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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Mutlaka mütevazin bir Ba 
bütçe ile meclise 23 · 

gidilmek mukarrerdir 

ve 
e 

Artık maaşlardan yeniden birşey 
kesilmesi kabil değildir 

Bunun için hükumet maapt faslı hariç olmak 
üzere büyük bir 

nisbet dahilinde diğer masraflan kısacaktıv 
ANKARA, 1 (Telefonla) - mutlaka masrafı indirmek zaru 

Tam ve mütevazin bir bütçe reti, diğer tarafta bu zaruretw 
yapmadan fikirlere ve ruhlara tevlit edeceği mütkülit var. 
•ükUııet gelmeyecektir. Bunun Buhran vergiaindeıı, tekaüt ai. 
böyle olduğuna 9üpbe yoktur; datmın kesilmesi kararından 
çünkü vatandatlarm çoğu büt· aonra artık maaılardan yeniden 
!renin varidat ve maaraf faaıl- bir ıey ke.\ilmea~ kabil olmu
lan üzerinde azaltma veya ço- yor. Şimdi maatat fulı hariç 
ğaltma teklinde yapılacak her olmak üzere büyük bir nisbet 
türlü tadilatla ali.kadardırlar. dahilinde diğer maaraflann a-

Heyeti vekile; günlerden be- zaltılması dü§ünülüyor. Bu ara 
ri 932 senesinin bütçesi üzerin- da inhisar idarelerinin tevhit 
de çalıtıyor. Varidat mewz .. 1arı ve tensiki yüzünden mühim bir 
üzerinde yaptığı tetkikJerae, :.u tasarruf umuluyor. T etkilit 
ıeneki varidat yekUııunun lbll kadrosundan yeni memur çıkar 
ınilyon liraya çıkabikceğine mak değil, inhilal oldukça yeni 
hükmetmittir. Malômdur ki, memur almamak esası düşünü· 
•on üç sene zarfında bütçenin lüyor. Maarafı azaltmak için 
varidat tahminlerile tahakku- buna benzer daha bir sürü ted
katı arasında pek mühim fark- birler vardır. 

Moskova seyahatı 16 
gün devam edecek 

Hariciye vekili Moskova seyaha
hatinden evvel dört beş gün 

kalmak üzere Cenevreye gidecek .. 

Bu ay içinde Moskovaya gidecek olan Ba~vekilimizin Hariciye Vekili ile 
giirüştüğü blr s11ada alınmış resimlerinden 

lar olmuıtu. Bilhaua masrafın; Bütçeyi tevzin için dütünü
Yalnız tahakkuk eden mikdar· len tedbirler araamda tefVİkİ 
lardan değil, batta tahmin edi· sanayi kanununun da tadil edi
len varidat mikdarmdan fazla lec:eğinden bahsedenler oldu. 
olma11 mütkülatı daha ziyade Bizim bildiğimize göre ne fır 
arttınıııttır. kanın maliye komisyonunda, 

Her senenin bü•~- tecrübele- ne de bükfunet mahafilinde tq. ANKARA, 1 (Telefon) - Necmettin Sadık ve Bern elçimiz ~ BOfuekil Paıa ue Hariciye uekili Cemal Hüanü Beyler tenuil ede-
rinden bir hakikat daha anlatıl· viki sanayi kanununun battan- ayın yirmi üçünde buradan Mtn· ceklerdr. Kendilerine Cenevrede 
ınıştır: Senebatında bütçeye ko bata tadili mahiyetinde bir ka- kotJOya hareket edeceklerdir. Se- bulunan mütavir:erimizden Aptü
han her masraf, aene nihayetin· rar mevzuu bahsolmamıttır. hayat uzun aürmeyecek, on alh !et.it Bey de refakat edecektir. 
de mutlaka aarfediliyor. Hatta Dütünülen ıey; bu kanunun bir gÜn kadar devam edecektir.Roma Konferan•m ikinci safhaaı 11 ni-

. d f .. d • 'im · k aeyahati, Moakouadan Ankaraya sanda ba§ayacaktır. Bu defaki 
ekseriya munzam tahaiıat ıate- e a goz en geçın esı, çı a· 1 

1 
·ı ed"lm döndükten birkaç gÜn sonra IJU· müzakerata ngiliz Baıvekili Mr. 

ınek zarureti de huıl oluyor. n ması veya 1 ive 1 eai fay- ku bulacaktır. Baıuekil P414, Mac Donald, Alma.ı Baıvekili M. 
Buna mukabil tahmin edilen dalı olacak bazı maddeler üze- Moakoua aeyahatinden euuel; büt Brüning bizzat ittirak edecekler
her varidat yekunu behemehal rinde tetkikat yapdma.sıdır. De çe mueelainin bütün telerrüatı dir. Konferanım ilk celselerine 
tahaklsuk etmiyor. Halbuki bu- niliyor ki, memlekette milli sa· üurinde u.kôlerlerle H bütçe en Harciye vekili Tevfık Rüştü Bey, 
nun aksini idem.. edenler pek nayim kiıafı içın Türk vatan cfimeni il tamq n mutabık hal de ittirak &dec I'•. Necmettin 

k 
mak karanndadır. Sadık B. dün Ankaradan gelmiş-

çoktu. Bu neticenin en mühim datlanna, teıviki aanayi anu- tir. Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
sebebi; tahminlerde tetkik ve nuoun temin ettiği bazı müsaa- Tevfik Rüştü Bey Bey de iki üç günel<adar fatanbu 
hesaba ki.fi derecede istinat e- de, imtiyaz ve muafiyetlerin ba Cenevreye .de gidecek la gelecek ve 11 Nioanda Cenevre 
dilmenıeai deg"ildir. Bunda bir smda, bu gayeden uzak olan ba de bulunmak üzere Necmettin Sa 

d 
. ) bbü ) • • d Tahdidi tealihat konferansında dık Beyle birlikte hareket edecek 

Mali 
Komisyonun 
Raporu 

Sah günkü Fırka 
içt\maında okunacak 
ANKARA, 1 (Telefonla) -

Fırkanın mali komisyonu tara
fından yapılan rapor, henüz fır 
ka grupu azasına tevzi edilmit 

· değildir. Anlatıldığına göre bu 
rapor tevzi edilmeyecek, salı 
günkü fırka içtimaında yalıııo 
okunmakla iktifa olunacaktır. 
Müzakere ve tetkikler, daha zi
yade hükômetin yaptığı bütçe 
üzerinde ve bu münaaebetle tek 
lif edeceği kanun layibalan hak 
kında cereyan edecektir. Fırka 
içtimalannm birkaç gün sürme 
si muhtemeldir. 

Kitapçılar 
Avdet ettiler 

----
Vekalet bu sene 
kitap basmayacak 
Tefeyyüz, Kanaat, Ahmet 

Halit, Hilmi kütüpaneleri ve 
Resimliay matbaası mümesaille 
rinden mürekkep olan kitapçi
lar heyeti, dün Ankaraya dön
müşlerrlir. Heyetten Ahmet Ha 
lit bey tu izahatı venııittir: 

- "Maarif Vekili beyle gö 
rüştük. Kendilerine, elimizde, 
mekteplerin bu seneki ders pro 
gramlarında dahil olan bir çok 
tabedilmiş kitap bulunduğunu, 
şayet Vekalet bu kitapları Dev 
let matbaasında bastırırsa bi
zim elimizdekilerin satılamayıp 
kalacağını izah ettik. Neticede, 
bu senelik bu kitaplann Devlet 
matbaasında bastırılmaması ka 
bul edildi." 

•ene içinde gerek memleket a· zı 1f er ve te,e .. 1 er ıçın e bulunan askeri mütavrlerimiz bu tir. Tevfik Rüştü Bey Cenevrede 
bilinde ve gerek haricinde iktı· ayni hukuk ve muafiyetler ve- günlerde avdet edeceklerdir. Kon 4-5 gün kaldıktan aonra Ankara· 
ıadi ve mali vaziyetin arzettiği rilmittir. itte bu gibi muafiyet feranaın ikinci safhasında hüku- ya avdet edecek ve ayın 23 ünde 
eıa.slı tebeddüllerin de tesiri o- )erin kaldırılması dütünülebilir. metimizi Siva• meb'uau ve Harici Bafvekil ile beraber Moskovaya 

1 
"'""' y k k ruh h. ye encümeni mazbata muharriri gidecektir. uyor. Onun içindir ki, hW.~- ro sa, anunun unu ve •· Vekalette mütetekkil komis ınet bu seneki bütçeyi tetkik e- mayeci mahiyetini ihlal edecek 1====================-======1 yoo, gelecek sene için mektep 

derken bütün hesap ve tahmin- esasları kaldırmak mantıki ol- Mu·· kalemelerı· yazan kitaplarını hazırlamaktadır. 
!erinde varidat mevzulannm maz. Nihayet bu kanun; te,eb
her ıeyden evvel tediye, tabak- büs erbabile bükfunet araamda 
kuk ve tahsil kabiliyetini bati- aktedilmiş bir nevi mukavele k• b l ? Nisan 
•ız ölçmeğe çok dikkat ediyor. mahiyetindedir. Bir çok vatan- ma ına ozu muş mu. B 1 .... 

Geçen seneler, iki yüz mibon datlar, münhasıra~ kanunun a ıgt 

Kendi telefonundan da fazla Ücret 
istenen Kadri Raşit 

Paşa bir noktayı ifşa ediyor 

--· 
Dün biribirlerini 

aldatmalar çok oldu 
1 niıan .. Dün bir çok kimse

ler, biribirlerini aldatmakla vakit 
geçirdiler. 

Frenklerden aonra bizde de 

raddesinde olan varidat bütçe· bahşettiği muafiyet ve imtiyaz
ınız, bu aene niçin yüzde yinni )ara güveJterek sermayelerini 
nisbetinde bir tenakus arzedi· dökmüşler, mühim te,ebbüsle. 
yor? Bu tenakuaun sebebini u- re giritmitlerdir. Bahsedilen 
ınumi dünya buhranının ve do- imtiyaz ve muafiyet maddeleri
layısile memleket iktısadiyatı- nin ilgası esasen bugün bile 
nın umumi vaziyetinde aramak müşkülatİa ayakta durabilen o 
lazımdır. Muayyen gayelerle a- sermaye ve te,ebbüalerin çoğu
lınan tedbirlerin de tesiri var- nu öldürür. Onun için, eğer bir 
dır. Meseli: Kontenjan siste- gün teşviki sanayi kanununun 
ıninin tatbikı yüzünden güm· tadilinde mutlak bir zaruret ha 

Tahkik edilecek bir mesele teaınmüm eden niaan batığına 
kartı müteakkı2 olmağa karar 

rük varidatmda vuku bulacak sıl olursa yeni kanunun makab Belediye müfettitlerinden Ali 
tenakus, yirmi be§, otuz mil- line tüm~lü olmadığı, hiç ol- Yaver Beyin telefonunu mühür
Yondan aşağı değildir. Bundan mazsa eski teşebbüsler için es· lebnek ouretile hiç mükaleme 
ba~ka muamele vergisi, kazanç ki kanunun hükmü daha birkaç yapmadığı halde telefon ıirketi· ' d ")" nin fazla para aldığını teabit et· 
Vergisi, arazi vergisi gibi vari- sene cari olacağı kay ını ı ave tiği ve adliyeye müracaat eyle-
dat; her teyden ziyade halkın etmek lazımdır. diği malfundur. 
kazanç kabiliyetile ali.kadardır- Hükumetin gerek varidatı Ali Yaver Beyin bu müraca-
lar. Halbuki memlekette it hac arttırmak, gerek maaraft ind.İJ'.·. atı elyevm müddeiumumilikte tet • kik ye tahkik aafhaamdadır. Fa• 
ininin aza1maaı, arazi mahsul&· mek için neler tasavvur ettıgı kat ortaya buna ben2er üç ha
lının fiyatça asgari bir hadde hakkında tafsilat vermekte fay diae daha çıkmııtır. Telefon fİr· 
düşmesi halkın tediye kabiliye- da yoktur. Bu cihet gelecek haf keti aah olmadığı halde üç abo
tini azaltmıştır. Halk vergisini ta içinde tamamen anlatılacak- aeıinden daha fazla telefon mü
Verec:ek kabiliyette olmayınca tır ve herhalde, neye malolursa kalemesi Ücreti almışbr. Bu abo 
Varidat faslı istenilen yekfuıu olsun mütevazin bir bütçe ile neler memleketin tarunmıt •İma-• d lannden Dr. Kadri Raşit Paşa 
nasıl tutar? Yapılan tetkiklere meclise gidilmek mukarrer ir. ile göz hekimi Dr. Abdullah Cev 
göre tütün ve ınüskiratm da va- Biz bu münasebetle yalnız bir det ve sinir hekimi Dr. Fahrettin 
ridatında mühim tenezzüller ol nokta üzerinde durmak istiyo- Kerim Beylerdir. 

verdikleri halde birçok kimseler 
I de aldandılar. 

Bazı refiklerimiz de dünkü 
niishalannda bu yolda haberler 
vermiılerdir. Bir refikimiz, latan 
bul - Paria telefonunun açıldığı 
nı, bir diğeri Craf Zeplinin latan 
bula geldiğini yazmıılardır. 

Dün kariler de bot durmamı§ 
1 lar ve gazeteleri aldatmak İçin 

mütemadiyen telefonla yanlıt ha 
herler venniılerdir. 

Ôzür ve teessüf 

1 nisanda, garp memleketle
inde herkeıin :ıarar81zhğı asıl 0 • 

lan zarif latifeler ve yalanlarla 

(Devamı 5 inci sahifede) 

:Sahıp ve .1>atmunarrrr. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Mlldürü 

ETEM iZZET 

Dilsiz ve sağırlar dün 
kongre aktettiler 

Kongrede raporlann okunması 
kararların 

verilmesi hep işaretle olmuştar 

Dilsizlerin dünkü içtimaı 

Dün lstanbulda ıayanı dik- timaı açtığını bildirmittir. Bun 
kat bir kongre olmuş, 50 • 60 dan sonra idare müdürıı Mede
kişi büyük bir salona toplanarak ni Bey kürsüye gelmit ve cemi 
bir tek kelime bile söyl meden yetin yedi aylık faaliyetine dair 
saatlerce müzakere yapılmıı ve hazırlanan raporu okumaya 
bir çok meseleler hakkında ka- b~lamı.tt~r. Salonda çıt bile iti 
rar verilmiştir. Bu içtima dilsiz dılmemııtır. Medeni Bey itaret 
lerin içtimaıdır. Dün dilsizler !erle .ok~yor ve kongreye gelen 
toplanmıtlar, kendilerine ve ce l~r dınlıyorlardı. Arasıra gözle 
miyetlerine dair bir çok mukar dınleyenlerden biri ayağa kal
rarat ittihaz etmitlerdir. içti· kıyor, rapora itiraz ediyor iş • 
maı umumi ketip Süleyman Sır retlerle izahat iatiyor ve b~ i:. 
rı Bey a~~~tır. Sül~yman Sır batı alıyordu. Sessiz kongre ı,;r 
rı Bey k~ra'!y~ gelmıt ~e an- ı gürültü olmadan. f•' _:___'!,_ .. 
~ k~~ılerının ~layabilecek- raretli devam etmtfur. h .... 

len bır lısan olan ııaretlerle iç- (Devamı 5 inci sahifede) 

Cemal pehlivan ile Franki Marten'in maçtan evvel aldırdığımız resimleri 

Dünkü spor günü 
oldukça iyi oldu! 

Boks ismi altında yapılan maçlar 
çok fena idi 

ınuştur. Halk; pahalı tütün ve ruz: Bir düzüye masrafları kıs. Fazla mükaleme ücreti alınan 
· k kul k "k il fi ti · rtt abonelerden Kadri Raşit Pata bu ıç iler yerine en ucuzunu • ma ' mu le be ye en a . ır- huauata bize demittir ki: M v • l t Dün spor günü oldukça eyi ııeç-
lanıyor. mak sureti e er zaman miıva· - Benden fazla olarak elli • enıze OS Un ti. Stadyomda bet maç yapıldı ve 

itte, bütçemizin v.arida~ :vazi zene yapılamaz. Şimdi temin e· mükaleme ücreti alındı. Halbuki ş on kulüp birbirile ksrtılaıtı. 

fınattan iıtifade ederek ilk gollerini 
~ydetmiı.ler~ir. Bu ııolden sonra 
Sül~ymanıyeliler daha güzel oyna
maga be.ıladılar ve rakiplerinin bir 
golüne mükabil 2 ııol atarak devre
yi 2-1 galebiyetle bitirdi. 

Yeti budur. Şimdi masanfi bu debileceğimiz bir müvazeneyi, benim bu aeneki mükalememin ayanı dikkat ilk maç KaaımJ>&f& - Vefa Kum 
· di gelecek •eneler içinde "ayni usul fazla olmaSJ deg· il, ekaik olmaar kapı küçükleri oynadılar ve Kaaon-

Varidat mikdarma göre ın r· Q --·-

1 

lar 'k· _L__ ali el 
Ve 

sistem dahilinde yapmak so·· zl erı· ,.......ı 1 1 

amr g p ıı diler. ınek mevzuu bahistir. Hükôme (Devamı 5 inci sahifede) Kadri Raşit Paşa Maç çok ııüzel o.,,...mıı ve çok 
tin uğrattığı it budur. Mesele çok mütküldür. Bundan böyle ~ ~ir spor ~~vuı içinde seçti. 
haddi zatında kolay değildir. batka bir yol tutturmak, mem· ki l I 1 d b 1 lkinc:ı maç Hilal - Eüp anamda 
Koskoca bir devlet makinesi it· lekele refah ve inşirah verecek, Yalnız şu var ', iş eri, teklif· o an insan ar an i e beklene- Malum felaketin esba· oldu. Oyun birinci devre çok müte-

1 h halka ı., ve kazanç sabalan aça- leri, imkinlan; bugünkü tera- mez. Fakat Jsınet Pata gibi ira- vazin oldu ve bu devrede her iki 
iyor. Eski bütçeye göre i tiyaç . k . b' h"l . h" bı ne ı·d·? kul- 2 2 L-L 

1 k 
ı- mel ıte uyara , yenı ır a etı ru ı- deli ve en yüksek dereceli bı"r l up · ............ re lraldılar. 

ıslahat, idare ve teşkilat için cak çare er arama azı ır, J d kik ı · ikinci devre ı..--ladın zaman E-

d ha
riçten ucuz para bulmak la- ye a tın a tet yo una gırer- •absiyetten en zor •eyleri bek. ·· takını .. ,_, · •· tevzi edilen maaraf mik armı ek b ) ki ··h' b. T T yup ı mutevazın ve klımen fa ınühim bir mikyasta kısmak i- zım4ır. Bu itin tahakkuku, için s u zoru arın mu rm ır !emek caizdir. - Son haberlerimizde • ik oynadı ve maçı 4-3 kazandı. 

cap ediyor. Binanın haogi cep- de bulunduğumuz beynelmilel kısmını yenebiliriz. Bazı itler Uçüncü maç Anadolu ve Süley-
hesine ili ilse, bir nevi hauasi· umumi hava içinde ne kadar ve kararlar vardır ki, bunları; Siirt Meb'usu maniye araamda oldu. Oyun baılar ~--=-~---=---~--'---l--.U......::. ..... ..__Jüllm.u......deic"0il0iz..,l..Y,a!!'S~a!!tm..J;b!iirdk~a!Ç._,!!dı;:er!:!ec~e_:f~e;!v:!!ki:!!·n~d~e;,_ ______ !M~A~H!M~U~T:._ _________ _:__:__:_-=_~iba~ılunaz Süleymaniyelilerin aleyhi-- ne lıir penalb oldu ,,. rakipl..-i ı.u 

ikinci devrede Süleymaniyeliler 
tam bir hakimiyetle oynadılar ve 

maçı 4-1 e-alebeelrile bitirdiler, 
Bundan sonra ırünü en mühim 

maçı olan fatanbulapor-Beykoz ma
çı oynandı. 

l ki seneden beri çok az farkla sırf 
ıanaızlık eseri olarak haşıuma yeni· 
len l ıtanbulapor takımı dün Beykoa 
la yapbğı maçı kahir bir faakle ye
nenık taliııizlilr blıaınwu bozdular. 

(Devamı Sinci sahi/ede) 
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Iran mektupları: 20 HARüCt HAIB31ERLIER 
Şebib, bir facia 

sahnesidir .• 
Sabık kayser 
Döndü mü? 

Kerbela faciasının safahabnı göz
ler önünde nasıl canlandırırlar? 

Bükreşte çıkan şayia 
tekzip ediliyor 

AMSTERDAM 1 ( A.A.)
Sabık Kayserin Almanyaya av 
det etmiş olduğuna dair Bük • 
reşte bir şayia deveran etmiş
tir. Felemenk Ajansı, bu habe
rin tamamen m üsenna olduğu
nu beyan etmekte ve sabıkKay 
serin daima Doorn'da mukim 
bulunduğunu bildirmektedir. 

