
CUMARTESİ 
28 MAYIS 1932 

7 inci sene No. 2260 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

m • 
1 He 

Roma 27 (Baş muharririmizden) - Bugün büyük mey
danda bir tayyare merasimi yapıldı. Merasimde yüz bin 
kişiden fazla vardı. Dört yüz tayyare uçarak ehemmiyetli 
harp manevralar yaptılar.Bundan başka otuz tayyareden 
mürekkep bir grup müştereken akrobatik uçuşlar yaptı
lar. Bu hareket fevkalade alkışlandı. 

Tayyare resmi geçidinde Kıral ve Veliaht Hazretleri 
ile saray erkanı da bulunmakta idiler. 

Kıral Hz. nin yanında ismet Pş. ve M. Mussolini otur
makta idiler. Kıral locasından üçüncü sırada sabık Afgan 
kıralı Amanullah han vardı. 

ismet Pş. tarafından akşam, sefarethanede M. Mussolini 
şerefine bir ziyafet verildi. ltalyan Baş vekili yarın Türk 
heyetini kabul ederek görüşecektir. MAHMUT 
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Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
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S • A K b 1 • usso ını nın ver ı ı Rag" bett , s f. ı· ... · = T · t ·· ·· ı · ~ amımı a u "' • • ._e. e ır ıgı 1 arı e goru memış ~ 
Ba§vekil İsmet Paıa, Hari- gı zıyafette nutuklar Dün mükafatlar Vasıf Beyin itimat- 5 1 • k d ~ 

ciye vekili T~vfik. Ri:.ştü B.e>: tesbit ed1°ld1° nemesı" go""nder1°ld1° ~ emsa SJZ uman an 5 
Ve refakatlenndekı zevat ıki H •k• b k•ı• •• led.kJ • E = 
günden beri dost İtalyanın mi. er 1 1 aş Ve J ID SOY ı en! ikinci Bahçıvanlık ve Tavukçu- ANKARA 27.A.A.-lzmir mebu E :3 
•afiri bulunuyorlar. Baıvekil t kJ d• ı • k · · d.. d h b'" .. k bi k ·u Vasıf Beyin 5 G • ff h d• ed• ~ 

it bura. dan mü~ar.ak~t ederk~reİ. DU U arı aynen neşre ıyoruz ı:ı.İ,~~~:~~~a: ~ezilj;~ EV:eı~ 1 münhal bulunan ;: azı • z.ne e .ıye•• 1.1 
· ~~~::=1 :~~;~~°F.: ,,_.i ._- · ::;ny:~:~y;:: ~iş\:!t~;;~~: ~= 8!~?~ ~~t: § len kıtaptan hır cumle 

kat iki gündür bize telgraf a- ~ehir muzikası sabahtan akşama ka- kında iıtenen ag- E 
b dar çalmı~br. Muzika sergi devam reman'a ltalya hü- -

ianslarının verdiği haber, ~ ettiii müddetçe orada kalacakbr. kümeli mernnuni :!§ İııtıiliz gazetelerinin yazdığına giJre, Gazi Hz.ne 
kabulün, resmi ziyaretlerdekı Serginin heyeti uınumiye•i itibariy- yetle muvafakat E İngiltere Jıükünıeti tarafından hediye edileıı 
:k~~r ~:::ı~! ~~:'i:~:U"7ekfi:i ~~,z~~~n!~:r~:~ ~~~:,t~i;~ :~::ğini bildinniş- i ".fanakknlt• tarihi,, namındaki kitabın bir gerinde 
aldıg"mı bildiriyor. leri her istiyerıc &)7ı ayrı i:ıahat ve- Başvekil lıım-;t ~ lıazi'de11 ş11 yolda bahsedilmektedir: 

1 riyorlar ve belliydi ki bundan yor- Pa§3 Hazretlen- = 
Türk - İtalyan dost uğ~ ırunluk duymıyo~lar, bilakis zevka- Yeni hun.a nin refakatlerin- E5 "Tek bir kumandan tarafından 

r dediğimiz zaman bunun yem 1 Jıyorlardı. Belediyenin bir arezözü 1 Sefirimiz VaSif B. de balen Romada = f . . .. d 
Türk devletinin tarihinde ne sallamsöğütteki Bah!:ıli ile Ankara bulunan Vaııf Be- 5 sar edıJen gayretin, ayn ayrı UÇ efa, 

y~ kadar eski yeri ol~uğu~u ba- caddesindeki kap, ar ""durmadan ye itimatnamesi gönderilmiıtir. - yalnız bir harbin veyahut bütün ha-
zan unuturuz. Munkanz Oı- sulayor, ziyaretçileri rııümkün oldu-

1 

..,... •••• •, E ... b• • • • .. • 
ı· nıanlı İmparatorluğunun enka- ğu lradaT tozdan ve tozlanmaktan F • B = rekab har ıyemn netıcesı uzenne 

d' M korkuyordu. ent :ıı üzerinde ~e~ ve. ınç .u•!~: • Sergi ifin mı • t••vik müki- • 5§ değil, bir milletin mukadderatı Üze-
fa Kemal Turkıyesı belırdıgı iki dost m iiletitı Baş ri rr lıaı·icigr nazırllırı f Lı k ~aya..;. "azr ı = . " • • 
:ıaman. bu d vı~tı(' ilk itilaf ri muhtelif ,ubeler ıçm soo liralık, Hareket etti = rıne bu derece muessır olduğu tanh-
akteden ltalya olmu!tu. . İtalya. Başvekili M. Musso-1 .'W. Mu.~soli11inin nutku ismet Pata Hazretleri 300, ziraat te görülmemiştir." 

İki dostluk arasında bır mu !ini tarafından İsmet Paşa Hz. ROMA, 27 (A.A.) _ Dün vekileti 200, viJ;.yet ve belediye LONDRA, 27 (Milliyet) E 
kayeae yapmak için değil, ta- terefine verilen ziyafette mü- Batvekil ismet Pata Hazretleri [Devamı 4 üncü sahifede] - Varşova sefaretine tayin e- = Gazi Hz., hediyeden dolayı beyanı memnu-
rihi hadiseyi hafızamızda can- him birer nutuk irat edildiğini şerefine verilen :.:iyafette M. Mua dilen F•rit Bey dün kral Geor- _ niyet etmişler ve kitabın haritaları iizerinde ha-
landırmak maksadile tunu ha- tt' hab.~r veebrmittik. İki m~~ soli::ita~~:~~k(,'::,~~i ir:! e'lı~f;:~ ffalepte . ges Hz. ve prens de Galles ta. _ reklİtı /nyiliz sefirine izah eglenıişlerdir. 
tırlatmak isteriz ki, Türk - e et m~nas atınd.~ en salahı milleti namına gerek zatı devlet- rafından kabul edilmiş, ve F e- : a._ 
İtalyan itilafının imzası , m.~- yettar agızlardan soylenen bu lerine ve gerek Türkiye Cümhuri Korku rit J;le~ kendilerine arzı veda -~llllllllllllllllllllllllllllllmH 111111111 UIUJtt j IUlt IUll IU 1 
hur Rus _ Türk dostluk ıtı- mühim nutukları aynen dercedi yeti Hariciye Vekiline çok sami- etm19tır. F •• 1 k 
lafının imzaaınd~n üç_ gün ka. yoruz: [Devamı 4 üncü aahifede] Ferit Bey, bugün Ankaraya enere soy enece 
dar mukadde.~dır. Eger yaı;ıı~- Suphi Berekatın hareket etmi,tir. İstasyonda 
tnıyoraak, Turk- ltalyan ılı- M •f k•ı• d•• d kral tarafından gönderilen teş- k •• B ! lafı 13 m~rt 1921 de imzalan- aarı ve 1 1 un adamların an rifat müdürü, nazırlar, bütün te soz· ravo 
ın19tır. T~r~ - ~us d?stluk üçünü öldürdüler diğer sefirler ve doıtları teıyie • 
ınukaveleaını~ ımzaaı ıse 16 ide k •tt• gelmişlerdi. Ferit Bey şerefi-
ınart l~~l. dı.r. . ge ı, a şam gı ) HALEP. 27. A. A. - Vali Sup- ne dün Hariciye nezaretinde 

Tabiidir k i 1921 de ımza- bi Berekatin yakın adamlarından d b d · I • • e ir ve a zıyafeti veri mıt-
l~nan b.u ik.i itilaf Ş?_?1u.l ve ma üç kqi, ikisi hükümet avlusunda ol- tir. 
hıyet itıbanle yekdıgenle mu- mak üzre öldürülmütlerclir. Supbi 
lrayese edilemez. Fakat her hal V k•J b • h ti b• ı•k Berekatla büyük ınemurlar korku ;. Sabık Londra sefirimiz lif? 

d İ 1 . ·ı•f 'I e J eyın seya a lr sene 1 çindedir .Şüphi Berelıatin evi şimdi 1"ngı"lı'z gaz•tnf•rı· 
e Türk - ta yan ıtı a ı, mı • 40 kitilik bir müfreze tarafından c < < 

li Türk devletinin ecnebi dev- •d muhafaza edilmektedir . Vali, mü-
letlerle imza ettiği ilk itilaf ol- 1 man me. teaddit ölüm tehdidi mektupları al-

Ferit Beyin Londra sefare
tinden alınması üzerine Daily 
Express gazetesi diyor ki: 

Fenerliler bu galibiyeti takım .. 
daki değişikliğe ve 

çalışmalarına medyundurlar •• 

,.ıl 

lnak şerefini muhafaza etmekte • • • t• • • •• k mıı ve bu hal karJıaında iıtifa et-
c!ir. Ve tarihi ehemmiyeti de saJSlnın ne ICeSIDI gorme t_jr mit ise de istifası Fran51zlar tarafın 
ı:u'"yu'"ktu'"r, dan kabul olunmamııtw. Halk, kor-
u Dün yapılan idman şenliklerinde ku ve endiıe içinde bulunmaktadır. 

Ancak Türk - İtalyan dost hazır bulunmak üzere Maarif Veki- ,,,.... yakında çok mühim hadiseler vuku 
luğunun inkişafı ltalyada Fa- li Eaat Bey Ankaradan şehrimize bulacağına il-timal verilmektedir. 
tist idaresi altında mümkün ol gelmittir. 
ıı:ıu~tur. Esasen ltalya'da Mu. Vekil Bey istasyonda ıehrimiz 

7 maarif erkim ve sair zevat tarafın· 
solini ve F atist idaresinin te. dan km-tılanmıttır. Esat Bey idman 
easüsü ile bütün Avı-upa siyue ıenlilderinde bulunduktan sonra Is
tinde yeni bir ufuk belirmiş olu tanhtıla geçmiı, Sipahi ocağmdaki 
Yordu. Sinsi maksatlarla, çar. atlı müsabakalara gitmit, akşam üze 
pık yollardan meçhul hedefle- ri de Ankaraya avdet etmiıtir. 
te dog"ru yürüyen Avrupa dip- Esat 8. idman şenliklerini gönnek 
1 1. üzere atadın balkonuna geldiği za. 
omaaisinin tarihinde Muaao 1 man, muhtelif mektepler beden ter

ni'nin ltalya' da idareyi eline al biyesi muallimlerini davet ederek 
ınası ehemmiyetli bir merhale kendilerine hitaben bir nutuk irat 
teıkil etmektedir. Yeni Batve- etmiıtir Vekil B. nutkunda demiıtir 
kil, Avrupanın siyasi hayatına ki: 

" Bundan evvel Ankarada yapılan 
Yeni ruh ve yeni mefkure ge. idman şenliklerinde hazJr bulunmut 
tirmİ§ti. Herkesin zihnen ka- tum. 
bul ve teslim edip te dil ile söy Bugün de beden terbiyeıi hakkın 
lemeğe cesaret edemediği haki daki aon bir ıenelik mesaiyi aörmek Maarif vekili Esat Bey 
katleri, Muaaolini ortaya at- [Devamı 4 üncü •ahifede] 

llıakta tereddüt göstermedi. 1-==-=========-==-c:.=-===-=-===-===--
Muaaolini'nin bu realiıt ıi. §U ıözleri ıöylemittir: "ltilif

Yasetidir ki dört sene evvel, namenin imzası alelade bir me 
l'ürkiye ile İtalya araıındaki rasimden ibaret değildir. Bu. 
dostluk, bitaraflık ve hakem nun İmzası benim nazarımda 
mukavelesinin imzasına yar- Türkiye ile İtalyanın müteka. 
~ım etmiştir. Dört sene evvel bil menfaatlerini tamamile an. 
ıırızalanan mukavele Türk - lamış olduklarının ve kanaat. 
ltalyan münasebatının ikinci le, sadakatle takip etmeleri ken 
IDerhalesidir. Ve şimdi İsmet dileri İçin bir vazife olan bu sa
Paşanın Romayı ziyareti ve mimi dostluk siyasetinin tabii 
rukavelenin "bazı tadilat ile,, olarak de\'am etmektQ bulun-
eş sene daha temdidi üçüncü duğunun parlak bir delilidir.,, 

lnerbaleyi teşkil etmektedir. Filhakika Tüı·k - İtalyan 
İımet Pap imzalanan itilaf dostluğu hakiki bir ihtiyacın 

naınenin manasını izah yollu eseridir. Ve bu dostluğun deva 

mına yardım eden mühim i. 
mil de imzalanan itilifnameler 
den ziyade şefler tarafından bu 
kadar vuzuh ile tebarüz ettiri. 
len bu ihtiyaçtır. Türk milleti 
İtalyan dostluğunu kalpten be. 
nimsemiştir. İsmet Patanın 
Roma'yı ziyareti vesilesile hak 
kında gösterilen samimi teza
hürat da bu dostluğa İtalyan 
milletinin de hususi bir kıymet 
atfettiğine şüphe bırakmıyor 
ki, dostluğun devamına en bü
yük zaman da budur. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Otomobil 
Yarışımız 

17 haziranda yapılacak olan 
otcmobil yarı9ıoıızm, büyük 
bir alaka uyandırdığını tevali 
eden müracaatlardan ve iıteni. 
len mütemmim izahattan anlı-
yoruz. 

