajan11 bildiriyor: mn akamete mahkum olmasından 

Almanya sefareti müıte..-rı M. mütevellit mea•uliyetlerin taayyün 
von Trawdowılri'a kartı ıuikast ic- etmit olduğunu kaydettikten son
ra etmiı olduldanndan dolayı kurıu ra diyor ki: 
na dizilmeğe mahkum edilmiş olan 
"aailiav ile Stern, Sovyet merkezi Fraıua ile lnigltere ~üzayekada 
icra komitesine müracaat ederek af bulunan m""11eketlere acilen yapıl
fediJmelerini iıtemitlerdi. Komite 1 maıı icap eden nlali muavenet yükü 
bu müracaatı reddetmiştir.. nü yalnız başlarına deruhte etmek 

Stem ile Vaıiliev idam edilmiı- . ıuretilemühim fecalrarlıldar İcrasına 
!erdir . hazır olduklan halde bu iki devlet-

[Bu idam kararını İcap ettiren ten Almanya ve halyadan istenildi
hadiseyi hatırlatalım. Geçen martın ği gibi en ziyade mazharı müaaade 
befinci sünü Stern isminde bir Ruı 1 millet maddesinden feragat etmele
Alman ~e_fırinin otomobiline ~artı ri istenmİf vt> bu iki nevi fec;laı.&r
~f el silah atmı~tı. Bu otomobilde bktan hiçbirine karşı bir taviz gös
bır kaç arkadqı ile beraber, Alman terilmemittir 
aefareti müıtefarı M. von Twar
dowıki bulunuyordu. Müateıat ağır 
surette yaralanmıfh. Stern derhal 
ve şeriki cürmü olan V aıiliev ile 
bilmuhakeme idama mahkiim edil
miflerdi.] 

Silahların 
Tahdidi 

Harp kanunları yenidan 
tetkik edilecek mi? 

ROMA, 10 (A.A.) - Tahdidi 
teslihat konferansına tevdi edilmit 
olan ltalyan murahhaaınm metni 
n8'redilmektedir. 

Bu muhtıra, bazı silahların Ye 

harp usullerinin ilııasmı teklif eden 
19 ıubat tarihli ltalyan vesikaımı 
habrlatmaktadır. 

Bu muhtırada ilııa keyfiyetinin 
ne gibi uıullere tevfikan irca edile
ceği taarih olunmaktadır. Muhtıra 
da netice olarak harp lıanunlannın 
yenden tetkiki ve sivil tayyarecili
ğin kontrol edilmesi iltizam olun
maktadır. 

Macar murahhası 

BUDAPEŞTE, 10 AA. - Ma
caristarun tahdidi teslibat konferan
aında baılıca murahhası olan Kont 
Apponyi, Cenevreye müteveccihen 
hareket etmittir. 

Romanya heyeti 
BOKREŞ 10 (A.A.) - Tahdi

di teslihat konferansına ittirak ed,.. 
cek olan Romen heyeti, Cenevreye 
gitmek üzere yola çıkmıttır . 

Fransız gazetelerinin . 
mütaleaları 

PARIS, 10 (A.A.)) - Ceze
teler, 4'1er konferansının akame .. 
te mahkiim olması meaeleıi hak· 
kında bir takım mütalealar aer• 
detmekle ve Tuna devletlerine 
yardım makaadile husulü arzu o 
lunan itilafa mani te,kil eden bey 
nelmilel ihtilaflara teeuüf eyle· 
mektedir. Gerek Almanyanın ve 
gerek ltalyanın hatb hareketini 
Paru gazeteleri şiddetle tenkit et 
mekteclir. 

Bu gazeteler, §İmdi Tuna kaza 
ıında ecnebi nufuıuna kar'ı mü
cadele etmek ve büyiik devletle
rin tahakkuk sahaıma isal ede
memif oldukları itili.ffı bizzat 
tahakkuk ettirmek keyfiyetinin 
küçük itilafa ait olduğu mütalaa 
ıını aerdediyorlar. 

Hindistan da 
İsyan 

ALLAHABAT, 10 (A.A.) -
Polis, bugün asilerin üzerine ateı 
açmağa mecbur kalınıfbr. Bir po
liı, •fır ıurette yaralanmııtır. 

48 kiti tevkif edilmiştir • 

Treni ıoymak 
isteyenler 

VALENCE, ' . A. - Geçen 
alqam Maraily,: 1. !..enevre sür'u 
katan Valence iataayonuna girdj. 
ği 11rada elleri ailahlı olduğu hal
de birçok yolculan soyan ve A· 
vuıturya demii'yolları müdürünü 
hafif surette yaralıyan iki ıerir 
rkavı e1f" vermİ!~tir. 

1!1J2 

1 iki tarafta 
Israr ediyor 

Ingiltere için lrlanda
hların 

sadakat yemini lazım 
LONDRA, 10 (A.A.) - Seda

kat yemini ile senelik zirai taksitle
rin il&:asına mütedair olan 1 ngiliz 
notaıma lrlandanın vermİf olduğu 
cevap, dün aktam Dublin'e gönde
rilmi~tir. 

lngiltere hükiimetinin lrlanda 
notasına venniı olduğu cevapta şu 
cisetleri beyan eylemi, olduğu zan
nolunmaktadrr: 

1 - Yemine ait siyaset tadil e
dilemez; 

2 - Yemin, imparatorluk kanu
nu esasisinin eczayı ınütemmime
•indendir. 

3 - Bu mesele lngiltere ile lrlan 
da arasında değil, ancak Britanya 
camiasının bütün mümessilleri ara· 
ımda münakaşa edilebilir. 

oLndranm iyi malümat almakta 
olan mahafilinde 1 ngiliz notaıırun 
yeni müzakereta kapıyı kapatmakta 
olduğu zannolunmaktadır. 

Linberg paraları 
Verdi .. 

Fakat çocuk henüz 
iade edilmedi 

NEVYORK, 10 (AA.) - Lind 
berg, oğlunu kaçıranların istemiş ol 
duldan fidyei necab vermiıtir. 

Ancak çocuk. henüz ebeveynine 
iade edilmemittir. 

Bir casus daha 
yakaladılar 

KOVNO, 10 A.A. - Elta Ajan 
11 25 mart tarihinde Memel'de 
Berlin'den gelen ve bir ticaretane 
nin mümessili olduğunu iddia e
den Richard Becker isminde hir 
§ahım tevkif edilmiş olduğunu 
tebliğ etmektedir. 

Becker tevkif edilmezden evvel 
kendisinin temail etmekte bulun· 
duğu müeasese ile hiçbir alakaaı 
olmıyan Diyetin eski ekseriyetine 
merunıp bazı aza ile uzun mükİl· 
lemelerde bulunmuıtur. 

Polis, merkumun üzerinde bir 
takım vesaik bulmuftur. Bu vesa
ik kendisinin Memel'e askeri c:,a .. 
susuluk yapmak üzere gelm~ ol
du;runu göstermektedir. 

icra edilen tahkikat, Becker'ln 
üzerinde kendisini itkihama me
dar olacak vesaik bulunduğunu 
m..,.,.,14.,..,"' ,.,k"'"°"'''t"". 

Anadolunun her tara
fında soğuklar başladı 

Ankara ve Sıvas havalisine dün 
kar yağmışhr 

ANKARA, 10 (Telefonla) ; Birkaç günden beri değitmeğt 
ve serinleşmeğe batlayan havalar bu sabah tamamile kıtı andmr 
bir soğuğa inkılap etti. Öğleye doğru yükseklere kar ve alçalı 
yerlere karle karışık yağmur yağdı. 

ANKARA, 10 A.A. - Bu sabah Türkiyenin hemen her tara 
fında bava bulutlu başlamıt ve sonra Erciyet mıntakasiyle orta 
Anadolunun Ankara mıntakasında karla kanşık yağmura çevir 
miştir. Biraz sonra yalnız kar şeklinde devam eden yağış yük
sek tepelerden itibaren aşağılara doğru ortalığı beyazlandırmıt 
tır. 

Umumi Jıava vaziyeti orta Anadolunun Sivas, Marzifon, Kır 
şehir havaliıine de az mikatrda kar düştüğünü göstermektedir. 
Cenubi Anadoludan gayri yerlerde bu habah susunet mühim de 
recede düşmüştür. 16 dereceyi kaydeden biç bir yer yoktur. 
Trakya, İstanbul, Ege mıntakasında suhunetin sıfırdan yukarı 
bir dereceye kadar düştüğü yerler vardır. Orta Anadoluda on 
diiJük derece ikidir. Karadeniz sahilinde deniz oldukr.a kaba dr' 
galı bir vaziyettedir. 

icra ve iflas kanunu 
ANKARA 10 (Telefonla) - Adliye encümeni icra ve ifliı 

kanunu üzerinde tetkikatını ikmal etmittir. Layiha tabedilerek 
meh'uılara tevdi edilecek ve bayram ertesi heyeti umumiyede 
müzakeresine geçilecektir. 

Bir mahkum tren altında öldü 
ANKARA, 10 (Telefonla) - İstanbul treni bugün iki buçuk 

saat teahhurla ve saat on üçe doğru tehrimize gelmiştir. Buna 
sebep, Derince - lzmit arasında jandarmanın muhafazası altında 
hattın yanından götürülmekte olan bir mabkfunun kendisini mar 
şandiz treninin altına atmış olmasıdır. Mahkum çiğnenmiş ve 
derhal ölmüttür. 

Çocuk bayramında şefkat pul,ı .. 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Bütçe encümeni çocuk hafta

sında mektup ve telgraflara ilsak edilecek şefakat pullarına dair 
bulunan kanun liyibaıını müzakere ve intaç etmittir. Heyeti u
mumiyeye terkedilen bu layihaya göre 22 nisandan itibaren her 
sene ve bir hafta müddetle idi mektuplara birer, taahhütlülere 
ikişer, telgraflara üçer kuruşluk ve kartlara da yirmişer paralık 
pul yapıştırılacaktır. Layihanın heyeti umumiyede müstacelen 
müzakeresi ile kanunun önümüzdeki çocuk bayramında ' tatbikı
na imkan hasıl olması ihtimali vardır. 

lzmirae muallimler kampı 

Ve çubuklar, kalyan'lar k?Dularak _k~!ın tarafile bir 
(nargile) yakılır. framn bazı hızaya ~etınlı~. Yan yana ya. 
mıntakalannda güzel tütünler tırıl~n dıreklenn arası 60 - 70 

Taşan bir nehir - ~~---~~ 

1ZMIR, 10 (Milliyet) - Bu sene 6 hafta istirahat edilmek 
üzere Y amanlardağı santariyonunda bir muallimler kampı açıla
caktır. 

yetişmektedir. Bunların en ne santım kadar açıktır. . 
fisleri Azerbaycanın Rumye Tavana bu suretle dıre~er 
kısmı ile (Geylan) ın RCft ka u~~tıldıktan aonra .. ~.hına, ınce 
sahasında yetiıir. çıtıle_r. çakılı~: .. B.~·tun tavan, 

Asfahan ve Şirazın tömbe· bu çıtılerle oruldukten aonra 
kileri mqburdur. sıvanır. 

!randa çimento yerine a-
Birçok yerlerde bu zirize· hak - kireç kullanılmaktadır. 

minlerde havuzlar kazılarak au Ancak duvarları beyazlatmak 
ile doldurulur ve fiskiyeler ıu· için daima alçı istimali tercih 
ları birer metre irtifaa kadar edilir. 
çıkararak ortalığa tatlı bir se
rinlik verirler. Yazın bu zirize 
minlerde oturmak, cidden ke. 
yiflidır. 

Duvarların sıvanmasını mü 
teakip alçı iti başlar. ince toz 
haline getirilerek çamur ku
vammda sulandırılır. Ve du-

Kerpiç ve tuğla... vara ııvanır. Bu sıvama ame· 
fran kurak olmak münaae- !iyesi oldukça maharete ınüte-

BUDAPEŞTE, 10 A.A. - Tu
na nehrinin ayaklarından olan 
Tiıza nehri, Karpatlardaki karla 
rın erimeai yüzünden tatmıttrr. 

Birçok Macar kaaabalan, au al
tında kalmak tehlikesine maruz
dur. Bu kasabalardan birinde 12 
ev yılulmıtbr. 

Nehir, birçok eıyayı ve hayvan 
naqlanru sürükleyip götürmekte 
dir. Nehir etrafındaki setler tehli 
keye manızdu.r. Huauai bir komis 
yon ile 2000 amele, bu setlere ne 
zaret etmektedir. 

Bir facia 
ROMA, 10 A.A.- Caltaniuet· 

ta tat ocağında feci bir hadU.. ol· 
muıtur. Büyiik bir tat parça11 ga
lerinin kubbeıinden ayrılarak düş 
müt 3 amele ezilmittir. Bunlar he 
men ölmüalerdir. 

betile tahta binalar yok gibi- vakkıftır. Alçı gayet beyaz, 
dir. Bütün binalar, ham veya mermer rengi alır. maverlerde pitirilir. 
pişmİf tuğladan yapılmqtır. Oturulunca be.tın hizasını Bu semaveri yakmak, iki 

Bunlara (Hıtt) veya (Hıt· geçinceye. kadar olan ~!m dakikalık bir ittir. Evin biz
tı ham) denilir. KeTpiçler, 25 yumurta ıle ve yahut b~ ı~aç- metçiıi, erkenden kalkar, kav 
ıantim kutrunda, dört köteli. larla parlabhr. Mermerkan de denen ufak bir pamuğu alet· 
dir. Samanlı balçıktan yapılıp nilen bu nevi duvarlar, adeta ler. Kav, tavlama denilen tel
güııette kurutulur. ayna gibi parlar. Memıerkiri 1 den örülmüı bir torba içine ko 

Zenginler piıkin kerpiç kul lerin üzerine türlü türlü çiçek- nur. Büyük bir nar şeklinde, 
lanırlar ki bunları pİ§iren fı. ler ve nakıflar yapılır ve al· tepesi açık ve etrafı telle örül
rınlara Kure denir. Her kasa· tm yaldızla süslenir. mü§ olan tavlama, beşer ıan-
banın civarında müteaddit tuğ Tavanların ekserisi bu bi. tim uzunluğunda parça parça 
la fırınları bulunur. çimdedir. Vaktile Tahranda bir ipe bağlıdır. 