• 
• 

Yunan meclisinde 
münakaşalar 

ATINA, 1 .- Dün Meb'usan Mec 
liıinde gece yansına kadar devam e-

l 
den gürültülü içtimalar olmuttur .. 

· M. V enizeloa mali ve ıiaıi vaziyeti! 
izah ederken bütün fırkalarnı iıti
rakile milli bir kabine teıkilini iıte
roiye kendiıini oevkeden sebepleri 

Tahran haricinde kurulan yeni~hirde belediyenin yeni tarzda 
yapttrdığı evler ... 

anlalmq ve bu fikre muhalif olan 
kıra! taraftan fırbnm reisi Çaldari
ıin hareketini tenkit etmittir. 

TAHRAN, (Milliyet) -
Muharrem ayinlerinden bahse
den geçen mektubumda Şe
bih'in iımi geçmitti. "Şebib,, 

" in türkçesi, vak'ayi benzetmek 
ve aynini yapmak demektir. 
( Şebib) !erde Kerbela vak'ala
rı, bir tiyatro sahnesinde oldu
ğu , gibi perde perde gözler ö
nünde canlandırılır. Şebinlerde 
ır.üteaddit meclisler vardır. 

1 - lbni Ziyat'ın Omeri 
imam Hüseyin üzerine gönder 
mesi ve ona verdiği talimat .. 

2 - İmanı Hüseyinin Medi 
neden Kufeye hareketi .. 

3 - İmam Hüseyinin amca 
zadesi Müslim'in Kufede şeha· 
deti. 

4 - İmam Hüseyinin kar
deti ve alemdarı Hazreti Abba 
sın meydan muharebesi •.. 

5 - Aturi günü cereyan 
eden şehadet vak'ası ve esirle
rin develere bindirilerek Şama 

-Ş;>t;;..;;lm.,l~rj , 
ou me.c\sıerin her biri için 

ayrı sahne tertibatı vücude ge 
tirilir. Kerbela vak'ası vaz'ı 
sahne edilirken, lmam Hüse
yin ile, kardeşi Abbas, oğlu 
Ali Ekber ve hemşiresi Zeynep 
ve Ümmügü.lsüm en büyük 
rolleri alırlar. 

Zeynep ve Gülsüm de dahil 
olduğu halde bütün rolleri ya
panlar, erkektir. Kadmlarır ~
yinlerde rol dernhte etti 
henüz görülmemiştir. 

İkinci derecede roller, Ye
zit, lbıı.iziyat, Ömer Saat, Şem 
r i Zilcevşen' in ·rolleridir. 

Kerbela sahnesinin tertiba
tını " Rejisör,, vücude getirir. 
Gu rejisöre Şebib gerdan der
ler. 

Muharremin ilk gününden 
ı tibarl.'n n:ersiye meclislerinde 
hareket batlar, 

Kılıçlar, kalkanlar , zırhlı 
elbiseler, ortaya çıkar. At üze
rinde cereyan eden muharebe
ler, imam Hüseyinin düş= 
tarafından yakılan çadın, Ali 
Abir. ın feryat ve istimdadı, şe
}'.adet sahneleri, birer birer göz 
ler önünde canlandırılır. 

Aşura günü, fevkalade mü· 
himo.r. Hazreti Hüaeyinin Ye 
arkacfaılarının şehit edildikleri 
bu kara günde, halkın mersiye 
medislerinden ziyade sobklara 
dağılaıklan görülür. 

Bütün ağızlarda Va .. 1-!üse. 
yin ! Va mazlum, va şehit •. ,, 
nidaları dolaşmaktadır. 

Kalabalık insan kütleleri, 
sokak batlannda heyecanlı te
zahürat iıe Haıreti Hüseyinin 
matemini tutarlar. Maamafih, 
bu hareketler, tam bir intizam 
dahilinde yapılır. Kavga, gü· 
rültü çıkmaz. 

Şcbıh'lerin kanlı ve tüyler 
ürpeı tici sahneleri pek çoktur. 
Ekscr ıya, bir harp meydanı gö. 
rüraünüz. Bu meydanda, Haz
reti Abbas, Ali Ekber, İmam 
Hüseyin, harp ederler. Bu mü 
bareze imamların !ehadetile 
neticelendiği g!bi, evvelden te. 
darik edilen başsız cesetler, or 
taya çıkaı-. Bu cesetlerin her 
tarafıoa oklar saplanmıştıl'. 

H ık, "V H·· . ' a a.. useyın. , va 
Hüseyin!,, nidalarile bu başsız 
cesetleri omuzlarında gezdir-

meğe başlarlar. 
İmam Hüseyinin atı (Zül

cemal) e, Hazreti Abbasın atı 
(Ukap) a beyaz kefenler giy
dirilmiştir. Kefenlerden oklar 
sarkrıaktadır. 

Omuzda tafınan başaız ce
setlerin üzerinde insana alıttı
nlmıt beyaz güvercinler dolaş
tırılır. Bu güvercinler, dönüp 
dolaşıp yine cesetlerin üstüne 
konarlar. 

Peygamber ailesini temsil 
eden kadınlar ve kız çocukla. 
rı, ortalarındaAliAbadan kalan 
biricik erkek evlat lmam Zey
nelabidin ayrı ayrı çıplak deve. 

M. Catdaris buna tahammül ede
meonit, Yunanistanı bugünkü müt
kül nziyete aolıan seebplerden bi
risi de M. Venizeloı olduğunu, çün 
kü 920 de iktidar mevkiinden düt
tükte nıonra azamanki Gonaris ka
binesine müşkülat çıkarttığını söy
lemiıtir. 

M. Venizelo• buna kızını,, Kıral 
Kon•tantinin siyasetine hi.dim olan 
partileri şiddetle tenkit etmiş, o za
manki kabineler tarafından hizmet 
tekliflerinin reddolunduğunu söyle
miştir. 

Bu münaka.,.Jarın mevzuu istik
lal mücadelemiz zamanına ait oldu
ğu için matbuat •Ütunlannda dedi
kodulu akisler tevlidi muhtemeldir. 

lngiliz bütçesi 
lere bindirilir. Binlerce kişi, LONDRA, ı . - Geçen eyıJI ayı 
bu kafileyi sokaklarda ağlaya- zarfında, M. Snovden mütemmim 
rak, takip eder. Aralarında fevkalade bütçeyi Avam Kamarası-
ş. E 'b' k ·11 • d na tevdi ederken munzam ve fazla 
mıer, _nes gı. ı ah erın e rüsumdan mütevellit varidat yekunu 

bulundugu Y ezıt taraftaı·ları, · nu 345 milyon olarak tahmin etmit 
atlar üstünde, kılıç ve kalkan- ti. 
!arla mü~llih oldukları halde Halbuki şimdiye kadar ayni rü
K.erbelada yaptıkları şeraatleri ıumdan talııil edilen miktar 19 mil
burada da tekrar ederler. Bu >:o~uk bir far~la 364 milyon lngi-

.. th" t l .. .. lız lınuına balığ olmultur. mu ış ma em a ayının onun. 
Gümrük rüsumundan mütevellit 

de acJdı bir avaza duyulur. Bu varidat yekiınu 256 milyon lngiliz 
avaza Balaban denilen çalgının lirasıdır. Bu miktann ancak ?. mil
sesidir. yon lirası ..,n zamanlarda tatbik e

Bugün, lranJa bir fert yok 
tur ki gözy;ı.şı d<:kmesin. Ali 
Abaya bu zulmü reva gören Ye 
zide ve etbaına lanet okumasın. 

Şebib sahnesi, güneş batıp 
ortalık karardıktan sonraya 
kadar devam eder. Yatsıya 

doğru matem alayı, yavaş ya· 
vaş dağılır. Halk Kerbeli 
vak'asının hayali ile gözü yaş
lı, bağrı t'4lı, evlerine döner. 
O gece, bütün aile yuvaların
da gamlı bir sükut hüküm sü. 
rer. 

En taş kalplileri bile müte
essir eden bu sahneler, her ae. 
ne, muharremin birinden onu
na kadar, muhtelif tehir ve ka 
aabalarda, muhtelif tezahürat
la yüzlerce sen•tlPn beri tekrar 
edilmektedir. 

V.N. 

- - .• •••• •-+- - --

';Asan atika hafriyah 

dilen yeni gümrük kanunları ile is
tifa olunan fazla rümrük rüsumun
dan ileri ~elmektedir. 

Senenin son ayları zarfında hazi
ne nezareti diğer bazı ecnebi istik
razlannın tediyatı için maliye neza
retinden 18 milyon 686.121 1 ngiliz 
linuı çekmiş bulurunakt:ulır 

Hint prensleri meclisi 
YENi DELHl, 1. A. A. - Hint 

Prensleri meclisi, umumi vali hazır 
bulunduğu halde. 2kdettiği bir içti
mada mevcut muahedeler ve dahili 
hakimiyet hakkında kendilerine fev
kalade teminat verilmek şartiyle 
Prenılerin F edera.syona girmeğe ha 
zır bulunduklanna dair ol~n bir ka 
rar suretini ittifakla kabul etmittir. 

Sicilyan Bankası 
P ALERMO, l A. A. - Sicilya 

bankasının hissedarlar Heyeti umu
miyesi akdettiği fevkalade içtimada 
idare meclisi tarafından verilen 1931 
beaap senesi bilançoıunu tasvip et
mlıtir. 

Auusturalya Hariciye 
nazın Romada 

ROMA, 1. A. A.- M. Mu11olini 
ANKARA, 31. A A.- Mem:eke Avuıturalya müttehit bükUınetleri 

timiz bir çek eski medeniyetlerin hariciye nazm Sör Latham'ı kabul 
men,ei olduju için ıon senelerde etmiş ve kendisiyle samimi surette 
garp ülernaaı topraldanmızda ehem, görüşmüıtür. 
roiyetli tetkıl<lere giriJmişlerdir. Bir ROMA, 1. A. A.- Avuıturalya 
ka çaenedenberi Alitarda devam e- müttehit bükümetleri Hariciye nazı. 
den b:ıfriyala inzinıamen bu sene de rı M. Latham Napoliden Romaya 
Anadolunun muhtelif yerlerinde ye 1 gelmi~tir. 
niden taharriyat ve hafriyat İcrası 

1 
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için muhtelif ilim müesseselerine s t ransız reısıcum 
m~nıup ~~va.~ tıtrafınclan h~iım.eti- huru için 
mıze vaki muracaat.lar . tasvıp edile-
rek arayıcılara icap eden müsaade- PARfS 1 (A.A.) - Meb'-
ler vorilmiJtir, usan mecli~i , vatanın minneti· 

Bu sene Alişardan maada hafri- ni kazanmış olan eski Fransız 
yat yerleri ıunlardı.r: Menemenin şi reisicümhurlarına senevi 200, 
malinde Larisa ban.beelrinde sablk 
Alma nmüzeai müc!ürlerinden M_ 000 franklrk tahsisat itasına 
Yuhanı tarafından hafriyat yapıla, dair olan kanun teklifini kabul 
caktır. Boğazköyünde Alman asarı etmiştir. Hali hazırda bu ka. 
atika enstitüs ünamma hafriyata de- nundan yegane istifade edecek 
vam edilecektir. olan M. Poinc:ı. re'dir. 

Çanakkalenin Hisar mevkiindeki 
Truva bafriyatına yeniden baflana
caktır 1 tal yalı bir profesör 1 mroz 
adasında hafriyat yapacakhr. Ber
gamada uzun aeneler çalışan profe
sör Vilganıı tekrar hafriyata ba,lı. 
yacaktır. 

Geçen ııene Kır-şehrin asoyuk mev 
künde baferyat y-.ı profesör De
laport Malatyanuı Aslan tepe mev
kiinde hafriyatta bulunmak için mü
ıaade utemi4tir 

Sarhoş 4 lehli amele 
CHARLEROl, 1 (A.A.) -

Paskalya yortularında mükem
mel surette saı·hoş olan 4 Leh
li amele fazla olarak iki litre 
de yakılacak isptrto içmişler
dir. Ameleden üçü ölmüttür. 
Ve birisinin de vaziyeti ümit
siz görülmektedir. 

Roman yadaki 
Bulgar emlaki 

iki hükumet arasında 
müzakerat ne halde? 

SOFYA; 2 ( Milliyet ) 
25 martta Bulgaristan, Roman 
yada haczolunan Bulgar emla
kine kartı Romanyaya 55 mil. 
yon leva ödemesi lazımdı. Bul 
gar hükumeti Hoover planın· 
aan is ti fade edip bu parayı Ro
manya hükUır..etine ödeyemiye 
ceğini bildirdi. Şimdi iki hükii
met beyninde müzakerat cere
yan etmekte ve Bulgarlar bu 
taksiti Hoover planı mucibince 
yüzde üç faizle on sene zarfın
da ödemek istemektedirler. Ro
manya hiikiımeti her zaman 
Bulgaristana karşı aktif olan 
ticari münasebatını ve kendisi 
için kıyn:etli olan Bulgar dost. 
luğunu nazan itibara alarak 
prensip itibarile Bulgaristanm 
teklifine muvafakat etmiştir. 
Başlanan müzakeratın çok ya. 
kında muvaffakıyetle biteceği 
ümit edilmektedir. 

Dörtler 
Konferansı 

Haftaya Londra'da 
toplanacak 

PARlS, 1 (A.A.) - Geçen 
hafta teati etmiş oldukları mu
haberat mucibince Fransız ve 
İngiliz hükUmetleri dört büyük 
deYlet arasında yapılacak konfe 
ransın gelecek hafta Londrada 
toplanması hususunda mutabık 
kalmqlardır. 

M. Mac Donald'ın Krah 
ziyareti 

LONDRA, 1. A. A. - M. Mac 
Donald öğleden sonra Vindson sara 
yma giderek Kralı ziyaret edecek
tir. Hususi bir mahiyeti haiz bulu
nan bu ziyaretten malaadın Tuna 
boyundaki memleketler arasında ik
tisadi bir mukarenet vucuda ııetir
mek meıeleaine dair yakında cere
yan edecek müakerelere ait vaziyet 
hakkında Krala malilmat vermekten 
ibaret olduğu zannedilmektedir. 

M. 

Şayanı dikkat -bir hitabe 

Venizelos ile Çaldaris 
arasındaki münakaşa 

M. Venizelos diyor ki: " Kral Kostantin hüku 
meti; gerek benim hizmetimi, gerek lngiltere 

• 
nın tavassutunu reddetti ve malum felaket 

vuku buldu ... 11 

AT(NA, 1 (A .. A) - Atina Ajansı bildiriyor: Meb'usan mec
lisinde M. V enizelos ile M. Çaldaria arasında çok şiddetli bir 
münakaşa olmuttur. M. Çaldaris M. Venizelosu 1920 de hariçte 
bulunurken Kral Kostantin hükUmetinin siyaseti aleyhinde ça. 
lışmakla ittiham eylemittir. M. Venizelos vesaika istinaden mez 
kUr tarihte laalettayin bir fert gibi ecnebi memleketlerde bulun
duğunu söylemiş Ye demiştir ki: "Ben Yunanistanın menafiine 
çalışıyordum. Fakat, o zaman iktidarda bulunan Kral Kostantin 
hükUmeti gerek benim hizmetlerimi, gerek Türkiye ile sulh akdi 
hususunda lngilterenin tavassutunu reddetti. Ve sonra da ma. 
lfun olan felaket vuku buldu." M. Venizeloa ihtilal eanasmda 
kurşuna dizilen Gunaris ve arkada,lannın hatırasını taziz etmiş 
ve demiştir ki: "1922 ihtilalini yapanlar bugün yüksek mevki iş
gal ediyorlarsa bu onlann Giınarise kartı olan hıı.reketini tasvip 
ettiğime hiç bir vakit delalet etmez. Biz memleketi kurtaran ihti 
lal rüesasını tekrim ve onlann eserini tebcil ederiz." 

Yeni Belgrat Bulgar sefiri Macaristan - Fransa Japon mevzileri tahliye ediliyor 
Demokrat hrkasının güzide gümrük itilafı 

i.zasmdan ve Bulgar meclisi 
meb'usanı hariciye encümeni re PARlS, 1 (A.A.) - Ayan 
isi Mösyö Drenski'yi Belgrada meclisi, Macaristanla Fransa 
sefir tayin etmek üzere Bulgar arasında oktolunacak gümrük 
hükiimeti Yugoslavya hükiime itilafını tasdik etmittir. 

tinden ağreman istemiştir. Casus bir kadın 
Drenski M. Muşanof'un en ya· 
kın ve emniyetli bir arkadaşı- yakalandı 
dır. Belgrat Bulgar sefareti NANCY 
şimdiye kadar sefirsi:: kalmış- · • 1 (A.A.) - Şüp 

heli vaziyette görülen Lüksen 
tı, çünkü Yugcslavya hükume-
ti Makedonyalı diye agreman burglu bir kadınla bir erkek 
istenilen iki Bulgar sefirini red tevkif edilmiştir. Kadın Al· 
detmişti. Şimdi M. Drenski'nin manya hesabına casusluk ettiği 
Belgrat gibi Bulgaristanın en ni, fakat dostunun mesele ile 

MOSKOVA, 1 (A.A.) - Şanl{haydan bildirildiğine göre 
Japon kuvvetleri mevzilerini takviyeye devam etmektc\' 'rler. 
Çin kuvvetleri istikametinde siperler kazılmakta ve bu siperler 
müteaddit dikenli telle çevrilmektedir. Japonlar Şapeyde ikinci 
bir müdafaa hattı tertip etmişlerdir. 19 harp gemninden mürek
keı-Japon filosu da Çintavaya gelmiştir. 

Tayyareci Cuknovski kutba gitti 
MOSKOVA, il (A.A.) - Maruf tayyareci Cukııovski, İgar 

ka kutüp mıntakası seyahati için bugün üç motörlü bir tayyare 
ile Moskova merkez tayyare istasyonundan hareket etmiştir. 
Seyahatin güzergahı şu olacaktır: Moskova - Kazan - Sverdlovs
ki - Omsk - Novosibirsk - Krasnoyarsk. Potkamen - Naya • Tun 
guska - lkarga. Mesafe 6,000 kilometredir. Uçuş 40 saat devam 
edecektir. 

mühim bır sefareti ne tayin o- alakadar olmadığını itiraf et. !!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

lunması, her halde Bulgaristan mittir. Afyoncular 
bugün toplanıyor 

ve Yugoslavya müna.sebatında 
İstihkamların planları ile bir salah eseri gösterecektir. 

muazzam bir muharebe docye. 
Bulgaristmn ı,umumi nüfusu si istirdat olunmuttur. 

Bulgaristan istatistik müdü Mali komitenin raporu 
riyeti umumiyesinin en son is- lzmirden bugün gele

cek heyet te içti
maa iştirak edecek 

tatistiklerine nazaran 1932 se. CENEVRE, 1 (A.A.) 
nesi evvelinde Bulgaristanın u- Cemiyeti Akvam katibi umu-

mum nüfusu 6.066.630 kişidir. 
1931 ser.esinde ise umum nüfu 
su 5.944.000 kişi imiş. Yani bir 
sene zarfında Bulgaristanın nü· 
fusu 122.630 kişi ziyadeleşmiş
tir. 1882 senesinden 1932 sene 
sine kadar yani elli sene zarfın 
da Bulgaristanın nüfusu 3.128 
bin 830 kişi yani iki defa ziya
deleşmitşir • Umum nüfusun 
3.043.750 si erkek ve 3.022.880 
i kadındır, Bulgaristanda kilo
metre murabbaına altmış kiti 
isabet etmektedir. 

Kimse kabul 
Etmiyor 

Bir vapur içindeki 
şüpheli eşhası çıka

racak bir liman arıyor 
AT1NA 31 - Sacco iıminde 

ki Arjantin beylik gemisi, içb
de Arjantinden bindirilmit 250 
kadar mücrim ve tüpheli eşhas 
bulunduğu halde Akdenize ge
lerek, bunları karaya çıkarabile 
cek bir ecnebj limanı aramakta 
dır. Sacco evvelce Marailyaya 
uğrayarak bu şüpheli eşhaaı ka 
raya çıkarmak istemitae de 
F ranaızlar kabul etmemitler, 
hatta F ran&U torpitolan aldık. 
ları emir üzerine gemiyi F ran. 
sız kara suları haricine çıkar
mışlardır. Arjantin gemisinin 
Pireye geldiği §&yi olunca, Yu 
nan hükümeti de bu eşhasın ka 
raya çıkarılmasına müsaade e
dilmemesi için Pire liman riya
setine şiddetli emir vermiştir. 
Yunan bahriye nezaretinin muı 
ları ve torpitoları .. Arjantin ge 
misinin limana girmesine mini 
olmak üzere Pire açıklarında 
karakol beklemektediorler. 

lstanbula gelecek mi? 