Birkaç günden beri bu yarı
şa iıtirak etmeğe karar vermiş 
olanlar, yarış sahasında ihzari 
tecrübeler yapmaktadırlar. 

Memleketimizde ilk defa o
larak yapılacak olan böyle bir 
yanşın beklenen alakayı uyan. 
dırm•sı tabii idi. 

Tayin edilen teknik heyet 
pazartesi günü 17,30 da Tak. 
ıimde Ford acentesi önünde 
toplanarak, yarış mahallini tet 
kike gidecektir. 

Türkiye'de ilk 
Otomobil 
Sür'at koşusu! 

"Bu müfarekat yalnız lngi
liz hariciye nezaretinde değil, 

[ De&1amı ikinci sahifede] 

Hüseyin Rahmi 
Anlatacak! 

İnsanlar ölürlerken gözleri-

nı yeni ve bilmediğimiz bir i. 

leme mi açıyorlar? 

içimizde ve.. aramız~a ya. 

9ayan ölüler mi var? 

Ruh var mı? 

Ya91yor mu? 

Ebedi mi? 

Bütün bunlarr yaknı'da 

"MİLLİYET,, sütunlarında üı 

ta dm 

Öleni~ 
Yaşıyorlar mı? 

laimli romuı.mda okuyacak 

sınız. 

Sipahi ocağında dünkü Atlı müsabaka
lar - Robert College'de Fealday 

Dün ıpor tarihinde çuk terefli 
bir yer işgal edecek büyük maç 
oynandı. Takımını kendi öz çocu
ğu gibi seven Fenerin emektar Ze 
kisi aon mağlubiyet maçını bir i:ı
zeti nefia meselesi teli.lııki ederek 
çok cezri bir hareket yaptı ve for 
vedin en iyi oyuncuları bulunan 
Fikret ve Muzafferi seride oyna
tarak muavin hattım kuvvetlendir 
di. Bizzat Fenerin terefli ma:Uıin 
de yer almıt olan Fenerliler dahi 
bu tecrübenin çok pahalıya mal 
olacağı kanaatinde idiler. Takım 
ancak 15 günlük aıkı ve munta
zam bir çalışma neticeainde hu 
tecrübenin tam zamanında yapıl
dığım, ezeli ve kuvvetli rakibi 
ne kartı sahada ralibiyet kazan
mak auretile isbat etmİf oldu. Bu 
galı'biyetin bütün tenıfi 18 sene
dir aarı • Jicivert formanın terefi 
ni omuzunda l&fıyan emektar ve 
tek oyuncumua Zekiye aittir. Ye
ni muavin hattı hueün takımları
mızın hiç birinde maattee11üf rö
rülmeyen bir İBIİcam ve ihenkle 
her topu tuttu ve mahalline verdi. 
Takımda yer alan her oyuncu bi
li iatiına fevkalide oynamııtır. 
Müdafaa ve muavin harikulade 
idi. Yalnız şurada bir noktayİ İfa 
ret etmek li.zımd1r. Bir gazete, 
geçen maçta Fener •tadında hi.
aılabn az olmasını atadın Kadıkö 
yünde inta edilmiş olmasına atfe
diyordu. Haber verelim ki, dün 
atadyumun kapı haıılatı 1900 lira 
yi aeçnıemitıir. O ırün Fenerbah· 
çe aabaımın bütün misafirlere 
açık olduğunu düıünecek olur
aak, •tadın Kadıköyünde yapılmıt 

[Devamı ikinci sahifede] 

Tarih tekerrürden ibaret
tir. Onıuz ilzerlnde çıkan 
AIB gene omuz üzerinde 

çıkıyor 

Dünkü idman 
Şenlikleri 

Betinci jimnastik tenkilklcrl 
dün Kadıköyünde Fenerbahçe 
5tadyumunda icra edildi. Bu veai ... 
le il" dün Kadıköy ciheti oldukça 
ne,eli bir gün geçirdi, Şenlikler• 
iştirak eden mektepler ve ıtadyo. 

[De~amı ikinci •ahifcdei 



Dünkü idman şenlikleri Fenerbahçeye söyleyecek tek 
ee soz e 

e Bravo! 
(Başı birinci sahifede) 

mu dolduran binlerce halk aabab 
aekizd- itibaren köpriaün ialr.e
leaini doldurmllflar, tribünlerde 
iyi bir yer almak iateyen halk ~ 
pek erken mevkilerini iısal ~~ 
lerdi. izdiham o derececle ıdı ki 
... t dolıuzda anfit•tr'larda otw
racak yer kalmamıfb. 

Maarif vekili şenliklerde 
Şenliklere aaat 10 da ba§lan

maaı mukarrerdi; fakat Maarif 
vekili Eaat Beyin fellliklerde ha
zır bulunmak Üzere lstanbula ıe
leceği haber almdıftndan -a
sim yarım aaat tehir edilmiftir. 
Filhakika Eaat Bey tenliklere bat 
!andıktan bir kaç dakika -ra 
atadyuma vuıl olmllf, balkonda 
tahaia edilen mevkie oturmUJtur. 
Balkonda ayni zamanda Vali Mu 
hiddin, Ordu müfettiılerinden 
Fahreddin Pata , kolordu kuman 
dan vekili Şükrü Pt· C. H. F. ida 
re heyeti reiai Cevcfet Kerim, Ma
arif müdürü Haydar, Maarif erki 
nı ve bazı mektep müdürleri bu
lunuyordu. 

Sahanın nıan:ıarası 

Saat dokuzdan itibaren mek
tepler aahaya ıelmeie batlamıı 
ve evvelce hazırlanan pli.n muci 
>ince, b .. lannda terbiyei bedeni
ye muallimleri bulundııiu halde 
kendilerine tahaia edilen yerleri 
işgal ettiler, ve aaida kızlar, sol
da erkekler olmak üzere ıu tertip 
üzere mevki aldılar: 

Kı:ılar 

1 Erenköy Liseai 
2 Feyziati Kız Liaeai 
3 latanbul Kız Liaeai 
4 Kandilli Kız Liaeai 
5 Şifli Terakki Kız Llaesi 
6 Kız Muallim Mektebi 
7 Cümhuriyet Kız Orta 

Mektebi 
8 Çamlıca Kız orta mektebi 
9 Eyüp Kız orta mektebi 

1 O latan bul Kız orta mektebi 
11 K11dıköyKız orta mektebi 
12 Nişanta,ı Kız orta mek

tebi 
13 ÜaküdarKız orta mektebi 
14 Üaküdar Kız San'at mek 

tebi 
15 Selçuk Kız San'at mek

tebi 

Erkeklrr 
1 - Darüoefaka Lisesi 

2 - Feyziiti Erkek Liaeai 
3 F eyziye Liaesi 
4 Galataaaray Li-i 
5 Hayriye Liaeai 
6 latiklil Liaeai 
7 latanbul Erkek Lioeai 
8 Kabataı Lioeai 
9 Kadıköy Liaeai 

1 O P ertevniyal Liaeai 
il - ŞitJi Terakki tn-i 
12 - Erkek Muallim Mektebi 
13 - lstanbul San'at Mektebi 
14 Davutpata Orta mektebi 
15 - Eyüp Erkek Orta mektebi 
16 - Gazi Oaman P,. mektebi 
1 7 Gelenbevi Orta Mektebi 
18 Oaküdar Erkek Orta M. 
19 Şeımülmeki.tip Orta M. 
20 Vefa Orta Mektebi 

Her mektep talebesi huauıi 
formalarını ıiymiılerdi; muhtelif 
re,,klerdeki formalar araaında be 
yazlar ekaeriyeti teşkil ediyordu. 
Her mektep tahsis edilen mevkü 
işgal için sahadan seçerken tanı· 
dıklan ve mektep menaubini tara . 
fından alkıflanıyordu. Nihayet aa 
at 10 olmut 1500 kız, ve 2000 er
kek talebe intizam ile yerlerini al 
mı,lardı. Galatasaray, lstan
bul erkek ve Kabat&§ liaderi 
izcilerj, intizamı temin için saha· 
nın etraf1n kuşabnı,tardı. Müfet
tifi umumi Selim Sırrı Bey terti
batın heyeti umumiyeaine nezaret 
ediyordu. 

Merasim başladı 
Saat 10,30 da borozan tarafın 

dan verilen itaret, tenliklere bat 
!anmak üzere olduğunu bildirdi. 
Mektepler araaında bir kayn&t
ma, ha11l oldu, ona kadar çimen
ler üzerinde iatirahat etmekte o
lan talebe verilecek mme intiza• 
ren ayaia kalkblar. Erkek Mual 
lim mekt.bi müdürii Nizamettin 
Bey ortada hazırlanan lriiraiiye 
çıktı. Mütealoben Erkek Mual
lim Mektebi bcileri tarafından ça 
iman sancak havaaını müteakrp 
direğe bayreımuz çekildi. Her
kes ayağa kalktı, tiddetli bir al
ı.,, tufanı aahayı çınlattı. Bundan 
aonra Kolordu miizikaımm çaldı
ğı latiklal mart• gene ayakta din 
lendi ve alkıtlandı. 

Mektepli kızlar sahada 
latiklil martından aonra saha 

yi bir aükıit kapladı, nazarlar 
hep bir noktaya mütaveccih oldu
ğu halde herkea verilecek kuman 
daya intizar ediyordu. Nizamet
tin B. düdüiü ile bu aülditu ibl&I 
etti ve fU kumandayı verdi: 

- Kızlar, jimnastik için dı§an 
ya celi .• 

Kumandaya intizar etmekte o
lan sevimli ıenç kız orduau hare
kete geldi. Bir kaynaşma oldu, 
bir an evvel aakit ve hareketaiz 
duran bu kitle ıiyah, mavi, beyaz, 
ıri kelebekler halinde dağddı ve 
bir kaç saniye bir çalkantıdan 
sonra sahaya muntazam bir halde 
dizildi. Bu ande inaan kitlesi, elek 
trikle itleyen otomatik bir maki
ne gibi idi. 1500 genç kız bir da
kiknda verilecek kumandaya ha
zır bir halde yerlerini işgal etmiş 
lerdi. Bundan 110nra bütün nazar 
lar biribirine teveccüh etti.. Gö-

iüaler iftihar ile kabararak Kaba 
ta§ liaeai tarbiyei bedeniye mual
limi Hamdi Bey bir iki, bir iki, ne 
karatile ıenç ~tara intizam işa
reti verdi. Müteakıben Nizamettin 
Bey hizuruna teveccüh ederek 
yÜkaek oeale: 

- Buıün Cümhuriyetimizin be 
tinci jimnaatik şenliklerini tes'it 
ediyoruz. dedi ve yerini Kız mek 
teplerine kumanda edecek olan 
Kız muallim mektebi terbiyei be
deniye muallimi Meaadet H. a ter 
ketti. Meaadet H. çevik bir iki ba 
cak darbeaile kürsüye çıkarak ev 
vda diidüjiinil çaldı ve sonra tiz 
ve ince aeıile ıu kumandayı ver· 
di: 

- Hazır ol eller kalçaya! .. 
Bundan aonra genç kzlar Me

sadet Hanmnn idaresi altında muh
telif beden hareketleri yapblar. 
Bu hareketler bazı iatianalar ve 
teferrüattan aarfmazar iyi dene
bilecek bir halde idi. Bununla be 
raber genç kızlarımızın beden ha 
reketleri, sahaya ıelitleri gibi ku 
surauz olmadı. Bazı sıralarda inti 
zamı bozanlara tesadüf edilmiı 
ioe de, yapılan hareketler her 
Türkün ainesini iftiharla kabarta 
cak bir derecede iyi idi. Genç kız 
lann beden hareketleri bir çeyrek 
aürdü. Harekitm hitamında Ni
zamettin Beyin verdiği bir ku
manda ile aiyah, beyaz , mavi ke 
lebekler bir uçu,ıa yuvalanna av 
det ettiler. 