Cami, mesçit gibi umumi sefirlik eden merhum Münif Tavlamanın içinde ufak ı 
mahaller müstesna olmak üze. Pa§anın Süleyntaniyedeki ko-, ufak kömürler yığılır. Ve pa· ı 
re ekser binaların tavanları düz nağında Iran tarzı verdiği oda muk, bu kömürlerin arasına 
dür. lamı tavanı bu suretle yapıl- 1 yerleıtirildikten sonra, ateşi 

Büyük camilerin ve çarşı ml§tır. yakan kimse, ipin ucundaki yu 
ve sair umwni binaların tavan İranlıların mergup içkileri varlak halkayı şehadet parma. 
ları kubbelidir. Kubbeler, pİf- umumiyetle çaydır. Bütün 1- ğına geçirir, kolunu gerer ve 
miş kerpiçten yapılır. ranlılar, çay tiryakisidirler. tavlamayı hızla çevirmeğe bat 

Kubbe §Öyle yapılır: Kalfa, Yalnız evde ölü çıktığı ak§am !ar. 
duvarlar örüldükten sonra, iı· misafirlere çay yerine acı kah. HeT tarafından rüzgar alan 1 
kelenin üzerine çıkarak aıağı- ve ikram edilir. atq, iki dakika sürmeden yan , 
dan yukarıya atılan tuğlaları Kahve, bizde olduğu gibi 

1 
mağa baılar. Bundan sonra a· I 

birer birer ve kemali maharet pişmez, döğülmemiş kahveler, leş semaverin içine dökülür, 
e alır. Ve çalışırken huııusi çay gibi kaynatılır, suyu alı- 1 üzerine kömür yığılarak borusu 
ahenkle: narak hususi büyük bir cezve-: konur. Taze deminden yapil 

Biehdaz yek hışti • bidehbi ye konur ki buna Kahvedan mış Iran çayının bir misline 
nem nimera.. derler. daha ba§ka bir yerde tesadüf 

Yahut Türkçe: Kahve fincanlarını, birisi etmek imkanı yoktur. I 
"At gelsin bir kerpici .. Ver elinde tuttuğu bir tepsiye di. Iran'da çaya limon veya 

gördüm nimeyi ... " diyerek söy- zer, diğer birisi de kahvedanı turunç gibi şeyler koymak, a- · 
lenir. alır. Misafirin önü"ıe gelir. Ve deta günah sayılır. Çünkü bun 

Nime, kerpicin yarısı de- fincanlara bu kahveden birer l lar. çayın kendisine mahsus 
mektir. Çereke, bizim çeyre. birer boşaltarak misafirlere ı olan 2üzel kokusunu ihlal eder. 
ğin riıukahHidir. Kerpiç iste •. takdim eder. Çay, daima ~e· V. N. 

• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

lt arayanlarla itçi arayanlar a
rasında tavauuta bqladığımız 

günden beri, eerek it arayanlar. 
dan gerekse ifçi arıyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar maksadı tealıil edecek 
bir tarzda taınif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
ğaldığından ıı,.hıedileıı itıizliğin, 

itıizlerin ihtiyaç ıahalarına daid
'nac!ıldanıı!lan il"' geldiğine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta vlliyetlerde makineci, mo
~örcü, tesviye~ tornacı, iyi bir 
dülger, mal'apgoz, ilitı ziraiye 
tamircisi; elelı:trikçi ıu veya bu 
ibtisaı iısileri ve uıtalan yoktur. 

Gnun için biz itıizlerle itçi i .. 
teyenler arasında tava11utta bu
luıunak isteyoruz. 

Gerek lstanbula, gerek mem
l ıeketin her köıeaine tamil olan bu 
tavusutun daha müsmir ve fay
Jalı olması:u isteyoruz. Onun i
çın 

Ricamız ~udur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

TIÜdürleri; diğer taraftan beledi
;e reisleri, fırka idıue heyetleri 
t-eiıleri; ticaret müdürleri ve ali
:.adar idare amirleri bulunduklan 
yerlr.rdeki işçi ihtiyacıru (tekil, 
mahiyet, evsnf, verilecek ücret 
~ iş ~artl•rı tesbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et 
mit ve adreslerini bınıkmıt olar 
i9sizleri kendilerine bildireceğiz 

Bu suretle hem itsi.z kalan 
memeleketin neresinde it bulabi 
leceğini bilmediği için bunalar 
vatandqlarnmza hizmet etmiş 

hem de memleketin her tarafını 
bir çok güzide itçilerin dağılaral 
müfit hizmetler deruhte etmeleri 
ne yardım elmİf olacağız. 
Huıuıi müeııaesat ıahipleri d< 

bu huıuataki ihtiyaçlanru bizı 

bildirirlerse memnuniyetle kayd· 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:mız vari' 

2 -· Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, I stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasmda da bu ta 
vuıutu yapacağız. it İlteyenleı 
de, itçi ve memur arayanlar dı 

mektuplanru "lıtanbul, Milliyet 
ga.zeteıi it tava11ut büroıu" na 
mına göndermelidirler 1. 

Bu, memlekete ve vataıı
da~a yapılacak en büyük hiz 
mPltİr. 

1 

Türkiye - Lehistan arasında 
imza edilen mukavelenameler 

ANKARA, 10 (A.A.) - Varşovadan ,ehı·imze gelen resmi 
malumata nazaran Türkiye cümburiyetile Lehistan hükumeti a
rasında akit ve imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedesile İ· 
kamet mukavelenamesi Lehistan diyet ve ayan meclisleri tarafın 
dan tasdik olunmuştur. 

ilk Sovyet kabili sevk balonu 
LENINGRAT, 10 A.A. - llk Sovyet kabili sevk balonunun 

uçuş tecrübesi dün yapıldı. Balon 2200 metre mikabı hacminde 
ve 150 beygir kuvvetinde motörlerle mücehhezdir. Tecrübe çok 
iyi netice vermiştir. ikinci balonun da montajına başlanmı,tır. 

lnhisarların tevhidi 
Af4KARA, 10 (Telefonla) -

lnhisarların tevhidi etrafındaki 
hazırlıklar ikmal edilmiıtir. 

Güinrük ve lnbiaarlan Vekale
ti Müıte§&n Adil B. in riyaıetin
de inhi.arlar umum müdürleri top 
!anarak nihai tetkikatta hul~
muılardır. 

lnhisarlann bir umumi müdür 
idareainde bulunmaaı tekarrür el· 
mittir. Tevhidin tatbiki için bir de 
talimatname hazırlanmaktadır. 

Tarifelerdeki tetkikat 
ANKARA, 10 (Telefon) -

Gümrük tarife tadili.tı komiıyonu 
nun tetkikatına göre ithali.t gıdai 
müatahzeratla zikıymet maddeler 
üzerinde cereyan etmektedir. 

Resmin tezyidine müsait olan 
maddeler, memleket iptidai mad 
delerinin himayesini de iıtihdaf 
edecrıJı:tir. 

Benzine ispirto 
karıtbnlmaıı 

Hamiller le 
Müzakere 
Saraeoğlu Şükrü B. in yeni ta· 

limab himilen birkaç gÜne kaclu 
tekrar Pariı' e giderek hi.millerle 
temaalarına devam edeceği, bu 
defaki temaslann bir itilafla neti
celenmeıi muhtemel göründüğii 

Ankara'dan haber verilmektedir. 
-+--

Ayakkabıcılar 
kooperetifi 

Ayakkabıcılar kooperatif tirke
ti heyeti umumiyeıi bayram erte
ai içtima edecek, ve Esnaf Banka 
aile aralarındaki bir alacak vere .. 
cek iti dolayıaile bulunan tekli 
hal görütülecektir. 

Rüştü Bey geldi 

ANKARA, 10 (Telefon) - 1701 

1 
numaralı tütün kanununun köylü ta 

' ı:Vından tütünün ekimi, iıtihaal ve 
sabşile köylüden inhisar idaresince 
yapılacak mübeyaat tekilleri ve ibra 

1 
cı esaılarma taallUk eden maddeler 

i üzerinde ehemmiyetli tadilat yapıla 
1 cağı tahmin olunmaktadır. 

Evkaf umum müdürü Rüttü B. 
evvelki gün ıehrimize gelm.ittir. 

Riiftü B. burada umumi Evkaf 
itlerile mqgul olacak ve Belediye 
ile Evkaf arasındaki muallak bazı 
itlerin halli ile ittigal edecektir. 

Hüınü Bey geliyor 

Benzinfl İıpirto karı1bnlma11 et
rafında gümrük ve inhisarlar veki
letile Ziraat vekileti tarafından t8' 
lıil edileıı bir komiıyon tarafından 

tetkikat ,apıhnaktadır. Bu tetkikat 
on güne lr:adar bitirilecektir. 

Ankara'da bulunmakta olan 
Tütün inhiaarı umum müdürü 
Hüınü B. çarf&IDba gÜnü şehri

mize avdet edecektir. 
lnhiaar idarelerinde memurlar 

araunda yapılacak tufiyeye ba1 
ramı miitealup batlanacaktır. 
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çok neler i raç d·yoruz? En 
Ekono11ti 

En çok hangi eşyayı 
ihraç ediyoruz? 

Bir aylık ihraç eşyamızın istatis .. 
· tikleri hazırlandı .. 

ihracat ofiai Mart ayında bat· 
lıca ihracat maddelerimizin ihraç 
vaziyetlerini teabit etmittir. 

Ofiain iatatiatikine nazaran ge· 
çen ay batlıca ihraç .,yamuıdan 
ıu nıiktar va kıymette ihracat ya· 
Pılmıttır: 

Madde Mikclar Kıymet 
Kilo T. L 

KoyUD, keçi 8,SSlli S0,971 
Yumurta 1,534,137 593,995 
Ham deri 28,267 14,390 
Av deriai 38,254 270,215 
Yiôn 114,316 54,!:94 
Tiftik 59,699 21,405 
Halı 26,602 90,382 
Arpa 7,312,902 322,824 
Üzüm 1,529,218 544, 792 
incir 175, 735 19,215 
Fındık kabuklu 40,980 9,569 

., kabukauz 502755 249,302 
P amulı toh l, 108, ll 8 40,869 
7.eytinyaf• 424,610 146,198 
Tütün 1,224,256 1.492,838 
Palilmut 3,013,148 148,838 .. 
huliaaar 266,008 
Afyon 16,076 
Kereate 1,400 
Paınuk 1,391,298 
Maden kllmllrli 

44,632 
87,007 

125 
457,407 

(Ton) 34,409 354,1111 

Limon fiatları 
Limon fiatlerindeki son tereffö 

"• piyaaada limon bulunaınu.ı: do
layıaile lktıaat veki.leli eğer icap 
ederae yeniden limon tahaiaatı ve· 
rilebileceğini bildlrmiıti. D~ 
Gümrükler nkaletinden bat mu· 
dürlüğe fatanbul gümrüklerinin 
Niaan limon kontenjanma 15,000 
kilo daha limon ili.ve edildiği bil 
dirilmiıtlr. 

Bu yeni tahaiaatla girecek 11-
ınonlarm ihtiyaca klfi geleceği 
dütünülmektedlr. 

Iktısatçılar içtimaı 

Türk iktıaatçrları cemiyetinin 

mutat dokuzuncu içtimaı dün Ti
caret odaaı salonunda yapılmıt· 
tır. 

Bu toplanııta da Şehir mecliai 
azUJndan Galip Bahtiyar Bey ~
rafmdan Türklyede buğday yen 
ve buğday aiyaaetimiz ne olmal~
drr mevzulu bir konferans veni· 
mİltir. 

Prinç fiatlarında tereffü 
Son zamanlarda pirinç fiatle· 

rinde de bir yükseklik görülmek· 
tedir. Maamafih bu yÜkıelitin ha· 
rici piyaaalarrn tesiri altında olup 
olmadığı henüz anlaıılamamııtır. 

Dün bu huıuıta maliımat al· 
mak için müracaat ettiğimiz T.i~
ret müdürü Muhsin Bey demrttrr 
ki: 

- Pirinç fiatlerinin yükselmesi 
sebeplerini tetkik ediyoruz. Maa· 
mafih yerli pirinçlerimiz mevcut
tur. Halk bunları tercih ederse 
mesele kalmaz. 

Paria borsası 
PARIS, 10 (A.A.) - Açrlrt 

oldukça mukavim olmuı, piy~sa· 
nm aailamlığı artmııtır. ~ıraz 
sonra borsada atalet bat goster
mittir. 

Franıız rantları tutulmuıtur. 
Elektrik eshamı daha sağlamdır. 
Kömür eshamı gayri muntazam• 
dır. Kimya aanayii eshamı biraz 
kalkrnmrttır. Bazı kauçuk eshamı 
nın da biraz kuvvet kazanmq ol 
duğu kaydolunuyor. Gümüı para 
iatikrar halindedir. 

Beynelmilel Ticaret 
odası 

BERLIN, 10 (A.A.) - Bey· 
nelmilel ticaret odaaı, bu aym 16 
sında lnnıbruck'da toplanacak 
trr. 

Turing klüp kongresinde hazIT bulunanlar 

T uring kulüp bir sene 
içinde ne işler yaptı? 
Kulübün kongresi dün yapıldı 

Türkiye Turing .ve . O!~mobil 
<liibü heyeti umumıyeaı dun aaat 
IS buçukta Perapalaı otelinde 
liakkr Şinaai Pa§Anın riyaaetindt; 
loplanmrıtır. Klübün 1931 sene11 
•apor ve bilançosu okunarak ka· 
bul edilmiıtir. Bu raporda hulba 
1•n şöylf' deniliyordu: 

. "Klübün 931 v":ridatr 930 hÖ.~· 
'"'datından yükaek ıae de bu, . 
kiıınetin yardımından ziyade sarr 
huıual varidat ve t~~rruatın ;":· 
ll\11aından mütevellıttrr. Cem Y

1
• 

lt11aaar 932 senecine 3800,97 rra ' . . 
»ıevcut ile devredilm14tJr. 

931 aeneainde hükUınetin bli· 
u .. k . · ticeai klil ,,. u taaarruf uyaaetl ne . , 
hiirnüzün tabaiıatı reemiyesı yarı 
Yatıya indirilmiş, lktraat Yeki.le· 
tinden iki bin lira ile Balka~ kon• 
feranar için aarfedilmek ~ze~e 
lOOo lira ve lıtanbul Beledıyeaın· 
den 2000 lira verilmesi ka~arına 
_..ainıen bunun ancak 400 lıraıı ~ .. 
lınabilmiıtir. Bunlara mukabıl 
triptik plak ve roaet satı,larrn· 
dan g~en seneye niıbetle f.azla 
t11haili.t olmuıtur. Klübe vandal 
t~!"İni için makbuz pulları ihdası 
duıiinülmekte ise de bunun ta!• 
biki için kat'i sekil henüz te•bıt 
edilrnemi,tir. . 

Balo gibi müaamerclerden vari· 
~at ternini dermeyen edilmişae de 
Jane veya tazyik usulü ile . pa~~ 
tahail cemiyetimizce müna:ııp go· 
···ı u tnemiştir. 
., Tarihi bazı abidatrn irtibatları 
•wkafa veya Müzeler idareaine 

ecnebilere göıterilmesi suretile 
varidat temini derdesti müzakere 
dir.!' 

Raporun bu kıamrnda, cem!y•t 
vaziyeti maliyeıinin memnunıyet 
bahit olmadrfı, hük\ımet, fırka Ye 
belediyenin himayeklr nazarlan• 
nr davete meçburiyet hi.aıl olmak 
ta bulunduiu ili.ve ediliyordu. 

