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Sahip ve 8a9mubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umamt Netriyat ve Y Ut MlidllriJ 

ETEM iZZET 

Körler ve Ser- ) 
semler hikayesi Maal n 
Yalnız bütçede değil, 

kafalarda 
uvazene lazımdır da 

Kendini kör ve sersemı sa· 
nanlara hiç bir diyeceğim yok. 
Herkes nefsi hakkında istediği 
hükmü verebilir. Yalnız ıunu 
söylemeliyim: Ben bu sütunlar 
da fikir ve kanaatlerimi izah e. 
derken, karilerime karşı yalnız 
hürmet hissile mütehassis olu
rum. Muhataplarımda tam bir 
mantık ve şuur bulunduğunu 
düşünürüm. Ne terbiy~ ne 
de vatandaşlarıma kartı tatıdı
ğıın saygı baıka türlü dütünme 
me müsait değildir. 

Bir kaç gün evvel "para po
litikamız, istikraz politikamız" 
başlığı altında bu sütunda bir 
makalem çıkmıştı. Makalenin 
esas fikirleri şunlardı: 

A - Bütçe müvazemesini, ti
cari müvazeneyi hiç bir sebep
ı., ihmel edemeyiz. Bilhasaa 
milli paramızı korumak için bu 
tevazüne ihtiyaç vardır. 

B - İcabında yalnız kendi 
vesait ve kendi menabiimizle 
Yaşayabileceğimizi göstermek
te büyük fayda, büyük kuvvet 
vardır. 

D · - Harici istikraz.. Buna 
aleyhtar değiliz. Fakat yapaca
lhmız iatikraz verimli itler için 
olmalıdır. Yoksa bütçe açığını 
kapamak için harice el açmak 
doğru olmaz. 

T - Paramızı hesaplı i9lere 
tahsis etmeliyiz. Eğer parayı 
döktüğümüz sahadan hiç ol
lllaua o paranın senelik t,aksit
lerini ödemek mümkün olmu
Yorsa ona fena kullanılmış bir 
Para, fena seçilmiş bir teş~ 
nazarile bakmalıdır. ' 

S - Balkanlarda, vaaati Av
rupa devletlerinin misalleri bi
ıiın için bir tetkik mevzuu ol
tnalıdır. Bütçe müvazenesi için 
alınan tedbirleri, vergilere yapı 
lan zamları dütünürken; mü
vazene politikasını ihmal eden 
batka memleketlerdeki aksi ne
taceleri de hatırlamalıyız. Bu 
tahattur, bize mühtaç olduğu. 
muı cesaret ve mukavemeti da 
ha ziyade arttırır. 

1 Bu esaslar haricind~ :-ka
ede batka bir ana fikir yolv 

tur. 

Dün matbaada {>Olta i!e .na
lllıtn,a gönderilmit bir Mıllıyet 
&azeteai gördüm. Bu ıazete, 
llıevzuu bahis makalemi ihtiva 
eden nüshadır. Makalenin ke
narına ve uzunlamaıına bazı 
rYler yazılmıt .. Yazı eski harf 
. erle olduğu için, maatteessüf, 
~ınla yanlı9lannı olduğu gibi 

urada koyamıyorum. Yazı ay
nen tudur: .. , 
J, ~:ıcını:: altında çıkan ba§ m? 
al<mızde müthiı teudlar .var .. Sı
~ fu mı.,raı hatırlatmak ıaterım: 
(Sen ôlemi kör herkeai ser•em. mi 
•a ' nıraın?) Buhranımız. her mem-
leketten ziyadedir. Biçare halk 
0fl~ğa alıştığı cihetle her bir ver
lr•Yı müfil olur fikrile kabule ama· 
t"..• sermaye sahipleri iflasa m'!h
b um, ticaret her gün tedennıdc 
eı·devam, buna çare olarak yal· 

ltf.:; Verginin tezyiclini mi buluyor 
•~nuz? Ne güzel mantık! Demek 
kı bütçede müva:ıı;ene hasıl olursa 
~er fey yoluna girecek, her yerde 
b rediler açılacak. Çok iMerim ki 

11 hayal bende de bulunsun ve i
dealU,. olan milletimin refah V• 

t<;rakkiaini hiç olma:ua istikbal i
fın müsterihane bekley<1yim .. " 
Yazının altında tu imza var: 

Mitaı PafQ oilu: 
Ali Haydar Mitat 

. Ben Ali Haydaı- Mitat Be
Yı §ahsan tanımam. Ancak za
~an zaman ititilen ve görülen 
1ı;ıııasından anlıyorum ki kendi 
•ı büyük Mitat Pata merhu
mun oğludur. Hürriyetin ilinı
nı . takip eden aylarda,son tarihi 
lllızde adeta yeni bir devir açan 
~ büyük ölünün oğlundan isti
d~~-~. edilemez mi, diye dütün
d ug~nıü ve o vakit meşrutiyet 
lı evrınde sözü ve hatırı geçen 
azı tanıdıklarıma bu dü•ünce-111· ~ 
ı açtığımı hatırlıyorum. Al-

dığım cevaplan, bugünkü mev
zuun haricinde gördüğüm için 
yazmağa lüzum gömıöyorum. 

Şüphe yok ki, her hangi bir 
mesele hakkında bütün iıuanla 
rın kanaati, görüşlerİı ayni ol
maz. Onun için noktai nazarı
ma i9tirak etmeyen bir zata gü 
cenmek aklımdan bile geçmez. 
Her gün yazan gazete muhar
rirlerinin vazifesi güçtür. Ya· 
zılanmızdan ve dü9üncelerimiz 
den dolayı karileriın acı, tatlı 
sitemlerine daima maruz bulu
nuyoruz. Bu, gazeteciler için 
mukadder bir 9eydir. Kendi he 
aabıma, kanaatlerime kartı ge
lenleri güler yüzle karşılamak 
eski adetimdir. Yalnız Ali Hay 
dar Beyin soo muamelesini pek 
doğru bulmadığımı söylemeli
yim. Bu memlekette, münev
ver ve mütefekkir geçinenlere, 
hele hiç kimaeyi beğenıniyen
lere düıen vazife: Böyle gaze
tenin kenarına biribirini tutma 
yan iki satır yazı yazıp yolla
mak değil, doğru bulmadıkları 
politika ve sistemlerin yerine 
neler koymak lazım geldiğini 
ilmi ve anı.eli noktai nazardan 
izah etmektir. yoksa bu vadi
de yazı,, hele anlattığım şekil
de gazetenin kenarına yazarak 
gönderiş Yatlı, başlı, kil.mil ta
nılan insanların zarafetine ve
rilmez. 

Acaba bu zat, milli paranın 
korunmasını faydasız mı bulu
yor? Bütçe müvazı!ne\iı'ıi lü
zumsuz mu görüyor? Harıci ti
caretimizde müvazene aramayı 
manasız mı buluyor? 

Ali Haydar Bey makalemde 
müthiı tezatlar olduğunu söy. 
lüyor; fakat bu tezatları göste
remiyor. Çünkü öyle bir şey 
yoktur. 

Ali Haydar Bey, bana: "Buh 
rana çare yalnız vergilerin tez
yidini mi buluyorsunuz?" di. 
yor. Böyle bir fikirde bulundu
ğumu ne mevzuu bahis maka
lede, ne daha evvel yazdığım 
yazılarda hiç bir vakit ifade et
miı değilim. Bu hükmü nere
den çıkarıyor? Anlatılıyor ki, 
sözde tenkit ettikleri makaleyi 
bile dikkatle okumamı§ olacak
lar .. Bilakis bundan evvel yaz
clığıın· makalelerde: 

"Bütçeyi tevzin için yalnız 
maaraf bütçesini kısmak kil.fi
değildir. Bu tarzda bir se.~e i~~n 
ınüvazeneyi bulmak mumkun 
olaa bile gelecek seneler içinde 
mutlaka ayni mütkülil.t~ uğra
rız. Onun için yeni tedbırler a
lınırken halkm refahını arttı
ran on~n tediye ve i,tira kabi
liy:tini yükselten tedbiri~? 
batta almalıdır." Tarzında mu
talealar yürütmüştüm. Son ma 
kalemin ruhundaki mana da 
bundan ba9ka bir tey değildir. 

Batka bi.- münasebetle de 
yazmıttım: 

"Vergiler ağırdır, halkın ta
hammülü kalmadı, millet açlık
tan ölüyor!" Tarzında menfi 
bir edebiyat yapmak daima ko
laydır; hatta bazılarının biraz 
da botuna giden bir şeydir. Fa 
kat hükümlerinde, mütaleala
rında daima zaruretleri ve im
kanları arayan bir muharrir, 
hiç bir vakit bu yola g~~.ez. 
"Milletin refah ve terakkisı ıde 
ali" bu yolda bulunmaz. 

lsmet Paşa; bütçede müva
zene yapıyorum; ithalat ve ih
racat arasında müvazene temin 
ediyorum; diye lüzumundan 
fazla müsterih olmasın. Maat
teessüf it bununla bitmiyor. En 
mühim ıey, bütçe müvazenesi 
kadar, harici ticaret müvaze 
nesi kadar mühim fey, kafalar
da bir nevi müvazene ve şuur 
yaratmak, ruhlara emniyet ve 
iman sokmaktır. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Bugün Hakimiyet Bayramıdır 

Macar takımı dühkii 
maçta da galip geldi 

• 
Takımımız; bozuk bir oy,u n oynadı 

ve insicamı muhafaza edemedi 

Macar takımı hakikaten kuvvetli bir takım 
olduğunu dünkü netice ile ispat etti 

Fener; Ankarada galip geldl 

Macar (B) milli takoru ile ikin- ı de böyle durına11n.ı.n ve it qten 
c~ ma~~ızı .d~ yaptık. ..Bu maç geç~kten '?n~ ç~maaı yÜzünden 
!ııze ıosterdı ki mıntaka ruesasınm yedik. Avnı böyle ıdi de baJkalan 
iddia eylediği gibi öteden beriden daha }Dl iyi ayn· ıl Kat'iyyen on-
toplanmıt ve ku"vetli olmayan bir lar da ' L. fclrn dılıu- . 

takım değildir. MAÇIN TAFSiLATI 

Saat 3.5 ta ıtadyum dolmuftu. 

23 Nisan 
Bugün, birinci Millet Mecli

sinin, Türkiyenin mulıaddera· 
tına va:t!ıyet ederek, milli ha
kimiyetin kurulduğu mes'ut gü 
nün bir yıldônümünü daha id
rak ediyoruz. ilk tqekkülü ta· 
nhi olan 23 Nisan 1920 den be
ri :üyiik Millet Mecliai, Türk 
tarihin in geçirdiği pek çetin 
imtihanlar ve badireler içinde 
yeni bir devlet kurmak ve bu 
devleti idare etmek, dÜfman a
yağı altında bulunan memleke 
ti kurtarmalı, hiılaaa :ııafe-

ri temin ederek milleti gayesi· • 
ne eri§tirmek gibi kudai va1'ife 
sini bihakkin ifa etmi§tir. Türk 
milleti başında Gazi gibi büyük 
bir deha olduğu halde bir mil
/etin geçirebileceii en büyük 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kütahya hattı 
Bugün açılıyor 

Meclis reisimiz Anka
radan hareket elti 
Kütahya • Balıkeıir hattının 

kütat resmi bugün saat 15 te Ba
Jıkeair iataıyonun 

ela yapılacaktır. 
Balıkesir iıtayo
nunda bu müna
aebetle büyük bir 
takı zafer yapıl
mııbr. Ankara
dan Meclis Reisi 
Kazım Paıanın ri 
yaıetinde hare
ket eden davetli
ler i hamil tren, 
bugiin saat 14 le 
dalıke•İrde takı 

Birim:i Mi}Jet Meclisinin ilk kiipt r~sminden bir intıba 

Çocukların bayramı 
bugün başlıyor 

Bugün çocuklar F at· 
kadar otomobil ge 
l ve abideye 

Bug 
sının ilk 
ketin her t 
ri yapılacak 
lecektir. Mekt 
itibaren çocuk b 
mevzularına dair 
rilecek ve umumi 
!arda eğlentiler 
gün saat on dö 
mandanlığınc 
yare ile teh 
rine Hima 
dan terti cize 
da(ıtıl alayı fU su 
retle ecektir: Elli kadar 
oto , İmayeietfal bayrakla-
rile süalenmit olduğu halde ço
cuktan F at•hten alarak ııra ile 
belediye, fırka, Himayeietfal, 
Halkevi, vilayet ve kolorduyu zi
yaret edildikten sonra Takaime 
gidecek ve burada Cümhuriyet İl· 
bideıine bir çelenk konulacaktır. 

ten Taksime 
tisi yapacak

koyacaklar 
"priiden geçerken, bütün 
tarafından düdüklerle M 

caktır. ;ı:ramvay kumpan· 
kaç arabaunı Himayeİel· 

hı is etmiıtir. Çocuk
Edimekapı, 

Şit
de 

. 24 Ni
araaında Mak 

nda çocuklara mahsus 
tertip edilmittir. Baloda, 
ocuk milsabakaaı yapıla
oloğlar aöylenecek, pi. 
çekilecektir. Çocuk haf. 
afta devam edecektir. 

proıramı 

hafta11 mÜııasebetile 
e bir program tertip el· 
proııram fÖyle :tatbik 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Macarlar bugün lam oyunları
nı oynadılar ve kıymetlerini iıbat 
ettiler. yunun ilk 15 dakikası müs
tesna olmak üzere tamamen Mac.K'lo 
!arın faikiyeli altında cereyan etmiı 
tir. Htt top alıtlanncla bizim kJl
leye kadar indiklerini eıefle ıeyret 
mek mechuriyelinde kaldık. Bunun 
neden böyle olduğunu münakata ,.. 
deıek kabahati W •iıteminde bul
mamak lazımdrr. Cünkü dün oynadı 
ğımız oyun w deiil büsbütün bat
ka bir ıekildi. 

Y eT yer alkışlar ve sabırsızlık ala
imi batlamıtb. Duhuliyede ve tri
bünlerde bof yer yoktu. Biraz aon
ra Macarlar sahaya çıktılar ve saha 
nın ortaaında halkı selamladılar. Bi 
raz ıonra da Türk takımı çıktı. 

Kıüım Pı. Hz. zaferin 50 metre 
gerisinde tevakkuf edecektir. Da
vetliler, orada trenden Jnerek me 
raıim mahalline gidecekler, reami 
küıadı bir nutukla Klaım Paşa 
Hazretleri yapacaklardır. Küıat 1-=--====-=--======~----~=--=-=---
reamini, iıtaıyonda bulunacak ma M • k f d T •• k" 

MalU.m meraıim yapıldı ve ta. 
lmnlar töyle dizildiler: 

kineıer, düdük aesleriıe tes'it ede esaı i>D eransın a Ur ıye 
cekler, ve birer birer takı zaferin 
altından seçeceklerdir. Merasime 
bu suretle nihayat verilecektir. 

Sistemin eaasatı bütün oyun es· 
nasında ihmal edilmişti. Hiç kim 
ae öğretilen dersleri tatbik ebniyor· 
lardı. Son iki golü yememizin ye
gine ıebebi antrenörün vesayatını 
Avninin dinlememesi idi. Kendi ta
kıını hücum ederken kaleci kendi 
penalb hattında bulunması lizım
drr. 

Halbuki Avni hiç dıtarıya çılmu.
yor ve kalede duruyor. Son iki golü 

r 

I 

Macar takımı; 
Deneı 

Bozgoni Biro 
Magyar Lutz Beretvq 

F engeviç Domoı Kannan Bilani 

Türk takımı: 
Furgoni 

Avni 
Nihat Burhan 

Cevat Ihsan Mitat 
Sait Hakkı Zeki Salilıaddin Fikret 

Oyun Mıster Ailenin hak-liği 
ile batladı. 

[Devamı beşinci sahifede] 

-

Recep B. dün 
Ankaradan geldi 

Baıvekil Pı. Hz. ile 
Moskovaya gidecek 
Cümhuriyet Halk Frrkaaı umu

mi katibi Kütahya meb'uıu R.,. 
cepB. dünkü tren 
le Ankara' dan 
ıehrimize gelmiı, 
Haydarpafa i.tas 
yonunda mahalli 
fırka erkinı ve 
aair zevat tarafın 
dan karıılanmıt· 
tır. Recep B. ken 
disile görii9en bir 
muharririmizin va· 
ki olan iıtifaanna 
cevaben tunları 
aöylemiıtir : "
Baıvekil P4. Hz. RECEP B. 

Başvekil ve Hariciye Velrilini Odesaya götürecelr olan Sovyetlerin 
Gruzia vapuru 

ile birlikte Rusyaya gitmek üzere 
latanbula geldim. Heyetten bir 
gün evvel .. g~litim buradaki çocuk 
larmıla goruımek ve diılerimi te
davi ettirmek içindir. Fırka itleri
ne dair aöylenilebilecek yeni bir 
şey yo_ktur .. Halk hatipleri tClfkill 
tına aıt talımatnamenin hazırlan
mı1 

1
! olduğu ~aliimdur. Şinıdl bu 

a unatnamenın tatbikatına ait Moskova'ya gidecek 
heyet yarın geliyor 

hazırlıklarla ittigal edilmekte 
dir.'' • 

Bir Italyan Marsilyada 
üç polisi öldürdü Heyeti Odesa'ya götürecek olan 

Gruzia vapuru dün limana sıeldi 
MARSILYA, 22. A. A.- 18 ya

ımda genç bir ltalyan tehir civa• 
rmdaki postahanelerden birine dai

hane yolcu salonu karııaında d,.. re kapandıktan ıonra brnızlık malı
mirlemittir. Bu vapurla J eneral aadile girmiıtir. Zabıta memurları 
F oti ile Maiyetinde heyetimize tarafından cürmü mqhut halind 
mihmandarlık edecek bazı zevat -ı-ı bu . e 
ta şehrimize gelmitlerdir. 7200 7~~ ıenr'. tabancasını ç• 
ton hacminde, iki bacalı, her tür- 1 kerek po!alerden ikisini öldilrmüt, 
lü konforu havi, ıon ıistemde bir üçüncüsünü de ağır surette yarala
poata gemi~i. ".lan Gruzia vapuru, lbıfbı'. Yaralı poliı sevkedildiği haa 
1931 aene11 ıçınde Sovyet tezgah- tanede ölmüttür. Katil tevkif edil-

Başvekil lamel P,. Hz. ile Rus 
yaya gidecek olan heyetimfa, bu 
gün Ankaradan hareket edecek 
ve yarın aktam seyahate iştirak et 
meleri mukarrer zevatın iltihaki
le Odesaya hareket edecektir. He 
yetimizi Odesaya götürmek Üzere 
Sovyet hükUıneti tarafından tah
sis olunan Gruzia vapuru dün sa
at JO da limanımıza gelmit ve Top lannda inta edilmiıtir. miıtil\ 

CENEVRE, 22. A . A.- tırlatmıt ve Türkiyenin beynel 
Beynelmilel mesai konferansı milel mı.ai bürosu için aami
reiıi konferansa müıahit aıfati- mi hiaaiyat beslemekte olmuı. 
le ittirak eden Türkiye mümea na rağmen, Cemiyeti akvam a
si.line beyanı h09amedi eylemit zasmdan olmayan bir dnletin 
ve yakında Türkiyemin resmi bu büroya kabulünü talep edip 
bir heyeti murahhaaasını gör. edemiyeceği meselesi halledi· 
mele ümit ve temennisini izhar linceye kadar mezkar büroda 
etmiıtir. kendini resmen temsil ettire-

Mehmet Ali Suat Bey, te- miyeceğini söyl-.ıiıtir. 
ıekkür ed'erek Genç Türkiye ' Memleketi namına ıöa .ayle 
Cümhuriyeti tarafından iktisa· yen Franaız murahhası Türki
di ~~ içtimai ·~~ada taha~uk yenin beynelmilel mesı:i itleri. 
ettınl~ . meaaıyı kıaaca ızah ne kartı gösterdiğ~ hisnyatı, 
eylem19tır. . 1 tezkir ederek, yakında bu Genç 

Türk mü9ah1di bundan sonra Cümhuriyetin büronun meaai.I 
Türkiyen~ <;en:ıiyeti Akv~m ne tam bir surette ittirakle bü
hakkındakı hıuıyatının ahıren ro kararlarının tümul •e kud
Tevfik Rüttü Bey tarafından I retini yükseltmeğe yardım ed.. 
izhar edilmit bulunduğunu ha- ceğii ümidini izhar eylemittİI'. 