Bu vapurun Jstanbula da uğ 
raması ihtimali olup olmadığı
nı Liman dairesinden sorduk. 
lstanbula gelmeyeceği cevabını 
aldılr 

miliği , maliye komitesinin A
vusturya, Macaristan, Y unanis 
tan , ve Bulgaristanın mali va 
ziyetleri hakkında yaptığı tet
kikatı muhtevi raporun metni
ni pek yakında Cemiyeti Ak· 
vam azasından bulunan devlet 
lere gönderecektir. 

Seyrisefainin Eğe vapuru ls. 
kenderiyeden bereket ettikten 
sonra fırtınaya tutulmuş, bu 
yüzden yolda geçikmiş ve dün 
limanımıza gelmemiştir. Vapu
run dün lzmirden hareket etti 
ği Seyrisefame bildirilmiştir. 
Vapur, bugün zevalde limanı

Konsey, 12 nisanda mali mızda bulunacaktır. 
Afyon satış ve ihracatının 

inhisar altına alınacağı haberle 
ri üzerine hükfunetle temas et

M. Fillippo Tur ati öldü mek üzere lzmir afyoncularmın 
PARIS, ı. A. A. _ M. Filippe Ankaraya izamına karar verdik 

komitenin rapornnu tetkik için 
toplanacaktır. 

Turati ölmüıtür. leri heyet te, Eğe vapurile bu
gün ,ehrimize gelecektir. 

Barcelon'da bir cinayet Şehrimiz afyon tacirlerini de 
BARCELONE, l. A. A.- Bilbao Jzmir afyon tacirleri heyetinin 

bankwıının Barcelooe ıubesi sabık ittirakile bugün saat 16 da iç. 
müdürü hali hazırda müdiriyet ma- tima ederek fktıaat Vekilinin 
kamını işgal eden zah tehlikeli su- afyon satışları hakkındaki beya 
rette yaralamış ve sonra kendi.ini nalı ile tevazzuh eden vaziyeti 
öldürmek teşebbüıünde bulunmuşaa ' görüteceklerdir. Bu itima neti 
ela ancak hafifçe yaralayabilmiıtir. ceainde latanbul afyon tacirle-

Bu cinayetin evvelce Bolbao lıan- rinin de lzmir heyetile birlikte 
kaıının Barcelone tubeoinde yapı- bir kaç mümessilini Ankaraya 
lan ..., oabık müdürün mathaldar bu gönderip göndermiyeceği anla
lunduğu 2 milyon peçetalık bir sah- tılacaktır. 
tekirlılda alakadar olduiu IÖyleni-
yO'r. 

Fransız ayan meclisinde 
PARIS, l. A. A. - Ayan mecliıi, 

büyük nafia işlerine sarfedilmek üz
re Cezair valii umumiliği taraf_ndan 
yapılan i•tikrazm 1600 milyondan 
2400 milyona iblağına dair olan ka
nun projetile Fu bükümetinin mü
maıil işlerde kullanılmak için 1535 
milyon franklık bir istikraz akdetme 
sine mezuniyet veren kanun projesi
ni tasvip etmiltir. 

Meclis, bundan halka Fransanm 
Cenevre konferansına i§tirakinden 
mütevellit maoarifabn kapatılmaaı
na ait kredilere müteallik proje ile 
Franaa-ltalyan ticari münuebatını 
da tasvip ve lıabu.l eylemittir. 

Fransa - Çekoslovak 
mali mukavelesi 

PARIS, 1. A. A. - Ayan mediıi, 
F ranaa ile Çekoslovakya aruında 

akdedilen mali mukaveleyi tasvip et
roİftİr. Reylerden mukaddem M. 
Tardieu Tuna meaelesine ait müki
lemelere baflanmadan evvel iıbu mu 
kavelenin tudikindeki ehemmiyeti i 
zah ederek meclisten behemehal taı
vip talebinde bulwımu&tur. 

Matbuat kanun.unda 
bir madde 

ANKARA, 31.- Dahiliye Encü
meni, matbuat kanununun sı inci 
maddeainin tadili layihaıını defiltir 
mittir. 

Encümenin tek.lif ettiği ,ekil fU· 
dur: 

Madde - Yabancı memlekette çı 
kan ve bu kanunun birinci madde
sinde yazılı olan matbuaların Tür
kiyeye sokulm1111ı ve dağıtılmwıı ic
ra Vekilleri Heyeti lıararile menolu . 
nabilir. Dağıtılan matbualar icra 
V ek.illeri Heyetinden müstacel ka
rar alınmak ıureıile Dahiliye Veki
linin emrile karardan evvel toplattı 
nlabilir. 

Menolunan matbualan memnui
yet hilafmda bilerek Türkiyeye so
kan ve dağıtanlardan 300 liraya ka
dar ağır para cezası alınır. 

Bazı kon•olosluklar 
ilga edilecek 

ANKARA, J. - Taoarruf dola
yuile bazı sefaret ve konsoloıhane
lerimizin ilııwıı mukarrerdir. Bu me
yanda Madrit orta elçiliiimmn liai
vedileceii söylenmektedir. 

Tayyarecilik 
Dersleri 

Aero klüp yeni teşeb
büslerde bulunuyor 

Aero kulüp bu yaz Y eşilköy 
ve Kalamışta iki otel temin et
mek için teşebbüsatta bulun
maktadır. Bu otellerin üst kat
ları kabule tahsis; Kal.;_natta 
deniz ve Y eşilköyde kara uçuş
lan tertip edilecektir. Bu uçut· 
lann yapılacağı tayyareler, şim 
dilik şirketlerden kira ile tutu. 
lacaktır. Kulübün nazari dersle 
ri, Galatada Koto hanında eski 
tayyarecilerimizden Salahad. 
din Beyin makinist mektebinde 
verilecek, ameli dersler de Kala 
mışta Vecihi Beyin havzasında 
ve Vecihi Beyin tayyaresi üze
rinde yapılacaktır. Diğer taraf
tan kulübün merkez binasında 
da yatakhane ve dersler için 
muktazi tayyare malzemesi te
minine çalı§ılacaktır. Heyeti i
dare, pazartesi günleri kulüp 
merkezinde haftalık mutat içti 
malarına den.m edecektir. 

Resmi matbaalar 
ANKARA, 1. - Yeni bütçe ile 

lıtanbul ve Ankaradaki devlet dai
relerindeki ınatbaalann tevhidi mu
karrerdir. lıtanbulda De .. let matbaa 
sile diğer retmi matbaaların birle
ıerek eski Tersanede bir binaya yer 
leıecektir. Anlraradaki askeri mat
baa, bir de baavekAlet ve vekaletler 
matbaalarile birl"!"Cek olan mecliı 
matbaası kalacaktır. 

Trabzon elektrik 
şirketi 

TRABZON, 31 - Elektrik 
ıirketi heyeti umumiye içtimaı 
yapıldı. Muamelabn tetkiki için 
beş kitilik bir k<MDisyon seçildi. 
ikinci içtimaı 6 niaana talik edil 
di. 

Ziganada bir kamyon 
devrildi 

TRABZON, 31.- Evvelki gec• 
hareket edm En:urum poıta kamyo" 
nu Ziganada bir çukuru yuvarlanmıı 
tır. içinde bulunan ,oför, posta mü· 
teahhidi, bir yolcu ağırca yaralannut 
!ardır. Yaralılar memleket hastane
sine yahnlmı!lardır . 

Trabzon liınan şirkett 
TRABZON, 31. - Liman ıirke

tinin heyeti umumiye içtimaı buııüa 
yapıldı, idare heyeti ipka eılildi. 
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Umumi meclis • 
nısan içtimalarına 

Ekono111i 

Yerli mallar sergisi 
ağustosta açılıyor 

Sergi bu sene de Galatasaray 
salonlarında tertip edilecektir 
Dördüncü yerli mallar aeraiıi 

bu ııene de aiuıt.,.ta Galataoaray 
liaeoi pavyonlannda açılacak ve 
sanayi hayatmuzdaki bir ııenelik 
inki§afı göıterecektir. 

Bu ııene de geçen seneki ııer· 
giler göz önünde tutulank dör· 
düncü yerli mallar aergisinin her 
halde diier ııenelere niobetle da· 
ha iyi bir tarzda ve yeni ıekiller· 
de açılmaıı için çal,.ılaeaktır. 

Bilhaua kontenjandan sonra 
yerli malların daha ucuza satıl· 
dıfı ve bundan halkın azami Is· 
tifade etmekte olduğu filen gÖ• 
rülec:ektlr. Fabrikatörler §İmdi
den sergi için itina ile mal imali
ne baılamıttır· 

Bu aene de sergide aa!ış yapı• 
lacaktor. 

Mal almak isteyenler 
Bugünlerde birçok ecnebi fir

ma1ar harici ticaret ofisine mÜ· 
racaat ederek Tiirkiyeden mühim 
miktarda mal almak iıtedikleri· 
nİ bildirmiılerdir. Bu firmalar 
araaında Hol&ndahlar hububat, 
lnq yemi, arpa, yulaf, mıaır; Mal 
talılar üç bin canlı hayvan; Ame 
rikahlar lüle taıı; lngilizler zift, 
yerli ipek itleme ipek mendil, İ· 
pek kumat, danteli, örgü ve alel 
Uınum kadın itlemeleri alacaklar 
dır. 

Poliste 
Kapana düşen hırsız 

Arnavutköyünde oturan Kezi· 
ban Hanım iıminde bir kadın 
evde bulunmadığı sırada oğlu 
Bayram eve gİtınİf ve kapıdaki 
kilidin kırılmıt oldujunu görmü' 
tür. 

Bayram içeride anneıini bula· 
may1nca yukarı odaya çıkmıt, 
kapıyı açtıiı zaman içeride ta· 
nımadığı bir adamın sandık batı 
na oturarak sandılı:taki Ofyayı 
bir çuvala yerlcttinnekte oldu· 
ğunu ıörmiiftür. 

Bunun Üzerine Bayram oda 
kapı11nı dıtandan kilitliyerek 
poliııe koımuttur. Gelen zabıta 
memurları hırsızı odada cürmü. 
me,hut halinde yakalamı9tır. 

Hırı1zın Hüıeyin iaminde biri 
ıi olduğu anlatılmııtır. Hüaeyi• 
nin üzerinde kilit kırmağa mah· 
sus birçok aletler. anahtar ve 
mamuncuklar bulunmuıtur. 

Dolandırıcılık 
Zabıta Recep ve Hakkı isim• 

lerinde iki ki9iyi tevkif etmiş· 
tir. 

Bunlar geçenlerde enkazcı 
i--lasan ağa iıminde birine gide .. 
rek: 

- Bizim Oıküdarda yıkıla· 
cak bir evimiz var. Satmak iıti
yoruz. Demiıler ve bir takım ka 
ğıtlar göstermiılerdir. Nihayet 
Hasan ağa ile pazarlık yapılmıt 
ve fiatte uyuımutlardır. 

Hasan ağa ev bedeline mahıu 
ben bunlara 200 lira da peıin 
para vermittir . Erteıi gün Ha· 
san ağa ameleleri alı.p <;Js~üdar: 
daki yıkılacak eve ııtmı,tır. Evı 
yıkmaia ba9lıyacakları 11rada 
civardaki komtular ite müdahale 
ederek yıktırmağa mani olmuı· 
tardır. . 

Nihayet it zabıtaya akaetmıt 
ve Hakkı ile Recebin bu evle biç 
bir ali.kalan olmadıiı, , l~al".t ~ 
yin bot bir evi kendilennınmıt gı 
bi göıtererek Hasan ağayı dolan 
dırdıkları anlatılmıtt!r. . •• 

Haıan aianın tanf etbgı et· 
kal üzerine Rec•P n Hakkı ya· 
kalanarak tahkikata batlanmı•· 
tır. 

El birliği il• 
Galatada oturan Mühibe, 

Gül Endam Hanımlarla Recep 
Efendi, evlerinde kiracı bulunan 
Madam Maryaya evden çılıma11• 
nı aöylemitledir. Ret cevabı alm 
ca üçü birden Mad~ fe~a. hal 
de dövmü9ler ve e9ya11le bırhkt• 
kapı dışarı etmitlerdir. 

Almanyada Türk 
tütün 

Ticaret odaaının elde ettiği 
malumata göre halen Almanya· 
da Türk tütünü olarak kırk mil· 
yon kilo stok bulunmaktadır. 

Fındık için yeni 
talimatname 

TRABZON, 31 - Ziraat ve· 
kaleli, fındık mütehasam Kazım 
Beye yeni bir fondık talimatname 
si yapma11nı emretti. Kazım Bey 
talimatnameyi hazırlamağa bat· 
lamıttır. 

Buğday tetkikata 
ANKARA, 1 - Ziraat veka· 

!eti buğday meaeleıi etrafmda 
tetkikat.na devam ediyor. Yeki 
let vilayetlerden, ticaret odala· 
rından zahire boraalarından bu 
mesele' hakkında muhtelif sual
ler sorarak malUmat istemiştir. 

Sorulan suallerin bir kısmı 
memleketimizde mevcut buğday 
stoku ile zeriyat vaziyeti, tehir
lerin buğday sarfiyatı ve muhte· 
lif mahallerde buğday fiatlarının 
gösterdiği tahavvülat ve ~uğdal'. 
nevileri ile ekmek ve bugday fı· 
atlarının mukayeselerine dair· 
dir. 

Yankesici 
Acop Efendi iaminde biriai Şiı· 
haneden geçerken yanından ko. 
tarak bir adam geçmit ve bir ara 
lık Agop Efendinin koluna çarp 
mıttır. 

Bir müddet sonra Agop Efen 
di cebindeki 15 liraaının aıınl· 
mıt olduğunu görmü9tür. Bunun 
üzerine Agop Efendi poliae ha· 
ber vermiıtir. ·;arif edilen eıkal 
üzerine bunun Kiryako isminde 
birisi olduiu anlatılmııtır. 

Zabıta Kiryakoyu yakalamıı· 
tır. Agop Efendinin cebinden a· 
ıırdıiı 15 lira üzerinde bulun· 
muttur. Tahkikat ikmal edildik
ten sonra Kiryako adliyeye veri 
lecektir. 

Tramvaydan düşerek 
ayakları kırıldı 

Dün gece Topkapıda Taş.mek 
tep tramvay iıtaıyonunda bır .k• 
za olmu§, 30 yatında Hızır ıs
minde bir adam tramvaydan a9a 
ğı düterek ayakları kırılrıuf. Gu 
raba hastaneaine kaldırılmıştır. 

Sarkıntılık 

Enver isminde bir adam dün 
Darülbedayi müıtahdemle; 

gece d ' .1 . d Emin Efen J ı e zevcesı 
rınen lk 
Vefika hanıma yolda ıarkıntı .ı 
ve taarruz etmiı. Vaki olan ıs· 
timdat üzerine yakalanmıştır. 

At ürkünce 
Terzi Şeref ve Kemal Davu.~ 

iıminde iki kiti dün atla E~enko 
.. d ıezerlerken Şerefın ati yune k .. 

ürkmüt ve Şerefi yere atara su 
rüklemittir. , 

Şeref vücudünün muhtelıf yer 
)erinden aiır ıurette yaral~n
mıı, Tıp fakülteıi haatabane11ne 
kaldınlmı,tor. 

Hırsız avlat 
Beyoğlunda Tiyatro aokaim· 

da oturan Madam. Katma 1 ~ r• 
tındaki oilu Todorı anneıuım 
pırlanta yüzüğü ile elmaı pantan 
tif, gümüt bilezik ve altın saati· 
ni çalarak kaçmıtlır. Fak at bu 
haylaz bir müddet sonra poliıler 
tarafından yakalanmııtor. 

Yangın 

Pangaltıda Zafer ıokağında 
Nebile Hanımın evinde yangın 
çılawt üat kat kaamen yandık· 
tan so~ra atef söndürülmüştür. 

Beledlyede 

Umumi 
Mecliste 

Nisan içtimalarına 
bugün başlanıyor 

Bugün İstanbul umumi meclisi 
Nisan içtima devresine başlıyor. Ha 
zırlanan ruzname birer tezkere ile 
azaya bildirilmittir. Tanzim edilen 
ruznamede Karaağaç müesseselerile 
darülacezenin heaab. kati mazbata
ları, 932 belediye ve idarei buıuıi
ye bütçeleri, bütçede bazı münaka
lelerin icraaı, nalbantlara verilecek. 
ehliyet vesikalarıyla nalbant ahır
larının aıhhi muayeneainden alına
cak rapor harçları hakkındaki maz
bata ve saire vardır. 

932 bütçelerinde batka belediye 
ve idarei huıuaiyenin birer fevkali· 
de bütçeleri de meclise verilecektir. 

Gazi köprüıu 
Belediye, Gazi köprüsünün mü

nakale ıartlannı ve aaireyi bu içtima 
devresinde Şehir Meclisine verecek· 
tir. Köprünün inf&lln& ltalr._an, A· 
vuıturya, Alman, lıveç ve dıger ba
zı gruplar taliptir. . 

Şimdiye ka:dar .köprü . için ta!,ısıl 
edilen para bır milyon !ırayı n:ıut~
cavizdir. Bu sene de 250·300 bin lı< 
ra tahsil edilmesi muhtemeldir. 

Memurların tekaüdiyesi 
Millet Meclisi Bütçe encü

meni belediye memurlarının ye 
ni tekaüt kanunundan istifade 
edip edemeyecekleri meselesini 
tetkik etmiştir. Encümen bele· 
diy memurlarının yeni kanun· 
dan istifade edecekleri şeklin-
de bir karar vermiştir. • 

Bugün meclis heyeti umumi 
yesi bu mazbatayı müzakere e. 
decektir. Eski kanun mucibince 
10 lira ile tekaüde sevkolunan 
belediye memurları Millet Mec 
lisi müsbet bir karar verdiği 
takdirde 25 ve 30 lira ile teka
üt edilecektir. 

Server Hilmi B. için 
ihtifal 

lki sene evvel nisanın birin· 
ci günü vefat eden Dişi mekte· 
bi müdürü Server Hilmi Beyin 
Merkezefendideki kabrinde bu 
gün talebeleri tarafrndan bir ih 
tifal yapılacaktır. İhtifal saat 
saat 11 den 12 ye kadar devam 
edecektir. 

Drülfünunun ecza ve dişta. 
babeti şubeleri talebe cemiyetin 
den: 

Bugün merhum Server Hil. 
mi B. in Merkezefendideki kab 
rin ihtifal yapılacaktır. İhtifale 
saat 11 de başlanacak, on ikide 
nihayet verilecektir. Merhumu 
sevenlerle eski ve yeni talebesi 
ne bu müessif dönüm gününü 
hatırlatmayı bir vazife telakki 
ederiz. 

Yeni gümrük tar~feai 
iktisat Vekaleti Müfettiılerinden 

Burhan ve Kudret Beyler, yeni güm 
rük tarifesi esaslarını hazırlamak 

üzere lktııat Vekaleti tarafından An 
karaya çağırılmıılardır. lktısat Ve
ki.telinin hazırladığı yeni teşviki sa
nayi ve Kredi Bankası projeleri hak 
kında bazı temennilerde bulunmak 
üzere Ankaraya ıidecek olan sana
yiciler hareketlerini tehir etmiıler· 
dir. 

Cerrahi cemiyeti içtimaı 
Türk ceTrabi cemiyeti ilk ilmi iç

tirnaını önümüzdeki hafta içinde ya
pacak, ilmi münakqalar cereyan e

decektir . 

yüzden aralarında kavga çıkmış

tır. 

Ali bıçakla Madam Sofyayi 
yaralamıt , Mihal da baıtonla A 
!iyi ba,ından yaralamıttır. Bu >ı• 
rada Mihal yere dütmüt bacağı 
kırılmııtır. Yaralı kavgacılar haı 
taneye götürülmütlerdir. 

Kavğa ve cerh 

Karagümrükte Hüaeyin ve 
Fuat iıimlerinde iki kiti kavga 
etmiıler, Hüseyin bıçakla Fuadı 
yaralamıştır. 

Vlllyette 

Sağlık 
Raporları 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Ziraat .vekaletinden 
bir tamim geldi 

Hele bahara kavuştuk ..• mu dersi· 
niz? Şeytan kulağına kurşun! 

Ziraat veki.letinden vilayete bir 
tamim gelmiştir. Bu tamimde hay· 
van sağlık zabıtası kanununun 4 ün 
cü ve nizamnamenin 31 inci madde
lerine tevfikan ecnııbi memleketlere 
ihraç edilecek hayvan ve ham mad· 
deler için venlecek sağlık raporla
rından viliyete kafi miktarda gönde 
rildiği bildirilmittir. 