Raporda, bilhaua Hariciye Ve· 
ki.letile Berlin aefaretimiain Klü· 
be müzaheret röaterdikleri, iz· 
mir, Samaun •e bilhaaaa belediye· 
!erinin elden ıreldiği kadar klü· 
bün meHisine iştirak ettikleri 
kaydedilmekte, 1931 aeneainde 
Avrupa ve Amerika'dan kafile 
halinde gelen aeyyahların adedi 
930 seneaine niabeten yarı yarıya 
a:ıı olarak 7500, yataklı vagonlar· 
la gelenlerin .1!,136 ve deniz ta· 
rikile mutat poatalarla gelenlerin 
de 23,243 kiti olduğu i!i.v~ olunu 
yordu. Raporda, cemıyetın ge· 
çeo sene yaptrir muhtelif lisanlar 
daki nefriyat aayıldrktan sonra, 
yollara iıar·etler vazına ba,landı· 
i• ve Galata'da Voyvoda ve Ok
çumuaa caddelerinin birleştikleri 
noktaya konulduğu, "şoför ya· 
vat" levhaları imal ve muhtelif 
yerlere vaz'ettirildiği, latanbul ve 
Ankara'ya ait resimlerle afitlerin 
Milino ve Pariı aerailerine •ön· 
derileceği, radyo ile turizm .propa 
gandasr yaprlr;:;aiı kaydedrlmek
te ve Balkan konferansı neticele
ri, Beynelmilel Turizm Kon rele· 

Terkosun 
İşletilmesi 

Belediye işletme 
işini de istiyor 

• 

Terkos Evkaf su
ları ile 

tevhit edilecektir. 
T erkoıun satın alınmasına 

karar verildiği malumdur. Fa· 
kat itletme ııının belediyeye 
devredilip edilmeyeceği henüz 
kat'iyetle taayyün etmemittir. 
Terkosu işletmek için belediye· 
nin Nafia vekaleti necı:dinde te
şebbüs atta bulunduğunu haber 
aldık. Belediye, bu müsaade. 
nin verilmesine intizaren 1stan 
bul su işleri hakkında büyük 

bir proje hazırlamakt~d.ır: .. Be
lediye lstanbulun §U ı~ınt uze
rine aldığı takdirde yalnız Ter 
kostan istifade etmeyecek, bü. 
tün İstanbul sularını tevhit ede 
cektir. Yapılmakta olan proje. 
de birleıtirilecek olan bir çok 
memba, evkaf sularının şebeke 
leri tesbit edilmektedir. Esasen 
yalnız T erkos şehrin ihtiyacına 
kafi gelmemektedir. Sular tev· 
hit edilince hem çok ıu elde edi 
lecek ve hem de suyun nefaseti 
temin edilmit olacaktır. Beledi 
ye, terkosu alınca bir c;ok yeni 
tesisat da yapılacaktır. 

Tapuda yeni 
Tayinler 

Beyoğlu ve lıtanbul 
baımemurları değişti 

Tapu müdürlüğünde bazı te 

beddülat olmuttur. Batmemur 

Kadri Beyle Baıkitip Refik B. 
!er Beyoğlu tapu idaresine, Bey 
oğlu tapu baımemuru Hacı 
Mehmet Beyle batktip Rüttü 

Beyler de İstanbul tapu idare

sine becayiş edilmitlerdir. Ta
pu kayıt kalemi de tevsi edilmit 

şef Necmeddin B. lıtanbul, 
Üsküdar, Beyoğlu kazaları si. 

cillatının muhafazasına memur 

edilmit ve bunlar lstanbul ka· 

lemi mahzenine devredilmittir. 

Buraya Beyoğlu idareainden Sa 

lahaddin, Osman Nuri, Hıu-nıl 
lah, Osküdardan Muzaffer, İı· 
tanbuldan Şakir ve Baki Beyler 

memur edilmiılerdir. 

İsveç usulü kadastro 
Tapu ve kadastro umum mü 

dürlüğü kadastro müdürü Sa
dettin Bey dün §Mrimize gel. 
mittir. Sadettin B. umum kadas 
tro işerini tetkik edecek ve bu 
meyanda İsveç uıulü ile yapıla 
cak olan Büyükada kadastro 
muamelatına nezaret eyleye
~tir. 

----· 
Tayyare piyangosu 
Tayyare piyanroıu on ikinci ter 

tip üçüncü keıideıi bugün Darülfü 
nun konferans salonunda çekilecek-
tir. 

Bu ketidenin büyük ikramiyeıi 
100.000 liradır. Bundan maada 20 
bin liralık mükafatı vardır. 

luamakta idi. 
Bundan batka, cemiyetin bir o

telcilik mektebi açılmaır için va
ki olan tetebbüaleri, izah ve ya· 
kında muhtelif seyyah kafileleri· 
nin geleceği beyan ediliyordu. 
Vefat ve sair suretlerle inhilal e· 
den Mürakaba heyeti azalrklarr
na Tevfik Salim Paşa, Aero klüp 
reisi Müfit B. Nakiye H., Yunua 
Nadi, müderris Macit, Sadettin 
Ferit B. lerle yataklı Vagonlar 
mümessili M. Roel ve Ford müdi
ri umumiıi Mr. Hoffincer'in inti
haplarını teklif eden rapor Gazi 
Hz. ile ismet Pf. Hz. ne ta.im ile 
nihayet buluyordu. 

Rapor ve bilanço aynen kabul 
edildiktt'n sonra idare heyeti Cev· 
det, EkrPm Beıim, Ekrem Rüttü, 
Polis 5 inci şube müdürü Kenan, 
Retit Saffet, Şükrü Ali, Sait, Dr. 
Süleyman Frhmi ve Sadık Beyler 
den mürekkep olarak seçilmif, 
klübün Ankara merkez heyeti ve 
müıamereleri için Hanlmlar Ko
mitesi de intihap edilerek içtimaa 

Mahkemelerde Belediyede 

Halkevine 
Yardım! 

Maarifte 

Darülfünun 
Tetkikah 'Rakı kaçakçıları da 

mahkôm oldular 
• •il'> ......... ___ _ 

Şoför Tevfik ve arkadaşı Onnik 
on beşer ay hapis yatacaklar 

içtimai yardım için 
30 bin lira ayrıldı 

1 Profesör talebeyi tetkil& 
ediyor, analler soruyor 

Tariabatındaki evinde bir giz· 
li rakı fabrikası itleten şoför Tev· 
fikle arkadafr Onnik dün, 9 No. 
lu ihtisas mahkemeai huzurunda 
muhakeme edilmişlerdir. Ayni cÜ· 
rümden maznun olan Tevfikin 
zevceıi Madam Acavııinin evin 
taharriai eanaorncla meçhul bir 
semte kaçtığı ve hali yakalana
madığı anla9rldığrndan bunun 
hakkındaki tahkikatın simdilik 
tehirine karar verildikten· sonra 
maznunların iıticvabı yapılmıştır. 
Maznun toför Tevfik mealeki fO· 
förlük olduğunu, U:ahkumiyeti 
bulunmadığını, Onnik Tevfikle 
beraber ayni evde oturduğunu, 
badanacılık yaptığını söylediler. 

Bundan sonra zabıt varakası o
kundu. Evde zuhur eden rakı a· 
lat ve edevatı meyanında 250 ki· 
loluk bakır kazan kapak, müber
rit, lastik boru, 200 kilo salamura 
üzüm, 900 kilo kaçak rakı, ve da· 
ha bazı kaçak maddeler bulundu· 
ğu zabıt varakas1nda zikredili
yordu. 

Şoför Tevfik, evinde gizli rakı 
çekildiğinden kat'iyen haberi ol· 
madrğını iddia ederek dedi ki: 

- Memurlar evi aram.ağa gel
dikleri zaman ben yoktum. Biraz 
sonra geldim. Onlan içerde görün 
ce "ne arayoraunuz ?" diye aor
dum. Rakı aradrldarmr söyleyin
ce ben de onlarla beraber arama· 
ğa baıladrm. Onlar ararlar, ben 
ararım. Nihayet birte:r bulama
ymca Onniki sordular. Şerbetha
ne sokağında badana yapryormuf. 
Gidip kendiaini buldum. Rakı ka· 
zanı ve diğer feyler Onnik gel· 
dikten sonra meyd.;,a çrktr. Bun 
!ardan benim hiç haberim yok. 
Zevcem Agavni de firari değildir. 
İtte Adanadan gönderdiji mek· 
tup ... 

- Adanaya n nıiiııaaebetle 
sitmif? Biz onu burada arayorua:. 

- Efendim. Kendisi evde yal. 
lız kalmııtr. Adanada bulunan 
biraderimin yanına röndermeie 
mecbur oldum. 

- Tutulacağını anlayınca 
damdan dama atlayarak kaçmıf· 
sın! 

- iftira ef~ndim. N.için kaça. 
yım. Kabahatrm yok kı beninı." 

Hiç mahkümiyeti olmadrfıru 
söyleyen T evfikin birkaç aabrkaar 
ve bakılacak bazı davaları oldu
ğu anlatıldı. Sıra Onniiin iıticva· 
bma gelmitti. Onnik bütün kaba
hati kendi Üzerine alarak dedi 
ki: 

- Reis Bey Hz. rakıyı çeken 
benim. Tevfik Ef. nin bundan ha
beri yoktur. 

Yeni kanun çıkmadan evvel ra
kı çekiyordum. Kanun çıkınca 
korktum. Kazanı yerinden söküp 
çrkaracaktun. Olmadı. Memurlar 

gelip buldular. Dediğim ribi ye
ni kanundan sonra rakı çekmiyor 
dum. Buldukları cibre eskidir." 

Şehitlerin okunan ifadelerini 
maznun Tevfik "garaza mebni
dir" diyerek kabul etmek istem.,. 
di. 

Müddei umumi cürmü ıabit 
görerek Tevfikle Onnikin cezala
rının tayinini iıtedi . 

Hakim, icabını düşünerek Tev. 
fikle Om1ikin kaçakçılık toplu 
bir halde yapıldığından (15) er 
ay müddetle hapislerine, kaçak 
ali.t ve edevatın musadereaine, 
Tevfik hakkında evvelce teciline 
karar verilen c!iğer bir dava için de 
yeniden takibat yapıln1neı için 
müddei wnumiliğe müzekkere ya 
zılmaıuna karaı· verdi. 

Kayıtları tahrif etti mi? 
Evkaf idaresi defterlerindeki 

kayıtları tahrif etmekle maznun 
mezkUr daire muhasebe memurla 
rından Halil İbrahim, ve mütevel
li vekili Şeref Beylerin dün Ağrt"· 
cezada muhakemelerine başlan

mışhr. Davacı vekili davayı teş

rih ederek Halil lbrahim Ef. nin 
Evkafta memur diğer maznun Şe
ref Ef. nin de Damat zade vakfın 
mütevelliainin biraderi olduğunu, 
bu iki zatın mütevelliye ait sene
lik hiaae mikdarınr çoğaltmak i
çin varidat kayrtlannr gösteren 
defterlerde tahrifat yaptrklannr, 
Evkaf idareainin bu yüzden Şeref 
Ef. ye istihkakından 600 küsur 
lira fazla para verdiğini söyledi. 

Maznun Halil İbrahim Ef. ken 
dini müdafaa etti: 

- Cetveller bana ait değildir. 
Cetvellerde tahrifat yaprlmııaa 
varidat mukayyidi bunu neye gör 
mesniıtir? Diler maznun Şeref B. 
de kendisinin reami bir ııfatı ol
madığını, tahrifattan haberi bu
lunmadığını, anütevellilerin alaca
iı vereceğini Evkaf idaresinin tes 
bit ettiğini söyledi. 

Halil lbrahim Ef. nin cetvelleri 
tubelere bizzat götürdüğü hak
kmdaki iddiaya maznun cevap 
vererek kendini müdafaa etti. 

Mahkeme, maznunun §Ubeleri 
dolattıima dair olan iddianın tea 
biti makaadile Evkaf idareaine 
tebligat yapılmaar için muhake
meyi 8 mayıs pazar gününe tehir 
etti. 

Beraet ettiler 
Evinde kaçak rakı bulunduğu 

iddiaaile ihtiaaı mahkemeıine tev
di edilen Yorgi Ef. ile zevceai Ma· 
ri H. m cürümleri mahkemece sa
bit görülmiyerek beraetlerine ka· 
rar veril mittir. 

Yeni belediye bütçesinde 
hayır cemiyetlerine muavenet 
faslı ilga edilmittir. Yalnız 
Halkevine muavenet olarak 30 
bin liralık bir tahsisat aynlmıı 
tır. Halkevi bu parayı daha zi· 
yade içtimai muaveent ,ubeaine 
sarfedecektir. 

Borçlarını vermiyenler 

Belediyeye ait bazı bahçe ve 
dükkan ınüstecirleri borçlarını 
veremediklerinden, belediye i. 
car bedellerire haciz vazettir
miştir. 

Bir cilt 
Profesörü 

Büyük bir mütehassıs 
şehrimizde 

konferans verecek .. 
Almanyanın en mana( cilt ve fren 

gi müteha .. rslarrndan Würzbürg 
darülfün-.ınu emrazı cildiye ve efren 
ciye müderrisi Profeaör Zieler çar
şamba ıı:ünü Karlıruhe vapurile şeh 
rimize gelecek ve ayni gün Gülhane 
sesiriyatında ''Frenginin ve frengi 
tedavisinin karaciğer faaliyeti üze
rine tesiri,, hakkında bi. .. konferans 
verecetkir. Profesör konfea·anıında 
frengi tedavisinde görülen bir çok 
mahzurları ve tehlike ve dereceleri
ni traselerle bildirecek ve frenginin 
karaciğerde devrelere ıröre yaptığı 
tahribatı uzun uzadıya izah edecek
tir. Hekimleri alakadar eden bu 
konferanıtabir çok doktorlar hazır 

bulunacaktır. 
Dr. Huluai Behçet B. çartamba 

günü saat beıte profeaör Zieler tere 
fine bir çay ziyafeti verecektir. Ak
fAllll. Alman haıtaneıi sertabibi Dr. 
N-b ta bir ziyafet verecetkir. 

Pr. Roch'un konferansı 
Şehrimizde bulunmakta olan Ce 

nevre darülfünunu rektörü Dr. 
Roch, dün ıabah Tıp fakülte.inde 
~'Kalbin sa.daları" mevzulu bir kon
ferans vennittir. 

Bir mütehassıs 
Tütün İnhisar idaresi, bir 

Alman mütehassıs kimyaker 
celbetmit ve bu mütehassıs ite 
ba,lamıştır. 

ilk çocuğunu öldürdü! 
ADANA, 9 - Kara laali'nin 

Ayakfakı köyünden lbrabim krzr 
Eminenin gayrimeıru münaıebat ne 
ticesinde doğu.rduiu biri erkek di
ieri kıı: iki çocuklarını balta ile 

=====~======-==================! öldürmüt ve yakalanmıştır. 

Yeni kararname 
tebliğ edildi 

Münir Süreyya 
Beyin cenazesi 

Hariciye Vekaleti T eırifat 
umum müdürü olup ıehrimizde 
Fransız hastahanesinde kula
ğında yapılan ameliyetı mütea 
kıp vefat eden Münir Süreyya 
Bey merhumun cenaze merasi
mi dün icra edilmittir. Cenaze, 

Profeaör M. Malche dün f.,n fakül 
teai son sömestr talebeıile temas e
derek bazı sualler aormuıtur. Pro. 
feaör talebenin çalışma ıeraiti, ail-.. 
maİfet vaziyetleri hakkında tetki. 
katta bulunmaktadır. 

Bir konferans 
Dit tabibi Suat lamail B. dün Hal 

kevinde saat 16 da Rezrkaion mev
zula ..-leki bir konferans vennit 
tir. 

Askeri liselerde 
imtihan 

Aakeri lise son sınıf bakalorya 
imtihanlarına bu sabah ba~lanmak
tadır. imtihanla• ay sonuna kadar 
devam edecektir. 

Muammer Raşit Bey 
Bir müddetten beri Viyanada te 

davi edilmekte olan darülfünun cmi 
ni Muammer Raşit Bey yarın ıchri 
mize avdet edecektir . 