Erkekler sahada 
Sıra erkek mekteplerine gel

mitti. Nizam ettin Beyin: 
- Erkekler, sahaya ıel! .. 
Kumandası üzerine bir çeyrek 

evvelki kaynatma ve çalkanb te
kerrür etti. Fakat bu kaynaşma 
renl<li kelebeklerin kanat çırpma 
oı kadar seasiz ve sakin değildi .. 
O kahraman bir ordunun akmı gi 
bi ortahğı toza du- kattı, 
2000 genç, kızlar kadar değilae 
bile ona yakın bir sür'atle munta 
zam bir şekilde dizilerek otoma 
tik bir makine halini aldılar. Er
kek Muallim mektebi talebesin
den Huip Bey İntizam İf8reti ver
di. Erkek mektepler talebesine 
N izamettin Bey kumanda ediyor
du. Yapılan terbiyei bedeniye ha
reketleri bazı farklarla kızların 
hemen de ayni idi. Yalnız el ve 
kol hareketlerinde başka bir can
lılık vardı. Göğüs ve derin nefes 
alma hareketlerinde 2000 genç 
ve dinç ciğerin nefea alıt veriıi sa 
hayı iatili. ediyordu. Harekatın 
hitamında ıençler anı vahitte ve 
muntazam bir halde yerlerine 
döndüler ve tenlik te hitam buldu. 

Her aene yapılan tenliklerde 
mekteplerin önünde onlan halka 
tanıtan bir bayrak bulundurul· 
maktaydı. Bu suretle §eDliklere İf 
tirak eden talebelerin menaup ol· 
duğu mektep tefrik edilebilmek
te ve muhtelif mektepler ara11n
da İntizam ve mükemmeliyet iti
barile bir mükayeıe yapılabilmek 
leydi. Fakat bu sene "filin mek
tep iyi yaptı, fil.in mektep yapa· 
madı" tarzındaki mükayeaelere 
ve hazan da bitarafane olmayan 
tenkitlere meydan bırakmamak i
çin mektepler önünde bayrak bu
lundurulmaaı menedilmiştir. 

Geçit re.~mi de yapılmalı 
idi 

Beden hareketleri bittikten 
aonra bütün halk bir intizar vazi
yeti aldı. Harekat bibnif, fakat 
arada bir boşluk kalmıftı. Bütün 
nazarlar tereddüt içinde bir ııey 
arıyor, herke• candan alkııladığı 
gençlerin bir de muntazam kıt'a 
halinde geçitini aeyretmek isti
yordu. Fakat bütün intizarlar bo
~a çıktı, programa geçit resmi id
hal edilmemi§ti. Saat l 1,30 da 
mektepler milli martlar terennüm 
ederek vapur iıkeleainin yolunu 
tuttular. Stadyumu dolduran halk 
110kafa dölı:ülmüt, Kadıköy aene
nin en ıen ve canlı bir sününü 
ya .. mıştır. 

Ferit Bey 
Hareket etti 

(Başı birinci sahifede) dokuyor ve kaJ'!ıaındaki oyuncu- ı hem oyuncuları, hem de oeyircile 
ları muattal bir vaziyete sokuyor. ri çok fazla aaabilettiriyor ve ma 

olmasının bir kabahati olmadıiı Bu arada Galatasaray bir akın çı spor çerçeveainden harice çıka 
ve tamamile merkezi bir yerde bu daha yaptı ve Kemal Faruki ıol rıyor. 
lunan Takainı atadyumunda dahi olabilecek biı· fırsatı daha kaçır-
fazla bir hi.oılat yapmanın imki- dı. Müteakıben Zekinin çok CÜ- Sipahi ocağı konkur 
nı bulunmadığı meydana çıkar. zel bir kafa vuruıu kaleye ıirer- "ki • 
Gelelim maça:: ken Mithatın omuzuna çarptı ve ipı erı 

Saat dördü çeyrek geçe tri- harice gitti. Yalnız hakem Mister Sipahi Ocaiı konkur ipilderinin 
bünler dolmağa batladı. Herkes Allen Galatasarayı çok tutuyor 
maçın neticeıi için tahminlerde ve tarafkirliğini tam minaaile ih· ikinciıi program mucibince dün tam 
bulunuyor ve sabıraızlıkla oyunu sas ediyordu. Bu aralık Fenerin saat 2 de baflamıt ve büyük bir halk 
bekliyor. Yer yer şu muhavereler lehine bir korner oldu. Galatasa- kütlesi tarafından alaka ile takip 
duyuluyor: ray yan hakemi Müfit Bey bunu edilmiıtir. 

- Yahu, Mehmet Reşat oyna· avut olarak gösterdi. Ali.eddin iti Seyirciler arasında Maarif vekili 
mıyormus 1.. raz etti ve aralarında ufak bir Esat Beyefendi ve ikinci ordu mü-

- Yok canım öyle ıey olur hadise cereyan etti. Ancak Ali.- fettifi Fahreıtin Pata Hazretleri ve 
mu?.. eddin gene centilmenlik göstere· refikaları Hanımefendi ile birinci 

- Kardetim herkes öyle söylü rek çekildi ve af diledi, hi.dioe de or~u. müfe.ttiti A''. Sait i'ata ~azret 
yor, dün sakatlanmış.. kapandı. Gene bir hücum esnasın lermm ref:~aları Harum~fendı, Halk 

- Yapma yahu, amma şana be! da Niyazi muhakkak bir ıolü ıü Fırkası reısı Cevdet Kerım Bey ve 
- Haydi canım palavradır... tünün hafif gitmesinden dolayı atçılığa muhabbetli daha birçok ma 

inanma... kaçırdı. Yaşar ve Fikret harikula . ruf zevat var idi. Müsabakalarda 
- Bilmem Öyle duydum.. de oynamaia devam ediyorlar. , biç bir kaza olmadı. Geçen haftaya 

Sonra ber iki takım taraftar- • . . . nazaran mani izleri ayni idi fakat 
lan ırup halinde mukabil tala- . Nıyazı bu •ırada ı~ne.;Zekiden maniaların şekil ve cesametlerinde 
mm tribününe gidiyor ve oradaki ~ır pas aldı ve oıkı bır. f'!tle çek- epi değişiklikler vardı. 
arkadaşlarını kızdırmak için plan tı. An':"~. yukarı.dan l!ttı. Fakat Bizce hususi memnuniyeti mucip 
lar hazırlıyorlar. Bir oyuncu ıeç- ~u nevı ı~tl?r. d~~:' ~aıdeden h~- cihet aeyro en müsait bir yerde mat 
ae bütün gözler onda aanki ortada lı olm~dıgı ıçın ıyı ıdı. Fener '!'~- buat için eb'afı iyice tahdit edilmiş 
bir ili.h dolaııyormuı gibi... temarU1ıyen kıkıı_tı_~Y0!j• fSa~ :~:!'" bir yerin tahaiıi idi. 

Maç saati yaklatıyor. Her kafa ve 1 er ta un ılı an e ev a .a. e Bu hafta sivil ve hanım müsabaka 
d b . k "t d b · oynuyorlar. Bu aırada Zekı ıle 1 d d' b k dard an ır •es çı •"nr, o e en en: T f'k t T fik d'" tü" cı arın a e ı otuz eş a ı. 

R t • . ? ev ı çarpıt '· ev Uf ve B 1 biti k dil . . - eşa oynamıyor mu ımış. .. k 
1 

. . d•.. . . h d k un ar ve za er en erırun ve 
Y . t b k · o u ınetn ııı ıçın aa a an çı a- 1 kab"I" ti · ·· ht emm e a ayım.. ld y . z "f . d" b" d at arının ı ıye erme gore mu e-

n ı. enne an ıır ı ve ır a lif t ti 1 1 1 M'" bakala 
- Vallahi, billahi... kika aonra birinci haftaym O - O j er P ere ayn mıı ı. uıa 

E h ı b" . nn neticeleri ıunlardır: - yva •··· oerabere ıtti 
Bir aes bütün bu muhaverelerin · 1 Hannnlann A tertibinde Fazilet 

devamı araamda yükoeliyor. İkinci lıaftayııı Hanım birinciliği. 
Sivil erkeklerin A tertibinde Sali 

- Haniya eğlencelik, f11bk ikinci haftaym 6 yı bet geçe hattin Sami Sabit Bey birinciliği, 
var, fıstık kebap... ba,ladı. Ancak Lütfi pantalon Turgut Celal Bey ikinciliği . 

Stadyum bu maçlarda bpkı Av değiştirmek için biraz geciktiği i- Hicri Bey üçüncülüğü, 
rupa tehirlerindeki koşularda ol- çin yerine Yusuf girdi. Niyazi de Hanımların B tertibinde Melahat 
dutu gibi, bir moda meıheri ha- sol iç oynamağa baıladı. Biraz Ihsan Şükrü Hanım birinciliği, 
tine giriyor. Bütün hanımlar en aonra Lütfi geldi. Fakat Galataaa Hanımların B tertibinde Nedret 
ıon moda tuvaletlerini ıiyerek bir raylılar girmesine itiraz ettiler. Hanım ikinciliği, 
aıağı, bir yukarı dol&§ıyorlar ve Bunun üzerine Zeki gene centil- · 'b" d M 

h• ed" 1 O · . .. .. 1 Sivil erkeklerın B tertı m e u 
elbiaelerini teı ır ıyor ar. lun menlik !'oatererek ol'.""u '>! "."': allim Muhsin Bey birinciliği, 
piyat ıazetesi reklam olaun diye oynamaga karar verdı v~ L~tfı~ı Sivil eı·keklerin B tertibinde Ned 
bir anket açmı§... Stadyumun oynatmadı. Bu, Fenerlılerın bır 1 ret Ha 

1 
·k• "lig"i 

h S l"h' l" d t be 1· . b d - . . k n m ı ıncı • mef ur a ı ı e ın e oz pem parça mora mı oz ugu !çın aı. ıt Sivil erkeklerin .9 tertibinde llha 
reklim ki.ğıtlarile dolafıyor ve tılar. Fakat her yere yetııen Fık- · B .. .. ..1,:.1. .. 

b 1 h ık d • 1 R ı.1· • ff k · mı ey uçuncu V"6u, 
un arı a a agı ıyor. e am ret gene topu açmaga muva a. 1 Zabitlerin C tertibinde Muhafız 

ki.ğıtlannda uzun bir mukadde- oldu Bunun üzerine sarı· lacı- ·· · bö·ı····· d M··ı· E ·· 
me en sonra ta un arm naaı çı- verth~er çok buyuk enerıı ıle '.': Bey birinciliği, · d k 1 1 ı 

·. .. .. .. . ~ suvarı US?Un en u azrm yup 

kacağını, kimin calip geleceğini namaga batladılar. Yalnız Zekıyı Zabitlerin A tertibinde Muhafız 
tahmin için yerler açık bıra"11- , fazla tuttukları için sol taraf faz- süvari bölüğünden mülazım Eyüp 
mıı .• Bu bulut gayet iyi bir il<'Y·· la gol kaçırıyor. Bu arada Alaed Bey birinciliği, 
Bilbuaa kağıtların renıi çok iyi din de bir ıol kaçırdı .. Bunu he- Zabitlerin B. tertibınde: 
intihap edilmişti. Çünkü bu kağıt men takip eden dakikada Ziya- Binicilik mektebinden birinci mü 
lar her iki takımın dn taraftarla-

nın uzun bir degajmanından isti lazım Cevat Bey ikinciliği, nrun maçtan evvel etrafını toz 
fade eden Ali.eddin o kendine Binicilik mektebinden birinci mü pembe görmelerini temin ediyor-

du. Vakit yaklattıkça seyirciler has ıütile bpkı Sli.vya kalesine lazım ~al~attin B~y.ikinciliğ~ ... 
• ı ·· d b' d Zabitlorın B terı.bınde Bınıcılık araaında aabıraızfık artmağa baş- athgı go u an ıran ır tarz a oyu ek b" d b" . . .. 

1
• S • 

1 d Ba 1 · d"d h .. .. . . m te ın en ınncı mu azım aım 
a ı. zı an §im ı en eyecan· nun ilk ve ron !olunu 25 ıncı da: Bey birinciliği. 
lanmıt. aararmıt ağız açamıyor- kikada kaydettı. Bu ande sankı Zabitlerin B tertibinde Binicilik 
lor. Tam bu sırada nasılsa Fener 

yer yerinden oynadı. Bütün aağ mektebinden birinci müli.znn Cevat !ilerin araaına aıluşmıf kalmıt o-
lan Befiktaıın me9hur Şünuaiai tribün: Bey ikinciliği. 
arkad&§ına dönerek damdaki be- Gol ı Zabitlerin B tertibinde Binicilik 

ismet Pş. '' Çocukluğu Jıimage,. 
enstitüsünü ziyaret etti 

ROMA, 27 (A.A.) - lımet Pata Hazretlerile Tevfik Rü9tü 
Beyfendi bugün "Principe Piemonte" analık ve çocukluğun hl· 
mayeai enstitüsünü ziyaret etmitler ve müessese tarafından içti
mai yardım hareketinde meydana getirilen yüksek eserden dolayı 
beyanı takdirat eylemişlerdir. İsmet Pata Hazretleri bu aabalı 
refakatlerinde Batvekilet müstetan ve M. Grandi bulunduğu 
halde Pontine bataklıklarına gitmi9ler ve kurutma ve ıılah it· 
lerile çok yakından ali.kadar olmutlardır. 