Ne keselerde derman, ne ocaklarda duman kaldı -
Şişman hanımın diş ağrısı - Bilet yerine lavanta -

Otomatik sigara makinaları - Keşide yaklaşırken .. 
Baharın ilk günlerinde bir - Aç avucunu da saga bi-

karış kar üstünde dola§mak, raz gohu verem .. 
rip uzaktan guguk işaretini ve 
riyordu. Badema hayvan sağlık zabıta ni

zamnamesinin 42 inci maddeıi mu .. 
cibince bu raporu olmıyan hayvan 
v~ ham maddelerde vagonlara ve ge 
mılere tahmil edilmiyecek ve ihracat 
eanaaında raporlarda hem Türkçe ve 
hem Franırzça İmli edilecek ve altı
na resmi mühürlet-le imza edilecek
tir. 

Zemheri'de buzlu hoşaf içmek Biletçi suratı astr: 
kadar yakışıksız kaçmadı ise - Ben, koku istemem .. Bi- Ayın so~ günlerinde, piyar 
söyleyin ... Bir aralık, dört göz !et parası isterim.. go bileti satan dükkanların ö 
le cemrelerin düşmesini bekle- Öteki, hala kurnaz kurnaz nü, kalabalıklaşır. Dün baktın-
mittik. Cemreler, birer birer "I k ki b·t · . k bu dükkanlardan bı"rı"nı"n n··nun·· . 
d" t" f k t 1 1 b' l'k gu ere , a ı sıra, ı etçıyı an 

U§ u, a a cemre ere ır ı te dır - 1 d de, çıg"ırtkan ~0·· yle bag- ırıyor 
h t t d .. t " D " b" maga ça ışıyor u: ~ 

arare e uş u. uşmeyen ır . du: 
şey varsa, odun kömür fiatla- , . - Benım gahularımı batka 

Kahve fiatları 
latanbul Vilayeti Ticaret Müdü

riyetine bir tezkere' göndererek kah· 
venin tabii piyasa fiatını sormuttur. 
Müdüriyet, Mersin ve lstanbulda 
kahvenin normal fiatını 95-105 ku
ruş olarak bildirmiştir. 

rı.. 1 yırde bulaman .. Biyol, sürün de - Efendiler .•• Nereye gidi . 
b h yoraunuz? Kısmetiniz ayağını. 

Maamafih, yine kendi kendi a ··. . za gelmişken ona tekme vuru 
n:izi teselli ediyorduk: Bıletçı kızdı .: l S k d ur mu? Otomobil, apartıman 

- Hele bir Nevruz girsin.. - en en ıne sakla koku- f h h B ı · servet, re a epsi burada.. lş 
Nevruzu, ince, sog· uk bir yag· yu.. ana para azım.. l" d b"l 

Y 1 1 d 1 te şu e ım eki ı etin içinde •. " 
mur altında ıslanarak geçirdik 0 cu ar arasın a gü üşme-

Yol parası 
Vermevenler 

ten sonra bütün ümitlerimi:ı es ler başladı: İkramiye çıkacak bileti ker 
ki martın on beşinde idi. Ma. - C~n~m ne olur .• Sevabına di almayıp ta başkaların.a .peş 
lıimya ihtiyarların bir sözü var bırak gıtsın ... Bak sana, koku keş çeken bu feragat sahıbı ( !) 
dır: ' 

1 
da v~r1iyo~.. .. .. . j adama ne dersiniz?. 

- Martın on beşi kış on be- Bı etçı de gulumsedı: 
şi yazdır, derler. ' l -.- Kumpanya , bizden para 

Fakat bu sene martın ne es yerme paranın kokusunu alsa, 
kisi, ne yenisi ya'ramıza mer. dedi~iniz olur .• 

.,, 

Y otlarda çahşmağa 
sevkediliyorlar 

hem olmadı. Her kar savruntu Bır başka yolcu atıldı: 
sunda: - Desene kokusu çıkar diye 

latanbulun bütün kazalannda es
ki senelere ait yol paralarının tahsi
line başlanolmıştıı·. Yalnız Çatalca 
köylerinde 926, 927 ve 928 senelri
ne ait yol paralarını verıniyen 8 bin 
köylü çıkmıştır. Bunlar, yollarda ça 
lışmak suretile vergiyi ödeyecekle
rini aöylemitlerdir. Bu gibilerin her 
sene için 12 gün çalışmaları lizım 
gelmektedir. Fakat köylüler, ıimdi 

çift zan ,•nı olduğu için 36 gün mü
temadi surette yollarda çalıttıkları 
takdirde ziraat itlerinin geri kalaca
ğını söylemişlerdir. Vilayet Nafia 
Başmühendisliği koylanün bu tale
bini haklı bulmuş ve çalışma müd
detini iki kısma ayınnışhr, Bu su
retle köylüler nisan ayında 18 ve 
mayıı ayında da 18 gün yollarda ça
bşacaldardır. 

- Eh... Diyoruz, artık bu korkuyorsun .• 

son h~~ıdır .. Kı!'. sürdüğü ka· Meğer esansçının kirli çıkı-
dar, surecek d~gıl. ya.. 

1 

nında tek bir beş kuruşluk var. 
I?erken, yem bır kar baskın mış. Çıkarıp uzattı, Bilet para 

verınce şaşı~.ıp k.alıyoruz. . sını tekmillemek için daha dört 
G'7en. gunku kara gelın de 1 kuruş vermek lazımdı. Esans. 

hep bır agızdan: çı tekrar sırıttı: 
- Son kar .•. Diyelim.. ' Ad B h d·· ku - am.. ıra ta ort • 

Bu sene lstanbul vilayeti dahilin
de yol paraaı vermiyenler çok azdır. 
Vergilerini venniyenler dünden iti
baren yollarda çalışmıya batlıyacak
lardır. Bunlar Hadunköy • Yaa11 vi
ran yolunu yapacaklardır. Bunlar i
çin çadır, kazma ve kürek gibi şey
ler temamen hazırLanmıttır. Yol mü 
hendiıleri de it başına hareket et
miılerdir. -----·--

lzmirin bir senelik 
mahsulü 

Zira, bu seneki kış, ne kese
lerde derman, ne de ocaklarda 
duman bıraktı. Odununu, kömü 
rünü vaktinde dağlar gibi bir 
kenara istif edenler bile pus. 
layı şaşırdılar. 

Tevekkeli yenenle yanana 
dağlar dayanmaz, dememişler .• 

Beyazıtta tramvaydan iner· 
ken, şişman bir hanımla karşı
la§tım. Sargılı yüzünü elile ka
patarak yanıma yaklaştı: 

- A~an oğlum, bir bildiğin 
var mr bu taraflarda?· 

- Anlamadım.. Nasıl bil-

dik? 
- Ay, ay.. ay.. sancıdan 

söyleyemiyorum ki •. 
Aradığının ne olduğunu an. 

latmak için, ağzını bir karış aç. 

h: 
- Aha, şurada .. İçi botal-

mış bir dit··· Allah rızası için 
ban~ bir çare... Beynime kılıç 

Ziraat vl'kil~tinden lzınir viliye- k" 
tinin bu seneki hububat zeriyatonın saplanıyor san ı ... 
bir cetveli iıtenrnitti. O sırada, yanımıza gelen bir 

Ziraat müdürlüğü bu cetveli ba- efendi, şitman hanıma, bir diı
zırlamıttır. Cetvele nazaran bu se· çi tavsiye etti: 
neki hububat zeriyato geçen seneye b k 1 Az 
niıbetle yüzde ·yirmi beş, bazı yer- - Şu köşeyi Ü Ü ün .. 
ferde de yüzde otuz derecede nok- ilerde, sağ kolda .. 
sandır. Hanım, bağırmağa başladı: 

Tire kazasında geçen sene 80000 ı _ Gidemem oğlum .. Şura
dönüm arpa, 50000 dön.~~. buğday dan şuraya kımıldanacak ha-
yerine bu sene 72000 donum arpa l' k 
ile, 40000 dönüm buğday zerolun- · ım yo ·• . \d h 
muştur. - Pekı amma, va e anım, 

Odemit kazaoında geçen sene dişçi insanın sokak ortasında 
80166 dönüm arpa, 51673 dönüm dişini çekmez ki .• 
buğday yerine bu sene 73700 dö- K d • b · · b · d 
nüm arpa 44950 dönüm de buğday , a kıncagız, kelnım ~1 ı, a· 
ekilmiıtir. Kemal paşada ııeçen ıe- ha bır aç me~a. ~ya ~gzmı. a. 
ne 7560 dönüm arpa 6450 dönüm çıp, çürümüş dıtını gosterdık. 
arpa, 6450 dönüm buğday ekilmİf· ten ıonra tekrar geri döndü: 
tir. Bu sene i.ıe 7199 ~?~~m arpa, _ Ne ~ hanım .. Ditçiye gös· 
6000 dönüm ue 7199 donum arpa, k · · 'I 

6000 
dönüm buğday ekilmi,tir. term~ ten vaz mı ıeçtınız. 

Ku adasında ıeçen ıene ekilen Şışman hanım, hızlı hızlr 
5530 ~önüm arpa, 11700 dönüm yürürken döndü: 
buğday yerine 4850 dönüm arpa, - Vazgeçtim.. Kerpetene 
8500 dönüm bujday zerolunmu9tur. hiç yüzüm yoktur da .. 

Bergama, Çeşme. Foça, Karabu- p k" S 
Ba 

dır Tocbalı Urla, Mene- - e ı.. ancıaını ne yapa-
run, yın ' • k ? 

n Seferi.hisar, Dikili ve !..mir ka- ca sınız .• 
';,,e ..:.erkezindeki zeriyatta ayni nis- - Eve ıidince, bir ya .• ıay-
bette noksandır. rete bakar. Çiviye ilmiği ıeçir

Türkiyede elektrik 
fabrikaları 

diğim gibi ... 

ruşluk gohu verem .. 

Sırnaşık herifi, tramvaydan 
indirmek pek kolay olmadı. 
Tramvay kalktıktan sonra bile 
esans şişesini , biletçiye göste-

Kanunsuz bir 
Muamele 

Dün kariterimi:ı:den biri tele
fonla bize tu haberi verdi: Me
cidiye köyündeki kaıaplardan Şiı
li muhitinideki halkın et satın al
dıklart malUındur. Belediye buna 
kanuni vaııtalarla mani olama
dığı için nihayet Mecidiye köyü
nü lıtanbul belediyesi hudutları 
içine almaia karar vennittir. 

Fakat karar henüz tatbik e
dilmediğinden kasaplar et sal· 
makta ve halk ta et aatın almak
tadı... Dünkü gün et satın alnıak 
için atçıaını Mecidiye köyüne ıön 
deren bu kariimiz, atçının et al
dıktan sonra köyden avdet eder· 
ken tevkif edilerek karakola gÖ 
türüldüğünü orada saatlerce alı· 
konulduğunu ve nihayet kefil göı 
t~rdikten aon.ra salıverildiiini ve 
etin de müıadere edildiğini bil
dirmektedir. Poliıin bu muamele 
yi yapmağa salahiyeti olmaıa ge· 
rektir. Binaenaleyh bu kanun· 
suz muameleye merciinin nazarı 
dikkatini celbetmemİ7. rica edil
mektedir. 

Bomba ile avlanan 
balıklar 

Balıkhanede bomba ile avlanan ba 
!ıklar sıkı bir muayeneye tabi tutu
luyor. Bu sibi balıklar zaptedilerelı: 
Balıkhaneye irat kaydolmaktadır. 
Bu hafta içinde altı balık~ııun ba
lıkları bu suretle zaptedilmiıtir. 

Bomba ile avlanan balıkların aıkı 
bir surette muayene edilmesi saye
sinde bir az im fena adetten vazge
çilmittir. 

Balıkçılar cemiyeti bomba lıalık
çılıiına kartı daha tiddetli tedbirler 
almmaaı için iktisat vekaletine bir 
rapor göndermi9tir. 

Bu raporda, Yunaniıtan hiikW..e
tinin bombacdığm önüne geçmek i
çin yaptoğı 1r.a....ıardJ1n balaıedil
melrtedir. Yunanl...,da bombayla 
balık a•lıyan kimıeler alto ay için 
balıkçılıktan menedlüyorlar. 

VEFAT 

Dit ağr111 tutan hanıma dit· 
çi sağlık veren iyi kalpli adam, 
bu cevabı alınca gülerek bana 
döndü: lstastiklere nazaran Türkiyede d Erkamharbiyt feriklijinden müte-

97 elektrik iıtihıal eden müe11eae - Her mıütteri böyle ise, it 
vardır. Bunlardan 37 taneıi ıirket çilere biribirlerinin ditlerini sök kait HASAN FEHMi PAŞA vefat 
tarafından idare edilmektedir. 34 ta mekten başka iş kalmaz... etmi9tir. Cenazesi bugünkü cumar· 
nesi belediyelere 26 11da eıhasa 4 dü lesi günü öjleden evvel Şiılide, Bo 
idarei hususiyelere aittir. S • · .. ·1 •d • ·k k k k montide 1 zzet pata sokağındaki 63 

B.. .. bu · e e eler b' · on gun er e, so a so a utun mu ıı ı , ır sene I· •1 . numaralı evinden kaldınlarak cena-
çinde 81,772,082 kilovatlık elektrik dolaşıp kırmızı, yeşı • mor şı· T .k. .. d .. - 1 

Sigara satan otomatik mak 
nelerden birini Liman hanının 
kapısı önüne koymuşlar. Geçer 

, gün aklıma geldi. Bir sigara a 
layım dedim. Parayı delikter 
attıktan sonra bekledim ki çel 
menin içinde bir yenice sigara. 
sı bulayım. Yenicenin yerinE 
Serkl doryan çıkınca evveli. 
kızdım. 

- Bizim üç kuruş yandı! d 
ye söylenmeğe batlamıştım. Pa 
keti açıp ta içinde üç kuruşu bu 
!unca sevindim. Yalnız yenict 
yerine Serkl doryan niye çık· 
tı? Tasarruf devrinde olduğu· 
muzu makineler, bizden evve 
mi anladı dersiniz? ••. 

M . Salahaddin 

Mahkemelerde 

Şehremini cinayeti içirı 

keşif yapılacak 

Şehremininde Arap Mehme 
di öldürmekle maznun Zafeı 
Ağanın muhakemesine ağır ce
za mahkemesinde devam edil
miştir. Son celsede Dağıstanlı 
İsmail ve Şaban isminde ikı 
müdafaa şahidi dinlenmiştir. 
Bu tahitler sarhoş olan maktul 
Arap Mehmedin Zafer Ağayı 
altına aldığmı, kendileri kur
tarmak için yanlarına gideYler
ken tabanca patlaması üzerine 
katıklarını, tabancayı kimin at 
tığrnı görmediklerini söylemiş
lerdir. Şahitler dinlendikten 
sonra maznun vekili Sadi Rıza 
Bey ketif yapılmasını istemif, 
iddia makamını işbgal eden Ce 
mil Bey cinayetin 16 kanunusa 
ni gecesi vuku bulduğunu, o ge 
cenin vaziyeti bulunmadıkça ya 
pıla.cak keşfin faydalı olmayaca 
ğını söylemiş ve keşfe lüzum 
olmadığı kanaatini izhar etmiı 
tir. Heyeti hakime kısa bir mü 
zakereyi müteakıp 16 · 17 ki.nu 
nusani gecesindeki hava vaziye 
tinin rasathaneden sorulması. 
na ve bu malWııat alındıktan 
sonra ketif hakkında bir karar 
ittihaz edilmesine karar vermi, 
ve muhakemeyi 27 Nisana bı. 
rakmıştır. 

Musul meb'uıunu 
öldüren 

Beyoğlunda Mis sokağı cİYa 
nndaki evinin önünde bir ıece 
Musul meb'usu Nuri Beyi ölclii 
ren Arnavut Hacı hakkındaki 
mahkUmiyet kararı temyiz 
mahkemesince nakzedilmittir. 
Hacının nakzen muhakemesi 
27 Nisanda ağır ceza mahir.em~ 
sinde rüyet edilecektir. 

Ecnebiler ve matba
acılık 

Rüşvet teklifi 
Alacak yüzünden 

Evde hırsız 
· 'h 1 tmekt d' B · t'b al' 76 l · · de sanı satan köylü ze namazı e'vı ıye camıın e og e- Ecnebilerin ynpaınıyacaklnrı iş 
ıstilı .. 6e6" b. e il~·, utıs ı .• ın şe er ıçın • eldı D'· b 1 • yin kılındıktan sonra aile makberi o-Takıimde oturan Mihal ile ka m yon • ın u ova ı ,ırketlere ler pek çoga . un, un ar. . . . !er h~kkon<la h"' •fonan liste adliy• 'ttir . t b• · lan Rumelı Hısarına nakledılecck- enci.\ınf"ni.ndc te'l1 'Jc ~d lmcktcdir.BJ 

k k 
rıaı Sofiya ve arkadatı Maçko aı • • . . . dan bir tanesı ramvaya ınmış . . . . . - . Kaçak cigara satar en Y• a· l k Selinikli Hüseyin isminde bir Tenvırat ıçın S;\rfedıen kilovat mik ·ı , 1. tır. Aıleııne tazıyet beyan cderız. listede ecn~bileri.\ yapanuyacagı ı • 

!anan Simon sminde bir adam po Dilber aokaiından geçer er en ·ı 1 . . 1 ti Bı etçı, ge ıp para arayınca, . !er arasında m•t"••nlık da vard•r . 
....., __ ..;;;;;;;;;..;;..;;;;.;;.;;..._......, .. .._.....,...,..ı.ıö4' ;.....u......Lbua.Lıa.al.a.ıı...l'!lllı;.k!§!!oıın.!!u!!n'-..a!.!.!la!!c::;a~k~l~ıs~ı..l..l'!!!a:!b~ıs:...._::,A:,:r.:;n::a~v,:u:,:t:k;ö~y:ü:::n~d::e'..:'.b.::ir:._:e:,:v,:e.ı.:,:ta:'.r.'.;ı .;_'.2;,:2:..;:n:;:";;;Yl;~j;n:.._:,:0~7.;·J.:'.b~ı n:..,:4::5~. ~lı~r:_. _:S~a~-l 5 i · ele:.rd::;,e;::;n:;:__b_i ı_·i_n_i_n_k_a_p_a_ğ;_ı_n_ı_a..:ç_·_,,==============:.ı.~E.:..._ncü~.~:~~~~.ı.~aco lıl< sanatini liste· 
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1 

oturuyorsun. Dördüncü kata çı 
kacak ne var? .. Herkese tefev. 
vuk etmek için mi yoksa? •. A

l yol it öyle olsa idi. Müezzinler 

ı
, herkesten yüksek mevki sahibi 
o~urdu •• Oturduğun yer seni de 
iil, ıen oturduğun yeri yüksel 
tinin.. Anladım canın sıkıldı. 
Kusura bakma! Dilim alıımış 
söylüyorum.. Aklıma geleni 

: söylemezsem bir daha gelmez .. 
E sizde ne var ne yok?. 

- Güzellik. .. Gazetecilik edi 

Banliyo 
Birkaç aydan beri llanliyo. 

da oturuyorum. Fakat başım
dan size anlatacağım bir vak'a 
geçti, Parise dönmeğe mecbur 

yoruz... oldum. 
- Neler yazıyoı-, neler oku. 

yorsunuz?.. O tarihte bütün Banliyoda 

V il h . h k' . . . oturanlar gibi, her sabah Pa. 
- a a ı ocam, ımımızın . · .. . 

treninde 
- Fransızcadan -

rede beraber çalıfıp ta ayni yo 
lun yolcuları varsa, onlar baş
ka! Yahut la evlerinin bahçele 
n bitişik olanlar bundan ha-
rıç .. 

yonlardan hangisinde iniyor
du. Bilmiyorum. 

Bir gün §Öyle düşündüm: K A D f N 
- Bunun kolayı var. Köyü ı -r-----------------------1;. me geldiğim zaman trenden 1 

inmiyeyim. Ben de onunla be
raber yoluma devam edeyim. 
O hangi istasyonda inerse ben 
de ineyim. Takip edeyim. El
bet tenha bir sokakta kendisi· 
ne ulaşır ve görüşmeğe muvaf 
fak olurum. 

Türk kadını ne yapıyor 
Dün denecek yakın bir güne drrlar. "Yugoslavya., da hemen 

kadar Türk kadmı her türlü hak b " emen 400,, e yakın kadın cem 
tan mahrum, ayağı zencirli, yal- • 
nız kafes arkumdan nefes alm yeti vardır. Bu tetekküllerden her 

3 aylılı 
6 

4-
7 50 

Yazmadan 0 1-µm kt' k rıste ışe gelmek uzere trene bı-
aya va ı yo , k .. t·· d I 

8 - k·un·ım·z· d k d nEr ve a şam us u e tren e 
ın e o uma an yazma d • d d" 

14 - - ı 1k" · · d b" . av c, e er ım. 

