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Yunanistan 
Bulgaristan · ı ı 

iki mes'ut hidise 
Kütahya - B.alıkesir hattı açıldı, 

Samsun - Sıvas hattı birleşti 
Yeni hatta 37 tünel, 24 köprü vardır. Dört buçuk 
senede ikmal edilmiştir. Balıkesir şenlik içinde ... 

BaşvekiJ 
Geliyor .. 
Sovyetler; heyetimiz 
için mutantan bir 

program hazırladılar 

Gazi ffz. Batvekili 
t4'şyi buyurdular 

a 

Sahip ve 6atmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi N9fl'iyat 

ETEM 
" Yazı Mlldllrl 

fZZET 

r 
Balkanlardaki iki komfWDU· 

zun mali vaziyetleri aon zaman
larda çok fena bir safhaya ııir
miıtir. Avusturya ve Macariatan .. 
la beraber bu iki koıoıumuzun va 
ziyetlerini tetkik eden Cemiyeti 
akvamın maliye komiayonu mec .. 
liae bir rapor takdim etmiıti. 
Mecliain geçen haftaki içtimam
da bu rapor tetkik edilmit ve bu 
huauata bir karar verilmiştir. An 
cak verilen karar, Bulgaristan 
hakkında Öz evlat, Yunanistan 
hakkında da övey evlat muame
lesi ~klinde tecelli ebnittir. Ger
çi her iki komtumuzun da mali 
muzayakaaı ayni tedbirle izale 
edilemezdi. Bulgariatan yalnız 
borçların tecilini istiyordu. Yuna· 
niatan iae tecil ile beraber yeni is 
tikraz aklini talep ebnitti• Fakat 
verilen karar, Bulzariatanın mu
zayakasını timdilik bir dereceye 
kadar tehvin etmekle beraber, 
Yunanistanm vaziyetini büsbütün 
itkal etmiıtir. Ve bunun neticeıi 
de Yunan para11 yan yarıya kıy
metten dü~müıtür. Komtunıuzun 
bu buhranı atlatma11ru kalbimi
zin bütün samimiyetile temenni 
ederiz. 

Mecl's Reisi KAzım Pş.nın nutku.
1 Gece muazzam tezahürat yapıldı· 

Ruıya'ya gidecek olan 
Baıvekil İsmet Pf. Hz. ile 
Hariciye Vekili Tevfik Rüt· 
tü Bey ve refakatindeki ze
vat bu sabah şehrimize gele. 

er ve akıam Gruzia va. 
purile Odeasa'ya harekete
deceklerdir. 

Hakimiyeti Milliye 
bayramı dün 

Mecliıin Bulgar komıwnuz 
hakkındaki kararı ıu suretle hü
laaa edilebilir: 

1 - Bulgariıtanm tediye etti
ği harici istikraz taksitleri ayda 
90 milyon leva kadar tutuyor. 
Vac!.!leri de her Ryın birinde ve 
15 İnde ııelmekte ve ecnebi kam
biyoaile tediye edilmektedir. Ce
Jbİyeti akvam mecliaioin karan· 
na göre, Bulgaristan bundan böy 
le bu 90 milyon leva'nm yalruz 
Yanaını ecnebi kambiyoaile tedi
ye edecektir. Diğer yan11ru leva 
olarak milli bankaya yatıracak 
Ve bunlarla geçen senelerdeki 
bütçe açıklanru kapatacaktır. 

2 - Bulgaristan her ay 23 
milyon le ·n kadar tamirat borcu 
vermekte idi. MalUnıdur ki bu 
borç, Hoover moratoryomu ile 
tecil edilmiıti. Umum tamirat 
borçlan meaeleoi halledilinceye 
kadar bu tecil devam edecektir. 

3 - istikraz faizlerinin tenzi· 
1i hakkındaki talebe karfı meclis, 
hamiller ile doğrudan doğruya 
temas ederek anlaımaaı için Bul• 
ıraristana tavaiyede bulunmuı
tur. 

Görülüyor ki Bulgariatan hak 
kındaki yardım dahi eaaılı bir 
Yardım olmaktan çok uzaktır. 
Dert eoasından halledilmemi§, iş 
Pamuk ipliğine bağlanmış ve bel 
ki de buhran talik edilmiştir. Bu
nun içindir ki bu iki komşumuz, 
kendi dertlerinin çaresini kendi
leri aramak mecburiyetindedir
l~r. Ve bir dereceye kadar bu mü 
lalıaza ile, bir dereceye kadar da 
Cemiyeti akvam mecliıinin iki 
"'emleket ara11nda iktısadi saha 
da daha sıkı bir teıriki mesai hu 
•usundaki tavaiyeıi?e imil olmak 
"'•kıadile Yunanistan ve Bulga· 
riotan, doğrudan doğruya müza· 
kerata giritınek üzere bulunuyor 
lar. Bu müzakerabn müıbet bir 
lrıetice vermeaini biz de aamimi su 
rette arzu ve temenni etmekte .. 
Yi:ı:. Ve eaaıen Bulgariotanla Yu
"aııiatan araıındaki ihtilaflar 
"•nnedildiği kadar ebemmiyetli 
~~ değildir. Balkanlarm inkiıafı 
•c;ın çok lüzumlu olan bu itilahn 
~•hakkukuna bugün engel olan 
•htilaflar §Öyle hülaaa edilebilir: 

1- Evvela baıta Garbi Trak· 
~•dan ve Yunan Makedonyaım· 

an Bulgari.tana hicret eden Bul 
~arların bırakbklan mallar için 
1 unan hükumetinden talep edi
, ~ .. tazminat meıeleıi vardır. Ma 
Umdur ki bu müzmin mesele ni

hayet Molof-Kafandari• itilafna
"'e•ile halledilmişti. Yunanistan 
lı-~ İtilafname ile Bulgariıtana bir 
lllilyar 200 milyon leva tazminat 
"erıneğe razı olmuttu• Fakat 
lfoover moratoryomu ilan edilip 
le Bulgariıtan bundan istifade e· 
~erek Yunanistana olan tamirat 
t>orcunun tediyesini tecil edince, 
?'~naniıtan da Molof-Kafandaria 
~tdafile tediyesine mecbur oldu· 
gu takaiti vermek istemedi. Yani 
•lacağına karıı vereceğini mah· 
•up etmek istedi. Bulgaristan iki 
ııevi borcun baıka baıka esasla· 
)a iatinat ettiğini, birinin devlet .. 
er 'arasında alacak verecek me