Bir Türk hanımının çok muvaffa
kiyetli bir taganni konseri 

Kolonya yüksek muıiki mekte
bi mezunlarından Celile Enis Ha
nım tarafından dün saat 15 bu
çukta Galatasaray liseıi merasim 
salonunda çok güzel bir teganni 
konseri verilm.iı, ve Celile H. Ha
endel'den, Schuman'dan, Mozart' 
tan, Grieı'den, Brahms'tan bazı 
parçalan büyük bir muvaffakıyet 
le teııanni etmiıtir. Celile H. lstan
bulda ilk defa IKSyle bir taııanni 
konıeri vermektedir. GüzicI. mu
gaım.iyemiz, konserde hazır bulu 
nan kalabalık sami kitlesinin de
rin takdirlerile karıılll§mı' ve ha
raretle aikıılanmıttır. 

Kadıköy /ırka m•rkesinde 

C. H. F. Kadıköy merkezinde 
dün saat 15 te, fırkanın teaia v" 
himaye ettiii lnceaaz heyeti tara
frndan bir konser verilmiı, bu mü 
ııaaebetle konserde bulunanlar 
bot birkaç saat ııeçinnitlerdir. 

Konaervcrtuvarın konaeri 

Konıervatuvar heyeti tarafından 
dün aktam Tepebaf.ı tehir Tiyatro
sunda çok muvaffakiyetli bir konser 
verilmİJtir. ICom•de Viliyet ve Be
lediye erkinı, cliter bir çok zevat 
h._ bulu-ılardrı. 

C~hl~ Enis H. ve k~ndisine 
piyanoda refakat eden Fuat il 



işsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz l 
f ssizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

r, arayanlarla İfÇİ arayanlar ... 
rasmda tava11uta bqladıtmuz 
günden beri, serek it arayanlar
dan serekıe itçi arıyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
mektuplar makaadı teshil edecek 
bir tarzda taınif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette to· 
caldığmdan lıahıedilan itaizliiin, 
itaizlerin ihtiyaç aalıalarma dajıl
maaldamıdan ileri seldiğine .... 

Birçok ku.a merlruleriııde, 

batta Yİllyetlwık malrined, -
törc:ü, teniyeci, tOl'Dac:ı, iyi lıir 

dülg<r, maranso:ıı, llltı ziraiye 
tamircisi; elektrikçi f8 yeya bu 
ihtiaaı itÇileri Ye uıtalan yoldur. 

Onun için biz iııizl.-le İtÇİ ;.. 
teyanler araımda taYauutta bu
lunmak iıteyoruL 

Gerek 1ıtanbula, serek mem
leketin h• k.öfe&İne tunil olaa bu 
tava11utun daha müımir n fay
dah olmaıru iateyorua. Oaua i-

Ricamız şudur: 

Valiler, kaymakamlar, nahiye 
mild6rleri; difer taraftan hel.edi
;e reisleri, fnob iclue heyetleri 
reialeri; tİGaret mütlıliıoleri - ali
ı...ı. i... . lııaiıtaduldan 
yeflf!T'deki ifçi ihtiyacmı ( ıeldl, 
mahiyet, evaal, verilec:elı: ücret 

!_:'.'.. it fU'lWı teıbit edilerek) loi-

Acaba hangi 
Col1ins? 

Bir zamanlar "Times,, 
İstanbul n1uhabir

liğini yapan zat mı? 
Fraıuızca latanhul refikimizin 

üç sün vvelki nüahaunda (Londra 
da bir facia) aerlavlıuile Londra 
dan 19 Niaan tarihile çekilmiı bir 
tclsraf haberi intip.r etmiıti. Bu 
telıırafta, seceyar111 meçhul bir 
fahsm lrucaimdakl çocutu bir 
köprüden Timea nehrine atblı 
ve mütealuben kendiainin de neh 
re atıldıiı, bilahara c....li bulu
nan bu adamın Sir Godfreycolliıu 
in oğlu Mister Colllnı olduğu an
latıldıfı bildiriliyordu. Bir müddet 
evveline kacı.r ıehrimi:ıde Tünea 
gazeteaiııin muhabiri ufatile Sir 
Godfrey'in kardeıi Collina imıin· 
de bir sazeteci bulunuyordu. Mia 
ter Colliıu'in burada zenııin 
bir fngiliz a.ileıinin kızı ile 
evlendikt- -ra batka bir kızla 
münuebette bulundutu Y• bu mü 
naaebet neticeıinde bir çocul>o ol 
duğu bir aralık allkadar mahafil 
de ııöylenmiı, bu macera etrafın
da haJ'li dedikodular olmutlu, 
Londraclan selen telsrafı okuyan 
ve baluettiiimiz macerayi bilen 
bazı kiııueler, telefonla matbaa
mıza müracaat ederek Londrada 
kucaimdaki çocuğu nehre atan 
ve aanra nehre atılan Miıter Col
linı'in, ıehrimizde bulunmuf olan 
Mister Collinı olup olmadığını sor 
dular. Bu zevat, pek tabii olarak 
tehrimi:ıde bulunmut olan Miater 
Collinı'in müteehhil olduiu halde 
buka bir kızla münasebeti netice 
ımde edindiği çocuğunu Timea 
nehrine attıiından ve arkadan 
kendisinin nehre atıldığmdan tÜP 
belenmitlerdir. Bunun üzerine 
tehrimizde Collina'i tanıyan bazı 
İngiliz aileleri nezdinde tahkikat 
yaptık. Bu aileler, Londradaki fa
ciaya dair mütemmim tafsilat bek 
!emekle beraber, Sir Godfrey'in 
..,hrimizde bulunmuı olan kerdeti 
Miater Collins'ten baıka bir de oğ 
lu bulunduğunu ve İntihar eden 
saham burada Times muhabirliği 
ni yapmıt bulunan Mister Co11İn6 
olmadığı zannında bulunduklarını 
.öylemiflerdir. 

Borçlar hakkında 
bir tebliğ 

VASHINGTON, 22. A. A.- Ce
nevrede b .. lunan M.Stimson ıimdiye 
kadar görüpnüt olduğu Avrupa ri
cali siyu.İyeainden hi~ birinin borç
lar ve tamirat meselesini mevzuu 
bahiı etmeınit olduğuma bildinnit
tir. 

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et
mİf ve adreılerini bırakmq oian 
iısizleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu suretle h- itıiz kalan 
memeleketin nereıinde it bulabi 
leceiini bilmedi;; için bunalan 
vatandatlanmıza hizmet etmit, 
b- de memleketin her tarafına 
bir çok ııüzide itÇilerin daiılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardmı etmİf olacaju. 

Huıuıi mü-t sahipleri 
bu huıuıtaki ihtiyaçlarını biz• 
bildirirlerse -uni:vetle kayd. 
~ecefİL 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyac:ınuı var? 

2 - Nasıl i§ istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstım
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 

Memur, katip, muhaaip veya 
difer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri ananda da bu ta
-tu yapacafıL it isteyenler 
de, İfÇİ ve m- arayanlar da 
melrtuplannı "lıtanbul, Milliyet 
cazetai it tavaııut bürosu" na
mma ııöndennelidirler ! . 

Bu, memlekete ve vatıın
da11a yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

Hilalia h . ~r 
Kongresi 

"" .. 
Dün senelik heyeti . 

umttm~ve 

içtimaın :t<?tti 

Kongreye riyaset eden AH Pş. 

Hililiahmer lıtanbul fUbeıinin 
oenelik heyeti umumiye içtimaı, 
dün Caialoilunda aktedilmittir. 
Celae, Ali Pata tarafından açıl
ınıt ve aabık Kara Hilaliabmer re. 
ili Fikriye Nevim Hanım birinci 
reisliğe, Nazım Hamdi Bey ikinci 
reiıliğe, Riiftü Be:v katipliğe inti
hap edilerek ri:vaaet divanı azala
n seçilmiştir. Müteakıben idare 
heyetinden Vahit Bey, bir senelik 
faaliyet raponınu okumuş ve yeni 
bütçe, müfredatile birlikte heyeti 
umumiyece kabul edilmqtir. Ku
ra ile aeçilmiı olan Ahmet Şükrü, 
Akil, lıli.m zade lsmail Hakkı ve 
Omer Lütfi Beylerle Ali Patadan 
inhilal eden aazlıklar için yeniden 
intihap yapılmıt ve Akil, Omer 
Lütfi Beyler ibka edilmit n la. 
mail Sıtkı ve Dr. Kudıi Beyler ae
çilmitlerdir. Bundan sonra, ilk 
mekteplerdeki fakir çocuklum i
aıesi maarafma kartılık olarak 
her aym ilk cuma günü vapur bi
letlerine ilaak edilen fefakat pul
larının ümit edilen varidatı temin 
edemedikleri ve bu yüzden on be1 
bin lira tahmin olunan varidatın 
2400 liraya kadar indiği mevzuu 
bahaolmuttur. Azadan bazılan, 
vapur biletlerinden alınan para· 
nan tamamen kaldırılmasını teklif 
etmi!lerdir. Teklif uzun münaka
§ayı mucip olmuş ve bir kısım aza 
bunun vapur aeyrüsefer hürolan 
üzerinden alınmasını, bir kısmı da 
kaldırılmak §Öyle duroun, tram
vaylar!t. teşmilini istemitlerdir. Ne 
ticed~ kanuni esasa bağlanmak 
§Artİle biletlerden :ıyda bir kere 
Hililiahmer pul hiaaeıi alrnmaıı, 

Tamirat 
işleri 

Keyfiyet itibarile! Changhai 
Tahdit Aonferansı 

Yeni konferans 16 ha- 1 Cenevre konferansı bir 
ziranda tolanıyor karar sureti kabul etti 

Mesaisini talika 
mecbur oldu 

DA&.i 
Kazım Pş. Balıkesire gitti 

. AN!CARA, 22. A. A.- Kütahya-Balıkeıir demiryolunun kütat meraai
mıne rıyaıet etmek üzere Büyük Millet Meclisi Reiıi Kizım Pata Hazret
leri buııün 16 buçukta Balıkeıire hareket etmiıler ve iıtaayonda Batvekil 
ismet Pata Hazretleriye Vekiller, Meb•uaJar tarafından tet:Jİ olunmut'
dır. Huıuıi tren Balıkesir ve Kütahya meb'uılariyle demiro:vUaı ·Ye .,,.f 
buat erkanından 48 kişilik bir heyet götilrmektedir. 

PARts, 22. A. A.- Eaceı- . cE~EvRE, 22· A. A.- ı:.ahdi- ŞANGHAY, 22. A . A .- in Cenevrede bir ziya+et 
sior gazetesinin Cenevredeki dı. tealıhat konferanH umu_':"' ko- j dopaciphique Ajansının bildir- J 1 

hab. . h • d "" M m11yonunda cereyan eden muzakere d" • · .. Ş ha .. k CENEVRE 
mu ırı ma susu, un . eınaHnda M. Tardieu, mesai iıtirak ıgıne gore, an~. .Y m!1tare e . . , 22. A. A. - M. Brünins, M. Tardieu'ya bir öğle ziyafeti 
Stimaon ile M. Mac Donald, leri bir neticeye vaHI olmak imkanı ı k~~ansı mesaısını talık et- vermıttır. 
Brüning, Grandi ve M. Tardreu nı temin etmiı olan M. Boncour'a, mıttır. V. 
arasında vuku bulan mülakat M. Tituleıco·ya ve ıir Con Simo- L Unan maarif nazırı kaldı 
esnaııında tamirat meselesinin na teşekkür ctmittir. Bundan aonra 

b h ed"l · ld • M Tardieu elde edilen bu neticenin 
mevzuu a s 1 mış 0 u~.~-u ı •İlah kuvvetlerinin tenkis ve tahdidi 
v~. Lo:ı~n konf.eransın~ ~nu- hu•uaunu gerek bazı 11nıf ve nevi si
muzdekı 16 Hazıran tarıhınde 

1 

lih kuvvetlerinin kayıtsız ve ıarhız 
toplanmasına karar verilmit bu ortadan kaldmlmaaı ve gerek bu ıi-
lunduğunu haber alıyor !ah kuvvetlerinin beynelmilel kuv· 

• t vetin emir ve istifadesine tahsiıi ıu~ 
Ayni zamanda mezkUr kon- retlerinden birile hakikat ııahaaına 

ferans riyasetini deruhte etme- çıkarmak huıusunda konferanam in 
si için Belçika aabık maliye na· tihap hakkını mahfuz tuttuğunu be 

M Th d 1 b 
:van etmittir. 

zırı . eunis' en ta epte u M. Sato ile M. Nadolny, sör Con 
lunulmuı huausunda mutaba- Simonun teklifini kabul ebnitler
kat hasıl olmu§tur. dir. M. Nadolny Almanya'nm nok

tai nazannı izah etmit ve Alman te
zinin ıililı kuvvetlerinin keyfiyet i
tibarile tahdidi huıuıunun bazı harp 

TOKYO, 22. A. A.- Yeni 
Mançuri hükfunetinin cemiyeti 
akvam tahkikat komisyonuna 
dahil bulunan M. Vellington 
Koo ile diğer Çinlileri cenubi 
Mançuri denııiryolu mıntakasın 
da ayrıldıkları takdirde tevkife 
karar verdiği söylenmektedir. 
Mançuri hükfunetinin Mançu
rinin hakimiyet hakkına teca
vüz edecek, aükUn ve huzuru ih 
lal eyliyecek olanları gayet tid 
detli cezalara çarptıracağı da 
beyan edilmektedir. Konferans heyeti umumiye. 

si bir ya için iıticar edilen Ou. 
ehi ptoaunda toplanacaktır. 

Avam kamarasında bir 
kanunuesasi komedisi 

levazımının beyaelmilel bale setiril- TOKYO, 22. A. A.- Har
meıi ıııretile değil, fakat bunlarm bİllden bildirildiğine göre Ja· 
imhası tarikile yapılmuıru ye yeni pon aıkeri makamatı ıarkl Çin 
harp levazımı imalinin men'i eau- d 
lannı iltizam ettiiiçi aöylemittir. emiryolunun şark kısmında 

AT1NA, 22 (Hususi) -
Maliye nazın Varis ile beraber 
Maarif nazrrı Papa Antreo da 
istifa etmittir. Yalnız Maarif 
nazırının istifası M. Venizeloa 
tarafından kabul edilmemif, bi 

naenaleyh M. Papa Antreo 

makamında kalmıştır. İstifa e· 

den Maliye nazırı Varis 'in ye-

rine M. Varvaresor tayin edil· 

mi, tir. 

Dralımi mütemadiyen düşüyor 
AT1NA, 22 (Hususi) 

Drahmi, bir aralık durğundu, 
fakat yine dütmeğe başladı. Bir 

Yeni Yunan 

iaterling 
çıkmııttır. 
mektedir. 

S17drabmiye kadar 
Drahmi gittikçe düt 

maliye nazırı 
ATINA, 22. A. A.- Yunan banka11 hukuk mütaviri M. Varvarie11oa 

Maliye nazırlığına tayin edilmqtir. 

Mareşal Pilsudski Varşovada 
LONDRA, 22. A. A. - Bu sabah 

Avam Karnarumda ticaret nazırı 
M. Runciman'ın Kamar:ada isbab 
vücut etmesini meneecln bir kanu
nun ortaya çdcmuı üzerine garip 
bir kanunu eaaai komedisi olmu,ıur. 

M. adolny, riyaset ettiği murahhas bulunan lmienpo şefdögarı 
heyetin M. Tardieu'nun bııhsettiğl Greakovsky'yi asilerle gizlice 
mesai ittiraki zihniyeti daireıincle bir anlaşma hasıl ettiği yolun· .v ~RŞOVA, 22. A. A.- Maretal Pilsudaki bu sabah buraya avdet et· 
yapdacak .. teki~~ tetkike ~~ ol- da elde ettikleri kanaatbaht de mıttir. 
duğunu sozlerıne ılive ebnıttir. J"ll ·· • k"f · 1 d" 

. '"""ınwx un aa S k G k k M L·~. · .u. kt bir müdaha· ı • er uzerıne tev ı etmıt er ır. 
leıinden aonra komiıyon ln.ııiliz tek- oovyet ma amalı, reı ova y 
lifini ittifakla kabul etmit, ondan nin serbest brakılmaıını iste
sonrı: bazı harp levazonmın kulla- mitlerdir. Bu hususta pek ya
nılma11run men'i meselesini m~~- ı kında müzakereye giritilecek
re eylemit ve 'u karar suretını ıt- t" 

Ruzname krallığın bazı istifadeli 
mevkilerinde bulunan kim&elerin A
vam Kamara11nda iıbatı vücut et
mesini meneden ve hali hazırda unu • alda k b 1 · · ır. lif a U etmıştır: 
tulmuı bulunan 1707 ı.rihli eski Konferans ıilalı kuvvetlerinin key 
kanunu bilmeksizin ihlalettiğinden fiyet itibarile tahdidi e&a11nın tatbi-
bulunmut olduğu her celıe batma ı ki carelerini aramak husuıunda hu-
500 lngiliz lirası heaabile 30.000 in ıuaİ salahiyettar komisyonlan 
aıiliz liruına baliğ bulu nan cezadan bilhaıaa ıı.arruzi mahiyeti haiz olan 
M. Runciman'ı tahlise matuf kanun yahut milli müdafaaya karşı en faz. 
layihumm bütün ııılahatmın bir cel la müessir yahut sivil ahali için en 
ıede ilana! ve kabulünü teminen nız çok tehditklr bir mahi:vette bu!unan 
name tatil edilmlıtir. silahları tayin etmek makaadıle -

• . kara, deniz ve bava ailih kuvvetle-
M. Runcımaıı ıle aralarında M. rinin seri halinde tetkike memur et

Baldrin'de bulunan 9 eaki ticaret na mele muvafık olacağı mütaleaunda 
zınn hııldannda bir kimse tarafın. bulunmaktadn. 
dan takibat yapıldığı takdirde Y• Komiıyonun ııelecek içtima1 25 
kanun liyihu1111 ııeçirmit olup Lc...d Nisanda vukubulacaktır. . 
lar Kamaraama aıönderilecek Ye .._ CENEVRE, 22. A. A.- Tah~
rada pazartesi ııünü kabulü.ne ait di teslihat konf....., ~ı umumi .lı;Om"· 
bütün safahatı ikmal edilecektir yonunda sör Con Simon, lnriliz mu 

- rahhaa heyetinin evvelce teklif et-
Avaın Kamarası bu nıeaeleye ait tiği metinde bir tadil yapılması bak 

recelderi cezanm milrtan 300.000 in kmda bir takrir nrmlttir. Bu tadil 
ııUiz lirasına beliğ olmektadr. teklifi kemiıyonun içtimaından ev-

Yunan 
Kabinesinde 

Maliye nazın dfin 
istifasını vereli 

AT1NA, 22. A. A.- Yuna
nistan maliye nazırı intihabat 
tarihinin tesbitine ait olarak M. 
Venizeloa'la aralarında mevcut 
noktai nazar ihtilafından dola. 
yi istifasını vermittir. 

vel eaaıen ittifakla kabul edilınit bu 
lunuyordu. Sir Con Simonun bu ta
dil talebi, bazı sınıf silih kuvvetle
rinin beynelmilel kuvvetin emir ve 
lıtifadeaine tahlisine dair olan Fran 
sız projesinin muahlıaran yapılacak 
müzakereainin t~le ıon.a bra
kılmaaına matuf bulunmaktadır.Bu 
ıuretle tadile uğrayacak lnlfiliz tek
lifinin metni ,udur: 

Tahdidi tealihat konferansı, sililı 
kuvvetlerinin ke7fiyet itibarile tah
didi esasını yani gerek sahip bulu
nulmaııı ve gerek iıtimal edilmeıi ya 
bütün devletler hakkında menedile
cek yahut umumi mukavele tarikile 
beynelmilel bir bale konacak bazı 

ATİNA, 22 . A.A.- M. Ve- ınuf veya muayyen tipteki ıilab kuv 
nizelos M. Mihalakopuloıı'dan vetlerinin tefrik '"' intihabına ilerde 

1
• ' • ,_,,_. • 1 müzakere edilecek .,.;r madde •e hü 

mıa ıye nezaretı vezaıınnı tenım kümlere bir halel eelmekıizin kabul 
etmesini rica etmiıae de, mü· eder. 
mailefh bu teklifi kabul etme- Romanya, Bolivya ve Küba mu-
mittir. rahhaaları bu tadil teklifine tamami 

le ittirak ebnitlerdir. ·---··--- .. ____ _ 
buna imki.n bulunamazsa, kaldı- M. Tardieu'nün mülakatları. 
nlmuı munfık göriilerek teklif E 22 (AA M CENEVR , . .) - . 
o auretle kabul edildi. Azadan bir Tardieu dün akfllll' yemeiinde M. 

ispanyada köylülerin 
bir hücumu 

MALAGA, 22. A. A.- Anteque
ralı köylülerden mürekkep bir grup 
ze:vtln mabaulünü elde etmek mak
aadile bir çiftliğe hücum etmişler
dir. Sivil muhafızlar kö:vlülere hü
cum mecburiyetinde kalmıtlar, bun
lardan birini öldürerek diğerini de 
tehlikeli ıurette yaralamıtlardır. 