Ben de kompartımanda her 
gün ayni köşeye otururum. 
Genç ve güzel bir kadın da kar 
şıma oturur. Kimdir, nenin 
nesidir, bilmem. Kendisine 
''benimki,. diye isim verdim . 

Yalnız bu, öyle dütünüldü
ğü gibi yapılması kolay bir iş 
değildi. Banliyoda oturanlar 
sakin, muntazam, mazbut ve 
rahatı seven in.sanlardır. Va
gonda mutad yerine oturma
mak, mutad köyüne inmemek 
Banliyo trenlerinde bir hadise 
te~kil eder. Ben de mutad is
tasyonuma inmemek ve yolu
ma devam etmek için bir hile 
bulmağa mecburdum. Bula bu
la da bır tane buldum. Köyüme 
gelmeden evvel uyuklamak ve 
bu suretle istasyonumu kaçır
mak .• 

ğa mahkum edilmiı bir eıir ola~ biri baıka baıka i,lerle llle§gul 
rak yaıabbordu. O günün kadını durler. Her sabada kadnın yük. 
dinler fakat cevap veremez, hia- aelmeıi ve haklamın tanınması 
seder !ikin ifadesinden çekinir, için uğratırlar. Bu cemiyetlerden 
zeki.ıı açılmaz yalnız eörletilir.. "Yugoslavya kadınlar cemiyeti,, 
di. O gün her türlü hakkı baltala- namındaki teşekkülün 800 kadın 
nan, layık olduğu ihtirama ereme aza11 vardır. Ayni zamanda bu ce 
yen kadın acınacak bir zavalhlık miyetin çok mükemmel ve hari 
ile daima boyun eğmi,ti. O önüne harfine tatbik edilen bir programı 
çekilen zenciri kırmak için ıayan mevcuttur. Bu tetekkülün en bat 
edecek, erkekle mücadeleye ge- irca gayesi memleketteki bilumum 
çecek ve nihayet varlığru ıröatere köylü kızlarmm tahsil ve terbife 
rek hakkını elde edecek yerde de !erile uğraşmak, onları mükenı-

12 
.. 

14 -.. ga... ısını e ır araya getıre B 1 . B 
1
. 

1 28 - . ni bulamadım... 1 . . ı ınem sız an ıyo tren e-
-------~---- 1 D ı y d rını • ' -: lculannı tanır mısı-

Gelen evrak geri verilmez - -, ~e~e. arımşar a abm- mz? Lrenlerde adeta bir ai. 
Müddeti -•#n nüshalar 10 lm amız... e er yazıyorsunuz a- 1 h M I' 18 30 

•·:ır-· j kalımı e avası ese;·. ese a , 
ruştu.r. Gazete ve matbaaya ai ı H. M ı- b .. trenine binen yolcularla } 9 5 
•§ler için müdiriyete müracaa• 

8 1
-. ıç ... l ese a... utçe me trenine b ı ~ n yolcular hep bı~-

Bu kadın hakikaten güzel.. 
Köşesinde mütevazıane otu
ı - •, ekseriya bir kitap veya ga 
zete okur. Bu halile o kadar 
hoşuma gider ki .. 

i yetini kabul etmez. 
: dilir. "-·-•-i:t llSnlarm -·s'u- e eaı, maa! ar.... d' B · d 1 bah '-"'-~·.. ··- ' H ı d d" d ki ır. an ıyo a oturan ar sa 

1
1 

- ld~ mEaakf. ar le ın e a 1 ve akşam şehre .• 1ip çıktıkları Eğer kendisine bu trende 
ma ge ı.. a ı ay arı ne yapar - . d b .. ------------tı lar diye bana sord..,kları za- z~~~n, trer.tl~ da~ma kendıle- eğil oe, aıka bir yerde tesa-

BUGONK U HAVA m n "K k ld rı ıçın belledıklerı yerlere otu- düf etsem, mutlaka konuşma-
Ycplköy raaat merkezinden alı- al: dırp~r. ırparHyı lızdya rurlar. Altı ay her gün Banli· ğa çalışırdım. Trer.de niçin ko 

Dü§ündüğüm gibi de yap
tım. Batımı yastığa dayadım, 
hafifçe horlamağa baıladım 
ve köyüme geldiğim zaman, 
kalbim çarparak, trenin hare
ket etmesini bekledim. Der-

mal - .. b par ar., emıştım. atır a m t . '· . . d . k l d nan wımta ırore ugün bava mı? yo renıne uınınız, ıma om· nuşmağa ça ışmıyorsunuz, i-
tamamen bulutlu olacak rüzgar ~ E t partımanlardaki uyni yerlerde, yeceksıniz. Olmaz. Bakınız an 
cenup istikametinden eaecektir. v~ ·· k I ayni çehrekre tesadüf edersi- !atayım, neden olmaz. Çünkü 
Dün tazyiki nealmi 764 mi.limet- - ••• aş a ne er yazıyorsu- nız. . vagondakiierin hepsi de bak-

nuz .... Ben çoktandır gazete o. hal omuzumdan dürttüler: tre en fazla aıcaldık 1 O, en az na
lm 1 santiırrat idi. 

Haftanın Yazısı 

Nasraddin hoca 
ile mülakat 

Bir gazeteci için en istenme 
yen fey birisinden bir "müla
kat" almaktır. Çünkü bizde 
"mülakat" verebilenler o ka
dar huia ve titiz davranırlar 
ki; inaao sorduğuna, soracağı
na pİfman olur. Onun için mü
lakata gönderilen gazeteci, a
sılmaya ıider gibi gider.. La
kin benimki öyle değil.. Ben 
Naareddin hoca ile mülakata 
kendim gitmedim. Rahmetli, 
kendi!li bana geldi.. Bizim eve 
geldi .. 

Saçmaladığuna kail olacaksı 
n12. Vakıa ara sıra meslek ica. 
bı saçmalıyorum amma bu se
fer yiızde yüz hakikat yazıyo
rum. Nasreddi .. hoca dün ak
tam bizim eve geldi. Yatak oda 
ma kadar girdi •. Bir genç kl2 
olmadığım için bunu da itiraf 
edebilirim. Hatti; yatağıma 

da girdi •• Gözlerinizi açmayın •• 
l'wıerhum hocayı rüyade gör
düm.. Ve görütlüm. Bu hafta
ki yazımın mevzuunu onun mü 
likatı teı)<il edecek •. 

kumadım ... Şimdi bir bekarlık Tabii bu ~r t içinde bü- maz gıbı gorünürıer, fakat bü-
tün yolcular birioir erini tanır- tün gozleri sizdediı-. vergisi meselesi çıktı .. Ben de 

bekarım... lar. Fakat bu t ı:nışma sadece İşitmez gibi görünürler, 
- Bundan beş yüz sene ev- göz aşinalığından ıbarettir. Q. faka. outıin kuıaklar1 sızdedir. 

vel ben evlenmiştim.. Bir gün nun için kımse kimsenın ismi· Bu vaziyette her hangi trende 
karım geldi bana sordu: "Efen . ni bilmez. Sadece giyinişıne, her hangi bir kadınla konuş
di ! Hısım akrabadan kime gö- vücudünün yapısına göre birer mak haodinize mi?. 

isim alırlar. Mesela "Gözlüklü rüneyim, kime görünmeyim" Be d sad d d babacan., "Göbekli cüce., n e ece, o a ara a 
Ben de fU cevabı verdim: "Yal "Tavil aleyhisselim,. ve saire sıraoa, "Benimkine" şöyle bir 
lah hanım! Bana görünme de "b göz ucu ile bakmakla iktifa e-
kime görünürsen görün!" gı i.. d" d B" 1 · 

Trend h k b. "b" · . b ıyor um. . ır gün göz erımiz 
B k h b 1 1 e er es ın ırını u .. 

....... aş a ne a er er var.. suretle tanır, fakat kimse biri- karşııaşu. Guz.el d~oakların~a 
- İ•tanbulda ihtikarla müca b" . . 1 1 E" b. d . bana karşı hafıf bır tebessiım 

dele edilecek.. ırı ı e 'onuşmaz. · ger ır aı ı bel" . "b" ld B b .. . ırır gı ı o u. u te esaum 
- 11'tikir nedir?. • ........................ ~··:·· .. ····-· .. ·• .. ••· ..... 1 ' •benınık.ne,, olan zaafımı büs· 
- İhtikarı bilmiyor musu- tıy~rdu ... Şehırlı orad~ et al- 1 bi.ıtün arttırdı. O zamandan iti 

nuz?. Ucuz alıp pahalıya sat- mag'.' ~aşla~ı .• ~ehırdekı ka~ap haren nğa sola çaktırmaya
mak... lar _şı~aye~çı ol~lar. Beledıye rak, sadec_ bakışlarım, yüzü

- Ha! .. Anladım •. Ticaret .• de ıend~kı etlen ~cu~latamıyo mün ifadesi ve hareketimle ken 
İnsafsız ticaret... Demek bu- ruz, barı dışarıdakııerı pahalı- disme hissiyatımı ilan ebneğe 
nunla mücadele edilecek.. l~~tıralım dedi. Mecıdiye köyü· çalıttım. Hissiyatımı pek iyi 

- Evet .... Bakkal dükki:-ıla- nu de _1stnabul hu~uduna aldr.. anladığını da onun bakııların-
rı açılacak ... Halka ucuz fiatla Aktehırde et kaça?.. dan yüzünün ifadesinden ve 
mal satılacak... . - Yağma?'~ var?. Söyleyc; har~kitmdan anladım. 

- Bu teşebbüı ne zamt.ndan yım de _Aktehıı:,ı. de ~~tanbula ıl Y alruz son derece çekingen 
beri başladı... hak etıınler degıl mı··· ve muhteriz davranıyordu. Bu-

- Efendim!. Bunun lakırdı - Bunların sebebi hep buh- nun da sebdıini ben anlıyor-
sı kalubelidan beri var.. Lakin r~n.. Lakin buhranın sebebi ne dum. Demin söylemittim ya, 

dır?. Bunu anlayamıyoruz... bütün bu lrulaklan ve gözleri teşebüs daha başlamadı .. Zan. 
nederim, daha tetkik oluyoruz. - Ayol ondan kolay ne var? kıri§te sessiz sadasız yolcular-

Ben bir kere çocuklara ceviz dan besbelli ki tevahhuf ediyor 
- Anladım .. Vaktile benim dağıtmak istemitt.m. Sordum: du 

bir alacaklım vardı .. Sık sık e- Çocuklar Allah taksimi mi is- Beni de herkesten ziyade ıı 
ve gelir, para isterdi.. Bende de tersiniz? .. Kul taksimi mi? .. kan "Buldok köpeği" diye isim 
mangır yoktu, herife kartı mah Çocuklar: "Allah taksimi iste- verdiğim ve hakikaten buldok 
cup olurdum. Karıma tenbih et 

riz" dediler .• Ben de kımine on köpeğine benzeyen bir adam-
tim •• "Bir daha gelirae [Bizim ta.ne, k•mıne iki tane kimine bir dı. O da her zaman kendi kö. 
efendi paranı verecek. Köy yo- tek verdiydim... Aralarında 

Birden bire uykusundan u· 
yandırılan insanların gösterdik 
leri şaşkınlık gibi bir şaşkınlık 
gösterdim. Bir iki kelime ke
keledim. Şapkamı aradım, bas 
tonumu aradım, ceketimi düğ. 
melemeğe uğraştım. O sırada 
tren hareket etti. Arkamdan: 

- Aman atlama, aman at
lama! diye bağırdılar. 

Ben de istasyonunu kaçır
mış insanlar gibi acayip bir ta. 
vır aldım. Bu gayri memul ha 
dise, bütün vagondakileri bitta 
bi alakadar etti. 

Artık herkes bir şey söyli· 
yordu: 

- llerideki istasyonda iner 
siniz. 

- Bir saat sonra baıka bir 
tren var. 

- Orada tren beklemekten 
se, otobüsle dönersiniz, daha 
iyi! 

Hülasa herkes birer akıl öğ 
retti. 

Ben hiç sesimi çıkarmıyor 
dum. "Benimki,, nerede inene 
o istaıyonda inmeğe karar ver 
mif tim. İki istasyon daha geç
ti. Y olcularclan kimi neden in
mediğime taştı, kimi batka 
türlü bir mülahazada bulundu. 
Ben aldınt etmedim. Fakat 
"B . ki 1 enım ,, manevramı an a-

!una karaçalı tohumu dikti .• * * * kavga gürültü danıştı .• Şimdi-
- Buyurun efendi hazretle- Seneye çalılar bitecek. .. Köyün ki patırdıların ıebebı de hep o •• 

ıesine, yani "benimkinin,, ya
mna otururdu. Kadınla hiç ko 
nuıtuğunu görmedim. Y alıuz 
ara sıra kadına bakar, sonra 
gözlerini şüpheli ıüpheli bana 
çevirirdi. Gel de bu adam var 
ken, "benimki,, ile konuımağa 
çalış. İmkanı var mı? 

mıştı. Bana biraz minnetle, li 
kin ayni zamanda bir nevi kor
ku ve endite ile bakıyordu. 
Tren bir istuyooa yalı:laftığı 
için yavaıladı. "Benimki,, bu
rada da ineceğe benzemediği 
için, cebimden tarifeyi çıkar
dım. Baktım: 

n .. , surusu geçerken koyunların Başka ne var ne yok? .. 
yünleri bu çalılara takılacak... _ Ha! .• Çin _Japon muha. - Aman evlat! .. Sizin sokak 

!ardan geçmek bir beli.. Sağ. 
dan gidenin çarparlar, soldan 
geçersin, çarparlar. Ortadan 
gitsen otomobil mi diyonunuz. 
itte o atet arabaları adamı al
tına alır .• Beygirıiz tramvay a
rabalarında duracak yer yok! 
Mahter ıibi.. Benim eşeğe bi
nip geçeyim diye dütündüm .•. 
Baktım.. Hiç bana benzeyen 
kimse yok! •• Herkes ıanki hiç 
qek görmemit gibi bana baka
c:al<lar .• Bu Yattan sonra da ne 
ben, ne benim etek aleme mas
kara olamayız .•• Onun İçin ya
ya geldim, fakat çok yoruldum. 
Sen de cehennemin bucağında 

Biz o yünleri toplayacağız, sa- rebesi, Akvam cemiyeti kararı. 
tacağız ..• Senin borcunu vere- _Dur! ur! Onun adı Ak-
ceğiz] dersin ... dedim.. vam cemiyeti değıl, sünnet ce-

Bir gün herif geldi. Ben ka· miyetidır .... 
pının arkasına saklandım. Ka- - Neden?. 
rım da ayni anlattığım gibi ce- - Ayol görmüyor musun?. 
vap verdi .. Adam başladı gül- Bir tarafta bir kısım hokkabaz 
meğe .. Ben de dayanamadım: lar gürültü patırdı ediyorlar, or 
"Külhani seni alacağını sağla- tada Japon, Çıni sünnet ediyor. 
ma bağladın da kıs kıs güler- Bundan aı a sünnet düğünü mü 
sin değil mi" dedim idi .. Şimdi olur .. Bir pilev zerdesi eksik!. 
o aklıma geldi. Et kaça!.. "'- "' "" 

- Belli değil!. Kah altmıı, Bizim sokakta eksik olma-
kah seksen, kin yüz kuruşa... yan bir otomobil klaksiyonu be 

Eskiden Şifildeın öteda bir ni uykudan uyandırdı .. Uyanın 
bir Mecidiye köyü vardı .. Ora- ca da tabii hocayı kaybettim ...• 
daki kasaplar kırk kuruşa et sa FELEK 

Fakat kadına son derece ya 
bancı olduğu halinden belli idi. 
içimden "ne olur allahun, şöy. 
le bir iki dakika şu kadınla baş 
başa kalmağa muvaffak olabil
sem,, diye dua ediyordum. Na 
file! Bir defa kadın sabahleyin 
benim bindiğim trene binmiyor 
du. Ancak akıam üstü şehir
den dönüşte ayni kompartıman 
da karşılaşıyordu!:. Sonra ben 
köyüme gel diğim zaman, tren
den iniyordum. O, yoluna de. 
vam ediyordu. Uerideki istaa-

- Bundan aoııraki istasyoo 
da inersem, orada Kruvazman 
var. Bu istasyonda da inmiye
yim, dedim. 

O zaman ta bidayetten be
ri hiç ağ:l.lnı açmamış olan bi
zim "Buldok" cenapları hafif
çe dizime vurdu. Dedi ki: 

- Bana kalırsa, siz, biz 
hangi istasyonda inersek, ora
da ineceksiniz. 

Masumane: 
- Anlamadım, dedim. 
- Ben anladım, dedi, bey-

hude zahn:et ediyorsunuz, Ma
dam zevcemdir. 

ğil isyan, değil mücadele en kü- 1 b me ir surette yetiştinneğe çalt· 
çük bir kımıldanı§tan bile Ü§endi. makbr. 
Kafa11na inen ıilleleri naıilıim-
dir diyerek adeta minnetle kabul Kadna her türlü lıakların ve· 
etti. O günün kadmı tıbkı müte- ' rildiği, büyük inkılap ve fikirlerin 
harrik bir koli" itleyen bir maki kaynatbiiı cümhuriyetin bu gen~ 
ne gibi çevrilince koftu, bırakıl- toprağında ise bizim kadınJaraaız 
dığında hareketsiz kaldı ... Dur- ne ile ml!Jgul oluyorlar acaba? 
du... Yürümedi. Kendi kendine Senelerdenberi ortaya gelmi~, ka 
düşünen bilmek, bir teY icat et- dınlan etrafında tuplayan yalnız 
mek, erkeğinin bovunduruğu al- bir tek cemiyetimiz var. Onun da 
lndan kortulmak fikri hafif bir u.a11 belki iki yüzü bile geçmez. 
rüzgir halinde bir an için kafaıı· 
nın içinde dolaımadı bile. Arbk bundan böyle hediye e· 

Yeni fikirlerin, yeni inkılip ve 
kuvvetlerin çarpıştığı bu devre 
gelinceye kadar aylar... Seneler 
geçti, imanlar ... Günler değiıti, 
fakat yalnız kadın hep olduğu 

dilecek bir ıey kalmamıflır. 11;. 
rk kadmmın ince zekismdan bel, 
lenilen büyük netice doğmalıdır. 

yerde mıhlanını§ hiç değifmeden ..
duruyordu. Ondan kendi kendine 1 

bir hareket görmek, bir aea duy- 1 

mak isteyenler, yolunun üıtünde 
kendi elite bir ıtık yakmaımı bek

Meliha AVNi 

RONNY 
leyenler yorgun düttüler, Onu giz KA THE 
ı: gizli üflemeğe, tiıirmeğe batla U FA • nın 

DE NAGY 
d 1 muazzam opereti. 

ı ar. Ona renk ve can vermeğe a 
çalııtılar, fakat beyhude uira§h· ...._,._._ __________ .. ı~ 
lar. O yalnız öğretilenleri ezberle · 
di, gösterdikleri yoldan yürümek!••••••••••••-. 
le iktifa etti. A S R İ 

Bu derece tetvik ve yardmdan 
sonra hakkını kendi kendine al
mağı beceremedi bile. Nihayet 
bunu ona hediye ettiler. "Al! Ba 
kalım ne yapacaksın.,, dediler. 

Buna rağmen bugün, h&li ka 
dın ordusundan ekseriyetle ille· 
nilen tekilleri, beklenilen batlan
gıcı göremiyoruz. içimizde büyük 
kıymetler ta~ıyan -bizim bilme-

SİNEMADA 
HİCRAN 

Ç1ÇEC1 
(FLEUR DU VICE) 

Bugün ve yarın 
aaat 16,30 matineıinde 

ZENGiN VARYETE 
NUMARALARI 

diğimiz fakat mevcudiyetine inan l •--••••••••••ı 
dğımız- yüzlerle, binlerle Türk 
kızı, Türk kadmı var. Evet biliyo
ruz var, var amma bu büyük kıy. 
metlerin bir halka etrafında top
lanıp ta yükselip ve yükaelttikle
rini niçin görmüyoruz veya duya
mıyoruz? Her sene liaeleYden 
darülfünunumuzdan yüzleri: 
ırenç kız diploma alıyor... Bun

NE SEVİMLİ 
Büyük Paramount opereti. 