&eleai, diğerinin ise huıusi borç 
~~~uğunu ileri sürdü ve mes~l~ 
~aye mahkemesine havale edildı 
.., de hala halledilmiş değildir. 
h' 2 - Bul~ar muhacirlerinin 

•cret ettikleri memleketler-
de bıraktıkları emlak için hala 
"'"amele görmemiş 6 bin beyan· 
11B1Deleri vardır ki, Yunan hüku· 
;"eli, müddet bitiği için bu iddia· 

1 
arı. kabul etmemektedir. ~ulgar· 
•~ •&e kabulünde ısrar edıyorlar. 

3 - Üçüncü ihtilaf harbi umu 
illide Bulgar ordusunun Yunan 
~raziaini io.galinden neı'et etmif
. ır.Bulgarlar işgal zamanında her 
;§ıral orduıu gibi yerlilerden bir 
Nk'?' mübayaat yapnuşlardı. 
1. ~ılly muahedesile bu eıya bede 
knın leıbiti için lıviçreli bir ha· 
enı tayin edilmişti. Bu hakem 

;;iib.ayaa edilen e~yanm bedelini 
._iyon &oviçre frangı olarak tes 

lanru mudıahed HDa11nda tesirle
rini anlatti. Bu hallm Garbi Ana
doluyu, Sıvasa rapteden en mü
hinı hat oldufunu söyledi. Mec
lis reisi sözüne devam ederek de
di ki: 

Cwnhuriyetin leeaaüıinde va
tanda 3719 kilometre yol mev· 
cuttır. 1600 kilometreaini hüku
met sabn aldı yeni yollarladan 
ise bugün 3430 kilometreıini hü
kiimet, 2200 kilometresini ıirket
ler ifletiyor." 

Kaznn Pı., yollar İçin istikraz 
yapılmadığını söyledi bu mühim 
eaerlerin kartıamda yaratanları 
Gazi Hz. ile fımet Pı. yı hürmet
le, minnetle aeliunladı. Ankara .. 
Sıvaa, Samıun • Sıvaa hattının bir
leıtiğini tebşir etti. 

Muteakiben lakin altına gidil
di Kizım P4. kordelayı "keıti". 

Minnet ve ıükran alkqlan ara· 
oında on bin kiti tarafından takip 
edilen Kazım Pı. heyetle beraber 
yürüyerek aakeri mahfelin önüne 
geldi. Balkondan resmi ııeçit sey
redildi. Bundan sonra Fırka tara-

fmdan mükellef bir çay ziyafeti 
verilmiıtir . 

Yeni hat 
BALIKESiR, 23 (Milliyet) -

Kütahya'dan Balıkeaire kadar en 
büyÜğü 6,100 metre uzunluğunda 
37 tünel, 24 köprii vardır. Hat 
253 kilometredir. 24 buçuk mil
yon sarfile 4 buçuk senede ikmal 
edilmiştir. 

Kütahya'dan sonra Değirmi saz 
istasyonunda takın altında kur· 
banlar kesildi. Burada kurum kö
mür madenleri i41etiliyor. Ocak· 
lar çok :ı:engindir. Durounbeyde 
tezaburat yapıldı. Burada muha. 
aebei huıuaiye müdürü Hüsnü Bey 
tarafından heyecanlı bir nutuk 
aöylenmiıtir. Meclis reiai köylü
lerle, kadınlarla ayn ayrı görüı
tü. Tren halkına çay, paata ikram 
edildi. 

lıtaayonlar modern tarzda inp. 
edilmiıtir. Dada İstasyonunda köy 
lüler milli kiyafetleri oyunlar oy
nadılar. Mezitlerde Meclis Reisi
ne bir buket takdinı edildi. Herke 

(Deva= 6 ıncı sabifffit!) 

Istanbul'un planı 
kime yaptırılacak? 

Muhiddin Beyle görüşen Profesör 
Y ansen bunun 

bir sır olduğunu söylüyor 

Ahmet ŞOKRO 

lamet Pı. nın mihmandar. 
lığına tayin edilmit olan ko
lordu kumandanlanndan ku
mandan F okin ve maiyetin
deki zabitler Gruzia vapurile 
şehrimize gelmitlerdir. lı· 
met Pt. Hz. ile birlikte Moa-

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

Yeni vergi 
Kanunu · 

Heyeti vekilede tetki
kat bitti 

ANKARA, 2J (Tt!lt!lonla) 
Heyeti vekile beşe kadar yeni ver
gi lramınlsrı üzerindt! tetkikata de
vam •tti. Kanunları lcabul etti. Ye
ni Jranunlar yarın Jl ecli~ verile
cektir. 

her tarafta tes'it edildi 
Istanbul Halkevinde heyecanlı ve 

cuşişli bir gün geçirildi 

Fırka umumi katibi Recep Beyin mühey· 
şayanı dikkat bir nutku .. • 

yıç ve 
Dün, 23 niaan birinci Millet mı dün bütün memlekette bü. 

Meclisinin açılıt ııünü, Milli yük bir heyecan ve tezahürat!" 
hakimiyetin ilanının yıldönü. tesit edildi. 
mü idi. 23 nisan 1920 de Anka. lıtanbul Halkevi merkezi bu 
rada ilk toplanan Türkiye bü- münasebetle heyecanlı tezahü
yük Millet Mecliıi, milli iıtikli rata aahne oldu. 
limizi hazırlıyan meclistir. 23 Bütün İstanbul dün bayrak-
niıan Hakimiyeti milliye hayra (Dt!vamı 6 ıncı sabifedt!) 

••1•~·~·~·~·~·~· ... ·········~·H·~·~·~·~· ... ·····••1••·~·~·~·~·~·~· ... ········•10~•HO ............. ~.H·~·~·~·~· ... ·········~•H•~·~·~·~·~~······ ... , ...... ,.,,,,,,,.....,. 

Çocuklann bayramı emsalsiz biı 
neş' eve sevinç içinde başladı 

Fatihten Taksime kadar otomobillerle. bir geçit 
resmi yapıldı, Abideye çelenk kondu 

Ayrıca bir çok yerlerde balolar, 
Beşiktaşta yapılan tezahürat 

müsamereler 
çok mükemmel 

verildi. 
oldu 

Dün 23 niaan çocuk bayramı 
idi. Her sene olduğu gibi bu sene 
de çocuk bayramı emaalıiz bir ne
§e ve tezahüratla teait edildi. Da
ha erkenden mini mini yavrular 
aüılü elbisderini giymişler sokak
lara çıkıruılardı. ilk mektep tale
besi erken mekteplerine koşarak 
renkli kaifıtlar, bayraklarla •Ü•· 
!edikleri sınıflarda toplanmışlar-

dı. Dün, küçükler sonsuz bir zevk 
v~ ne,e .içinde yataddar. Himaye-
7~. Etfalın rozetlerini dağıtan kü
çük mektepliler bu vazifelerini 
büyük bir sevinçle yapıyorlardı. 
Havanın da çok güzel olmaaı yav 
ruların sevincini artırmıştı. Şeh
rin her ta.rafında aemt aemt teza
hürat yapıldı. ilk mektep talebesi 
sabahleyin mekteplerinde, mual-

)imlerinin verdikleri konferanalan 
dinlediler. Küçüklere kendi IİaaJı· 
ları ile çocuğun ehemmiyeti " 
ayni zamanda 23 nisan Hiıkimiyw 
ti milliye bayramı anlatıldı. 

Büyük çocuk resmi geçidi, ole> 
mobillerle Fatih ile Takıim ara• 
smda yapıldı. 

Sabahleyin saat 9 da Fatih kaJ" 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 



işsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz l 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 
lt arayaıalarla if9 arayanlar •· ı ze bildirirlerM lıQe r..iiracaat et

raamda taYanuta ı...taılıtmuz mit ve adreslerini bırakımı oiaıı 
giinden beri, seni< it arayanlar- it•izleri kendilerine bildirecefiz. 
dan cerelue itÇi anyanlardan pek Bu suretle hem itsiz !Wan ve 
çok mektuplar almaktayız. Bu memele.ketin neresinde it bulabi
mektuplar maluadı teahil edecek lecefini bilmecliii için bunalan 
bir tarzda tasnif edilmektecllr. vatandaılamnıza hizmet etmiş. 

~ Milliyet " memlekette ço
ğaldığından bahsedilen itsizliiin, 
iıaizlerin ihtiyaç aahalamıa clafıl
ma~ıklarnıdan ileri geldiiine ka
nidir. 

Birçok kaza .....t.•teriıode, 

hatti viliyetl•de makineci, mo
~örcü, teeYİyec:İ, tonıacı, iyi bir 
dülrer, ınannro:ıı, illtJ ziraiye 
tamircisi ı elektrikgi ıu veya bn 
ihtiaas ifSil-i .., ustaları yoktur. 

Onun için lıia iı.uı.te İfçİ is
teyenler araaında tavanutta bu
lunmak nteyonu. 

Gerek Iatanlıula, cenk mem

leketin ı- köp.ine .-il olan bu 
tavanutun daha müsmir .., fay. 
dalı olmaaı:u İateyonaz, Onun i-
çın 

Ricamız ıudur: 

Valiler, kaymakamlar, nahiye 
müdürleri ı clifer taraftan beledi
ye reisleri, ftrlıa id&re heyetleri 
reiıleri; ticaret müdürleri Ye ali-
kadar idare imirleri bulunıiulılan 
yerlerdeki İfÇİ ihtiyacım (telôl. 
mahiyet, naaf, verilecek ücret 
ve it tartlan teslıit edilerek) bi-

hem de memleketin her tarafınr 
bir çok cüzjde ifçilerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım elmİf olacafız. 

Huauıi mü.,.seaat sahipleri de 
ltu husustaki ihtiyaçlannı biz< 
bildirirlerse _,.uniyetle kayd
edeceiiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı.:ımz var? 

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

Bize bildiriniz. 

Memur, kitip, muhasip veya 
• diieı· hizmet talep edenlerle ihti

yaç aahipleri arasında da bu ta
vanutu yepacaiız. it isteyenler 
de, itÇİ ve memur arayanlar da 
mektuplannı "latanbul, Milliyet 
gazetesi it layaıaut bürosu" na
mma cöndermelidirler ! . 

Bu, memlekete ve vatan
da:ja yapılacak en büyük hiz 
mettfr. 

• • • 
iş ve işçi istiyenler 

işçi lstlyenlerl 315 - ~yÜp tokyecil .... ot.kçı-
lar cadclesı 64 No lu Ruhi 30 ye-

20 - Moda ve konfeksyon İf· 
lerit'de tecriibeli usta bir makııa
taı· ha...._ ihtiyacımız vardır. 

iş lstlyenler 
310 - Aksaray çakır aia ca

mii Şerif sokak No 19 M. Bur
han, 23 yqındadll', her &'Ün öğ
leden sonra çalıtmU: tartile ki
tiplik arıyor, 20 lira maa, isti
yor. 

311 - Afyon ı...ratıiıar Afyon 
boyacılar içinde berber Hüseyin 
çavut vaaıtaaile ziraat makinisti 
Şükrü her nevi ziraat makinalan 
mütebaasıadır, berban&'İ bir Yİ· 
!ayette iı arıyor. 

314 - Kasunpqa Mevlane 
yokuıu No 17 deniz emeleıi Ali 
oğlu Ali, her hanci İt oluraa ya-

Yunan 
Kabinesinde 

Yeni Maliye aaım 
tahlif edildi 

, 

ATINA 22 - Mal.iye nezareti, 
M. Veniz~loı tarafmdUl meb'uı 
Barlıareaoaa teklif edilmit ve me
bus kabul etmİftir. 

Yeni nazırın tahlifi yapılmqtir. 
Maarif nazm da, intihabatın tes
rii meselesinde, müatefa maliye 
nazırile hemfikir olarak bqvekile 
iatifuını vermiJaede iatifa11 kabul 
olunmamıttır. 

Baıvekil M. Venizeloa reiaicum· 
huru ziyaret ederek vaziyet hak.
Kında uzun müddet röriifmüttür-

Kabinede bq röıteren ihtilaf· 
!ardan sonra serbest piyasada ln
&'İliz Lirası fırlamıt ve 517 drah
mide kapanJlllfbr. 

ATINA, 22 - Burada serbest 
borsada drahmi sukutu devam e
diyor. Serbeat horaa ile Devlet 
Bor.aaaı ara11ndaki drahmi fiat 
nisbeti yÜzde yüzden fazladır. 
Devlet Boroaamda 300 drahmi o
lan lngiliz liruı ıerbeat borsada 
600 drahmiden fazlaya çılmuıtır. 
Halbuki ticari muamelerin çoğun 
da İngiliz lira .. 375 drahmi üze
rindan hesap edilmiıtir. Bu vazi
yet karşısında serbest boru mua· 
melesinin ilga11 düıünülüyor. 

Meb'uıa.n Meclisi lktıoat Encıi 
meninin, ithalatın tahdidi hakkın 
da hazırladığı mazbataya göre 
Yunanistanm senelik ithalatı 115 

ımdadır, orta tabıili ticarethan• 
lerde memuriyet arıyor, 40-50 li
ra maaş iıtiyor, taıraJa &İtmez. 

316 - Koca Mustafa P&f'l A
ğaç kakanda esiri fıstıklı sokaiın
da No 6 Nuri el. 24 yqındadll', 
Mahmut Pata Abut ef. ban 53 
numaraya müracaat edilmesi. 
her türlii İf yapar okur yazar, 
40 lira l1t8&J istiyor, tatraya gi
der. 

317 - KantarcJarda 79 No.lu 
kahveci Z ek c r y a vasıta~ 

ıile İnebolulu İbrebim 40 yqın
dedır, kapuculuk garsonluk, otel 
katipliği dahi yapabilir, tafraya 
cider. 

318 - Aksaray Sorruç sokak 
No 21 Polis mütekaidi Fuat 39 
)'afmdadır, odacılık, kapldculuk 
45 lira mA&f istiyor, tafraya gi
der. 

Cenevre 
Müzakereleri 
Umumi komisyonda 
g,örüıülen teklifler 

CENEVRE, 23. A. A.- Terki 
tealihat konferamının umumi komis 
yonu Sir John Simon tarafından tev 
di ve bir takım tealihattan mürek
kep beynelmilel bir kuvveti Cem.iye 
ti Akvam -.ine tevdi eden Fran· 
sız projesine ait müstakbel müzake 
reelrin temamiyetini muhafaza et
mek maluadile yine kendisi tara
fından tadil eclilen teklifi ittifak ile 
kabul etmistir. 

Yeni lnailiz metni, müııakata e
.ıilecek diğer ahkima zarar verme
mek için konferansın tavsifi terki 
tealihat huıuaunda teıahüp ve İsti
mali umumi hir muvalı:ele ile ister 
meneclilmi,, iater beynelmilelleıtiril
miı bir talmn ealihanın intihabı pren 
aipini kabul etm.,.ine ait hükümle
ri ibti,,.. eylemektedir. 

Umumi komisyon ayni zamanda 
tahsisen ı-•rruza müsait kara, bava 
ve d~niz lblan serisini intihaba 
memur hususi encümener ibda., kar 
rını ittifak ile tasvir ve kabul eyle
miıtir. 

-····· .. ·--,---···-······ ... ·· 
milyon, ihracatı iae 35 milyon do
lardır. Buhranın en ıiddetli ırün
leri yapnılmalıı:tadır. Hükiımet, 
vaziyeti tehvin için ciddi mesai 
aarfediyor. Yeni ittihaz edilecek 
mali siyaset birkaç güne kadar 
kat'i şeklini alacaktır. 

HARBCt HABERLlEIR 
Çin' de bir komünist 
hükumeti kuruldu 

Bu hükumet, Cemiyeti Akvam 
heyetini tevkif edeceğini 

söyleyerek tehdidatta bulunuyor 
•••••• 1 

Asiler bir şehir işgal ettiler 
TOKYO, 23. A. A.- Gazeteler 

tarahndan neıredilen hazı telrrafla
ra göre Mançuri'de yeni te,eklriil e
den devlete kartı ayaklananlar ha
reket ve teşebbüslerini şarki Çin de 
mİryolu hattına doiru tevsi etmek
tedirler. 

T aolaicbao tehri civarında bulu
nan Japon tabaasının alınıp h&Jka 
bir yere ııötürüldükleri söylenmek! tedir. Bu vak'a üzerine mahalline bir 
Japon müfrezesi gönderilmiıtir. 

TOKYO,, 23. A. A. -Asilerin 
üç bn kiıilik bir kuvveti kirin hii
kiunetine mensup btr ıuvari livasnu: 
bozguna uğrattıktan sonra tarlıi Çin 
dcmiryolunun Cenupta iki kola ay
nldıiı noktada kain San Chaho tel> 
rini itıal etmitlerdir. Asilerin d• 
miryolunu ve telııraf hatlarım tahrİp 
eb\Ütlerdir. Harbine ile Chanr Chan 
ara11nda münakalat inkıtaa ulramtt 
tır. 

Yeni hükumet 

TOKIO, 23. A. A.- Amoydan 
Rengo Ajanaına blclirilcliifne söre. 
Foukien'de Yiiyeti dahilinde Tchaq 
Tcbou'da bir komünist hükumeti ta 
,ekkül etmittir. 

Tehdit 

TOKIO, 23. A. A.- Tchaq 
T choundan Renco Ajanaı bilcliriU
y._.: Yeni Mançuri hükUmeti cenu
bi Mançuri demiryolu ınmtakaanı
dan inhiraf eyledikleri takdirde Ce
miyeti Akvamın Mançuri tahkik ko
misyonuna refakat eden M. V ellJnc 
ton Koo ile diğer Çinli taboiyetleri 
tevkife lrarer vennİftİr. 

Mançuri hülıılırıeti mevzu a.hlıi
ma muhalif hereekt edenleri " Kar-

i 
gqalık amili ve Mançuri devletinia 
hukuku bükümranaini ihlal em-iri 
ciinnile takibatı kanuniyeye maruz 
bulunduracak Ye ea ticldetli c-· 
larla tecziye eyliyecektir. 

Heyet Mukden'de 

MUKDEN, 23. A. A.- Cemiyeti 
Akvam tahkik komisyonu buraya 

Irak 
Petrolları 

Irak hükumeti tonilato
da dört şilin isteyor 
LONDRA, 23. A. A.- lrak 

hükumeti tarafından Britiıh oil 
Developpemen Company'ye ye-
l rilen ve İngiliz F ranaız, ltal
yan ve Alman menfaatlerini bir 
araya cemeden petrol imtiyazı 
Dicle nehrinin garbinde takri
ben 3200 kilometrelik bir ıaha
ya tamil olmaktadır. 

llk aenelik itletme ican dör
düncü seneye kadar her ıeıoe 
25000 İngiliz liruı artmak ıar 
tile l 00 bin İnıiliz lirasıdır. 
Dördüncü senede iıtbu icar 
200.000 lnıiliz lirası olarak 
tesbit edilmit bulunmaktadır. 

Mançuri'de Japon 
memurları 

TOKIO, 23. A. A.- Yeni Man
çuri bükfımeti, Japon hükUmeti me
murlarından 4 zatın Chan&'chun'da 
mühim memuriyetlere tayin edilmiı 
olduklarını bHdirmekteclir. 

Bu tayin keyfiyetinin Japonların 
Chan&ohunda maliye, hariciye ve 
dahiliye nezaretleri ile Mukden eya 
leti polis idaresini ellerine geçirme
lerine medar olacağı söylenmekte
dir. 

Sovyetler ve Japonya 

MOSKOVA, 23. A. A.- lavea
tla gazetesi, netretmi• olduğu bir 
makalede Mançuridelri Japon mat-. 
buatı tarafından Sovyet aleyhtarı 
mücadeleyi tiddetle tenkit eylemek 
tedir. 

Mezkur gazete, ayni zamanda Ja
pon matbuatı tarafından İfa& eclilen 
ve Mançurl ile tarlıi Çin demiryolu 
Ü7.erİnde SoYyet Ajanları vaaıtaaile 
icra edilen tahrikat aait bulu_,. ha 
yalpereatene n91riyata ....... da hid
detlenmektedir. 

Ayni &'ezele diğer taraftan Ja
pon hal'iciye nezareti namına söz 
söylemete mezun olan memurların 
beyanatı cümleainden ola., ve Japon 
erkinı askeriyesinin Sovyet hükU
metile Çin komünist • nasyonalist 
anqlri arasında pya meycut olan 
münasebetten Cemiyeti Akvam tah
kik komisyonunu m.lumattar etmit 
olduklarma dalr olarak bir Japon &'• 
zeteıi tarafından netredilen iıbu be 
yanalın her türiil a11l veeaaatan ari 
olduiunu söyleyor. 

lsveıtia razetesi, SoYyet Rusya
nın aenm 13 milyon dolar aarfile 
Mançuri de Sovyet A.ianları İstih
dam etmekte olduiu hakkında çıka
rılan haberleri tekzip ~edir. 

Bu gazete, Japonyayl komisyon 
reisi Lord Lytton'nun cephedeki ko 
münlat telılike&ine kartı nazarı dik
katini celp ve bu tahrik.ita yegina 
mukav-te muktedir olan kuvve
tin eınperyaliat Japon siyaseti olaca
lı huauaunde it.- etmek maluadie 
biitün bu pyialan yepınalda itham 
eylemektedir. 

Hindistan da 
Tevkifler 

Madam Naidu da bir 
seneye mahkum 

BOMBAY, 23. A. A.- Hint 
milli kongresi reisi vekili olan 
Naidu ailesine menıup madam 
Sarajiniı, zabıta nizamatına mu 
gayir hareketinden donayi bu
ıün tnkif edilmittir. 

BOMBA Y, 23. A. A.- Ma. 
dam Sarojini Naidu bir ıene 
hapiı cezasına mahkUm edil. 
mittir. Mümaileyha muhakeme 
de bulunmaktan imtina etmiı
tir • 

Şehirdeki itler kısmen tevak 
kufa uğramıttır. 

Fransada 
intihabat 

Tardicu müntehipleri
ne siyaiİ 

proğram1nı anlatb 
BELFORT, 23. A .A.- M. 

T ardieu müntahiplerine hita
ben neıretmiı olduğu beyanna· 
mede kendiıini hükumete işti· 
rak etmit olduğu son 6 sene 
zarfında Franaanm takip etmit 
olduğu siyasetin bir bilançosu
nu yapmııtır. 

Bu müddet zarfmda yapılan 
itler meyanında franım sukut
tan kurtarılması ve 30 milyar
dan fazla borçun itfa11 vardır. 

Son teırii devre eanasında ye 
ni hiçbir vergi konmamıştır. 
Fransa, cihan buhranının ne
tayicine kartı şiddetle müdafaa 
edilmittir. Birçok itsizlere dev
let tarahndan yardım edilmit
tir. Bunların miktarı 350 bini 
geçmemittir. 

Halbuki başka yerlerde bu 
miktar 3-6 Ye hatta 10 milyona 
baliğ olmuttur. 

T eslihatm tahdit ve tenkisi
ne dair olan ve Cenevre müea-
1e1esine teydi edilmiı bulunna 
proje sulhun temildne müteal· 
lik ve mütekabil muavenet eaa 
sına müstenit en mükemmel bir 
plandır. Şimdiye kadar Cemiye 
ti Akvama böyle bir plan veril. 
mit değildir. 

M. T ardieu, ınetice olarak ci
han tarihinin en nazik devrele
rinden birinde Frasanın son tq 
rii devre esnasında pek büyük 
bir hüanü hizmet gönnüt oldu 
ğunu beyan etmittir. Bütün 
Fransız bütçeleri arasında açı:
ğı en az olan bütçe bu devreye 
ait olandır. 

Almanyada 
Tahrikit 

Nazialer yer yer arbedeler 
çıkarıyorlar 

BERLlN, 23. A. A.- Reia. 
tag meclisinin sosyalist meb'u
su M. V ellı ve Kolonya poliı 
müdiri M. Burvkvett Kolonya. 
da bir lokantadan çıktıklan ea
maruz kalmıılardır. 

Meb'ua tokatlanmış •e poliı 
müdiri de kafasına bir tite yi
mittir. 

Birçok Naziıler ve bu meyan 
da Reichıtaı meb'uılarından 
tertip edilen bir içtima esnasın
da sosyalistlerle müfritler ara· 
smda birçok arbedeler çıkmıt
tır. 

Zabıta birçok defalar sükUnu 
iade maksadile müdahaleye 
mecbur kalmıt ve cebren içti
ma mahalline girmek isteyen 
Naziıler tardedilmiıtir. 

Birçok tevkifat yapılmııtır. 
Berliode ıiyasi hadiseler neti. 
ceainde ekıeriıi Hitler taraftar 
!arından ve komünistlerden mü 
rekkep olan 900 kişi tevkif e
dilmitlerdir. 
BERLİN, 23. A. A.- Za

bıta tehrin 'imalinde müesses 
nasyoruıl sosyalist merke-zinde 
yeniden taharriyat yapmıf, 56. 
kitiyi tevkif ve brr takım silah
lar müıadere etmittir, 

M. Braum'un nutku 

- -- --
Muhafız Gücü - F ene 
bahçe muhteliti maçı 

Oyun O~O berabere neticelenmi · 
tir. Fenerbahçeliler geliyor 

ANKARA, 23. A. A.- Fenerbahçe j mahal cönnecliğinden ve elde ih 
A ve B muhteliti bugün ikinci mü- f yat mubacimi olmadığı İçin müdaf 
ıabakaaınıTürkiye 'ampiyonu Muha oyuncularından Refik'i sağ açığa 
fız Gücü ile yaptı. Hava düne ne çirdi. Ve oyuna başladı. 
zaran daha sakin ve mütedildi. Sa- Bu devre esnasında Fener mu 
haya oldukça büyük bir halk kütle- cim hattı iyi iıleyemiyorclu. Bu 
si toplanmı§lı. Hakem yine Kamil rağmen aarı lacivertliler bir kaç · 
Beydi. Taknnlar saat 15 te alkıılar zel akın ayptılar. Muhafız gücü 
arasında sahaya çıkdılar. aynı ıekilde mukabeleden geri 

Fenerbahçe takımda bir az tadi- madı. Oyun bir az sert olmakla 
lat yapımı Yusuf'un yerine muha- raber samimi bir hava içinde cery 
cim hattına Şabanı ve onun mevkii etti. Ve bütün eayretlerine rağ 
olan sol muavin yerine de Refik'i iki tarafın da sayı katedemiy 
almı,tı. Muhafız Gücü kendi malıim O - O berabere kalması hu s 
kadrosunu muhafaza ediyordu. Bi- yeti bir kat daha takviye etti. F 
rinci devre tarafeynin mukabil akın ner takmu iki ırünkü yorgunluğu 
lan ....,.unda mütevazin ve güzel bir tesiriyle bu maçta dünkü kadar · 
şekilde cereyan etti. Her iki tarafta zel oynamamıttı. Sarı laciverdin 
bir kaç rol fıraatı kaçırdılar. Bu mü nanesi hilafına olarak müdafaası 
tevazin didinme bir fayda temin e- iyi itlemit mubacimleri deiitmed 
demeden haftaym tarafeynin müaa- evvel bile oyunda müenir olamamı 
vatı ile neticeye verdi. tır. 

İkinci devre baımda küçük bir ha Muhafız Gücüne setince; Seda 
diae oldu. Fenerbahçeden yaralanıp da ilavesiyle kuvvetli bir ekip 
çıkan Nevzat ve Sedadm yerine ea- İstidadını tamamen ihraz eylemi 
ki oyuncuau küçük Nevzetla Yuıu- tir. İki. üç ay sonra memleketin ku 
fu ikame etmitti. Muhafız Gücü Nev Yetti takımları arasında yer ala 
zadın Ankara mıntakaaından oldu- ğmda tüpbe yoktur. Fenerbalıç 
iunu dermeyan ederek buna itiraz sorculan bu akf&Dlki trenle lıtanbu 