Abdullah Cevdet Bey 
Dr. Abdullah Crvdet Bey dun sa 

at 18 de darülfünun konferans sa 
!onunda Gü•tav L ö Bon hakkınd~ 
bir konferans veı mİ!tİı-

Halkevine devir 
Halk bile:iıi derneğinin de Hal. 

kevine ilhakı karalaştrrrlmı,tır. Bu 
husustaki devir muaımelesine baı

lannuttrr. 

Veda çayı 

Hukuk Fakülte•i son sınıf ta
lebeleri tarafından, 13-4-932 ta· 
rihinde, Müderrisleri terefine, To 
katliyanda bir veda çayı tertip e
dilmiştir. 

* * * 
Tıp talebe cemi.yetinden: Ahiren 

Ahnanyada vefat eden muhterem 
hocamız Dr. lımail Dervit Beyin ru 
hunu taziz itin 12 niıan salı günü 
saat 13 le Tıp fakülteıi konf.,ranı 

salonunda cemiyetimizin tertip etti 
ği ihtifale meslekdaılarrmrzrn ve ar 
zu buyuranların i~tirak.leri rica olu 
nur. 

------·----
Villyette 

iskan 
Müdürü -
Edirne'ye tayin edildi 
lzmir müdürü geliyor 

İstanbul Vilayeti iskan mın 
takası müdürü Cemal Bey Edir 
ne vilayeti iskan müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. İzmir vilayeti 
iskan müdürü Tahsin Bey de 
İstanbul iskan müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. Tahsin Bey ls 
tanbulun bundan evvelki iskan 
müdürü idi. 

Aziz Vatandaşlar: 

Kontenjandaki mikdarları birden 
kapatmanın önüne geçildi 

lktısadiyatı koruma kanunu len usulün hemen yegane zayıf 
na zeyl olarak netredilen yeni noktası olan bu şeklin böyle bir 
kontenjan kararnamesi güm. sureti halle raptı umumi bir 
rüklere tebliğ edil~iştir. Yeni memnuniyetle karşılanmıttır. 
kararname kontenjan üzerinde Yeni kararnameye göre her 
esaslı bir tebeddül husule getir ı idhalit taciri bu kontenjan Jia. 
mektedir. Ayni zamanda bu ka 'ı teaindeki mikdarın altıda bir 
rarname ile büy.ük •e~mayeli mikdarında mal getirtebilecek· 
idhalatçılarm bı~ partıde mal 1 tir. Bu suretle beyanname tea
getirerek bütün bır kontenjanı cil ve tarif sırasile altı tacir her 
kapatmasının ve bir nevi inhi· , kontenjandan derhal istifade 
sar vücude getirmesinin önüne edecektir. Bundan bakrye kalan 

geçilmiş olmaktadır. Konten- ı mikdar olursa sıyanen taksim 
jantman sisteminde takip edi. edilecektir. 

saat 12 ye çeyrek kala Fran11z Bayramda kendi mahsulü. 
hastahanesinden kaldırılarak ı mü:ııü kullanalım. Yerli mal 
vali muavini Fazlı, şehrimize yerli ser11ettir. Yerli nıahsu
gelen Hariciye vekaleti Proto- • /ôtımu;/a birlikte üzüm, incir 
kol umum müdür muavini Kud 1 ce11iz, badem, Fındık ta ik-
ret B. !erle resmi elbise, silindir ı ram ede/im. 
şapkalarını !abis oldukları halde jı Milli lktısaı ve tasarruf 
konsoloslar ve tehrimizde bulu cemiyet: 
nan ecnebi sefaretler menaubini j lı••••••••ıııİı••••.I 
ve diğer bir çok zevat tarafın-

Tayyare cemiyetinde 
içtima 

dan matiyen takip edildiği hal. 
de omuzlarda t&§marak Tepi. 
kiye camiine nakledilmit, na· 
mazı orada kılınmıştır. Merasi
min resmi kısmı burada hitam 

1 
bulmuştur. Cenaze merasimine 

M ·· t hd • I l . polis, asker ve jandarma müfre ı 
· us a emın Ş erı zeleri de iştirak etmişlerdir. Na 
Beledi.ye m~rakipliği tarafın 1 mazının edasını müteakıp cena 

dan tedvır edılen kaçakçı, ha •. ze Y ahyaefendi' deki aile kabris 
Bugün (pazartesi) saat on mal, •.and~lcı, ar~ba~r ıribi es- ı tanıııa nakil ve orada allahın 

altıda Tayyare Cemi~eti latan- nafın ışlerı beledıye ıktısat mü rahmeti ebedisine tevdi edil. 
bul Vilayet mer~ez~nde. ~a~a dürlüğü müstahdemin şubesine 1 miştir. Merhumun refikası, ke
v.e a~hiye.ş~be!erı reısle~ının ış rapte~i~mi,tir.. Müstahdemin 1 rimesi ile damadı da gözyaşla
t~rakıle . bı~ ıçtıma aktedılecek. , ş~besını~ ışler'. çoğaldığı için rile cenazeyi mezara kadar ta
tır. Bu ıçtı~ada, Kurban bay. hızmetçı ve saıre gibilerin işle· kip etmişlerdir. 
ramında den ve b~raak!~~~n .. ne 1 rine haftada üç gün bakılacak, , Hariciye vekaleti ile sefaret- ' 
auretle toplanacaıı ırorutule· I diğer gilnle .. de de eanaf itleri ler namına kabl"e müteaddit çe ' 

Kurban 
Bayramı ... 
İstanbul Müftülüğünden: 
15 Nisan 1 32 tarihine mü 

sadif cuma ;:-iir.ü zilhiccenin 
dokuzu olduı:;t·!ldan yevmia· 
tefe, cumartesi Kurban bay
ramı olduğu ilan olunur. 

Zevali 
Ezani 

Bayram namazı 
S. D. 
5 55 
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Gelen evrak aerf veri!mez -
Müddeti seçen nüahalar 10 ku· 
:uıtur. Gazete ve matbuya ait 
.şler isin mlidlriyete müracaat 
odilir. Guetemlı illnların meı'u· 

vetini kahul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy hava raııat merkezin

~en aldığımız malômata nazaran 
bugün hava az bulutlu seçecek 
riizgiır ıimalden mütehavvil .. e 
,.,ktir. 

10-3-932 tarihinde !Azyik 767, 
'ıararet azami 16, asgari il, ııanti 
rrat idi. 

Hikaye 

intikam 
- Fransı:u:atlan -

Hayatta herkes halledilıne.i 
ince tabiyelere bağlı birçok mese
lelerle 11k ark karıı1aıır. Bilhassa 
evli kadınlar, ekaeriya böyle vazi· 
yetlere düıebilirler. Hele kadm 
kıokanç olursa .. 

Banger Lapsiece'in karısı gÜ· 
zel Sonya'da güzel baımı daima 
bir sual ile yorar, dururdu: "Ko
camı naaıl muhafaza edeyim?" 

Bu banser de karısını ulu orta 
yiiz.üatü bırakan bir adamdı. Na
diren evine ıelir ve bu gaybubet 
!erinin her biri içinde bir baıka ae 
hep bulmakta emsalsiz bir maha
ret sösterirdi. Güzel Sonya'da bu 
vaziyet karşıamda göründüğün
den fazla ıztırap ve endife için
deydi. Bir defa kocaaını çok sevi
yordu. Hem çok, pek çok ıeviyor 
du. 

izdivaçlarının ilk senesi her 
şey yolunda gilmİfti, Y alruz bir 
kaç aydan beridir ki kocası, evi 
ihmal ediyor ve g'Uya gece geç va 
kitlere kadar devam eden meclisi 
idare içtimalarında bulunuyordu. 

Meclisi idare içtimalan.. Er
keklerin toplandığı meclia amma. 
ayni zamanda erkeklerin kurduk 
lan hile .. Onun için güzel Sonya 
koocaamı evde tutacak bir çare 
aramağa başladı. 

Bir gün aklma parlak bir fikir 
seldi. Bir gün kendisine iri ve kır 
mızı güllerden muhtetem bir se
pet çiçek seldi. Kocaaı bu gülleri 
kimin gönderdiğini ıorduiu za .. 
man, kadın §Öyle havadan bir ce
vap verdi. 

Sonra da çiçeklere azami bir 
itina ve dikkat gÖ•tcrdi. Maksadı 
vefasız koca11run kıskançlığırutah 
rik ebnekten ibareli._ Filvaki ko· 
caaı da evlerine gelen her doat zi 
yaretçiden ,üpbe etmeğe batla
mıştı. Acaba bu çiçekleri bunlar
dan hangiıi ıönderdi? Buna rağ
men, kansına da tüphesini eçıkca 
aöylemeğe cesaret edemiyordu. 

Artık eve aık sık seliyor ve 
meclisi idare içtimalan gece yarı 
!arına kadar uzamıyordu. Sonya 
bittabi bundan çok memnundu ve 
kullandığı tabiyenin verdiği mu
vaff akiyetli netice kar1111nda 
kendisini çok bahtiyar hiuediyor 
du, 

Maamafih bu vaziyet, çiçekci
den mlldama verilmiş bir sepet 

-

MiLLiYET PAZARTESİ 11 NiSAN 

1 • 1 Maarif bahisleri 

Almanyada ilk mektep muallimi 
nasıl yetişir? 

llk yazımızda Alman cümhu- 1 
riyetini teıkil eden hükümetler· 
den on ikiainde muallim yetittir• 
me teıkilatına kısa ve umumi 
bir nazar atfebnittik, 

Evvelce de arzettiğimiz gibi 
Almanya'run dikkate en §ayan 
olan muallim yetittirme teıkilatı 
Pruıya büküıneti dahilindedir. 
Bu ve müteakip yazılanmızı bu 
bUMJsta elde ettifimiz .11otlar .. bas 
Ndoceiiz: 

Prusya hükü.meti dahilinde 
ilkmektep muallimi yetiıtirme iti 
( Votka achullehrerau• bildung ) 
pedaıoji akademilerinde yapıl
maktadır. Bu teıkilit maarif ne 
zaretinin 30 Haziran 1925 tarih 
li kararnamesi ile tanzim ve ten· 
sik edilmiıtir. Buna nazaran pe· 
daıojik bir mealek terbiyesi dört 
Mimeatrlik (iki senelik) bir mü
eaaeaede temin ·edilmektedir. A· 
kademiler doğrudan doğruya ma 
arif nezaretine merbutturlar. 
Bu müesseselerin talebe kadrosu 
azami 300 dür. Bu itibarla her 
sömestrde vasati hesapla 75 ta· 
lehe bulunur. Tam kadrolu bir 
akademide talim heyeti 24 kiti· 
den mürekkeptir. Muallimlere 
(Profesaor) ve muavinlerine (Do 
zent) ünvanı verilir. Profeasor 
ve Dozentler hemen ki.ınilen 
"doktor,, sıfatını haizdirler. Ba .. 
zı akademilerde doktor olmıyan, 
fakat mesleğin ameli veya naza· 
ri sahalarında çok muvaffak ol
m\14 kimaeler de Profeaaor veya -·-··-·-·----··-·····-···-kırmızı gülün faturası gelinceye 
kadar devam etti. Bir fatura ki 
kansının pilimru hemencecik de 
ifta edivermitti. 

O zaman banger intikam alma 
ğa karar verdi. Bir seyahat baha 
ne ederek, on beı günden evvel 
avdet edemiyeceğini karııma söy 
ledi. 

* * * Koca11 seyahat• çıktıktan son 
ra, güzel Madam Sonya artık he
men her gün ağlayordu. Bu göz 
yaılarının aebebi 'ardı da ondan. 

Çünkü Madam Sonya kocası 
namına ıelen mektupların içinde 
hemen her gün bir aık mektubu 
buluyordu. Kocaaına gönderilıniı 
a~k mektupları.. Genç kadına 
mektuplan okuyup müstacel iıle 
re ait olanları derhal göndermesi 
için salahiyet verilmişti. Fakat 
Madam Sonya bu it mektuplan
run içinde kokulu, iyi intihap edil 
mit k&ğıtlara itina ile yazılmıt 
aık mektuplan buluyordu. 

Me<;hul kadınlar bu mektup· 
larda kocaıma kartı ne vasıflar 
kullanmıyorlardı: "Sevgilim, ca
nım, emelim, ruhum" ve saire ve 
aaire .. 

Bu nevi mektuplann kocaııru 
aeYen bir kadın Üzerinde bıraka· 
cağı tesiri elbet takdir ederainiz. 
Artık .,.bıraızlıkla kocaamm av
detini 1<liyordu. Soracaktı, öğ
renecek ti? 

Bu kadınları öjfrenecekti. Bu 
reziline aadakatıizliği kocasının 
yüzüne vuracaktı. 

Nihayet on bet gün aonra, bu 
müddet zarfında artık mecliıi ida 
re içtimalarına da hacet görme
mlt olan kocası avdet etti. Karşı 
kartıya geldikleri zaman Madam 
Sonya yine bir .-.y •Öylemedi, ,.... 
dece kekeledi: 

- Sen ... Sen ... Bana bu itleri 
yaptın Öyle mi? <liye bildi. 

O zaman kocası cebinden cüz 
danını çıkardı. içindeki evrakı çı 
kararak kansına uultı. Genç ka 
dın da bu evrak a<asınd" ban fa 
turaları gördü. Bir taneai çicekci .. 
nin gönderdiği fatura idi. Di;?eri 
de, müşterirerine ask mektuplan 
yazıp gönderen bir acentenin fa
turasıydı. Bu aon fatura ,Ja ~yle 
yazılıyordu: 

"Banger Lapıiece namr."la gön 
derilen sekiz atk mektubu için 
elli frank" 
Dozent olarak bulunurlar. 

Akademiye girebilmek için 

her şeyden evvel bir ortamekte· 
bi bitirmek, yani on bir ae .~lilr 
bir tahsili müteakip bakalorya im 
tihanıru muvaffakıyetle geçımı< 
§arttır. Mesleğin İcap ettirdiği 
bedeni ve aıhhi evaaftan maada 
musiki aletlerinden birini olduk
ça iyi çalabilmek, teganni edebil
mek ve muıiki nazariyatına vu
kuf lazımdır. Bu tartları haiz o
lan talipler ayrıca bir duhul mü
sabaka imtihanına tabi tutulur
lar. Muvaffak olanlardan 75 i a• 
kademiye kabul olunur. 

Pruaya pedagoji akademilerin 
de de din vaziyete hakimdir, de
nilebilir. Bu itibarla üç nevi aka 
demi vardır: 

1) Protestan "Evonseliache" 
akademiler, 

2) Katolik akademiler, 
3) Simultan akademi. 
Bundan dolayıdır ki, duhul 

tartlan meyanında taliplerin mez 
hepleri de nazarı dikkate alrrur. 
Proteotan mezhebinde olan bir ta 
lip katolik akademisine giremez 
ve mezun olduktan sonra da ka
tolik bir ilkmektepte hocalık ede 
mez. Maamafib bu mezhepler· 
den birine aalik olmıyanlar, ya
hut laik bir akide tafıyanlar, ya
hut ta muaevi olanlar aimultan 
akademide tahsil ıörürler. .... 

Akademilerde faaliyet sabah 
sekizde baılar ve ekaeriyetle on 
aekize kadar devam eder. Bu za• 
manın bir kıamı nazari derslere, 
bir kıamı da ameli faaliyetlere, 
apora ve muıiki mümareaelerine 
tahaiı edilmittir. Bilhaaaa musi
ki için ayrılan zaman dikkate 
§ayan derecede fazladır. Muıi
kiye atina olıruyan bir kimsenin 
ilkmektepte muallimlik yapama
yacağı, muallim yetiştirme orga
nizasyonunun bqlıca prenaiple
rinden biridir. 