Henry Garat -
Meğ Lemonnier 
tarafından 

lar nerdeler? ne yapıyorlar? !•••••••••••••I 

Bugün de 
Diyorlarki ••• 

Burada Amerika ve buna ben· 
zer milletlerin deiil, mutlakıyetle 
idare edilen "Yugoılavya,, kadı
nından bahaedeceiim: Bir vekil 
veya reisin intihabında hiç bir fer 
din rey vermek hakkı olmayan bu 
toprakta yalnız kadınlardan te
tekkül etmİf çok ateşli bir "F emi 
nist,, gurubu kadınların tanınmaaı 
ve onların her türlü haklarının ve 
ıilmeai için geceli r;Undüzlü ça1ıt 
makta, bu haklan elde etmek için 
kadınlığı o derecelel"e layık bir 
tarzda yetiştirmeğe çalıfmakta-

Edebiyat Anketleri 
Muharriri: Hikmet Feridun 
Neıreden: Remzi kütüphanui 

Yakında çıkıyor. 

t:tiha.clI lVl.illi 
TORK SlGORT A ŞlRKETl 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

ıııı- Tel: Beyoğlu : 4887 

Milliyet'in Edebi Romanı: 57 mekle ödüyor. Yemeğim de' se o doldurtuyor. Cigara sar- dehşetli üzüntü duyuyorum!. Diye uzun uzun bakbm. E
bir iki lokma meze. Zaten es· mak icin esrann benden olma- Esrar içmenin işte yalnız ğer ben kolumu kaldırınca o 
rar iştihayı dehşetle kesiyor. sı lazı~! Halbuki benim ıne- busu olmasa!. da kaldırmasa, ben batunı çe-

ruhu ile bu ruhu biribirlerine o 
kadar yabancı ki! Ya ben bu
nun farkında değilmitim. Ya
hut ta seneler geçmit te hiç ~y ı 
naya bakınamııım?. , 

lnsa.nda ne yemek, ne yiyecek telik yüzü gördüğüm yok. Li- virınce o da çevirmese, her yap 
hevesi kalmıyod zım da değıl. Burada meydan- BODRUM SARAYLARDA tığımı yapıp beni kızdırmaıa 

Kıl Mehmet söyliyor. Es- cı, orada süpürücü olunca para ne olduğunu, kim olduğunu 
rar kabağı eld~n ele dolaıtıkça ne olacak?. Yiyorum, içiyo. iki ay sonra... hiç bilmiyecektim. Kızdım da Etem IZZJ:.T 

GÖZYAŞLARI!. 
bana bir gülmek geliyormuş, rum, yatıyorum. Hele bir de çörçöpe sordum: 

B d h Hel · · ı Türkçede mükemmel darbı B uruı a a aıcak, daha bu-ı e ıspırto i e earan da ka- güle gu··ıe bayılıyormu•um!. tam dalgaya dü•tüm mü dünya - u serseri de kim be? 
ha ,. '" meseller var: rlı ve nefesli!. rıttırdım mı keki.. - Kahkahaların sokaktan da benden efendi kimse kalnu- Anlamadı, sordu: 

Henıen uyudum!. Zaten hepsi benim gibi. ititiliyor.. yor!. Dalgadayken öyle ilem- - Bir abam var atarım, ne- - Hangisi? 
Kimi gündüz, kimi ııece bir Diyor. Güldüğümü, kahka- lere, öyle sonsuz ve tatlı hülya rede olsa yatarun!. - Nah İfte ııörmüyor mu-

yerde İfliyor, sonra meyhane- halarııııı pek fark etmiyorum. lara dalıyorum ki .• Bey de Diyorlar. Tam benim har - ıun?. Kartındaki!. 
Hayat ta çamur 

ye, oradan da kahveye dütü- Tatdan mı, acıdan mı?.. Fa- ben, paşa da ben, zengin de cim. Her gün biraz daha düte- Dedim. O zaman: 
yorlar. En uygunları, en yola kat dalgası pek ömür oluyor. ben, mirasyedi de ben!. rek, inerek hayat çamurunun - Vay enayi vay •• Dalgada • • 

Bana: gelirleri benim. Yalnız: İspirto içimi kızdınyor ve l:ıa- Fakat, tek fey hoşuma git derinliklerine ve batağına doğ- ıın yine. Kendin!. 
- Çamur.. - Çamur.. fif bir keyif veriyor! Bu keyif miyor. Bazan küreklerime, ka. ru gidiyorum. Dedi. Aynanın kart11ıncla 
Diyorlar. O ben değil, ha- Değil. Arada sırada da: le meyhaneden çıkıp kahveye burgalarıma yahut ta belime Artık kendime hiç shaip de- mıhlanınıt gibi, cansız ıibi dur 

yatım. - Baba.. dütüyorum. Zaten yatağım, müthit bir ağn giriyor. Saat· ğilim. Vücudüm bir leş gibi o- dum: 
Çamurdan bir adam ve ça- Diyorlar. Rakıdan artık yorganun, evim, barkım hep- !erce o ağrı ve sızıdan kurtula radan oraya sürüklenip duru- - Bu ben miyim?. 

mur bir hayat!. hiç bir fey anlamıyorum. Ba- si orası ve o kahvenin peykeai. mıyorum. Ta ki, uyuyaymı, yor. Karga ölüıünden farksız Nasılım? 
Bu yepyeni bir alem! na sudan farksız geliyor. İspir Kabaktan duyduğum zevki, ci- sızayım. Bazan da ayağım, ve daha kıymetsiz bir sürükle- Kime benziyorum?. 
Gıindüzleri Kıl Mehmedin to içiyorum. Bu meyhanecinin garadan alamiyorum. Üst üste burnum, kulağım, ağzım, elim niş! Ne zaman böyle olmutum!. 

esrar kahvesinde meydancıiık de itine geliyor. Hem kötü üç dört cigara içmeliyim ki. her halde bir yerim büyüyor, Dün çörçöp İhsan tütüncü- Diye uzun uzun ve.. hayret. 
ediyor, akşamları İspironun cinsinden, hem de ucuz. Mey- - Hah ... kıvamına geldi.. büyüyor; mesela burnum, ilk den cigara alıyordu. Kendimi le kendimi ıeyrettim, ııördüm, 
koltuk meyhanesini süpürüyo. haneyi ıiliyorum, supuruyo- Diyebileyim!. Hem kaba-' önce dolmalık biber, sonra sa' aynada gördüm. Dükkanın ö- tanıdım. Ben hiç böyle oldu-
rum. Bir yerde süpürücülükle rum, bulaşıklara yardım edi. ğın bektati kadehi gibi ağız· kız kabağı, patlıcan daha son nünde uzun, boylu bir ayna ğumu; dıtımm yani kabuğu
karnım doyuyor, öbüı· yerde es yorum, kavga çıkaranlan ya- dan ağıza dolaşmasının ayrı, ra da asmıa kabağı gibi koca- var. Meğer orada gorunen a- mun bu hale geldiğini bilmi
rarla kinim ve benliğim ölü. tıştırıyorum ve meyhaneci de doyulmaz bir keyfi var. Üste- man, sarkık, ele avuca sığmaz dam benmişim! Uk önce: yordum. Ruhumda, onun derin 

Uzun, kirli, kırçıl bir aakal I 
Yağlı, paslı enseye aaıiran 

aaçlar!. 

Burutuk alnı derileri!. 
Küçülen bir yüz •. 

Çukurlarmm içine İyıce ıö-
mülen ve çekilen ıoluk birer. 
göz! Renkıiz cladaklarl. 

Yosun tutmuf, kırık dölriik, 
küflü, karalı ditler !. 

Zayıf bir surat!. 
Sapsarı, §İt tit duran ~ 

etleri! 

Çökük yaoaklar!. 
Bu adamı iyice gördükten, 

tanıdıktan, zihnime ve ıöaleri
me yerleıtirdikten sonra: 

- Demek. Nihayet ben bu
yum!. 

Dedim ve .. inandım!. 
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Almanya'da ilkmektep muallimi 
nasıl yetişir? 

Kültür hayatının inkipfmda en ı sat uıari altı ıemestr devam eder . . 
mühim rolü oynayan "mektepçillk., Bunl~rdar .. maada .19~ tenbe_r! 
e .Ut meselelerin en batında mual- !Jreıde~ de dort senelik hır ~ıilı 
lim yetiıtirme davası gelir ve her· ı""!' ~ili~ ~lek. m~.teplerı mu
mütekiımil cemiyette mektep davası allunı yetiftiren, bir muesıese var
na daima (muallim) kelimesi de ka- dır. 
rııır. Yetitkin neslin malik oldukları Türing hükLımetinde mesleki tah· 
maddi ve manevi kıymetleri yet.İf· sil Yena'da ~pılır ve ııl;tı semestr de 
mekte olan nesle aıılamak iıinin(Pe vam eder. Bır sene de il~ekt<;P!ı;r· 
dagojisinin ) tatbikat sahamıclaki den birinde tecrübe devresı geç";ilır· 
kolu "muallim,, ve «mürebbi~ dir. Tedrisat: Pedagoji, fels~e, ~ub~~t 
Bu itibarla muallim yetiıtirme mese- ve bunların yanında terbıyerun. ı~tı
lesi her uırda veya devirde pedagoji nal ettiği ilimlerle müntahap bir ih· 
nin esaslı meşgaleleri sıraaına gir- tinı deni, yalı~t. fen veya san'at 
miştir. zümrelerinden bın. 

Çocuk terbiyeai ve mektep tefkİ· Akademik tahsil esnasında mıı:'l-
latınm ıeniı adnnlarla tekiımül ve lim namzedi Yena ilkm~tepl':"'n
inkişaf ettiği bu asırda muallim mek den birinde .üç semestr mu~~~tince 
teplerini de yeni bir kisve ile 1ıar, 1. dörder saatlık mektep pratıgı yap· 
mızda buluyoruz. Bu dikkate pyan malda mükelleftir. Bundan. maada 
meselenin buıünkü Almanya' da ar- mektep yardımcm olarak .~·~. mual
zebnekte olduğu ıekillere umumi bir limin ida~eıi altında, D.~~~un.':'n 
nazar atfetmek faideden hali değil· tatil oldugu esnada ve uçuncıı, dor
di ,. düncü semestrlerden sonra 6 - 12 

. Alman ittih dıru tetkil eden on hafta kadar bir mektebin bütün fa
••kiz hükumette a muallim yetittirme aliyetlerine .. İ§tirak~ mecbur~.ur. 
teşkiliıtıru üç gurupta toplamak müm Pedagoıik tatbikat ve mumarese 
kündür ler Y ena Darülfünununa merbut ve 

1 ~Fazla bir yenilik arzebneyen üniversite dotıe~tleri ta~:H·~~an ida 
eski semi_,.jar- re olunan ( amelı pedagoıı muessese-

2 - Darülfiinuna veya yiibek si) nde yapılır. imtihandan sonra 
mekteplerden birine merbut pedago bir. illanel~tep~e ameli bir hazırlık ve 
ji enstitüleri; staı senesı gelır. Bunda da muvaffak 

3 - Pedagoji akademileri veya olanlar "devlet memuru,, ııfatmı ka 
yeni muallim mektepleri. zanabilirler. 

Tetkikatımızı bilha&1a üçüncü ıu Üçüncü gurup: 
rup üzerinde biraz tamik edeceğiz. Baden. h~~tinin ~rta tah~i~ 
Ancak ilk ikisi hakkında da ufak fi- ve mezumyet ımtibanı takip eden ıki 
kir vermeden geçmek illemİyoruz. senelik mual~ mek~epleri ~-

Birinci gurup : Bavyera ve Vür- Bunlardan bırı Heıd~lberg _ıedir. 
lemberg'teki semiruırlar. Prot;eatanlık ~~!arma gore talım v~ 

Bu hükümetler dahilinde mııallim terbıye usullerı ıle 11\"fgul olur. Mu 
olabilmek için fU tahsil devrelerini c .. eseye yalnız protestan talebe ka-
geçirmek '8f'llır: ilk tahsoil 7~ se bul olunur. . . . 
ne muallim mektebi 6 sene. Mual- Freiburg şehrindeki katolıktir. 
li.,; namzedi beşinci ve altıncı sınıfla Karlsrube'deki muallim mek~ ise 
rın sonunda birer imtihana tabidir. simultan vasfım ta~ır: Bu .. ~uess-:_s.e 
Ancak bunlarda muvaffak olanlar ta de dini esaslar vazıyete hakim degil 
mamiyle muallim sıfatını almış ol- dir: her me_zh~ ~ne kapıları a
mazlar. Mektepten sonra bir mmta- çıktor. Tednnt ıçın ucret alınmaz. 
ka basmualliminin nezareti altında Müe11eselere merbut ve uzak yer
dört s~ne çalı,ınaya, staj devresi ge !erden gelen talebenin ~kametine ve 
çirmeğe mecburdur. Maamafih bu bakılmasına mahıus daireler vardır. 
esnada kendilerine bir mikdar "üc- Tal ebe burada az para sarfeder_ek 
,.e t verilir Bu devrenin sonunda tahsil hayatını ıeçirir. Bu muallım 
tı rt~;zet arn~li ve nazari pedagojiden mekteplerinde münhasıran mesleki 
bir ' ' devlet memurluğu imtihanı malUınat verilir. 
Anstellungsprüfung geçirmekle mü Meklenburı - Şverin hükilme-
kelleftir. Muvaffak ·~lduğu takdirde tinde Darülfünuna merbut iki sene 
mesleğe esaslı bir surette kabul olu- lik bir enstitü vardır. Burada da ke
nur ve memurluk ııfatının bahşettiği zıılik münha.s~n .bir mu~~e ~ 
bütün haklardan istifade eder. olan meslekı bilgiler venlır, mesleki 

ikinci grup: tatbikat yapılır ve te~ meharet 
Anhalt hükumetinin muallim kazandırılır. Mektebe gelinceye ka

namzetleri Y ena Darülfünununda, dar on bir sene zarfında alman umu· 
Hamburg'unkiler Hamburg Darülfü mi malumata kafi görülür. 
nununda üç senelik bir talu.i1 göre- . Oldenburg hükii~?i? meı:&<e· 
ı·ck umumi ve mesleki bilgileri elde zınde Pruıya akadenulennın aynı o
Nlerler. Mezun olduktan sonra bir lan iki senelik bir muallim yetittir-
••nelik ı.,.kilat ta bunların aynıdır. me müessesesi vardır. 

Bravnşnayk (Braunscbweig), ta· Prusya'y.~ geli~ce:. . . 
ki yüksek fen mektebi ayni zaman Alman cümhunyetının en geruı 
da muallim hazırlar. Tahıil müddeti ~asım (319 791 km2) .ve. en fazla 
üç senedir. Ancak Almanya'nın ıli- nüfus.~"!' (41 456.~) ~btıvad ede~ 
<.er yüksek mekteplerinden birinde bu hukumet dahilindeki pe ago;ı 
iki sene tahıil gören talebe de üçün akademileri - teşkiliıt ve faaliyet 
cü sınıfa kabul olunabilir. Talebenin itib~yle- Alınan_Y~'nın en modern 
takibe ecbu ld ğu dersler· F'el- muallim mekteplendır. Bunlan etraf 

m r o u · tkiki di• ı b sefe, ruhiyat, milli iktısat, vatandaı lıca te ger yazı arımıza ıra· 
lık bilgisi ye pedagoji ile her hangi kıyoruz. 
bir ihtisas dersidir. (Riyaziye, tabii
ye, lisan, tarih - coğrafya, fizik-kim 
ya gibi) . 

Heısen hükumetinde üç pedaıoji 

Frankfurt (MAiN) 
Muallim: Kemal KAYA 

Vefat 

Mükalemeleri 
Yazan makine 

Filistinde kuraklık 
devreyi buldu 

son . [Başı birinci sahifede] 
ıcap ederdi. Çünkü tam iki bu
çuk ay Avrupada bulundum ve 

Beruttan 27 tarihile Adana gaze- telefonumu bu müddet zarfında 
telerine yazılıyor: Suriye - Irak tah- ıirkete teslim ettim. istenilen 
ıt:di hudut lmmiıyonu müzakeratı fazla ücreti vermemezlik edemez 
hitam bulmuş ve Irak heyeti Bağda- dim, çünkü vermeseydim telefo· 
da hareket etmiıtir. 1 numu keseceklerdi. 

30 Martta yapılacak mebuı inti- Bu fazla ücretin neden alın-
habatına nezaret etmek üzere fnlıa- dığıru tahkik ettim, size ismini 
iade komiser M.Ponsot refikası ve veremiyeceğim s irkette bu işler 
maiyetinde komiserlik erkiinmdan Üzerinde çalııa.;' bir dostum bana 
bazılan bulunduğu halde Şama git- lr:iıı;ıunuevvelde şirketin m~e; 
miıtir. sının bozulduğunu, kaydedilemı-

Vatani f1rka11 rüesa ve mütenef. yen mükalemelerden mütevellit 
fizanı Şamda Şağur mahallesinde zaran~.da a.bonelere fazla mük~ 
mebusluğa namzetliğini koyan Lut· leme • u.crelı kaydedilmek suretı
fj Elhaffar Beyi nevinde toplaruırak le telafı ettiğini öğrendim . 
uzun uzadıya göriişmiiş ve intihabat BPnİm m~ddeiumumiliğe .. m~~ 
ta son hattr hareketlerini tespit et- racaatım da ımkansızdır. Çunku 
mişlerdir. fazla. müka.1-;me ücretini tesbit 

Hükümet; intihap mahallerini yer edeb•lmek ıçı~ evvelce telefonw:' 
li poliı ve jandarmanın muhafazası la ,ıconu,~adıgımı resmen tesbıt 
altnıda bulunduracak ve bunlar san- ettırmek ıcap ederdi. 
dıklann iki yüz metre geri&inde bu- Dr. Abdullah Cevdet Beyden 
lundurulacaktır. Hama ve Domada- de 68 mükaleme ücreti fazl". ":b~ 
da ayni usul tatbik edilecektir. Mü- ~'I· !Jr. bu yanlıthğın tash~. •
dabalesiz intihabatta Vatanilerin ka çm şırkete m~acaat ~~ııtır. 
bir bir ekıeriyet kazanacaklan mu- Y_anlıtlık t~ahıh. edilm~~~gı t:"-k· 
hakkak dırde de muddeıumumılıge mura 

lır. caat er.~ektir. Doktor dün ha· 
Çekirge belasr v~ ~~.zel olduğu için Büyükadaya 

gıttıgınden kendisinden bu hu· 
susta daha fazla m:ılümat almak 
kabil olamanıııtır. 

Halepten Ziraat nezaretine gelen 
maluınatta Halebin ıimal kıamılamı 
da Çekiree yumurtalarının infiı:ar 
eylediği ve bunlaruı itlafına lıatlan
dığı bildirilmektedir. 

Çekirgelerin mühim zararlar ya
pacağından korkulmaktadır. 

Kuraklrk 

Nisanın iptidasında lrakta aç:da
cak olan büyük ziraat ve sanayi ser· 
giıinde Suriye ve Lübnanı temsil e
decek olan heyet bugün otomobil
lerle Şama ve oradan da iki Tayyare 
ile Bağdada hareket edeceklerdir. 

frakta sergi 

Filiıtinde bilbassa Ammanda de
vam eden yağmursuzluk bütün mez 
ruatın mahvolmasına sebep olmUf· 
tur. Buğday ve un fiatlan ıimdiden 
ümidin fevkinde yükselmiştir. Halk, 
büyük bir kıtlık olacağından son de 
re endİfe icerisindedir. Her tarafta 
yağmur duasına çıkılmakta cami ve 
kiliselerde cenabı haktan münacat
ta bulunulmaktadır, 

Geçen cuma günü Ammanda bü
tün dükkinlar kapanmış, batta Şar
ki Erden hükumet kralı Emir Ab
dullah, Baıvekil ve Nazırlar olduğu 
halde bütiin halk Resülayn denilen 
mahalle giderek cuma namazını ora
da kılarak cenabı haktan yağmur 
yaidnmaaı için münacatta bulun
muılardır. 

Ayni ~nde mescidi Akasda Or
todoks ve Protestan kiliselerinde. 
Havralarda da namazlar kılınmıştır. 

Bütün bunlara rağmen tek bir 
damla yağmur düımerniıtir. 

l ngiliz polisleri 

Filistindeki Yahudi hükumeti hiz
metinde bulunan bazı 1 no:iliz polis 
erkiıru mukavelenameelrini tecdit
ten sarfı nazar ederek lngiltereye 
dönmüşlerdr. 

Trablustaki isyan 
bastırılmış .•• 

Kahireden 25 tarihile yazılıyor: 
Tarabliıı ıı;arptaki lta!yan askeri ku 
mandam şu resmi tebliği neşretmek 
tedir: e 

Dr. Fahrettin Kerim Beye ge
lince; mumaileyh kendisinden 
alınan fazla mükiıleme ücretinin 
yeni olmadığını iki üç senelik 
bir mesele oldu~nu söylemiştir. 