etti. Fenerbahçe lüzumsuz bir İarara la hareket etmi4lerdir. 

ismet Pş. nın teşekkürü 
ANKARA, 23 (A.A.) - Hakimiyeti milliye bayramı mü 

naaebetile gerek telgrafla ve gerek mektupla tebrikitta bulun 
zevata Batvekil Pata Hz. ayrı ayn cevap vermeğe vakitleri mü 
sait olmdığından teşekkür ve tebriklerinin ibliğına Anadolu A 
jansını tavsit buyurmutlardır, 

Ankara'da 23 • 
nısan bayramı 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Hakimiyeti Milliye bayram 
burada parlak bir surette tes'it edilmittir. Bu münasebetle g 
Halkevinde tertip edilen müsamere derin bir alaka ve samimiye 
le takip edilmit tir. 

Müsamerede Ankarada B. M. Meclisinin kurulutunu izah 
eden ve Gazi Hz. nin nutuklanndan alınmıt olan parçalar okun· 
mut, halk tarafından mahsus bir heyecanla alkıtlanmıttır. 

Her tarafta soğuk var! 
ANKARA, (Milliyet) - Ziraat vekaletine relen ma!Uınat• 

nazaran son günlerde memleketin her tarafında havalar soğu· 
mut, bazı yerlere icar yağmıttır. Bu cece Ankarada nakıs yediye 
kadar düştü. 

Maliye müsteşarı Ankara'da 
ANKARA, (Milli.yet) - lıtanbulda bulunan Maliye müs· 

teşarı Ali Rıza Bey bugün Ankaraya döndü. 

lngilizler Yunanistana paramı 
ikraz ediyorlar? 

ATINA, 23 (Demokratya) - Yunanistanın Londra sefiri 
M. Kaklamanos'tan hükilmete mühim bir telgraf gelmittir. M. 
Kaklamanos; Ywıaoistanm borçlannın tediyesine imkin ver· 
mek üzere Yunan istikrazı dahili tahvillerinin İngiliz hamilleri 
Y unaniatana 2.000.000 lıterlin tediyesini kabul ettiklerini bildir 
mektedir. 

Bu haber müsait bir vaz•yetle kartılanmıt ve drahmi yüksel· 
meğe batlamıtlır. 

M. V eoizelos; İngiliz ham.illerden ıelecek resmi teklife inti
zar etmektedir. 

Ankaradaki 
Teşebbüsler 

Hamiller le 
Müzakere 

İmtiyaz geliri üzerinden 1· 
rak hükfunetinin muıirren ta
lep etmekte olduğu yüzde nis
beti tonilitoda 4 tilindir. Kum
panyanın itletme icar mukave
lesi 75 ıenedir. 

YEN! DELHl, 23. A. A.
Zabıta mümanaatına rağmen 
telıre girmek isteyen kongre 
reisi Pandit Nadan Mohan 
Malaviya tevkif olunmuttur. 

BERLIN, 23. A. A. - Lu· Gayrimübadillcr heyeti 
gartende "Tunç Cephe" tetki- • • • h • 

ANKARA, 23 (Telefoola) 
- Saraç oğlu Şükrü Bey ha· 
miller mümeuillerile temas et· 
mek üzere iki ııüne kadar Parİ 
se hareket edecektir. 

ftalya-Hicaı dostluğu 
ROMA, 23 .A .A.- ltalya hari 

ciye nezareti müstefan ile Hicaz 
kralmm oğlu Emir Fayaal, 10 Şu
batta Ciddede imza edilen ltalya
Hicaz doıtluk ve ticaret muahede
lerinin muaaddak auretlerini teati 
etmitlerdir. 

Cahberlain'in ııhhab 
LONDRA, 23 (A.A.) -

M. Neville Chamberlain duçar 
olduğu nekris hastalığının lesi 

rile odasından dışarı çıkma
maktadır. 

Belçika kralı Atinada 
ATINA, 23. A. A.- Belçika kra 

lı lskenderiyeden tayyare ile &'el
miş ve karaya inmiştir. Müşarüni .. 
lcyh yarın kralıça ile birlikte tay 
yare ile Brüksele gidecektir. 

l·t b' .. - . de 100 reısı ıza at venyor a ıonı ır numayıtın 

Artık 
Para yokl 

Alman Maliye nazırı bir 
daha teyit etti 

AL TONA, 23. A. A.- Al. 

kiti huzurunda nutuk söyleyeoı 
M. Braun, sosyal • demokrat
ların Avrupııoın istikbali na
mına Hitlerin iktidar mevkiine 
gelmesine mani olmaları lizım 
geldiğini aöylemiıtir, 

M. Brüning ve Cenera/ 
Grooner 

manya maliye nazın M. Diet. BERLlN, 23. A .A.- Cene
rich ezcümle tunları ıöylemit- ral Groener dün aktam Vur 
tir. "Almanya harbin tamamen temberg'te klin Zikmaringen 
tasfiyesi için mücadele ediyor. 1 şehrine ıitmitlerdir. . Mümai-

H k 
ley, orada rey vermege gelecek 

oover moratoryomu ya ında 1 B k'l M B .. · • .. 'h F o an aşve ı . runmg e mu 
nı ayet buluyor. akat bundan sadif olacaktır. 
sonra Almanya bir daha tedi

yat yapmıyacaktır. Eğer Al
manya maliye nazırı sıfatile 
beynelmilel ihtilatlara müncer 
olmakaızm böyle bir§eYİ ifade 
edebiliyorsam, bunda diğer 
memleketler devlet adamları· 
run da vaziyeti sarahaten anla· 
dıklarının bir misalini görmek 
mümkündür. 

. 
M. Goabbels hasta 
BERLlN, 23 (A.A.) 

Nasyonal sosyalist meb'us M. 
Goebbes vahim surette hasta. 
dır. Mumaileyh, bir barsak te
ıenımümünden muztarip olup 
harareti 40 derecedir. 
DMeyan C 

Heyeti yarm Maliye 
vekili kabul edecek 

ANKARA, 23 (Milliyet) -
Ankarada bulunan &'ayrimil

badiller heyeti buradaki faaliyet 
!erine devam ediyorlar. Maliye 
vekili yana heyeti kabul edecek· 
tir. Heyet reiıi Esat Paıa diyor 
ki: 
"- Batvekil Ha.retleri bizi 

kabul buyurdular, ve izahatımızı 
derin bir ali.ka ile dinlediler. Gay 
rimübadillere tevzi edilmit olan 
bonoların kıymetlerinin fazla dü 
şük olma.sı neticesi gayrimühadil 
ler mütkül bir mevkide bulunu
yorlar. Bu mesele etrafında mub 
telif fikir ve temennilerimiz var· 
dır. Tevzii mukarrer 425.000 ln
&'ilizin 150 bin liraaı lıtanbul e
tabli Rumlarına ve 150 bin liraaı 
da Trakyadaki gayrimübadil 
Türklere tevzi edilecektir. Bu pa 
radan 62500 lira11 evvelce lstan· 
buldaki gayrimübadil Türklere 
tevzi edilmitti. Mütebaki 62500 
lira da itil&fnamenin tamamen 
tatbikinden sonra Türk gayrİmÜ· 
badillerine tevzi edilecektir. • 

Amerika ve Rusya 
VŞ1NGTON, 23 (A.A.) -

Demokratlardan M. Sabath mil 
measiller meclisine bir karar 111 

reti tevdi etmişir. Bu karar ıu· 
retinde M. Hoover'den Rusya 
ile siyasi ve iktıaadi münasebet 
leri tesis etmeai talep edilmek 
tedir. 

Gosgraw'ın korkusu 
DUBLlN, 23 .A. A. - M. Go,. 

rrave frıkuı, aadakat yemininİll 
ilca• ıkanun projeoi aleyhinde 
meclise bir tadil teklifi tevdi eyi.,. 
mittir. Bu tadilde, iıbu kanun prl>' 
jesinin lrlanda milletinin 1921 -
nesinde temin edilmit olan hukuk. 
iktıaadi imtiyazat ve hürriyetini 
tehlikeye koymakta olduğunu be• 
yan etmetkedir. 

li bu para muhtelit komisyon e• 
!indedir. Gayrimühadillere veril• 
mit olan bono kıymetlerinin tez· 
yidi için hükümetçe bazı tedbir• 
!erin alınmaaı hakkındaki temeıı• 
nilerimizin muhik rörüleceğinl 

v .. 
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Kahve uhranı gittikçe 
Ekonomi 

Berlinde bir ikbsat 
kongresi açılıyor 

lktısat vekaleti Türkiyenin de bu 
kongreye iştirakini tensip etti 

" Berliner Tageblatt" gazete. 
ıi tarafından 1 mayıstan 8 ma· 
yıaa kadar devam etmek üzere 
Berlinde bir "Cihan ikbıadiya· 
b kongresi" tertip edilmiıtir. 

Bu münasebetle bir ticaret 

lün a:dıima dai·· r .. ... ,.. rivayetle
rin doiru olmao . .,. uı ~ılmııtır. 

Elyevm Haydarpaıada 200 va• 
ıon buiday bulunmakta Te bun -
lann tabliyeaine çahıılmaktadır. 

Yeni Ingiliz rüsumu 

haftası da yapılacaktır. Bu kon LONDRA, 23 (A.A.) - 25 NI 
ıre ve haftanın gayesi beyne!- aan rece yarıaından itibaren mem 
ınilel taksimi meaai ve cihan 

1 
lekele ithal edilecek mamul eıya 

eıntia mübadelesi esaslarının ya mecmuu üzerinden % 20 nJ.. 
kabulünü temindir. lktısat ve. betinde bir reıim Tazedilecektir. 
kiletinin ten•ibile bu kongreye Lülu ve yahut yamn lüka eJYa bu 
İttirak edilmesi kararlaıtınl· rüıwnun % 25 hatta 30 una tabi 
llııttır. Kongrede memleketimi olacaklardır. 
ıi Berlin ticaret mümeuilimiz Gayri tabii lthalita alt kanu• 
Dr. M. Necdet ve Berlin Türk ahkamı mucibince n8fredilen emir 
l'icaret Odası reis vekili Fazlı nameler hükümden aakit kalacak 
Beyler temsil edeceklerdir. ve bu emimamelenı tofikan % 

K .. ebetil be el 50 rüauma tabi olan ve ekserisi ongre munaa e yn • . .. 
-ı·ı l 'k d' d • ed" ·· rüçhanla tarıfe ile muamele ıo-.., e ı tısa ıyata aır y ı mu- . .. . 
hi ed'l kt" ren etya, kıymetlen uzennden a 

ırı eser n-.r ı ecıe ır. .. d • h f d 
-T ]ınan yuz e reımı mu a asa • e 

Almanya ile takas 

muamelesi 

İzınirden bildiriliyor; - Şeb 
hıniz tacirlerinden Ali Haydar 

:B. takaa esasıı:a müstenit ihra
'~t yapmak için Almanya H~· 
tıciye nezaretile temaaa geçmıf 
tir. Yapılan muhabereler neti· 
Ceainde takas esasında mutabık 
ltalınmıttır. 

1 Alman hariciye nezareti bu 
leıebbüıle çok alakadar olm~t 
\le Alman tacirlerile temaaa gı
ritınit ve aldığı ce_vap~aı;ı Ali . 
liaydar Beye bildırmııtır. Ah 
liaydar Bey ilk partide yanm 
tnilyon lira kıymetinde incir, ü· 
~ın, zeytiyağı veaair mahsulat 
ilıraç edecek, buna mukabil Al
ınanlar buraya ayni kıymette 
tnakine vesair sanayi qyası 
lfÖndereceklerdir. Bu e9ya ara· 
j1nda birkaç tane de ufak va~'!r 
~r Vardır. Bu vapurlardan ıkı. 
•ıni körfez vapur tirketi aatlD 
•lı:nıya karar vermiştir. 

Yunan tütünleri bu 

sene zarar gördü 

Gelen mallımata nazaran bu 
'ene kıtın uzun ve şiddetli ol· 
ltlasından dolayı Makedonya 
"e Garbi Trakyada tütün zeri· 

thtı fevkalade zarara uğramıt· 
ır. 

1 

ceklerdir. 

Beynelmilel ekmek 

sergisi 

ROMA, 23 (A.A.) - Bütün 
dünyada imal edilen ekmeklerin 
muhtelif cinı ve tekillerini tanı· 

mak ve yekdiğerile mukayeae et• 
mek maksadile 19-30 Haziran 
ııünleri araımdıı, Romadaki Tra· 
jan pa:ıarmda STr beynelmilel ek 
mek ıerıiai açılacaktır. Şimdiden 
Avrupanm tark ve timalinden 
çeıitler ıelmefe baılamııtır. Ce
nubi Afrika, Amerika ve uzak 
tarklan ıönderilen diğer nevile· 
rin de ıelmek üzere olduğu bildi 
rilmektedir. Bu nümuneler muha 
fazalannı temin edebilecek olan 
huauai bir muameleye tibi tutuJa 
caklardır. 

Paris borsası 

PARlS, 23 (A.A.) - Evelki 
ıünkü buhrandan sonra piyasa
ya cuma günü daha §ayanı mem 
nuniyet bir vaziyet ıöıtermittir. 
Celse bidayetinde çok tutumlu 
olan temayül! biraz aonra kapa· 
nııa doğru kalkınmak §8.rtİle hia 
aedilecek derecede inhina haııl 

olmuıtur. 

Fr.;ımz eıhamı ekseriyet itiba 
rile mutedil tereffüler kaydetmek 
te halbuki beynelmilel eıham ade 
mi intizam eserleri göatermekte
dir. Fransız rantlan az hareketli· 
dir. Nukut aağlamdır. 

Amerikanın ihracatı 

Kahve buhranı 
Berdevam 

Gelecek kontenjanda 

yeni tedbir alınacak 

Kahve buhranı deva;ın, etmek 
tedir. Nisan kontenjanından bil 
tün kahveler çekihnit olduğmı· 
dan Mayıs kontenjanı beklen. 
mektedir. Ticaret müdürlüğü, 
mevcut vaziyeti nazan dikkate 
olarak gelecek ay da ayni va
ziyetin tekerrür etmemesi için 
bazı tedabir almak lüzumunu 
hiasetmiıtir. Ticaret müdürlü· 
ğünün kontenjandaki kahve 
miktannı tüccara takıim etme. 
ıi muhtemel görülmektedir. 

MANiSA, 21 -Burada kahve 
buhranı vardır. Okkası 4 liradır. 

Yeni tramvay 
Arabaları 

Bir Mayıstan itibaren 

Bebek 

hattında işlc::yecekler 

1 mayııtan itibaren Tramvay 
tirketi, Eminönü • Bebek hat· 
tmcla yeni arabalar itletmek ü. 
zere hazırlıklar yapmaktadır. 
Bu arabalar, büyük, 100 er kiti 
lik olup yan11 birinci ve yansı 
2 inci mevkidir. Kapılan orta
dandır. 

Şirket, bütün hatlarda tek a. 
raba itletmeği de düıünmekte
dir. 

Haliç spor kulübünde 

Haliç İleri apor klübünde cu 
ma günü fevkalade bir heyeti 
umumiye içtimaı yapılnu9tır. 

İçtimada, klübün nizamnamesi 
nin birici maddesinin tadilin
den sonra yeni idare heyeti se
çilmit ve Tahsin, Ali, lhıan Ke 
nan Recep Bey!eT intihap eclil
miılerdir. Bu içtimadan sonra 
lleri musiki heyeti tarafından 
hocaları Mustafa Beyin idare.. 
sinde parlak bir konser veril. 
mittir. Bu muvaffakiyetli kon. 
ıerde klüp mensubini ve ailele
ri bulunmu9tur. 

Konserden ıonra aza terefine 
çay verilmiıtir. 

Arnavutluk sefirliği 

Arnavutluğun Ankara ıefirli· 
ğine Mehmet B. Koniça'nın ta 
yin edildiği yazılmıt iıe de bu 
haber henüz mevsimıizdir. 
Mehmet B. Türkiyede Arnavut 

lı' İlkbaharda havaların bir?en: 
fiıre soğumasından tütünlennka 
1
• derecede kemale gelemiyece· 

~~ anlatılmaktadır. Yunan tü
lln zeriyatının gerek kemiyet 

•e ırerek keyfiyet itibarile g&' rn senenin dumunda olacağı 

VAŞiNGTON, 23 A.A. - Tica- lar tarafından pek ziyade sevil· 
ret nezareti, lnıi!t~re~e yapılacak mit bir zat olduğundan Ama· 
olan ve yeni lnıilı:ı ru

1 
b•wn

1 
una !ha- , vutluğun Ankara sefirliği için 

bi tutulma•• buhteme u unan 1 
• b'• ddedil k 

k t'ni 98 milyon dolar en ta ıı naıruzet a me te 
anaati mevcuttur. 

Almanya tavuklara 

buğday istiyor 

1 'Alı:nanyada kümes hayvan· 
~l'ına tahıiı ~ilmek Wı:ere ser 
lilt t olarak 200,000 ton yem• 

l buğday ithaline müsaade ~ 
b .. ~ • • Bır ı;-aaı takarrür etmııtır. . 

racatın ıyme 1 
• d h ·· b h t • 

t h · etmektedir. ıse e enuz u usus a resnu 
amın b" 1 · · Ar 

Halk için 
Milli marş 

Bir cumhuriyet marşı 
hazırlanma-

sına karar verildi 

ır muame e geçmernııtır. -
navutluk konsolosu Asaf B. 
dün bize Mehmet B. in tayinin 
dan haberdar olmadığını ve he
nüz mecliıi meb'uaanda bulu· 
nan bütçenin tasdikinden son. 
ra yeni sefirin tayini mevzuu 
bahıolacağıru söylemiıtir. 

itfaiye ysn;ınr söndürmeje çalişıyoı 

Sirkecide bir ev yandı 
1 •••••• 1 

Yangın bir aralık tehlikeli bir hal 
almıştı; itfaiyenin gayreti mani oldu 

Son ııünlerde ıehrimizde yan· ı Raif, Merkez memuru Ahmet 
ımlar fazlalafDUftır. i)ün ö~le· Beyler n~zar~t. etmitlerdir. 
den aonra saat 2,30 da Sirkecı'de Bır kışı yaralandı 
Nöbethane sokaiında 26 nwna· Yanım yerinde etya kurtar-
ralı evden yanım çıkmıttır. Bu ev malda meııul Fahrettin efendi 
Selanik mübadillerinden Muıta- batına laf dütmek ıuretile yara
fa, Kavalalı Hüseyin ve Ahmet e· lanmıı ve haataneye kaldınlmıt
fendilerle Faize Hanıma teffiz e· tır. 
dilmi, bulunmaktadır. 

Yanım evin bodrum katındaki 
mutbah kısmından çıkmıt ve seri 
surette etrafı aarmııtır. itfaiye 
ıeldiği zaman ateı hemen hemen 
bütün binayı aarmıı bulunuyordu. 
Bu ev yarım karıirdir. 

itfaiye hemen ite başlamıt cad 
dedeki yanım muıluiu ile Salkım 
aöğütteki hazneden ve denizden 
su alnuıtır. 

• Fakat hortumlar kıamen bozuk 
olduğu cihetle ou tamamen iaale 
edilemiyordu. Yanıın yerine it. 
faiye müdüıV lbaan Bey ıelmiıtir. 
Yanım bir an tehlikeli bir ıe· 

kil almıı, aolunda bulunan Ana· 
dolu • Şumnu otelinin ıaçaklanna 
airayet etmİf Ye tavan araıı yan
Dllftır. Bununla beraber aağmda 
bulunan 28 numaralı Doktor laak 
efendinin dört katlı evine ıirayet 
ederek bu evin üat katında bir o
da yanmııtır. Bebar efendinin evi 
15-00 liraya ıiıortalıdır. Yanım 
bir buçuk saat kadar •iirmuı ve 
26 nwnaralı ev tamamen yan. 
IDlflır. Bu ev ıiıorta11zdır. Tahki 
kata devam olunmaktadır. y anırı 
nın itfaaına Em<nönü kaymakamı 

Bir dükkan üç defa 
yanar mı? 

Bir yangın da evvelki rece Sul· 
tan hamamında olmuştur. Mahi
yeti itibarile ıayanı dikkat ıörÜ· 
len bu yanım Gülizar mağazaıile 
üzerinde Pavli ef. ye ait atelye
den çıkan yangındır. 

Burada biribirini müteakip Üç 
defa yanıın çıkmıı. Birincisi P<'r
ıembe akpmı çıkmıf, dükkan ke· 
pengi kınlarak söndürülmüş, İl· 
faiye gibni~tir. 

Sabahlayın tekrar tutuımuş, ge. 
ne itfaiye tarafından aönc!Urül
mÜ§tÜr. 

Üçüncü defa olarak ta, e'-vdki 
rece aaat bire doğru tekrar tu
tuşmUf ve mafaza yandıktan son 
ra ıöndürülmüıtür. 

Yapılan tahkikatta dükkan ve 
atelyenin 20 bin liraya siıortalı 
olduğu anla,ılmıştır. Tahkikata 
zabıta ile mÜfl<'reken müddei U· 

mumilikte vaziyet etıniı bulun
maktadır. Bugün yanım yerinde 
keşif yapılarak kat'i netice alma 
caktır. 

Mıntaka ne yapacak, 
ona ne yapılacak? 

Federasyonun tayin ettiği müh1et 
bu sabah bitmiş oluyor 

Mıiltakaya muvakkat boykot kararı 
mı verilecek? 

namenin maddei mahıuıau tat 
bik olunacağı yazılıyordu. Or. 
taya bayramın ve cumanın gir
miş olması bu mühletin dolma. 

artıyor! 
Poliste 

Kadehler 
Kırılınca ... 

Arnavutköyündekl mey 

hane altüst oldu 

Evvelki gece Arnavutköyü 
Akmtıbumunda Teoclor Ef. nin 
gazinosuna Celal ef.iınimdebiri 
ıi ile Nimet hanım giderek bir 
miktar içmiılerdir. Bundan son 
ra her ikisi de tabak, kadeh kır. 
mağa başlamıılardır. Bunun Ü· 
zerine vak'a yerine polia gelmit 
tir. 

Celal efendinin üzerinde bir 
suıtalı çakı çıkmıt ve Nimet 
Hanımın da fazla sarhot oldu
ğu görüldüğü için tahkikata 
başlanmııtbr. 

Kadıköy hırsızları 

1 
Kadıköyünde muhtelif tarih

' !erde vuku bulan sirkatlerin 
failleri meydana çıkarılmıştır. 

Bunlar İbrahim ile buna ya
taklık eden Kahramanclır. Ça. 
iman eşyanın çoğu da meydana 
çıkanlnuttır. 

Bulunan tabancalar 

Polis memurları şüpheli gör
dükleri yerlerde ve §Üpheli et· 
has üzerinde 'taharriyat yapı
yorlar. 

Galata'da Osman isminde bi· 
rinin üstünde bir aaldırma ve 
dört kitinin üzerinde de taban. 
ca bulunmuştur. 

Bir arabacı yaralandı 

Dün Bch:zadın idaresindeki 
otomobil Akrasayda Hasanın 
arabasına çarpmış ve Hasanı a
ğırca yaralamııtır. 

Meçhul otomobil 

Avadis İsminde biri dün Ati
kalipqa caddesinden geçerken 
kendisine husuıi bir otomobil 
çarpmıt ve muhtelif yerlerin. 
den yarabyarak kaçmıttır. 

Bisiklet yüzünden 

Kasımı>asa'da Sabahaddin, 
biıikletle caddede dolaıırken 
Rasim isminde bir çocuğa çar
parak b8fından yaralamıştır. ...... - -
Limon 
Kaçakçılığı 

--~-

Bir ticarethanenin daha 

mahkemeye 

verilmesi muhtemel 

Limanda lin:on kaçakçılığı 
yapıldığı hakkındaki iddialar ü 
zerine gümrük müfettitleri ta
rafından yapılan tahkikatın ilk 
safhasında bir tacir mahkeme. 
ye verilmişti. Tahkikata de.. 
vam edilmektedir. 

Ortada kaçak olarak ithal e. 
dildiği zannolunan (350) san
dık limon meselesi vardır. Bu 
mesele ile alakadar mühim bir 
ticarethanenin mahkemeye ve. 
rilmesi muhtemel görülmekte. 
dir. 

lnhisarlarda 

Tevhitten 
Sonra 

Dokuz yüz bin lira 

tasarruf ediliyor 

Gümrük ve lnhiaarlar vek 
leti ınüstetal'ı Adil Bey üç · 
hisar idaresinde masraf ve m 
atlardan 900 bin lira tasarr 
yapılacağını s&ylemiştir. 

Şişe fabrikası 

Türkiyede bir tite fabrika 
vtlcude getirilmesi için müski 
rat inhiaan tarafından açıla 
münakasanm kat'i ihalesi ay 
ıonlarma doğru yapılacaktır. 

Münakaaaya Avrupa ve A. 
merikanm bir çok maruf fit 
amilleli iştirak etmektedir. 

Memlekette tütün 

mübayaatı 

Amerikalılar lzmirden bi 
milyon kilo, bazı ecnebi grup 
lar Pataelinden 250 bir ve S 
sundan 500 bin kilo tütün mü 
bayaa etmitlerdir. Bulgarların 
da memleketimizden külliyetli 
mikdarda tütün alacakları söy 
lenmektedir. 

Bir kağıt fabrikası 
açmak için 

Tütün inhisar idare•i Gemlikt 
bir kağıt fabrikuı açmak için le 
kikatta bulunmaktadır. Türkiye. 
de bir milyon iki yü;ı: bin lira il 
bir kalıt fabrikası teıiai çok mü 
kündür. Bu kağıt fabrikası he 
Tütün inhisar ldareoinin ve he 
de biik:ümetin ihtiyacını temin el 
tikten sonra piyıuıaya da 1500 to 
kağıt verebilir. Her aene kırtasiye 
bedeli olarak iki üç milyon lira 
paramız harice çıkmaktadır. Hal 
buki bu paranın yansı ile bir ..,. 
ne zarfında kağıt imal etmeL 
mümkündür. 

Kopya kağıdı 
Kaçakçılığı 

Renkli kopya kağıtları 
istimali artıyor 

Aktam gazetelerinden ~ıri, 
kopya kağıdı kaçakçılığt yapıl· 
makta ve kopya kağıtlarının si. 
gara kağıdı yerine kullanılmak 
ta olduğuna dair inhiaar idaresi 
ne bir ihbar vaki olduğunu yjz. 
mıştır. Tahkikatımız« göre, bu 
mesele yeni bir ıey olmayıp Ö· 

teden beri nazan dikkati celbey 
!emiş bulunmaktadır. Kanunen 
memlekete ithali ve istimali 
memnu olan kopya kağıdı yal. 
nız beyaz renkli kopya kağıtla 
ndır. Renkli kopya kağıtları
nın ithal ve iıtimali ise kanu· 
nen ııerbeı ttir. 

•ıın ihracat tacirleri bu vazı• 
t\etten iıtifade için faaliyet• 
'çlnitlerdir. 

Balya - Karaaydın 
ınaden şirketinde 

Heman bütün medeni nüllet· 
lerin, resmi birer milli martları 
olduğu gibi halka mahsus mil· 
li birer martı da mevcuttur. Bi· 
sim lıtiklal marıımız milli ve 
reauıfdir. latik.lal marımdan 
batka halkm' kolayca ve bütün 
heyecanını duyarak ıöyliyeceği 
milli bir cumhuriyet marıına 
ihtiyacımız olduğu takdir edil. 
mektedir. Böyle bir martın on· 
binlerce kiti tarafından bir ağız 
dan söylenmesi çok cazip ve he 
yecanlı bir mana ve ?1anz~.ra ar 
zedecektir. Beynelmılel munase 
betlerde bir milletin bir ağız. 
dan terennüm edilecek b?~I~ 
bir m'&rşı olmadıkça. kendısır.~ 
muvaffakiyetle takdım etmcsı 

Ankara izcileri 

döndüler 

Macar ( B) milli takıını §eh 
rimizde maçlarını yaparken la. 
tanbul mmtakaaı çok garip bir 
tebliğ ilan etmitti. Bu tebliğin 
meali efkan umumiyece ma. 
liimdur. 

ıım geçiktirmittir. "B 1 k f 
a ı ,, gemiıi zmire 

Bu mesele etrafmda alaka. 

Bu serbestiden iıtifade edile 
rek köylere kadar renkli kopya. 
kağıdı ıokulmakta ve bunlar 
sigara kağıdı halinde kullanıl