Pariste Italyan 
komünistleri 

PARIS, 22. A. A. - Büyük bul
varlardaki ltalyan lokantalarından 
birinin önünde toplanan yedi ıelıiz 
kadar ltalyan komüniıti sürültiilü 
tezahürat yapm1flar, mücavir kah
veye sandalyeler ve tifonlar atmıı
lar ve lokantalardan birinin aynala
rını lurırutlardır. Komüniıtlerln iki
si yakalanmıt, diierleri lı:açmağa 
muvaffak olmutlardır. 

Meksikoda idamlar 
MEKSfKO, 22. A. A. - 18 hay

dut idam edilmiıtir. 

M. Mussolini gençliğe 
hitap ediyor 

ROMA. 22. A. A. - Faıiat genç
liiine hitap eden M. Mussolini ııenç 
!iğin inzibat ve çalışmaia karşı beı
lediii imanı mevzuu bahiı ederek 
bunun faıiıt rejiminin istikbali için 
büyük ve yeni zaferler teminine bir 
zaman olduğuna iıaret etmiştir. 

Emir Faysal, Mussolini 
ile görüştü 

ROMA, 22. A. A. - Roma· 
dada bulunan Emir F eyaal ile 
maiyetindekiler kral tarafından 
kabul edilmitlerdir. Öğleden 
ıonra emir feyaal Venedik aa
raymda M. Mu1101ini'yi ziyaret 
etmit ve kendiaile uzun uzadıya 
görÜ!MÜ§tÜr. 

zat, rakı, tarap, konyak ve e.maa- Stim1on'a miaafir olmuıtuı-. Muma
li müıkirata kırkar paralık ıefa- ileyh, yarın öğle yemeği İçin Alman 
kat puhı yapıftırılarak huılatile ya baıvekili M. Brüninıı tarafından 
ver.nlilere yardım edilmesini tek vaki olan daveti kabul etmiıtir. 

franıız batvekili, Cenevreden mü A · k d t f 
lif etti. Ve Hili.liabmere yeni va- fanıkan ederek kendi intihap daireıi merı a a asarru 
ridat temini makaadile Ankaraya olan Bolfort'da 5 sün kalacak ve mü VASHINGTON, 27.. A.A.- Me-

Yozgada gene kar yağıyor 
YOZGAT, 22. A. A. - Dün gece başlayan kar ve soguk fiddetle de· 

vam etmektedir Meyva ağaçlarında mühim haıar vardır. Buğday ve arpa 

ur'iyah bütün vilayette ikmal edilmiştir. 

ADANA, 22. A. A. - Dün sabah baılıyan ve ııeç vakte kadar devanı 
eden ıiddetli bir fırtına bağ ve bahçelerdeki sebze ve, meyve mahsullerini 
mühim baıara uğratınıftrr. Şehirde birçok evlerin camlan kmlmq, damla
rın kiremitleri uçmuı ve elektrik telleri lonlnuttır. Nüfuaca zayiat yoktur. 
Telefon hatlan bo~ulduğ11 İçin köylerden haıar ve zarar hakkında malii· 
mat ahnamamqtır. 

ltalga - Yugoslavya müzakeratı 
BELGRA T, 22. A. A.- Romadan ııelen haberlere nazaran bir ticaret 

muahedesi akli için ltalya ile Yugoılavya arasında cereyan eden mİİZl'.ke
reler terakki etmektedir. Yakında bir netice alınacağı ümit olunmaktadır. 

Hırvat sandığının tediyatı 
BELGRA T, 22. A. A. - Binnci Hırvat taaarnıf sandığının tediyatmı 

tatil ettiğine dair ecnebi memleketlerde çıkan haberler esa11ızdır. Me:zkür 
hanka bugünkü iktısadi ,erait içinde bizzat alacaklılan izrar edebilecek 
mahiyette külliyetli para çekilmesine mi.ni olmak için çiftçileri himaye ka· 
nununun be,inci maddesinden iıtifade etmektedir. Mezkur banka yeni 
eaaılar dahilinde talepleri derhal is'af etmektedir. 

Mimar 
M. Yensen geldi 

Ankaradan f zmire ıriden Mi-
mar P..1. Yan.aen, dün Ankara va .. 
puru ile şehrimize gelmiş ve Pera 
palas oteline inmiştir. Mllnaı· M. 
Yanaen, lzmirde, ,ehrin imarı için 
mevcut planları tetkik ederek bun 
farı hatalı ve masraflı bulmuş, iz .. 
mir belediyeıinin tehrin imarına 
ait sorduğu 31 muhtelif •uale de 
ce··ap vermiştir. Mumaileyhin, teh 
rimizin imarı ve pl&nı meseleleri 
için burada vali ve belediye reisi 
Muhiddin Beyle görüşmesi muhte 
meldir. 

Tevfik Hadi Bey 
Şehrimizde buh;nan Emniyet 

itleri umum müdüril Tevfik Hadi 
Bey busün Ankaraya avdet ede
cektir. 

lnhisarıar bütçesi 
ANKARA, 22 - lnhlaarlar büt· 

çeıi ikmal edilerek He:veti Vekile 
ye sevkedilmittir. 

Halk şiirleri 

Halk Bilııisi Derneği, haziran· 
da halk fİİrleri ve saire toplamak 
üzere Ba1ıkesir havalisine bir he
yet gönderm.eğe karar vermiştir. 

İsviçre sefiri memleke
tinden döndü 

Mezunen memleketinde bulu· 
nan laviçre sefiri M. Hanri Mar
tin Cenaptan tehrimize avdet et
mittir. 

Italya sefiri geldi 
ltalya sefiri Baron Aloi:ıi Ce· 

naplan Atıkara'dan tehrimize sel 
mittir. 

içki düşmanı gençler kongre aktet 
tiler ve bir müsamere verdiler gidecek olan heyetin hükUmet nez teakben Parate kısa bir ikametten b'uaan meclisinin tasarruf encümeni 

dinde buna dair teşebbüıatte bu- aonra bu ayın 27 ve 29 uncu günle- M. Hooverin masrafları tahdit proıı 
lunmaaı kararlaştı. Müteakıben ri arasında terki te•lihat konferansı ramında ticareti bahriye nezareti ta-
Ankaraya gidecek heyet intihap nın mesaisine iştirak için Cenevreye rafmdan t•ldif edilen ve 1 Ki.nunu- Y eıil Hiliı.I Cemiyeti tarafından 1 le rcemiyeti tarafından tertip edilen 

d
.ld" hh 1 k M 1- avdet edecektir. 1 aani 1933 tarihinden itibaren deniz teşkil edilen Türkiye içki Aleyhda müaamere verilnıi,tir. Bu müaame· 

e ı ı ve mura aı o ara ec u f 1 . h · 1 ·ım · - G J • t" K · d"· ed b" k k ı - d- muaJ 
• • A • I ı . . ıe er en ututunun ıf etı esının rı enç er cemıye l ongreıı, un r e, tr ço me tep er mu ur, 

Rem Kazım ~afa ı!e •ta~bul m<;,b Fransız ve lngilız Ba11vekılleri talikine ait bulunan maddeyi ilga et- saat 13 te Tepebllfı şehir Tiyatroıa lim ve talebesi .ıavetli olarak bulan· 
uıu Şemseddm, Zıyaeddın, Celal u St" n'a misafir mi tir. binaımda Dr. Fahrettin Kerim B.in mıılardr. Müıamereye, iıtikl&I mar· 

· H ı·ı B 1 1 H 0ı·ı· hm m. ımso · ' Sabır, a ı ey ere ı a ıa er riyasetinde toplanmııtır.Fabrettin tile batlanmıt. fahrettin Kerim B. 
reisi Ali paıa seçildi. Ve mütea· CENEVE, 22 (A.A.) - M. Tar Bir kotra kazaya Kerim B. tarafından teteldıriilün faa. bir hitabe irat ederek, itıal ordula-
kıben kongre, meaaiıine nihayet Tdi.eulyekkdiğCherini takikbe":d~·h,BeBn~ ug" radı liyeti hakkında izahat v<rilmiş, ınii· rile beraber airen uyutturucu ve 

d" ıtu es o, oumen ovı ıc ru.. • 
ver '· ninı ve M. Mac Donald ve Sir John teakiben merkez heyeti i:ıaamdan keyif verici zehirlerin seciye ve .ı. 

lıtanbul Hili.liahıneri geçen ..,. Simon ile görütmüştür. NAPOLİ, 22. A. A. - İta!- Tevfik B.içkinin vücutta 7aptığı tah nirler Üzerinde yaptıldıın tahribatı 
ne zarfında iki bin fakir talebeye M. Stimaon, M. ~c Donald, M. yan deniz ~ic;a~et~ neza~eti erki ribat izat edilmittir. Bundan ıonra izah etmiıtir. Müteakiben. Konıer
haftada üç gün yemek vermiş ve Tardieu ve Sir John Sımon'u akfam nından 3 kıtının ıdaresı altında ıerbeıt bazı münakaıalar yapılmıı, .-atuvar heyeti tarafından konser ve 
bu q için 5754 lira aarfedilmiş- yemeğine alakoymustur. j Napoliden Nevyork'a gitmek fert ve cemiyet düımanı içki beli- rilmit, Cümhuriyet Gençler Malıfili 

1 d 1 Alf ed B yoıine kartı mücadeye devam edil- tarafından (uzun ıenelerden sonra) 
tir. atanbul, Beyoğlu, Boğaziçi Tardieu planr. Grandi planı 'ı üzre enize açı an r e or- meai kararlatbrılmıı; heyeti idare unvanile Müçteba Sal&lıattin B. in 
mıntakalannda 130 veremliye dino kotrası tiddetli bir fırtına raporu okunup ekıeriyetle kabul e- yazdığı bir perdelik piyeı temsil e-
2411 liralık yardımda bulunulmuı J LO_Nı;>RA, 22· (AE.A.) - Lon- yüzünden Sans Felice Circeo dilmit, ve yeni idare heyeti intiba- dilmittir. Gençlerden Tarik B. ta· 
756 erkek ve 526 kız talebeye el- drada ıntışar eden conomst mec- . d k • 1 
b

. .
1 

• 
1 

f da mua11 "tahdidi tealihabn iç yüzun" cıvann a a:ıaya ugramıttır. batma ııeçilmiıtir. rafından Mitat Cemal B. in ( çme 
ıae verı mı•, a tı ay zar m ·•. . K · · R h" b · d D F br · K · B ) ·· nı· b' ·· · · t d"ldik 

320 )
. f'-ı 90 f k" I k t 1 serlevha11 altında neşrettiaıı bu- ma- otranın suvarısı aac ı o- Netıce e r. a ettın erım . şunu unva ı u- ıun ınşa e ı 
ıra sar ı e a ır ınem e e T d" G d" ıon1 ri•aıete Ahmet Şevket B. Beden ten ıonra Terakkili Gençler Yeşil 

1 . .. d ·ım · , t . d kalede ar ıeu ve ran ı pıa ı ara ğulmuttur. , , 
enne gon en ıf, san a evm e d b" k es aptıktan s Terbiveıi te,kilô.bna, Gazanfer B. HilAI martını aöylemiılerdir. Bun· 

100 k . . 1 tınlm b sın a ır mu ay e Y • onra , d 1 k 1 hd 1 
e ya m •§Ç• ça _'! .. •t, u~- diyor ki; ltalyan murahha11 tarahn- mubaıipliie ve veznedarlığa, Tarik an aonra .S, i ? ~Y arı genç er ta-

la~a _8 a~da .2000 lıra ucret veril- dan serdedilen 1talyan noktai na- ti akvanun emrine tahsisi yani Fran B. de murakiliğe ıeçilmi,lerdir. Ye- rafında" mınımıruler dansı ve zey
mıttır. Hılilıahmer, bu sene 3000 zarı f,ansa'nın askeri müttefikleri snrun emir ve istifadesine bırakıl- ni idare heyeti 15 ııün sonra topla- bek ~oluşlar y~pıl.mı.t ve müaamere
gıdasız. talebeye 1~900 liralık, ve hariç ~lr;,ınJ< üzre hemen hemen bü- 'ı ma~ı icap_ etm~~tedi~: ~erika ~e ~arak azad~ birini umumi katipti- ye nı~ayet verilmıştir. . . 
veremldere 4000 lıralık yardımda tün hukumetler t~rafından kabul e- lngıltere ıle diger kuçuk devletlenn ge oeçecektır. ı içki Aleyhdarı Gençler cemıyet 
bulunmağa karar vermiJtir. Ayrı- dilm!tir. . kabul ettikleri İtalyan planına na- Kongı·eden sonra gene Tepehafı ! Terbiyei Beden.iye - lzçilik tubesi 
ca fakir halk için de 1000 liralıl:: Tardieu linına <:Öre taarruz ,;. 1 zaran bu sili•J.Jarın esaıh bi< surette tehir Tiyaln>ıu bi""sında Yetil Hi- ı tıa-iıldarmı ikmal ebnittir yum· 
tahsisat aynlmı!tır. lahlannnı en kuvvetlilerinin cemiye- tahdidi laz·mnlmektedir. ! lil ve Tiirkiye içki Aleyhdan Conç- da faali:vete pçecektir 
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Yol parasının dört lirası iade edilecek •• 
Ekono'llli 

Beynelmilel ticari 
mühim bir teşebbüs 

VHl·yette 

Yol parasının 
4 lirası 

'···-

Belediyede 

Verem hastanesi 
İçin arsa 

lstanhul Naszl Eğleniyor? 

Bebeğe kadar küçük bir gezinti ... 
İçinizdeki yeşil hasretini artık giderebilirsiniz!.. 

1 

r eşkil edilecek bir cemiyet tücca
rın diğer memleketlerdeki 

alacaklarını sigorta edecek 

Yeni bütçeye tahsisat 
konulduğundan 

bu sene iade edilecek 
Vaktile on lira üzerinden alı

nan yol parası toıeler ve köprü
ler kanunu Üzerjne altı liraya in
dirilmişti. Bu tenzili müteakıp on 
lira Üzerinden tahsil edilen yol 
vergilerinin dört liraaının mükel .. 
Jeflere iadeıi lizım geliyor. Bu
nun jçin idarei huıuıiyenin yeni 
serte bütçesine tahıiıat konulmu, 
tur. Aradaki bu fark bu aene için 
de iade edilecektir. 

Cerrahpaşada bir bos
tan sabo alındı 

Verem hastahaneai yapılmak 
Üzere, Cerrahpaşa haıtahanesi ya 
nındaki örsalann belediye tarafın 
dan istiml&lı: edileceği yazılmıftı. 
Belediye arazi sahiplerile yaptığı 
müzakerelerden sonra buradaki a 
raziden bir bostanı on bet bin li· 
raya istimlak etmitlir. Hastahane 
için daha bir mikdar arazi lizım 
geldiğinden boıtana bititik olan a 
razi sahiplerile de temaaa batlan
mıtlır. Bu kısım için de aıağı yu· 
karı on beı bin lira daha verilecek 
ve bu suretle verem haıtabaneıi 
arsası temin edilecektir. Ancak 
haıtahanenin bu aene intaaı için 
bütçeden tabıisat konulamanuttır. 
Gelecek sene bütçeoinde tahaiıat 
ayrılma11 düıünülmektedir. Bele
diye verem hastahanesini şimdi
lik 200 yataklık yapmak ve ileri· 
de imkan bulunur._ 500 yataia 
iblağ etmek fikrindedir. 

Martta yağmasın, Nisanda dinmesin ... - Bebek bahçesinin tarihçesi
Memiş ağanın cevabı: Senin gibi daha çok padişah eskitir! - Uryani 

zade korusunda bülbül seddi .. -Bülbülü Boğazın nerelerinde dinlemeli .. 
- Martta yağmasın, Nisan 

da dmme.airı ! 
Köylünün candan ettiği dua 

kabul oludu; nisanın ilk günün 
den beri mübarek, durmadan ya 
ğıyor. Fakat bu yağmur, iıter 
fırtına ile gelsin, ister seuizce 
toprağı ıslatsın, belli ki, her 
katı-esi, yeni bir filizi diriltiyor, 
yeni bir yaprağa can veriyor. 
Kuytu yerlerde, güneıten uzak 
dütmüş kuru dalların bu sürek 
li yağmurun tesirile nasıl çarça 
buk yeşerdiklerine dikkat etme 
diniz mi? 

çeye dair bana fU izahatı veri. j ler. V~kti.le Sultan Mecidt. 
yor: muannıt bır bat ağrısı arız ol. 

- Bir zamanlar, merak et- muş. O tarihlerde koru, daha 
tim, tarihleri filin karııtır- Üryani Zade merhumun elinde 
dım. Bebek bahçesi, çok eski. değil, paditahın hemşirelerin. 
den beri varmış. Sefahat ehli den birinin malikanesi.. Bat 
bir paditah olan üçüncü Ah. ağrısı geçmeyen sefih padi,a. 
met, damadı İbrahim Paıaya ha heıntiresi: 

Avrupada iktı .. di buhran do
lay..Ua beynelmilel ticari rabıta· 
lann perif&ll bir v .. iyette olduiu 
ıuı.ııarı itibara alıaıırak beynelmi
lel bir c-lyet teıkil edllmittir. 
Camiyet Pviıte tetkikata baıla· 
llUftır. lıtanbul Ali Ticaret Mekte 
bi müdarriılarinden Hakkı Nezihi 
ley de bu meaele hakkında tel· 
lıikat yapmalatadır. Beynelmilel 
biı- ticaret alclll t .. İI edilecektir. 
Buraya ıimdlye kadar hiç iflu et 
Ilı-it ve takibatı adliyeye uira· 
ınamıı ihracat ve idhalit tüccar· 
larlJe erbabı ıanayi kaydedilecek· 
l~rdir. T .. kilat erbabı aanayi v': 
tıcaretin dlfer memleketlerdekı 
alacaklarının yüzde sekaenini si
rorta edecektir. Bu formaliteden 
İıtifade etmek için cemiyete aza 
0_lnıak mecburiyeti vardır. Azalar 
L,'rorta ettirmek istedikleri malın 

1Ylnetine göre kayıt ücreti vere· 
b~klerdlr. Bu huıusta tesbit edilen 
... tarifeye röre 200 bin franklık 

1110rta yaptırmak isteyen bir tüc 
c•r 1200 frank ücret verecektir. 
r :~ebbös ticaret alemimizde bü
y~.k bir alika uyandırm•tlır· Çün
t~ buradan Avrupaya gönderilen 

il" çok mallarımızın ya parası gel 
!"•ınekte, ve yahut çok geç ve güç 
••de edilmektedir_ 

Bir Ingiliz şirketi 
şube açacak 

I Bir lngilia ticaret kumpanyaoı 
I •lan~ulda bir tube aç~rak m~~
•ketıınizde ticari faalıyete gırı§· 
~ek Üzere tetkikata batlamıttır. 
Şırket pek yakında hükumete mü 
•acaat ederek bir mukavele akte 
decektir. Şirket memleketimizde 
illırn, aatım, sil'orta, nakliyat, İn· 
fa.at işleri yapacaktır. 

Tütünler ıablıyor 
Bu sene tütün mahıulümüzün 

Poliste 

'<ocasının yumruğu ço-
cuğumu öldürmüş? 

11 !"Yipte oturan Hatice Hanım 
ı.ı0!•ae müracaatla e•de kocaoı 
t.~""Yİn ile kavra ettiklerini ve 
""•e · · k · ı di... Y_ının kendiıine vurma ıa e· 
;,,t~ hır yumruk sekiz aylık çocu· 
tildÜ~~et ederek çocuğun bun~an 
Y· l!"Unü iddia etmittir. Tahkıkat 
•!>ılıyor. 