Akademilerde dersleri ve tem 
rinleri dört gurupta toplamak 
mümkündür: 

1 - Umumi malümat seminar 
lan, 

2 - Mesleki malUmat semı
narlan, 

3 - Teknik faaliyetler, 
4 - Ekskürsiyonlar ve mesle

ki tatbikat. 
ilk üç gurup faaliyet akademi 

dahilinde, diğeri hariçte yapı-
lır. 

A) Birinci prupu teıkil eden 
ler: Din ve felsefe, tarih • coğraf 
ya, fizik • kirnya, hayatiyı.t, riya 
ziye aeminarlandır. Ahlak, içti· 
maiyat ve mantık dersleri felsefe 
aeminarma aittir. Akademi mü
davimlerinden her biri yukarıda 
aıralanan zümrelerden birini inti 
baba ve bunun Üzerinde çalııa
rak neticede imtihan vermeğe 
mecburdur. Bu deraler ortamek
tepte (veya bizim teıkilita göre 
lisede) okunan derslere nazaran 
daha yüksektir. Eıa•en ıunu !.ay 
detmek lazımdır ki pedagoji aka 
demileri yükaek mektepler meya 
rundadır. 

B) ikinci gurupta: Pedagoji 
psikoloji ve tedris uaulii vardrr. 
Ancak bazı akademilerde tedria 
uaulü seminar tarzında olmayıp 
umumi ve mü~terek bir ders (Kol 
lektivkolleg) halinde verilir. Bu 
zümrelere her müdavimin iştira ... 
ki zaruridir. 

Her aeminann huausi bir oda
aı vardır. Burada o zümreye ait 
mühim kitaplan havi bir kütüp. 
hane, bir liboratuvar ve diğer 
tedris levaznnı bulunur. Mual
lim namzedi; Professor veya Do
zent tarafından kendisine veri1en 
bir mevzuu bu kitaplara veya 
vasıtalara müracaat ederek hazır 
lamakla mükelleftir. Haftanın 
muayyen gününde veya günlerin 
de o zümreye ittirak eden müda
vimler muallimin riyasetinde top 
lanır ve namzetlerden biri veya 
bir kaçı hazırladığı vazifeyi (Re 
ferat) okur veya izah eder, arka 

daşlarının ve muallimin .sualleri· 
ne, itirazlarına cevap verir, en 
sonra muallim noktai nazarınr 
söyler, rapor hakkındaki hükmü 
nü verir. ( *) Bu hazırlanan va· 
zifeler namzedin imtihandaki 
muvaffakıyetinde en mühim a
millerden biri nhJr. 

• 
INEMALAR 

14 nisan perşembe akşamı 

M JiK SiNEMASINDA 
LJ L O MA MY 

renkli operetinde. 

Akademilerde devam mecbu
riyeti şeklen yoktur. Fakat her 
talebenin Testabuch denilen bir 
devam kameoi vardır. Burad 
müdavimin devama mecbur oldu
iu deraler ve temrinler yazılı· 
dır. Talebe bir defa sömestr ba- 1 
tında, bir defa da nihayetinde 
bunların kartıaındaki hanelerin 
Profeaaor veya Dozente imza et· 
tinneğe mecburdur. Bu imzalan 
alabilmek için de bittabi derslere J 

m'Wıkün mertebe muntazaman j 
devam ve ameli faaliyetlere biz- l .. •••••••••••••I 
zat ;.,t-irak etmi§ olmak zaruri- 1 

- ------- ---

dir. Müdavim imza alamadığı ı 
derain imtihanma giremez ve bi 
naenaleyh mezuniyet diploması 1 

da alamaz. 
Şunu da arzedelim ki akade

milerde her eömeatr nihayetinde 
imtihan yoktur. Dördüncü aömea 1 
tr nihayetinde akademide bir im
tihan geçirilir. Bunu müteakip 1 

namzet muallim olur ve maaf •· • 
labilirae de hakiki devlet memu
ru evsaf ve hukukunu kazanabil- 1 
mek için iki ııene sonra maarif 
idareainde "ikinci muallim imti .. 
ham,, m geçirmeie mecburdur. 1 

i"farbin müthi' bir felaketi, Sah
rada bir kervan, Bir atk faciaaı 

Çö1 menfileri 
(Lea Exilea du desert) 

~ ... 
JOUNG ....... 

IUCB 
ta 

tarafından 

Sözlü ve ıarkıh film. Çarıamba 

matinelerinden itibaren; 
O P E R A SINEMASINO' 

C) Teknik faaliyetler meya- 1 
nında muaiki, resim, elifi Ye be .. 
den terbiye.İ sayılabilir. Bunlar 
da mecburidir. Bu deralerin müf 
redat programı; bu zümrelerin 
bugünkü terbiye ve tedrİI faali• 
yetinde oynadıkları role ve bir 
ilkmektep hocaımm ihtiyaçları
na göre tertip ve tanzim edilıniı· 
tir. Yoksa gaye; muıikiıinaa, res 
sam veya ıan'atkar yetittirmek 1 .--------------

değildir. r RADVO ) D) Ekaküraiyonlar; muhitin I ' 
hayvani ve nebati hayabnı tanı· . " ma, coğrafi ve jeolojik vaziyeti .._ ____________ _ 

Bugünkü Program 

,usyR imparatoru lmparatoriçaııı • Nazırlar • Jeneraller • Güzel ka' 
dınlar • Köylü kadınlan ve dilencil..- h..,ai Çarlar Raayasının kanlı 

rahibi 

RASPUTi N' in 
nüfuzuna müracaat ediyorlar . 

C O N R A D V E 1 D T RASPUTIN'in tahıiyetini few-
kalide temıil ediyor. Bu sözlü Ye ıarkılı filmi; 

Pek yakında A R T 1 S T 1 K'te göreceksiniz. 

,'le,eli ve ahenktar musikili Viyana'nm aui operet kralı EMMERICH 
ı<ALMAN tarafından telif edilıniı muazzam temaşalı methur bir operet 

olan 

RON y 
Filmi Önümüzdeki Çarşamba Akşamı 

MELEK Sineması 
tarafından takdim edilecektir. 

Mümessilleri: K A T E D E N A G Y ile bir çok sinema yıldızlan
dır. Yerlerinizi evvelden temin ediniz 

tetkik, beıeri faaliyet ve münaae· 
betleri müşahede gayeleri ile ya
pılır. Bu suretle namzetler yarm 
çocukları ile beraber mektep ha· 
ricinde bir tetkik gezintisine çık
bklan zaman ne yapacaklarını, 
beteri ve tabii muhiti nasıl mü
§abede ettireceklerini, hülasa et· 
rafta görülmesi liznn olan ve 
terbiyevi bir kıymeti haiz bulu
nan eıya ve hidisatı tanımış ve 
öğrenıniı olurlar. 

lstanbul (1200 m. 5 kilovat 18 
gramofon, 19.30 Vedia Rıza Hanbll 
heyeti, 20.30 Opera, 21 Zeki Bey, 1 latanbul dördüncü icra memurlu 1 Yeni ne.riyat 
Belkis Hanım heyeti, 22 orkestra. ğundan:Tamamına ikibin ikiyüzonal ------------

BOKREŞ _ (394 metre) 20.40 tı lira kıymet takdiredilen Büyükada 

Mealeki tatbikata gelince; 
birçok akademilerde bu faaliyet 
bütün tahsil müddetince devam 
eder ve talebe fU üç sahada ça
lıtır: 

1 - a) Şehir ilkmekteplerinde: 
ders dinleme, b) serbest dera ver
me, c) tenkid~ hazırlanmak ders ver 
me, d) bir 11nıfın bütün faaliyetini 
deruhte etme yey ) muallime yar 
dım; 

2 - Muayyen zamanlarda ve 
bilhaasa aömestr tatillerinde bir 
köy mektebinde çalıtma (muallime 
yardım• veya bizzat tedris) ; 

3 - Haftada bir ııün öğleden 
aonra ilkmektep çocukları ile oyna-
ma. 

Bunların gayesi: 
a) çocuklara yakından temaa e

derekonlarla meşgul olmaya alııma. 
b) bir aınıf muvaceheainde den 

vermenin ilk zamanlarda tevlit ede
ceği sıkdganlığı ve §&Şkınlıiı izale, 

c) pedagojik ve paikolojik muta 
laalarm kontrolu, çocuk ruhunu biz 
zat müf&}ıede ve yakından tanıma, 

d) tedris uıulü nazariyatının tat 
bikatı, münakaşalar vasıtasıyla müp 
hem kalan noktaların tavzihi, 

e) yeni köy mektepleri te.!riııatı
ne istisnas, köylü ile ·yakından te
mas, halkıyat. 

"' * * 
Pruaya'da elyevm 15 pedagoji 

akademisi vardır. Her akRdemi ken 
dimüfredat programını bizzat ha. 
zırlar. Bu itıl>arla akademi program 
larııu gözden ıreçirınek için her biri 
niayn ayn mevzuu bahsetmek ıa. 
znndır. Bu işi diğer yazılarımıza bı 
rakıyoruz. 

Frankfurt / Main 
Muallim: Kemal KAYA 

(•) Maamafih hazan Prnfessör 
veya Dozent te ders takTir eder. 
Bunlara (Vorlesung) adı verilir. 

gramofon, 21 Bethofenden Kuvar- da yalı Mahalleainde Pervane ıokak Otuz aene sonra Türk-
tct 21,54 ses konseri doeto. eski 70 yeni 6 numaralı bir bap ba lerin teknı·k hayah 

BELGRAT - (429 nıetre) 20.30 
jimnastik, 21 radyo orkestraaı, 22.-
20 sea konseri. 

ROMA - (441 metre) 19.30 ke
man konseri, 21.05 gramofon, 21 Te 
ııor Scbipa tarafmdan aea konseri. 

PRAC - (488 metre) - 21.20 
piyano konseri, 23.20 gramofon. 

ViYANA - (517 metre) 20,35 
Viyana opeYasında mükileme, Das 
Herz operası. 23.20 aktam konseri. 

PEŞTE - (550 metre) 20.45 
almanca konferans, 21,15 Yükaek 
musiki mektebinden naklen konıer. 

VARŞOVA - (1411 metre) 20 
"Kızıllı Kadın" operası. 24 cazbant 

BERLIN - (1635 metre) 21 Ka 
valiera Ruatikana operası. 
b,3 4y,.c 

Yirminci asrın güzeli 
Refik Ahmet Bey tarafından ya

nn akfam saat yirmi buçukta latan 
bul radyoauP.da bir konferans verile 
cektir. Mevzu şudur: "Yirminci aa
nn telakkisine göre gÜzellik nedir, 
güzel kimdir?" 

TOTO moda evi, yeni modelleri 
ni 11 nisan aalı gününden itibaren 
teşhir edeceğini muhterem müşteri
lerine arzeyler. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü

tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yaıunda 34. 

ne açık arttırmaya vazeclilmiı olup 
13-4-932 tartnamesi divanhaneye ta 
lik edilerek 4-5-932 tarihine müııa
dif çarııamba ırünü saat on dörtten 
17 ye kadar latanbul dördüncü ic
ra daireıinde satılacaktır. Arttmna 
ikincidir. Bırinci arttmnaamda 400 
liraya talip zuhur etmİ§ olup bu ke 
re en çok arttırarun üstünde bırakıla 
caktır. Arttırmaya ittirak İç.İn yüz
de yedi teminat akçeai alınır. Müte 
rakim vergi vakfı icareai belediye 
rüsumu mütteriye aittir. icra ve if. 
lis kanuounun 119 uncu maddeaine 
tevfikan hakları tapu aicilile ııabit 

olmayan ipotekli alacaklılarla diier 

alikadarlann ve irtifak hakkı sahip 
lerin bu baklarıru ve hususile faiz 
maaarife ait olan iddialarını ilin tari 
hinden itibaren 20 ırün içinde evra
kı ınüabitelerile bildirmeleri l&znn. 
dır. Akıi halde haklan tapu aicilile 

•ahit olmayanlar ııatıı bedelinin pay 
laımaamdan hariç kalırlar • Ali.ka
da .... n bu madde ahki.mına riayet 

etmeleri ve daha fazla malümat is
leyenlerin 931/ 328 dosya numaraıi 
le dairemjze müracaatlRrı ili.n 
nur 

olu-

Türkiyede türkçe olarak bu me
alde ilk defa olarak yazdmıt fanta
zi bir eserdir. Eaer bilhassa lise ve 
darülfünun talebeleri ile bu derece 
fenni ve ilmi malümatı olanlara mah 
•uatur. Gençlere milli melkilre, mü· 
tefenninlere tckimül fikri telkin e
der. Bundan maada Einstein nuari 
yeai &ibi ehemmiyetli bir takım il 
mi eııaslar hakkında açık, sarih ma
lümat verir. Radyonun seyahat, çift 
çilik, polis, aile, mektep, gazete fab 
rika ve harp rolleri tasvir olunmu§ 
ve inııanlann canlı bir radyo oldu~ 
izah olunmuttur. latikbaldc Türkle 
rin parlak hayatını öğrenmek iste
yenler bu eseri mutlaka okumalı· 
dırlar. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: F eriköyünde Şeha 
det sokağında (88) No: lu kulübe
de sakin iken S.1-932 tarihinde v~ 
fat eden Muatafa Ağanın terelesine 
mahkemece vaz'iyet edilıni9tir. TMİ 
bi ilindan itibaren esbabı nmtlup .,,. 
aliıkadaranın bir ay ve mirasçıla

nıı üç ay zarfında Beyoğlu Dördün 
sulh hukuk mahkemesine müracaat 
larr illin olunur 

F!!ın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
SİGORTA ŞİRKETİ 

Tl"şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: 
1rr.tiyaz 

•·1 illiyt't'İn Edebi Romanı: 66 Bir halta aonra 1 Dün yine ağladım, ağladım, 1 - Ne yüzle gideceğim?. 
gözyaşlan içinde yüzdüm!. Da l Onlara ıztırap vermek için 

Erginin babaıı olamaz! • Bu Bir hafta on gün süren uya 
bambatka, benliii kaybolan, nıklık tükendi . 

GÔZY AŞLARI!. 
Kafamda yeni bir perde hı· 

~ırtısı , yeni bir toplanma oldu. 
O zaman uyandım. O zaman 
tekrar kendime ıeldim. Gecey
di ve.. ben bir yangın yerin
deydim. Taşların arasına ka
famı sokmuştum. Bir duvarın 
dibine kıvrılmıştım. Karşıdan 
lıtanbul, cami minaı·eleri ve .. 
qıklar gözüküyordu. Ve .. ben 
•formadan ağlıyordum!. 

Göz yaşlarından bir ael, bir 
nehir içinde yüzüyordum!. 

Niçin ağlıyordum, niye ağ. 
lıyordum, kime ağlıyordum? •• 
Yine hiç bir ey bilmiyorum!. 

Ve.. hala bilmiyorum!. 
T annnıyorum !. 
Görmüyonım !. 
Dü~ünemiyorum!. 
Ergini buldum mu?. 
Onunla konıı~tum mu? 

Etem iZZET 

Nesrinin öldüiünü o mu b& 
na ıöylcdi?. 

Yüzü nasıldı?. 
Ba,ı ne kadardı?. 
Bana benziyor muydu? 

Bilmiyorum! 