maktadır.Kanunun bu aerbesti
ainin butekilde kaçakçılık yapıl 
mak ıuretile suiistimali karşı
ımda, ancak ıigara kiİİ'ldı gibi 
kesilmit kopya kağrtları müsa
dere edilebilmekte, batka şey 
yapılamamaktadır. Bunun için 
memnıuiyeti kanuniyenin rekli 
kopya kiğrtları ithal ve istima
line de teımilinden bqka çare 
görülmemekte iıe de, bu ela ser 
beatii ticareti takıyit edeceği ci 
betle mahzurlu bulunmaktadır. 
Kopya kağıtlarile yapılmakta 
olan .. k~çakçılığm önüne geçil
meaı ıçın daba muvafık bir ted 
bir aramnaktadft. 

• Balya • Karaaydın madeni~ 
~ l' ürk anonim ıirketi aenelik 
00ırreai dün yapılmıtbr• 

' . Balya • Karaaydm madenleri 
~lrketi fiatlerin dü9üklüğünden 
el olay! faaliyette bulunmadığın 
"j §ırketin feshi mevzuu bah

:. tı:ıakta idi. Fakat neticede 
ltı:ı cleıı ıahasımn ıulanru bo~~ 
~ak ve taharriyat yapmak u
r e Yeni bir tirket Balya .Ka· 
i ~aydın madenleri kiralama ve 
tl ~tıne tirketi namile bir ıirket 
'•ısine karar verilmittir. 

liaydarpaşada 200 
Vagon buğday var 

müşkül olmaktadır. .. .. 
Haber aldığımıza gore, bı;ıyle 

halk için milli bi.r cumh'"!r!yet 
marşı ha:zı_ı:latılm_as~ esas ıtıba-

Evvelki gün ıehrimize gel. 
mit olan Ankara izcileri dün ak 
şaın Ankaraya avdet etmiıler
dir. 

M. Malzak gitti 

Şehrimize geldiğini yazdığı 
mız Şark timıendiferleri umum 
müdürlerindeo M. Malzak, te
tekkül eden yeni Türk anonim 
ıirketine ait muameleyi ikmal 
ettikten sonra dün Pariıe avdet 
etmiştir. 

Bir ltalyan ressamı 
geldi 

İtalyan ressamlanndan M. 
Rino Villa Vcnedikten ~ehrimi 

Bunun üzerine futbol fecle. 
rasyonu çok haasaa davranmış 
ve Macar federasyonu.ıa müra
caat ederek hakikatin serian 
bildirilmesini rica tmiıti. 

Macar profesyonel federas· 
yonu reisi doktor Fedor derhal 
telgrafla burada oynayan Ma. 
car takımının Macarietanın pro 
feııyonel (B) takımı olduğunu 
bildirmişti. 

Bu vaziyet karşısında orta. 
ya çok büyük bir iskanda! çık. 
tı ve herkes mıntakanın ne ya. 
pacağını düşünmeğe başladı. 
Bu arada federasyon İstanbul 
mıntakasma bir de tebliğ gön
dermisti. 

Bu- tebliğde bundan evvel 
mıntaka tarafından yapılan teb 
liğ azami 24 saat :zarfında tek-. . . . 

darlarla temas ettik. Mmtaka gidiyor 

reisi Orhan Bey fikrinde sebat 1kt11at vekaletinin "Balık" iı 
ederek bu takımın Macaristan mindeki balıkçılık gemisi bir 
(B) milli takımı olmadığım kaç güne kadar lzmire gidecek 
ancak ikinci milli takımı oldu- tir. lzmir balıkçılar cemiyeti
ğu için birinci tebliği tekzip et nin, Adalar denizinde Türk ka. 
miyeceğini söylemittir. ra sularında balıkçılığın inkita· Sofyadan gelen lngiliz 

Diğer taraftan federasyon fr için Vekaletten yaptığı ta. sefiri döndü 
reisi Hamdi Emin Bey, mmta- lep üzerine mezkiir geminin lz. 
ka bütün bu delaile rağmen teb mire gitmesine karar verilmiş. İngiliz aefiri Sir George Clarlı 
liğini tekzip etmezse nizamna· tir. Aldığımız malumata naza- e misafir olan lngilterenin Sof· 
menin 200 üncü maddeaini tat. ran, Balıkçılık enstitüsündeki ya sefiri Sir Philips Waterlo' 
bik edeceğini kat'iyyctle söyle- ecnebi mütehassıslar da gemi dün akşam Sofya'ya avdet et. 
mi~tir. 200 üncü maddenin bu ile seyahat edeceklerdir. miştir. 
meseleye temas eden tarafı §U. ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-• I 
dur: ı-

karrerah hakkında imzalan ile 
her neııi netriyatta bulunmaları 
memnudur~ Bunu yapanlara mu
vakkat boykota haclar tayini ce:ııa 
olunur.'' 

"Htyetlerin ııeya bunlann reia 
ve azmı alcdderecat maleııkleri 
hcyet/<:rin müharreratı hakkında 
ga:etelcrlc ueya risale ue beyan
name ~eJ.Jind"' bir. gıina tenkit )'~ . - . Bu vaziyet ancak bugün ve 

ir 

Bir hırsız yakalandı 
laınail isminde biri Kumkapıda 

Miralay lbrabim Beyin evinden 3 
aeccade ve bir manto çalarak k:a .. 
çarken yakalallllllfhr. lamailin di
ğer bazı evlerden de bir yıgın 
manto ve palto qırdığı da aulaııl 
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Maarif bahisleri 1 
Asrın umde•i "MlLLlYETn tir. 

24 NİSAN 1932 

Almanya'da ilkmektep muallimi 
nasıl yetişir? 

İdarehane: Aıılraıa c&ddni, 
100 No. 

Telgraf adnıei: !at. llılllliyet 
Telefon Numaralan: 

Bapnubarrlr ..,., M\ldlk >4318 
Yazı itleri Mtldilrlütil 24311 

İdare ve Matbaa 34310 

A BONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Haôç için 

L. ıc. L. K. 

3 aylıği 4- ·-6 .. 7 50 14-
12 .. 14- 28 -

Gelen evrak &'eri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
şler için müdiriyete müracaat 

edilir. Gautcmiz ilinlal'm meı'u-
'iye-tini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y etilköy askeri rasat merl<e

zinden verilen rnalümata nazaran 
b.,gün hava kısmen bulutlu ola
cak, rüzgar hafif ve mütehavvil 
eıecektir. 

Dün tazyiki ne•imi 762 ınili
metre, azami hararet 13, a•pri 4 
tantigrat kaydedilmittir. 

Çocukluğa da 
Uğurlar olsun! 

iV 
1. Proteıtaa aludeMiler (de· 

-> 
7 - Frankfurt a. L A• 

930 Nlaanmdan beri. 
Umumi hedef: A) Nasariyat· 

la ameliyat ... a.....ıa Ntu bir ra• 
brta. B) Şehirdeki mektepleri el· 
raflı bir münasebet. 

Birinci IÖllıeatr: Bedeni ve ru
hi bilııilare, f.ılaefeya methal derı 
lari, haftada bir defa öiladen 
evvel mekteplerde dera dinleme. 

İkinci aömeatrdeld faali1etln 

ı .~::::~~-~~'.'..::_::_=:..:.: 
! lım •.• Mesai 

ıaatlaırı 

Araaıra, mevsim batlannda 
gazetelerde okuruz: 

"Devairde mesai 1aatleri te. 
bit ed•tdi" 

Bu mesai saatleri fllvlki tes 
bit edilir ... Küçük memurlu o 
saatlerde gelirler ve devam def 
terine imza atarlar .. Y emele ta 
tiline çıkarlar, gelirler, yine 
imza ederler .. Lakin .. itleri bi
raz olduiiu gibi görürsek, bu 
mesai saatlerinin imza sahiple
rine,iti idare edenlere pek tesiri 
olmadığını hemen anlarız .. Yer 
ve tarih tayin etmiyorum. Fa
kat halkın çok ali.kadar olduğu 
bazı dairelere tesadüfen it için 
gittim. Tatil zamanı biteli 
yirmi dakika olduğu halde baş
ta bulunanlardan bir çoğu ve o 
meyanda benim beklediğim zat 
yoktu... Tenkit için söylemiyo 
rum amma, küçüklere imza jur 

Artık çocukluğun da tadı kal nalı tutturup beş dakika geçi· 
madı. Çocuk bayramı diye bir irince kıstılyevm yapmak reva
haftaihdaa ettik,onlan da hayat yı haktır da, kendisi yerinde ol 
gailelerine sokuyoruz. Çocuk madıkça alemin iti bitmeyen 
ı k ki k b' · ı imza sahiplerinin gaybubetleri. 

d
u _dç~İlkbu h ızımı· zamanımıtz ni. gören gözleyen olmaz mı? 
a ı ı. a ar ge ınce; uçur • 

Kopya kağıdı - Sigara 
kağıdı 

ma alemleri, kırlarda esir alma 
ca oyunları .. Tura oyunu .. Eğ. 
lenceli şeylerdi. Şimdi çocuk 
eğlenmek için sinemaya gidi-

F 1 Bizde öteden beri ihpar ismi 
yor ... Ne görüyor?. a an artw verilen bir hastalık vardır .. Bu 
tin, filin artistle itıkdatlık et· 
tiğini .. Eskiden biz o yatlarda hastalığa heır devre, her zaman 
iken aşk ve alaka kelimelerini tutulanlara rast geliriz .. 
bile bilmezdik .. Şimdikiler • Al Bu ihpar hastalığına tutu
laha emanet • derai yuvada alı· !anların ekserisi hizmet maksa 
yorlar .. Tanıdıklarımdan biri- dile hareket ettiği iddiasında. 
nin dört yatında bir yavrusu dır .. Her hareketin bir tevil tek 
ayni apartrmanaaki o yqta bir li olur ya! .. Ne İlle bunu tetkik 
erkekten bahsederken: etmeyi baıka bir zamana bıra. 

B . . . O benı· kıyorum •.. 
- ız aevıtıyoruz.. lıte bu tarzda bir ihpar ile tü 

ıeviyor • ben de onu sevıyo. tün inhisar idaresi ikaz edili
rum.. Söaünü o kadar tabii, o 
derece ferah söylüyordu ki; ~:r:k~~:ı~a~kk~~=:n!k~fı~; 
gülmek mi, hayret etmek mi il yapıyorlar .. " 
zım geleceğini tayinde müte. İnhisar idaresi bu iti tetkike 
hayyir kalmıştım. kalkmıt .. Acaba sigara kağıdı 

Bir hafta değil bir ay çocuk yapılıyor mu? .. 
bayramı yapsalar, artık çocuk- Ben bu kayguyu biraz fazla 
luk denilen tatlı, kaygusuz ve buluyorum. Kopye kağıdı deni 
ıaf devir de ortadan kalkmıt· len şey malumdur. Bunun siga 
br ··· ra kağıdı ile hiç bir münasebeti 

Çocuk artık küçük bir adam yoktur. Kopye kağıdı ince bir 
dır. Dertleri, tasalan, hiddetle- kağıttır.Eğer her ince kağıtla si 
ri ve atklarile.. gara içiliyorsa, sigara kağıdı di 

(Lindberg) İn çocuğu kaçı- ye ortada bir şey kalmaz ... Bel 
rıldıktan sonra, artık bebeklik 

1 
ki yazı kağıdile de tütün içen

le iaude bir hayat devresi ol. !er çıkar ... Hep bunları nazarı 
maktan çıktığına göre artık do dikkate alıp bütün bu kağıtları 
iar dopaz hayat mücadelesi- yasak edersek elimizde karton. 
ne giriımek zarureti hasıl olur dan baıka kağıt cinsi kalmaz .. 
yor. Bu zarurete uyarak yarın Hepsi iyi ya! Fakat şu işi ih
doğarken lif eden çocuklara par edenin bundaki kirı ne? .. 
raat gelirsek meaih sanmaya. FELEK 

Milliyct'in Edebi Romanı: 76 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

- Hepsi de biı'er hanıme- bıraızdım. iki cigaram daha ol 
fendi .. Olga Rusyadan, Margi. aaydı mesele yoktu. içer, da
rit Londradan getirilmiş. Bun. 1 lar, beklerdim! 
lar hanımın hususi hizmetine Bir aralık ayak sesleri ol-
memur. Yanından ayrılmaz· du. 
lar. Sonra da gezmelerinden, - Geliyorlar .• 

!arının nazariyatı,. d .... ini ame
l olarak tenTir i'i!n. ilk dera var· 
me taerllbalarl ı llÜJer nanuet 
baftada üç aaat bir ilkmektapte 
den verirler. B•ından maada 
"terbiyenin fartlan ve ııayelerl,, 
deni milhlın bir ıaevlr.l alır. 11-
mi aflmre aeminarlarından birine 
ittirak zaruridir. S.minarları 
Din, felsefe, pedagoji - psiko
loji, te.rlh,. cofrafya, Almanca, 
biyoloji, riyaziye, fizik · kimya. 

Birinci ve ikinci devrelerde 
haftada bir ııün içtimai p•ikolo
jl ve pedagoji mi14ahedelerine 
talı.ala olunmuıtur. Bu esnada: 
Şehirde U111umi hayat tetkik olu
nur; yardım mektebi, ~uk hort 
!arı, çocuk mahkemeleri, eanaf 
cemiyetleri, ıençlifi koruma mii
-seleri hastaneler :ııiyaret edi
lir. Bundan maada cofrafya, ta
rih, jeoloji ..,. tabiiyat ekaküral
yonlanaa da zaman ayrılır. 

Umumi ve huauai tedrİ• uau
lü daral üçilıw:ii sömeetrden hat
lar. Namzetler, tenkide hazırla
parak, dere verirler. Haziranda 
bu devre miidavimleri pruplara 
ayrılarak köylere dağılır ve Do
:aentlerlo nezareti altında 3 haf
ta milddetle buralarda tatbikat 
yaparlar. Bundan maada sömes
tr sonunda Üç hafta ıüren şehir 
mektepleri tatbikatı vardır. 

ikinci ve üçüncü devre müda
vimleri haftada bir ııün öğleden 
sonra Frankfurt'un ilkmektepleri 
ne dafılır, çocuklarla oynar ve 
onlarla birlikte ııezintiler yapar· 
lar. 

Her üç devrede de reaim, IJlU
siki, jimnastik ve elitleri mecbu
ri derıler meyanındadır. 

Dördüncü sömestrde teknik 
dersler ve tatbikat yoktur. Mesai 
münhasıran nazari faaliyette tek 
sif edilmiştir. 

. Halle - 1930 danberi. 
Birinci devrede merkezi sıklet 

nazariyattadır. Ruhiyatı Met
hal ve temrinler, pedagoji: Talim 
ve terbiye tarihi, iki saatlik tem
rin, pedagojik noktai nazardan 
''mütahede usulü. ile tedriı,, me
ee]eıi ve münakataıı. Bunu ta
mik iqin her namzet - Y alruz 
blr defaya mahsus olmak üze
re - iki saatlik bir tedri• tecrü
besi yapar. Bunlara ilaveten mek 
tep ziyaretleri ve tetkikat. Tatil 
de dört haftalık hariçte tatbikat. 
Bunlardan maada ilmi bir zümre, 
ıpor, reıim, elı.i ve nasari - ame
li muıiki. 

Nazariyat ikinci sömestre de 
hakimdir. Uaulü tedria bu deYre 
de hatlar ve nümune clerıleri ile 
birlikte h.,r dersin tedris usulü o
kunur. Tatbikat, muayyen hafta 
lık bir programın çerçevesi içine 
alınmamıştır. Ruhiyat deral bil
haaaa tatbiki bir gayeye göre ted 
t'ls olunur. 

Üçüncü aömeatrde usuliyat 
devam eder. Bu .. nada akade
mi ilkmektepleri ile olan İrtibat 
daha sıkıdır. Bu melıtaplenla, 
Üç hafta aüren bir tatbikat devre 
si geçirilir. Ve her sınıfta 2 • 3 
namzet bütün derıleri der'uhte e 
derler. Aynca iki haftalık bir 
köy mektebi tatbikatı vardır . Bu 
devredeki deraler: Umumi peda
goji, köy mektepleri meselesi, 
sömestr bidayetinde ruhiyat. 

Dördüncü sömeıtr henüz baf
lamanuıtır. 

9. Hannover - 929 danberi. 
Birinci sömestr: Pedagojik 

noktai nazardan "müşahede usu
lü ile tedris,, meseleıi. Ekıkürıi
yonlar: Tecrübe mektepferit yar
dım mektepleri, di1ıiz ve sağır 
mektepleri, körler müeııeıeıi, 
köy mektepleri. 

ikinci sömestr: Serbeat tedris 
tecrübeleri, İçtimai pedagoji tem 
rinleri haftaaı ve tetkikat. Tatil
de ıehirdeki mekteplerde ve ya
hut içtimai müeıaeselerde çalış-

- Bunlar ecnebi .. 
Dedim. 
Yine bekledim. 
Dakikalar geçiyordu. 
Ayakta dolatmağa batla. 

dım. 
Her ayağımı bastığım yer 

pelte pelte çamur oluyordu. 
- Kadın bunları gorurse, 

kimbilir ne kadar küfredecek?. 
Diyordum. 

Daha çok geçmedi. 
Bir zil sesi kulağıma çarp· 

tı. 

keyiflerinden geçilmez! 1 § hep Dedim. 
bizim sırtımızda. Bu koskoca Ayak sesleri yakınlaştı. 
apartmıanı temizlemek ıçın - Kalabalıksalar şimdi 
her gün tırnaklarım sökülüyor. de beni sigaya çekerler. 

Arkadan uzun boylu, sarı. 
şın bir kadın oda kapısının ö. 

bir 1 nünde göründü. Gök mavisi 
gözlerini gözlerime dikti: 

Zil bir defa daha çaldı. Ka. Ben bir §ey söyliyemem! 
dına: Hiç konuşacak halim yok .. 

- Bir .bak. Hanımefendi Beyhude çene çalamam .. 
belki benim için çağırıyordur.. Diye düşünüyordum. Fakat, 

Dedim. Kalktı, gitti. oturduğum odaya girmediler. 
Bekledim. Önünden geçtiler. iki erkek, 
Belki yarım saat! , bir kadın. Kadının yalnız biı-
Canım sıkılıyordu. cümlesini işittim. Fransızca 
Şeytan: söyliyordu: 
- Çık dışarı. Aç hanımın - Çok zor iş değil mi Ed-

kapısını. Al alacağını!. vard .. 
Oediruyordu. Bu kadar sa- Diyordu. 

- Ruhi Efendi siz?. 
Dedi. Çetrefil bir türkçe 

peltek bir şive ile konuşuyor
du. 

- Evet benim .. 
Dedim. 
- Dervişin fikri neyse zikri 

de odur .. 
Derler. Hemen sordum: 
- Parayı getirdiniz mi?. 
Kadın dik dik yüzüme bak-

tı sadece: 

ma. • Üçiincii sömestr: Temel mekte 
bi ( *) tatbikatı, zümre tedrisi 
tatbikatı, bir haftalık köy mek
tebi tatbikatı. 

Hlkiye 
-

Kabahat kimde? 
INEMALA 

Dördüncü sömestr: Bütün faali 
yeti der'uhte ederek bir ilkmek
tepte çalı9ma. 

10. Kaaael - 936 Nisanından 
beri. 

Birinci aöme•tr: 14 ııün her 
nevi mektepte dera dinleme. Haf 
tacle. 2 aaat dera dinleme ve ao
aunda münak•ta· Esaslı deralr: 
Pedaıoji ve psikoloji. Y a:ıı tatilin 
da terbiye yurtlarında, ııençlifi 
koruma mll .... aelerinde yardon
cılık. lktıaadi ekaküraiyonlar. 

ikinci sömestr: Almanca, din, 
tarih, hesap, hayatiyat, coğrafya 
derslerinin tedris usulleri. Mek
teplerde dera dinleme ve sonra 
münakaıe. Bu meyanda serbest 
tedris tecrübeleri. Nisan tatilin
de her namzet kendi bulunduiu 
§ehrin mekteplerinde dera dinler 
ve derı verir. 

Üçüncü sömestr: Müdavimin 
bizzat intihap edeceği bir mev
zu ü:ııerine haftada iki saat ted
rl•. 8 gün küçük tehir tatbikatı. 
Yas tatilind., 2 hafta köy tatbi
katı. 

Dördüncü aömeatr: Ba9langıç 
ta altı hafta tamamile bir 11nıfta 
ders verme. Daha so\ıra imtiha
na hazırlık. 

Geçenlerde bir dava vekili 
arkadatım anlattı. Aldığı karı 
koca davalannın içinde bunun 
kadar garibine teeadüf etmemit 
Kocasından botanmak isteyen 
bir kadının davası.. Bu kadın 
botanmak için muhik sebep. 
ler gösteremiyor. Mesela ilk 
defa avukata geldiği zaman: 

- Ben kocamdan ayrılmak 
istiyorum. Çünkü tabiatlerimiz 
uygun gelmiyor. Meseli o ay
dınlıkta yatmak istiyor. Halbu 
ki ben ışıkta kabil değil uyuya
mam, demiş. 

Avukat deruhte edeceği da. 
vanın en basit çaresini bularak 
kadına söyleyivermiş: 

- O halde ayrı odalarda ya- I 
tınız! ı 

Kadın, kocası ile taban tabana 1 

zıt gelen tabiatlerinin bundan 1 

ibaret olmadığını söyleyerek da 
ha bunun gibi elli altmış sebep 
bulmuş. Fakat hepsi de bunun 
gibi acayip sebeplermiş, hepsi-

11. Kici - 928 Mayı•ından nin de birer birer gayet kolaylık 
beri. la çarelerini bulupsöyleyince ka 

Birinci aömeatr: Pedagoji, pai- dm !•ocası hakkında isbatı müş 
kolojl ve halkbilgi•i dersleri oku kül bazı isnatlarda bulunarak 
nur; terbiye ve ruhiyat temrinle- j d 1 k 'k -
ri 1 Ş b ·ı · .. ı · bu avanın mut a a ı amesı 

yapı ır. u ı gı z:umre erıne • ...,. . .. k · "d 
ait tedria usulü derslerinden biri- 1 ıcap ettıgmı, soyleyere 11tı a. 
ne iştirak şarttır: Almanca, din yı dayamış. 

A S R l sinemada : gülmek haftası 

SİDNEY 
OH: NE 

CHAPLIN 

HEMŞİRE 
(OH! QUELLE NURSE) 
liri saatlik kahkaha, 

Bugün saat 16,30 matinesinde ve her alqan. 
.. ____ ZENGlN VARYETE NUMARALARI ----

Broadway'ın mahbubu 
HARRY RICHMAN 
ve dilber arkadaşı 
JOAN BENNETT, 

temaşaların bir harikası olan 

MAJl K sınemas 

Mevsimin en büyük 
2 muvaffaloyeti 

İZDlV AÇ LİMİTE 
ŞİRKETİ 

(Mariage Limited) 
Şen operet şüperfilmi 

CHARLOTTE SUSA ve 
WARNER FUTTERER'i 

temsili ile 

BOYALI MELEK 

(L' Ange peint) 
BILLIE DOVE ve 

EDMONDE LOW 
•••tarafından 

Dr. Celal T evf 
Zührevi ve idrar yolu hastalık 
mütehassısı: Sirkeci Muradi 

caddeai No. 35. 
hea.ap, c.o~rafya, fizi~. · kim>'.a• I Avukat arkadaşım anlatı. 
tarıh, musıkı, reaım, Jımnaatık, G Ö R M E Y E N 
köymektebi, temel mektebi, haya yor: G Ö z L E R 

Her giin ıaat 14-19. 

tiyat. 1 - O kadar çalıttım azizim, 
. Ekaküraiyoı:ı.I~r.' Coğrafya, t.~· ,kadını bu davadan vaz geçire- (Vertİge) Emir oğlu Şükrü Pa 

rıh ve te~nolc;>J• ıçm. _Haftada uç medim. Evvela aleyhimize neti- Sözlü, şarkılı m .. sikili ve renkli merhumun cenazesi 
ders terbıyevı noktaı nazardan 1 _. . b'ld' - · · • d f'I · d lk 1 ki -' "mütahede u•ulü ile tedris me- ce enecegını ı ıgım ıçm ava ı mın e a ış anaca aruıı-. Seraskeri esbak Rıza pata 
aeleal. Ameli tatbikat. " yı kabul etmek istemiyordum. Pek yakında tumu, lstanbul mebu•u sabıkı 

ikinci sömestr: Dersler ve tem Fakat acayip şekilde urar edi. O p ER A sinemasında. reyya patanın, Emir oğlu Ziya 
rinler birinc.i devrenin a.y':'idir. yordu. İkame edeceği şahitler- yin biraderi, sabık sıhhiye v 
~lm":':'ca, dı!'• hesap, .~uaıkı, r-;- le kocasının sarho,luğunu, ge- ( 1 doktor Rıza Nur beyle Kocaeli 
sun, Jımnaatık denlerının tedrıs . . ı·-- . h I k . RADYO 
usullerine iştirak zaruridir. çımsız ıgını, er suret e ocası- b .. ıu Reşit Saffet beyin kayın p 

Ü .. .. ·· t N' t le tam bir tezat tetkil etmekte n 
çuncu a.omes r: ısan or a- I _ . "-------------

smdan Mayıs nihayetine kadar o dugunu o kadar kolaylıkla ıı Şükrü Paşa'nın 
tedris tecrübeleri yapılır; her üç bat edeceğini söylüyordu ki ni. Bugünkü Program cenazesi Niı ıehrinden ııelmitti 
müdavim bir sınıfa verilir ve on- hayet davayı aldım ve muhake- Ni11an bugün öğleyin Beyazıt ca 
lar bütün tedrisatı der'uhte. eder- me başladı. Aileden ve komşu- ISTANLUL inde namazı badeleda Silivrika 
ler. Bu e&nada batka hıç bır me- 1 I d ı. d I k ki' .. k'· 18 den 19 za ııramofon ne~riyatı 
sai yoktur. Haziran bidayetin- ar an .. a ın 1 er e 1 on uç 1 19,30 da Bedayii musikiye heyeti, haricindeki aile mezarlığına de 
den Temmuz nihayetine kadar, şi şahit gösterdik. Şahitler cel Ajanı haberleri, ıaat ayarı, 20,30-21 dilecektir. 
tedris usulü aeminannda okunan bedildi. Hiç birisi kadının iddia ırramofonla opera,21.30-22 KemalNi 
dersler üzerine, zümre tedrisatı ettiği gibi kocasının fenalığına, yazi B. heyeti, 22-22,30 tanıro. 
vardır. (Haf!ada üç aaat) ._Bu aarhotluğuna dair hiç bir şey 
meyanda terbıye veya ruhıyat b'I d•kl . . .. I d'k 
deraleri devam eder. Temel ve ı me ı erını soy e ı ten ma. yor. 
köy mekteplerine pedagojinin tat ada, bazıları kocasının "melek" Hasibe Hanımı ikna etmek 
biki meseleleri il" ayrıca iştigal gibi bir adam olduğuna, işret kabil değil. 
olunur. ve hakaret etmek şöyle dursun - "Hanım bu zamanda böy 

Dördüncü sömestrde deralere bilakis iyi kalpli, iyi ahlaklı bir le koca nadir bulunur. Senin 
ve nıümareıelere devam olunur. h d 1 h d k h insan oldug-una •e a et etti er. her i ti yacını Ü§Ünere are. 
Artık dera verme yoktur. Zümre ~ 

tim. A,nalık ettik. O da, 
vapuru bekliyorduk. Konut 
ğa ba9ladık. Mahut davan 
fahatını birer birer açtık. 
münasip tarafını bularak ç 
lan olup olmadığını sord 

- Olmadı. dedi. tedris usulleri seminarı Şubat bir- Şemsi Bey aleyhine ikame olu- ket ediyormuş. Sana iyi bakı-
de, takrirlerle mümareseler Mart nan bu ıahitleri sanki müdafaa yormuş, şahitlerimiz de batka . • 