Ağrı' dan gelen geni maznunlar 
ADANA, 27 (A.A.) - Ağrı dağı şakilerinden firar halin

de bulunan 37 maznun yakalanarak şehrimize getirilmittir. 
Maznunların evrakı ağır ceza mahkemesine tevdi olunmuştur. 
Haziranın başında muhakemelerine batlanacaktır. 

Ankarada dünkü at koşuları 
ANKARA, 27 (A.A.) - Ankara ilkbahar at koşularının 

üçüncüsü bugün yapılmıştır. 
Birinci koşuya üç tay girdi, Zeynel Efendinin Nasibi birinci 

geldi. 
Kzılırmak kotusuna halis kan iki İngiliz hayvanı girdi. Bu 

koşuyu Ahmet ve Ferit Beylerin Firiği kazandı. 
Sülek koıusu handikaptı. Bu yarışa 9 yerli ve bir arap atı 

i!tirak etti. Halim Beyin Rüçhanı birinci, Zeki Beyin Gümütü 
ikinci, ve Tevfik Beyin Sadası üçüncü geldi. 

Polatlı kotuauna memleketimizde yetişen üç yaşında üç 
halis kan İngiliz atı girdi ve Akif Beyin Lalası birinci geldi. 

Gayret koşusuna 8 hayvan ittirak etti. Ahmet Efendinin 
birinci, Hasan Beyin Ceylanı ikinci, Akif Sevin Sakini üçüncü 
geldi. 

Yeni Yunan kabinesinin 
şekli tespit edildi 

son 

ATINA, 27 (A.A.) - Yeni hükümet şu suretle teşekkül et. 
miştir: Başvekil ve Hariciye ve Milli Müdafaa nazırı, M. Papa. 
nastaasiou (Milli Müdafaa, Harbiye, bahriye ve hava kııımları
nı ihtiva etmektedir.) Dahiliye Nazırı, M. Bakupulos, Maliye 
Nazın, Darülfünun profesörlerinden M. Varvareıos, Adliye na
zırı ve lktıaat Nazırı vekili M. Triyandafilopulos, Maarif Nazırı 
M. Koronis, Ziraat Nazırı ve Basiret Nazır vekili M. Bakalbasia, 
Sıhhiye Nazırı M. Saratsis. 

Müsteşarlar: 
Başvekalet müsteşarı, Heraklides, Milli Müdafaa müsteşarı 

Jeneral Skandalis; lktısat Müste,an M. Kiryosia, Maliye Müs
teşan M. Sideris, Ziraat Müsteıarı M. Kallihunakis. 

Hükümet Reisicümhura yemin etmiştir. Pazartesi günü Mec 
liste isbatı vücut edecektir. 

davacıları ıöıterdi ve kendiaine - .... çın çınlayor... mektebinden birinci müliızım Sali.-
h .. 'l.veıı'le·. ,,.. _: hattin Bey üçünciih.iiü kazanmı,lar J 

u aolU rine .._..jata•aray d 0 
- Şüvarilere bakın, hücum e- bocalamağa betladı ve bir az aon ır Sipahi Ocağında hiç müsabaka apo 

diyolar. ra da ortadan silindi. Rebii bir kazanmamışlar (A) , müsabaka ka· se t• 
Terki teslihat 
konferansında 

Dedi. Bu cümle bütün ıerilmiı ıey yapabilmek için soCel açdığa gheç zanmıtlar B tertibinde idiler, zabi- ıyase 1 CENEVRE, 27. A. A. - Terki 
ainirleri ıevtetti ve her kea ırül- ti ise de, Yaşarın ve va ın a· tan (C) tertibi hariçten gelen zabit Teılihat konferan11n1n ordu mev· 
dü. rikulade oyunu aayeainde orada tan için idi. • cutları encümeni, Almanya ve 1 tal· 

muattal kalmaö-a mahkum oldu. h · h ı ff • A • tt 0 Müıabakalann epsı eyecan ı arıcı sıyase e yanın mümanaatına rağmen 18 ya-Galatasaray - Fener maçı halk 
ta o kadar büyük bir heyecan u
yandırmııtı ki bazı Galatasaraylı 
lar boyunlarında ıarı - kırmızı bo 
yun bağını unutarak Fener tribü .. 
nüne geliyorlardı. Bunlardan bir 
taneai de böyle bir gaflete dü,ün 
ce, kendisini tanıyanlar: "Bravo, 
bravo!,. diye bağırdılar ve arka
sından bir alkıttır koptu. Zavallı 
afalladı ve kaçtı. 

Maç başlayor 

Fenerliler artık kendi kendilerine idi. Fakat zabitlerin B tertibine •ına selmiş olan ve askeri bir talim 
oynuyorlar ve mütemadiyen Gala mahsus müsabakada maniaların büyük bir ~e terbiye almakta bulunan her in 
tasar ay kaleaine iniyorlar· Ancak cesametleri, ıüvarilerin hünerli biniş dd I b ki • ıanm memleketinin askeri mevcut .. 
şanasızhk dolayıaile gol atamıyor- teri, atların manialara saldırışla tebe Ü e enıyor lart meyanında hesap edileceğine 
lor. Galatasaray, müdafaaoı al- rı heyecanı böabütün arttınnı, ve • : karar vermiştir. 
lak bullak bir vaziyette ve mai- müsabakanın icraaından gonra se TOKYO. 27. A. A.- Reımı ~: 1 CENEVRE, 27. A. A. _ Bahriye 
lubiyeti kabul etmiş gibi oynu- ~ircile_r neş'e ve heyecanlarile da· ı hafilde.n t'."'~H~h. ede'! baberl~re g~ 

1 
Encümeni, bahri teılihabn keyfiyet 

yor. Fenerin akmlan tevali edip gılmaga başlamışlardır. re yenı mıllı hukumet.in, eı~ı ka~-
1 

ve llnıf itibariyle tahdidine müteal
dururken, hakemin düdüiü oyu- Gelecek hafta müsabakalan, nenin harici ıiyuetine muadıl ~ır : lik bir rapor projesi kabul ebnittir. 
nun bittiğini ilan etti. Neticede geçen hafta ve bu hafta derece siyaset kabul ebnesi muhtemeldır. 1 Raporda aliıkadar memleketlerin 
Fener rakibini O· 1 mağlüp ebniş alanlara ma~ı~s kudret m~aaba- j ~eni hük~metin m~İ ıi.y~ıeti~e g~ 1 muhtelif tezleri ahtırlatılmaktadır. 
oldu. kalarıdır. Manıaların adedı daha lince bu sıyaaet, eıki hükumetın ••-

Nihayet stadyumun kapıaı açıl 
dı ve önde Fenerliler, arkada Ga- Nasıl oynadıklarına gelince; 
latasaraylılar aahaya çıktılar. Ha Galatasaray taknnı bütün ~arar
kem öteki maçı idare eden Miater , engizliğine rağme~, f-~~la. b~r feY 
Allendi. Galatasaray takımı töy- r yapamadı. Zannedıldıgı ııbı, ~':v 

Nasıl oynadılar? az fakat c.esametleri fa~la olacak yaaetin.den biraz f~rldı ol_a~br. . Almanya-Amerika 
tır. Bu mı.isabakaya gıreceklere Bu ııyasetlere a1t reamı ızahat dı-

le çıkmıtll: fik bir tahtaperde olamadı, bıla-
Avni , kia a~~k ~er bı,!"~kt!. ~lata~a-

birinci, ikinci, üçüncü taayyün e- yetin 1 Haziranda açılacak olan fev : tediye itilafı 
dinceye kadar manialar icap eder kalade içtimaında verilecek ve bu i 
ae müteaddit defalar yükoeltil- içtima bütçe ile diğer mali tedbirle- ! LONDRA, 27. A. A. - Vaıhing 
mek suretile müaabaka yaptınla- rin müzakere ve kabulüne tahsis o- ' tondan bildirildiğine söre Almanya 
caktır. Bu müıabakanıa 110nunda lunacakhr. : büyük elçiai yüzde 4 faizle 10 tak-
kazananlara muhtelif hediyeler ıitte ödenecek 6 milyon dolarlık bir 

Vahi Tevfik I ym dunku ~gl~db~yellnBm Y':lt&ne 
S hi N'hat M"th 1 aebebi W aiatemı ır. u •aa em 

C ş ';fk K F 
1 

ki, L M :..,.at R memleketimizde ikinci defa ola-
. e ı ' • aru b .. K e 1 eşt f~ rak ııkı bir takım karfl8Inda iflu 

F t lumı ·· u,le · ed~a e ediyor Bir kere Macar B milli ta 
ener a fOY 11: • • d F rbh 

Hiiaamettin kımmda, bır ke~ e ··ı.mene a ~': 
Z . y karşaaında bu lflD ao eyeceıı 

ve bazı müeueaeler tarafından Alman tediyatını derpi, eyleyen iti. 
hediye edilen kupalar tevzi edile M. Mac Donald ile liıfı imza etmittir. 
cektir . Bu 6 milyon dolar RMmanie hav-

M. Stimson zaaındaki Amerika itıral orduaunua Atletizm 
Müsabakaları 

muraflan olarak Hoover ..-ator• 
yomu ile talik edilmit olan takaitiıa 
mukabilidir. ıya aşar B'" ük futbol d" 

F"--ı M ff C t anlatılmıt oldu. uy a 
...., uza er eva h" · ·· Fred p ,.___ C-.p Rober KoUeı· her ııene kendi ta-

Hidi, Lütfi, Zeki, Ala, Niyazi 
1

111 antrebnobr -ı-eb";~yetm• uz·· en· 
arı aca a u maı u ı !ebesi araaında bir atletizm miiaaba-

()yua beti be, seçe başladı. ne hata W aiatemi üzerinde ısrar ka11 tertip eder ki, bu Fildey -.ıiy 
Galataaaray ilk akını yapıyor. eyliyor mu, bilmiyoruz. le maruftur. Bu müHlıekalar eana-

(Başı birinci sahifede) Fakat Fener haf hattı bu akını Fenere gelince: ımda ekseriyet çok ıüzel neticeler 
durdunıyor ve mukabil hücum.. Fenerbahçe hakikaten çok bü elde edildiği ve hazan Türkiye re-

NEVYORK., 27. A. A.- NeY
y ork Times ıazeteai, dün ıece M. 
Mac Donald ile M. Stimson araam
da cereyan eden telsiz telefon müka 
lemeainin hükıimetler u-aıındaki 
borç'8ra müteallik olmadriını iatih
barakna atfen yazıyor. 
Şu halde mükaleme mevzuu 1ıill 

meçhul bulunmaktadır, 

Patras'ta arbede 
ATINA, n. A. A.- Pab'u't. 

,revcilerle zabıta araamcla arbedelm' 
olmuı, bir takan kimaeler hafifçe 
berelenmittir. bütün diplomaıi mahafilinde Bu ilk dakikalarda oyun müteva yük ve tehlikeli bir tecrübe yap- korlarının bile - bittabi ıayrİ ret· 

teeaıür uyandırmı9tır. Ferit zin bir çehre arzediyor. Fenerli- mıt oldu. Ancak, yaznrıızm b&fln mi surette - kırıldığı vakidir. Bu 
bey vazifeeine baıladığı gün. ler ve Galataaaraylılar açıklan da da söylediiinllz ıibi, bu tecrü seneki fildey müaa.bakalan da bü
d be • do" .. l .1.. •.. ile oynuyorlar, Galatasaraylılar be aahada oyun kazanmak aureti yÜk bir kalabalık hllZ1lrunda yapd-

en rı ıru soz İl ugu ve Pağnemin tatbik etmek iatediii mıt ve çok güzel neticeler elde e-
dürüstlüg" ü ile, ııerek İngiliz le yerinde olduğunu isbat etmit clil-i•tı'r. 
h k 

. W ıiatemile oynuyorlardı. Halbu- oldu. Fenerbahçe takımı 15 sün- --. 
Ü Ümetinı, ııerek diplomasi ki Fenerbahçeliler ise kendileri- lük aıkı bir antrenmandan sonra 100 metre: 

mahafili nezdinde, ıimdiye ka. ne haa tarzda açıklarla oynuyor enerı"i ve nefes itibarile tam ol- 1 İllci Neyçel 
dar hiç bir 9ark diplomatına ve aaıl i§i muavin hatlarile ıörü- mut bir nziyete ıebniftir. San _ 2 inci Avni Ferit 
naıip olmayan bir itimat ka- yorlardı. lacivertliler oyuna naaıl betlamıt 3 üneü Kırzade 
zanmağa muvaffak olmuştur. Bu arada Fenerin aleyhine bir lana, öylece bitirmiılerdir. Bu da 200 metre: 
Aynı· zamanda Ferit Beyin ma frikik oldu ve kurtuldu. Fener bir oyun üzerindeki hakimiyetlerini 1 inci Neyçef 

parça aıkıııyor.. Kemal Faruki söatermeai itibarile çok mühim. 2 inci Ayuahart 
li ve içtimai meseleler hakkın. müsait bir vaziyette aceleai yÜ- dir. Neticede Zelı:i bunda da mu• 3 üncü Ferit 
da derin bir vukufu vardı. Lon zünden topu avuta atb. Mukabil vaffak oldu .... yakın bir iatilı:. 400 metre: 
drada bulundu.lnı ıeneler zar- hücumda Zeki ıiizel bir sıynh§la balde Milli talwrum.ıza bir aantra l inci Karaçanpuloa 13 2/S 

•- f k d d O 2 inci Ayzmhart fında, bütün mütkülita rağmen Galataaaray kaleaini tehdit eder hafla 1,ir aol ha azan ır ı. ç 
3 

uncu·· .. Mebmet z-•.L 
tnııı·ltere ile Türkiye arasında. bir Yazİyet aldı. Fakat Va.hi ye· maç sonra bu iki oyuncu Milli ta- ..,.. 

re yatarak topu awta götürdü. krmnnnun en kuvvetli iki elema- 800 metre: 
ki ticari münaıebatm inkitafı. Sabık lıtanbulaporlu Tevfik fena nı olacakbr. Fenerlileri bu calibi 1 inci Corciyadia 
na yardımı olmu9tur. oynuyordu. Fenerbahçeye bir firi yellerinden dolayı tebrik ederiz. 2 İnci Panopaloı. 