Kaçak rakı 
i fteyoğlunda Kalyoncu kullu· 
rı~"da Ağammenıın iıminde biri· 
'" ev· d 1 d " h b ın e kaçak rakı bu un ugu 

trı." er alınarak araftırma yapıl· 
d~tlır. Evin alt katındaki bodrum 
tibt°U.nunda rakı kazanı, tenekeler, 
ttlü. r-e ve ıaire bulunmu,tur. Eıya 
ı,11 ••dere edilmiş , ev •ahibi yaka 
l\ır arak hakkında zabıt tutulmuf· 

Sadaka isterken 
~vv~k~azel Silva iıminde bir kı:ı 
~e . ' alqam Beyoğlu caddesin· 
"Ja tıdkerken yanına bir adam yak 
·a ro. tadab. istemiıtir. Kız pa· 
:»irder:ın4:ie hazırlanırken adam 
;, en bıre elindeki çntayı yaka· 
, 0"'-•ttor. Matmazel Silva çantjlyı 
ırı '"'nemek için bir müddet uğrat 
.• ~:: da muvaffek olamamıı, mu 
Ilı 

1 
•z Çantayı zorla kapıp kaç· 

İsf ır. Kızın feryadı üzerine po
ar~r Yatiıerek adamı yakalamıt 
>ir· '.r· Bunun Hayrettin iominde 
i11 ·~ 0 !duiu anla,ılmı,tır. Hayret 

dlıyeye verilecektir. 

Bir kız kayıp 
~ . 1•tinyede Osman Reis mahalle 
•j '."'aını Salim Efendinin hizmet· 
'

11 18 1 • H un •ir lı. Y•t arında Hatıce an 

hemen hepainin satılması muhte .. 
mel ırörülmektedir- Amerikalılar 
l:ımirden bir milyon kilo tütün al 
dıklar ııribi bazı ecnebi rruplar 
da Trakyadan 250 bin, Samıun· 
dan 500 bin kilo tütün almrtlar· 
dır. laveçliler de lstanbul havali. 
ainden baima ve ba.,bağh tütün
ler almaktadır. Yakında Bulgari• 
tanda bulunan bir Avusturya rru 
punun Türkiyeye ırelerek tütün 
alacağı da haber verilmektedir. 

iki ~işe fabrikaıı 
Biriai ltalya, diğeri Türk ve ec 

nebi ıermayeda rlarından mürek
kep iki grup tarafından lstanbul
da iki şife fabrika11 açacaktır. 
Fabrikanın biri Eyüpte açılacak· 
tır. Diğerinin yeri henüz belli de

lildir . 

ispanyaya buğday 
ithali resmi 

MADRIT, 22 (A.A.) - Bu •· 
yın 21 i ile 30 uncu &Ünleri araıın
da fspanyol limanlarına gelecek 
olan ecnebi buğdaylarının her bir 
kentalinden 8 altın peçete idhalat 
resmi ahnacaktır. 

lngiltereye ithal edile
cek gül ağaçları 

LONDRA, 22 (A.A.) - Zira· 
at nazırı neırettiği yeni bir emir
name ile 1 Mayıs ile 11 kanunuev 
vel 1932 tarihleri arasında lngil
tereye idhal edilecek ecnebi gül fi 
danlarının beher yüz adedi için 
20 tilinğ nisbetinde idhalat resmi 
vazedildiğini bildirmektedir. 

Mektep 
Müdürleri 

Vekaletin tamimine 
göre hariçten 

ft alamayacaklar 
Evvelce reami 1iae ve ~rta me_k 

tep müdür ve muavinlerınden hır 
kısmı bu vazifelerine ili.veten ha 
riçle diğer mekteplerde de ~ual• 
limlik yapmakta idiler. Maarı~ ve 
kaleli bu ribi müdür. ve m_ua~ınl-; 
rin kendi mekteplerındekı ıdar~ 
vazifelerini fazlalığını ve ehe~ı 
yetini nazarı itibara alarak harıç 
te muaU.imlik yapmala~ını m!'ne! 

. t" Son defa Maarıf vekaleh nut ır. . . 
b·ı· um mekteplere bor tamım 
ıum . d k 
öndermittir. Bu tamım e, me . 

il' 1 d kı" muallimler arasında bu tep er e . 
ibi müdür ve muavınler ~e:vcut· 

!,. bunların bu ders senesı nıhay~ 
tine kadar derslerine dev~ ettı· 
rilerek relecek dera ·~nesı _batın· 
d itibaren vazifelerıne nıhayc:t 

an 1 . . M f 
evrilmek üzere isim erının . ~·!~ 
müdiriyetine yazılması bıldı~ılı
yor. Bunlar gelecek sene muallım· 
lik yapamayacaklardır. 

kavıra çıkmııtır. iki kadın birbir· 
!erine rirmitler ve kavgada F~_h· 
riye Hanım Sıddıka Han'.mı .d".v
dükten sonra aavuıup ıııtmıtbr. 
Fahriye Hanım eve gidince vak'a 
yı kocası Halil Efendiye anlatmı.! 
tır. Halil Ef. büsbütün kızmıf, ko 
pürmüt ve derhal e~den _fırl~Y!P 
Sıddıka Hannnın evme rıt~ttır. 
Eyde ikinci bir kavga da Hahl Ef. 
ile batlamıtlır· Bu arrada alt kat
t oturan kiracı Zarife Hanım da 

Sayım vergisi 

lıtanbulda ve bütün mülhak ka 
zalarda hayvan aaymı resminin 
ilk .. fhası 15 niaanda ikmal edil 
mit mal memurları tarafından 
yoklamalara batlanmıttır. Nisan 
nihayetine kadar yoklama devam 
edecek ve hazjrandan itibaren re
simlerin tahıiline ba,lanacaktır. 
Sayım reami olduğu için Beyoilu 
malmüdürlüğü hariçten mezbaha 
ya getirilen her türlü hayvanların 
sayım reamini verip vermedikleri· 
ni tetkik etmektedir. Mahallinde 
re&Illi verilmeyen hayvanların res 
mi kesilmeden evvel tahsil edil
mektedir. Resim keçi ve koyun
dan 60, tiftikten 50, sığırdan 150 
kuru, olarak tahsil edilmektedir. 

Beyoğlu malmüdürlüğü 

Beyoğlu Malmüdürlüğü şimdi
ye kadar Beyoğlu belediye daire· 
sinde çalıtıyordu. Müdürlük dün 
den itibaren Mis sokağında 13 nu 
maraya taşınmıştır. ---------
Eren köy 
Sanatoryomu 

Küıat resmi 5 mayısta 
yapılacak 

Veremle Mücadele cemiyeti ta 
rafından Erenköyünde tesia edi
len ıanatoryomun nolcıanlannın 
ikmali nihayet bulmak Üzereder. 
Sanatoryom 5 mayıata kütat edi· 
lecek ve 6 mayısta haata kabulüne 
batlayacktır. Sanatoryom için Al
manyadan celbedilen ba9hemtire 
yoldadır. Sanaloryomda yatmak 
üzere bir çok müracaatlar vki ol .. 
maktadır. Müesseaeye yatmak ia 
teyenler Cığaloğlunda Hilaliah· 
mer merkezindeki cemiyet büroıu 
na müracaat etmektedirler. Cemi 
yet oanatoryomdan bir kazanç dü 
tünmediği için haıtalardan yev
miye 275 kurut alacaktır. Cemi· 
yet aanatoryoma tehacümü nazarı 
itibara alarak yatak mikdarını 
tezyide karar vennittir. 

Memlekette 

Elaziz belediyesi 
Elazizden yazılıyor: Şehrimiz 

belediyesi berberler hakkında ye 
ni bir karar vermitlir. Bu karara 
göre bütün berber salonlarının ze 
mini çimento dötenecektir. Ancak 
bu iti dükkan sahipleri yaptıra
caklar, kira ile oturanlar bu ka
rar ile mükellef olmayacaktır. 
Bundan baıka belediyenin itfaiye 
arozözü her aktam muntazam su 
rette caddeleri sulamaktadır. Şu
nu da kaydedeyim ki, §ehrimizde 
henüz yeni olmaıına rağmen elek 
trik ücretleri çok ucuzdur. Bu u
cuzluğu Belediye temin etmiştir. 

Bir çiçek, yedi böcek 
lzmir Kızılçıllu yolunda bir kız 

meselesinden dolayı Hasan, Bilal, 
Tahir, Mahmut, Ömtır, Bekir ve 
Eyüp iıminde yedi arkadaş arala 
rında kavga elmitler. Neticede 
Mahmut, Tahir, Bekir M>pa ile baf 
)arından Eyüp bıçakla karnından 
ağır surette yaralanmıt , kavgacı 
lar polisçe yakalanmıttır. 

Konyada sergi 

burasını lt38 de tamir ettire- - Belki havası İyi gelir .. 
rek Hümayunibat ismini ver·, Bir sabah teşrif buyurulsa! .. 
mit. Vaktile sefirleri burada j Diye haber yollar. 
hususi olarak kabul edermit. Abdülmecit, Bülbül Seddin-

Abdülmecit, hayatının son de, yarım saat oturur oturmu, 
senelerinde bir gün bu bahçeye açık Boğaz havaamın tesirik 

Kimsesizler yurdu 

Çok iyi hatırlarım: Çocuk
luğumda, nisanın ilk yağmuru 
na adeta mukaddes bir eksir 
nazarile bakılırdı. Guya, bunun 

K~sesizlet yurdu itihaz edil· damlası, nereye düterae orada 
mek uzere belediye tarafından sa 1 muhitine göre bir cevher yara. 
tın alınan Galatııdaki binanın ya- t d 1 d" 1 t" "d · · · · 
kında tanzimine baılanacaktır. ır er er.•: . s ırı ye, ıncıstnt, 
Yapılan hesaplara göre bina üç \ yılan, zehınm, toprak; bereke· 
yüz kişiyi alabilecek büyüklükte· tini hep nisan yağmurundan a
dir. Buraya ne gibi evaafı haiz ço lır diye itikat edilirdi. 

gelir. Kötkü ziyaret eder. Dö· bat ağrısından eser kalmaz. 
nütte Bebek sakinlerinden bir Saraya dönünce, baş ağrısı 
kaç zat, köşkün harap bir ha- tekrar zuhur eder, Bülbül Sed 
le geldiğinden bahsederek ta- dine dönünce kesilir. Abdülme 
miri için İstirhamda bulunur- cit, son senelerini baş ağrısı 
lar. yüzünden hemen hemen bu 

Padi~ah, köşkün bekçi başı · kötkte geçirmiştir." 
sı Memış ağayı çağırtarak; Gözlerini karga sesile açan 
tamirini ker.disine havale ede. bütün Istanbullular gibi, ben 
ceği sırada Memiş ağa, gülüm. de ne zamandan beri bülbül 

cukların allnacağı, bunların yat-
la, tabi olacakları terbiye ıistem 
leri tayin edildikten sonra Yurt a· 
çılacaktır. Şimdilik Yurda iki yüz 
çocuk alınacaktrr. Yurdun açılma 
aı için yeni tahıiaata ihtiyaç yok· 
tur. 331 bütçeainde Yurdun tevsii 
ne ihtiyaç görülürse o zaman ye
niden tahıiıat aranacaktır. Ancak 
bu husuata tahıiaat mevcuttur. 

Gayrimübadiller 
Heyeti 

Ankarada teıebbüslerine 
devam ediyor 

Ankaraya giden &ı&yrimübadil 
ler heyetinin Maliye vekaleti ile 
uzun müddet görüterek bonolara 
faiz verilmesini iıtedik:Jeri ve ve
kil B. ile bazı noktalarda mutabık 
kaldıkları haber verilmektedir. 
Aktam refiklerimizden birine he .. 
yetin dün Ankaradan hareket et
tiği bildirilmiftİr. Gayrimübadil
ler cemiyeti reisi Celal Galip B. 
heyetten henüz mektup aldığını 
bu mektupla birkaç rün daha An'. 
karada kalarak temaslarına de
vam edecekleri bildirildiğini, bu 
itibarla heyetin dün Ankarada.n 
müfarakatine ihtimal veremediği .. 
ııi aöylemittir. 

Bir Avusturyalı 
profesör geldi 

Avusturyanın maruf profeıör
Jerinden Her Hochmeiater ş.ehrimi 
ze celmiş, Tok:at1iyan oteline mi
aafir olmu,tur. . - -

Şark demiryolları 
umum müdürü geldi 
Şark demiryolları tirketinin Pa 

risteki merkezi umumi müdürii M. 
Mozak dünkü ekspreıle Paristen 
fehrimize gelmiftir. Şirkete ait ba 
zı itler jçin Ankaraya gidecektir. 

Ankarada esrarengiz 
bir ceset 

ANKARA, 22 - Ankaranın 
Hatipçayı denilen mevkiinde baf 
sız ve çıplak bir ceıet bulunınuı 
tur. Bütün ı..hkikala rağmen ce
sedin kime ait olduiu anla,ılama 
mıttır. Maamafih katillerin evvela 
civar tepede cinayeti ika ettikle
ri ve sonra cesedi dereye ıürükle
dikleri anlatılmaktadır. Katiller 
burada cesedin batını keırnifler 
ve elbiselerini soyup alnııtlardır. 
Cesette üç kurşun ve on bıçak ya. 
raıı vardır. 

siyerek: dinlemedim. 
- Efendim, der .. tamir etti ı Yalnız geçen seneki Yalova 

Ne zamandan beri içimde rip ne yapacaksın .. Hiç merak ' gezintisinde, "Bülbül yuvası,, 
yeşil hasreti, kabarıp taşmıştı. etme, köşk, sağlamdır. Senin l na şöyle bir uğramıştım. A· 
Yeşil bir ağaç, yeşil bir toprak, gibi daha kaç padişah eskitir!. man yarabbi ... Ne şakıma, ne 
yeşil bir dağ parçası görmek, Abdülmecit, bu sözü eceli. candan ötüşme idi o ... 
su içmek, açlığı gidermek gibi nin yakın olduğuna bir işaret Bebekli dostun meğerse, 
bir ihtiyaçtır. gibi telakki ederek köşkü te· bülbüller hakkında da tetkika-

Ankara caddesinde etrafı metinden yıktırır. Memiş ağa· tı varmış: 
demir parmaklıkla örülü cılız ya da fena halde içerler, "bir - Bak, diyor, sana anla. 
ağaçlar bu ihtiyaca biraz olsun daha gözüme görünmesin!,, di tayım.. Bülbül dinlemek ister. 
cevap vermiyorlar. ye gazap eder. sen, birkaç gün sonra, Üskü-

Ben, onlarda, şehirlilerin Zavallı Memiş, köşk yıkıl- darla Kuzguncuk arasındaki 
eline düşmüş yeşillik esaretini dıktan sonra, dört duvarla mu koruya git!.. Balta limanı et. 
duyarım ve sanırım ki, her dal hat bahçede halka senelerce rafındaki koruyu da unutma 
larmı oynatışta: kahve satarak geçinir. Ölüsü- ha ... Çubukluda Hidiv köşkü 

- Bizi, buraya niçin hap- nü de galiba, kahve peykesi üs vardır. Bir bülbül yatağı da o-
settiniz? diye haykırır gibidir- tünde bulurlar. rasıdır. 
ler. Bahçenin duvarları, Fransız Sonra ilave ediyor: 

Dün sabah, havayı bir parça İ~par.atoı:i~i Ôjeni'n~~.Abdül 
1 

_ Eski martın 24 dü (Fer· 
güzelletmiş bulunca: azıze ıadeı zty~':t ettıgı 11ra- yadı andelip) in batlangrcı di· 

- Ne olursa olsun, dedim, larda yıktırıldı ıdı. . ye kabul edilmittir amma, rebi' 
~öyle yarım bir boğaz gezintisi Çoc kt m amma töyle h 
~ u u • • noktası er sene elli ıani. Yaparım'. Ve meseli Bebeğe ka bö" 1 yı"n h t 1 ' 

Y e e ~ ı~ ~~ı~.,, . . ye onda iki derece gerilediği 
dar uzanırım.. Kahvelerımızı ıçıp, bırer sı. için git gide bir bürç miktarı 

Meğerse ne kadar ıyı etmi- gara yaktıktan sonra Bebekli fark etti. ' 
ıim. Şehrin boğucu muhi~in: dost, bu sefer karıı sahilde 
den biraz u:ıaklatınca kendımı Kuzguncukta Beylerbeyi ara. 
derhal değitmit buldum. sında bir yeri göstererek, sor· 

Orta boğazın hudutsuz a. du: 

çıklığı, bana bütün yorgunlu- ' - Koruyu gördün mü? İt· 
ğumu unutturdu. Baharın ıçı. te buraya Üryani Zade korusu 
me sindirnıeğe çalıttığım koku derler. Şeyhi.alim Esat Efen
su ile adeta sarhoıum.. di merhum, "Bülbül Seddi., 

Beylerbeyi ile Kuzguncu- ne çıkar , sabah kehvesini, bül 
ğun yeşil korularından süzülen bül sesi dinliyerek içerdi. 
rüzgarın içime taktir edilmit Sen , "Bülbül S'eddi., ni gö 
bir memba suyu gibi lezzetle remedin ki bilesin .. Bu set, bü 
aktığını hissediyorum. Niye_- tün Boğaz bülbüllerinin karar. 
tim, bahçenin güneşe bakan ~ır gihı gibidir. 
köşesinde yarım saat kadar dm Efendim, laf lafı açar der-
lenip geri dönmekti. Henüz il~ 
sigaramı yarılamamıttım kı, 
ne zamandan beri yüzünü gör
mediğim, ihtiyar bir dostla kar 
şılaştım. ihtiyar dost, Bebek
lidir. Bebekte doğmuş, orada 
büyümüş ve senelerin, umumi 
yaşayışta yaptığı değişikliklere 
rağmen, Bebekten ayrılmamış
tır. 

Beni görünce, hayretle: 
- Olur şey değil.. dedi, sen 

buralar.a da gelir misin? 
Güldüm . 
- Kafamdan şöyle bir fey 

esti! .. Havayı güneşli görün-
ce ... 

Sevkedilen aygırlar 
Sıfat mevıimi dolayııile vili· 

yet ayiır deposunda mevcut ay
gırlar Çatalca, Silivri, Beykoz, Şi
le, Üsküdar, Halkalı iıtaayonları
na sevkedilmitlerdir. ~ aygır da 
Yalova iataıyonuna &'Önderilecek
tir. Merkez İıtasyonunda iki haliı 
kan lngiliz, bir arap, bir Nonyoı 
olmak üzere dört aygır bırakılmıı 
tır. lıtaayonlara vuku bulacak ta
hacümün önü de ııun'i telkih ile 
telafi edilecektir. 

Kıbrıs valisi gitti 
Çok ili ettm.. Haydi, Birkaç ründen bari tehrimiz. 

bize kadar gel de bir kahve içe de bulunan Kıbrıs valii umumlai 
1. Sir Storrs, dün aktam Kıbrısa mÜ· ım •• 

Dedim ki: teveccihen müfarakat etmit va in 
- Kahveyi burada içmek giliz sefareti erkanı tarafından 

daha ho, .. Sizi ziyaret etmeğe te4yi edilmittir. 

Bürçlerin arasındaki zaman 
mesafesini bir ay kabul eder. 
sek, bülbüller asıl feryadı an. 
cak eski 24 nisanda verecekler, 
demektir . ., 

Ortalık hafifçe serinlemeğe 
batlamı§tı. Bebekli dosta ve
da ederek ayrıldım. Kulağım
da , hep baharı müjdele~n, 
baharı hatırlatan ıeyler var: 

- Koru ••• Bülbül sesi, çİ· 
çek, ağaç .. Ve Yetil.. Yemye
til Boğaz dağları ..• 

M. Salahaddin 

Nezle çoğaldı 

Son ırünler zarfında havalann 
aık 11k deiitmeıi yüzünden mev· 
•İm hastalıktan tekrar batlamıt
tır. Grip ve nezle epeyce çoktur. 
Fakat en :ıiyade enjin denilen bo 
iaz haatalıiı vardır. Hastalık ha 
raretle birkaç rün devam etmek
tedir. Rutubetli ve soiuk havalar 
devam ederse nezle ve gribin da
ha ziyade artmaıına ihtimal vari 
liyor. 

Enem6 

·~ afta evvel kaybolmuf, bütün 
11,"11ırtnalara raimen bulunama• 

ftır. 