Onu tanıyamıyorum. 

Onu gözlerimin önüne ıe
tiremiyorum! . 

Düşünemiyorum!. 

Fakat, muhakkak ki ben 
onu gördüm. Onunla konuş
tum. Delirdim, kaçtmı, koş
tum!. Bu bir hayal değil. Bu 
bir kabus sahnesi değil! Haki
kat!. Ancak, daha ilerisini se
çip çıkaramıyorum. Ah •• kafa, 
kafa değil ki.. ben ne yapa· 
yım?. 

Ketke ne o bisiklet devril: marlarımda belki de botana- mi?. 
seydi ne o çocugu ııöraeydim,ne cak, akacak su kalmadı. Kendilerini evlatlıktan nef· 
ona: Hele Nesrinin ölümüne oka I ret ettirmek için mi?. 

- Erıin !. dar acındım ki.. • Dedim ve.. Nesrinin onlara 
Deseydim, ne de kafamda - Onu ben öldürdüm!. öğrettiğini haklı buldum: 

senelerin örümceklendirdiii Onun katili benim! • - Babanız öldü!. 
o küflü, paslı perde yırblıp ha. Diye dakikalarca haykır- En iyisi de bu. Zaten doi· 
bralarımı tekrar gözlerimin ö- dmı, yolundum, didindim. Bu ru. Erginin babası Ruhi Bey 
nüne boıaltsaydı. O günden ıztırapla, bu kendi kendimden evini bırakıp çıktığı gün ölmüt 
beri rahatım kaçtı!. iğreniıle parmaklarımı boğazı. tü! Bugün yer yüzünde Y•ta· 

Biraz ayıldım mı, bir par. ma götürdüm: yan bir Ruhi Bey var mı?. Yok! 
çacık kendime geldim mi he- - Ben de öleyim!. Bu ölüme kendiıi de: 
men bu batıralann hücumuna Dedim. Fakat, yapamadım. - Evet!. 
uğrayorum. Bu zamanlarımda Yapamadım, çünkü o anda da Diyor. Yaşayan Ruhi Nes-
bunalıyorum, bunalıyorum, çıl- Naran gözlerimi doldurdu, rinin kocası, Erginin, iımini bil 
dıracak gibi oluyorum!. Ve.. - Ben onunum.. mediği çocuğunun babası değil 
hazan pis, kirli trmaklanmı Onun için yaşıyacağım!. dir. O bambatka bir adaw· 
saçlanma geçiriyorum, onları Kendimi ona nezrettim.. Çamur Ruhi!. 
yolacak başımı çısçıplak edecek Diye parmaklarımı boğa- Serseri Ruhi! 
gibi hırslanıyor, dalıyor: zımdan geriye çektim!. Sonra 

1 

Dilenci Ruhi •. 
- Ben ne yaptım?. düşündüm: Ayyaş Ruhi!. 
Nasıl bu bale düştüm?. - Amcanın evıne gide- 1 Esrarkeş Ruhi. 
Diye uzun uzun dütünüyo- yim !. . Senelerce kasa hırsızıannm, 

rum. Fakat, beynim o kadar Çocukları göreyim.. 'dızdızcı, karmanyolacı, arakçı; 
yıpranmıt, o kadar kerpiçlen· Ben Ruhiyim .. diyeyim!.. . manitacı; tavcı usta ve işçile. 
miş ki muhakeme yürütemiyo- ı Babanız itte bu adam .. Ha- , rinin irgatlığını; serseri ve düş 
rum, dü,ündüklerimi biri biri berini vereyim!. f künlerin arkadatlığını eden bir 
arka~rna '!t.Jrtt.laıvamıvnnım 1.. Rı1nıf:;ıın ,:ı,. VPıı7oPrtim :ııtl;tm nP N.·,,rinin knr;ı.,_, nP dP. 

hiıleri ölen, bünyeli deiiten. Yeniden hiç bir şey hiuet-
iradcsi yıkılan; Galata tokakla miyorum. 
rında dünyaya bir piç gibi yeni Neırin, Ergin, Naran hepsi 
den doğan insan!. gözlerimden ıilindi; hepai kav. 

Bu adam Naran'm itıkı boldu! • 
Ruhi bile deiill. Sözün kııuı: 

Onun itıla idi dütkünü ol- - Ben varun 
du!. Ben benim! • 

Onun esiri idi deliıi oldu.. Ben ben olarak yaııyorum ! 
Onun hendesi idi baatuı Beden yok, ruh var .• 

oldu!. Dıt yok, iç var!. 
Ve •• ımeler var ki bu gidi- Ve •• ben böyle yaşayaca· 

tini, bu hüviyetini de kaybet- ğım •• 
ti; öz deli, öz basta, öz düt· İçmek, dalmak, sürünmek 
ıün oldu ve Naran onun için dilenmek, mezar kovuklarınd~ 
karanlık, uzak, kabuslu biT ha yatmak bunların hepıi biç bir 
yal hükmüne girdi. Fakat avun fey!. Ruhla, benle, benim hü. 
duran, bedeni sürümek için viyetimle en küçük bir yakınlı 
kuvvet veren, rubu nezrettircn ' ğı ve bağı bile olmayan ıeyler !. 
bir hayal!.. Yoksa ben nasıl Kabuğumu çoktan soyundum 
ruhumu bedenimden tay eder ve hayat batağının içine bırak 
ve ona nezredebilirdim?. tım, Sürünsün, dilensin, sür· 

tünsün, itilsin, kakılsın, ölsün 
gebersin! Bütün bunlardan Ru 

iki gün daha biye; yani; bana, içime ne? 

Yine her şeyi unuttum. 
YlnP k"f~m 1'rı·nirl,.,.'llti 1 

Yerde siiriinen hayvan!~ 
( 



Spor 

l\'lilli t~~lllllll 
ikinci 
Antrenmaııı 

Macar ( B. ) milli takı
mından telgraf geldi 

Dün Stadiyomda Balkan ku 
pasına ve Macar ( B.) milli ta
kmıma hazırlık olınak üzere 
nıilli takım ikinci antrsıömam 
ıu yaptı. Milli takınw-z cuma 
ııünkü oyununu seyredenler a. 
tağı yukan eyice bir oyun gÖr 
mürler ve bir parça ümitlenmit 
!erdi. Halbuki dün oyun bütün 
bu ümitlenmeleri i.nkiıan haya 
le uğrattı. Çünkü dün zaten der 
ıne çatma bir kadro ile çıkan 
takımımız ümitsiz bir oyun oy. 
nam19tı. 

Takım töyle çıktı: 
Natık (Avni) 

Rqat Sami Mithat 
Niyazi Hakkı Zeki Etref Rebii 

Bir kere müdafaa hattı yok
tu. Galatasaray • Vefakumkapı 
ınuhtelitinin her akını Milli 
takım müdafaası tarafından de 
ğil, tesadüfler sayesinde defedi 
bilebiliniyordu. Yoksa bekleri
mizin oyunu ile değil. Bu tarz 
haf hattı için de ayni ile caridi. 
Forvet hattına gelince; o da 
cuına günkü oyunundan dört 
bet derece a9ağı idi. Bilhassa 
Hakkı sanki ayağına gelen her 
Pası berbat etmekle muvazzaf
tı. Biz dün Milli takımm oyunu 
nu gördükten sonra sah günü 
antrenöman yapacak olan tala· 
tı:ıın tamamen değilse bile bir 
kısmı mühimminin deği9tiril
meıi İcap ettiği kanaatindeyiz. 
Dün oynayan yirmi iki oyuncu 
İçinde en göze çarpan bir oyun 
cu gördük, o da mukabil takım 
da oynayan Vefadan Süleyman. 
Bu genç mukabil forvetin bü
tün hücumlarını defetmek için 
Canla ba9la çalı9tı. Neitcede 
Milli aktım 1 e kartı üç golle 
galip geldi. Milli atkım için a
•ıl mütaleamızı üçüncü ve soo 
egzersizi gördükten sonra mu
fassalan yazacağız. 

Macar takımından 
telgraf 

Şehrimize gelecek olan Ma· 
::ar (B) Milli takımı ile yapdan 
müzkaeratın ne merkezde oldu 
ğunu anlamak için alakadarlar 
la konUftuk ve 9unlan öğren· 
dik: 

Macar (B) Milli takımı teh
tiınizde 19 ve 23 Nisan tarihle
rinde iki maç yapmak için mu
tabık kalınmı~tı. Son defa ken
dile rine müracaat ettik ve maç· 
lann 19 ve 23 tarihlerinde ol
ltıayıp 17 ve 19 tarihlerinde ol
llıasını istedik idi. 

Bugün Macar federasyonun 
dan bir telgraf adık ve teklif 
ettiğimiz günlerin maalesef ka
bul edilmediğini gördük. Bina· 
enaleyh maçlar kemafissabık 
l 9 ve 23 Nisan tarihlerinde oy
nôln acaktır. Ancak bu telgrafla 
beraber Macarlar bir teklif da
hıı yapıyorlar ve diyorlar ki: 

- Eğer sizin bayramınıza te 
•adüf eden 17 Nisan tarihinde 
ll:aç yapmamağı arzu ederse
niz, biz o zaman 17. 19. 23 ta
rihlerinde şehrimizde oynanz. 
4ncak buna mukabil evvelce 
~akarrür etmit olan mali fera
ıtimizi değittirir ve bu maç için 
30o dolar daha isteriz. Bu tek· 
lif ali.kadarlar tarafından müza 
kere edilerek Macar federasyo
nuna bir cevap verilecektir. 

Kongre 
Rami İdman kulübü riyase

tinden: 
Kulübümüzün senelik kon· 

&resi IS Mayıs cuma günü ya
l>dacağından bütün azanın teş 
rifleri mercudur. 

Birinci sahifeden geçen yazıları isimsiz 
G .. ' ... un. 

Poliste 

Parmaklarını kesmiş! 
Samatyada oturan Ahmet 

ve terlikçi Salih bir alacak yü
zünden kavga etmitler, Ahmet 
bıçakla Salibi ağır surette yara 
lamııtır. Salih te Ahmedin par 
maklarmı kesmiştir. 

Cilt fçlo 
en mükemmel 
tarzı tedavi Fırka 

Grupu 
TEBLJG Suat Bey 

Geldi 
Takvim komisyonu ve 

(Bap 1 inci ıabiled~] 
den bir tetkike tabi tutulma•ı 
muhtemeldir. 

Leyli talebenin ıile 
vaziyetleri 

Bu tetkikat neticeşinde aile i 
lerinin müsait vaziyetleri tabak / 
kuk edenlerin leyli ücretli kad· 1 

rolanna nakledilmesi derpiş o- ı 
lunmaktadır. Liıe ve orta mek- ı 
teplerde nihari talebenin evvel. 
ce olduğu gibi ücrete tabi ol
masını teklif edenler de olmut· 
tur. 

Terfiler nasıl olacak? ı' 
932 bütçe kanun )iyihasma 

ilave edilecek bir maddeye göre 
de 932 senesi zarfında terfi ede 
cek askeri ve mülki bilumum 
memurlara terfi tarihlerinden i~ j 
tibaren bir sene müddetle terfı 
den mütevellit zamlar verilme- ! 
yecek, 931 bütçe kanunu ile bir 
sene müddetle tecil edilmiş bu
lunan terfi zamları ise bu müd
detin mürurundan sonra müs
tabaklarına verilecektir. 
.. Kıdem ve maaş zamlau .. 

Kıdem dolayıaile huausi ka
nunlarına göre yapılmakta bulu 
nan bilumum maaş zamları da · 
istihkalan tahakkuk eylediği ta ! 
rihlerden itibaren bir sen.~ müd ı 
detle tecil olunacaktır. Butçede 
ki muavenetler faslı asgari had J 

de indirilmek suretile bu cihet
ten de tasarruf temin olunmut· 

tur. 

(Batı 1 inei sahifede) 
1 - Mevcut Vf!rgilere buh· 

ran uergUi ilıiueıi: 
A - Mevcut ülhal<ft nuıa· 

mele versiııine yüıul e dört :IGm 
yapılma•• ve bu maddelerin 
memlelrete yapılan muadilleri i 
çin alınan dahili muamele ver
girrinin dahi ayni niıbette bfr 
zam ile yüıule 10 a iblağı; 

B - Binalar uerlli&inden 
geçen Hnelri lranun ile yapılan 
tenzilatın takriben yüıule eUiııi 
nin tekrar geri alınmaaı IJf! a
kar binalar versi.sinin ikamet
gahı olanlara nisbetle arttınl

maa; 
C - Memlelret fabrilıalann 

da yapılmakta olan fekerden 
.,,aliyet fiyatı üstündeki kardan 
deı~et heaabına istihlak rumi 
olrtralı abnmalıta olan lıumın 
8 kur ufa arttırılmaaı " felrer 
'abrilıalarınu.zın memnuniyete 
~ayan inltifalı buna müsaittir." 
~eker satıf fiyatı bundan ..,.la 
müteeuir olmayacaktır. 

2 - Yeni muvalılıat müva
~ene ocr,ui: 

/ılaQf, ücret, taluiııat, ilıra· 
miye, muhauaaah :ıuıtiye nam· 
larile umumi, huaıui, mülhalı 
,,., belediye bütçelerindeki te· 
diyelerden ,,., mÜe51eaat ve tİ· 
carethanelerin ayni namdaki te 
diyatından umumi ve müsavi 
olarak yüade 10 muvalılıat mÜ· 
vasene vergisi alınm°"; 

3 - Kaldırrlacalı muafiyet· 
ler: 

Büyülı milli banlıalarımt:IG 

Vf!killer heyeti kararile oeril· 
mif olan muafiyetlerin kaldrrrl 
maaı ~'bu milli müene•elerimiz 
bu yardımdan müıtaini olacak 
derecede İnkİfaf etmiflerdir." 
Diier taraftan bu muafiyetle· 
rin kaldırrlması bügün ha:zine 
için kuvvetli bir yardım yapar. 