Müfide Ferit Hf. nin de kik daha oldu, Kemal çekti. Fa- Hakem nasıldı'/ 3 üncü Feridun 
Londradan ayrılmau tanıdık. kat Hüsameddin yerinde bir mü- ııo1 =..:-1" 
ları ve dostlarında teeaıür u- dahale ile topu tuttu. Galatasa- Dün maçı sözde idare eden 

2 
IDCl. • Ali o •• ,·. 

ray methur ve mahut W aiatemi Mister Ailen çok fazla taraftardı. """9 • 
yandırmıttu. Pariılilere hae iktizaamca açıkları vuıtasile oy- Oyunu oertle,tiren Ye oyunculara 3 üncü Ki.zan Sedat 
bir zerafet, diplomatik bir dira nuyor, fakat bir ıey yapamıyor. bu asabiyeti veren ha.kemin idare Yüksek atlama : 

11 3/10 

23 3fS 

2 11 3/S 

18 

a üncü Ali Sennet 
Uzun atlama: 

1 inci Gergenof 
inci Sıtkı 

3 üncü Matyoı 
Üç adun: 

1 inci Pulyo 
2 inci Sariı 
3 üncü Avni Ferit 

Diak: 
1 inci Sabel 
2 inci Percanyan 
3 üncü Boduryan 

Cirit: 

&.11 

13.31 

29.97 

1 inci Mahmut Nedim 43.34 
2 inci Boduryan 
3 üncü Ruhi Tanel 

Smlda irtifa: 
1 inci 5abef 2.90 
2 inci Kaıparyan 
3 üncü Matyanoa 

1500 metre: 
1 inci Karançopuloa 1 21 3/S 
2 inci Corciyadia 
3 iinci1 Feri dun 

yet ve aıkerce vatanperverlik Fenerin muavin ve müdafaa hat· aizliğinden ba,ı.a bir feY defileli. 1 inci Fulyoa 
gibi üç vaefı tahaında birletti- tı fevkalade ~ynuyor, hiç bir to- Eğer hakem böyle hareket etme 

3
2 :~ ~~mof Şilt dömi final 

ren Müfide Ferit Hf. ye de ha- pu geçırmiyor, bilhaaaa Ziya, Re oeydi, bu maç çok daha entereaan 

1.11 

.,.., Fikret, ve Muzaffer harika. ve zevkli olurdu. Hakemlikte ara• Gülle: Süleymaniy eile fotıınbuhpor -

ve latanbulıpor 3 - O galip gelmit
tir . 

Güreş seçmeleri 
Güreı milli takmı1 ıeçme mü. 
sabakaları dün Beyoğlu 
Halk Fırkası idman salonunda 
yapılmı,tır. Neticeler tunlar
dır: 

En hafifte; Hikmet (Anado 
lu) birinci, 

61 kiloda; Yaşar 
Kumkapı) l:tirinci, 

(Vefa -

66 kiloda; Vefik (Vefa -
Kumkapı) birinci, 

72 kiloda; Saim (Vefa • 
Kumkapı) birinci, 

78 kiloda; Nuri (Üsküdar) 
rakipsiz birinci, 

87 kiloda; Mustafa ve Faik 
süre,tiler. Hakem bu güreı 
hakkında karar veremedi. 

En ağırda; Çobaa Mehmet 
(Haliç) rakipı~ birinci selmi• yırlı ıeyahatler temenni ede. Jar yarabyor n her topu tutuyor nacak ilk .,...f t•m•- bitaraf. 1 inci Petkof 11.87 11ndakl ıilt diimi finali dila KMl-

r11 ~_JJl~a~rL.JF~ik~re~ttJ>b~ü~tu~·n~aa~fl~a~r~d~a~ın~eokl:·kJJl!ıktbırL.~Bll!ıit~a~r~af~o~lm~a~~nJb~i~rJh~ak~mı..J..~z..ıiru:i..l:..l!Ail"l'l!!l..~~~~~...l..ı..iiv...E...;...ı...ı.. .... ota.duula'-"&Dııhou....IJlerdiı~~~~~~~~~~~~~ 
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• 
emurın o ratifi • 

ı .. 
Ekonomi Belediyede Doktorların 

Dünkü içtimaı 
lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Afyoncular Vekalete 
rapor gönderdiler 

Memurin 
Kooperatifi 

Nizamname bugün 
encümene veriliyor 

-·-
Hasta ikinci bir 

doktora 
giderse ne olacak? 

Çiçekler, kuşlar ve tavuklar 
arasında bir saat .• 

• 
ı: 

Vekalet, teşkil edilecek koo. 
peratif için bir 

hazırla yor • 
nızamname 

Belediye lktııat müdürlüğü bele 
diye memurları için kooperatif n[
zamnamooi hazırlıyordu . Bugün ni
zamname daimi encümene tevdi edl 
lecektir. Kooperatife ,imdilik şehir 
meclisi azaJarile belediye memurlan 
aza edileceklerdir. Kooperatifin his
ıe senetlerinin bedeli bir liradır. Ni
zamnameye göre , kooperatife aza 
olabilecek memurlann beş hiue se
nedi birden almaları şarttır. Şimdi
lik kooperatifin İptidai serınayesi 
1200 liradır . Umumi heyetin karari
le bi.lah >re diğer devlet memurlan 
da kooperatife hissedar kaydedile
ceklerdir. Kooperatif evveli bir lo
kanta açacak, sonra da bir salıt ma 
ğazası teajs edecektir. 

Etıbba Muhadenet Cemiyeti 
mutat içtİınaını dün Halkevin
de yapmıştır. 

İçtimada Sıhhiye vekaleti
nin yeni heyeti idareye gön
derdiği tebriki ve muvaffakıyet 
temennisini muhtevi mektup o 
kunmuş, cemiyete girmek isti. 
yen bazı doktorların cemiyete 
aza kaydı tekarrür etmiş, bun· 
dan sonra etıbba odasından ge
len cevaba bir tezkere okun
muştur. Bu tezkerede oda bir 
tabibi müdavisi varken başka 
bir doktora müra.::aat eden 
has talar hakkında nasıl mua
mele yapılacağı sualine cevap 
vermekte ve bu takdirde eğer 

Tutu kuşunun minyatürü _ Muhabbet kuşu 
eşsiz edemiyor-Şu Japon horozuna da 

bakın!. Köpek değil, lord _ Ya mavi tavşanlar 
lktioat vekaletinin afyon müstah· 

•illeri aruında bir kooperatif teşki
li için, bir layıha hazırladığından 
lıahsetmittik. Şehrimizde bulunan 
•fyon tacirleri, kooperatif teşkilin
den sonra afyon ticaret.inin alacağı 
ıekil hakkında , iktioat vek&letine bir 
rapor göndennl,lerdir. 

Bu tacirlerin iddiasına ıöre, Tür
kiyede afyon ziraati pek dağınık
tır. Öyle kazalar vardır ki, senede 
ancak bet altı okka afyon çıkarır. 
8undan lıe.ıka senede bir okka af. 
Yon yetiştiren köylüler de vardır. 

Kilçülı: mikyasda afyon iıtihoal e
denleri, kooperatif !etkili.tına sok
ınağa imkan olmadığı söylenmekte
dir. 

1 Verilen malümata göre, iktisat ve 
kileli afyon milıtahsilleri koopera-

1 
tifinin ne suretle ku rulacaima dair 
ayrıca bir nizamname hazırlamakta
dır. 

Bulgaristanın 

halk bankaları 
Sofya muhabirimiz yazıyor: 

Hakiki birer kooperatif tetekkülü 
olan halk bankalannın senelik kong
resi dlln Sofyada açddı. Bu bankala
nn !"fkilibna 163 hallı: bankası 
l03,351 aza ile dahildir. Bankala 
rm umum ıarmayeıi 465,878,000 
levadır. Bankalarda mevcut U• 

mum mevduat 1,326,376,000 leva 
dır .. Bu mevduat umumiyetle orta 
halk ıınıfının, yani memur, eınaf, 
ve çftçinindir. Bankalarda aynca 
yÜz milyon leva da çocuk mevdu
'tı mevcuttur. Halk bankaları ge 
;.en sene köylüye arazi ve eınafa 
da Al& Ye ham mevat almak için 
Yani iıtlhaali :ııiyadeleştirmek ıa· 
Yesile 1,079,097,000 leva ikraz et 
ınişlerdlr. Hallı: bankalarınnı u
mum aktif yekunu 2,405,000,000 
levadır. " Bulıariatanda halk ban· 
kaları .. nafı ve köylüyü faizcile
rin ellerinden kurtannı, ve onları 
ikt11aden yiikaeltmek için çok bü
yük hizmetler ıorrnüttür. 

İnşaata makabil 
tütün 

kında tetkikata başlamıştır. De
miryollar idareainin , Ticaret mü· 
dürü Asnn bey bu maksatla, Edir 
neye kadar bir tetkik aeyahati 
ne çıkmıttır. 

Son raporlara göre, bu sene 
Tralr.yada mahsul vaziyeti İyidir. 
Bunların pancar iatihsal&tınrn ge 
çen seneye nazaran fazla olduğu 
bildirilmektedir. Arpa ve buğday 
mahıulü de ıeçen seneye nazaran 
az değildir. 

Trakyada zahire nakliyatı ge 
çen seneye nazaran biraz fazla 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Şark demiryolları, mahsul va
ziyetini nazarı itibara alarak va· 
gon tahmil ve tahliye itlerini ona 
göre tanzim etmektedir. 

İzmirden ihracat 
14 mayıatan 20 mayıaa kadar 

İzmir limanından muhtelif ecne
bi memleketlere ihraç edilen em 
tianın miktarı kilo olarak şöyle 
tespit edilmittir : 

33399 kilo deri, 3750 fıstıkiçi 
12594 üzüm, 424640 palamut: 
3174 afyon, 3358 yün ve iplik. 
81190 adet yumurta, 3570 kilo 
valelca, 7178 kilo balı, 83926 küı
pe, 2095 tütün, 700 mazı, 275 oa 
deyağ, 30044 meyankökü, 1832 
kireç, 6404 lı:il im, 82108 kepek, 
5169 pamuk, 1024 balmumu,3360 
defne yaprafı. 

Lemberg sergisi 
Polonyada Lemberg şehrinin 12 

İnci senevi panayın geçmi4 seneler
deki muayyen vaktından evvel küşat 
olunarak 18 den 30 hazirana kadar 
devam edecektir. 

Muğla piyasası 
~c:;LA, 27. A. A. - Bugünkü 

ıehır pıyasaaı 'udur: Buğdayın ki
lesi 90, arpa 50, Mısır 60, Burcak 
100, Yulaf 40, Sadeyağı 85 den 
95 e kadar. 

Japonya buğday 
alıyor 

Üsküdarda yeşillik 
Bu •ene Ü•küdar kaymakamlığı 

lhıaniye ve Karlık bayırına 15580 
muhtelif fidan dikmiştir. Bu ağaç
ların 1700 ü çınar, 700 ü çam, 250 
si mazı, 150 si erguvan, 50 si selvi, 
500 Ü gladieya, 3000 Ü düşbüdak, 
1 lOOü acar, 800 Ü pavli, 3200 Ü a
kasya, 250 si karaağaç 300 kavak, 
200 ü söğüt, 200 Ü tefne, 5 i manol
ya 100 ü güldür. Ayrıca Seliıniye 
kışlasının deniz sahiline de bin ka
dar çınar ağacı dikilmiştir. Bu fi. 
dan1ann muntazam ve fenni bir su
rette sulanması için de su tesiıatı 
yapılmıttır. 

Üsküdar Ziraat Memuru Behçet 
Beyin Belediye riyasetine verdiği 
bir rapora nazaran dikilen akasya, 
çınar, mazı, selvi ve erguvan ağaç
lannın tamamen tuttuğu, dişbudak
ların ancak yüzde beş nisbetinde bir 
zayiat verdiği, yalnız çınarlaı· hak
kııula şimdiden kat'i bir şey söyle
nememeıine rağmen bunlardaki za
yiabn da yüzde Beşi geçmiyeceği 
bildirilmittir. Su te~İsalın da mun
tazam biı· ıuı·ette çaltştığı ri\porda 
zikredilmiştir. 