Telefon şirketinin abonelerin 
den konuımadıklan halde fazla 
m~kal-:me ücreti alıp almadı~ı 
muddeıumumiliğin yaptığı tahkı
kat neticesinde meydana çıkacak 
tır. 

mem~ğe. başlamı,!ardır. Maa?E n•- 1 
zaretı bir tebliğ neıreden.-k hır haf. 
ta müddet zarfında de•slere devam 
ebneyen talebelerin tart edilecekle
rini bildinnesi üzerine talebelerden 
bir kısmı derslere devam etıneğe baş 
laınışlardır. Mesele mehusan ve a .. 
yan mecliıine intikal ede,.ek bir çok 
iıtizahlan mucip olmuştur. 

Mali sene 

. ~ali aene batlan,.ıcı olan mayıs 
ıptıdasından 1932 ıenesi tubat ayı 
sonuna kadar Mısır hükümetinin on 
aylık varidatı r.eçen •ene bu müd
dete tekabül eden mıktarclan bir mil 
yon 18~ bin li._ oıoksanite 31 mil
yon 383 bin lira ve mesarifatı da 2 
milyon 561 bin lira nokaanile 29 
milyon 601 hin lira olmu,tur. 

Atılan bomba 

Bir kaç ay evvel atılan bombalara 
ait davanın cinayet mahkemesinde 
görülmeğe başlandığı günün akşa
mı, Başvekil lsmail Sıtlu patanın ıe 
firler ıerefine verdiği ziyafet esna· 
smda saray civannda patlayan bom
badan nüfu•ça biç bir zayiat olma
ırutbr. Bundan. evvel atılmıı olan 
bombaların failı olarak bu günlerde 
cinayet mahkemesinde muhakeme e
dilenlerden bafka bir takım kara el
lerin mevcut olduğu anl"!ılmalrta
dır. 

Moırda, ziraat nazaretinin neşret
tiği rP-Amİ iıtatiıtika nazaran mev
sim bidayetinden tubat ayı sonuna 
kadar çırçırlana.n ııamuk mıkdarı 
5,467,847 kantara baliğ olmuıtur. 

enstitüsü vardır: Burılardan biri Gi- Trabzon rüsumat muhasebeci~i
euen Darülfünununa, ikisi de (yani .inden mütekait merhum Bahaeddın 
Darmıtat ve Mainz'dakiler) Damı· ~eyin refik.ası ve Şükilfe ı~yat fa": 
ştadt yükıek fen mektebine merbut- rik.ası müessisi Ekrem Beyın valclesı 
turlar. Muallim namzetlerine lüzum Seniye Hanan dün alqam vefat. et
lu nazari malümatın bir kısmı bu .,tir Cenazesi bugün saat on bırde Tarablus earteki ve bilhassa Ber
yüksek mekteplerde, bir kısmı da ve T~şka~pta Deveboynu çeşmesi so- kadaki kıyam harekatı lemamile bu 
bilhassa mesleğe lüzumlu nazari bil- kağmdaki bılnelerinden kaldırılacak, bnlnıq ve her tarafta ıükUn iide e
giler enstitülerde verilir. Ameli ye- Topkapıdaki aile makberesine defne dilmittir. Berkada 1931 senesi ım.r-
tiştinne iti münhasıran enstitülere bndan 1932 senesi martmm 24 ün-

Lübnan reiıicüm
hur luğu 

Beruttan yazıhyor: Berutta Meh
met Fahuri efendinin riyaıetinde top 
!anan bir Müslüman kongresinde 
son falıriri nüfuılarla teeyyüt eden 
Müslüman ekseriyeti dolayisiyle 
Lübnan Rei•icümhurunnu Müolü· 
manlardan intihap edilmesi baldun-

terkedilmiıtir. • dilecektir. cü monüne kadar 56 bü'yu''k •---Allah rahmet eyliye •- ,..,_ 
Mektebe girmek için bir ortamek harekatı ve 226 küçük mündemeler 

lepten mezun olmak yani evvelce on • olmuıtur. Bu muharebelerde ltaly-
bir sene okumak ve mezuniyet imti· Siı düdüklerı yanlarm :oayiatı 3 zabit maktul ve 
hanı diyebilecefimiz (Reifeprüfung) K kul 6 zabit mecruh Ye 135 asker mak-
yapmq olmak farttır. Bunlarda tab Tahlisiye idaresince rba~ e tul, 264 nefer mıecruh n 30 tüEenk 
sil müddeti dört ıemeatnlir. Darülfü ıi Ahırkapı ve F eqe çeye zayi olmuttur. 
nunun ı'lk ye son bahar tatilleri esna kon' ulacak ıiı düdükleri bu haf ilerd · 1 k · As en ıae 1632 maktul 522 e-
sında -hususi kuralar vasıtasiyle- ta içinde ıehriınize ge ece tır. ıir, 1250 tüfenk, 917 hayvan 6640 
muallim namzetlerinin ileride vere- ı N' sa nihayetine kadar ıiı dü· deve, 84 rnevaıı bırakmıtlardır. 
celderi derslere ait umumi bilgileri d"~kl n • rlerine konınut ola· Bundan bafka aaayı"tin iadesin. 
(ihtiıaı malUnıatı) takviye ve ikmal u en ye 

kt den sonr ayapılan talıarriyatta ken-
edilir. ca ır. dil · den · • ı enn ığtinam o unan S ta, 3 

Saksonya'da muallim namzetleri 
mesleğe lizım ilmi ınüktesebatı Lcip d•l k metralyöz, 307502 adet fitcnk, 99SS 
zig Dariilfiinununda veya Dresden fade e 1 en evra tüfenk istirdat edilmiı ve Cebel kıs-
yüluek fen mektebinde alırlar. Ame Müzeler müdiriyeti bili gümrük- mma iltica eden 646 ası tenkil edi-
li pedagoji dersleri ise bu yüksek te duran tarihi evrakm burün çıka· lerek ıilihlanndan tecrit edilmiş. 

da bir karar Yermİf "" bu kararını 
iıli komiserliğe arıetmek üzre üç ki
ıiden mürekkep bir heet seçilrniıtir. 

"Elahrar'' gazetesinin yazdığına 
ı:öre, Ali komiıer M. Ponso Şam .,,e 
havalis iikmal intihabatı apılarak Su 
riye meclisi Ye yeni bükümet te,ek
kül ettikten ve Lübnan Cümhur ri
yaseti intihabatmı da yaptırdıktan 
ıon Hariciye neuretile temas ebnek 
üzre haziran ayı zarfında Fransaya 
azimet edecektir. 

1 Dünkü 
Spor günü 

. ~-·~ .... ~- - ..... ,. .. 

!Dilsiz ve sağırlar 
Dün toplandılar 

(Başı Birinci sahifede) [ Başr birinci :sahifede j 
Oyuna Hakem Nuri Beyin idaresin- da dilsizlerin giydirilmesi için 
de saat 15,30 da ber iki takımda Himayeietfal cemiyeti nezdin-
taınkadrolnriyle sahaya çıktılar. Sa- d 1 
haya dkan l•tanbulspor çok beye- e yapı an teşebbüsün reddedil 
cani, buluniyorlardı. Oyuna lstan- miş olmasına beyanı teessür e. 
bulspor hucumu ile başladı, daha ilk diliyor, inhisarlara dilsizlerin 
dakikalarda her iki tak•mda maçı ka kabulü için İnhisarlar vekili Ra 
zanmak için çok gayretle oyniyor- na Beye bir heyet gönderilme. 
!ardı. Oyun ~inci dakikasından 1 s · k 
tanbulspor sağdan İnki<af eden bir sıne arar verildiği azaya bildi 
hucumda sol instayit Seliıbattin riliyordu. Bundan başka Anado 
yerinde bir ~petiyle sayiya çevir- ludaki dilsizlerin ihtiyacı dütü 
di. Bu ıı;oldan sonra Beykozlular a- nülüyor, onların mahkemelerde 
çılmağa ve hasımların aıkışbnnağa devlet dairelerinde olan işleri
başladılar. Oyun her iki tarafın mii- nin teshili, bila ücret tercüman 
teyayin oyunlariyle geçirken birinci 
devre 1-0 l.tanbulsponın galibesile Irk yapılması için fİmendifer 
bitınittir. ikinci devreye baflandığı ve vapurlarla bedava seyahat te 
zaman her iki tarafında •Üratd ma- mini için Devlet denıiryollarma 
çı koyamak için çalıştıkların halde ve Seyrisefain idaresine müra
lıtanbulsporun genç forvet hattı has caat edilecegvı,• Hususi bir dilsiz 
mını eyice yormağa vf" bir haki~ 
miyet tesis etmeğe batlamışlardır. mektebi küşadı için Millet Mec 

Tamamile bir tazyik çenberi !isine müracaat olunacağı anla
altında oynıy:ın Beykozlular bu tdıyordu. Bu arada mektebin 
81kıımadan a ncak korner cezalari faydalarından bahsediliyor, ki
le defedebilmişlerdir. lotanbulspo tibi umumi Süleyman Sırrı Be
run bu tazyiki aıra•mda Saliıhatti 
nn kuvvetli bir şütünü Beykoz ka- yin maarifte yeni harflerden İm 
lecisi güçlükle kurtarabildi. lıtan tihan verdiği, iki ayda 12 tale· 
bulıporun devam eden hücumlan be yetiftinliği anlatılıyor ve da 
arasmda Sabih ikinci golü ve bir ha 23 talebenin müracaat ettiği 
kaç dakika ıonra da Semih pena! ifade edilerek mektep tesisine 
tıdan üçüncü rolü yaptı. Artık ıra 1 
libiyeti taınamile temin eden latan üzumu kat'i olduğundan ısrar 
bulsporlular daha fazla açılarak olunuyOTdu. Rapor okunup bit 
hücumlannı sıklaıtırmağa ve ta:< tikten sonra yeni bir ruzname 
yk çemberni büyütmeğe baıladı- kabulü teklif edilmit, maddeler 
!ar, bu anlarda sağinsayl Seliı- ku k o nara , gene sessiz münaka 
hattin büyük bir gayretle getirdi 1 d 
ği topu Beykoz kale•ine kalecinin şa ar an sonra kabul edilıniş ve 
konıldanmasına vakit bırakma- yeni heyeti idare intihabına ge 
dan günün en güzel golünü dör- çilıniştir. Yeni heyeti idarede 
düncü defa Beykoz kalesine sok· reisliğe Süleyman Sırrı, umu. 
tu. Oyun artık tam br hiıkimiyet· • k' · l' M d ed 
le devam ederken 4 • O lıtanbul· ını atıp ığe e eni, vezn ar. 
sporun galibiyetile bitti. lığa Fraçi, muhasipliğe ibra. 

Nihayet son oyun olarak Gala- him , idare müdürlüğüne de Ah 
~.nray ile Şiıli takmlan bir entre met Beyler seçilmişlerdir. İntİ· 
noman yaptı ve S • O Galatasaray haptan sonra bu sessiz kongre 
hlar kazandılar. I ' h b l . . . 

Bugün sarı kırmızılılar nisbeten n~ ayet u mu~, aza bırbırlen-
iyi oynamışlardır. nın kollarına gırerek gene ses

Güreş milli takımının 
seçmeleri 

Güreş milli takım seçme müsaba· 
kaları dün Beşiktaı klübiinde pek 
çok meraklıların huzurunda yapıl
nu,br. Müsabakaya Vefa-Kumkapı
dan 10, Haliçten 4, Anadoludan 2, 
Kuleliden 3 güreıçi i,tirak ebniştir. 
Netice berveçhi atidi., 

siz sessiz konu~arak salonu ter 
ketmişlerdir. 
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Nisan 
Balığı 

inkişaf .. 

Sıvas büyük bir 
umran 

faaliyetine sahne oluyoı 
SiNOP: Hele şükür hava biraz 

a~ar ~ibi oldu. Daha akıamdan 
mısafır olduğum eve telefonlarla 
~~n ~~karya vıtpurunun gelece· 
gını muıdelediler. Zaten ben han
gi istikamete olursa olsun bir va
pur gelirse atlıyacaktım . Ne ise o 
cec~yi ~v!"erek aabah eyledim. 
Den~z sük~et ~eabeylemİ§ ve her 
kes ukele uzerıne yığılmıftı. Ar
kadaılann lütufkar tef yilerile fİr
ket motörüne kendimi attım ve Sa 
bryanın aıcak kamaralarına yer
leıtim. Gece sabaha kadar rahat 
ça bir seyahatten sonra tekrar 
Samsuna çıktım. 

Sivas' a dair 

Samsunda tanıdığım bir dokto
ra tesadüf eyledim. Bu kıt kıya
mette Sivaa'tan glediğini söyledi. 
Gazetecilik merakile oraların ah
valinden sordum. Mumaileyhin ba 
na anlat~ğma göre Sivaa'ta hay
ı. _terakluyat busule gelmiJ, vali 
Suleyman Sami Beyin aağlam ka
rakteri orada semereler vermeğe 
baı.lamış.br. Sekiz aydanberi be· 
lediye rıyaaetin-o getirilmit olan 
darülfünun mezunlanndan Hik
met Bey Yiliıyet belediyesini timdi 
ye kadar görülmemit bir İntiza. 
ma sokmuttur. Sivas'taki hamam 
k_unıalarma ezeldenberi muıluk ye. 
rıne ~uf çaput tıkamak adeti varken 
"'."ledı:ıı_:e larafmdan bu iğrenç ve gay 
rı ııbhı tıkaç usulü kaldırılarak mus 
luklar takdırıimı, ve hamam'-- .. 

~- ba ıarın ıçı 
ve wf~ dana ettirilerek rüzel ve 
medenı manzaralar veriJmiştir. Fı 
nnlarda. ~~ur teknelerinin Üzerine 
sakız gıbi Amcnkan örtüler konul 
maaı, umum müıtabd.imlere beyaz 
t~ye ve gömlekler giydirilmesi de 
şımdıye kadar Sivas'ta görulmPmİf 
olan bir lıiidisc olmuştur! 

Belediye dairesi klll"fısında Talat 
Bey namında ehli meraktan bir zat 
tarafından yaptırılan cesim otelin ge 
r~k nezafet ve eerekse ser,·i.ı cibe
tı?den lstanbul'un bir çok otellerine 
faık oldu~u ve Sivaı balkmın İçtiği 
gayet nef11 Kepenek suyu için, depo 
lar yapıldığını ve yakında demir bo. 
rularla şehre tevzii mukarrer bulun 
?~iu ve timdiye kadar karanlıklar 
ıçı.nde kalmıt olan Sivasın pek yakın 
da elektn:W nu~larına kavu§acağını 
da kemalı fabr ıle not eyledim. 

Çarşanba'ya dair Filiz sildette: birinci, Hikmet (A· 
nadolu); ikinci, Süreyya (Kuleli); 
3 cü Rıza (Vefa-Kumkapı): 

En h..fi( sikletıe: 1 ci, Şeref (Ha
liç); 2 ci Yaşar (Vefa - ıt K.\; 
3 cü Tarik (Kuleli) 

Hafif siklette: 1 ci, lsmail (Ve
fa); 2 ci Bedri (Vefa • K.K.); 3cü 
Veli (VefaK.K.) 

(Başı Birinci sahifede) 
biribirini aldatması öteden beri 
adet olmakla beraber, bizde bu 
nun ekseriyetle ıuüstimal edildi
ğini ve çirkin ve zararlı tekiller 
de tatbik olunduğunu görerek Not defterimi kanıtınrken gÖ· 
gerek dünkü nüshamızda ve ge- züme iliıen bir kaç ntın buraya 
rekae ceçen senelerin nisanla- dereeylemekten kendimi alamadım: 
rında karilerimizi teyakkuza da Enoelce !'-vak nahiyesi takım ku 
vet etmiş ve her hangi bir yalan mandanı ıken O«"adaki İcra.."ltı hesebi
haber vermekten içtinap cylemİf le mül~iğe terfian Çarıanba jan 
tik. ~ böluk kumandanlığına gôndo. 

Buna rağmen, dün aktam Ae rilmİJ olan birinci miiLizım sarı Meh 
ro knlübiin damgalı bir zarfile ~ Efendi namındaki değerli bir :ıa 
matbaamıza gönderilen bir vara· bi~e~akıbın, dinledimÇarıambac!,, 
ka ile, tayyareci Vecihi ve Fuat d:ırulı bır asayıııizlik yüzünden balh 
Beylerin dün sabah saat 10 da bızar olmuş ve kazada huzur ve ra. 
Y etilköyden uçarak saat 11 de ~t kalınamıt . ~k"'1 _bu kahr- za. 
Hürriyeti ebediyye tepesinde ken bit bunların onunu almıt ve onun 
dilerini SOO metreden a,ağı at· zamanında im>;• dahilinde "çıt,, olma 
mak auretile paraşüt tecrübeleri 1 mı,tır! M~maıleyh umran cihetin.e
yapacakları bildirilmiı.Ve oteden be 1 de ehe~ıye~ vererek fİmdiki ian
ri bu gibi cemiyet ve müeueselerin ! d~ daıresile bab~sini yapnuı ve 
bu yoldaki tebliğlerine itimat ebnelc 1 ° .. ':'vara .. fere! venruıtir. Şimdi işit 
liizım geldiğini düşünen"Milliyet•Du. ligıme ıı:ore bu aslan zabitimiz Iğdır 
haberi de menıeine nazaran cid ıe'?'~r.iandanna alayında prk müd 
dl olması icap ettiği müliıhazasi detinı ıkmal eylemelcte iaıit-

Yarım orta siklette: 1 ci, Saim 
(Vefa- • K.K.); 2 ci Yuıuf Arslan 
(Haliç); 3 cü Nuri (Kuleli), 

Orta silJette: 1 ci, Beşir (Haliç): 
2 ci Osman ( V efa-K.K.) 

Yarı ağır siklette: 1 ci, Faik (Ha
liç) rakibi olmadığından hükmen ga 
lip sayıldı. 

Neticede 14 puanla Vefa · Kum
kapı birinci, 11 puanla Haliç ikinci, 
4 puanla Kuleli üçüncü, 3 puanl:ı. A.. 
nadolu dördüncü gelmiıtir. 

Nisanın 15 inde ayni ıeçmel.,.. 
Vefa-Kumkapı klübiinde yapılaçı<k
tır. 

Boks maç/an 
Dün Tepeba,ı tiyatrosunda 

Cemal pehlivan • Franki maçı CÜ 
ya yapıldı ve Frankinin kolu çık· 
maıı dolayııile abandoner ettiğin 
den Cemal pehliYan (alip geldi. 
Bu maçın tafailabnı ve fikirlerimi 
z.i yarm spor sütunumuzda yaza-
cağız. 

Voleybol maçlarr 

Dün mmtakanın voleybol maç
larına Galatasaray lokalnde de
vam edldi. Teknik neticeleri ıun
lanlır. 