Elbirliği ile .. 
j 1ı, ~ enerde Odun iıkeleıinde s-!' 
" ·· ç lbrabim ve oflu Cemal bır 
:ic"•t.eri Yüzünden çıkan kavga ne 
r.:•ın~e aandıkçı Abmedi odunla 
ro.ı.: 1dovmüılerdir. Baba ile o~I 
'ti" l anarak mahkemeye veni• 

ka aya karıtmışhr. Halil Ef. 
avr z ·r H Sıddık• Hanımla an e anı.mı 

dövüp savuıpnuttur. Hem Fahr~~e 
Hanımdan, hem kocasından uıt 
.. 1 dayak yiyen Sıddıka Hanım 
US e - . p ,. 
polia.e müracaat etmıştır. o ıı,, 

Konyadan bildiriliyor: Bir tem 
muzda Gazi ilkmektep binasında 
15 gün devam edecek bir yerli 
mallar ıergiıi açılacaktır. Sergiye 
diğer viliyet ve mülhakattan da 
iştirak edilecektir. 

Manisa ve lzmırde balo 
MANiSA, 21 - Dün gece bat 

layan çok şiddetli f~rlına ve yağ. 
mur hala dev m edıyor. Dolu da 
yağdı, hasar yoktur. . . 

IZMIR, 21 - lzmıı· cıvarına 
dCtiu ve bazı yerlere kar yafnıı,. 
tır. Hava soğuktur. Denizde fır. 
tına var. Urla civarında Üç balık
çıdan ikisi ölmü,, birisi kurtulabiJ 
mittir. 

gelince, onu da ba,ka bir güne Evvelki CÜ• .. brimize •••-
bırakırız. Olmaz mı? lnriiterenin Sofy• sefiri Sir Phi-

lips Wertealov, dün, lnsiliz .. firi 
- Peki .. Nasıl İstersen.. Sir Georre Klark ile birlikte Mar 
Dereden tepeden konutuyo. marada bir tenezzüh icra eyi-it 

ruz.. Bebekli ihtiyar dost, on tir. Sir Philips Werteılov bu ak. 
seneden beri memuriyetten çe. tam Sofyaya avdet edecektir. 

Zootehni müfetti,i Mithat ve 
Kartal baytarı Ni.zım Beyler ta
rafından Kartalda batlarulan va 
damızhia yaramayan hayvan ete 
meoi hitam bulmuıtur. Beykoz 
bayları Nimet Beyin i,tirakile pa
zar rünü Beykozda enemeye de
••m edilecektir. 

Devlete ait matbaalar 

1
f erdir. 

E:.lıni öpmediği için 

kavracılan yakalayarak tahkika
ta ba9lamı,tır. 

Miraı meselesinden .. 
Küçükpa:ıarda Fa~ri ve Ca!•~ 

Efendiler araaında, mıra• la~aımı 

lzmirde iki kişi 
boğuldu 

kilmiş .. Şimdi, tam bir inziva Sir Storrı, umumi harpte Çldde-
hayatı yaşıyormuş; diyor ki: de lnriliz Konsolosu olarak lıulun-

- Şu gördüğün tepelerin muı, orada terif Hüıeyln'le aılo bir 
İ<ışma, yalnız bir gün bahara muarefe temin etmit ve onu oza
kavuşmak ümidile tahammül manki osmanlı hükumetine ı.a.,ı va-

Haliçte ticari bir d" E ziyet almıya iknaa muvaffak olmuı-
e ıyorum.. e •.. ne yaparsın... tu Sı"r Storrı bu ı"ti'L.-'- U ' . , ,_... vrens 

tersane Bağban bir gül için bin ha- ten daha mühim bir rol ifa eımi,ti. İıtrı.!<aıunpaşada oturan Halil Ef. 
~ıttı'~de birinin karm Fahriye Ha 
~ 1 Sı o.yramda 7iyaret _için '.'hb_a
:il" Fddıka Hanımın evıne gıbnış
t • ahriyc Hanım bayramlaşır· I;; ~·~dıka 1-lanıının elini öpme· 

.... nden kavga çıkmıştır. Bır ara 
j,~zbiddetle bütün ihtiyarını kay· 
beden Fahri Ef. tabancaııru 91ka 
rarak kardetinin Üzerine iki el &· 

t etmi•tir. Çıkan kurşuni.ardan 
e~ ' · · R h biri Cafer Efendının zevcesı. a -

IZMIR, 21 - Bayramın üçün· 
cü &iinü ava çıkan üç balıkçının 
hayatlarından haber alınamamıt· 
tı. Bunlardan Sabri bulunmuştur. 
Sabri Ef. kaza hakkında tunları 
söylemektedir: 

«- Kilizman açıklannda fır
tınaya tutulduk. Sandal devrildi. 
Arkada~larım Nuri ve Musa boğul 
dular. Ben yü"""rek ıahile çıktım.» 

ANKARA, 22 - Bir Fransız re hizmetkar olur! Garip bir eseri tesadüftilr ki,terif 
grupu Haliçte ticari bir tersane Hüseyin, nükbetinde. vaktile kendi 
vücude getirmek makıadile !etki- Biz de, senenin altı aylık nezdinde konsoloslukla bulunmuı o-

ANKARA, 22 - Devlete ait 
bihinıum matbaaların Baıveldlet• 
raptedilmeai takarrür etmittir. Bu 
huıuataki kanun layiha11 buırün
lerde Millet Meclisine tevdi oluna 
caktır. Hükıimet merkezindeki 
matbaalardan Mecliı ve Baıveka· 
let matbaaları birleıtirile<:ektir. 
Devlet ıuraaı binası altında bulu· 
nan Batvekilet matbaaaı Mecliı 
matbaaaına naklolunacaktır. Dİ· 
fer taraftan lstanbuldaki matba· 
alardan mühim bir kısmının, be 
meyanda Devlet matbaaaının bu~ 
)."aya nakli mukarrerdir. Bunun 
için bir bina ihzaı· edilıt-cek ve na 
kil kanunuevvelde icra edilebile-

1 •çın ~~dın aöylenmeğe başla-
met Hanımın sol kalçasına. ısabet 
etmiş ' yaralı kadın Hasek~ hasta 

•nP.,·ne kaldırılını F hrı Ef n· Musa ve Nurinin cesetleri Tuz. 

ka! yaplırmıttır. Hükiımete bu hu h l lan Sir Storra'un Valii umumi sifa-
•u•la teklifatta bulunmak üzere . za _metine, a tı aylık zevki i· tile idaresinin başında bulunduğu 

ru un Ankara a bir murahhas 
1 

çin seve seve katlanıyoruz Ve · Kıbrıı'ta ihtiyarı ikC'rncte mecbur e .. 



.illiy~t 
ııı.. aebec:iai pederim Şükrü Beyin ı teyi görünce biraz yadırııar) •.. 

mahdumuyum. •• Kendisi bttha Boıııuvar efendim.. Bendeniz 
yat dejildir. Affederıiniz hanı- zaptiye muhasebecisi Şukrü B. 
mefmdil Demek Felek Bey ra- zade Celil kulunuz •. Arzı hür
hat11zdırlar ..• Efendim, acaba met ederim efendim .. Aorın umdesl "ltl/LLIYBT" tir. 

23 Nisan 
Cumartesi 

Bir 

Hafta Sohbeti 

Musiki Bahsi! 

nurhan 
Cahil 

23 NiSAN 1932 
rahataızlıldan nedir?. - Te,ekkür • ederim ... Al-

- Efendim grip .. Gayet tid manca bildiğinizden bahıedi-

tdareı...n.: Anb.n. c:eddeo!, 
100 No. 

detli grip. yordunuz sanırım .. 
- Vah vah efendim! Geç- E f d' S iıb' b' 

Geçen gün Akşamda Seli- j mariz bir musikiyi böyle zayıf 
mi İzzet Bey: seslere bırakmllkta ne mana 

· t Ök .. ··k f ı - vet e en ım.. u g ı ı 
mıt o ıun.. ıuru a an var l' I b' .. 

1 ır m .. - ıte §On-
- Arap musikisi bir mal var. 

olsaydı Frenkler alırlardı. Hal- Bu musikinin tesirli taraf· 
buki Çat gölü zencilerinin oy. !arı yok değildir. Meseli (lt
nak havalarını alıyorlar da A· ri) nin o bayram namazlarında 
rap ve Şark musikisinde.n bir okunan tekbiri ne yüksektir. 

Telgraf adraıi: ftıt. Milliyet 
Tclefocı Nuınar.U.rı : 

BaJl?luharrlr ...e :U:ü.dUr 24311 
Yazr lıleri MUdllr!UlU 243111 

İdare ve Matbu 24310 

mı ..• 

1 

- Hayır efendim. Yalnız 

1 

40 derece ateti var. Bir de bo
ğazından muztarip! 

j - Bir tey değil efendim .. 40 
---------- 1 derece atet bir şey değil!. Grip 
ABONE OCRETLERl: 1 daha fazla yapıyor efendim. 

Hari' ;,;n Kerimem cariyenizinki 45 dere Türlriyı içla 
L. IC. L. x ceedye kadar çıktı .. Evet!. Arzet 

3 aylıtı 4 _ a - m im.. Bendeniz müteehhil 
6 1 50 14 _ ·. idim .. Kanm Neriman öldü .. 

12 : 14 _ 28 - [ Ölmedi Y•tıyor, !ikin yafayan 
----------- lar gibi yaşıyor •. Beni ve kızını 

1 

bıraktı, gitti •• [Cebinden bir re 
•im çıkarıp gösteriyor) i9te ben 

Gelen evnık ıeri verilmez -
Müddeti geçen nU.balar 10 ku 
ruıtur. Gucte Ye matbaaya ait 
•tler için müdiclycte mürac;ıat 

, ~ dilir. Gazetemiz Ulnların nıcı'u
. : ıyctinl kabul etmez. 

BUGUNKO HAVA 

1 
Neriman ve kızım Nermin .. Bu 
güzel hatıraya bakınız! .• Hanı· 

j mefendi ! Dikkatle, ibretle bakı 
nız! .. [O sırada odaya giren 
hemşireyi görüyor.) Bu hanım 

1 efendi kim efendim .• 
' - Kızım .. 

Y etilköy aıkeri rasat merke 1 - Öyle mi efandim ! Bende-
! niz Celil, Şükrü Bey zade Ce
lil kulunuz. Kaymakam müte

' kaidi .. Arzı hürmet ederim ha
. nımefendi! Şu resme bakınız!. 

yiki neıimi 763 milimetre, en . Bendeniz, Neriman ve Nermin. 

zinden verilen malUmata göre, 
bugün hava az bulutlu olacak, 
rü:ıgr mütehavvil olarak mute 
dil kuvvette eaecektlr. Dün tu 

fazla hararet 12, en az hararet Bu kızım .. Öteki annesi .. [Oda 
4 santigrat idi. ya bir iş için girmiş olan oda 

.. •••••••••••I hizmetçisini çağırıyor] Gel kı

Yazısı 
j zım! Merak etme. Sen de bak!. 

Haftanı 

Ar yılı değil 
Kar yılı 

Bu hafta size hastalığım eı
nasmda batımızdan geçmit u
fak bir vak'ayı nakledeceğim .. 
Hummalı günlerimin üçünde 

mi, dördünde mi idi, bir aktam 
üzeri saat yediye doğru kapı ça 
tınıyor •. Yattığım oda kapıya 
yakın olduğu için olan biteni 
ititiyordum .. Kapı çalmıyor ve 
bir ıeı: 

- Felek Bey buradalar mı? 
-·Evet efendim amma, has 

tadır kendisi .. 

Müsaade buyurursunuz değil 
mi hanımefendi! .. 

Evet efendim! .. Demek grip. 
Derecei hararet yükseliyor mu? 
efendim. 

- Hayır hamdolsun bugün 
biraz düımek istidadı göster
di.. 

- Hamdolsun demeyin efen 
dim .. Çok tükür diyin!. Demek 
geçmiş .. efendim, grip her ta· 
rafta var .• Merak edecek bir 
şey değil. .. 

Valde soruyor: 
- Lakin beyefendi! Benim

le ne görüşeceksiniz?. 
- Efendim. Arzı hürmet et· 

mek isterim .. Müsaade buyurun 
da hürmetlerimi, tazimlerimi 

- Biliyorum, biliyorum. arzedeyim.. Mahdum' Be-
Lutfen haber veriniz .. Arkadaı yefendinin sıhhatile pek alaka-
larından Celil diyiniz.. darım ... 

Ben işitiyorum yal. Kız ge- - Teşekkür ederiz .. 
lip bana söylediği zaman valde _ Estağfurullah! eetağfu. 
de yanımda.. il h V if E ku nı a . az em.. n sti va· 

- Tanımıyorum ... Diyorum. zifemdir .. Bir de maruzatımın 
Tekrar ııidip soruyorlar.. bir noktası daha var .. Zatı ali· 

- Efendimi Siz kimsiniz... !erinin bir apartmıanmız var .•. 
Sizi hatırlayamadılar !. Oraya bi.r kiracı buldum.. Bir 

- Celil diyiniz... Zabtiye Alman ailesi .. Müsaade ederse 
muhasebecisii Şükrü Beyin niz orayı onlara kiraya verelim. 
mahdumu ... Vah, vah demek: - Oğlum iyi olsun da görü
hatırlayamadılar.. Hastalıktan ' türaünüz ... 
olmalı •.• Bendeniz kendilerini - Efendimiz .. Bu Almanlar 
pek iyi tanınm.. garip admalardır .. Ha gerçek 

Valde aöylüyor arzetmedim .. Bendeniz alman-
- Zaten sizinle goruıemez ca bilirim .• Su gibi .. [Bu sırada 

efendim. Doktor menetti.. enişte sahneye girer. Herif eniş 
- Zararı yok efendim. Zatı 1 

fılinizle biraz görüşürüm.. --

- Çok güzel. . Lakin ak. 
şam üstü bu ziyaretinizin sebe
bi nedir? .. 

şey almıyorlar! insanı nasıl titretir. Sonra ne· 
- Arzı 'hürmet efendim .• Ma Dedi. reden alındığı pek belli olma· 

amafib madem ki; beyefendi ra Yıı.nm adaıım "Felek,, te yan o köçek havaları, sirtular 
hataız imitler, intallah yakında ona sordu: ne hareketlidir. 
kesbi afiyet ettikleri zaman ge· - Şöyle oynak bir çifte tel Fakat bir damla hareket 
lip görüşürüm.. li çalınırken Selimi. İzzet Bey ve tahassüs uğruna artık piya 

[Ben herifin sözlerinden o hiç bir şey duymuyor, vücudün sa sazendelerinin bile burunla
kadar sinirlendim ki .. Yatağım de kımıldamak alametleri gör- rmı soktukları saçma sapan beı 
da deli gibi dönüyorum ..• ] müyor mu acaba? dedi. leleri, şarkıları hazmetmek ka 

Eni9teye bitap ediyor: Ne Se!B.mi İzzet Bey, ne Fe bil mi? 
- Biraz zatı alinize maruzat lek, ne de ben musikinin ilim Bizim musiki diye dinledi. 

ta bulunacağım.. j kısmile alakadar değiliz. Onun ğimiz bu fasıl fasıl, makam ma 
Zaten §Üphe etmekte oldu- için ~kirleri~iz dedikodudan, kam nağme yığıntıları, içinde 

ğum tey tahakkuk ediyor .. Pa- haıbıh~lden. ı~~~et kalır. .Ma- iğne ucu balı olan keçi boynu
ra isteyecek.. dem ki ?1us.~ki uleması geç!~e~ zuna benziyor. Biz de bu ke

Kapının önünde görüşüyor
lar .. 

- Beyefendimiz.. Bendeni
ze.. Yani zaptiye muhaaebedsi 
Şükrü Bey zade Celil kulunuza 
biraz pııra ikraz buyuracaksı
nız.. Bendeniz Büyükderede 
ikamet ediyorum.. Bu akşam 
Almanlarla biraz içtik.. Efen
dim hepsi bite 9ön diyip çık
tılar .. Paraları kulunuz verdim. 
Şimdi Büyükdereye gitmek için 
otobüs param yok. İhsan buyu 

ler fennı munakaşalara gırışı- çi boynuzundan bir damla bal 
yorlar. Biz de meydanı boş bu bulmak ümidile her ak9am 
lur, bildiğimizi değilse bile dü- (Radyo) nun düğmesini çeviri 
şündüğümüzü söyleriz. yoruz. 

Bana kalırsa bizim musiki Bazan iyi sesler, iyi şarkılar 
tırtıl halindedir. Ne kelebek 
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la kulağımızın pası siliniyor. 
olup ha~a!a.rm, ne kurt olup döl B_azan da tavuk boğaz~~nı~. g_i
döş yelı§tırıyor. bı acı feryatlarla yuregımız 

Geçenlerde Erzurum tarafın parçalanıyor. 
dan gelen bir dostum dedi iri; Bu musiki zaten yorgun, has 

-" Erzurum köylerinde dü ta ruhlarımıza bir matem hava 
gün. Kına gecesi olacağı za- sı gibi çöküyor. Ne,'elenmek 
man muhtarlan, ağaları bir te- İçin kulak verdiğimiz musiki 
!aş alır. Bir hazırlık başlar. bize ıztırap veriyor. Eğer rad-

runuz.. Bu hazırlığın en mühim kısmı yo fasıllan olurken çalanlar-
Eniş :e çıkarıp 50 kuruş ve- köylere adamlar çıkarıp (da- dan bazılarının her nasılsa co-

riyor. Beriki hafif hiddetleni- vul) aratmaktır. fUp: 
yor.. Çünkü (davul) öyle kıymet - Ooooh!. Alla la, la, h! 

- Efendimiz. Bendeniz sada lidir ki her köyde bulunmaz. Yaşa! 
ka istemedim. Y arm getirip ia- Böyle düğünlerde davulu olan Diye bağırdıklarını ititme
de edeceğim. Bir lira lutfedin köyden ariyet alınız ve sonra yi sek bu gürültünün bir saz ile
de bari bir işime yarasın.. ne bin biı· ihtimam ve teşrifat- minden değil bir cenaze merasi 

Bizim eni~te sessiz adam .. 1 la ve bir heyet deliletile alındı minden geldiğini zannedeceğiz. 
Lirayı veriyo~. ' Ah ben olsa ğ~. köye iade edilir .. D~~lsuz Hele türeme beatekiirlar 
idim.. Allahım ne olurdu, bu a k~ye davul gelmesı hır alem piyasada bir şarkı dampingi ya 
dam benim sağlam zamanımda bır maceradır. pıyorlar. Her gün bir şarkı, 
gelse idi.. Köyün çocukları, _kızları! her gün bir ıarkı. . Meğer ne 

ı . s· . delikanlıları bu kıymetlı aletı kadar velut san'atki.r varmıı. 
şte ef~nd~m .. "'ımdı bu tarz karşılamak içiııı yollara dökü- Eline kanbur utunu alan 

da yepyenı hır para kazanma lür Onun setini ititmek için şarkı yapıyor. Vezin ve kafi. 
usulü çı~mı9 .. }" abii. bu adam sa:tlerce tab~ teperler • yeden, takti ve imaleden bet 
ya~ız bıze d~gıl.. C~varımızda Davul memleketin şenliği. paralık behresi olmayanlar ha-
da ıcrayı san at etmış.. Soruı- dir • nl harıl tarla yapıyorlar. Be-
turduk .• Bazı yerlerden hotuna .,, .ı reket bütün bu bostan mahsul· 
giden eşya da seçiyormuş.. Bunu bunda . ~ı~a~tık.ta_n 

Benim bütün bu macerada 
anlayamadığım, takdir edeme
diğim nokta bu adamların su
ratlarındaki derinin mukavemet 
derecesidir. 

fELEK 

lıtanbul sekizinci iCl'a memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayi paraya 
çevrilmesine karar verilen ayna,kol
tuk, muşama, masa, kanape ve aai
renin 28 niıan 932 tarihine müoadif 
perşembe günü saat dokuzdan on 
bire kadar Bcyoğlunda lıtiklal cad
desinde Elhamra sineması civarında 

sonra Şark 1 musıkısımn sınır leri kırağı yemiı kabaklar gibi 
ve ruh üzerindeki kudret dere- tartıya bile wrulmadan atıh
cesine bakalım. yor. Yoksa muıiki 1ahasr li

"Viyana,, da yerleıten bir mon iskelesinin sabah manza
Türk ahbabımız da geçen gün rasma dönecek! 
bir mektubunda ıöyle yazıyor· Bizim edebiyat ilemine mu 
du: sallat olan beceriksiz, züppe, 

"Burada "Radyo,, ile alaka cahil mahluklar da vardır. Fa
dar bir Alman komtum var. Ba kat bizim piyasa pek hasıu
na dedi ki: tır. Ayarı bozuk olanlan aafra 

-" lstanbul radyosunu a· gibi atar. Musiki sahası öyle 
0

nyorum. Hemen her akşam değil. Yaymı, mızrabım yağla 
bir kadın acı acı ağlıyor, hay- yan bestekar olmak istiyor. 
kırıyor. Bunu bana izah eder Hükümet isabet etti de ye 
misiniz,, ni yetişenlere Şark muıikiıini 

Viyanalı dostumun komşu- göstermedi. Evlitlanmız bi
Olivo hanrnm birinci katında satı - suna ne cevap verdiğini burada zim bu sarhoş curcunlanmızı 

bazılarımn (Ah, aman, of) di- ve yahut ıztırap nağmelerimi
ye dinledikleri bu acı iniltile- zi bilmiyecekler ve muhakkak 
rin bir musiki olduğunu nasıl ki rahat edecekler. Bugün bir 
izah edebildiğini bilmiyorum. iki güzel seıin yüzüsuyu hürme 

lacağı ilin olunur. 