Sarıyerden Tarabyaya kadar uza 
nan yolun her iki tarafına dikilen bü 
tün fidanlar tamamen tutmu! ve ye
şillenmiştir. 

Şoseler tamir 
edilecek 

Şehir haricinde, fakat belediyeye 
ait olan asfalt ve katranlı tosalar
dan bir kısmının bozulduğu ve bil
hassa şosa kenarlarındaki katranla
rın koptuğu görülmektedir. 

hasta evinde veya hastanede 
yatmakta ise ikinci çağrılan 
doktorun birinci doktoru haber 
dar etmek mecburiyetinde oldu 
ğu bildirilmektedir. 

Odanın cevabına nazaran 
ikinci doktor birinci doktorun 
hastayı terkettiğine kanaat ge 
tirirse hastayı himayesine al
makta serbesttir. Hastaların 
kabineye müracaatları bu kayıt 
tan azadedir. Keyfiyet bir sir· 
külerle bütün doktorlara bildiri 
lecektir. 

Bundan sonra bazı yerli 
müstahzarların fiatlarının yük
seltildiği bazılarının da üzerin
de fiatı yazılı olmadığı mevzu
ubahsolmuş, bu huıusta veka
lete müracaat edilmesi kuar al 
tına alınmıştır. 

Bundan sonra mesleğe ve 
cemiyete ait bazı meseleler gö 
rü~ülrnüş, doktor vizita ücret
lerinin sınıflara göre teıbiti İ
cir heyeti idarenin tetkikat yap 
masına ve Yalovaya bir tenez
züh tertibine kar verilmiş, 
içtiıra nihayet bulrnu,tur. -. ___ .... ""'--

Gümrük teftişatında 
mıntaka usulü 

Vilayet bahçesi iki günden 
beri adeta bir çiftlik manzara
sı aldı: Ortada kocaman bir ha 
vuz.. Havuzun içine kol kalınlı 
ğında sular dökülüyor. Demir 
kapıdan girip bir kaç adım yü. 
rüyünce, sağlı sollu kümesler .. 
Tavukların, güvercinlerin, ka
naryaların, kazların, ördekle
rin, Beç tavuklarının, tavus 
kuşlarının biribirine karışan ses 
leri kulaklara garip bir semfo
ni gibi aksediyor .. 

Burada sesi çıkmayan yegi 
ne mahluk tavşanlar .• Çiçekler 
bile hiç olmazsa, etrafa dağıt
tıkları kokularla mevcudiyetle
rini tanıtıyorlar. Sergiyi, rast 
gele dolaşırken evveli, bir ta
vus kuşu kafesinin önünde dur
dum: Erkegi haşmetli bir kral 
gibi köşesinde yan gelmif, ya
tıyordu. Dişi tavua, bu güzel 
erkeğin dizleri dibinde, kel baş
lı bir ahretlik kıza ne kadar ben 
zıyor .. 

Güvercin ve kuşların çeşitli
leri te§hir edilen Refik Hıfzı 
Beyin kö,eaindeyiz. Memleket 
te güvercin neslinin ıslahı için 
çok çalı9tığı söylenen bu zat, 
bana küçük bir kafes içinde ye. 
,il renkli mini mini iki kut 
gösterdi: 

- Bunları Afrikada yeti9tiri 
yorlar! Tutu kuşunun birer 
minyatürü gibidirler. Boylan 
hep böyle kalır. Adlan da bot
tur: Bunlara muhabbet kutu 
derler •• 

Sonra izahatına devam et
ti: 

- Muhabbet ku,u denmesi 
sebepsiz değildir. Haspalar dai 
ma çift gezer ve hep böyle ga. 
ga gagaya gelip cilveleşirler. 
Muhabbet kutu, tek batına ka
lırsa, çok geçmez ölür." 

Sofya m .. habirimiz yazıyor: MADRIT . 
8irkaç ec1Mbi intaat tirketi Sofya • ~7. A. A.- Bır karar-

Belediye asfalt ve )<"tranlı şosala
rın tamiri icin bu seneki bütçeye el
li bin lira tahsisat koymuttuı'. Bu 
para ile şehrimizdeki bütün asfalt 
caddeler ve şosalar tamir edilecek
tir. 

Gümrük •e lnhloarlar vek&leti 
gümrük itlerinin layık olduiu e
hemmiyetle teftiıi için lefti9 hakkın. 
da mıntaka usulünü kabul etmittir. 
Bunun üzerin emüfettitlerden T ev
fik Bey Trabzona, Tahsin Fazıl Bey 
Karsa; Lütfi Bey Samsuna ; Şem
settin Bey Mersine, Rüştü Bey Ce
nup hududuna mem"r eclilmitler
diı·. Bu müfettişlerden hepsi mınta
kalarına hareket etmi4lerdir. 

Eski Tutunamelerde, etinin 
haaretile göz yatı döken Tutu 
ku9larının hikayelerini hatırla
yarak: 

- Tuhaf şey .. dedim, hatta 
sade tuhaf değil, İnanılmaya. 

cak tey_. .. 

belediyeıine müracaat edip Sofya ı name, 30 Hanran'a kadar Baleases 
ıun fakir ve evsiz halkına m".dern ı ad~lann~an ~spanyaya yüz bin ton 
ve 11hht evler yapmağı teklıf et- bugday ıthalıne mezuniyet vermek
ınitlerdir. Şirketler belediyeden tedir. Diğer bir kararnamede ecnebi 
Paraya. kartı Bulı~r tiitünü alına m11~rlannı kental murabbaı başına 
tı teklıf etmltlerdır. Sofya bele· yedı altın peçeta ithalat resmi e 1 
diyesi bu teklifi ciddiyetle tetkik bi tutmaktadır. • n •· 

Her tarafta buz 
bulunacak 

lıtanbul buzbayiliği belediyeye 
müracaat etmi,, l otanbulun her ta
ralında buz satışının temini, halkın 
buz iıtihli.kine alı,tınlmaıı içln göı 
!ereceği fedakô.rlıklara mukabil ba
zı müsaadeler istemi,tir. 

- ----·---
Beşiktaş kayma
kamlık binası 

Ortaköydeki Feriye tütün depoıu 
Beşiktaf kazası Kaymakamlığına 
tahsis edilmek üzere Tütün İnhisar 
idaresinden istenilmİ9tİr. Kayma
makamlık ve bütün Beşikta' mahke 
meleri bu binaya ta!ınacaktır. 

Refik Hıfzı Bey, kafesi in
dirdi ve içindeki ku,latdan biri 
ni çıkardı. Tek kalan muhab
bet kuşunun bu eınada kopardı 
ğı feryadı bir itilmeli, dişisi
nin arkasından ııitmek için na. 
111 çırpındığını bir ııörmeli idi. 
niz!,, 

etmektedir • 

Bulgaristanda 
faizler 

Bulıar Devlet Banlr.a11 yeni 
bir taminı ile iakonto faizini yüz
le 9 1 / 2 dan yüzde sekize ve a
ıans hesaplarının faizlerini de 
Yüzde 10 1 2 den yüzde dokuza 
indinniıtir. Bulgaristanda kanu· 
1\en en yüluek faiz bütün komiı
}'onları ve masrafları da dahil ol 
tnak üzere Devlet baakaaınnı İs· 
<onto faizinden en çok bet pro
ıent yükaek olabileceğine göre fİın 
di Bulgaristanın her tarafında 
en yüksek faiz" bütün komiıyon
ları ve masrafları da dahil oldu
tu hald• yüzde on üçtür. Yüzde 
13 ten maada hiç bir nam ve te· 
lcil altında daha ziyade faiz ah· 
lamaz. Ahndıiı takdirde para ve 
·enler hapi.a cezaıı görür ve ceza
Yi nakdi öderler ve ziyade aldık
ları faizı de geriye iade ederler. 
8ulgariıtan faizciliğe karıı aldığı 
>u çok ıiddetli tedbirler ile mem 
•ekette bir çok elim vaziyetin ömi 
"" geçebilmittir. Posta idareıi de 
'Poıta kaıalanna verilen mevdua
tın faizini yüzde yediden yüzde 
1.ltıya indirmittir. 

Rusyadan gelecek 
makinalar 

Bazı Ticeret odaları lktıaat "• 
lclletine müracaat ederek Ruqa 
dan ıalacek alan makinelerin kan 
'llmtakalanna tahfisini iot.eaiflar 
dlr. Bu makioalerln nerelere va 
lıanci vlll1atle... verilecetf he
Qila belli defildır. T etklkat yapıl 
>ıaktadB'. 

- - --·-----
Amasra limanı 

için tetkikat 
Amasra limanının ihtiyaç ve nok- Buz bayiliği, ıimdiye kadar hiç 

sanlarının esaslı surette tespiti için, 1 buz almıya~ bazı y~rlere alac~kları 
geçen sene kinunevvel ay1nda bir muayyen n1Lktardakı ~zun ~ır kıs
fen heyeti gelmit. fakat havaların ! mını. meccanen vermegı t~klıf ede
fenalığından iı göremediği için tet- 1 cektır. Mesela ııünde beş kalıp buz 
kikatı bahara bırakarak avdet et- alacak bir buzcudan beıinci kalıbın 
mlşti. I p~ası istenmiyecektir. Buna muka-

• 
1 
bıl, kalıp başına belediyenin de bir 

Nafıa. vekaleti limanlar ve demir- 1 fire kabul etmesi isteniyor. 
yollarr ınşaat dairesi mühendisi Ta· ı 
rık B., beraberinde bir mühendis ar- 1 B~ı uzak semtlere nakledilen buz 
kadaıı olduğu halde, ıeçen hafta 

1 
lar, fire bıraktığı için Karaağaç 

tekrar Amasraya ıelmiş ve tetkika- \ ~~e~sesatı. ~üd'.rliği bayiin bu tek
ta be,lanmıttır. iki hafı d b · lıfını esas. ıtibarıle muvafık bulmuı
devam ede t tk"k t b" :ı. ~ erı tur. Keyfiyet daimi encümende bir 
dir Neticende eh ı al ıtınk lu:zere- karara bağlanacaktır. 

· , azrr anaca o an ra· 
por Nafia vekaletine takdim oluna- ·--- ·• -------
caktır. 

Limanda yapılan tetkikat bilhas
sa eıki devirlerden kalma' solugan 
dalı• !oranlan üzerinde teksif olun 
mut ve bunların esası çok sağlam 
bulunmutlur. Bu dalga kıranlar ta
mir edildiği takdirde liman dolmak
tan kurtanlmış olacak ve fırtınalar
da daha emin bir melce haline gele
cektir. 

Ameli hayat 
Mektebinde 

Diin serıelih miisamere 
uerlldi 

Ameli Hayat mektebi tale. 
besi dün Erkek Muallim mek
tebinde senelik müsamerelerini 

-··--
Bir manitacı 

Fatih poliı merkezi Mahmut iı
mlnde bir ma_"\İtactyı tevkif etmiıtir. 
Mahm"t Fatihte Gülıüm hanım iı
minde bir kadına giderek koc&.11nın 
çok samimi ahbabı olduiunu söyle· 
miş ve bir kolayını bulup kadınca
ğızın 74 liraımı dolandırmıtbr. 

Gülsüm hanım itin farkına varın
ca poliıe müracaat etmlt ve adanun 
eşkalini tarif etmiştir. Fatih poliı 
merkezi Mahmudu yakalıyarak Fa
tih sulh mahkemesinin tevkif kara
rile adliyeye tetlim etmittir. 

Maznun tevkifhaneye ıevkedil-__ ...... _. -
Tramvay bir ame

leye çarptı 
Pangaltıda şehit Muhtar Bey cad 

desinde bir tramvay kaza11 olmuş 
vatman Mühlis eefndinin idaresinde
ki tramvay ameleden Kimil efendi
ye çarparak, ellerinden ve ayakla
rınc' ,ıat yaralanmasına sebep olmuı-
tur. 

___.. -· ··~-

Bu zatın güvercinleri tle ha
kikaten yaman 9eyler •• Hele, 
göğüslerini portakal büyüklü
ğünde şişiren, bir nev'i var ki, 
insanın durup durup bakacağı 
geliyor .. 

Gözleri kendiliğinden sür
meli bir güvercinin adını lor
dum: 

- İstanbullu! dediler. 
Güldüm: 

- Y anlıtınız olmasın •. Pek 
İstanbulluya benzemiyor. 

Sordular: 
- Nerden anladınız?. 
Dedim ki: 

- Şimdi lstanbulda böyle ta 
bii sürmeli göz kaldı mı ya? .. 

Biraz sonra horozlara ve ta
vuklara daldık Longşan ismin 
de yüksek boylu, kartal ııaga
lı bir horozun karşısına küçük 
bir Papon horozu diktiler. Kü-

Manisada yeni çük Japon, iki üç kanat darbesi 
Kapana giren hırsız le koca horozu kaçırtmasın mı? 

Müsamere istiklal mar•ile bir kooperatif Refik Hıfzı Bey güldü: 

vermişlerdir. 