4 - Devlet maarallarından 
azami derecede ten>:ilat yapıl· 

ması; 

icap eden lıanun layihaları 
Mecliııe sevkeJ.ilecektir. 

varidat bütçesi 
ANKARA, 10 (Telefon) -

Bütçe encümeni, bayra~~an 
sonra yeni bütçenin tetkikıne 
başla;acaktır. 932 ~aridat ~Üt· 
çesinin ana batlan ıhdas edıle
cek müvazene vergiıile bazı ver 
gilerde icr~ı mukarr~ zaml~r I 
ve ilga edılecek muafıyetlenn 
temin edeceği tahmin olunan j 
23 milyon 700 bin lira nazarı 1 

itibara alınmak suretile şöyle 
teabit olunmu9tur: İktıaadi 
buhran vergisi 11 milyon, mü· J 

vazene vergisi 15 milyon, arazi iıı••••••••••••ıııi 
vergisi 4 milyon, binalar vergi- Hindenburg 
si 6 milyon 900 bin, hayvanlar 
vergisi 9 milyon, kazanç vergi· Kazanıyor 
si 12 milyon, veraset ve intikal 
S25 bin Iwa gümrük vergileri [Başr ı inci .•ahi/ede] 

lam arbedeler olmut, bir kiJi öl-
36 milyon 500 bin lira, muame müf, 200 kiti tevkif edilmittir. Eler 
le vergiıi 12 milyon, istihlak polis akrakollanna tesadüf edilme
vergileri bir milyon 800 bin, tü mit olsa idi, payitahtın sokakları da 
tün inhisarı 18 milyon, tuz İn· her halll'İ bir pazar ııününün man
hiaan 6 milyon 790 bin, müaki- zarasıru arzedecekti. 

b
. Sabahleyin rey sandıklan mahal 

rat inhiıan 4 milyon, av 480 ın lerine tehacüm hafif olmut ve hal. 
nakliyat 800 bin, damga bir mil kın mikdan 13 mart gününden claba 
yon tapu harçları ve kaydiye- az ııörümüttür. Hindenburır, riya
ler İ milyon 320 bin, mahkeme ııeticümhur oarııyını terketmemİftİr. 
)er haıılab 850 bin, pasaport Brüninır, rey verenlerin ilklerin· 
610 bin mülga vergiler 250 dendir, ' ı ı il 6 kişi tevkif edildi 
bin devlet orman arı m yon BERiN, 10 (A.A.) - Nazi fır.. 
60 bin, telgraf 2 milyon, telefon kası azasının faaliyetlerini kontrol 
ve telsiz 950 bin, fenerler 780 etmeie memur G. iımindeki ııizli 
bin cezalar 1 milyon, askerlik böcrenin mevcudiyeti ve teıkilitı 
mükellefiyeti 500 bin, müte- baldandaki if!aat üzerine Münib 

fe
rrik haaılat 1 milyo!1 , sair va zablbuıı 6 kitiyi tevkif etmittir. Bu r 6 kiti müfrit milliyetperve..ter fır. 

ridat 6 milyon 200 bin ıra. kası rüeaasından bir çoğunu ve bil-
Müvazene vergiıile, diğer hıısaa Hitler hücum kıtaabnm erki 

ver gilerde yapılacak tadillerin nı harbiye reiıi olan Robn naırun
tatbikatına hazirandan itibar~~ da birini katletmek taoanurunu bes 

N ki. t s lemit olmakla ittiham edilmektedir. 
başlanacaktır. a ıya vergı ı 1 
nin bir mikdar tezyid~i zatülha ... Müfrit milliyetpenerler fırlıua 
reke vesaite de te,mı~ ed~ ka· heyeti idareıi Die Münicheneer 
nun Jiyihaaı, Heyetı. vekileye Poıt iımindeki soıyaliıt ııazetesi· 
tevdi edilmittir. Liyıhada ~- nin bu İff&Abru doiru balmalıcta iae 

• ku ti de Vorwaerb pzetesi, Robn ile 
tülhareke vesait beyııu- vve ' mezkiir böcrenin iıtihdaf eyledifi 
tonilato otunna adedine gör~ diğer 3 şahsm acilen Münih'ten ha
takıim edilınit, ona ~ö~e vergı reket ve Berline muvaaalat etmiı 
niıbetleri tayin edilmıttır. Bun olduklarını haber vermektedir. 
dan maada, trenlerden, vapur· Başvekilin nutku 
!ardan tramvaylardan alınma~ KOENlGSBERG 10 (A.A.) -

' l · · d nı Bafvekil M. Brüning, marqal Hin-ta olan nak iyat vergıu e ye . d ..., . . b denburg lebın e... ıntibap turnesini 
bir tasnife tabi tutulmu§, u v~ ikmal etmiıtir. Mumaileyh, dün bu 
aıtalardaki lüks, 1 inci, 2 incı rada bir nutuk aöylemit ve bu nu • 
mevkilerin vergi niıbetleri te~- tuk, bütün Almanyada telsizle neı
yit edilmi9tir. Üçüncü mevki. redilmiıtir. 
!erde vergi niıbeti muhafaza o· Mumaileyh, müfrit mlliyetper-

verlerin clerneııojiye iıtinat eden 

isimsiz gün.: 
[Başı 1 inci sahifede] 1 Cemiyeti Akvamın takvim me 

aoran bir muharririmize ıu bey•· aeleıini Ye ıenenin 13 aya tefriki 
natta buluımıutturı ni tetkik ettirdifl maliimdılr. Bu Kim olduğu anlaşıldı 

On bet gün evvel Takıimcle 
tramvaya atlamak İıterken ye-

lerlnda taı .. Yet • e 
. 1 

ıe•<ıllil tesprt 
1 

eden 8hllOD lir~· 

mt, pa..-aaı "e sac 

. - Tedaviye muhtaç ve yorıırun cümleden olarak Raoathane Mü
bır haldeyim. Uzun müddet iıtİ• dürü Fatin beyin de ittirakile hü 
r~haı <;debil.m<;k için iıtifayı ter· kümebnizin bu meaeleyi tetkik et 
cih e,ttim .. Bır ıki sün.• kad~ An· tiii yezılmı ve Fatin bey MuoeYİ 
kara ya ıııderek Gazı H:s. ile 11- !erin -n-de b'r ·· ·· • • · b t p H . d - g ı sunun ı•unı:s ı· 
me f· z. ne arzı tazımat e e- rakılma b 1 d kla 

re düterek ağır surette yarala-
/ 
buaanuu miişte .. 

nan ve hüviyeti anlaıılamayan reken lstlaıalldlr. ceğim. ıma muanz u un u • 

B. d b . "f d rmı ıöylemiıti. tahra Beyoğlunda Erkek hasta )., - ura a aıka bır vazı e e· 
ruhte edecek miainiz? Muıevilerin senede bir günün 

- Bu huıuıta timdilik bir t•Y isimsiz bırakılmaıma neden mua 
h.aneainde vefat etmiıtir. Tak """RW-:. .. 1[.~ 
lllD merkezi bu adaının hüviye. '-A L!TAI' aöyliyemeın. nz olduklarını Darülfünun müder 

- Roma aefaretine bqka bir riılerinden Avram Galandi bey- tini tetkik ettirmek maksadile ~ 
zatrn tayini mevzuu bahis mi? den sorduk. Aldıinnız izahata ırö parm~ izine müracaat edilmi• s 1 M o 'a.l 

ve netıcede bu adamın Eyüptc ı-. 
cami karıısmda perukar Recep 

- Buna dair de biç bir mahi· re,Tevrat'ta dünyanın 7 sünde 

1

1 malım yoktur. Ben Roma'da iken yaratıldığı ve 7 inci gün Cenabı 
bu huıusta hiç bir muamele geç• Hakkın istirahat ettiği mezkilr-
medi. d ur. Muııeviler iıte bu 7 inci sü- oğlu Şemseddin ve 50 yatların· "'· · (ffllEM SIMON) 

da olduğu anlatılmıttır. -- Türkiye ile l ta lya munaııe· nü <;:uınarteai ola rak kabul etmiı 
bati nasıldır? lerdır. Şayet, senede iaimsiz bir Demir sandığı soyanlar 

Fransız T lyntroıuncia 
( Beyoğlunda) 

- ltalya ile aramızdaki müna gün kabul edilirııe bu 7 inci ı:ün 
~cbı.t Roma'ya ilk gittigim zaman yani Cumartesi günü ııraarnı ka; 
ıle avdet ettiğim zaman arasında bedecektir. 

Beyoğlunda mezeci Dandıre 
nin dükkanındaki demir sandı

ğı kırarak içini bofatanlar hak
kında tahkikat icra edilmekte
dir. Zabtıaca altı kiti kadar en· 
zaret altına almmıttır. Fakat 
bunlardan hangiıinin soyduğu 

tahakkuk etmemit olduiundan 
tahkikat devam etmektedir. 

Ratit Rıza Tiyatro"' San'a tkarları 
Bu ak'8ffi 21.30 da 

OTELLO 
niabet kabul etmiyecek bir tekil 
ve mahiyette dostane ve oamima· 

' nedir. ltalya ricali, Roma'dan ay· 
nlırken bana dediler ki: "Bura· 
ya seldiğiniz zaman Türk ve ltal-

1 yan müıuuebatı çorak bir tarlayı 
1 andınyordu, .,,. aynlırken bu tar 

1 
la mukemmel Ye müzey.ven bir 
bahçe olarak tavoif edilebilir.'' 

' Türkiyenin hal&akan Yuca Gazi'· 
yi 9 ıene sibi uzun bir müddet 
feref ve hayıiyetle Faıiıt ltalya'
da temsil edebilmek hayatımın en 
bü~ü.k mükafatıdır. Batta M. Mu· 
solını bulunduğu halde ltalya er· 
k1nı hükiimetinin ve bütün ııefir 
arkadatlarımm hakkımda göıter
dikleri tezahurata ve dostane mu 
habbele matbuatımız vaaıtaıile 
t..,..kkürü bir vecibeden addede
rim." 

Giornale d'ltalia gazetesinin 
bir makalesi 

Suat B. in Romadan müfareka· 
ti ltalya'da da teeaaürle kartılan· 
mıttır. ~u münasebetle gazeteler 
Suat B. ın me:ı:iyetlerinıkn bahse· 
derek aitayitkarane makaleler 
yazmıtlardır. Ezcümle 8 nioan ta· 
rihli Giornale d'ltalia ııazeteai 
netrettiği bir fıkrada diyor ki: 
~ Türkiye Cunıhuriyeti büyük 

elçm Suat B. in memleketimizde 
ki teınıil vazifesinin hitam bul
mak Üzere olduğuna dair olan 
haber son derece teeaıüfle karıı· 
l!"~'fbr. Tecrübe n ııörüı kabi
lıyetı muvazene ve '"Zekiıile, müm 
taı: olan bu dip! tıu fu oaydı
ğımız ••oafını uzun müddet ken• 
diaini görüp tanıyanlar arasında 
takdir edenler pek çoktur. Suat 
B. Türkiye ve ltalya ara11nda a
çıldığını memnuniyetle gördüiü
müz dostluk ve ittiraki ıneaainin 
ıem!'atik bir: ter~ümanı olmuıtur. 
Payıtahtın sıya11, diplomaıi Ye 
matbuat mehafilinin umumi hio
ıiyatına tercüman olarak Suat B 
in mufarekinden dolayı teessür!.,.: 
rimizi beyan ve tatlı hatıramızı da 
b}rlikte götürmesini tenıenni ede
nz~" 

Sedat Beyi takdir 
Beyoğlu Kaymakamı Sedat 

beye gösterdiği faaliyet ve mu. 
vaffakıyetten dolayı Dahiliye 
vekaleti tarafından bir takdir _ 
name gönderilmiıtir. 

Kaçak eşya 
Akdenizden dün limanmııza 

selen Ankara ve Konya vapurla
nnda birtakım kaçak etYa bulun 
muıtur, Konya vapuru tayfalann. 
elan Mehmet, Fazıl iominde iki 
kişi, Nuri iıminde bir küfecinin 
delaletile elbiselik kumaılar ka
çınrken yakalanmıı Ye derhal ih
tisas mahkemeıine Yerilmitlerdir. 
Ankara vapurunun yolculanndan 
bir luıımının ise ıandallarla Oakü
dara doğru ııittikleri ırörülmüı ye 
bu sandallar, rüsumat motörleri 
tarafından, oalon önüne getiril. 
mittir. Sandallardaki yolcular sa
londa muayene edilmit, bunlar• 
dan bazılannın üzerinde kaçak 
ipekli etY• bulunmuıtur. Gümrük 
salonundan geçmek mecburiyetin 
de olan yolculan ıalon muayene
oinden evvel turaya buraya nakle 
den oandalcılar da polise teslim e
dilmiılerdir. 

lıte her yerdeki Mu•evi riya
ııeti diniyelerinin takvim mesele
sinde senede iaim&İz bir gün kabu 
lüne tiddetle muarız oloduklan
nm sebebi budur. Verilen mütem 
mim malümata göre, bu iaim.aiz 
gün tau.vvurundan vazıreçilmiı, 
ve Muıevi riyaseti ruhaniyeleri 
bu auretle tabnin edilmiıtir. 

Halit Ziya Bey gitti 
lzmir Rıhtım ıirketi Nafia ko

miseri ve kadastro fen itleri mü
d.~ Halit Ziya B. lzmirden teh· 
rıınıze ııelmi, ve dün Ankaraya 
hareket etmiıtir. 

Evkafta maaş 
Evkaf müdürlüjiü Hademei 

bayratın mart, memurların da nİ· 
san nuıaJlarının verilmesine dün. 
den itibaren baılanınıttır. 

* Evkaf müdürlüiü muhasebe 
mümeyyizi lbrabim, vezne mü .. 
meyyizi Ferit, Oıküdar Evkaf me 
muru Memduh Beyler kendi arzu 
larile tekaüde aevk edilmi,lerdir. 

Sıhhiye daireleri 
Alemdar'da Talat Pı. konaiın· 

da bulunan Belediye uhhat itleri 
müdürlük teşkilatı vilayet sıhhiye 
müdürlüiüne naklebnit tir. Bu dai 
rede bulunan Belediye muayene 
komiayonu da bir iki cüne kadar 
sıhhiye müdürlüiüne nakledile
cektir. 

Hastalandı ve yolda 
öldü! 

Ayvansarayda un fabrikasın 
da amele Erzincanlı 32 yatmda 
Muhsin, fabrikada ini bir suret 
te hastalanmıt, biraderi tara· 
fmdan Ka11mpqadaki hanesine 
gönderilmekte iken yolda vefat 
etmi9tir. 

Keyfiyet tababete ve kaza 
merkezile müddeiumumiliğe bil 
dirilmit, tahkikata baflanmıt
tır. 

Dükkanı soyanlar 
Küçükbanka caddesinde 

bakkal Nuri Efendinin dükki. 
nına üç şahsı meçhul otomobil 
ile gelerek dükkanın kilidini 
kırm19lar, mal sahibi uyanınca 
içeri girmeden kaçmıtlardır. 

Bir ev çöktü! 
Dün gece ıaat 7,S da Taksim 

de Tavla sokağında 14 numara 
lı Madam Lokyaya ait dört 
katlı evin arka kısmı kamilen 

T~jedi 5 Perdde 2 Tablo (Şekıpir) 
(Gite ıabah ondan itibaren açıktır) 

KADIKOY SÜREYYA SINE
MASINDA 

Süreyya opereti, Bu ak...,. saat 
21,30 da ŞATIR ZADELER operet 

3 perde 
Beıtek&rı: Muhliı Sabahattin B. 

Edremit Yağ Pazarı 
Kantarcılarda No. 35 Ahmet 

Elutra ekstni Ayvalık Kuruı 
zeytinyağı 60 

Birinci zeytinyağı 55 
ikinci zeytinyağı 50 
Ayvalık sabunu 45 

Yağlanmızııı MAHLOTIYETINI 
ispat edene 1000 lira ikrami1e veriliT 

Sıhhiye müdürlüğünde buluuan 
emrazı .zühreviye müdüriyet tet· 
kil atı de Tal at Pt· konaim• nak
lederek vazifeıine baılamıfbr. 