Ağzı kalabalık herif içeri gi 
iyor. Benim odamm yanındaki 
><laya alınıyor .. Başlıyor anlat· 
.nağa ... Liikin anlatış tarzından 
kelimelerin ağızdan çıkışından 
anlıyorum ki mumaileyh sar· 

TÜRK SlGORT A ŞiRKETi 

Yalnız biTkaç gecedir radyo tine dinlenen bu Şark musiki
nun asıl ınusiki heyetine işti. si de birkaç sene daha yani bi
rak eden bir kadın sesinin bo- zim nesil faaliyetten çekilince
ğazlanır gibi haykırdığını, saz- ye kadar eriyecek, sönecek. 
!ara yeti',ımek için çırpındığını, Galiba bu muhakkak akibeti 
perde bulmak için hançeresini bildikleri için bu musikinin ta. 
yırttığını işitcişite ben de yavaş raftarları da artık ümitlerini 

hoş!. 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

- Efendim! Bendeniz kay
makamlıktan mütekait Celil 
kulunuz ... Arzı hürmet ederim 
efendim .. Eveti Zabtiye muha-1 

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

t'\.Centası bulunmayan şehirlerde acenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Milliyct'in Edebi Romanı: 75 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

Bir mirasyedi mi?. 1 etikten içeriye attım. HWııet
Düt. künlere yardım cenıiye- çı birden bir çığlık kopardı: 

ti reisi mi?. - Ay .. ay •• ay! .. 
lami ne?. Ve .. ilave etti: 
Çok bekledim. Hizmetçi - Sokağın bütün çamurları. 

döndü. T erı yüzlü idi. Kızgın nı da beraber getiriyorıun 1. 
ve kırgın: Ve .• emretti: 

- İçeriye girecekıin. Hanı- - Dur!. 
mefendi öyle ıöyledi!. Durdum. Sahiden de ayatı-

Dedi ve .. ilave etti: mın bir kalıbı yere çdamttr. 
- Simdi mi1afirleri var. On

ların Çıkmasını bekleyeceksin. 

Beklemek, içeri girmek, dı§a 
nda kalmak.. Bütün bunlar be
nim umurumda değildi. Ben 
tek ~eye b kıyordllm: Para. Ne 
kadar çok verirlerse o kadar 
çek be' leyciıılirdim. Ve .. hiz· 
1T1etçi: 

- İçeriye gireceksin ... 
Derdemez ben ilk ndımımı 

Güldüm: 

- Ben kendim çamurum be 
kadın! • 

Dedim. Kadın söyleniyordu: 
- Yok .. yok!.. Böyle olmaz. 

Her taraf berbat olacak. Son
ra ben kezzap döksem yine bu 
yerin kir ve çamurunu çıkara
mam!. 

Gitti, eski bir yol keçesi bul 
du; onu getirdi, vere serdi: 

- İşte bunun bittiği yerıı ka 
dar yürü. Orada bekle .. 

Dedi. Yürüdüm .. bekledim! 
Beklediğim yere de bir ııazete 
kağıdı yaydı, ona bastım, keçe
yi ileriye çekti. Böyle değiıe, 
çeke; ~e, değiıe bir odaya ka 
dar götürüldüm. Küçük, fakat, 
ıüslü, zarif, çok güzel döşen
mit bir odaydı. Hizmetçi: 

- Buradan bir yere kımılda 
ma. Bekle!. 

Dedi. Odadan r.ıktı. 
BekliyordUD' 
Yalnızdım. 
Epey oldu 

- Eh .. ne gelen, ne de gi
den var .. 

Dedim. Cebimde son bir kat 
re dit vardı. Dütündüm: 

- Nasıl olsa hanımdan para 
koparacağız. Bir sigara hiç 
amma, şimdiden başlamıt olu
rum!. 

Ve .• masanın üzerindeki si
gara tablasını vura vura hizmet 
çiyi çağırdım. 

- Kibrit getir!. 
- Burada, 

1 yavaş Selami İzzetle beraber kestiler. Ne münakaşa ediyor, 
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olacağım geliyor. ne yeni bir iddiada bulunuyor-
0 ne ıztırap yarabbi. Zaten lar. Ve şüphesiz ki isabet edi-

Dedi, aldı, sigaramı yaktı. 
iki kuvvetli nefeı çektim. Du· 
manı iyice ciğerlerime sindir
dim. Ondan ıonra sordum: 

- Hawmefendinin miıafirle 
ri daha gitmedi mi?. 

- Hayır. Buradalar. Her 
halde mühim bir müzakereleri 
var?. 

Konutmağa devam ettik: 
- Hanımınızın ne iti var ki? 
-Çok .• 
- Meseli?. 
- Shakespeare'i sevenler ce 

miyeti reisidir. 

Beynelmilel sulh ve muha
denet cemiyeti latanbul mümes 
silidir !. 

Fakirler yuvası idare hey'eti 
azasındandır .. 

"Türk kadınları teali cemi
yeti" fahri reisi!. 

- Şimdi ne müzakeresi var? 
- Sulh ve muhadenet cemi-

yeti İstanbul komitesi erkanın
dan bazıları ile görütüyor ! 

Hanımefendinllı bu tarafla. 
rı; rütbe, unvan, vazife, faali· 
yet tarafları beni pek cnterese 

etmedi ki galiba lafı değiıtir
dim ve .. hizmetçiye ıordum: 

- Hanım zengin mi? 
Hizmetçi: 

- Sorduğun da lif mı?. 
Der gibi dudaklarını büke bü 

ke ura 11ra cevaplar ven:H: 
- Çok zengindir. 
Bu apartımana dört yüz el

li lira kira veriyor. 
Hususi otomobili var. Lin

kolin! 
Darülacezeye, fakirlere her 

aene bir kaç bin lira verir .. 
M111rda çiftlikleri Yar. En 

çok parası oradan .ııelir. 

Bütün büyükler tanıdığı
dır!. 

Nazırlarla, meb'ualarla, fır
ka reisleri ile ahbaptır! 

Haftanın hesnen her geceei 
apartımanda bir ziyafet vardır! 

Bankalarda da çok paraaı o· 
lacak •. 

- Kocası var mı?. 
- Hayır. Bir vekili, iki tane 

de hususi katibi var. 
Kendisi Mısırlı mı?. 

- Deiiil. 1 s tan bu llu 

Görüşler - Düşünüşler 

Zeytindağı, Müjdedağı dır 
Falih, Zeytindağı'nı gazete

ye tefrika ettirmeden önce, bir 
gün bana Dağ'ı hakkında iyza· 
hat verdi. Mevzuunun mihveri
ni Cemal paşa teıkil ediyordu. 
Ben Cemal pafayı çok sevdi
ğim için ıustum ve sesıizce 
dinledim. Ayrılrdı:en kendi ken 
dime dedim ki: "Madem ki Fa 
lih yazıyor, muhakkak ki güzel 
yazacak, fakat ne yazık ki bir 
politika eseri olacak." bunun 
için tefrikaya - sonuna kadar -
üstünkörü göz gezdirdim. Ve 
biraz da - ilk defa olarak - Fa
lih' e içerledim, 

Nihayet bir gün Zeytindağı, 
bir sarı kitap kıyafetiyle kartı
ma dikildi. ilkini istekıiz oku
dum. ikincisini, uçuncuıunu, 
betincisini bir çöl ıuıuzunmı 
hırsı ile içtim. Yetmedi. Doy
madım. Hali yetmiyor, ha
li doymuyorum. 

Aldığım netice ve edindi
ğim kanaat şudur: Zeytindağı
nı politikacı, hatıratçı, yalınkat 
çı, kafası ve gözü ile okumama 
lıdır. Çünkü Zeytindağı bunlar 
dan hiç biri değildir ve hiç bi
rile alakası yoktur. 

Zeytin dağı bir hiyanet da. 
ğının hikayesi değildir. 

Zeytindağı, §Öyle de böyle 
de münakaşa edilebilen Cemal 
Paşanın maceraaı da değildir. 

Zeytindağı, kazaya uğramış 
bir milletin bozgun krokisi de 
değildir . 

Zeytindağı, vakit öldürmek 
için tatlı tatlı okunan kiathel
vasından bir eser de değildir. 

Zeytindağı, saadetli istikbal 
için felaketli maziye (Allaha ıs 
marladık) diyen bir kalptir. 

Zeytindağı, (Ahmet) in yur 
da dönÜfÜ, anasına kavuıutu, 
ve öz yurdu kurtarıımm bat· 
langıcıdır. 

Zeytindağı, Lut çocukları
nın ve politika çocuklannın ke 
pir dağı değil inkılap Türk ço
cuklarının MOJDEDACl'dır. 

Zeytindağı niçin Müjdeda
ğı'dır? ıunun için: Türk inkıli
bı henüz edebiyatını yapmadı, 
çünkü dilini bulamadı. Deyen
lere kartı Zeytindaiı en kuv
vetli ve ilk bir müjdedir. Bu 
dil, Zeytindağı'nda doğmuı· 
tur. 

inkılaba ve anadile inanan 
gençleri Zeytindağı'nı okuyun, 
bakın, görün, Türk dili nedir, 
ve neler yapmağa muktedirdir. 
Bu türkçe ile bir şey yazılmaz 
deyen ağızlara Zeytindağı'nı 
çarpın! 

Zeytindağı, inkılap edebiya
tının yarınki şaheserleri için en 

yorlar. Bu musiki tamir kabul 
etmez bir harabedir. Ne yeni 
bir nağme ilavesine çalışmak, 
ne de varlığını iddiaya kalkış· 
mak beyhude bir zahmettir. 

Son nesil, harp nesli bunu 
dinleyecek. Fakat yeni nesil i
çin Şark musikisi altın para gi
bi meçhul kalacaktır. Bir fark 
var. Belki dünya bir gün yine 
altın yüzünü görecek. Fakat 
bu musikinin sesini iııitmiye
cek zannederim. Bilmem yanı
lıyor mıyım? 

Burhan CAHlT 

- E oradaki çiftliklerii?. 
- Büyük babasından kal-

mıt ! 
Ve .• hizmetçi biraz burada 

ifıaat yaptı: 
- Çiftlikler kendiıine mal 

oluncaya kadar zengin değil
mit I 

lıtanbulda auneeile beraber 
otururmuı •• 

Ben bilmiyorum amma, ıöy 
itiyorlar. Bir iki kitiye de met
reslik etmit galiba 1. 

Ve.. devam etti: 

- Şimdi berkee onu sevi
yor!. 

Herkesle ahbap!. 
Hayır itlerine çok yardım e

diyor!. 

Senede iki üç defa Avrupaya 
gideri. 

Bir ay ıonra Londraya gi
decek .. 

- Bem ne yapacakT. 
Dedim. Hizmetçi yüzünü bir 

istifham çizer gibi buruıturdu. 
- Bilmem ki?. 
Dedi, ilave etti: 

- Hanım.,ft>ndi 

mükemmel bir mevaddı ipt 
i.yedir, onu içe içe, eme e 
ıindire sindire okuyun genç 

Artık hiç bir münekkit 
i.ncitemez. Uludat kadar, il 
kadar, T oroslar kadar hü 
etse incitemez, çünkü o, 
leketimin inkılap edebiye 
bir MOJDEDACI verdi. ( 

Aka GÜNDÜ 

(•) Bunları ya7.makla kay 
mut Makedonya"yr ve Dcniza'ı 
unlltmuf olmuyorum. A. 

CLİVE BROOK'un 
ilk sözlü filmi 

Felaket geces 
(LA NUIT TRAG1QUE) 

ıahne arkadaşr 

MYR1AM 

A S R I SlNEMAD 
OH ! NE HEMŞlR 

(OH! QUELLE NURSE) 

, 
Bug-iin ve yann 

Saat 16,30 matinesinde 

ZENGiN VARYETE 
NUMARALARI 

" 
Sinemada göriilen en güzel 

film mevzuu 

Namus Lekesi 
(La Fletrissure) 

TALLULLAH 
BANKHEAR 
tarafı ıdan 

RADYO 
Bugünkü Program 

Buaün gramofon neıriyatnır 
teakip, sonuna kadar Dariittaf' 
muıiki heyeti çalacaktır . 

Sera•ker esbak Rıza Pata maht 
lıtanbul mebusu sabıkı Süreyya P 
fBnJn, Emir Oğlu Ziya Beyin bİ 
deri, oabık sıhhiye vekili doktor 
za Nur Beyle Kocaeli mcbuıu N 
§İt Saffet Beyin kayin pederi: 
ŞUKRÜ PAŞA'nın 

cenazesi Nis şehrinden gelmiııi 
24 Nisan pazar günü öğleyin BaY 
zit caıniinde namazı badeleda Sili• 
kap111 haricindeki aile mezarlığı 
defnedilecektir. 

SATILIK KÖŞK 
Fenerbahço'de deniz karş111ndıı 

Fener caddesi 99 No. lu maruf 
kôtk bir kısım etya ile birlikte •a· 
tılrktır. Büyük bahçe ile şofııJ 

santrali vardır. Her nevi malWnal 
için Beyoğlu'ncla lstikliJ cadde· 
sinde 473 Botter Hanında No 1 

müracaat. 

adamlarla hiç korıuımaz .,
ma, her halde sana acımıı fil' 
olmalı •. Ya para verecek, yab 
ta bir ite koyacak. Ne iat 
yapar. Kime söyleıe istedi;" 
yaptınr. Gazeteleri görmü 
musun?. lki ıünde bir reııın' 
koyuyor, mülakatlar 
yorlar!. 

Omuzumu ıilktim: 

- Ben it iıtemem!. 
- Ne iıterain?. 
- Parrra ... 

Dedim. Kadın güldü: 
- Onu hepimiz iıtiyo~ 

Hem de çok!!. 
Sigaram bitiyordu. Zil ~ 

dı: 

- Bak seni çağırıyorlar .• 
Dedim. 

- Baıkaları bakım. E'Vcl' 
daha üç dört tane hizmetçi -vır• 
Rum, İngiliz, Ermeni, Ruı .• 

Dedi, ilave etti: 
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Muhabir-- ~ktubu 

Gebze kasabasını de
nize hakim 

sırtlara almak lazım! 

MiLLiYET CUMARTESi 23 NİSAN 1932 

Birinci sahifede geçen yazı ar 
- . . .~~./. - - . . ' ' ,, ' ' ~ 

Düukü maçta Macarlar galip geldi! Çocuk arın 
[Ba~ı J inci sahifede] olmak üzere ıu suretle te~ül et- B 

ilk akmı biz yaptık. Sola dofru miıti: a yramı 
akan akın Fikretin orialamasile or- Reıat Rıza 
taya geldi, ortada ıüt atıldı fakat Halit Şakir 
kale direii üstünden ııeçti. Bili.I Hüseyin Servet 24 Pazar Konferans Dr. Ali Şük 

ilk on dakikada takımımız mÜe": Ali Adil Ali R12a Nevzat Abdi. rii Bey. 

(Başı Birinci sahifede) 

İir oynaınağa bafladı. 11 inci da- Sahada pek şiddetli bir rüzııar e- 25 Pazartesi Bir masal Neylü-
kikada bizim lehimize bir frikik ve- siyordu. ilk haftaymde Fenerbahçe fer Hanım. 

Sinema haberleri 

'fomy 
Bourdelle 
Meşhur F antuma bu defa 

ıeali ve sözlü olarak filme alın. 
dı. Bu görünmeyen, fakat etra
fa dehşet ve kan saçan haydu. 

5 

Çocuk kampl'&rı 1 
Dünyanın her tan.fmcla çocuk ko

ruma teıekkülleri, çocuklar H;jn ya
zın ~far kurarlar. Bu, çocuğun 
orııaıuzınaaını, kıtm sert ve inaafan 
darhelerine kartı korumak içindir. 
Yazlığa çjkınak bir kati ihtiyaçtır. 
B~~e de yaylalara bağlara çılalır. 
Lakin bunu ancak yapabilenler, ya
P~;yorlar. Çocuklarmuzın belki de 
yuzde sekseni imkandan mahrum 

dun ebedi hasmı olan Juve ro- yoksullardır. 

Halk burada piyasaya göre tarlala 
rını tanzim ediyor ve mahsul alıyor 

rildi. Top Zekinin ayağına ııeçti, Ze rüzgar altına düşmüş olduiu için Bir hikaye Meddah Tahıin B. 
ki çekti. Korner oldu. Korneri Fik- tren yorgunluğuna jnziınan eden bu Danalar Banu Ali Şükrü H. 
ret çekti fakat bir 9ey olmadı. Akın · anza karşmnda çabuk keıileceği tah Muhtelif numaralar çocuklar ta 
lar mütevazin oluyor. Müdafiler ol- min olunuyordu. Fak-it Fencrbabçe rafından. 
dukça iyi oynuyordu. . ' ilkdakikadan itibaren yerden ve pek 26 Salı Konferanı Dr. Kadri Ra 
·• Oyun çok ııiızel ve enerjik olu- kombine bir oyun tatbik etmeğe bat ıit Paıa. 

lünü T omy Bourdelle yaptı. 1 Hem mesele yaylaya veya bağa 
S b 1 çıkmaktanda ibaret de "'leli K-
inemanın at angıcında ses sıhhi ihtiyaca ·· gıl r.D ur • 1 k f') ) bu gore yapı ır. af da 

sız o ara ı me a ınan mev ı küre ihtiyacı olanlar oldu"u gibi, 
zuda müteveffa Rene Cresto lj yazı yalı boylannda ııeçirme;e müb-
- !aç olanlar da vardır. Medeni m--

1
-=Jı:_etlerde, çocuk koruma teşekkiil
len;. ç~klan muayeneden ııeçire
rek ~byaçlarma ıöre muhtelif yük
seklik te yaylalara Teya deniz ke-

G"bz<ı md:tebi h<ıyeti talimive.s:i 

GEBZE: Gebze kazası latan
oulun yanı batında olduğu halde 
0ııu bilenlerimiz pek azdır zanne 
derim. Gebzenin ilk iami Dakı'bi 
•a'dır. lranlılarla Makedonya
lılar bu havalide hükümran ol
rnuşlaraa da Orhan Gazi devrinde 
fürkler tarafından zaptolunmU1-
tur. Bir rivayete göre de Bizan•· 
lılar zamanında Gegbuze isınin
de bir kız buraya bakim olduğun 
dan onun ismile yadolunmuıbır. 
#\nihai burada harbetmif ve o
nun ismine izafeten (Anibalm 
•erviai) timdiye kadar muhafaza 
olunmuıtur . 

Denizden 178 metre yüksekte 
ve istaayona 2,5 kilometre uzak
ta olan Gebze kaaabası inaanın 
Üzerinde iyi bir teıir bırakmakta 
dır! Buraya ııeldiğim zaman kay 
lllakam beyi bulamadım. Jand~r 
rna kumandanı yüzbaıı Nurettm 
lley ilk gôrüttüğüm ıahs.iyet ol
du. 

NÜFUS VE MOLHA.KATI 

Umum kazada 27,356 ahali 
l&kindir. 761 hane ve 3696 nü
fua mevcuttur. Kazanın Danca, 
Mollafeneri ve Divan tetkili.tlı 
~ a,köprü namında 3 nahiye
•• ve 116 köyü vardır. Yalnız Da 
~ca Dl\hiyesinin köyleri yoktur. 