Galatada oturan madam Eftalya • 
evvelki gece evde bir tıkırdı duy- başlaınıı, zeybek raksı yapıl- MANiSA, 26.- ikinci bir koo- - E ... adı üstünde.. Japon 
mut, yava4ça yandaki odanın kapı- m19, sonra kız talebe tarafın- peratif te,kili etrafındaki hareket ve döğü,keni bu .. 
11nı açınca içeride bir adamın "fYa- dan "Kilitli dişler,, isimli bir teşebbüsler nihayet filiyat sahaıma Ben de güldüm: 
.,ı toplamakta oldu"-·nu gönnü•tür. k d" k k 1 b f ıeçti. Başta mebuılarnnızdan Kini K d k" d Ü "tl .. ~ , ome ı, er e ta e e tara ın- ve Osman Beylerle büyük bag" r•la- - arşııın a ı e c ne ı • 

Bu vaziyet kart111nda madam Ef d d "Ş kıl Ot il · · ı· r b '! il ç· ' d an a ar ı e o,, ısım ı rnnızın i,tirakile ikinci bir koopera- arı e zava ı ını an ırıyor .. 
talya kapıyı dıtartdan kilitliyerek po k . .ı d h 1 1 T bir omedi temsil euilmi•tir. tif te•kil edilmi• ve noterlikçe mua- Sonra a a ne er ne er.. e 
lise haber vermittir. • • • "Onun için,, isimli bir tablo melesi teıcil ve tasdik olunmuştur. peli Pado cinsi Endülüs tavuk 

Eve ıelen poliı memurlan hırsızı da gösterilmi§, müteakiben mu Yakında Ankaraya gidecek olan ve horozları, bacaksız N akaza. 
odada topladığı "fY• ile birlikte ya- mebuslarımızdan Osman Bey iktisat 
ka.laoı_ı,lar •. d.ır.B •• u adanun.Sal.ioı iı- siki parçaları çalınmıştır. Mü- vekaletince de ta.tik ettirdikten kiler arasında tavuk büyüklü

--'L..~-.c...- _._~.._--.~ .... ~~--~-..--1..:::::::L:.:'·ı:::::::::.i:~.i:.::~-;:::::::.::ı.:.:;::.;~::.ı~->&11ııe;ra.~-~-'''"-llllll!iAla~·ık..1-~.Ql;nlın~"!Jll'•b'-.ı_;;,:;;:;:,;.-J;;, ·~~~-İen~~· il·-;...,~=j~·~---·~-tll_•:ğünde bir gu_··_v_e_rc_i_n_··~~~~~ 
f rakyada mahsul iyi 

sa, bir tanesinden mükemmel 
bir öğle yemeği çıkar .. 

Sergide müthiş bir köpek te 
var. Refik Hıfzı Bey sahibi ol
duğu halde güç zaptediyor: 

- Lord... Lord .. 
Sordum: 

- Adı Lord mudur? 
- Evet! 
Yanımda duran birisi kula. 

ğıma eğildi: 
- Dört yüz lira kıymetinde 

köpek, lort olmaz da ne olur. 
Parsla köpek azmanı imiş me
ğerse .. Bana üste dört yüz lira 
da Yerseler, deği 1 evime sokma 
ğı, yanına yaklaşrnağı düşünü
rüm. Fakat meraklıları eksik 
değil: Dün birisi gelip iki yüz 
lira teklif etmiş te sahibi ver
memiş. 

Serginin çiçek dail'eıi, haki
katen ömür .. Dünyada ne kadar 
renk varsa burada o kadar renk 
te gül var: '4etil, mor, sarı, 
pembe, kırmızı; al; tnruncu, li
moni, bal rengi, filizi. .. 

LGtfi Arif Beyin kendi eli
le yetiştirdiği çiçek bahçesinin 
o kokulu, takayıkları, o rengi· 
renk karanfilleri, o Çetit Çetit 
menekşeleri, birer harika doğ
rusu .... 

Sebze kısmında turptan ma 
rula kadar her şey var. 

Ressam Ratip Tahir Beyin 
yelittirdiği tavuk ve horoz cins 
!eri de sergiye hakikaten kıy
met veriyor. Ligorn tavukla
n, Hint ko,ucu ördekleri, bil
hassa pek hoş 'eyler .. Ligom • 
!arın beher yumurtası sahibi
nin anlattığına göre tamam alt 
mış beş gram geliyormuş. 

Ya, o durmadan haykıran 
Beç tavukları.. Aman ne gürül 
tücü şeyler.. Yanımda duran 
bir arkadaş sordu: 

- Acaba, neye bağırıyorlar 
böyle! .. 

Dedim ki: 
. - Sen onu bilmez misin, çir 

kinler geveze olur .. 
Yalova Millet çiftliğinin ye

tiştirdiği koyu mavi tavşanlara 
ne dersiniz? Tüyleri tıpkı son 
moda fötr şapka renginde .. 

Sahiplerini ayrıca boya zah 
metinden kurtarmak için ola
cak .• 

Bir başka kafeste Fizan ve 
Hacıkadın horoz ve tavuklarmı 
gösteriyorlar: 

- Bizde nesli azalmış yerli 
bir cins! .. 

Sonra, Denizli horozları hak 
kında sahibi Halit Bey izahat 
veriyor: 

- Bir Denizli horozu, niha
yet 14 saniye öter .. Ben, bunla
rın cinsini ıalah ederk ötütleri
ni 25 saniyeye kadar çıkar• 
dım." 

Arkadaşlardan biri bu 11ra
da kulağıma eğildi: 

- Biz de ara sıra öteriz am
ma, bu kadar uzun değil! 

Serginin köşe bucağı kısaca 
bu sütunlarda anlatılır gibi de
ğil. Bin bir çiçek bahçesinden 
bir damla ıtır koklamak, may
mundan papağana kadar her 
cins kümes ve kafes hayvanını 
rörmek, ve bu arada sakıı için 
de yeti,tirilmi, nadide meyva 
ve sebzeleri seyretmek iste:r
ler Hükfunet Konağı bahçaei
ne gitıinler! .... 

M. Selahaddin 

Yugoslav murahhas- Efgan sefiri Beyruta 
lan da gittiler gidiyor 

Balkan haftasına ittirak et
mek üzere tehrimize gelmit o
lan Yugoslavya murahhasları 
dün Topkapı sarayını gezmİf
ler ve akşam konvansiyonel tre 
nile Belgrad'a avdet etmitler
dir. 

Manisada yapılacak 
hastane 

Ankara' da vefat eden Mani
sa musevilerinden lzkenazi ta
rafmdan yapılan vasiyet üzeri 
ne Manisa'da yapılacak hasta
neye nezaret edecek olan Che
mical Bank mümeuili Mr. Tu
mer, refakatiooe mimar Mr. 
T ompson bulunduğu halde Ma 
nisa'ya gitmittir. 

Bir dükkAn yandı 
Evvelki gece Mahmutpaıada 

Örücü hanında Agop iırninde 
bir manifatu.racının mağazasın
dan yangın ~ıkmış, dükkln it
faiyenin bütün gayretine rat
men tamamen yanml§, ancalı: 
aletin batka tarafa sirayetine 
meydan verilmemiştir. 

Yangın gece yansı nasıl 
ve neden çıktıjı zabı:ta tarafın
dan tahkik edilmektedir. 

Kadırga semt oca
ğında konser 

Cümhuriyet halk fırkası 
Kumkapı nahiyesinin himaye
sinde bulunan Kumkapı - Ve 
fa kulübü saz heyeti ııençleri 
tarafından evvelki akıam Ka
dırga Semt ocağı binasında par 
lak bir müsamere verilmi9tir. 
Müsamerede gençlerden mü
rekkep 12 kişilik saz heyeti mu 
siki parçaları çalını,, ayrıca 
da karagöz, hokkabaz ve saır 

•1 .. • • 

Efgan ıefiri Sultan Ahmet 
Han dün Ankara'dan ,.hrimi
ze gelmi,tir. Sefir, Beyrutta l• 
sis edilen Efgan koneoloshane 
sinin teıiı merasiminde hazır 
bulunmak üzere Beyrut'a gide... 
cektir. 

Hafif sis 
Dün sabah limanı oldukça 

keeif bir ıis tabakası kaplamıt
sa da, az bir müddet devam et 
tiği cihetle vapurlann ıeyrü M 

ferine mani olmamıttır. 

Yalovaya tenezzüh 
F eyziati liıeıi talebesi, pa. 

zarteai günü Şirketi Hayriya
nin 74 numaralı vapurile Y alo 
vaya bir tenezzüh yapacaklar
dır. 

Şimendifer mektebi 
kapanıyor 

Haydarpa9a 'imendifer mek 
tebinin 18 inci devre mezunla 

rına bugün saat 15,30 da mera 
simle diplomaları tevzi edile
cektir. 

Bu devre son devredir ve 
diploma tevzii merasimini mü
teakip mektep kapanacaktır. 

Malatyada kar 
MALA TYR, 25. - Buraya bil& 

kar yağıyor. Her tarafta yaz befla
dığı halde henüz bahar ıelmemittlr• 
Şimdiyr kadar devam eden fstrna 

hububatı kurutmuı, son soğuklar da 
erik ve kay11ıları mahvetı:niştir. 

Buna. munum olarak bufdaym 
kıratı yani 10-11 okkalı 50 ku.,.... 

••• 1 • •• 
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1 girdim .. Hoşurea bir kız kartı-
ma çıktı. Meğer manü-

irtihal 
l i kür imiı. Ona tırnaklarımı yap 
1, tırdım., Uzatmayalım, Biz bu 

Ao.rın umd.eal "MlLLlYET" tir kadınla münasebet peyda et-
l ı tik. İlk günü tırnaklarımı ya

parken elimi falan 11ktı .. Masa
nın altında da ayakları rahat 

ı durmuyordu •. 

Abdi Fuat bey tütün ticaret
hanesi lstanbul mümessili Osman 
Mehmet Bey ve refikası Nasibe 
ve Hasan Akif zade Nuri Bey 
hem§İreai Fatma Hüsnü ve Osman 
Mehmet Bey valdesi Safinaz Ha
nmılar bu kere ecelin, kısa bir 
hastalık neticesinde al!uıu şefe
katlerinden ayırdığ ı yavruları ve 
hafitle ri Hasan Osmanın cenaze .. 
ıi bugün (cumartesi) saat on 
dörtte Şi~lide Dere sokağında Re
fik Bey apartnnanının 3 numara
lı dairesinden kaldınlarak Maçka 
kabriıtanına defnedilc:ceğinden 
akraba ve eviddalarının iıbu cena
ze merasiminde huzurlannt rica 
ederler. 

28 MAYIS 1932 
ldarehıuıe: Ankara oaddeoi, 

100 No. 

Telgraf adresi: ltt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlütil 24319 

1 dare ve Matbaa 2431 O 

1 
- Manükürcli kızı mı aldın? 

- Hayır hayır! Dinle! Bu iş 
: aşağı yukarı on aylık bir mese 

l 
le ..• 

Ben manükürcü ile münase. 
bet peyda ettikten sonra bir iki 

------------•
1

: defa da evine gittim.. Bu kız 
ABONE ÜCRETLERi: bir Romanyalı idi. Burada kim 

Türkiy~ içi" 
L K. 

Hariç için 1 seıi yoktu. Oldukça para da ka 
MiLLi SANAYllMIZ MATLU

BUNA KAYDEDiLECEK YENi 
BiR MUVAFFAKIYET 

L. K. zanıyor ve bir temiz odada otu 
3 aylığı 4 -

6 " 750 
12 

" 
14 -

8-
14 -
28-

GeJen evrak seri verilmez -
Müddeti ıeçea nüahalar 10 ku. 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemi:ı: il1nlann meı'u-

liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etillröy A..keri ra1at merlr&

zindea verilen malümata nzaraıı, 
buırtin hava elıteeeriyetle açık ola 
cakı. Rii•sir cenup iıtikametle

rind11ı eoecelrtir. 
Dlin tazyiki nesimi 763 mili-

DMtnı, azami hararet 23 asğari 13 
santiSl"'t idi. 

Haftanı11 Yazaı 

ruyordu... Tanıştıktan bir ay 
sonra biz frenklerin ( ınenage) 

1 
, deiklerdi şekilde ideta ev bark 
olduk .. Ben haftada dört gece 
orada kalıyordum. Kadıncağız 
zaman geçtikçe bana bağlandı, 
o derece kiı teyzemde kal

Bazı çimento fabrikalarımlZın ev
velce piyasamızda atılan ecnebi 
Süperaimanlarla rekabet edebilecek 
evıafr haiz olan bir ''Süpersiman" 
İmal etmekte oldukları maliımdur. 