birde nihayet bulurlar. Mart so- tahidi olarak dinledik. Ben da- türlü söylemedil~r. !Java~ız· I hı~ talak ~rzus~a. ·~ t_ 
nunda da - diğr akademilenle vanın kaybedilmekte olduğunu 1 dan vaz geçelim dedım. Dınle edıp edemıyecegını şoyle bır 
olduğu ııibi - imtihan biter. söyleyerek kadını davadan vaz medi. Zaten mahkeme de kara- timzaç edecek oldum. Güldü 

12. Stettin - 930 Niaanından ded 
beri. geçirmek ve telifi beynetmek ça rını verdi. Dava, masarifi muha i ki: 

Birinci sömestrde, her ,eyden relerini arattırdım. Kocasile gö kemenin bizden tahsili ile Şem - Merhum karımdan bir 
evvel, 14 ııiin mütahede tatbika- rüttüm. Kocaaı kansının bu ar si Bey lehine neticelendi. cujium oldu. Şimdi Amer' 
tı yapılır. Namzetler bütün mek zusunu anlayamadığını, talik Fakat bendeki merakı tasvir kollejinde tahsildedir. O Ç 
tepleri, yardım mekteplerini, ço- k d · · - k bah b d 
cuk bahçelerini ve aaireyi, hüla- talebinin nereden geldiğine bir ediniz. Ben bu a ar ıyi ve ıyı- istiyorsa a at en e 
sa ileride metgul olmaları muh- türlü aklı ermediğini söyledi. liği şuhudu muhtelife ile sabit Merhume de çocuk severdi. 
temel bütün müeaaeaeleri ziyaret Hasibe Hanım; "kocam bak bir kocadan bu kadınrn ayrıl- kat dava etmedi. Dava ile 
ederler. mıyor" diyor. Kocası "kazandı mak huıusunda göstermiş oldu cuk kazanılmaz." 

Bu esnada hiç bir dera ve tem g-1 parayı doğruca kendisine gö ğu taannüdün sebebini merak 
rin yoktur. Daha sonra ilmi f b l d S d f H 
zümre dersleri ;ı., Nhiyata ve ter türüyorum. Evin masra ını o etmeğe aş a ım. on e a a 
biyeye methal dersleri hatlar. görür ben içinden yalnız yol ve sibe Hanım yazıhaneye geldiği 

ikinci ıoömestrde: ruhiyat, tütün' parası alırım. Evde her zaman meseleyi biraz daha kur 
terbiye dersleri okunur. Muhte- tey onun emrine, keyfine tabi- caladım. O gün Hasibe Hanım 
lif sahalarda mümarese ve tem· dir. Bir dediği iki olmaz." di. her zamankinden daha asabi İ
rinler yapılır. llkmektep faali-
yetlerinde uıuliyat ve tedris uau- ...................................................... di. Nihayet aylardan beri dili. 
lü mühim bir mevki alır. Nam- hafta tatbikat yaparlar. Sonra nin altındaki baklayı çıkardı. 
zetler haftada iki aaat bir mek- mutat takrir ve temrinler bat· - Çocuğumuz olmuyor, hal 
tepte ders dinlerler- (Gaye evvel lar. Sömeıtrin son dört haftaaı buki ben çocuk için çıldırıyo· 
den teabit olunur). köy mekteplerinde tatbikat ile d d. 

Üçüncü sömestr müdavimle- geçirilir. Bu eınada akademide rum. e ı. b d h k 
ri akademi mekteplerinde, bütün faaliyet yoktur. O günden sonra ir a a a 
faaliyeti der'uhte ederek, altı Henüz dördüncü sömestr te- dını görmedim, tekrar dava et-

§ekkül etrnemiftİr. ti mi, etmedi mi bilmiyorum? 
(") İlkmektebin ilk dört sınıfı 

( Grundschule). 

1 - Hanımefendi sizi kab~I 
edecekler .. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Beni takip ediniz!. 
Yürüdü. 
Ben de yürüdüm. 
Uzun bir koridor geçtik 
Büyük bir salona girdik. 
O kadar büyük bir salon ki, 

Hanımefendiyi köşesinde bir 
bakışta gözlerimle bulup tanı
yamadım! 

O bana seslendi: 
- Gel bakalım Ruhi Bey! 
Ve .. yer gösterdi: 
- Oturunuz!. 
Mükemmel giyinmitti. O 

muhteşem salonun içinde en 
zengin bir eşya, en zarif bir 
süs gibi duruyordu, 

Oturmadım. 
Kadife koltuklara kıyama

dım. 
ipek parıltılı halılar üaeri-

ne basmaktan bile çekini. 
yordum. 

Tekrar etti: 
- Oturun Ruhi Bey .• 
Öyle yumuşak, öyle ahenk

li, birden kalbe akan, daınar-

Frankfurt: Main Fakat Şemsi Beye bir gün 
Muallim: Kemal KAYA Kadıköy iskelesinde tesadüf et 

ları tutuşturan bir sesi vardı ' 
ki hemencecik oturdum! Bu 
bir şehvet hazzı, bir cinsiyet 
cazibesi ve .. onun itaati değil· 
di. Bu, sadece bir teslimiyet
ti.. Uysallığın ifadesi ve tesli
miyeti idi. Zaten ondan ötesi 
de bende yoktu!. 

- Cigara içer misiniz?. 
Dedi. 
- İçerim .. 
Dedim. Fakat, muhakkak 

ki bu muhtetem salonda, bu 
sonsuz zinet ve süs otağı için• 
de ve bu Hanımefendinin kartı 
sında oturmaktan bunalıyor. 
dum. Sokağa, duvar dibine, 
mezar kovuğuna ahşan bir in. 
san için bütün bu ihtişam o ka· 
dar ağır, sıkıcı, tahammülau:ı; 
geliyorau ki .. 

- Buyurunuz .. 
Dedi, cigarayı uzattı, 
- Teşekkür ederim .. 
Dedim. Beni salona getiıren 

sarıtın kadın hemen cigaramı 
yaktı. O zaman Hanımefendi 
bu kadına döndü: 

- Bizi yalnız bırakınız!. 
Dedi. 

Ve ... yalnızdık. llk sözü: 
- Ruhi Bey siz niye böyle 

hale geldiniz? 
Oldu. Ve .. ili.ve etti: 
- Beni tanıdınız mı?. 
İlk sorgusuna cevap vereme 

dim. -
- Neydim?. 
Ne oldum? .. 
Ne oluyorum? .. 
Bunları ben bilmıyoraum 

ki, ona söyliyeyim. Hiç bir fe 
yi hatırlıyamıyordum. Bu, yeni 
de değildi. Ne zamandan beri 
böyleydim. Omuzlarımın üze. 
rinde içi çürümüt bir soğan gi· 
bi sallanan kafamda hafıza di
ye bir şey yoktu ki hatıra ve ma 
zi olabilsin. Dütünmek, muha
keme etmek, akla getirmek, 
bilmek, tanımak. .. Bütün bun
lar bana yabancı şeylerdi. 

İkinci sualine -:evap ver-
dim: 

- Tanıdım!. 
- Kimim?. 
Dedi. 
- Darülbedayı kapısında 

bana para veren Hammefendi .. 
Dedim. Ve .. 

Arkadatım hikayesini bi 
diği zaman ben de kabaha 
hangi tarafta olduğunu mer 
etmiştim. 

- Peki amma, nihayet 
yamadın mı kabahat kim 
imiş? dedim. 

Arkadaşım manidar gül 
ve: 

- Anlamaz olur muyu 
Evvela davayı o tekilde ik 
etmediği için sonra da ilk ka 
sı gibi hareket etmediği i 
kabahatin Hasibe hanımda o 
duğu muhakkak.. dedi. 

- Para vermek için bug" 
de buraya çağırdınız!. 

Kayıtsızdım. Lauba 
idim. Muqeret terbiyesini, k 
nutma usullerini kaybetmit 
tim: 

- Çok bekledim. Para 
verseniz de gitsem .. 

Dedim. llive ettim; 
- Başım hiç yerinde 

ğil.. 
Bir kotoı yetmedi! 
Canım sıkılıyor .• 
Sözümü kesti: 

- Kotot ne? 
Dedi. Cevap verdim: 
- Esrar cigarası. 
Hayretle sordu: 
- Demek esrar içiyoraun[ 
Batımı salladım. 
- Fena! ... 
Dedi. 
- Hayır .. 
Dedim, ili.ve ettim: 
- İspirto, esrar olmaza 

ben yaşayamam ki!. 
Ve .. o sormağa, ben söyle: 

meğe devam ettik. 



Çok çocuk 
Mükemmel 

Çocuk 
Çoculı bayramı hayat ile ıstik

bal bayramıdır. Çocuk için ne ya
pılsa aM/ır. Dünyada en ehem
miyetli varlık çocuktur; çünkü ya 
rını onların eline bıraka.cağız. Her 
beklediğimi;a onların içinden çı
kacalıhr, vatanın 11e milltin temeli 
ancak odur. 

Her ıeyin esası çocuk olunca, 
topraklarımızın genİfliği 11e bir 
çok ycrrlerinln ı•nlenmeğc muhtat; 
olduğu gö11 önüne getirilince çok 
çocuk bir ıxuile olur .. 

(Her faııla insan bir ümittir.) 
Sö,,;; ne kadar doğru; hayal mü
cadelesinde çoğun yanındaki az 
aYni Hl/İyede olursa her halde bir 
:caaf ifade eder. 

Asnmı:ı:da büyük itler yapabil
ınelı isin n<Uıl büyük sermayeye 
~htiyaç 11ar8 e memleketle büyü_lı 
1nkifallar için de öylece fazla nu-
1ıısa lüzum meydandadır. 

Bu ubeplc çocuk işi en baş.ta 
llelen çok mühim bir meselemız
dir. 

Yirmi yirrırıt beş senede bir mil 
letin bir 'misli art r.ası kabildir. 
(Otuz, kırk milyonluk) bir Türki 
Jlc Cümhuriyeti ne mes'ut bir var
~~ olur 1 .. O vakıt bütün dü,ündü 
llumüz şeyler ne kadar kolaylık
ı., IQhalıkuk edecektir. 

Bereket versin ki memleketi~ 
'."İzde doğan fazladır; ancak bu 
ı~l_erle m"§gul olanların dediğine 
i'ore engel olan şey (bakım) ve 
~"•talıklara karşı (çocukları. ~o
"'!'a) keyfiyetine o kadar ıtına 
•dılmemeaidir. 

llfilletimi;a bu noktalara ehem 
ltıi.vet uerİr•e bu maksadın da vu 
<ı.t bulacağı muhakkaktır. 

Çok çocuk •. dedik; fakat bun
lQrın vücutce, ruhçe kuvvetli ola 
ltiQıı farttır. 

Maddiyat "" maneviyati mü
kemmel olmayınca yalnız . çoklu
itıtı maksadı temin etmiyeceğine 
fİİPhe yoktur. 

inkılap Türlıiyeainin çoculrlan 
lıayald•n, ltotbinlikten, meharet• 
•İ~liklen uzalı .. Tek terbiye siat•· 
l>ıi alhnda bir ordu fertleri gibi 
ll~tiftirilen, bnBiinkü rejimi ııe bi 
;•birini t:ıından seııen, müt .. ıanit, 
eragatci, -ılrureci, faziletli, 

'>ıeale/ıi ve billili, ma.bet dü1ün
<t1; genç ııe clinf varlıklar olacak· 
fır Ç /ı , ti "L · o ue aynı .:ı:aman a '"""em 
l>ıe/ ~uk 1 

·-------~----
Eğlenceli 
l-fesap 

le .~ıuı ~ar hesap mesele 
le~ ile Dıefgul olmağı seveı:

. Onlar için bu sahifede bır 
lJ.eıele veriyoruz Halled<:nle-re . • 

t1ındiden bravo! 

72 Şekle bakınız. Bu tekilde 
lıi , lıll1le var. Bu hanelerin her 
\' tllle birer rakam yazılacak. 
'•k~nız bu rakamlar biribirini 
in- 1P eden rakamlar olac~~: 

· O •uretle ki cemedildıgı 
~~'. yukandan ataiıya d?ğ 

bütün lıuıelerin yekunu ıle 
'aldan ıafa do~ru ikiter sıra-
llıl\ ........ _ -. rt t .... unıan 438 çıkacaktır. 

- l'aYl'llln, niçin ağlayoroun? 
ıl'tl.":'" Gil.. ırü,.lemeyonım da on· 

8'tıı T Ôyleyae niçin gülemeyor-

Şen çocuklar hep bir ağızdan şark1 söyliyorlar 

Bugünü ı~ masl1 nan 

ÇIN'G1RAK 
Medi.ha kö~kte hasta yatıyor

du. Evde kendisine bakan anne
sinden başka kimse yoktu. Köşkün 
bahçe kapısında aylardan beri kim
senin çalmadığı çıngırak halkaaını 
sarmaşıklar sarmıştı. O kadar ki 
halka bile artık görünmez olmuş
tu. Köşkün içini derin bir sessizlik 
kaplamıştı. 

Arada bir komşu köşkte oturan 
doktor, aralık bahçe kapısından 
geliyor, biraz dışarının havasını ge 
tiriyordu. Nihayet bir çeyrek ka
dar köşkte kalarak, Medihanın nab
zını v~ kall>ini yokladıktan, nefe
sini dinledikten sonra gidiyordu. 

Bir gün küçük hasta annesine 
dedi ki: 

- Ah, anneciğim, eskiden bi
zim evin çıngırağı sık sık çalardı. 
Artık neden çalmıyor? Ben kapıla
ra koşardmı, babamı karşılardım. 
Neden bize artık kimse gelmiyor? 
Babaın, nerelerde? Niçin bu kadar 
uzun zaman bizi bıraktı, gitti? 

ZavaJlı annesi, bu suallere ce
vap veremedi. Sadece Medihayı ku 
cakladı, Öptü ve kö§k daha ağır 
bir sea&izliğe daldı. 

Bu köşkteki aile eskiden ne 
mes'uttu. Baba, bir bankada muha 
sebeci idi. iyi mevkii vardı. iyi 
kazancı vardı. Anne evin her iıine 
dikkatle ve ihtimamla bakıyordu. 
Çocuk bahçede çiçeklerin arasında 
oynıyor, p.rkılar söyliy~~· ~~!UP 
egleniyordu. Fakat gonun binnde 
felaket gelip çattı. 

Meclihanın babası Adnan Beye 
bankanın müıterilerinden bir tüc
car bir gün kıymeti epeyce bir ye
kun tutan bir deste esham ve tah
vilah vermitti. Adnan Bey bu pa
keti çanta11na koymağa hazonanır
ken ' bir aralık dı!"~~a çıknuttı. 
Fakat oda11na geldıgı ~.an pa
keti yerinde bulamadı. Butün ar~
malar boşa gitti. Zaten kıymet .. 
bir şey ortada bırakılır da ' kaybol

maz mı hiç? 
Adnan Bey polise h~ber verdi . 

Tahvilatm sabil>i olan ruccara h~
ber verdi. Tüccar Adn~n .• Be~;:' 
namusundan emin oldugu ıçın k -

tmedi Zavallı Adnan Bey a-
va e · . .k 
:zancından biriken bır m~. t~aı:ai 
yı tüccara verdi ve mute ~~n. 
de çalışıp kazanarak ö~~yecegın; 
vadetti. Parayı vermek ıçın faz! I 
çalışmak Adnan Beyi yordu. Zava 
lı adam dimağ peritanhğından has 
tahaneye düttü. 

Dünyada iyi insanlar da _vardır, 
kötü inıan1ar da.. Bazı kimsel~r 
Adnan Beyin namussuzluk ~medı
tme ve bu parayı çalınadıgına e
min idilir. Fak at ı...zı kimseler d_e 
paranın büyük kısmını saklamak ı-

çin Adnan Beyin biraz para vet"ip 
mahirane bir oun oynadığını ap a
çık ötekine berikine söylemeğe bi- I 
le cesaret ediyorlardı. 

Günlerden bir gün öğle vakti \ 
idi. Mediha daha çok zayıflamıştı. 1 

Birden kötkün çıngırağı çaldı. O 
zaman küçük hastanın gözleri açıl- 1 

dı: 

- Anne, çıngırak çaldı. 
- Bir rüzgirdır yavrum. 

Fakat çıngırak bir defa daha ve 
bu sefer uzunca çaldı. Sanki köş
kün sessizliğinin içine mu5iki gibi 
bir ahenk doluvermişti. 

- Gidip bakayım Medihacı-

ğım. . . 1 
Medıhanın annesı pencereden 

baktı. Allah allah ! Kapıda kimıe
ı.,,. yok. Halbuki çıngırak §İmdi 
mütemadiyen çalıp duruyor. Bah
çeye çıktı. Kapıya gitti ve •anna
şıkJarı ayınp baktı. Bir de ne gör 
sün?. Zavallı b.h· kedi yaprakların 
araıına sıkıtm•1, kalnuı. Kurtul
mağa uğrqırken çıngırafın telini 
sallayıp duruyor. Medilı.anın anne 
ai bir dal parçaaı ile yaprakan ayır 
dı ve kedi a;ılan delikten kendini 
dışarıya attı. Fakat ayni zamanda 
da yere bir paket düımez mi? Me
dihanın annesi bu paketi aörünce 
hemen tanıdı. Adnan Beye emanet 
edilen esham ve tahvilat paketi ... 

Kötke döndüğü zaman Mediha 
sordu: 

- Anneciğim, n~ kadar gecik 
tin? Kim geldi? 

- Oh, yavrum kaybettiğimiz 
saadet geri geldi. 

Hakikatte böyle idi. Bulunan 
para ile ailenin namusu, evin ne9'e 
si Adnan Beyle Medihanın .. hhati, 
her şeyi geri gelmiş oluyordu. 

Peki, bu kıymeti oaketi sarma 
ııkların arasına koyan kim 7 diye 
ceksi.niz? Ha bakınız. Buda o ka 
dar büyük bir sır değil amma, ki 
min aklına gelir? 

Kö~ke arada bir saksağan ku
şu gelir, odaları, salonu dola.fır, 
tekrar gelmek üzere çıkıp gider
di. Ev halkı bu kuta o kadar alış
mışlardı ki, kendisine yiyecek ve 
saire de verirlerdi. Bir giin bu ku!'J 
yine gelmiş ve •arılıp bağlanmı§ 
kıymetli paketi görünce, gagası
na aldığı gibi havalanmış ve ııi
dip sarmatıkların araıına. bırak
mıf. 

Şimdi kötkün çıngırağı eskisi 
gi.bi sık aık çalıyor, eve neı'e saçı
yor. Adnan Bey iyileıip hastane
den çıktı. Mediha çoktan yatak
tan kalktı .Her alqam babaaı ban 
kadan dönüp çıngırağı çaldığı za
man, Mediha koşup kapıyı açıyor 
ve babasının boynuna .sardıyor. 

,----11111111 
Büyük heykel 
Tuliı.lardar. süzülen 
Altın ı§ık saç olmuş, 
Derin naliz gözleı·e 

Dehanın nuru dolmuş. 

* ., ::. 
Göz·"Jne gÖL bakamaz; 
F a•·zet ki baksa bir az 
o .. da görür b ;r umma11, 

Yahut sonsuL asüman, 

'·· ::: :::· 

Kud•·et, ıiddet orada 
Sevgi, ıefhat orada 
Hazan şimşekler çakar 
Sonra menekıe açar. 

ı;: ~: ı(: 

Başı bir 
Alnındaki 

Belağatli, 

fan eldili .. 
çizgiler 
kudretli 

BiLe bin mana söyler. 

* * (: 
Sözüyle gözündedir 
Müncimizin 

Bunlarla işaret 

Millet yürür 

••• ;:. ı!-: 

sihir·i, 
eder 
ileri. 

Keskin dişi zamant: ı 

Her bir şeyini her· 
Merırıer, çelik, tun , .lemıı· 

Hepisini devirir. 

Milyon milyon vicdanda 
Dikilidir bu heykel, 
Asırlarca duracak 
Dokunamaz ona el! 

::(~ * * 
Cümhuriyet, 
imanımız.dır 

Milliyet 

evet, 
Buna candan inandım 

Medeniyet bir cennet. 

* * ıe: 
Büyiiklüğe tapınmak 

Benim ıçın emeldir, 
/Ju heykelin önünde 
"Gültekin,, dize geld{. 

* * * 
Oazi ! Sanma bu çocuk 
Hü,. çığırdan .sapacak, 
Hayır, dain1 o aziz 
Varlılına tapacak. 

Alyonlt.arahi.sar meb'uşu 
iZZET ULVi 

Öte, beri 

Sofrada lisan 
öğreniyorlar 

Amerikada Kaliforniya hiikiime
ti dahilindeki darülfünunlarda ecne 
bi liaanlarmı öjrenmek için Yeni bir 
usul bulu11J11uttur. Orada dariIIHi
nunlann lokantau vardır. Burada 
talebeler hep birlik!" ucuz Yemek 
yerler. Yalnız meıela bir ııün ye
mek yerken talebe bir tek ecnebi li 
sanı konuşur. Bir g-Ün Franaızca,. 
ertesi gün Almanca, üçüncü giin 
lsanyolca ve saire.. 

Li18n hocaları da yemekte hazır 
bulunurlar. Söylendiğine ııöre ek
mek peynir yerken talebe lisan hu
susunda bu suretle çok İstifade edi 
yorlarmış. Yalnız bu işte garaon
lar sıkıntıda kalıyorlarnııf. 

Çünkü mÜ§terilere hizmet ıçın 
konutulan dilden anlamak lazım .. 
Her gün başka bir dil konutuldu
ğuna göre, garsonlaırın en aşalı 
yedi dil bilmesi lazım. 

Çocukların hayah 
J ngilterede Salford isminde kü

çük bir kagaba "Çocu~lar kabesi,, 
diye tanif edilmektedır. Bu kala
balık kasabada her sene iki, üç yÜz 
çocuk otomobil ve araba artında 
ya ölüyor ve yahut y~~alanıyormuı. 
Şehrin Belediye m~clm bu hal kar
şısında heyecana düşerek, en çok 
kaza olan sokakları seyrü •efen. 
kapatmış, bu sokakl~~an araba ~· 
ot~mobillerin geçmeıını menetnUı

tir. Tecrübe şayam memnuniyet 
netice verince, diğer bazı sokaklar 
daha kapatılmıştır. 

Bugün Solford ka•~bas~da oto
mobil ve arabaların gırmesı mem
nu 102 sokak va•m•t·· 

Bizim 1 stanl>ul.la da senede kim 
bilir kaç yavrucak otomobillerin 
kurbanı oluyor. Fakat caddeleri 
kapatmak kabil mi? 

otomobi.llere / Ancak çocuklar 
çok dikkat etseler_. arabalara ve 1 
tramvaylara asılmasalar, bizde de 1 

kazalar hayli azalır. ı 

Bir muayeneden sonra 1 

Doktor pek bedbinsiniz. 
_ Hiçte değil.. Ben daima 

haatalarmı için "kurtuluş yok,, 
derim. Eğer kurtulmazsa "doktor 
söylemişti,, derler. Kurtulursa 

-

Küçük kızlar i<Yn bahar modelleri 

Çocuklar kendi bayramınrzda fakir 
ve kimsesiz çocukları da düşünü
ııiiz. Bu bayram onların da bayra
mıdit. Onun için fakir çocuklara 
yardım Miniz ve onları da ne~e

nize ortak yapınız. 

Midye yiyen şehir 
Dünyanın en çok midye yiyen 

tehri Brukoel imiş. Mevsimi ııelin
ce. yani senenin sekiz ayında Bel 
çika payitahtına on iki, on b"f 
milyon kilo midye ııeliyormu9. 
Aleyhinde yapılan propaııandala· 
ra raS-n Brutu.1 halkı .. idye 
olt11riuıtundan vaz reçemiyorlar. 

' 

I 
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l Dershanede 

1 Nebatat dersinde 
Hoca soruyor: 

- Sen· söyle Cemil, pamuk ne 
i9e yarar? 

- ? ? ? 
- Söyle bakalım, senin panta 

Ionun nasd yapılmıştır? 

- Babamın eski pantalonun
dan efendim. 

Çok terlersin 
Bir müfettiş mektebi teftit edi 

yor. Dershaneleri dolaşıyor. Bir 
denhanede talebeden birini kaldı 
rarak be zı süalJer soruyor. Fakat 
.sorduğu süallere iyi cevaplar ala
mayınca. diyor ki: 

- Yavrum. sen imtihanlarda 
hayli terlersin. 

Talebe §U cevabı veriyor~ ı 

- Şüphe yok efendim, çünkü 
imtihanlar yaza tesadüf ediyor. 

Etya dersinde 

Hoca - Turgut, sen aöyle! 
Hayvanların etleri yttnir. Kemi.k
leri ne yapılır? 

Tureut ·- Tabağın kenarına 

konur efendim. 

Hortum 
Hoca böceklerden 9oğunun bi

rer horrumu olduğunu aöyledikten 
sonra tordu: 

- Cemil Efendi, Hn bir mlaal 
aöyle! 

- Fil efendiın-

\1 

• 
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0apağan anne çarşıya gidiyordu. Papağan karde~ evde uslu oturmasını 
•embih etti. Halbuki papağan kardeş uslu oturacak yerde odadakı saksıya 
ay çiı.;eği tohumu ekti. Halbuki bu tohum böyle ne~li bahar hsv 

"' 

Kedi 
Oyunu 

Bu oyunda hiı· kedi ile birçok 
fareler lazım.. Kedi bittabi faı·eleri 
yakalayacak. 

Bütün oyunculat· bir sıraya dizi 
lirler. Bir, iki, üç .. diye sayılır. 
Üç denilir denilmez oyunculaı· he
men yerlerinden fırlarlar ve bir ye 
re ilitilirler. Yani ayakJatınrn yer
den kalkması lizın:dn- Ya ağaca 

yapııır, ya bir sepetin veya sıranın 

veya bir sandalyenin üstüne çı
kar. ilişecek yer bulamıyan kedi 
olur. 

Kedi artık yuvalarını, yani ağa
cı, sandalyeyi, sıra ve saireyi ken
diliğinden takedecek fareleri gö
zetler. Fareler bir yerden ilişmek 

için başka bir yere fırlarlar. Ke,ı 
buna mani olmak için 
kovalar. Eğer takip 

arkalarından 

edilen fare 
,,...._~~~~~~~~~~~ 

ayaldannı topraktan keıecek bir 
yer buluroa kurtuldu demektir. 

Ejer yakalanıroa, bu sel"1' k&di 
o olur. 

Kediyi ıqırtmak için fareler 
hep birden yerlerini deii§tirmeli
ılirlet'. Zavallı kedi birden yalcala.

mak isterken, ekıeriya hiç birini 
yakalayamaz. Bu suretle bütün o
ywıcular hem koıarak ı11ruıut, hem 
de eflenmit olurlar. 

Her vaziyette duran 
yumurta 

Kriıtof Kolomp, yumurtayı 
ucwıu hafif surette kırarak di
kine durdurtmuş. Fakat kıra· 
rak.. Siz isterseniz, Kristof 
Kolomb'un yapamadığını yapa 
bilirsiniz. Bunun için taze bir 
yumurta alınız. Bir tarafına 
iki üç toplu iğne ba§ı kadar 
bir delik, öbür tarafına da da
ha küçük bir delik açınız. Bu 
suretle üfliyerek, yumurtanın 
ıçını botaltınız. Botalttıktan 
ıonra büyük delikten yumurta 
nın içine ince kum veya gayet 
küçük saçmalar koyunuz. Son
ra erimit kireç sürerek delikle
ri kapatınız. Bu yumurta han
gi vaziyette isterseniz, o vazi
yette durur. Bunun için, yu. 
murtaya vermek istediğiniz va 
ziyete göre, kumlara tebdili 
mevki ettirmek kifayet eder. 
Meseli kumları yumurtanın 
ıivri ucuna toplarsanız, yumur 
tayı parmağınızın üzerinde de 
durdurabilirsiniz. 

Kırda 

Cemile, yedi yatında.. Kırdan 
topladığı bir kucak çiçeği keçisi
ne yediriyor. O ~ırada ihtiyar bir 
kadın geçti. Durarak dedi ki: 

- Kızım bu çiçekleri keçiy• 
yedireceğine annene götür.sen e .. 

Cemile, kaıJarını .r:atarak kadı 
a "ı süzdü ve d · 
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Hakimiyeti. Milliye bayramı dün her tarafta 