Betiklaf - Kaaımpaşa 
(IS • 4) 

c ıs.1 > 

Fenerbahçe • K. Vefa (15 - 13) 
cıs . 9) 

Olimpiyat şampiyonası 

le dünkü düıhaaına den:etmiı· 
tir. Sinopta balo 

Tam bir büanü niyetle verdioj. Samsu d b' kalcl o • n a ır gece ıktan •on 
miz bu habere itimat ederek dün ra Sınoba avdt't .. ttim. Herkes balo 
sabah erkenden paratÜI tecrü. ya hazırlanıyordu. Himayeietfal ce
belerinde bulunmak isteyen bir miyeti biikümet dairesinin geni, ... 
çok kimseler Y eıilköy ve Hürri- !onlarında balo tertibatını alımttı. 
yetebediyye tepesine gitmişler Te ~ da !!'Önderilmıi olan davetaam• 
ancak orada , tıpkı bizim ıibi, uzen nl • 
çirkin tekilde suiistimal edil- ne yorru uguma bakınıyarak 
bir pnvason davril kar•ısmda kal- oraya gittim. Sert bir rüzgiır ooguk 

' bir bava İnsanda nefes atmak '-•·•. 
dıldanru ıörmütlerdir. ......., 

A kul" 'b' 'd Dllll selbediyordu. Defne dall-1le ve 
ero up gı ı cı diyet bu, Tiirk baynıklarile süalenmit bir ... 

dutlan haricinde hiç bir mnk.i londa cubandın -·'gm ab·-.. • • ..: 
ve rolü olmama11 icap eden bir h _... """'-• 
müessesenin rönd.-diği bir habe erkesin danı merakmı tahrik edi 
!'i, bümii niyet ve samimi,,..tle yodru. Sabahlara kadar güzide bir 
mıınarak neıretmek ıuretile ba- halk o salonlarda danseyleıniş Vali 
zı karilerimizin rahatsız olmala· Beyle sabık tube reisi mütekait bin 
n~. h~ç _iı,temiyerek meydan ver batılardan Hilmi Beyin karıılıklı oy 
dığunız ıçm muhterem oku-eu. nadıklan zeybek oyunları çok alkıt· 
1 d • - lanmıştır. Odalardan birinde ibzıu 
arımız a~. özür. dilerken kulüp 1 büfeci 
namının böyle hır hafifliğe kant o unan - e müteneni me,rubaı 

mekteplere merbut pedagoji enstitü n'-··ına gayret etmek. tedir. Evr. ak. !erdir." UllAO d b Bu ziyaret esnasında Suriye inti- o·· l"kad 
!erinde verilir. Bu müesseıelerde öğ Sultanahmetteki aqıvler en ırıne Mmr •azetelerinden bazil•-' I•-•- ·ı· un a a ar gazeteye gelen o - • uu babalı ve yeni teşki at hakkında ne- b t ı f 

tmlmıı olma.undan dolayı da ale ve mekülat bulundurulmuş, mebzul 
nen leeıaüflerimizi beyan ede- ınırette konfet Ye serpantin serpil. 
riz. mit, kotyonlıu; tevzi olunmuı ve i>u 

suretle balo bır nezahet içinde hita· 
me errniıtir. renilen umumi bilgiler, mesleki bü- nakledilecektir. yan kumandanının iıbu resmi tebli- ı· • ·-·-·'-"' r e gra a nazaran Borsada mek [ J ~-~-- ··-·· • bir kı v zarete malUmatı az1me v~ur. t 1 d RADv:o tün meselelerle rabmu ... r ~........,. Evraktan mübım . smbakkınm daa ğini pek mübalegalı bulmakta ve Ayni zamanda Suriye ve Lübnan ile ep er arasın a olmpiyat !iki ka- .1 ı 

--enstitüler tarafından tanzım ve tikaıa ntddıgr ~ivayetı . . •n . mücahitlerin hiç bir vakıt mağlup ol yapılacak muahed ler hakkında en bul edilmittir. 
idare edilen-- sekiz sınıflı enstitü müze müdürü Azız .. Bey ?"'."'1tır kı: mıyacaklannı v<' cihatlarma ölü11- son ı~limatı alacaklardır. 
ilkmekteplerinde tatbikat ._.ııa~ına •· .- ~vrak henh uz ·t'::'kik ~j eeye kadar devam edeceklerini ve Bu vaziyete göre Suriye meclisi 1 · Bugünkü Procrram Dün 523 İngiliz 
g..,.irilir. Muallim namzetlerı mup- medL Bır beeyt uzun c ı 1 b 1 bu . 1 . d . . . k T . . 1 . . erın iskanı. &" h \d" 
hi"t, mektep yardımcısı ve beraber dikten sonra Vatikana satılmış olup ut~ ard• .. d .. ~er~."? h'G bır kuv- muahedeyı anca eşnnıevve ıçtı- 3 - Aıiretlerdeki silahların top- seyya ge 1 

k 
1 

o!madıg·ı anlatılacaktır. v
1

e ın o uremıyecegıru yazmaktadır mamda müzakereye başlıyacak, Lüb lanmaaı. ISTANBUL 1200 metre (6 ki-
çalı~ıcı sıfattan ile bu ilkme tep ?r: ar nan muahedesi biraz daha giç kala- lovat) - 18 • 19 gramofon 19,S - l ·1· b 
de çalıftırılırlar. Nümune. dersi~• · taktır. Cenup hududumuzda 20,0S Dariilbedayi heyeti 20,s ten ngı ız andıralı Otranto va 
enstitü dotsentleri (ınuallım muavı: Şark vilayetlerinde Talebe grevi 21 e kadar Selim Sım Bey konfe puru ile dün sabah fehrimize 
ni) bizzat verirler ve talebe ke. n.dı B,,.Odatta bir kongre Geçen 24 martta hudutta to-1

-- ransı 21 - 22 Darüttalim heyeti 523 l ·ı· h im 
il f k·ı~ Kah' da "if·· deb' ı f -o T" k F ,.... ngı ız seyya ı ge i•tir. şahsi tecrübe ve mÜmareselerl e maari teş J atı 1re ru unun e 1ya B• nan ur Ve raDSIZ murahhaslan 1 22 • 22,30 orkestra h <>Ve li • T burıları tamik ederler. Maamafih kültesi reisi Taha Hüseyin B. ıere- 16 nisan 932 taribind eBağdatta arasında cereyan eden müzakerat ne İçlerinde engin ve maruf kimse 

namzetler diğer ilkmekteplerde de Altı ay evvel Şark Vilayetleri fine verien bir çay ziyafetinde ede- Suriye. Irak, Türkiye ve lran murah tcelenmıtr. 1 ler bulunan seyyahlar dün öğle 
ders verebilirler. Mesleğe lazım olan Maarif teşkilatı ile o bavalideki mek biyat kısmına müdavim talebe ha- hasarının ittirakie bir kongre a.kte- Bu müzakerelerde Surye hududu D O k t O r ilıni müktesebat meyanında ahlılki, tepleri teftiıe memur edilen Maarif 1 nımlann da bulunması ve çekilecek dilecektir. üzernde bulunan n Türkyeye kaçalı: R k} 11 yemeklerini kısmen T okatliyan 
mantıki ye estetik terbiye kaideleri. Vekiıleti Umumi Müfettişlerinden fotoğrafların gazetelere basılmasına Bu kongrede •tadaki maddeler mal sevkeden 120 kşnn huduttan u- USÇU U Hakkı ve kısmen Perapalas otellerin-
terbiyenin istinat ettiği ilimler (ant- Harunürreşit B. tehrimize avdet et- dair Taha Hüseyin Bey tarafından müzakere ve bir karara başta-cak- zaklattırılmaıma, her iki tarafta ha- Beyoğlu, lstikLll caddesi Bü. de yemişler ve otomobillerle 
ropoloji, nıbiyat, içtimaiyat ve ihti- mittir. Maarif Vekaleti Şark Vila- vukubulan teklif mümaileyhin neza- tır. lunan bazı mücrimlerin mütekabilen 

1 

h 
bari "empirique,, pedagoji), terbiy~ vetlerinde maarif teşkilatma Ye ilk- rete nakline sebep olmuş ve darül- 1 - Hudutlarda sükun ve asayi- iadesine karar verilmitti yük Parmak kapu, Afrika hanı- grup grup şe rin !ayanı tematı 
tarihi umumi tedris ve pedagoıı ;,.ekteplere fevkaliıde ehemmiyet fünun emini bunu darülfünun istik- şi temin için ali~dar devletler ara- Pek yakında Adanaru,: toplanacak na bititik Apartıman No. 21__ yerlerini, caınileri ve müzelerı 
derd:r; ile ihtiyari bir ihtisas dersi veı:mediler •. O _havalid~ ilkmektep- laline bir darbe olduğundan bahisle , sında bir muhtelıt hudut zabıtası te olan daimi hudut komisyonunda ha- : gezmitlerdir. Seyyahlar bugün 
vardır. Bunlar takrir ( Vorlesung ) fenne adedı ınınden ırune artmakta- istifa temit~· Bunun üzerine taıe- j sisi. .. • . • . zı mühim mesailin ııörüılileeeiini ı Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. ayni vapurla limanımızdan mu 
Ve tmırinlerle temin olu!lur. Tedri- 1 dır heler vev ılan ederek derılere ırir- 2 - Mucavır hudutlardakı a"ret- ı "Elbelağ" vazmaktadı •••••••••••••••J farakat edeceklerdi 
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Bu sene haşerattan ve 
kurtulmak için şimdiden 

bilhassa tahta kurularından 

bütün haşeratın yuvalarını FAYDA ile tahrip ediniz. 
M 1 Z AH 1 •I 

==~-=UJ 
(~> 

- Ben daireye ıelmemek için temaruz «liyorsun unnetmı'ştim. 

Şimdi ı6rd1Jızı ki hakkaten but• imi§İniz, memnnn oJdum. 

Piyano 
AU Bey pek endifell aöriinü

ıordu. Kahvede Veli Beye teaa
düf etti: 

- Yahu, nerelerdeebı haznıt 1 
Pek kederli ııöriiııüyoraun. itler 
fili.n yolunda mı silmiyor yokea 7 

Ali Bey kızardı ve müteeeeir 
bir taYUl'la dedi kiı 

- Efendim, mal\lm ya buhran! 

Beyaz güller 
Hikmet Bey aenç bir kızla mu 

ataka ediyordu. Bir gün kızın 
yıl dönümü mii.naaebetile kendiıi 
De bir teY hediye etmek istedi ve 
ıenç kızdan ne botuna gideceği-
ni tordu. Genç kızı 1 

- Bir demet beyaz ııüll dedi. 
Yalnız beni kaç yaımda tahmin 
ediyoraan demete o kadar beyaz 
ııül koydur. Bakalım, beni kaç 
Yatında buluyoreun. 

BREKFAST 
B1SK01Tt 

YERLİ MALI 
A T L A S fabrikasının 

A vrupadan gelenlerin fevkindedir. 
Bir tecrübe kafidir. 

Şekercilerde ve Bakkaliye 
mağazalarında bulunur. 

Depoeu: letanbul Aamalh Cambaz bam 
caddeai No. (20). Tdefon: 2,1096. 

FABRiKASI 

~ Ye dif ağnlanna, aWın aaabiyeye, rOlllBtİZma 
lonklddara Te GRi PE kart• 

NEOKALMiNA 
nafi bir devadır. 

HANIMEFENDiLERE MÜJDE ! 
l(adınlann huauıi tedavilerini aon derecede alikadar edecek ve btt 
kutu içerisindeki matbu ilİlna müracaatları ehemmiyetle tavaiye olaıınr. 

Her eczanede aabbr, 

Zafiyeı.i um!.ımıye, İşlenaııızu.ı: ve kuvvetsızıık 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 

Milliyet Matbaası 
Ber Nevi 

MecinuE Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLiR 

Defteri kebir. Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

A©lır~~: ANKARA 

Milliyet Kitap 
C©ı©l©le~ü 

Kısmı 
· Telefon, 24311 o .. 24~11 ~ .. 2431 a 

Kanınla ben evdeki piyanoyu 
aatmafa karar Termittik. Gazete 
ye bir ili.n koyduk. Erteei gün 
tık bir delikanlı eve aehnif .. Ben 
evde yoktum. Kanın kendiaini aa 
lona almq, piyanoyu ııöatenniı. 

Hikmet Bey derhal ıareoniye 
rini aü.alenıek için her zaman çİ· 
çek aatm aldığı mağazaya aitti 1 

ve yirmi bir tane iri beyaz gill
den bir demet yapılarak filin ad ı 
reae gönderilmesini aöyledi. De
metin içine konmak Üzere bir de 
kartvizitini bıraktı. 

HULASASI ,.._ 

_____ JZEYTİN 
1 Kiralık sahilhane 

- iyi ya .. Piyanoyu almq mı? 
- Ha,..., kanını aötürmüt, pi 

yanoyu bırak:mq. 

INTIKAJI 

- Kıındn,.cı - Şu ı.leloDCU 

Jusdan iat/kam aldım. 37 numan 

vereceğimııt, undiaine JI .oumva 

verdim. 

- Bu saat gene dunnu§. Temiz- ' 

etmeli. 

- Temizletme~ lüzum yok INı

l>a ! Ben onu sabahleyin yıkadım. 

DOSTLAR ARASINDA: 

- iyi adam ama, çok mahduıt .... 

- Nasıl mahdut birader? Bu da-

Jalığma hudut yok. 

Tanıımak 

iki arkada§ konuıuyorlardı: 
- lclili tanıyor muıun? 

- iki üç defa randevüye gel-
ınifti amma, henÜz aelamlatacak 
kadar tanı,mıyoruz. 

.~~----

Hikmet Bey çıkbktan eonra 
mağaza aalıibi adamına dedi ki: 

- Hikmet Bey bizim eeki müı 
teridir. Besbelli bu buketi bir 
aenç kıza ııönderiyor. Yirmi bir 
gÜI azdır. Sen demete otuz tane 
ııül koy! 

Sinema· Tiyatro 

Darülbedayi aon temsilleri 

Umumi arzu ht.ınbul 8drdlgnl 

üzerine ~thirTıyatrosu 

111111111111111 Bugün akıam 

aaat 2ı,30 da 

Saatçı 1...1 

komedi 11111111 
3 perde -ECONOMOU OPERET HEYEn 

Framız Tiyatroeunda 
Bqün aaat 17 de -ti- CAM

PANELLE. Akf&m aaat 21,30 ta 
LES VAGABONDS. Pelı yalonda 
GIGOLETTE. 

Falih Rıfkı Beyin 
eıerleri 

1 - Denizaşırı 

Cenubi Amerikayı anlatan ye
i<"'C türkçe kitap: Yeni yazı ile 
':ıasrlmıf kitaplaruı en nefisi 
Papyeku§C üzerine tabedibniş 

:nüteaddit resimler. 

-..---
2- Faşist Roma 
Kemaliıt Tiran 

ve 

Kaybolmuş 
Makedonya 
Faıiet İtalyadan, inkıllpçı Ar 

ıavutluktan ve bizden sonraki 
\fakedonyadan bahseden yegar.e 
.ürkçe kitap. 

-..--
3 - Yeni Ruıya 
Rus inkılabmdan, bolşevikle

rin terbiye ve telkin metotların. 
lan, Rus inkılabının bugünkü 
ıaziyetinden bahseden yeğane 

.ürkçe kitap. 
-o-

Bu eeerlerin hem ııan'at, hem 
fikir kıymetleri vardrr. Yeni ya
ıı ile berkesin hem kzzet, hem 
istifade ile okuyacağı en iyi ki· 
.aplar bunlardır. 

-o-

He.psi Muallim Halit kiltüpha· 
-ıesinde bulunur. 

Devıet Demiryol~arı idaresi ilanları 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası ı4 Nisan 932 Perşembe günü saat IS le idare mer
kezinde yapılacakbr. Tafsilat Ankara ve Haydarpa§a veznelerin 
de birer liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (1149) 

Nafia Vekaleti 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan: 

· ı - Hisarda inşa edilmekte olan su hazlnesiain koaunlar ve 
tehir borularına raptedilmek üzere yapılaca~ kanalizasyonu için 
icrası ı6 Mart 932 tarihine muallak bulunan font boru, dirsek, 
vana, su saati ve teferrüatı ve yangın musluklan gibi malzeme 
ve ilat ve edevat münakasası bazı eııbabı idariye ve kanuniye se
bebile 9 Nisan 932 cumartesi gününe temdit ve talik edilmit ol
makla taliplerin mezkUr günde saat ıs te lııklar caddesindeki 
içme Suyu komisyonundaki dairei mahsusasmda münakasa ko
misyonuna müracaatla tekliflerini vermeleri, 

2 - 336 numaralı kanunla gümrük reııminden muaf olan mü. 
nakuaya mevzu mezkUr mevat ve malzeme için verilecek teklif
lerin gümrük reıımi hariç ohnak üzere tanzim -.e tertip edilmesi 
ve fayet bunlar arumda gümrük resmine tabi olan, bulunduğu 
takdirde müteahhidin istihkakına iliveten komisyonca verilece
ğinin nazan dikkatte bulundurulması tavzih olunur. 

3 - Şartnamede birinci guruba dahil boruların aksamı busu· 
siyesine ait tafsilatlı listenin behemehal fen heyetinden alınarak 
tetkik olunmaH. ( 1228) 

-. 
Merhum 

Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Hayat alimi 

(Berberi N. GASSON)ı 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tev~ Ma~alli: Milliyet Mal~aası 
Tatraya gönderilen kitaplar için poıta ncreti ahomaz 
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DAGI 
Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri 

Bir haftaya kadar kitap 
halinde intişar ediyor 

ZEYTINDAGI gazetemizde intişar eden 
tefrikalara yapılan birçok ilavelerle bir mjsli 
daha büyümüş ve aynca kitaba merhum 
Cemal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmış 
bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih 
Rlfkı Bey'e yazdığı bir mektubun kopyeıi 
ilave edihniftir. 
Zeytindafl Muallim Ahmet Halit kitapbaoeııinde sattlacakbr 

Fiatı 125 k~ruttur. 

.&~ 

Bebek'te Robert Kolec civannda 
Arifi Pap yahımdan müfrez 22-3 
numero ile mürakkam terkos teıi
aatlı müstakil maa balıçe dört oda 
müıtemilat ve teııiaab tamam sene
lik olarak kiralıkhr. Görmek arzu e 

denler ittiealindeki kapıya ve görü, 
mek iateyen)er Cağaloğlu , yokuıun
da Ahmet Nazmi matbaaaına mü
racaatları. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji LJboratuvarı 
,Umum kan tahlillitı. Frengi nok· 

tai nazarından (Wanerman teamü· 
ili kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
.,tma teşhiai, idrar, belgam, caraha
ti, kazurat ve su talilitı, Ültra mik 
roııkopu, hu6usl aşılar ittihazı. Ka
nm lire mikdarınm tahlili ve ka 
'im sedimaitation sür'ati, Divanyo 
tu, Sultan Mahmut türbe.i 189. Te-
1.e!on 20931. 

NORSKE ORlENT 
LlNlE 

Danimarka bandralı 

" lRENE MARlA " 
vapuru, Niaanın ilk onlıet aiiırii 281' 

fmda Anven, Rotterdam, Hamburır, -------------------------! Y• SkandinaTİa limanlan için mal 

Gedikpaşada Jandarma 
Satın alma komisyon riyaıetinden: 
(2500) portatif kürek kılıfı (1000) bel kayıtı (500) omuz 

kayıtı (500) kütük (1000) ıüngülük (300) tüfek kayıtı (1800) 
portatif kazma kılıfı (50) portatif balta kılıfı (600) tel makası 
kıhfınm kapalı zarfla münakuuı 17 Niıan 932 pazar günü saat 
ıs te yapılacak ve her kalem için ayn ayrı talepte de bulunulabi
lecektir. Taliplerin ıartname ve nümuneleri görmek üzere her 
gün ve münakasaya ittirak için talip olacaklan kalemlere ait te. 
minat ve teklifnamelerile mezkUr aünde muayyen saate kadar 
komisyonumuza müracaatlan. (1222) 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

tahmil edecektir. Tafsilat için Gala
tada, Frenkyan Hanında Tbeo. Rep
pen vapur acentaaına müracaat. Te
lefon: B. O. 2274. 

Beyoğlu Kazaıı 

Detferdarbğmdan: 
Kifıtbanede Kıan ali arkıwnda 

emlilıi milliyeden 3 parçada 5 dö· 
nüm tarla, oda, ahır ve mandıra se· 
nevi ıso lira muhammen icar ile 
ve üç aene için aleni olarak 20 gün 
müddetle müzayedeye vazedilmiş.

tir. Talip olanlann ı3 Nisan 932 çar 
f&DI'- ıünü aaat ıo da Beyoğlu ka
zuı defterdarlığına müracaatlan i
lin olunur, (1096) 

ı0,000 kilo beyaz ıabun: 24 Ni1an 932 pazar günü saat ı4 le ---• iLAN 
açık münakasa ile. 

1 
Ticarethanem Ankarııya nakle-

Yukanda mikdan yazılı beyaz sabunun hizumda göaterileo dilmittir. Muamelitı ticariyemlt 
gün ve saatte münakasası ic:ra olunacağından ırtnamesini gör- alakası olanlann icabında Şamh 
mek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanlarm münakasa Harunda ıs No da vekilim Yueuf 
ı;ün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kuımpaıa'da Kenan Beye müracaat etmeleri 
Deniz Levazım Sabnalma komiıyonuna müracaatlan. (1276) mercuclur. 

Yüksek iktisat ve ticaret 
Mektebi mübayaat komisyonundan: 

Münakasai aleniye uıulile münakasaya vazolunan 29 Mart 
932 tarihine müsadif ıah günü ihaleııi ilin edilen tamirat tarihi
nin 5 Niıan 932 salı günü saat 14 e talik eclildiği ilin olunur. 

(1243) 

KİMYAGER Dr. Albert Şaul 
DabW hastalıklM- mittıeb-•ı, Ba· 

Macit Mehmet Karakaş 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutahkları 

mütehauııı 
Cumadan m .. da beraiin öğleden 

eonnı ... t (2,30 dan.Se) kadar 1.
tanbulda Divanyolunda IJS numa• 

ralı bueuıi daireainde dahili huta
bld.n muayene ve tedavi ....... Te

lefon: htanbul 22398. 

D.r. CEVAT TAHSİN 
Hastalıkların kat'! kflWıle.ıi I~ 

idrar, kan, Iı:uurat ve 1111.irenin tah
lilılcdni yapar. DiYanyolu, Biçki 
Yurdu altında. Teıl. 23334 

lat, Rifat Ef. ııokak No. 9 Pazardan ____ !!!!!! _____ _._ 

maada her ırlln 1-4 Tel 2. 2174. 
MiLLiYET MATBAA.Si 