çökmü9tür. Nüfusça zayiat yok J------------
tur. Fatih sulh İcrasından: Dunı kes 

----------------------------.1 tane renginde 1 ma kotum yük ara 

Düdüklü Tencere 
Bir daha gelmıeaine imkin olmayan bu harikulade tencereler
den bir a~et o~sun .edinme~ istirahat sür'at ve temizliği· seven 

•ı..•••aıle reı~l~~e tavsıye olunur. Yegane deposu: 
Emınonunde INGİLİZ Mağazasıdır •••• 

Istaııbul Deniz Levazım 
Satınal111a Komisyonundan: 

6000 Ton Rekompoze kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi günü 
saat 14 te kapalı zarf usulile 

3160 Ton Lavamarin kömürü 2S Nisan 932 Pazartesi günÜ 
saat IS te kapalı zarf uıulile. ! 

5210 Ton Rekompoze kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi günü 
ıaat 16 da kapalı zarf usulile 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda cins ve mikdarlan ya: ı 
zıh kömürün hizalannda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf uıu
lile münakualan icra olunacağından tartnameaini görmek üzere 1 
her gün ve v~eğe talip olanların münakasa gün ve saatlerind ı 
muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpqa'da Deniz Levaz e 
Satınalma komisyonuna müracaatları. (127;} 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 
Kiralık Voli 

Bankamızın malı olan Anadolubisannda Ku·· rük -•· · b' 
.. dd ti ki rilm T ıu YUllll ır 

•dene mu ed~ld~ - . rdaya veı· 1 ek üzere kapalı zarf uaulile müzaye-
e~e vaz ı ıgın en ta ıp erin ihaleye müaadif 304-932 cumar-

tesı saat ona kadar Bankamızdan alınacak tn · 1 ffil ekl'f kt 1 şar amenın e e 
t ı me u11 arını tubemize tevdi eylemeleri E. (1430) 

ba11 L Kalas 4, Y omek maoa11 1 ye 
ni imal edilmit kapı 6, büyük aaç so 

1 

ba 1. 
Bir deynin temini iıtifası için ba 

1 lada muharrer 6 kalemden 4 kalemi 
tehri halin 12 inci aalı günü aaat 
10 da tavuk pazarında ve caddesin
de 21 No. lu kahvehanede ve diğer 
2 kalem at ve araba da 13 üncii çar • 
\&mba günü saat 11 de at pazarın 
da bilmüzaycde 5atdacağı il&n o1u-
nur. 

SEYRlSEF A1N 

Kiralık 
Yalova' da 

Çınar gazinosu 
Yalova kaplıcalarında Çı· 

nar gazinosu 932 mevsimi 
için müzayede ile kiralana. 
caktır. 

ihalesi 11 Nisan 932 saat 
IS. Depozito: o/o 10. 

lunmuıtur. • • usullerini yeniden !iddetle tenkit et 
Nakliyat vergısı miı ve memleketin ani menfaatıeri- Bugün geliyor 

ne mue-ayİr o1an meı'um bir intihap 
ANKARA, 10 (Telefon) - mücadelesinin önüne geçmek ün bii Bugün tehrimize gelecejiini Darülaceze Müdürlüğünden: 

Nakliyat vergiıi, otomobil, O· kiimetin sene başında Hindenburg' yazdığımız Lehistan !.arbiye na-

T 
•• k • tobüa motosiklet, kano otomo- un riyasetini Reichıtag bankası va- zm mareşal Pilsudıki'yi hamil o-
ur byatrO bil gibi zatüfhareke vesaite de sıtasile tPCdit ettirmek üzere aarfe- lan vapur saat üçte limanmuza 

' tk" J k B 'l dilmiş olduğu mesaiyi habrlatmıt- muvaııelat edecektir. Mareşal va. 

.. ~üeseeıe irdahaneai için iktiza eden otuz büyük ve üç yüz 
küçuk çocuk havlusunun kapalı zarf uıulile münakasaıı üç ma· 
yıs 932. salı günü saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin teminat 
akçelenle müesseıeye müracaatları. (1423) 

lstanbul ikinci icra memurluğun 
elan: - Bir borçtan rlalayı mahcuz 
ve açık arttırma ile paraya çevrilme 
si mukarrer CfY&yt beytiye 21-4-932 
tarihine müaadif perşembe ııünü sa 
at 12 ita 14 te Kara~ümrükte Der
vitali mahallesinde Draman sokağın 
da 36 No: hane önünde satılaca

imdan talip olanların mezkür 1Ut. 
te mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatı ili.n olunur. 

san a ar arı tetmil edilec~ tir· . u tetm~ " purda vali muavini Fazlı B. ve 
Türk tiyatro san'atkarlan ce· den 200 bin lıra vandal temın tır. Bilbasoa sarki Prüsya ahaliıine Lehistan konsolosu tarafından io- D 0 k t 0 r 

">İyetinin vilayete gönclerdiği bir olunabilecektir. Nakliyat vergi- hitap eden M. ~rüning, Hinden· tikbal edilecektir, mareıal 24 ... 
!e:ı:kerede, Vilayetler dahilin~• sinin halktan alındığı halde k11 burg ile Almanyanın yekdiğerini at şehrimizde kalacak ve camileri Istanbul Evkaf mu··du··rıu··g"' u··nden·. Rusçuklu Hakkı 
;cr_ayı oan'at eden aktör ve ak~ı~ men müesseselerin elinde kaldı ı.,.-ketmipıceğinden emin olabilecek- ve müzeleri ziyaret edecektir, 
erın. ehli>:tname alınalan . ıçın • t hakkuk ettiğinden halktan Jerini beyan etmittir. . Milliyet g~z~tes~in 3 ve .9 Nisan 932 tarihli nüshalarında 23 Beyoğlu, htiktal caddesi Bü 
cenııyete muracaat etınelerı ve gı a . . h · "'Brünill&', mareşalin gerek oiril Şevk1" Bey gı" diyor Nıaan 932 t h d h J ed 1 ki 1 ıük Parm•k kapu, Afrika hanı 

Ç•kanlma
11 

rica edilmiıtir. neye girmesını temın tçın ka- bahıederek müşarünleybin tarki Muhtelit mübadele koıniıyonu akarın 23 Nısan 932 eyyamı tatiliyeden oldug"uodan 24 N' :ıa biti,ik Apartım•n No. 21.-
&alıneyi lekelemek isteyenlerin de 1 alman verg~~ tam~m~n. azı· ve geTek askeri maziıinden kısaca ~n ın e 

1 
a e 

1 
ece eri ili.o o unan 28 parça vakıf 

T 1 k 932 P 
.. .. d ısan 

. ürk tiyatro san'atkarlan ce· nuni müeyyideler vazo unaca - Prüıyanın halaıkin olduiunu be- Türk murahha• heyeti reisi Şevki azar gunu saat on örtte ihale edilecekleri ilin olunur. ı Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14 18. 

IDıyeıi heyeti idaresi bugün saat ------------'-an __ e_tını_'ı_tir_. _____ _____ s_.~b_u_g_ün_A_n_k_a_ra~'-y_a ~g-i_d_ec_e_k_ü_'r_._~-----~-~-~~~-~---~-------(~1-426) ................... ... 
14 de Cağaloğlundaki cemiyet tır. 
tnerkezinde içtima edecektir. --- 1' d ~ l b N t' den ahmz. Reçeteleriniz 
ın· Türk tiyatro •ata;:ıarı--:;-ı r:;· ı'liclarıltı·zı Jstanbu a a ı' eca 1 taze ilaçlarla ciddi bir 
ı>~Ye!i~·~r;~::.~~d: ;ı~sın .:üsa~- U U' Bahçekapıda i•tikametle yapılır lSiPiR~L 

soğuk alma, kırıkhk, bat ve dit 
ağrılarında pek miieaair olan bu 
verli ıuustahzarı tercih ediniz. Paranız Bura~a Kalsın 

Deposu: 
S• lih Necati 



- Bu sene haşerattan ve bilhassa tahta korularından 

kurtulmak için şimdiden bütün haşeratın yuvalarını 

Istanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
1 

Tamamı (46) arşın (98) santim teriıilnde bulu-
1 

308 33 

420 00 

nan Hocapaşa mahallesinde Hocapaşa caddesin 
de ati.le (35) cedit (41) numara ile m111"alclcam 
arsanın 56/ 128 hissesi. 
Tamamı (36) arşın terbiinde Çarşrkapısında 

Kaliçeci Hasan mahallesinde Çarşikapı <ıadde-
sinde atik 14 No. ile murakkam dillckanm 7-20 
-hiS9C6i. 

072 00 Tamamı tahminen (336) arşın teııbiinde bulu
nan Kumkap:ı.da Tülbent~i Hüsamettıin mahal- 1 

lesinde Hisardibi sokağında atik (71) cedit (91) 1 

No. lı bir kıt'a arsanın tamamı. / 
Balada kıymeti muhammeneleri gösterilen emlak satıl

mak üzere (4) hafta müddetle ilana konmuştur. Müzayedesi 
Nisanın (20) inci çarşamba günü saat on beştedir. Talip olanlar 
kıymeti muhammeınenin yüıde yedi buçuğu nisbctinde pey ak
çelerile birHkte İstanbul Evaıkf Müdiriyeti binasında Mahlftl.it 
kalemine müracaatları. (957) 

Gedikpaşada Jandarma 
sahnalma komisyonundan: 

Alafranga nallara malı.us bet yüz bin adet buz mıhı pa
&arhkla alınacaktır. Taliplerin tartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa itürak için 13 Nisan 932 çartamba günü saat 
on dörtten on bete kadar komisyona müracaatları. (1383) 

Herkes merakla soruyor: 
• 

'' IPEKIŞ ne vakit çıkacak?,, 
.•. Ve sabırsızlanıyor! 

IPEK1ŞIN nefis mamillitından bazı parçalar İŞ Bankası 
metbalindeki vitrinde teıhir edilmekte.Jir. 

Herkesin hakkı vardır! 
Çünkü herkes ve bilhassa iş Bankası methalindeki vitrini 
görenler IPEKIŞ mamiilatının dünyanın en ivi kumaş
ları ile ayni ayarda ve hatta daha mükemmel olduğuna 

emniyet hasıl etmişlerdir. 

Bu maksatla: 
1 - Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2 - Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
3 - Halkın aldanma ına meydan vermemek için: 

•• •• 

u~ ı:ııı ~ mağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir. 

• 
rı • 

Her kes Sibi siı de 
bütün Avrupanın her akşamki musiki neşriyatını muntazam 
takip etmek , ve . kolaylıkla dinlemek • isterseniz· mutlaka 
Otomatik ıskala ile mücehhez T E L E F U N K E N. 3 4 O 
modelini tercih etmelisiniz. _icabında antensiz i'leyebilen bu 
ahize sedayı aynen iadedeki sedakatle temayüz etmektedir. 

Opar/6rü aynı malıfam ~nık ı-e ya ayn· olan 

Teldunlcen· 34() ahiu .. nı evınizck tecrübeye lımırı•. 

T LEPUNKE 
Sabt mahaUi 

BOURLA BiRADERLER ve Ş 
SAT 1 E BEVO&Lu - BEVAZt .T.-KA.DıKO 

MAGAZALARI 

Gedikpaşada Jandarm 
Satınalma komisyonundan: 

21/ Ni•an. 932 pcrtembe günü aaat on bette kapalı zarfla m· 
nakaıaaı yapılacağı l/Niaan/932 tarihinde ilan edilen on bir 
lem mutabiyeden 9520 adet fırçanın mübayaaımdan sarfı naz 
cdilmit ve 2500 adet keçeli bellemenin nıafınm mübayauile ik 
fa zarureti hasıl olmuı bulunduğundan 1250 keçeli belleme · 
7149 gebre, 9527 ka9ağı, 4766 sünger, 2383 lul kolan, 2383 b 
su kovası; 2383 kayıt yular batlığı, 598 yem torbası, 2383 i 
kolan ve 4268 yular zincirinin münakasaıı mezk6r 21/Niıan/9 
perJembe günü aaat on bette yapılacaktır. Ve her kaleme ay 
ayn talip olunabilecektir. Taliplerin nümuneleri ve 9artname 
görmek üzere her eün, ve münakasaya ittirak için mczkiir gü 
de muayyen saate kadar komiıyonumuza müracaatları. (1316 

MÜNASEBETİLE l ' . -. BAYRAM 

• 

Galata'da 
Karaköy'de 
kainmeshu 

Mağazas1 O 
diğer 

mağazalardan 
o 

• ~ 

noksanına mallarını satar. Çünkü bilumum 
eşyalarını burada ve kendi fabrikasında imal 
eden yegane büyük elbise ticarethanesidir. 

Hanımlara, Beylere ve Çocuklara mahsus Kostüm, Parderıü ve T rençkotlann mütenevvi ve müntahap çeşitleri mevcuttur 

1 
Zafiyeti umumıye, işLehasızlık ve Kuvvetsıziık halatında 1 

büyük faide ve tesiri görülen 
ı ı,. Terzihane Natli , 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

lii J ı · 
Gedikpaşada Jandarma ! 

( Ahter terzihanesi ) 
Sahiplerinden ve mildir 

Muslu başoğlu 
Şevket 

Bey Yeni posta
hane karşısında 
36 numarada ye 
ni bir terzihane 
tesis ettiğini ve 

Satınalma komisyonundan: badema müşte-
Mevcut nümunesi veçhile beş bin adet kilimin münakasası ' riierini Oraya da• 

21 Nisan 932 perşembe günü saat on birde yapılacaktır. Taliple t 1 d" v • • 

rin nümune ve tartnamelerini görmek üzere her gün ve münaka- ve ey e ıgını 
aaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur gün ilin eyler. 

Şirket mukavelesinin hitamı dolayısile hali tasfiyede bulunauı 

Ahter terzihanesinin ilk müessislerinden ve makastar 
Memduh Bey, mesai arkadaılarile birlikte 

v1~~~ YE AHT 
• TERZİHANESlNİ AÇTI 

İş ve idare sistemlerini modem unsur ve usullerle techiz 
ve takviye eden müessese; yeni organizasyon sayesinde 

fiatlarını çok ucuzlatmış ve ayni zamanda 

Kadın işlerine de başlamu;tır. 
Elbisede zevk ve zarafet arayan takdirkir müşterilerine 

ırzı hizmet eder. Ankara caddesinde ( Milliyet Malbaa~ı ) 
ittisalinde No 96 Tel: 20766 ~ - - -. ... --

... -Muhterem Hanımefendi-.. 
Avrupa pudraları pahalandı diye MERAK ETMEYİNİZ. Ye
ni Faruki pudralan onlann yerini tutar. Tecrübelik küçük pa
ketlerimiz de vardır. Deposu: Sultan Hamam No. 11 

Oh! baş ağrısından kurtul
dum. Yaıaıın NEVROZİN 

Dr. Albert Şaul 

Satılık Kelepir bir 
Tenezzüh Motörü 

Sekiz kiplik pek az lıullanılmıt 
mil ıur'atinde bir tenezzüh moto 
ehven fiatla acele sablıkbr. F~ 
-1u11111t alınaı. iateyenlerin Galat 
da Agopyan Hanında 12 numara 
ENVER Beye maracaatlan. J 

Beyoilu dördüncü ıulh huku~ 

Kurtulutta Elmaıtat sokağın 
38 No: lu hanede aakin iken 13 ~· 
san 931 tarihinde vefat eden M 
nol oğlu Ligor Paraakopoloı Efe 
elinin terekesine mahkemece vaz'iy 
edilmittir • 

Tarihi ilandan itibaren esh• 
matlup ve alikaclaranm bir ay 
mirasçıların üç ay .zarfında Beyoğl 
Dördüncü aulb hulıuk mahkemesi~ 
de hazır bulunmalan lüzumu ilan 6' 

lunur. ,A 
-•••-•••••M•••••••••·-·--.. ·····-····--

de muayyen aaate kadar komisyonumuza müracaatlan. (1262) .---------llllii .. ___________________ ..;; Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba

lat, Rüat Ef. sokak No. 9 Pazardan 
maada her eUn 1-4 Tel. 2. 2174. MlLLlYET MATBAAS 