[Bap l inci M1ı/ledt] 1 memleket, kendisini bu maceraya ! külünün haricindeki her şyi ham 

Jarla aUslaımlttf. Dairelerin aevkedenlerin hayatlarını kurtar- ve hayali bir teşekkülden ibaret 
mekteplerin tatil olması h:lkı ma~. ~haaına vatanı terketmele- g~rme~ basiretini mükemmelen 

akın .. .. .. rl yuzunden bu acı mukadderat- go•terıyordu. 
akın .. ıokak.lara ~öl«nüıtu. la bat baıa bırakılmıttı. Her ıe- Biliyonunuz: Mecliı açıldı. A 
Herkes buyü bır aevınçle hl- yin nihayet bulduğunu zanneden zaları düıman süngülü nöbetçile 
lrimiyetinin ilbmuı yıldönümü padiıah ve halife Vahdettin, ae- rinin önünden samit birer hayal 
nü teıit ediyordu. Çocuk bayra fil ıahaiyetini ve ?'evhU?' t~tını gibi meclis binasına girip çıkma-

d · ·· teıı düf et muhafaza edeceğı zannıle mıllet ğa başladı. Ve lstanbulda rezalet 
mm~nİ a_ ~l01

1

1 glune a 
1
: aleyhine en deni tedbirler araş- !er gittikçe artarak kendileri kı

mesı staıwu u ara en ne,e l tırmağa batladı. sa zamanda iş göremiyecek bir 
saatlerini yqatmıtbr. Damat Feridin riyaset etti- hale ı:eldi. Anadolu taazzuvunun 

Halkevindeki merasim tam ği kabine böyle bir ande millet mahiyetini iyi ölçebilen itilaf dev 
saat IS de batlamııtı içtima menafii yerine haysiyetsizce, aciz Jetleri bu tehlike önünde daha 

1 d h k ~ d lmu ve cebanet içinde yalnr.ı: Vah- tiddetli tedbirlerle Osmanlı devle 
sa onu a a ı;r en ° . §, dettin:n anularına tebaiyet ve tini birden bire inhilal ettirm•fre 
kalabalık kondorlan, merdıven kendi değersiz şahsi menfaatleri karar vererek 16 marıta hükü
leri, bahçeyi doldurmuştu. Şeh ni vikaye için her vaziyete rıza met merkezi olan lstnnbu.u res
rimizde bulunan C. H. Fırkası gösterecek sefalet içinde kalmış- men ve filen işgal ettiler. Seher 
umumi katibi Recep B. de ha- lardı. vakti Letafet apartmıanrnda i 

b l 1 mda "ıdı· Bun itilaf devletleri mütarekena- fırka karargahını basmakla ba~-
zır u unan ar ara• • d ı · · · d·kı · "b. 1 b h k ·· ·· • ı . h . . me mad e erını ııte ı erı gı ı ayan u are et o nun og eye 
dan başka ınerasııne te nmızde tefsir ederek lstanbulla beraber kadar bütün resmi dairelere teş
bulunan meb'ualar, fırka, vila. vatanın en mühim merkezlerini mil edilmiş ve bir milletin mf'di
yet darülfünun belediye ve işgal etm"şler ve lS mayıs 1919 si meb'usaru basılarak a.alarm
m~rif erkanı v:ı.air birçok ze. da Yunan ordusunu da lzmire çı dan bir kmnı tevkif ve mütebaki 

· · k tmi 1 d" kartmışlardı. Ordumuzun sili.h si tedhişle dağıtılmıştır. 
vat ıttıra e f .er 1• ve cephanesinin mühim bir kıs- O rrün İp al orduları bat ku-

Saat IS de ıehır bandosunun mı gaspcdilmiş ve mütebakisinin mandarunın yaptığı iki tamimle 
çaldığı istiklal martı ile başlan de gaspına devam olunmllkta idi. lst:ınbul hükümetinin daiı·eı nüfu 
dı Bundan sonra fırka İstanbul Bundan batka patrikhaneler ma- zu altında kalan memleket aksa-

vil. • et "d he t• • • kü·rs·· hafilinde teşekkül ed•n komite- ı•ıında devletin dahili ve siyasi i-
ay ı are ye ı reısı u- . . - d · d ıı · d ı k ak · kun . • ler muhtelıf vesılelerle memleke aresı e e erme a eta a ınmıı 

ye ÇI ar fU nut u ırat ettı' te hiyanette devam ediyorlardı. oluyordu. 
Cevdet Kerim Beyin s~ .. ay ve hükümeti b?tü~ bu va- işte Oon:~nlı impa~a~orluğu-

zıyel)er karıtııında mılletın mad· nun ~n meiJ usan mecluu bu au-
nutkU di ve manevi .fazilet ve cev~t;rini retl<; dağıtılmış ve_. d~vlet. i~areaİ 

ölçmekten acız ve gaflet ıçınde padışahının ve hukumetının de 
her şeyin bittiğine hüküm ve iti- muvafakat ve müzaheretile ecne 
li.f devletlerinin Ücretli uşakları bi işgal ordularının mümeuili e
gibi hareket ederek onlardan al- tine verilmiş olduğu.,dan bugünü 
dıklan talimatla milleti tefrikaya Osmanlı devlet;nin indirası di
düıürecek ve esarete razı kıla- ye kabul edebiliriz. 

Muhterem hanımefendiler, beye
fendiler; 

- 23 nisan Türk iıtikli.I ve inkı
lip hareketinde bilhassa mümtaz. 
bir giindür. 

- 23 nisan Türk iıtiklal ve in
kılap tarihinde her hanııi bir mu
vaffalnyet veya muzafferiyetin ifa
desi değil, hürriyet ve istikliılini 
muhafaza için cihana İsyan eden bir 
milletin yeniden kurduiu bu dev
letin siyasi, içtimai ve hukuki esas
lar dairesinde ba§Janıııç giinüdür. 

Bqeriyet tarihi Türkler kadar 
~ok ve uametli devletler kuran bir 
ırk kaydetmemi9tir. lıte 23 nisan 
,irminci asırda beıerlyet ailesi için 
de, Türkün yeniden n asrının ken
dini yok etmek için birlqen en bü
yük devletlerini mağlup ederek kur
duğu bu peyyeni devletin vaz'ı eaas 
giinüdür. 

Dünya durdukça yaşatacağı
mız Türkiye Cümhuriyetinin, fa
ziletkar ensali her sene bu ııünü he 
yecan ve İntibahla tes'it edilecek 
milli bir ibadet günil telakki edecek 
tir. lıte biz bugün, bu maksatla bu 
nıda toplanmıı bulunuyoruz.. 

Harbi umumi 
Efendilerı 
Maliimu i.linizdir ki; harbi umu 

ıni bütün eski ve yeni dünya devlet 
1<o:;nden bir çoiunu boğaz boğaza 
getirmİftİ. Bir tarafta Almanya, A
vuıturya Mcariatan, Tilrkiye n Bul 
gariatandan ibaret bir ittifak zümre 
ıi, diğer tarafta Fransa, lnptere, 
lıalya, Belçika, Sırbistan, Karadağ, 
Romanya, Yunanistan, Portekiz, 
Cemahiri müttehidei Amerika, ve 
cenubi Amerikadan da Brezilyadan 
terekküp eden bir itilaf zümresi bu 
lunuyordu. 

Harbe bu devletlerin müstem-· 
lekeleri de İ•tirak ettiğine göre bel
li ba~lı bütün dünya devletleri ve 
milletleri biribirine giriımit demek
ti. 

Dört sene devam eden bu bqe
riyet mücadelesinde Türk milleti~ 
ni. en çok fedakarlık, ve kahraman 
nk göıterdiği bir hakikati tarihiye 
olmakla beraber ne yazık ki; sonun 
da mağlübiyet, kendiıinin de i.zası 
bulunduğu müttefik devletlere te
veccüh etti. 

Srrasile gailplerinin Hızar ettiği 
mütarekenameleri imza eden bu dev 
letlerden Almanlar (Versay}, A
vusturyaılar (Sen Jermen}, Bulgar
lar (Neuilly} Macarlar (Tiryanon) 
ıro Osmanlı hükümeti de (Sevr} 
JUlh muahedeıini inızalayarak harbe 
nihayet vermiş bulunuyorlardı. 

Bu muahedelerin her biri dev
let ve milletler için ağır ve taham
rnt!süz ahkamı ihtiva etınekle bera
ber pek iyi bilirsiniz ki hiç birinde 
(Sevr) muahedenamesinin tahrip
karlığı yoktu. 

Galipler wafıııclan Osmanlı 
hükumetine imza ettirilen bu mua
hedename daha ziyade Osmanlı dev 
!etini yok etmek için ve binnetice 
tarihi hilkatle baflayan, krt'adan 
kıt'aya salarak arzın her bucağında 
ve her asırda y&J&yan Türk milleti 
nlıı mutlak esareti için hazırlanmıı 
bir kararname idi 

Bu millet; bunu kabul edemez-
di. Netekim hepimizin bildiği şekil
de ayaklandı. Ölü zannedilen o zi. 
hayat; kendine (Sever} idamnames.İ 
ni ıa:bik etınek isteyenlere (Lauaan
..,e) •ulhnamesini imzalatbrdı. 

Harumlar, efendiler. 
Bilirsiniz ki Türkiyenin feli.-

keti hıu-bi umumiden sonra 
( Mondoros} mütarekenameiile 
baılar. Devleti Osmaniye bu mü 
tarekename ile kendini bili.kay
dütart dütmanlara teslim değil, 
düımanlann memleketi istilası i
çin onlara muaveneti de vait edi 
yordu. 

1 tili.f devletleri tarafından 
bu mütareke ahkimmın tatbikine 
batlandığmdan pek az sonra 
memleketin aldığı vaziyeti hüli.

cak ne yapmak li.zı.nıa onları Mustafa Kemal 
yapıyorlardı. Hüli.•a Osmanlı dev Bu anda Ankarada bulunan Mua-
leti Endülüs devleti Emeviyesi- tafa Kemalin hayat ve vaziyetini 
nin akibeti gibi bir akibetle kar- bir lii.hze bera'>er ya .. yahm. 
ıılatm•§ bulunuyordu. Ke.;iüren bağlan yolu üzerindeki 

Teşekküller natamam ~iraat mektebinde portatif 
Vaziyetin dehşet ve vehameti kar karyolasının yanıbafına koyduğu 

111ında kendi kmdine kaldığını gö- tahta masnsının üstünde devair mah 
ren millet her mıntakada toplanarak zenlerinden topladığı matbu evrak 
muhtelif namlarla te~ekküller yap- arkalnrır.a eınirlerini, fikirlerini not 
mıya teşebbüs etti. işte bu büyük ettirmekle mejgul olan o büyük ha
tehlike ve fel;ıket günlerinde Gazi lnsk~r mıllctin maneviyatından baı 
Mustafa Kemal kendini yarahyor ka maddi bütün va .. talardan hemen 
daha ıı;enç zabitliğinden itibaren or- hemen mahrum bulunuyordu. Fakat 
du kumandanlığına kadar muhtelif h•Jnun yanıba~ında bir vatan kurta
zamanlarda ve muhtelif işlerde mem ncısına lazım olan en e•aalı hazine 
lekele fayclalar temin eden bu bü- elindeydi. O kuvvet Anatlolu halkı
yük inı;an o zaman hadisatı ve im- nın u:vanı~ı ve ona olan sevgi ve i .. 
kanlan karşılaıtırıyor, milletin kur- nanışı idi. Bir devlet yıkılmıştı. Fa
tulabileceğİni kabul ederek harekete kal duran ko•koca bir millet vardı. 
geçiyor ve nihayet 19 mayıs denilen Derhal yeni bir devlet kurmak za
hir günde onu Samsun sahillerinde ma.nını hİ•seden Gazi Muatafa Ke
görüyoruz. Gazi Muıtafa Kemal A- mal bütün maddi manevi kuvvetleri
nadoluya ayak basar baımaz her ta- ni orta Anadoluda teksif etmek, ..e 
rafta yer yer ayaklanmıı olan asil Anltarada aaliıh.iyeti fevkaladeyi 
kudretleri tedricen toparlamıya ve haiz bir Millet Meclisi toplayıp mil
onlara ahenk ve nizam vermiye ve li b~kimiyetl o müstakil ve hür mec 
bir taraftan milleti ikaz ve irşada liıte teceli ettirmek kararını verdi. 
bafhyordu. Ve 19 mart 1920 ı!e Anadolu ve 

İlk seıini Erzurumdan iıittiren Rumelido kendine bağlı bütün aske
Gazi Mustafa Kemal feyizli bir gii- ri ve mülki makamlara bu kararma 
neı gibi terktan garbe seyrederek bildirdi. 
Erzurum ve Siva• kongrelerinden O zamanki !~kili.ta göre her san 
sonra Ankarada kararı:ahıru kurmuı caktan beı meb'uı olmak üzere ve
tu. Anadoluda milli taazuv gittikçe rilen talimat dairesinde intihabata 
kemalini buluyordu. Zahiren bu ha- geçildi. l~t< bu günlerdeydi ki, la
reketleri isyan telakki eden lotan- met Bey de Ankaraya vaaıl olmu~ 
bul hükumeti "8hnen de bu kuvve- ve Anadolu ordusunun erkanıharbi
ti, endişe ederek inkiaafına mani ol- ye te~kiliıtıru yapmıya batlamııtı. 
mak makaadiyle anlaşmak için mü- intihap edilen meb'uslar peyder
temadi temaslarda bulunmak mecbu pey Ankaraya gelmekte han, otel,ve 
riyetini hiuediyordu. kahvelere yerleımekteydiler. 20 ni-

0 sıralarda gerek heyeti temsili- sanda ekseriyet. hasıl ol?'uıtu: ~~ 
ye ve gerekse lıtanbul hükiimeti Mustafa Kemalin ray!'' ~ecl111 hır 
meclisi meb'usanın toplanma11 mese an evvel açarr.k .m~eti '!ıyle daha 
lesiyle çok met1ul oldular. Gazi yakından .v~ sal8!'•ı;etle alakadar .~ı 
Mustafa Kemal düıman işgali altın- ma~ ve ~Ilı hakimıyet .~sına mus
da ve daima dü•man ordu ve donan tenıt yeru devlet şeklıru kurmaktı. 
masının tehdit -edebileceği vaziyet- Ve ni~a?'.e~._'.!3 niaM 1920 de. bir cu
te bulunan latanbulda toplanacak ma gunu ogleden sonra y~ı 1~. se
bir millet meclisinin serbestçe çalış ne ~ne! bu saatlerde buı>un. Cum
masını imki.nsız ıı;örerek meclisin h~r~y~t halk f~kaaı ~erke:ı;ı umu. 
dahili vili.yetlerden birinde toplan- m~sı~n btıl.':'n.~ugu. bınada ~·~ defa 
ma11nı ısrarla teklif ediyordu. Fakat Turkıye Buyük "':'•ilet me?•sı top
lstanbul hükumetinin ve (Anadolu- lanrnıı ve bu yenı ve asn kuruluı 
Rumeli} Müd.ıfaai Hukuk cemiyeti- tamamlanmı! ~lunuyordu. Mu~ta
nin latanbuldaki azalanndan bazıla- fa Kemal mecliaı açhktan sonra ırat 
rmın ıarariyle yeniden intihabat ya- e~tiği ~utk!'~da memleket ve mille
pılarak kinunuevYe) içinde İstanbul ~ın vazıy~tını :vuzuh ve aa~btle tah 
da meclis toplanmış bulunuyordu. lıl. v~ takıp edılecek yolu •taret et-

G . M 1. mı,tır. 
. . azı ec ıste Bu böyle olmakla beraber açılan 

Med.ı~ın lstan~ulda ~çıl~asma ka mecliste el'an bazı mütereddit ve 
rar verılınce Gazi meclıse .ıı~d~ek a• mütevel•him inanlar yok de• ildi. 
zalardan vatanın tamammnı, dev- B 1 b d bilh Kg 
let ve milletin istiklalini teminden unb'annAbda~.m -~-- asala bi onya 
iba et 1 • h-L--- .. me usu urranm.an ce e ve ta-

r o an ııayeyı mu "1'UB ve mu- raf b ı d - B ı 1 
daf • · ·•ttefik ·-•-o~. bir taranı u unuyor u. un ar s-

ııa ıçın mu ve azımaar b 1 J • • 
·· d etirm . k dü" •. tan u la an "fm&nln yegane selamet 

grud.a·· PBuvu~•-~-ııd . tih~y~-~o. • ~.'.'.:, tariki old11ğU kanaatinde bulunuyor-
• m ....... 1 11 "" ıçın ....,.. la L .. mak tlar d 0 kl • bi 

Mustafa Kemal htanhula daha ya- '"".e "" '."' . mı ver ı erı r 
kı b 1 nmak • • -'-~ akınd taknrle de teyıt ediyorlardı. n uu ,veıııwuıay an • 
takip edebilmek i~in arkdaşlanyle Fevzı Paşa 
beraber 27 kinunuevvelde Siva•tan O günlerde (27 Nisan) Fevzi pa-
Ankanıya gelmitıi. ta da Ankaraya ııelmitti. Gazi,Fev-

ltte o ta..-ihten itibuen heyelt zi PR14yla uzun uzadıya görüştük-
temsüiye merkezi Ankara oldu. ten sonra kendisi lstanbuldan yeni 

Bidayettenberi meclisin lstanbul- gelmiş ve vaziyeti bilen bir adam 
da açılmasını tehlikeli bulan Musta- olmak aıfatiyle vaziyeti mecliı aza
fa Kemal daha evvel meb'uslan top lanna hah vazifesini aldı. 
l:ıyıp hattı hareketleri ve meclis da- Fevzi paşa lstanbulda anlatmak 
bilinde teşkil edecekleri kuvvetli bir için tahayyül bile edilecek bir kuv
grup hakkında bunları hazırlıklı gön vet bulunmRdığmı, her iti kendile-
dermek teıebbüalerinde bulunduysa rinden beklemek lüzum ve hakikati
da bu hususta da kısmen itiraz ve ni izah etti. Takrir geri alındı. Mec-
mütkülatla kartılaımııtı. lis artık vazifesine batlamııtı. 

lstanbul ricali ve taraftar- Adına (Türkiye Büyük Millet 
lan aiyaaetin ancak hakiki bir Meclisi} dendi, ve Riyasetine Mua-
kuvvete iıtinat ederek kıymet ka tafa Kemal Pa!a intihap olundu. 
z"nabileceğini anlayamıyor ve Meclis: Hem teşrii, hem icrai sa
kendilerini nazariyata kaptıra- Ialıiyetleri nefsinde toplanrmıtı. Bi
rak Türk vatanının tamamiyetini naenaleyh ilk iı hükiimet teşkili me
ve Türk iıtiklalinin muhafazasını selesi oldu. 
hiıliı işgal ordulannın kumandan Bu mesele oldukça nazikti. Çün
larmın emirlerine mütavaatla te- kil: Velev hayal ve hulya da olsa 
min edileceğini zannediyorlardı. henüz bir Osmanlı ııaltanatı ve bir 

aa edelim. 
Dört srnPlik 

Halbuki Anadolu halkı bunu ialam hilafeti ve onun ifayi vazife e
harhi umumi- tamamile idrak etmiş ve gün geç den bir bükumeti bulunduğunu ka-
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tesit edildi 
di. Fakat Gazinin verdiği bir takrir 
bu i i de halletınişti. Binaenaleyh 
(Bir hük\ımet !etkili zaruridir; Tir 
kiye Büyük Millet Meclisinin fev
kinde bir kuvvet mevcut değildir. 
Tiirkiye Biiyük lv.ill•t Meclisi t"!
rii ve İcrai sa]ibiyetleri kendinde 
toplaıruştır. Meclht>n ayrılacak bir 
heyet mrclise vt'kil olarak hükumet 
işlerni eörür. Meclis reiıi, bu heye
tin de ı eisidir kayıtları dahilinde 
devlet te~ekkül etmiıti . 

Müteakiben meclis lstanbul 
hükl'ımetinin mütemadi propagan 
da ve fetvalarına mukabil müca
hedenin kutsiyeti hakkında fet
v:..lar çıka•dığı gibi yine mecliıin 
kararile Reisi Mustafa Kemal ta
rafından devletlere Türkiye hak 
kında tatbik edilmekte olan hak 
suhklara karşı millet ve memle
ket hukukunun müdafaası için 
yeni teşekkül eden devleti h:ıber 
verdi. Ve onun hükümPtinin bu 
uğurda hk bir fedakarlıktan çe
kinmiyeccğ ini bildirdi. Ayni za
manda yeni bir Türkiyenin mev
cudiyetini ve onun mukadderatı
hakkında hüküm ve imza verme 
ğe ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükiimetinin sali.hiyeti 
bulunduğunu haricindeki kuvvet
lerin sahte ve hükümsüz olduğu
nu ilan eyledi. 

işte bu suretle 23 İnsanda vic 
danı i.mmeden doğmuş hukuki, 
içtimai, ve muaıır eaaalar üzeri
ne kurulmu§ ve hi.kinıiyeti milli
yeyi mefk\ıre edinmit olan bu 
devletin birden diğer devletler
den tanınması mevzuu bah&0la
mazdı. Çünkü o; dütmanlar tara 
fından asi bir çete mahiyetinde 
gösterilmek isteniyordu. 

Onları, iıter istemez münaae
batı aiyasiyeye mecbur etmek için 
tek bir vaaıta vardı. o da kuvvayi 
harbiye. Bu maksatladır ki; hü
mct derhal dahili itilafatı halle
derek vahdeti kamile husule ge
tirmeyi, maddi manevi varlığım 
sarfederek t"n tabii haklarımızı 
düsmanlara cebren ve kahren ka 
buİ ettirecek bir ordu ıe,kilini ga 
ye edindi. 

Biliyorsunuz ki, bu isabetli 
proğram bir hakikati tarihiye ol
du. Dahilde tam bir ahenk tesis 
edildi. Şarkta Ermeni ordusu 
mahvedildi, cenupta Gaziayıntap 
gibi tarihte simli müennedi görül
memiı bir müdafaa yaratıldı. 
Fransız ve İtalyanlar birer anlat 
ma ile vatanı terketıneğe mecbur 
oldular. İnönleri, Sakarya, ve 
Batkunıaiıilan meydan muharebe 
si zaferleri kazanıldı. 

işte bu ıuretle her müşkülab 
cesur ve kavi adımlarla çiğneyip 
1 teşrinisani 1923 te devletin 
adını Türkiye Cümhuriyeti adile 
perçinleyen o meclisi Sevr ahtname 
si yerine (Lauaanne} muahedena
mesisini hediye ederek hüviyeti
ni cihana tanıttı. Genç nesil bu
günü iyi tanı, bilenlerden, müreb 
bilerinden öğren r Sözlerimi biti
rirken bu büyük günler için sevi 
nerek ölen şehitleri batırlayalnn. 
Milletin ve Büyük Reiıimiz Gazi 
Mustafa Kemalin saadet ve afiye 
tini dileyelim. 

Cevdet Kerim B. alkışlar a
rasında kürsüden indi. Mütea. 
kiben İsmail Müttak B. söz ala
rak mütarekenin kara hatırala. 
nndan, Bekir ağa bölüğünde 
Gazinin kendilerini ziyaret etti 
ğinden, Meclisi meb'usanm iş
gal kuvvetleri tarafından nasıl 
kapatıldığından bahsetti. Müt
tak B. bundan sonra milli hare
kete nakli kelam ederek Büyük 
Gazinin Anadoluya geçerek na. 
ınl ite başladığım, ilk Millet 
Meclisinin açılı,mı, o zamanki 
mü§kil şeraiti anlattı. Müştak 
B. Gu:i Hz. nin tarihi nutukla 
rından bu badisata temas eden 
kısımları okudu. Şiddetle alkış
landı. 

Muzaffer Beyin nutku 
Bundan sonra Darülfünun 

Edebiyat fakültesi reisi Ali Mu 
zaffer B. kürsüye gelerek hiıki. 
miyeti milliyenin menıe, mana 
ve ehemmiyetini cihan tarihin
de mukayeaeleı- yaparak güzel 
bir ~kilde anlattı. Bilhassa 
Türk milli bakimiyetinin ilanı
nı ve ona takaddüm eden hidi
aab ilini bir lisanla tahlil ede. 
rek milli hakimiyetimizin ehem 
miyet ve manasını izah etti. 

Muzaffer B. tiddetli alkıt
lar arasında kürsüden indi. 

Müteakiben bir hanım ve bir 
efendi iki mektepli genç milli 
tiirler okudular. 

Recep B. in nutku 
Bundan sonra fırka umuml 

katibi Recep B. alkıtlar arasm. 
da kürsüye geldi. Ve dedi ki: 
"- Bugün latanbulda bulu

nuşum, bana yirmi üç nisan bay 
ramımızı İstanbul Halkevi ar
kadaşlarım arasında tesit et
mek fırsatını verdi. Bunu en 
yüksek baht sayıyorum. 

Arkadaılar, Cevdet Kerim, 
t .. ._ .... :ı 1'4:;,..ı-1 ... ~ .......... a - P _ 

Istanbulun 
Planı 

(Başı Birinci sahifede) 
müracaat ediniz. 

- Tekrar latanbul'a gelecek 
nıisiniz? 

- Pazartesi günü BerJin'e av
det edeceğim. Belediye isterse ya
kında tekrar gelebilirim. 

- lstanbul'un pli.nı hakkında 
fikriniz nedir? 

- İstanbul tehrinin planı, ya
pılması en müşkil planlardan biri 
dir. Bu planı yapabilmek için 
liman, şimendifer yol meselelerini 
halletınek lazımdır. Sonra arazi
nin pahalılığı binalarm niabetaiz 
derecede yüksek olmaaı da ayrıca 
mü~kil&tı artıran birer meaeledir. 
Şeb. in planını yapabilmek ıçın 
evvela bu meseleleri halletmeli
dir. 

Profesör Y aıuen bundan sonra 
Ankara ve lzmir'deki mesaisi hak 
klnda §U izahati vermittir:. 

- Ankara'da şehir planının 
tatbikatına nezaret ve planın ba
zı akaamını kontrol ettim. Pliru~ 
ilk kısmının tatbikati bitmek üze
redir. lzmiri imara pek müsait bul 
dum.Şehir güzel bir mevkide, iyi 
bir rıhtıma maliktir. Rıhtımın bi
raz tevsii icap etmektedir. bunun 
için yeni arazi temin etmelidir. 
Rıhtımın nihayetindeki arazi sa
nayi için pek müsaittir. Orada as
ri bir mezbaha in,a edilmiştir. 
Binalar yüksekliği itibarile, lstan
bul'da olduğu gibi, nisbetsrzlik 
göstermemektedir. Sahilde ve de
nize yakın olan binalar o kadar 
yüksek olmadığından arkasındaki 
binaların önünü kapamamakta
dır. 

İzmir belediye reİ•İ Behçet Sa
lih, B. faal, tehrin imarı için iyi 
fikirler besliyen genç bir doktor
dur. Behçet Salih B. şehir için pek 
çok iyi itler yapmıştır. Geçen se• 
ne 4 - S bin ağaç dikmit ve iki 
park vücude getirmiştir. 

lzmir'de bana ıehre ait 30 ka
dar sual soruldu, bunlar teknik 
meseleler olduğundan burada 
cümlerini izaha imki.n yoktur. 
Mesel& yangın arsalarında intaat 
ne surette olmalıdır. Gazi'nin hey 
kelinin bulunduğu meydan ne su
rette tanzim edilmelidir? Bunlara 
dair fikrimi söyledinı. 