1 
u.raaı 2793 nüfuslu ve be§ mahal 

elı bir na.hiyedir. 
k' Gebzede (2) otel, 25 dük

o.n, 3 camii ıerif ve 14 kabveha 
he bulunmaktadır. K.ahvelerin 

tı kadar çok olmaama rağmen 
lllemleketıe maalesef bir hamam 
Yoktur. Ve bu yu" zden de ahali 
~ k t ?>emurlar çok aıkıntı çekme -
edırlcr. Mevcut iki hamam ha

'"P olmuıtur. Tamir eden de 
Yoktur. 

GEBZENIN MANZARASI 

t . Manzara itibarile Gebze hiç-
•r! Ç b" k ~ artı namına uzunca ır ao-
""61 "ardır. Her taraf maalesef 

~ajtır içindedir Gebzenin 
a "ı, tınduğu arazi çok fenadır. Ka 

l\~ ~nın denizden uzakta ve de-
ı:r:ı g'" • . 

"e .. onruyecek bir yerde ıntası 
r k rılze] bir havadan mahrum bı 
i" hlınaaı n zamanın zihniyeti 
;; llhndan olaa gerektir. Fakat 

1 ı. Blırda bu gibi :zihniyetler ar
'" ifl' nal h Geb Al ebnittir. Binae ey 

a:rr :len.in yavaf yavaı denize na 
.., ı."••tlar Üzerine ve ıimdikj ilk 
hu~ tep ve belediye dairesinin 

1 llbdtıfu yerlere çekilıneıi ak
i~n "e hükmeten çok yerinde bir 
r ••t.t olmllf olur. Zira bu sırtla· 
'~h deni~e ve lzmite doğru . öl'.'le 
~ ane bır nezareti varclır ki ın ... 
" 11111 burada çok büyük bir zevk 

d~ ""''e duymaması kabil değil
'>. 

ı,111~i7 toprak sahibi olan yerli 
.aö r il'\ huzur ve rahatı namma 
gj'· 'Y'>ruz. Kuyu içinde oturUr 
ç· 1 nezaretsiz yerlerde vakit ge 
t •r~ceklerine ferah yerlere çık
;" ~r diyoruz. Yokıa zaten fera 
Ilı o.ı, nefiıle çalıtan fedakar me
. ·r"•la.rırnız nerede olaa ifayi va-
<ı e d 1 c:"k e. erler, Sonra zaman ge e-
nıııt1~' kaza merkezinin Dancaya 
fialb z~ruri bil hal olacaktır: 
01 llkı Gcbzenin ka7a merkezı 
ti';'ı~sı~dan halkın ettiği azim is
~· ah eyı göz önüne getirince ~· .. 
d ,anın dediğim !lrtlar üzerıne 
d~gru çekilmesi Gebzelilerin ken 

tn~nfaatleri iktizasındandır. 

S(J VE HAVA VE TAASSUP 

T\ık Ceb~enin İçilecek suyu Yum
<lo. "Yadan ve .kullanılacak suyu 
ı ir) yazı) denilen mahalden ge-

btektedı'r 
(Y . 

İki l:.ituınruknya) ıuyu kaaa~aya 
~...... omet..., m"safode, Sızanı 
o.ya anından kalma Çamhca suyu 
i:ı,, ~nda leziz bir sudur. Diğeri 
top ı°"lan kuyuları tarzında bir 
t~ ~ katır tarafından çekilmek
Çok "'1 ICaıı:a abo.liai dindar ve 

1
""

11••••• •.-.J ıı·hır. Kadınlal'ın 

Çlll'§ı ve pazara çıkmaları pek a
yıp olduğundan mahalle arala· 
rında onlar için ayrıca dükki.n
lar açılınıttır. Hali Kurunuuli. 
zihniyetile hareket etmekte olan 
ııerek bu ve ııerekse diğer kaza
lar halkının hallerine acımamak 
kabil deiildir. 

Bu derecelerdeki taasaubun 
ne kitapta ne ıeriatte bir yeri yok 
tur. Şurasıda gariptir ki Gebze 
lstanbulun bir mahalleai ııibidir. 

MAiŞET TARZ! 

Burada aadeyağ bulunmaz. 
Ahali kftm.ilen zeytin yağı kulla
nırlar. Bura yağbanelerinde çı· 

kanlan zeytin yağının okkaaı 
60 - 70 kunıta aatılınaktadır. 
Ekmek 7, et 80, sığır 50, yerli 
peynir 50, yağlı yoğurt 20, koyun 
sütü 12, odun arabası 300, kö
mür 5, yumurta 2,S, tavuk 65 
kunıta aatılmaktadır. Ahali çok 
misafirperverdirler. Kaaabada 
bir okka kömür ıüç bulunmakta
dır. Çünkü kıt dolayısile köylü. 
ler getirememektedirler. 

ZiRAAT 

Burada tarla fareleri yoktur. 
Ağaçlarda fazla miktarda mühen 
diı böceği vardır. Geçen aene 
zeytin •İneği mücadelesi yapılmıı 
tır. Bu sene ( 3500) kök! Ü a§ıaız 
Amerikan çubuiu tevzi olunmuf
tur. Üzümler çavuttur. Hacı bal 
bal üzümü yapınca.klan eV"ll'el çı
kar ve çavuıtan sonra ikinci de· 
recede nefis bir üzümdür. 

MAHSULAT VE iHRACAT 

Gebzede her cins hububat ye
ti§mektedir. Bu kaza evvelce tü· 
tün buıuıunda teferrüt etmit bir 
vaziyette iken son zamanlarda 
mahsulün aatılamaması yüzünden 
halk bağcılığa kuvvet vermitti. 
Esaaen bu kaza bağcılıia çok e
hemmiyet venniı iken bir zaman 
lar tütünün para etmesi.nden do
layı bağlan tütün tarlaama çe-
virmitlerdi. ~imdi de <c;>~madı 
pili.v çevir lapaya) kabılınden 
tekrar iti bağcılığa dökmiifler· 
dir. Biz kendilerine hay.rlı ka· 
nnçlar dileriz. Ve piyaaaya gö
re tarlalannı kulla!'dıklarmd~ 
dolayı da Gebzelilen çok takdll' 
eyleriz. 

Şimdiki halde Gebzelile~ ~
z:üm zeytin, yemit, odun komur 
ihra~ etmektedirler. Yanmcanın 
yemjtferi ve bilhaasa kirezleri 
pek methurdur. Yalnız kıtın yol 
ıuzluktan dolayı halk sahile kö
mür ve odun indiremediklerin
den dolayı parasız kalmaktadır· 
lar. 

TELEFON VE LiSAN 

Gebzenin telefonları pek mab 
duttur. Yalnız Darıca ile merke 
zi viliyete iki telefonu vardır. 
Darıca ve Tuzladaki Girit müba
dilleri hala Tiirlı.çeyi de öğrene
mediklerinden olacak ki rumca 
konutmaktadırlar. 

Ragıp KEMAL 

••1•-f+-•. 
lzmirde bir katil 

yakalandı 
IZMIR 22 - Ödemiş cinayeti 

faillerind~n Antalyalı Ali nezaret 
haneden kaçmıf, Salihlide yaka· 
lan1nıttır. 

---~ 

Mağazada yanırın 
Sultanhamamınd,. 4 numaralı 

Gülizar mağazasının üatündeki 
Pavli Efondinin tuhafiye atelye· 
sinden evvelki gece yangın çıkmış 

da tam zamanında yetişen itfa· 
::e taraf1 ı_ıd.~n ~tı·~fa 3irayet etme 
den söndiırulmu~tur. 

yor. ikinci bir korner Macar kaleci ladı. Daha betinci dakikada çok ııii 27 Çartamba Gürbüz çocuk; 
ıinin fevkalade bir kurtantile netice zel bir kaç maçtan •onra Nevzadm müaabakaaı Meme mama oyun ço 
siz kaldı. Taknn umumiyet ihlıari- ayağı ile ilk sayısını kaydetti. Bunu cukları araaında. 
le iyi oynuyor. Macarlar biraz mü- müteakip klüpler muhteliti de hare· 

akınlar ba 1 d 1 k 1 
28 Per~embe Bir maaal Mehlika euir yapmağa ş a ı ar. ete geçerek Fener kalesini bir çey H 

17 inci dakikada ortadan sağa gi- rek •aat kadar tazyik etti i•e de ne- anım. 
den top aol için ayağile Macarlar ilk ticesiz kAldı. Fenerbahçe yerden 1 Muhtelif numaralar çocuklar ta 
gollerini attılar. Vaziyet O - ı . oyunu sayesinde hakimiyeti tekrar rafından. 

Top santradan Macarlann ayağı ele alarak •onlara doğru Sedat tara- ı 29 Cuma Karagöz. 
na geçti. Bizim forvet açıktadır mü 1 fnıclan yapılan bir golle devreyi 2-0 Monoloğ 
dafie de yardım edemiyorlar. bitirdi. 

1 1 Temsil inaan aarafı (Aı Bir aralık sağdan Saidin ayaği e kinci haftayında muhtelit takım "' 
inkitaf eden bir akın ortada pena!- rüzgar altına diişmü1tü. Bu sebeple künde sabah onda) 
tı oldu. Macarlar buna itiraz etmek Fener bahçe daha k:tt'i bir hakimiyet Rakı Zeybek 
istediler, Fakat hakem kabul etme- tesis ederek Muzaffer, S•dat, Nev- Ve öğleden sonra muhtelif fark 
di ve penaltı atıldı. Yalıuz kaleci da zat ve Lutfü tarafından yapılan beş rakıalan. 
ha evvel dıtan çıktığı İçin tekrar sayi ile devreyi 5-0 ve maçı 7-0 ka- p p S ı ·· • · nal tıl d bu d rogramın azar ve a ı gu.n-
eclildı ancak pe tı a ama ı - zan ı. 1 • ı h ı d'"'er 

·· · • · tak ela bir du F •-•- I en anne ere ma sus o up ,.. 

narlarına ırönderirler. 
Çocuk kamplarının sıhhi faidele

ri yanında, aosyal ve moral nokta
dan da saysız faideleri vardıı·. Bu 
ite büyük ehemmiyet verilmesinin 
sebebi de budur. 

Türkiyede çocuk kampları, keli
menin tam manasiyle bir ~.aruret ha 
!indedir. Çünkü bizde refah, müc .... 
ret manasiyle mahdut inaanlarm nail 
olduğu. bir saaddettir. Y okıul çocuk 
aayııı, ın~nı korkutacııık bir mik-

nun uzenne bızu:t ırn r . ener uuumı son derece güze günler muallimleri refakatinde ge 
gunluk ııözükmege batladı. bı royun oynam11tır. Bütün oyuncu- ' lecek ilk mektep çocuklarına tah 1 

30 uncu dakikada Macarlar la~ muvaffak olmuş addolunabilir. sis edilecektir. 
gene bir penaltı yaptılar. Bunu Bılhasaa merlı:ezde Muzaffer fev- 1 

1 tarcladır. Bunların bakımı bir bir 
nevi sıhhi icaba tema~ etmeyen bir 
"-kmıdır. Kara kıt bu yavruların 
'stüne nükbet l{ibi çöker. Sosyal 
yardım !etkili.tının dRinü lümayesi
ne mübtaç olan bu çocukların fena 
yetitmelerine mani olacak tatbirleri. 
mizde eksiktir. Bu coeulıları yaz 
kamplanna ')'Öndermek bu cihetten. 
de elzemdir. Cocuklar l,irlikte geçi 
recelderi kır hayatınd~n, her itibar. 

Salabattin çekti ve beraberlik aa- kalade idi. Sağ açık Yusuf Sadi, iki Hayriye lisesinde 
ymnı kaydetti. müdafi en İyi oynıyanlar 'arasında-

Haftaymın aonuna iki üç daki dır. Çocuk bayramı münaaebetile 
buııün aaat 13 te Hayriye liseain
de bir çocuk baloıu verilecektir. 
Gene bugün aaat 13 te Himayei
etfal Akaaray ıubeai tarafından 
Akaarayda Pertevniyal liseai kar
§ısında meydanlığında dört mek
tep talebe.inin iıtirakile talebeler 
ara11nda bayramlatma ve çocuk 
eğlenceleri yapılacaktır . 

ka kalmııtı. Zeki tek batına to• Klüpler muhtelitine gelince bir
pu kaptı aürdü. ve açı~a. a~rak birine henüz alı,mamı4 oyuncular
ortala~ı. Top Fıkre.te !ıttı. Fıkret dan mürekkep olduğu içjn oyunda 
te çekb fakat top d.rege çarparak vahdet tesisine muvaffak olamadı
~aaım oY_Uncularmnı ayağına geç lat·. Araımda kıymetli oyuncular 
tı ve v~z~yet kurtarıldı ve haf- mevcut olmaaına nazaran atiyen iyi 
tayın bıtti. neticeler almasına intİ2:ar olunahi4 

iKiNCi HAFTAYM lir. 
Fener takımı Y"'•n küçük Nev

~dı da araama alarak Türlı:iye Şam 
pıyonu Muhafız ııüçüne kartı oyna
yacak ve akıam hareket edecektir. 

Beıe yirmi kala oyun batladı. 
Sağ taraf hücum yaparken Macar 
lar bir favl yaptılar. Çekildi ve 
müessir bir ıey olmadı. Bu arada 
biz de bir favl yaptık. Oyun umu 
miyet itibarile sert oluyordu. Fa· 
kat zaten bizim takım artık §İra· 
zesinden çıkıruıtı. Mitbat dün hiç 
oynayamadı. Forvet hattiyle ııeri 
nin irtibatı yoktu. Her keı topu 
kendi alıyor ve götürüp hasim o
yuncunun ayağına veriyordu. 

Tabiatile Macarlar hücum yapı 
yorlar. Banlar eberiya havadan 
oluyordu. Harikulade havadan 
top keaen İhsan bunların hepainl 
durduruyor ve arkadaılarma -..er
mek için bulunmalan li.znn ıelen 
yerlere atıyona da onlar orada 
olmadıiı için haaim oyuncu kolay 
!ıkla topu kapıyor Te ııene akın 
yapıyorlardı. Bu arada kal6miz 
üç defa çok büyük tehlikeler ıe
çirdi. Bürhan dün iyi jdi. Hakkı 
Zekiden aldığı gayet ııüzel bir pa 
aı bir türlü kaleyi tutturup atama 
dı. lbaan muhakak bir ııolü daha 
kurtardı. Dünkü oyunda en gör
mek i.otemeyen bir göz bile lbaa· 
run cevherli ve iyi bir oyuncu oldu 
ğunu kolaylıkla görebilirdi. Orta. 
dan güzel bir akın yapıyoruz. Bu 
arada ortada demarke vaziyetin
de bulunan Macar aantrforu topu 
alıyor ve tek batına ilerileyor ve 
ııüzel bir ıütle 15 İnci dakikada 
ikinci golü kaydediyor. Top gene 
santrada •• Bizimkiler artık tam 
miinaaile bocalamağa baıladılar. 
Defans bozuk, içlerinde yalnız 
Bürhan vazifesini yapıyor ve ar
kadaılarının batalannı düzeltme
ğe çalıııyor. Haf hattında Cevat 
vasattan yükaek, bu eanada takım 
da ufak bir deiitiklik yapıldı ve 
aai açığa Hakkı, içe Sait geçti. 
Macarlar aoldan bir akın yapıyor 
lar ve topu ortalıyorlar, top de
marke Taziyette olan aağ açığa gi 
derken Avni bloke ediyor. 

Gene aai inaaytları akın yapı
yor. Avni kaleden çıkıyor. Moka 
bil oyuncu da ufak bir driblinfle 
seçerek bot kaleye topu yuvarlı. 
yor. Üçüncü ııol de böyle oluyor. 
Ve 31 inci dakikada top ortalarda 
bir müddet dolqtıktan sonra Ma
car aai açığı geliyor. O da bot Ta 
ziyette bulunduğu için topu kapı
yor. Avniyi gene Üzerine celbet .. 
mek için yavaı hareket ediyor, 
Avni de çıkıyor. Bu sefer gene 
üçüncü golde olduğu gibi ufak bir 
dribling ve boş kaleye gol. 

Bu suretle 4 - 1 Macarlar galip 
ııeldiler. 

F enerbahçe Ankarada
ki müsabakay 7-1 

kazandı 
ANKARA, 22. A. A. - Fener

babçe takunı bu aabah aaat ı O da 
muvasalat etıniı ve bir bando mu· 
zika ile büyük bir kalabalık tarafın
dan istikbal edilmittir. 

Oyuncular trende uyumak imka
nını bulamadıkla»ından dolayi pek 
yorgun bir vaziyette icliler. Kafile 
otomobillerle Lozanoalasa İndirildi. 

Öğleden ıonra ...:at 16 da istik
lal sahaa.ncla birinci ma~a iptidar 
edildi Fener takımı be~ oyuncusu 
A kadrosundan olmak Üzere su su-
retle teşekkü letmi!ti: -

Necdet 
Ya'8r Hadi 

Ziya Sadi Şaban 
Lutfü Sedat Muzaffer Nevzat Yusuf 

Buna mukabil ldüpler mubteliti 
bqi gençler birliğinden, beti imali 
tı harbiyeden ve biri Çankayadan 

• * * 
932 senesi güret mıntaka bi 

rincilik müaabakaları dün Be
yoğlu C. H. fırkuı merkezi 
İdman aalonunda yapılmııtır. 
Müaabakalara Vefa-Kumkapı 
Haliç, Harbiye, Anadolu klüp
leri iıtirak etmiılerdir. Netice
ler berveçhi atidir: 

56 kiloda: Birindi, Necip 
(Harbiye); ikinci, Ömer (Ve
fa - K. K.) ; üçilncü Ali Rıza 
(Vefa - Kumkapı). 

61 kiloda: Birinci, Bedri (Ve 
fa • K. K.); ikinci, Y aıar (Ve
fa - K.K.); üçüncü, Mehmet A 
li (Vefa • Kumkapı). 

66 kiloda: Birinci, 
(Harbiye); ikinci, Refik 
- Kumkapı). 

Saim 
(Vefa 

23 Nisan 
[Başı birinci sahifede] 

felaketlere 11öiüı germit ııe Mee. 
lirini kurarak karagünlerin için
de nura, iatilılıile ııe hayata ka
IJUflDUftur. Millete :ıuıfer yolu
nu açan Birinci Büyük Millet Mec 
li.sinin kurulduiu buııün, Tirk 
deııletinin teeasüaii tarihi ıayılabi 
lir. Onun içindir iri bu unutulma,ıı 
tarilli ,,ünü tebcil ediyorm:. "Mil· 
llyct" bu büyük ııünde azis kari
lerini tebrilt etmeii kendi.ine bir 
ıJCUÜe bilir. 

Devair kapalr 
Buııün, milli bi.k.imiyetin ku

rulduğu ııünün ıerefine reami ve 
huauai devair kapalı bulunacak
tır. 

72 kiloda: Birinci, Saim (Ve 
fa • Kumkapı); ikinci İsmail H alkevinde meraaim 
(Vefa - Kumkapı); üçüncü Y\ı Türkiye Büyük Mlllet Meclisi-
ıuf Arslan (Haliç). nin açılışına tesadüf eden 23 Ni-

79 kiloda: Birinci. Beıir (Ha san ııünü Hakimiyeti Milliye gü
liç); ikinci Şevki (Haliç); üçün nü olarak kabul edilmit olduğun
cü, Hayri (Vefa - K. K.). dan bugün .aat on bette Cağaloğ 

87 kiloda: Birinci, Mustafa lunda Halkevinde meraaimi mah 
(Vefa • Kumkapı); ikinci Fa- susa yapılacaktır. Bu meraaime 
ik (Haliç). İstiklal martı ile batlanacak, mü-

p "fb ·ı b' · 1 teakıben 23 Niaan ııününe ait bi. 
uvl an 

1 (ıVaefrı e Kınnci, 20 dise ve hatıralar hakkında bir 
puvan a a - umkapı). 1 .• • 
ikinci, sekiz puvanla (Hali ) '. basbuhal yapılacak, Gazınin nut-
üçüncü altı puvanla (Harbi;.,) kundan bugüne müteallik k11ım
gelmi!tir. lar okunacak, Milli mücadele ıün 

lerine dair türler ve hitabeler i
Bu suretle Vefa • Kumkapı rat edilecek, meraaime Cümburi. 

dört senedir birinciliği muhafa 
yet Andı ile nihayet Yerjfecektir. 

za etmit oluyor. 
Bu meraıim için huıuıi daYeti. 