lzmir'de Gazi'nin heykelinin 
rekzedildiği meydanı beğenme
dinı. Ben öteden beri daire teklin 
deki yuvarlak meydanlara taraf
tar değilinı. Bence müstatil tekil
deki meydanlar daha iyidir. Ve
nedik'te San Marco meydanı müs
tatil ıekilde ve dünyanın en mü
kemmel meydanlarından biridir. 
Bu meydan pek eski olduğu halde 
el'an güzelliğini muhafaza etmit
tir. Her yerde bu meydanı taklit 
etmelidir. 

lerinde tanıdığım iki genç arka 
daşım 23 nisan gününün büyük 
lüğünü ve heyecanım bize yaıa 
ttılar. Ben de realist bir adam 
aıfatile bu büyük günün bin vas 
fı arasında en bariz gördüğüm 
kısa bir tarifini yapmak iste
rim. Arkadaşlar bizden baıkala 
rı, bizden bahsederken Türk 
milletinin kahramanlık gibi, feı.. 
dakarlık gibi, muhariplik gibi 
bir çok kıymetli hasletlerini sa
yıyorlar. Ve ekseriya haksız ola 
rak milletimizin kuruculuk, 
devlet kurmak ve onu itletmek 
kabiliyetini eksik görürler ve 
bunu telkin ederler. 23 nisan 
hadisesi hassaten hatıra gelebi
len ve gelmiyen bin türlü müt
küller arasında Türk milletinin 
kendi asaletine liyik ve dünya
nın modern telakkilerine uygun 
bir devlet kuruşunu, devlet kur 
ma kabiliyetini gösterir. 

Arkadaşlar, ben bundan ge. 
riye doğru on üçüncü 23 nisanı, 
bugünü bize milli bayram t:.nı
tan hadiseler içinde yaşamış bir 
adam olarak yirmi üç nisanın 
manasına büyük ehemmiyet 
vermek lüzumuna kani bulunu
yorum. Bugünden ileriye doğ
ru, yüzüncü ve bininci 23 niıa. 
nı yaşayacak neaillerimizin, ev
latlarımızın, kardeşlerimizin bü 
yük gün ile ve onun yüklek mi 
nasile dolu olarak çalıımalan, 
bugün yaşadığımız heyecanm 
eksiksiz onlara intikali sayesin. 
de mümkündür. Bugün latan. 
bul Halkevi bu intikal vazifesi. 
nin kendisine düıen kıımmı ya 
pıyor. İstanbul Halkevi arka· 
daşlarımı sevgi ve saygı ile ae. 

Çocuk 
Bayramı 

[Başı l inci sahifede] 
makamlığı önünde hazırlanan SO 
otomobil güzel bir tekilde süılen
mişti. ilk mektep talebeleri b"f<'r 
altı§llr otomobillere bindirildi. O
tomobiller saat onda Fatihten ha
reket ettiler. En önde Himayeyi 
Etfal lstanbul tubesi idare heyeti 
azasının rakip oldukları otomobil 
vardı. ikinci otomobil Taksim 
Cümhuriyet iıbideaine konacak 
çelengi taşıyordu. Resmi geçidin 
güzergahına halk dolmu9tu. Kü
çükleri, onların sevinç ve bayram 
!arını seyrediyorlar, alkıtlıyorlar
dı. Miniminiler otomobiller kendi
lerini. alkışlıyanlara içinde çocuk 
veziceleri yazılı küçük, renkli ka
ğıtlar atıyorlardı. Bu kağıtlarda 
"Çocugı.ln ilk muhtaç olduğu §eY 

anneıi, ıüt, g'Ü.neı ve temiz bava• 
dır'', "Çocuk bir cihandır'', cBir 
çocuğu kurtarmak en büyÜk bir 
gazadD"», gibi vecizeler yazılı İ• 
di. Otomobillerin önlerinde de 
"Yokaul anneler, kimsesiz çocuk· 
lar Himayeyi Etfalin kanadı altın 
dadır.", "Bunları temin eden Hi
mayeyi Etfale yardım ediniz ve a
za olunuz" gibi cümleleri havi 
li.vhalar aaılmııb. Otomobiller 
Himayeyi Etfal, Belediye, Fırka, 
Vilayet ve Kolordunun önünden 
geçerek Betiktaıa gelmişler ve 
burada fırka merkezi önünde 
bayramlarmı tesit için toplanan 
çocuk arkadaılan tarafından se
liımlanmıılardır. 

Beşiktattan Maçka tarikil~ Tak 
ıime çıkılmıı ve abidenin önüne 
gelimniıtir. Burada yavrular, Hi
mayeyi Etfal reisi ve Kırklareli 
meb'uau Fuat, latanbul ıubeai er
ki..nı, Belediye azası veaa.ir zevat 
tarafından istikbal edilıniılerdir. 
Üçüncü kolordu kumandanı namı 
na çocukları nöbetçi zabiti seli.m
lamışhr. Çocuklar merasinıle Ciim 
huriye! abideıine çelenk koymuı
lar ve Hürriyeti ebediye tepeıine 

doğru gene otomobillerle bir tur 
yapıldıktan sonra Fatihe avdet e• 
dilmittir. Çocuklar köprüden ge
çerken vapurlar düdüklerini çala
rak selimlamışlardır. 

Şiıliden, Maçkadan, Bebekten, 
Aksa raydan, Fatihten saat 12 de 
hareket eden hususi tramvaylar 
çoculdan meccanen gezdi.nniıler
dir. Bir çok mekteplerde çocuk 
müsamereleri, halolan verilmiş eğ 
lenceler tertip edilmiftir. Kadıkö
yünde kinder Gardende, Hayriye 
lisesinde çocuk baloları verilıniı
tir. Beşiktaıta, Osküdarda, Akaa
rayda toplantılar yapılmıt. nutuk 
!ar söylenmi,, çocuklar gilnl •i· 
irler okumutlardır. 

Bugün saat 14 de Makainı Bar
da Himayeyi Etfal cemiyeti .Anne
ler Birliği tarafından giirbüz ço
cuk musabakası yapılacak, eğlen 
celer ve bir de piyango tertip edi
lecektir • 

Çocuk ve Hakimiyeti Milliye 
bayrami münasebetile Betiktat 
Halk Fırkası önünde yapılan teza
hürat bilhaaaa kayda tayandır. 
Şehir bandosunun da iştirakile 
Beıiktııt civannm 2S ilk resmi ve 
ekalliyet mektepleri talebeainden 
mürekkep bet bini mütecaviz ÇO• 

cuk, binlerce halk evveli. kayma
kamlık binau önünde, ve sonra 
fırka önünde içtima ederek 23 ni
ıanı teait etmişlerdir. Mektepler
den intihap olunan talebeler nu
tuklar ve güzel tiirler söylemitler 
dir. Halk fırkasından Vecihe Ziya 
Hanunla Fatin Tevfik B. tarafın
dan birer hitabe irat edilmiıtir. 

Merasimi müteakip mektepliler 
büyük bir resmi geçit yaparak da
ğılmıtlardır. Dün BCJiktaı emsal
siz ve çok neıeli bir gÜn yatamıı
tır. 

Çocuk bayramı bir hafta de
Yam edecektir. hk mektepler bu· 
gün de tatil olacak, yann denle. 
re baılayacaklardır. 

Bursada 
BURSA, 23 (Milliyet) - Ço

cuk bayramı diier senelere naza 
ran emaalsız tezahuratla teait edil 
eli. Hükılmet meydanını dolduran 
on binlerce halkın mütemadi allnt 
ları arasında kecit resmi yapan 
talebe çnk takdir edilmittir. 

Edirne'de 
EDiRNE, 23. A. A.- lımet Pa

f& mektebi bahçesinde toplanan bil
tiln Edirne mekteplileri mumtazam 
bir programla çocuk haftumın ilk 
gününü teı'İt ettiler. 

lamlanm." lzmir' de 
Recep B. alkıtlarla kürsüden lZMIR, 23. A. A.- Bugiin 23 nJ 

indi. Müteakiben Cevdet Ke- san olmak itibariyle bilumum hükıl
rim B. tekrar künıüye gelerek met devairi bankalar müesaeaat ta
bu mes'ut günü yaratan büyük til edilınit ve tehir baştan bata do
hala&kar Gazi Hz. ne İstanbul natılıruıtrr. Sabahleyin iki mektebin 
balkının tazmilerinin bir tel. temel atma merasimi yapılmıttır. 

Bunlardan biri Alaançakta Gazi ilk 
grafla arzını teklif etti. Bu tek- mekteptir. Bu mektep 11 bir derı
lif şiddetli alkışlar içinde kabul haneli ve tam t~kilatlı muazzam 
edildi. Bundan sonra şehir ban- bir mektep !'lacaktır. Diğeri de .K: 
dosu talebesi güzel bir marş 0 _ me~de on hır mahalle halkının •ş.tı-

k d 1 k ·11· h ı rakıyle yapılacak olan Kocakapı ılk 
u u ar, or ~tra ~· ı avalar mektebidir. He• iki merasimde Vali 

--1.l ~·--- ·- -. .. L-- • •1 

1 Başvekil 
Geliyor 

[Baş_r birinci sahifede] 
kova'ya gidecek olan Rua sefiri 
M. Suriç dün Ankaradan ,eh· 
rimize gelmittir. Heyete işti' 
rak edecek olan Afyon meb'u• 
su Ali B. de Ankaradan gelmif' 
tir • 

Gruzia vapurunUll Odesa'yı 
hareket aaatı bugün M. Suriç, 

İsmet P,. ile görüttükten son• 
ra tekarrür edecektir. Rusyad• 

İımet Pş. ve Tevfik Rüttü B. 
yi izaz için pek muhteıem bir 
program hazırlanmıştır. Ame

le bayramı olan 1 Mayıs'ta Ru• 

yada her sene reami meraaiııı 
yapıldığından bu sene l Ma4 

yıs pek mutantan merasimi• 
tes'it edilecektir. 

Paşanın Ankaradan 
hareketi 

ANKARA, 23 {Telefonla)_. 

Batvekil ismet P§. ve Hariciy• 

Vekili Tevfik Rüttü B. bu ak• 
tamki trenle Ruıya'ya gitmek 

üzere latanbul'a hareket etmİ§• 
lerdir. Başvekil İsmet Pı. tre

nin hareketine üç dakika kal• 

Gazi Hz. nin refakatlarında i•• 

tas yona gelmiştir. l.tasyon soıı 
derece kalabalıktı. ismet Pt· 

Vekiller, Meb'ualar, sefirler ve 

sefaretler erkiım tarafından ha• 

raretli bir surette teşyi edilmi§• 

tir. Başvekil çok nqeli idi. Be

fUf bir çehre ile trene binmit• 
tir. lımet Pf. ve Tevfik Rüştü 
Beyin refikaları hanımefendiler 

de ayni trenle hareket etmişler 
dir. Heyetin diğer azası da bu 

trenle latanbul'a gitmişlerdir. 

GEMLİK, 23. - Gemlikli· 

ler Baıvekil İsmet Pt. Hazret• 

)erine Moakova seyahati içiıı 
yolluk olarak zeytin takdim et• 

tiler. 
• • • 

ismet Pt. Hz. nin bugün va• 

purun hareketine kadar Per•' 

palas otelinde istirahat etmele

ri muhtemeldir. 

iki mes'ut 
Hadise 

[Başı 1 inci sahifede] 
ae ayran ikram edildi. Zeybek of 
nadılar. Candırda üç kurban kr 
sildi. Kazını Pı. takm altına ge• 
çerken Tayyare cemiyetinin iki 
madalyasını almış olan bir ihtiya• 
ra iltifat etti. 

BALIKESIR, 23 (Milliyet) _. 
Akıam lzmirden ııelen tren hat• 
tın kutadı munasebetile donatı!• 
mıtlır. Bu trenle Fahrettin Pa§A 
geldi askeri merasinıle Ali Sait, 
Ali Hikmet Mumtaz Asım Paşa• 
lar tarafından kal"§Jladı. Belediy• 
gazetecilere hüsnü kabul göster· 
miştir. Sait 

BALIKESIR, 23. (Milliyet} _.. 
Gece yar11mdan sonra - Gece b.ı• 
rada yapılan tezahurat tarif edilmi
yecek kadar muazzam Ye heyecanlı 
olmuıtur. 
Natit Hakkı B. tarafından söyle
nen nutuk halkı co,tuıı&Gflur. Bıa 
nutka Balıkesir belediye uasmdall 
Feyzi mukabele etti. Vasıf B. de Ba• 
bkeıirleri ' sevinçlerini ifade eden 
çok heycanlı bir nutuk nt etmiıtir. 

N apt Hakkı B. nutlrunaa sonun
da: "Gazi'ye onun bükimeti reisi ... 
inanın, onlardan her pyi isteyin, bıl 
ıizin haklmıızdır'' dedi. 

Gece muazzam fener alayları ter
tp edilmit, Balikesir halla ıec:e yar•· 
sın dan sonraya kadar E vlaaf binatl 
kıırııamda aevinelerini iıılıar etmir 
tİJ'. 

Samsun - Sivaı hatb d• 
kavuıtu 

SIV AS, 22 - Samsun • Sıv"' 
hatb bugün öğle vakti bağlanmlf" 
tır. Her iki taraftan ırelen trenler 
Yeni handan sekiz kilometre mr 
aafede kartıl&fDllflardır. 

Son kalan 100 metroluk yola 
mühendiı Ferdi Beyin huzurunda 
ray fertedilmit. bundan aonra kut 
banlar kesilerek trenler birletmİf 
tir. iki tren de Yeni hana gel mit• 
tir. 

Hattın küıat resmi Ye iıletmey• 
açılması ağustosta yapılacaktrı· 
O tarihten sonra Samıun ile Sıval 
arasında trenler itle,ecektir. 

• • • 
SAMSUN, 23 A.A. - Samsun ' 

Sıva• hattının dün sabah yedi~ 
Yıldız istasyonunda birle • • 



Muhabir mektubu 

Gebze' de memurlar 
aleyhine haklı hak
sız şikayet yapılıyor! 
Burada halkın yedi maddelik 

umumi ihtiyacı var! 

Gebze muallimlerinin hep bir arada çekilmiş bir resimleri. 

GEBZE (Milliyet) - Gebze 
havaliıi, O~man gazi ümeraam· 
dan Akça Kocanın oğlu olduğu 
rivayet edilen Sultan Orhan A
lemdarlarmdan llyas Bey tarafın 
dan fehtedilmiıtir. Mumaileyh 
kendi iaınile yadolunan mahalde
ki camün hariminde tulani kar
ıir bir binanın methalinden itiba 
ren iki tarafmdan yirmi mezar 
bulunan bir koridorun nihayetin
de aynca bir höcrede metfundur. 

Dispanser ve sıhhat 

Dispansere tahsis olunan bina 
fehrin haricinde ahıap bir hane
dir, Yirmi seneden beri mevc;u~ 
•lan bu dispanler hükUmet tabıbı 
Cemil BeJ' tarafından idare .olun 
nıaktadır. Memlekette frengı az 
iae de sahil taraflarda aıtma var
dır. V • mücadele mmta~asına '!,• 
hildir. Bu müeasese sıhhiye veka
letinden idare olunmakta ve mu
hııaebei hususiye de masrafın nı~ 
fına iıtirak eylemektedir. y erlı 
•beelrin faaliyetine meydan ve
rilmemekte ve fazla mikdarda do 
ğum olmaktadır. Senede bin ka
dar ha•ta müracaat etmekte ve 
sıtmalılara kinin tevzi olunmakta 
iır. 

Ebeler maaş alamıyor! 

Belediye bazan 3 ve bazan da 
altı ayda bir maaf verdiii cihet
le Gebıı:e ve Dancadaki ebele~ 
Dıaaı alamadıklarını v_e ~'! J'."Z" 
den zaruret çektiklerim . ıııttiln. 
I::vi barkı, tarlası bahçeaı olıne
Yan bir memur muntazaman ma· 
•§ını alamazsa tabiidir ki vekar 
Ve ferefini muhafaza edeıniyerek 
sefil olur. Belediyenin buna mey 
dan vermemesi lazundır. 

Köylerde nezafet 

Hükiimet tabibi doktor ~il 
'ley köyleri dolatarak temızlik 
"" ne:ı:afet iflerile me§l'ul olmak 
tadır, Tavıancıl köyünün sok~la 
l"ı Pis ve halaları açıkta oldu~.n 
dan her tarafta kokular ve •B· 
rcnç manzaralar haaıl olmuıtur. 
llu köye temizlik için bir mühl.et 
"erilıniıtir. Yapmadıkları takdır
de mahkemeye aevkolunac~klar
dır. Tavfllllcıl ahalisi :ıeng!n .?.1-
dıtlı:lan halde maalesef temızlıge 
dikkat etmediklerini ve köyler
den bir kıllllll\ın da bu bald! ol; 
dıtlı:lannı haber aldım. Köylulen 
"1iz hıfzıssihhaya riayet etmezler 
ile baılarmı yasbktan kaldıra
~ıı:lar. Dünyada her haatalıim 
l>1•likten geldifinl iyice bili~ dok 
tarlan• emrettikleri neufeh yap 
Dtalıdır. 

Asayi§ ve ahtak 

..\aayiı iyidir. Klnunuevvelde 
llııthtelif faaılalarla hane soyan 
~astaınoauıu Mehmetle Çember
htaılı nı.,hur hırsızlardan Ah· 
?'et ,_leyin muallinı Osman _B. 
'~- hanesinde çaldıklan eıya ıle 
Cıtrmü lll"fhut halinde yakalan
ltlı§lardır. Kaatamonulu Mehmet 
burada bir bostancı yanında ça· 
lııtığıudan iki oeneden beri evle
r4: aeb:ıe vere vere kaaabarun ze.n 
&•nlerini öğrenmif ve Ahmetle bır 
1"terek hırsızlık yaparken hapse 
tıkılmıılardır. Burada iıret ve ~ 
nı_ıır Pek azdır. Fuhıiyat yok gıbı 
dır, En çok vukuat kız kaçırmak· 
tan ve tarla milnazaasile sarhoş
lııktan ibarettir. On beşi borçta_n 
olnıak Üzere hapisanede 27 hafıf 
lllevkuf vardır. 

Dedikodu ve !Şikayetler 

be Gebze kasabaaı da dedikodu 
liaından kurtulamamıttır· Her 

~rafta halk tarafından m~ur
,•r aleyhinde bir şikayet sag~a 
~1 Yağmaktadır. Bu şikayetlerın 

ninde az çok bir iz bırakmalan 
muhtemel olduğundan namusla
rile çelıtarak terfi ve terfihl~ri~e 
intizar eden bu memurla~ . ıstı~
ballerinin temininden üınıtaız bır 
hale düımektedirler. Binae~leyh 
bu çirkin hallerin ö~üne .ıeçilm<;· 
si neye mütevakkıf ıae bır çaresı
ne bakarak memurlann rahatça 
çall\'malanna imki.n bırakı~~ı 
nazarı dikkate alınacak muhım 
bir meseledir • 

Mustafapaşa camii !Şerifi 

Gbzede (430) sene e~el i~fll 
edilmit fllYaDI temaıa _!>ır Turk 
aa.n'ab mimarisine ~ir num~e ~l 
mağa seza g-üzel hır camutenf 
vardır ve Gebzenin yegine bir i. 
bidesi makamındadır. Cami (16) 
dönüm arazi üzerine yapılmıf ve 
tarafı büyük hanlar, misafirhane 
ler aenıağhaneler, medreseler ve 
mu'tfaklarla çevrilmittir. Hey'eti 
umumiyesile Süleymaniye camisi· 
ni andırmakta olan bu mabedin 
zümrüt gibi senit avlusu ve aırı
dide servi ağaçları insanın kalbi· 
ne inşirah vermektedir. Yazm sı
caktan yanarken burada her za
man serin bir rüzgar ekıik olmaz 
mıf. Bu muazzam mabet tehirden 
bir parça uzakta ise de cemaati 
pek çoktur. Ve halk umumiyetle 
namaza müdavimdirler. 

Maarif 
Umum kazada 22 mektep 46 

nıuallim vardır. Kaza merkezin· 
pe ve denize nazır sırtlar üzerin 
de iıqa olunan yeni mektep kasa 
banın en tirin bir bina11dır. Bu 
mektebin mevcudu (300) ve fa
kirleri % 10 dur. Baflllualliın 
Şevket Beyle arkadaştan humma 
lı bir faaliyetle çalıımaktadırlar. 
Millet mekteplerinde t~di1:e ~
dar 900 kiıi okutturulabılmıttır. 

Memurin mahfeli 

Cümhuriyetin feyzi ile . ~are• 
ket eden memurların t~t~ıkı . ve 
yerli münevverlerin de ılti~akıle 
Gebzede (3) sene evvel bır me
murin mahfeli açılmıttır. Buraya 

erliler ve asri kıyafetle aabık 
::,üftü efendi dahi devam eyle
mektedirler. 

Maliyesi 

Kazanın senevi varidatı ( 460) 
bin küsiir liradır. En çok haaılat 
sa ımdandır. Borçtan mevkuf o-

y k ibidir. Hususi muhasebe 
l~n yor !' ioe 70000 liradır ve Ta .. 
nm c~w": yapılan güzel bir mekte 
fllD (l 700) liralık muavenette 
bede I' 1 • aaı 
bulunmuıtur. Mua un er?' m 1 -
1 munta>ıam•n tesvıye o un• 
=kta ve fHlai verid!'tta~ı 10 
bin lira merkeze gönderılme e-

dir. 

Fabril ılar 
Gebzede iki un fabrikaaı, Da-

. d · to ve Here nca ve Hıaar a çımen 
kede cesim kumat fabrikala~ ve 
halı imalathanesi vardır. Zekı B. 
İn un fabrikaaından kasabaya ':" 
lektrik verilmektedir. Kaza d~~ı· 
tinde motörle müteharrik degır
.ınen mevcuttur. 

Gebzenin dertleri 

1 _ Kuaba ile köyler ara ın 
daki yolsuzlu~ •. 2 -: Köy divan· 
)arının birlettmlmesL 3 .. - Su d_o 
labının hayvandan mot<;>fr_e takhy

1
!

li. 4 _ Ozüm !'"?peratı ı lef ı L 
5 _ Belediyesızlık. 6 - Kuduz
lann çoğalmaaı. 7 - Hamam11z· 

lık! . . k. . 
Vali E,ref Beyın azlDJ ar ıcra 

ati ile bunlara da çare bulunaca 
ğına fÜphe yoktur. 

Ragıp KEMAL 

Gülhane müsamereleri 

MiLLiYET PAZAR 24 NiSAN 1932 

Maarifte Memlekette 

Dalgalarla 
Mücadele 

Oç balıkçıdan ikisi 
nasıl boğuldu? 

Rasim Ali Bey mese
lesi ne olacak? 

J :ıminle gezinti için denize çıkan 
üç kitinin hrbnaya tu~larak b_u!ı
lardllD ikisinin bofuldugunu, biri
si de güçlükle kurtuld~funu ~· 
mııtık. J zmir g~etel~ bu facıa 
hakkında ıu tafsdatt venyorlar: 

Divandaki Tıp murahhaslan isti
falarını verdiler, 

'' Boğulanlar lıtanbuilu Nnri ile 
Trabzonlu Musadır, Kurtulan lıodık 
çı Sabri de hidiseyi !ll ıuretle an· 

mesele yeniden tetkik ediliyor 

latmıtl1r: 
- Biz üç arkadaş bayramın üç~ 

c'i aünü hem avlanmak, hem de bır 
g«;'..ti yapmak maksadile küçük bir 
san&lla Kilizman açıklarına doğru 

Tıp fakültesi muallimlerinden 
Raaim Ali Beyin fakülteden ihraç 
edilmeei meselesi Şurayı Devletin 
aon kararı Üzerine tekrar tazelen 
meğe Ye mi.in.aka,a aahasına dö
külmeğe batlaıruıtır. 

Şurayı devletin karan şu yolda 
dır: yollend<k. 

Aradan yarım sAllt geçmiıti ki 
lodos esmeğe başladı. Havanın bu 
vaziyetini gÖTerek ~ezintiden sarfı 
nazar etmek ve sahile avdet etmek 
istedik 

Hava gittikçe şiddetini arttırdı. 
Büyüyen dalgalar küçük sandalmn
zi tehdit etmeğe başladı . 

Sandalımız Kilizman ile Suroğlu 
acıklarında gittikçe büyüyen dalga
ı.;r arasında çalkanırken birdenbire 
gelen şiddetli bir dalga ka>'.ı~ı ter
sine döndürdü. Sandal devrilır dev
rilmez ben ve lstanbullu Nuri ters 
dönen sandala sarıldık bu arada ile
rimizde arkadq11n12 Musanın dalga
larla mücadelede olduğunu gördük
Bir kar dakika sonra Musa tama
men d.;ıııalar arasında kaybolmuttu. 

Sandala sarılan biz,iki ark.adat bir 
birimizi teıelll etmeğe baıladık. Bu 
suretle akıamı ettik. Gece yansına 
doğru dermanunız büsbütün keıildi 
lstanbullu Nuri bana: 

Darülfünun divanının ihraç ka
rarı davaya zemin olacak kanuni 
tekemmülatı haiz değildir. Binae
naleyh Şurayı devletin rüyet e
deceği bir mevzu şiDtdilik yoktur. 
Divanın ihraç kararı, Şurayı dev· 
lette tetkik edilebilmesi için, Ma
arif vekiletince taadik ve jradei 
milliyeye iktiran etmit olmalıdır. 

Bu karar Üzerine Raaim Ali B. 
Maarif vekaletine müracaat ede
rek vaziyetinin tesbitini İstemif-
tir. Vekalet Rasim Ali Beyin bu 
istidaamı berayı tetkik Darülfü
nun divanma havale etmittir. 

Diğer taraftan aldığımız malii
mata göre, Maarif vekaleti Tıp 
fakültesi riyaaetine bir tezkere 
göndererek Rasim Ali Beyin den 
!erine niçin devam ettirilmediğini 
sormuttur. Fakülte buna cevap 
hazırlamaktadır. Rasim Ali B. ka
nuni vaziyeti itibarile halen fakül 
tede hoca bulunmakta ve bir aene 

- Sabri artık ben öleceğim. El
lerimi bırakıyorum... Kuvvetim hiç 
yok. .. Diyeo-ek yavq yavq kendisi- ! ması biasmı tefrit etmit ve ar
ni denize bırakb. ikinci arkadatımı kumdaki bahçeyi spor sahası· 
da kaybedenk denizde bırakmak ba ·f >:. ed k bu 1 

ok ....ıd· s daim · il na ı rag ere rada vo ey. na ç :ı:or a- ı. an ıp e onu bol • 
kayıfa bağladım. Fakat aradllD çok . •.tema, !arıı mahalli ve pa. 
geçmedi Nuriyi, belden aşağısı suda lınaJ mevkiler~ ayınnııtır. 
olduğu halde gözüm önünde haya- Buranın resmi lriiJadı yapıl. 
ta gözlerini kapadı. Ondan sonra11- nuıtır. 
nı bilmiyorum. Ü 

Sabaha kartı tuzla açıklarında bi- ç yük kaçak tütün 
ri olümle mücadelede biri de sanda- ALAI . 
la ölü olarak bağlı iki kiti görülmüı • . YE, 21 - Gazıpafa 
tür. Keyfiyetten Menemen müddei- D9hıyeaınden Ali oflu Muıtafa 
umumiliği ve zabıtası haberdar edil ve Süleyman ve Ali üç yük ka. 
miı Nurinin ce~di sandal~n ?'zille çak tütün getirirlerken haber 
rek orada sahilde defnedılmit ve alınmıt f"tünl k b. lıl 
Sabri de hastaneye kaldmlaralı te- • • u er il ça 1• 
da~i altına alıruruıtır. gın ara1ıda bulunmuıtur. Ka. 
Musanın cesedi aranmaktadır. çakçılar Antalya ihtisas mahke 

Samsunda 9 tüccar mesine verilmiılerdir. 

hakkında tahkikat 
TRABZON, 22.- Trabzon kon

tenjanına dahil olan teker, kahve ve 
çayların Samsuna ve lıtanbula ııön
derildiği anlaıılmııtır. Bu keyfiyet 
burada ıeekrin, kahvenin, çayın fia
tini yükseltmiıtir. 

Belediye dokuz tüccar halılooda 
kanuni muamele yapılması için müd 
deiumumiliğc müracaat etmiıtir. 
Müddeiumumilik mesele haldmıda
ki evrakı ihtikar komisyonuna ver
miıtir. Komisyon fiatlerdeki yüksek 
!iği tetkik etmektedir. ihtikar me
selesi sabit olursa 9 tüccar ihtisas 
mahkemesine verilecektir. 

Manisada bağcılara 
konferans 

MANiSA, 21. - Bugün saat üç • 
te idman ııücü salonunda Ziraat 
bankası müdürü Nursel Namık Bey, 
kuru üzüm müstahsillerinin kuvvet
li bir kooperatif kurmak mecburiye
tinde oldukları, aksi takdirde tütün 
cülerin akıbetine uğnmaktan kurlu 
lamıyacağı etrafrnda istatistiklere ve 
ticaret mümeısillerirnizin raporlan. 
na istinaden biy konferans verdi. 

Bu mübiru konferansta bütün Ma 
ni1a bağcılan bulundu. 

Lüzumu muhakeme 
kararlan 

TRABZON, 22. - Sabık Tral>
zon Valisi Hilmi, defterdar Nabi, 
Tapu müdürü Nail, mektupçu Esat, 
ziraat müdüı·ü Avni, Y&ridat müdü
rii Osman, mühendis Salih, avukat 
Kemal, Hacı Ali. hafızzade Meh
met Salih,. Mehmet Salih Beyin ki 
tibi Halil, :tİraRl memuru Hakla Ma 
lıir Beyler ve Yomra, Sürmene, Of, 
Pulathane mal ve tapu müdürleri, 
bazı köy muhtarları da dahil oldu
ğu halde 47 l.i~i hakkında ııirayı 
devl_etçe lüzumu muhakeme kararı 
verilmiıtir 

Mesele mübadele iıleo-inde bazı u 
sulsüz harekettir. Bu zevat muhake. 
me edilmelı: üzere yakında Eskifelı
re gidecektir. 

Diyarıbekir ihtisas 
mahkemesinde 

Diyarbckirden yazılıyor: Adli lh
tısas Mahkemesi on ı.e. giindenbe
ri faaliyete geçmiı bulunmaktadır. 
Cıgara ki.ğıdı kaçakçılığından maz
nun Bahmasi köyünden Ali oğlu 
Mustafa ile evinde bir kilo rakı çı. 
kan Bckirpaf8 sokağından Hacı 
Zülfikar Efendiler ilk suçlu olarak 
mabkemey<> gönderilmi,ıer ve tev
kif edilınitle<dir. 

Manisada yeni idman 
sahası 

Bitliıte bir dolandırıcılık 
Bitlisten yazılıyor: Burada çok 

garip bir dolNtdırıcdık oldu. 
He.-...., mahallesinde bakkalhlı: ya 

pan Mehmet Ali Efendinin dükki. 
nına Erzurumun Karapazar11 nahi
yesinde Ahmtıt ismindeki adam mü
racaat ederek gümüı para Yerip ki· 
ğıt para al~cağını aöylemiıtir. Bak
kal ve müıteri bir kiğtt lirayı 41 gü 
müı laıruttan pazarlık ederek mu
tabık kalmıılardır. Bakkal Ali efen
di bir zaTfın İçine 210 lira koyarak 
Ah-din eline venniıtir. Fakat ne
dense mütteri pazarlıktan vazgeçe. 
rek parayı ııeriye iade etıni9tir.Bak 
kal Mehmet Ali efendi de para zar
fını cebine koymut ve akşam evine 
gittiği zaman zarfın içinde bet pa· 
ra olmadığını hayretle 8'Önnüıtür 

Mehmet Ali Ef. derhal zalırta~a 
hab<.r vctmİf. Fakat bütün misafir
haneler arandığı halde dolandırı<ı 
Ahmet bulunamamıştır. 

Altınları zeytinin dibi
ne gömmüşler 

lzmirden bildiriliyor: Ödemiıte 
Seyrek köyülü Mehmet ağayı karı
sını ve besl•meıi Haticeyi öldüren
lerden Antalyalı Ali nezarethaneden 
kaçmııtı Ali Salihlide yakalanmqtır. 

lıtıuıbulda yakalanan ve bu cina
yetle alikadar iki arlı:adafı ınahfu. 
zen şehrimize ıretirilmit ve Ödemite 
sevkedilmi.tir. Yakada alilıaclar o
lan Caferin karm Hatice de lstan
buldan tdırimize getirilmek ü,,_ 
dir. 

Bu cinayet neticesinde Mehmet 
afamn e;upedilen albnlannclan Y•· 
rısı meydanda yoktu. Y apılllD tahk
kat netice•İnde ıerirler altmlarm y~ 
rıamın bir zeytin :ııJacının albnda 
gömülü olduğunu ~tiraf etmitlerdi. 
Orada yapılan hafriyat neticesinde 
paralar meydana çıkanlmııtır. Tah
kikata devam edilmektedir. 

lzmirde Gazi heykeli 
IZMIR, 23.- Gazi !.eykeli kaide 

si infUlmın kısmı azamı ilana) edil
miıtir. Gelecek hafta zarfında hey
kel tamamen yerine konmuı alacalı 
trı. Küsat ı esmi gayri muayyen bir 
zamana talik eclilmiştir. Bundaki 
maksat küşat resıninin çok parlak 0 • 

labilmesi için hazırlıkta bulunmak. 
trr. 

lzmirde asarı atika 
lzmirde Belediyece parka kalbe

dilmekte olan Namazgah mezarlıfı 
hafriyatı esnasında çok eski bir za
mana ait büyük bir heykel kaidesi 
bulunmut\tur. Kaide somaki mermer 
dendir. Hanı::i devre ait olduğu mü· 
tehassıslar tarafından tetkik edilmek 
tedir. 

dir derse devam etmediği halde 
maaımı da almaktadır. ihraç ka
ran henüz ne kesbi kanuniyet et
miı ne de keabi katiyet etmiıtir. 
Mumaileyh fakülte müderrisler 
meclisinin, kendiaini i.atememeai 
üzerine deralerini terketmittir. 

Diğer taraftan divandaki Tıp 
murahhasları, Raaim Ali. B. in fa ... 
külteye iadesi hakkında bir hava 
karşısında istifa etmiılerdir. istifa 
eden Server Ki.mil, Hasan Retal 
Beylerin yerine fakülte Akil Muh
tar Beyle Tevfik Salim P,. yı di
vana yeni aza olarak inli.hap et
miıtir ... 

Gazetecilik mektebi 
Gazetecilik mektebi projesi

nin yakında Darülfünun Diva

nından çıkarak mektebin sö

mestr esnasında veya kıt sö
mestri iptidasında açılacağı ha 
ber verilmektedir. Mektebe 
Matbuat kanununun neşri ta. 
rihinde lıtanbul ve taşrada ga
zetecilik yapan 150 kitinin de. 
vam edeceği tahmin edilmekte
dir. 

Himaye heyetlerinin 
yardımları 

Bir kıaun mekteplerde letkil 
edilen himaye heyetleri çok na
fi olmaktadırlar. 

Ramide 33 üncü ilk mektep 
himaye heyeti de faaliyette bu 
lunduğu iki aenedeo beri cidden 
kıymetli mesai sarfetmiıtir. 

33 üncü mektep himaye heye 
ti çocuk haftasından evvel yüze 
yakın kız ve erkek talebeye el
bise vesaire tevzi etmittir. He
yet sene başında miihtaç tale
beye kitap ve levazımı tedriıi. 
ye tevzi ettiği gibi mektebe bir 
kitaphane ve kümes hayvanları 
temin etmiıtir. 

Fırkada verilen balo 
23 .nisan Hakimiyeti milliye 

bayramı müaıebetile dün gece 
C. H. fırkası 1ıtanbul vilayet 
merkezinde hususi davetlilere 
mahsus olmak üzere bir balo ve 
rilmiıtir. Balo çok nezih ve eğ 
lencelii geçmiştir • 

Morgta ölüler dolabı 
Tıbbı adli de meçhul ölüleri 

lethir için siparit edilen soğuk 
hava dolabı yerine konıarak tec 
rübesi yapılmııtır. Dolap üç 
katlıdır ve altı ölü alabilecek te 
kildedir. 

Tötönyada müsamere 
Dün akflllll Töytönya'da bir 

m.üaamere verilmittir. Mü.aamere'
de lngiliz sefiri Sir George Clark' 
111 ref"ıka11 Laydi Clark tarafm· 
dan, Oscar Wilde'in "Gül ve Bül
bül" hikayesinden adapte edilmek 
suretile wcude getirilen Opera 
Ballet'in bir kısmı, Mm Rita Malı
mut B. tarafından piyanoda ça
lmmıt ve Necdet H. tarafından te
rennüm edilmiıtir. Fran11zca, in· 
giliace ve Almanca lisanlannda 
adapte edilmiı olan bu eserin yal
nııı: almanca11ndan bir kıaıru çalın 
mıı ve pelı. ziyade mazharı takdir 
olmuttur· 

Bundan maada violoniste M. 
Günde) Laydy Clark'in l..amento 
ve Seherzo parçalarını çalmiftir. 

Mevki tramvay bilet
lerine zam mı? 

Nakliyat ver&isinin zatülhareke 
vesaite de tepnili hakkında ki 
kanun liyihaaı kat'i tekle girdik
ten sonra zatülhareke vesaiti nak 
liyenin lüks mevkilerinin ücretle
rinin de teıı:yidine ihtimal veril
mektedir. Bu meyanda birinci ar· 
nıf tramvay ve tünel fiatleri de 
haziranda itibaren artacakbr. 

Bir transatlantik 
geliyor 

aldı olanlan varsa da fuzuli ve 
taraza müstenit alanlan da pek 
Çoktur. Şikayetlerinde hakaı~ 5!" 
~l~r .hir .~eza görmediklen ıçm 
1 ırıbı muracaatlarm arkası a
'llanıanıakta ve bu yüzden me· 
;turlaruıuz çok ıztırap çe~ekte 
f irier. Bu gibi §ikayetlenn aslı 
astı çıkmasa bile amirlel"İD zih-

Gülhanenin 932 senesi doku· 
zucu müsameresi 24·4-932 pa
zar günü saat 17 de ba,Iayaca. 
ğından mu~te_rem meslekdaşla 
nn teşriflerı nca olunur. 

MANiSA, 21 - Manisa id
man gücü eski türkocağı sine-

Burada daha bir çok asarı atika 
bulunduğu, yer altında bir ~ok mer
mer la,.iıalar olduğu anlaşılmıttır. 

Bir kaç güne kadar dünya. 
nm en büyük ve muhletem va
purlarından biri olan Molben 
transatlantiği limanımıza gele. 
cek, vapu,. gazeteciılerle hükQ. 
met erkanına ııezdirilecektir. 

jKomıu memleketlerde 1 

Doktorlarımız 
Atin ada 

Kaldıklan dört srün 
zarfında 11hhi 

müesseseleri gezdiler 
Atina.clan bildiriliyor: Bayram ta

tilin.i ıreçİrmek Ye Y UnllD sıhhi 
müesseselerini :tiyaret etmek üzen 
arele ırünü doktor Tevfik Salim pa 
fa ve refikası, doktor Hakkı Hayri, 
doktor Muzaffer Şevki, Sedat, Sü
leyman Ethem, Orhan Tahsin ve 
Fahri beylerden mürekkep türlı: bp 
heyeti Pireye hareket ebniıti. He
yet cumartesi cünü Pireye muvasa
lat etmif, rıhtımda Atina doktorla
n namına oda reisi, Balkan ittihadı 
konferansına meo-but doktorlar, li
man reisi ve fakülteye merbut bir 
çok doktorlar tarafından karşılan
mı~tır. 

İlk gün heyet sıhhiye nazırı ta· 
rafından kabul edilmqlir. Heyetimi 
ze Atinada kalacakları dört ırün İ· 
çin program tertip edilmiıti. ilk 
gün Paatör enstitüsü ve madam 
Venizelos tarafından in.sa ettirilen 
muazzam kadın hastanesi gezilmiı
tir. 

Heyetimiz öğleden sonra şehrin 
tarjhi kısmını ıezdikten sonra ıe
ce Atinanın aristokrat ailelerinden 
mürekkep M. Papaıtru evindeki ba 
laya davet edilınit, burada fevkali
de surette büınü kabul gönnüıtür. 

Ertesi gün yaz olmak münaıebe
tile Sounian denilen mahalde fakül
te müderriılerinden Beuıiı ve Tho· 
tioos ve diğeo- doktorlann refakatile 
gidilmit. orada ıereflerine öğle ye
m~ii verilmiıtir. 

Doktorlaruruz ikindi vakti verem 
cemiyeti tarafmdan danslı çaya da
vet cdilm.iıler, gece ıefarethanede 
sefirimiz Enis bey tarafından veri
len ziyafete iıtirak etmiılerdir. 

Ertesi günü, E vangelismos hasta
nesi ve salibiahmeo- hutaoesile Zin 
ıoros cildiye hastanesini ziyaret et
miıler, bütün hutane doktorlan he
yetimizle ayn ayn meuul olmuı
tur. 

Bir gece de Atina doktorları ta
rafından resmen davet edilmiıl.,r
dir. 

Küçüksarayda hükümet tarafın
dan reamen ziyafet verilmittir. 

Doktorlarımız Atina doktorlan
nın baldannda göstermiı oldukları 
misafirperverlik ve samimiyetten fev 
kalade mütelıauistirler. 
Alina gazeteleri bu ziyaretten tak 

dirkar bir lisanla bahsetmektedir. 

Suikastçı genç öldü 
ADANA, 21 Suriyede Sup

hi Bereket Beye suikast t~eb
büsünde bulunan ve fakat mu
vaffak olamıyarak intihar kasti 
le karnına bıçak saplayan genç 
hastanede ölürken müatantiğe: 

"- Ben intihabat esnasın. 
da dökülen karde, kanlarının 
intikamını almak istedim. Bü
tün bu i,Iere ıebep bu adamdır. 
Fal<at onu öldünneğe muvaf. 
fak olamadım" demtştir. 

Tarlabaş1 caddesi 
Tarlabaıı caddesinin tamirine 

devam edilmektedir. Bu sebeple 
otomobillerin istiklal caddeainden 
geçmelerine muvakkaten müsaa
de edilmiştir. 

Bir bina tahliye 
ettiriliyor 

Samatya belediyesi Suluma 
nastırdaki Ermeni muhacirle
rin ikamet ettiği büyük bir bi
nayı tahliye ettirmeğe ba,Ia· 
mı,tır. 

Motörlerle seyrüsefer 

-, 

Karadenizde bir 
Yelkenli battı 

Gelen malumata nazaran 
Karadenizde Arapburnunda is. 
mi anla§ılmayan bir yelkenli 
batmışsa da tayfası kurtulmu,. 
tur. 

Roma ıehrinin 
yıldönümü 

Roma telıriııin teaiainin 268! 
ici yıldönümü Caaa d'ltalia da 
tesit edilmiıtir. 

Ankarada bir Hitit 
heykeli 

ANKARA, 21 (Telefon) - Ha 
cı Bayram civarında bir bitit hey.!' 
keli bulundu. 

Trabzon belediye. 
bütçesi 

TRABZON, 22 - Bu seneki 
Belediye Taridatı 114,000 lira ola
rak teabit edilmiştir. 

Ankara elektrik fabri
kasına kömür 

ANKARA, 22 - Elektrik 
tirketi Kalecikteki kömür ma. 
delrinden istifade imkanını tel. 
kik ettirmektedir. Bu tetkikat 
müabet netice verecek olursa 
Jİrket santralını Kaleciğe nak
letmek tasavvurundadır, 

Evkaf aleyhine bir 
dava 

Belediye Evkaf aleyhine 60 bin 
liralık bir dava açmıştır. Beledi
ye, Evkaf tarafından sattlmıı olan 
eski mezarlıklardaki hissesini is • 
temektedir . 

Tiyatro-Sinema 

Beyoğlu Fransız Tiyatrosunda 
(RAŞIT RIZA TİYATROSU) 
Bu alqam 21,30 da MI Elena Hal-

kusi iıtirakile BiR GECE VE BiR 
HAYAT, piyes 3 perde.Yazan: Yu 
nan edibi Spiro Melas. (Gite gün
düz açıktır.) 

ERTUCRUL SADETTiN 
VE ARKADAŞLARI 

Bu aktam saat 21,30 da 
Be§iktaı yeni ıinema salonunda 

BEŞTE GELEN 

Vodvil 3 perde 

Kelepir asri hane 
Kadıköy Oımanağa'da Kazasker 

sokağında 6. '3 numaralı yeni in.- e
dilmit kağir 5 oda, komple ba.nyo, 
elektrik ve bahçeyi havi iskeleye ve 
Ç&rJıya yakın 5000 liralık asri bir 
ev zaranna 3600 liraya ..erilecektir. 
Bir defa görmek bunu İspata kifi
dir. Galata"da Ada Han No 5 Tele
fon Beyoğlu 3837. 

htanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir baçtan doayı mahcuz ve 
birinci •~ık arttırması İcra kılınan 
Ağaç çivisi, çirit. Kapsal, kopça, 
düğme, lastik, bağ, boya, cila, ver
nik, Nalça, çanta ıuıtası vesaire 
30-4-932 tarihine müsadif cumarte
si ırünü saat 14,15 de lstanbul Mar
puççularda Çarşılı handa 18 : lu 
odada ikinci açılı: arttnma ile sabla
cağmdan talip olanlann mahalli mez 
kıirda hazır bulunmaları ilan olunur., 

Liman harici olan açık deniz
leı-de motörle yolcu nakleylemek 
memnu olduğu halde bazı sahil
lerde gece ve ıründüz nakliyat ya 
pıldığı bildirilmektedir. Bu gibi 
• ,(erler kaçakçılıia pek müsait 
olduğu gibi tahlisiye alahnın da 
bulunmamasından dolayı yolcula 
nn hayatı tehlikeye maruz bu
lunmaktadır. Bu mahzurlardan 
batka hükiimetin almakta oldufu 
nakliye vergileri de zıyaa uğra
makta, her noktadan :ı:arar ve 
tehlikeyi mucip olan açık denlz
lerde motörle yolcu nakliyatının 
men'ine mercii aidinin nazarı dik 
katini celbeyleriz. 

Fatih sulh üçüncü bukuk hakim
liğinden: Fatih çarıamba koğacı de. 
de mahallesi medrese s. da 11 No. 
lu hanede mükime Ayte Sıdıka ha
nım tarafından müteveffa biradeo-i 
Sabri efendinin mahdumu küçük 
Mustafa Akife vaıi tayini hakkında 
verileô iıtida üzerine müınaileyba 
Ayıe Sıd<ka hanım küçük Mustafa 
akif efendiye 9-4-932 tarihinden iti
baren vui tayin kılındığı alakada
rane malıim olmak üzere ilan olu
nur. 

ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SIGORT ASINA yapunmz. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

~~----------------------~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~-
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Hanımefendiler, 
IPEKlşin bu mevsime mahsus 

nefis ipekli kumqlarından istifade 
edebilmeniz imkanı hazırlanıyor 

1 Mayısta Ankara' da açılacak 
yerli mallar ser~sini müteakip: 

Istanbul 
- ve .. 

Ankara'~3 
Bily(lk I P E K l Ş 
mat&zalan açahn
c.ya kadar hanım· 
lanmızın Avrupa 
mam<ilAtından müı 
taiai katmalan için 

HUSU Si 

Satış 

Şubeleri 
Açılacaktır. 

... 

İPEKIŞAnkara sergisine büyük 
mikyasta iştirak ediyor .. 

.......................... , ...................................... .. 

Cocuk haftasında kumbara a avı .... 

\çi neş~e ile dolu Bayram ne kadar tath 
Arabamız kanath 
Neş'emiz iki kath 
Çünkü kumbaramız var 

Birer kumbaramız var 
B~z atarız her yolu 
Çünkü kumbaramız var 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklal caddeıi Bü

yük Pannak kapu, Afrika hanı

l8 bitiıik Apnrtıman No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

oonra ıaat (2,30 dan Se) kadar lı 

tanbulda Divanyolunda 118 num"

ralı husuıi dairesinde dahili haıta 

lıkları muayene ve tedavi eder. Te

lefon: lıtanbul 22398 

1 Türkiye İş Bankası 1 

Yeıilköyde y Eş ı L Köy p ALA s OTELİ 
Deniz sahilinde, mutena bir mahalde kain ve her türlü esbabı iıtira

hati cami, fevkalade ve lüks bir suretle müzeyyen en mükemmel aayfiye 

mahallidir. Her odaıında akar suyu ve nefis mutballı vardır. Fiatlar 
mutedildir. Komple pansiyon 3.S liradan itibaren hatlar. 

TELEFON : YEŞILKÖY 86. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cü ketide 11 mayı• 1932 dedir. 

BüJük ikraıniJe 4 00 00 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

1 

ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
mükafat vardır. 

ALMAN KIT APHANESt 
Bevoğ-lu Tünel mevdanmrla :'i23 KARON 

Devredilecek ihtira 
beratı 

" ldrokarbon m6rekkebatı iatihaa 
llne ınahıuı ameliyat ve aletteki lı
labat'' haldonda lktuat V ek&leti Ca 
ııı..ı Sanayi Umum Müclürlüiünden 
ielibaal edilmlt olan :ıo Nlaan 1926 
t.ih ve 4li6 ---ı. ihtira berab 
bwindeki hukuk ıı. ı.e..e aatıhk 

Y~ut ieara •mı-find• talip o 
lanlann lıtanbulcla BehçekapıclaTaı 
Hanında 43-48 numaralarda kiin 
vekili H. W. ISTOK Efendiye mü-
• -.caat etmeleri ilin olunur. 

Dr. Çiprut 
CİLT, SAÇ ve 

ZÜHREVi 
haıtalıklan müteha11ı11 Beyoğlu , 

Aımalımuçit, Atlaı Han No. 2 
Tel. B. O. 3353 

Kütahya Kiremid 
MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evıafça ona faiktir. 
KÜTAHYANIN eski zamanlardanberi maruf çini toprak

lanndandır. 

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, eıi sonuncusu aşağıdadır . 
IST ANBUL VILA YETi FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 

arasında DEVLET inıaatında tercihan kullanılmaktadır 
Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulab KÜTAHY ADA F ABRIKADA veya IST AN'BUL satı 
deposu olan GALATADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)d 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

rMAMA 
1 Dr. Hakkı Şinasi ' 

Yavrunuzun en sıhhi gıdaaıdır. I 
T.C.NAFİA VEKALETi YÜKSEK MÜHENDiS \1EKTEBİ kimyevi 
tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar Müdürü 

NUREDDİN BEYİN Analiz Raporundan 

ı ZA YI: 1335 senesinde Koca Muı 
tafapa,a Ahr.aıker ıubeıinden aldı
iım aakeri vesikamı zayi ettiın. Yeni 1 

ıini alacatımdan eokisinln hükmü 

1 Jnhina mukavemeti 
(Mesnet açıklığı 30 ım) 

il Sikleti (Kuru halde) 

ili Niıpi meoamiyet haıaa11 

Kütahya kiremidi 

213 Kilogra"' 

2400 Gram 

Mauilya kiremidi 

229 Kilogram 

2700 Gram yoktur. 
Haoelıı:i NeYbahar mahal
lesindfft lımail oğlu 

Rıdvan 

SEYRISEF AIN 

Merkez aunta: Galata Köprü 
batı B. 2362, !Jube A. Sirkeci 
~llhllrdarzade han 2. 3HO. 

IZMİR - PİRE - İSKENDE
RİYE postası ( ANKARA) 
26 uisan aalı 11 de Galata 
rıhtımından kalkar. 

Sadikzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
V A P U R U 25 nioan Pazarte

si ırünü akıam ıaat 18 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle Zonıuldak, 

lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 

Gircıu!'> Trabzon, Rize ve 

H O P E ' ye azimet ve ayni 

iskelel«le Görele, ve Onye'ye 

uğnyarak avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet hanı altında acen talığına 
müracaat. Tele. 22134 . 

(Mao ve cezp ettiği ıu mikcları 24 Hatta) 

iV Don tecrübeıi. 
( Brart uıuli) 

Yüzde 13 

Vezni ekailmemiı 
ve patlamamıftır. 

Yüzde 13,ı 

Vezni ekıilmemiş 
.. patlamamqtır. 

V Bir metre murabbaını ne kadar örter 14 14 

• Analiz, piyasadan tedarik edilen 1 S kiremit üzerinde yapıln\ııtır. 

Matbaası 
Ber Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDILIR 

1 Zurich Fen mektebi Aliıind.., dip 

lomalı 27 yaşlarında lıviçreli bir 

Defteri kebir, Yevmiıe ve 
Kasa defterleri mevcuttur, 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya alt klişeleri Klifehanesinde yapar 

1 

MüHENDlS 
GİMYAGER 

Sanayi aleminde hizmet arayor. 

Ecnebi lisanlarına aşina n itini 

hihakkın bilir ciddi bir ıençtir. 

Tekliflerin Z. H. 1073 rumuzu i

le zirdeki adreıe ıönderilmeai: 

Adres: ANKARA Ca<dldesD 

Milliyet Kitap Kısmı 
Ruclolf Mo .. e A. G. Zurich. 

Telefon, 2431 O • 24319 • 2431 8 

İatanbul'un en büyük mobilya mağazaları 
1867 senesinde tesis edilen 

• 

PSALTi 
Mefruşat Ticarethanesi 

Beyo&-lu, Kabriıtan sokağı No 6-8. Telefon: B. O. 1424 

En güzel, en aağlam ve her türlü rekabetin fevkinde 

Müntahap mohilyelerin envaı 
Aıri teşkilit ve en ıon mihaniki tekemmüliıtla techiz edilen Paalti 

mefru,at fabrika11; her nevi sipariıatı, yüksek mükenunel bir iınaliye te

minatı tahtında müsait ve tenzilatlı fiatlarla ifa11nı mümkün kılmaktadır. 

Dr· HORHORUNI~ 
ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi 

Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 

Gedikpaşa' da J. Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden 

J. efradı için altlı, üıtlü ve ıomyalı üç yüz dokaan sekiz adet 
demir karyolanın kapalı zarfla münakaaası 9 Mayıs 932 pazarteai 

--

Merhum 
Muallim M~bahat Beyin tercüme 
ettiöi ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Her~ert N. GASS~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası 
günü saat 11 de yap~~acaktır:. Taliplerin. ıa.rtnaı:n~ ve n~mune Taıraya gönderilen kitaplar içiıı posta ücreti alınnı~ 
yi görmek üzere her gun ve munakaıaya ııtırak ıçın temınat ve • , n 
teklifnamelerile mezkur !!Ünde muayyen saate kadar komisyonu- g; == : 1: ==J:ZJ'.: ~== 
muza müracaatlan. (1533) ıdİLLlYET MAT A 