B•ıiktaı Yuıoalaııya;yo ıridiyor ye yoktur. Ev aalonu bütün halk 
1STANBUL, 22 (A.A.) _ için açıktır. 

Yugoslivya milli şaınpiyonu 
Beoğradski'nin aeçen •ene va. 
ki ziyaretini iade etmek ve Yu 
ğoalavyada 1, 2, 3, ve 8 mayıs 
tarihlerinde dört müıabeka 
yapmak üzere Betiktaş birinci 
futbol takımının 27 nisanda 
şehrimU:den hareket etmesi te
karrür etmittir. 

-
Fazlı Ef. ölmüş değildir 

Evvelki gün Balatta Hayhn E
fendim.~ meyhaneıinde çırak Faz 
lı Efendinin, meyhaneye gelen bir 
müıteri tarafından bıçakla yarala 
narak öldüriildüiü yazılmıth. Hal 
buki Fazlı Efendi ölmüt değildir, 
ancak yaralıdır ve Bal ita Muse
vi hastahanesinde tedavi edilmek 
tedir. 

Bir yankesici yakalandı 
Fatihte Çinili h"maın caddeıin 

de liıe talebeainden Oaman Efen 
dinin 3aatini aırran ıabıkalı yan
kesicilerden Hayrettin derdeat e
dilmittir. ----

Yan kesici bir kadın 
1 

lstanbulun tanınmıt kadın yan 
ke3icilerinden pandoflacı Muzaf
fer is ... ~indeki kadın yeni bir cü
rümden dolo.yı üçüncü ceza mah
kemeainde muhakeme edilmiıtir. 
Esaoen müteaddit cürümlerinden 

Askeri müzede 

23 Niaan bayramı münasebeti
le Askeri müze bugün açık bulu
nacak ve aktama kadar Mebter 
takımı çalacaktır. 

1 ••••••• 

360 Romen seyyahı 
gelecek 

30 nisandan 5 mayıaa kadar 
paskalya yortularrnı ııeçinnek Ü· 

zere sehrimize üç yiiz Romen ae 
yabı ııelecektir. y 

. ~omanya vapuru ile dün teb. 
rıı_nı~e }()() ~omanyalı seyyah gel
ıruttir. Bugun de ltalya vapuru i
lt! 110 Amerikalı aeyyab gelecek. 
ır. 

Fuat Bey Kırklarelin
den geldi 

f-!usuai itlerini wörmek için ev .. 
velka aktam Kırklareline ııiden 
Kırkl~r~li meb'uıu ve Himayeiet. 
fal reıaı Fuat Bey dün tehrimize 
avdet e!mittir. Fuat Bey de, ma
lüm olduğu veçhile, Rusya aeyaha 
tinde Başvekil Pataya refakat ede 
cek heyet meyanındadır. 

Türk - Ingili:ı: mahke
mesinde iş kalmadı 

dolayı mahküm ve mevkuf bulu- Türk • lnııiliz Muhtelit nı bk 
nan Muzaffer bu muhakeme neti meıi, elindeki da.,.alar b't' a . e 

. d 2 10 .. '"dd 1 1 . ı ı ırmıı-ceaın e ay gun mu et e hap tır. Yakında faaliyeti tatil edec k 
se mahir.Um olmu,tur. ~:.. e 

Tomy Bourdelle 

büyük bir töhret kazanmııtı. la istifade edeceklerdir. Muayyen 
On bet sene sonra ayni mevzu, bir tetkilat halinde yiirütülecek olan 
fakat daha modernize edilerek, bu it, bir kaç sene sonra bu gün ao-

kaklarnnızı doJduran ve evlerimiz~ 
tashih olunarak filme çekilmit de melankolik bir ed~ ile mırıldanıp 
bulunuyor . duran ınka ~ocuklarıa yer:ne djnç 

T 
yavrular meydana çıkarmıt olacak 

omy Bourdelle maruf hey tır. Düny~ cocuk koruma to~ckkül
keltratın hafidi idi. O da bir !erinin belki en genci olan , bununla 
ressam veya heykeltrat olma- beraber •ayısız zorlukları yenmek
ğa çalıııyordu. Güzel san'atlar le ve müessir bir faaliyet ıahaımın 

ek eb d botluğunu doldurmakta vüksek b'r 
m t in e tuvaletleri boyu. ljyakat v.österen '"Türkiye Himayei 
yor ve yahut çamur harçları yo Etfa] Cenüyeti" çocuk kamplım ;. 
ğoruyordu. Bir aralık Reymis tine henüz baılamanuıtır. Bunun •• 
tehrindeki atlet mektebine git bebi hiç ıüphe yok, elindeki mo.ddı 
. U . vaııtalann, en mübrem co~uk ihti .. 

ti. nutmayalım kı Tomy ıyı yadan için bile az gelmesidir Hal . 
bir atlet ve ayni zamanda bok- 1 buki bu ;,., derhal baılamak li\zım 
aördür dır. Teıebbüsü ıah~kkuk •ltiı·m 1ı 

T . .. .. .. . için İcap eden maddı Yaıtınla~ını 
omy harp donuıu ka_l~ı I Himayei Etfal tf'•kilihndan h..lde

ve fırça~ı bıraktı ve kendıaıne 1 melı: ?oinı değildir. F;krirr>r~ Hi 
batka bır yol aramağa batladı. ! ma:ıı:eı Etfal ~ocuk kamoları itini or 
Şöyle anlatır: ıı:anıu etmelı, bunun idaresi için 

lazım olan para ve malzemeyi bütün 
- Ben sinemaya kiyotinle milli müesseseler. havır .,..mivetleri 

baıladım. tik filmim olan Jo- hatta husuıi tettkküller •emin ey 
celyn'de cellit rolünü bana yer l':"""'idir. Himayei Etfal önümü~dc
mi9lerdi. O aıralarda Leon Poi- kı coc~k lıır:f~ 11 •• münasebetiyle bu · ·ı O tetebbu.., ırınıebılır. Planlar• vapar 
ner ı e tamıtım. ndan sonra ve bu ınenJeket isini hirliktr ı..: 

" Liyon postası meae ş11:rmaya bütün mÜe4't'e~eıJer.i ~avet 
lesi" "G . " oy d eder. , enevıeve , er unu M li E bba 
ve nihayet "Kabil" filmlerini ese : ttı odası kAoma ırj-

decek çocııkları muayene ederek ih. 
çevirdim. Bunlar arasında çevir tiyaçlarına ııöre <:'idec•kleri kam,,ı,. 
diğim bazı filmler daha var. rı tayin eder. Bankalar, ınuhtelif 
Mesleğimin bidayetinde kaç malı •e iktisadi mÜ .. •eseln- i'lin p, 
defa ümitten yese düttüm ye- , ra tarafını h~rliktc temin •"·•rlcr. 
iat ·· · d k ld F k ı Devlet demır ynlları çocuk!:ırın 

. en umı e .. apı ım. a at kamp mını.kal2 ""' n•killerini ıizer 
h.ı.ç cesar~ıtı. ~ırmadım. Bok- 1 !erine alırlar. HiJ;.ı; Ahm•• scvyaı 
sor oldugum ıçın darbeleri ha- eczahantleri ve revirleri vücud' PP· 

zim etmesini biliyordum." tirir. 

T omy film çevirmekle bera- Bu el birliğinin, ilk hamlede çok 
ber, ayni zamanda Fransız güç lfÖrünen bu işi kolaylıklıt ba ... 
"Racing Club" de spor yapı- racağma !üç ,üpbe yoktur. Mubak. 
yordu. Lakin "Kabil" f'I · . kak ki bütün mesele, cocuk kamp· 

l mını 

1

1 -L • • b • b' çevirdikten s h annın ""emmıvetı Rrız ır aurette 
onra, sporu e- taktir etmektedir. Bu aayede i,in 

men hemen bıraktı ve klüpten hakikaten bir memleket iıi olduğu 
ayrıldı. Bu filmi çevirmek için 1 anlatılır. Bahusua biz, yarine ait İş· 
gittikleri Madagaskar adasın. lerde hassas bir millet olmaia mec· 
dan avdetinde biribiri üstüne 1 buruz. 
iki film daha çevirdi: .. A~ ~klannı clü,ünürken 

"G" .. 1 . d ,. 

1 

gozlenmın onune, su anda 11.,az •• 
onu yan yenn e ve yaban ov.a daiflan.nda teoelerden te-

"Aıi kadın" Tomy Bourdelle'e t>elere ve lnebnlu ... billennde kayıo 
sinema hayatında en büyük yar ı lardan uzak dal.ralıı.ra Sf'll s.,.l..,.i a~ 
dımcısı sporculuğu ve iri yapı seden bir çok ?'?'.k ır•!i~or. Bir .,., 
aı olmuıtur ka ..... 11mda ım'"'"' "1bı duran .,. 

· lir ka,...ı.tannı mükemmel bir «•" 
----- - nlzaayonun elinde toolıuun14 ırörü 

Kumkapı semt ocağına 
da konser 

Vefa • Kumkapı idman yurdu 
aaz heyeti tarafından C. H. F. 
Kumkapı semt ocağında ıüzel bir 
konser verilmit ve bu münaaebet 
le Karagöz temailleri de yapılmıı 
tır. Konıer verenler meyanında 
bulunan minimini Zarife Hanım 
müteaddit defalar alkıtlanmııtır. 
Kemani Affan ve hanende lbra
him Beylerin riyaaetinde bulunan 
ıaz heyeti, üç seneden beri C. H • 
F. Kum.kapı ma liyeainin himaye. 
ıinde çalıtmaktadır. 

SÜREYYA TiYATROSU 
Ertuğrul Sadettin ve arkado.tlan 
24 nisan pazar ~nü ak.tamı Be .. 
'ikıa, yeni sinema salonunda 

BEŞTE GELEN 
vndvil 3 perde. 

~ 

BEYOCLU 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

(Rapı Riza Tiyatrosu) 

yGt"ttm. Vatanın rocuklannı bu te
ıia yarına ~ıhhatlP kuvvıPtle, nf'11i6 

ve olgunlukla t••Iİm ~divor. Bövle 
bir hayalin bakik~t nlmaoı icin n,.. 
mizi verst"k mutlaka 11ztl'"'· 

Sinanoğlu 

Yeni n•triyat 

Şen çocuk 
Altıncı nüıhftıı itinal1 yazıları 

ile çıkmıtlır. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi 

tebasslSl. Karaköy, 
bici yanında 34. 

hasta!ık la r mü· 
buyük mJ.hallc-

Göz Hekim: 
Dr.NuriFehmi 
Cağaloğlu, 

N<> 7 'at 

Sü,eyya 8. apart. 
3 6. Tel: 23212 

Pazar, 24 Niaan, ak""" 21,30 da ZA Yl _ Eyüp ahziasker şulJc 
MI Elena Halkusi iıtirakile sinden aldıjım askeri veıikamı za 

BiR GECE ve BiR HAY AT 1 y~ ~!~İm .. Yeni.aini alacağımdan es 
Piyes 3 perde. (Ya:.can: Yunan edibi k:ıa~nın bukm~ yoktur. 

. . • . Eyup Sultan 1'kele batmda Boıtan 
Spıros Melas) (Gaıe aımcliden a- 1 sokaimda 14 numara~ 
cıktır.' F~hmi Muatala 



-.ı:t.L-rYET CUMARTESi 23 NiSAN 1932 

Hasan Gluten mamulatı 
Şeker hastalıklarına, Avrupa ınamulatına faik bir nefasette her gün taP 

olarak pİ§irilmcktedir. Ekmek 30, gevrek 50, makama 50, un 50, 
her nevi ıehriye 50, çikolata 100 kuruştur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

Hanımefendiler, 
IPEKIŞin bu mevsime mahsus 

nefis ipekli kumaşlarından istifade 
edebilmeniz imkanı hazırianıyor 

1 Mayısta A.nkara' da açılacak 
yerli mallar sergisini müteakip: 
• 
Istanbul 

- ve -

Ankara'~a 
Bilyük l P E K l Ş 
makazalan açılın- · 
caya kadar hanım
lanmızın Avrupa 
mam\ilatından müs 
tağni kalmaları için 

HUSU Si 

Satış 

Şubeleri 
Açılacaktır. 

İPEKIŞAnkara sergisine büyük 
mikyasta iştirak ediyor .. 

PERtEV Surubu . . 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

FABRİKA Si 
iıtanbul Çenbtrli Tas 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizaşırı 
Cenubi Amcr•kayı anlatan ye· 

ıane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
)asılmış kitapların en nefisi. 
Papyekuşe üzerine tabedi.Jmiş 

nüteaddit resimler. 
-·---

2 - Faşist Rom2 
Kemalist Tirıın 

ve 

Kaybolmuş 
Makedonya 
Faşist İtalyadan, inkılapçı Ar

~avutluktan ve bizden sonraki 
\iakedonyadan bahseden yegane 
:ürkçe kitap. 

3 -Yeni Rusya 
Rus inkılabından, bolşevikle

dn terbiye ve telkin metotların
dan, Rus inkılabrnın bugünkü 
,aziyetinden bahseıien yeğane 

türkçe kitap. 
'---

Bu eserlerin hem san'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
zı ile herkesin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı en iyi ki
taplar bunlardır. 

Hepsi Muallim Halit kütüpha-
-:esinde bulunur. • 

SEYRlSEF AtN 

Levazım ambarında birik 
miş kapaklı kapaksız takri. 
ben üç yüz tane ağaç ve saç 
boş makine yağı fıçısı bilmü 
zayede satılıktır. Depozi. 

to o/o 10. İhalesi 25 nisan 
~32 saat 16. 

ASRi MOBiL YA Mağazası Büyük Tayyare Piyangosu 
' 

4. cü keşide 11 mayıs 1932 dedir. ı 

BOyük ikranıiJe 4 O O 00 lira~u· 
Yerli lngiliz bronz lake çocuk 

IarJolaları ve ıno~ilJeJe aitm~:ü:::i::~·~a::~:.rı-
'·tanbul. Ri:ııa Pata yokutu Lazaro Franko karş111nda 27-29 numerolu 

.. __ Haoı lbrablın zade AHMET FEVZi. Telefon 2,3407. 

ŞEHlTLtKLERl İMAR CEMiYETiNDEN: 
Edirnekapı ıehitlifindeki otlıır sablacııktır. Taliplerin 12 May11 per

şembe günü saat on altıda şehitlikte hazır bulunmaları. 

• 
• 

1 
' 

_..._ __________ .,.. __ ,,... .....,......... ....... 

Merhum 
Muallim Mubahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Hayat alimi 

(Berberi N. GASSON)un 

İDEAL BÜRO 
ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taşraya gönderilen kitaplar için posta ücreti alınmaz 

Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

1 

ikramiyeler ve 20.000 lirallk bir 
mükafat vardır. 

Halis altlndan bir yüzüğü 
yaldızlanmış adi bir yüzükle 

kim eJ.eğişir? 
Halis altınd~n bir yüzüğü yalnızca yaldız

lanmış bir yüzükle değişen insanın ne kadar 
dar düşünceli olması icap eder: Buna rağmen 
hatta akıllı bazı insanlar vardır ki, bunlar ay. 
ni şeyi yapmazsalar dahi ona benzer bir şekil. 
de hareket etmektedirler. 

"Bir ASPİRİN" satın almak isteyen bazı 
insanların evlerine bunun yerine başka bir ilaç 
getirdikleri vakidir. Bunlar güç kazandıkları 
paralarını vermişler, fakat mukabilinde halis 
bir mal almamışlardır. Siz daha akıllı davranı 
nız. Size verilen tabletlerin üzerinde Bayer i. 
saretinin bulunmasına dikkat ediniz. 
• Her biY iyi ilaçta olduğu gibi ASPİRİN'nin 
de bir çok taklitleri mevcut olup bu taklitler 
meyanında Bayer işaretine pek benzeyen işa· 
retler taşıyanları da vardır. Bunlar ASPİRİN 
değildir, yalnız bir ASPİRiN mevcut olup o 
da Bayer İşareti altında tanınmaktadır. Her
kesin tanıdığı iyi bir ilaç olan ASPİRİN so. 
ğuk algınlıklarınızda, gripte, baş ve vücut ağ
rılarında size pek çok defalar yardım etmiştir. 
Onun için kendi sıhhatinizi düşünerek AS. 
PİRİN'den başka hiç bir şey almamağa dik. 
kat etmeniz lazımdır. 

• .s -====xı:c== =·=--- ·!-------------------------

Çocuk haftasında kumbara alayı 

İçi neş'e ile dolu 
Birer kumbareımız var 
B z aşarız her yolu 
Çünkü kumbaramız var 

Bayram ne kadar tath 
Arabamız kanath 
Neş'emiz iki kath 
Çünkü kumbaramız var 

1 Türkiye İş Bankası 1 

• 
Milliyet 

Her Nevi 
Mecmua Duvar Afişleri 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
'Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDILiR 

Defteri kebir, Yevmi e ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adlıres: . ANKARA 

Milliyet Kitap 
Cadlde$ü 

Kısmı 
- - J 

Deviet Demiryolları idaresi ilanla~ -
Kütahya • Balıkesir hattının ı3alıköy, Piribeyler, Dursunbey, 

Gazellidere, Dada, Mezitler, Nusret, Çandır ve Balıkesir iıtas. 
yoolarmı havi solll kısmının 24/4/ 1932 tarihinden itibaren yolcu 
ve bilumum eşya münakalatına açılacağı ve Eaki§elıir-Kütahya· 
Balıkesir arasında cumartesi, pazartesi, pertembe; Balıkesir • 
Kütahya. Eskitehir araaında cuma, pazar, çarşamba günleri ati
deki tarife mucibince birer muhtelit trenin seyrüsefer edeceği 
muhterem halka ilin olunur. ( 1509) 

BAKTERiYOLOG j 
Dr. 1 H SAN SAM 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlilatı. Frenıı:i no~ 
nazarından (Waıaernıan teamiil~ 
kan lriireyvatı ıayılma11, tifo ~· 
11tma hıutabklan teıhiıi idrar, ~ 
ıam, carahati, kazurat ve ıu W 
latı Oltrıı mikroskopi huıuıi ol 
lar lstihzarı. Kanda üre miktatl" 
tayini ve kan.in ıed~tasion siii' 
ti. Divanyolunda Sultan MaJıı!'' 
türbeıi No. 189. Telefon: 209BJ. 

Balıkesirden Eskitehire .. - BEBEK'te 
Balıkesirden hareket 8,12 

Eskişehirden Balıkesire 
Eskişehirden hareket 4,20 

Kütahyaya muvasalat 19,14 
Kütahyadan hareket 19,50 
Esk:i§ehre muvasalat 23,04 

Kütahyaya muvasalat 7,32 
Kütahyadan hareket 8,30 
Balıkeaire muvasalat 18,41 

---Hızır ve Tufan~ 
YANGIN SÖNDÜRME MAK1NALARINI 

En ucuz fiat ve en müsait şeraitle 

SELAHATTIN 
Yangın makinalan ticaretbıınealnde bulabilirsiniz. Galata, 

Kredi Liyone Bankası sırası, eski Gümrük sokak Mader Han No. 15-16 

TELEFON : BEYOOLU 2894 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

10,000 kilo beyaz sabun: 24 Nisan 932 pazar günü saat 14 te 
açık münakasa ile. 

6 odalı mobilyalı apartunaJ1 

kiralı kur. 
BebekteArslanlı konağa müracil'1 

Telefon: Bebek 86. 

Kiralık ahçılık ve 
K'ahvecilik Mahalleriı 

1 Eminönü MalmüdüTlüğiindeı>' 

1 

Muhammen kira 
bedeli 

Lira 
36 Ahçılık mahalli 
24 Kahvecilik mahall, 

Sirkecide: Demirkapıda SarayiÇ' 
caddesinde Askeri clikiınhanesi JI 
bilinde 5/1 No. lı ahçılık ve 5/2 fi• 
lı kahvecilik mahalleri yukarıda f 
terilen muhammen bedeller üz•'' 

' den ayrı ayrı ve açık arttırma u' 
lile kiraya verilecektir. lhale•İ 
Nisan 932 pazartesi günü s t 1 
da Eminönü Malmüdürlüğünde f 
pılacaktır. (1315) 

Yukarıda mikdarı yazılı beyaz sabunun hizasında gösterilen 
gün ve saatte münakasası icra olunacağından şrtnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşa' da 1 !m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!f!!"ı 
Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. (1276) MİLLiYET MA'.l'BAıV 