Husuıi bir surette ve büyük bir 
dığım geceler gözüne uy- itina ve ihtimam ile imal edilmiı o-
ku gırmez oldu .• Amma lan mezkur "Süpeniman" daha seri 
teyzemi de bırakamazdnn bir kabiliyeti taaallubü haiz olan ve 
ya!! Maamafih kadın bana cer ve tazyika karıı daha yüksek 
gayet iyi bakıyordu. Böylece mukavemetler izhar eden sun'i bir 

b ·.·r mu"'ddet d kt Portland çimentosudur. 
yaşa ı an ıonra . . 

b d b . k k J k d 1 Daha serı bır surette kalıptan çı-
un a ır ıı anç ı pey a o - kanlabil es' b" b" t ·'·'bat ı ı • f m ı ve ınne ce eı-tu 

1 
du kı; sorma.. Aktamları eve 

1 

ve istimal edilecek muhtelif aksıı
I • geldiğim zaman üstümü batı- mm haddi asgariye indirilmesi do
mı dikkatli bir muayene eder, layuile maliyet fiatının tenezzül e
koklar ve bir kadınla temas e- deceğini ve bittabi "Süpersiman" m 
dip etmediğimi anlamaoa çalı- isti~i lren~ileri i_çin ne kad.':"' isti-

. ~ fadelı olacagını mımarlar, mutehas ... 
:;ırdı. Bu kıskançlık gıtgıde ha& sular, mühendisler takdir edecekle-
talık ,eklini aldı.. ri derkadır 

Baz an yüzüme bakar.. Diğer taraftan, fabrikalar tesis ve 
- Senin gözünden anlaşılı- tevsiinde, makinelerin kagir temel

yor .• Bugün sen bir kadınla be- !erinin intasında, betonarme temel-

i 
raberdin. Muhakkak, muhak- !erin hafrinde, tramvay hatlarının 

d hizmete amade bir hale gctirilm&
kak! Şim<li de onu Üfünüyor. ıinde, velhasıl, aagari muvakkat bir 

l 
aun! ( çekmed~ki tabancayı a- tatili ameliyatı icap eden iıletme,mü 

"liulilllı baıa belli bir büyülı lıp üıtüme gelir) hem seni öl- nakalit ve hidematı umumiye ame

li.. ... Ilı" . , 111cır bbU: .h~bç~lr~ I dürürüm, hem de kendimi! Söy liyatında ve bazı makina ve cihaz-
,...,. llt ile a ı ın o urun- l b k h • k d l be !arın mümkün mertebe cüz'i bir 

J il' 1 e a ayım anıı a ın a ra. 

Çivi çiviyi 
Söker •• 

en 11 b d" ı müddet zarfında hizmeti umumiye-
811 curcunadan bir farkı- , €r ın... . _ .. 1• •. ye arzını ve iıletmeaini iıtilzam e-

- ki; etki evlenme kanununa . Artık hın m~tku a_tla böyle den bilumum hususatta mezkur ~sG 
JÖre yapılmııtı .. Şimdiki adet- l bır fey olmadıgmı ızah eder 1 perıiman" m istimali zaruridir. 
Sere ve masraflara göre e" er güç beli iknaa muvaffak olur- Mü~eah~itler, mi~rlar ve alelu-

ln ki k l 
"k" . g dum... mum ıılerınde bugune kadar beton 

aanm 1 arısı o sa ı ıncı ay j istimal edenler badema bu gibi bir 
-razı akliye ve asabiye hasta- f 

1 
BaC.~de yarı~ı :ı:a~a~~an menfaati fevkaİadeyi temin eden 

•eıine kapalı atar. . ır ar. uz anımı a ır, ıçını -~- "Süpersiman" ı kullanacaklan der-
Tanıdıklarım daha doğrusu 1 rıştınr, ~e~~-a~ yatar ..• Bazı gu;° kardır? 

tanıdıklarımız içinde frenlılc- I eczanenın onunden geçer .• Gıt ,-----------... 
rkı celibat etemeı dedikleri gide her gün beni takip ettirdi- R AD y o j 
.(ebedi bekirlık) kararı vermit 1 ğ~ni ~iuettim, kah bir çocuk, _ 
elanlar vardır. Vaktile bektaşi. ı k~h-~~·· k~dm .arkama takılı~, 
ler buna (mücerret ikrarı) der- eıttıgım yerlen kontrol ederdı. 
1erdi. Meıelt lbtadanız Hüse- Bir kere dayımın kızile görütür 

Bugünkü program 

Me Mussolini'nin verdiği 
ziyafette nutuklar 

[Baıı birinci sahifede] 
mi bir sure tte beyanı ho~amedi et 
mekle bahtiyarım. Sizin Romada 
bu lurunanız, yalnız memlekctini-
2in memleketimize karıı besle
mekte olduğu muhabbet ve tevec 
cüh hislerini yükıek s.?&le bir kere 
daha teyit etmeme değil, ayni za• 
manda GAZI MUSTAFA KEMAL 
Hazretlerinin sevk ve idaresi al
tında yeni ve müreffeh bir haya
ta kaVUfmUf olan Genç Türk dev
letinin doğmaaını ve tedrici ıuret 
le inkişaf etmeainl Faıiat hüku
metin ne kadar büyük bir itimat 
ile takip etmİ§ olduğunu beyan 
ve ilin etmeme vesile vennİ§tİr. 
Vakayiden iatinbat olunan müs
bet hakikatlerle iki memleketin 
hi11iyatı araamdaki mümaselet i
ki hükiimetin iki milleti biribirine 
daha ziyade yaklaştırmak, iktıaa
di münasebetlerini inkitafa maz
har etmt'k ve direktiflerini telif 
auretile onlara bilhaasa Şarki Alr 
denizde aulh ve ıükun teminatı 
bah9eylemek vadisindeki faaliyet 
lerini teı'it etmekten başka bir ne 
tice veremezdi. Siynıet sahasın
daki doıtane tefriki mesaimize hi 
kim olmut olan daimi mütekabil 
anlatma zihniyeti ve bu meaai aa 
yeainde elde etmif olduğumuz 
mea'ut neticeler bizi bu yolda ıe
hat etıneğe sevektınektedir. Bu 
aebepten dolayı dün Türk • ltal
yan dostluk ve halremlilr muahe
deno.meaini bazı tadilat ile 5 sene 
daha temdit eden protokola İm· 
.zamızı koyduk. Bu muahedename, 
bilhassa Şarki Akdenizde siyasi 
vaziyetin İstikrarını temin edecek 
başlıca imillerden biri olarak te
lakki olunabilir. Vücude getirme 
ğe muvaffak olduğumuz dostluk 
hava.ar aramızdaki huıuai meaele 
leri halletmemize müsaade bah
şolmuttur. Kara sulan meseleaile 
Kas tel lerlao "Meyiı" adaıına mil
cavir adacıklar meıeleıine müte
allik olan müzakereler bunun bi
rer delilidir. Bu dostluk hava&ı ay 
ni zamanda Avruparun ıulh ve 
aükUna kavufmaıını temine ma• 
tuf meaaiyi de teshil etmi9tlr. 
lıte bu iman ile ve bu hiuiyat ile 
Türkiye Cümhuriyeti Reisi GAZl 
MUSTAFA KEMAL Hazretled
nin, Zab devletlerinizin ve Türki
ye Cümhuriyeti Hariciye Vekili
nin terefine kadehimi kaldmyor 
ve Türk milletinin refah ve istik
baline ait en aamimi ve harareti! 
temennilerimi beyan ediyonun." 

Başveklllml:ıin cevabı 

ROMA, 27 (A.A.) - Türkiye 
Baıvekili ismet Pata Hazretled 
M. Muaaol.ir; .enapla nın nutku 
na §U auretle cevap vermiıtir: 

olduklan itimada istinat etmekte 
bulunduğundan her iki taraf ta 
bundan müıtefit olmuıtur. Müte• 
kabil anlaşma ve uzlaşma siyase
timizin, anlaıı1mıt olmasının neti
cesi yalnız deniz hudut)anmızın 
kat'i surette tesbiti gibi iki mem
leket araaında muallak bir halde 
bulunan meselelerin tesviyesi ol
mamıı, belki ltalya ve Türkiye
nin mes'ul zimamdarlarına bey
ne)ır,ilel içtimalarda umumi refa
hı istihdaf eden bu gibi ameli ıa
yeleri takip eden tezleri müdafaa 
etmek ve diğer taraftan Avnıpa
da ve bilhaua Alrdenizin p.rk 
havzaaında bir sulh ve mukare
net siyasetinin tahakkuk ıahaarna 
isal eylemek imkan ve müsaade
sini bah§eylemittir. Romayı ziya
retim., iki memleekt araaında mev 
cut olan dostluk ve uzlaf111a rabı
lalarınm salabetini bir kere daha 
müıahede ve takdir ebneme vesi
le vermittir. Bu seyahat, Fatist 1-
talyanın birkaç ay sonra 10 uncu 
yıldönümü tes'it edilecek olan bir 
rejimi ıayaru dikkat bir nüfuzu 
nazar ve isabetle keıif ve tesia e
den Büyük Reisinin akilane ve ba 
•İretkirane idareai albnda maz
har olmut olduğu terakkiyatı da 
görüp takdir etmeme müsaade 
bahıolmuştur. Baıvekil Hazretle
ri, bu sözlerimi bitirmezden evvel 
dün yapmı~ olduğumuz işin derin 
minası üzerinde biran tevakkuf 
etmek iıterim. Sizin de ıöylediği
niz gibi 4 sene evvel Romada ak
dedilmiş olan Türkiye • ltalya 
bitaraflık ve uzlaıma muahedena 
mcai ile Türk • ltalyan hukuki iti 
lifnamesinin müddet ve meriye .. 
tini temdit eden bir protokol im
zaladık. Bu alelade bir raıime
den ibaret değildir. Bu protoko
lun imzaıı benim nazanmda Tür 
kiye ile ltalyanın mütekabil men 
faatlerini tamamile anlamıt ol
dulrlarının ve kanaatle, sadakat
le takip etmeleri kendiled için 
bir vazife olan bu aamimi dostluk 
aiyaaetinin tabii olarak devam et 
mekte bulundutunun parlak bir 
delilidir. Doıtlutumu:z:un Avrupa
nın cenubu tarkisindekl difer dev 
Jetler için de mes'ut bir misal tq
kil etmİf oldulunu ve rerek mem 
leketimizin ve memleketimin bu 
devletlerle mümasil muahedeler 
akdetmlı oldufunu ve bu muahe 
delerin Akitlerin mütekabil men· 
faatlerine ayııi derecede hldim 
bulundutunu ve cihanın bu kıs
mında dostlulrlann tanini ve aul
hün ~e,:i:i babında kıymetli bi
rer " tetkil etmekte olduiu
nu oüldlt ile seçiıtiremem. Avru-

Sergi 
Rağbette! 

(Başı birinci sahif•de) 
300, Ticaret ve sanayi odaaı 100, 
Ziraat bankası 50, Sanayi ve Maa
din bankaaı 25 liralık mükafat koy
muşlardı. 

Dün jüri ve idare heyetleri içtima 
ederek mükafat ,madalya ve diplo
ma kazananları teapit etmlt ve ka
zanılan mükafat ve madalyalıı.nn ve 
sikalannı sahiplerine dağıtmııtır. 
Sergide muvaffakiyet kazanıp mü
kafat, madalya ve diploma alan ze
vat şunlardır: 
Leğoru ırkı üzerinden Birinci de

recede mükafatı Üsküdarlı Ömer 
Llıtfü Bey, Leğ0l'11 piliçlerinden bi
rinci derecede mükafatı Saim Bey, 
Rodaybent cinsi üzerinden birincl 
mükafati Ananyadi efendi, Denizli
lerden birinci mükafati Servet Bey 
kazanmıılardır. 

Fanerol cinai üzerinden ikinci mü 
kafati Ratip Tahir Bey, kazlardan 
Y eıilköylü Muzaffer Bey, kazanmıı
lardır. Kümea ve teaiaatıan Saim B. 
ırüvercinden Binbqı Talat Bey, Ta
vus kuılarından Silivri ziraat memu
ru Fahri Bey, Külüçka makineoin
den Adil Bey üçüncü derecede vak
ti mükafat kazanmıtlardır. Bunlar
dan başka 9 kiıi altın madalya. 17 
kiıi diplomalı gÜmÜ§ madalya, 24 
kişi diplomasız gümüt madalya, 6 
kişi diplomalı bronz madalya, 7 kiti 
diplomasız bronz madalya 9 kiti 
~e diploma kazanmıılardır. Sebzecı
lık, meyvacılık, ve çiçekçilik lr11mı-
nın madalyaları ve mükafatları bu
gün tevzi edilecektir. 

Bugün ve paz.arteai arünleri öğle
den evvel toplu halde ıelecek mek
teplilerden sergi için dühuliye alın
mıyacakbr. 

Tavukçuluk kısmından madalya 
alanlar da şunlardır: 

Yalova Millet ve Baltacı çift
liği, Leıom cinsinden diplomalıya 
bronez madalya, Ligorn piliçle
rinden loir altın madalya, lravve
rol cinsinden diplomaaız bir gü. 
müt madayla, piliçlerinden bir 
altın madalya, mavi tavtandan 
bir gümüş diplomalı madalya, Ü· 
rükten cliplomaın: bronz madal
ya kazanmııtır. 

Omerli Lutfi Bey Liıorn piliç 
!erden diplomalı cftmilt madalya, 

Maarif Vekili 
Geldi, gitti 

(Başı birind sıı.lrilede) 
üzere latanbula geldim. Gördüğü" 
netice §Ayanı iftihardır. Birçok nolı 
sanlarnruz mevcut olduğunu bili
rim. Bununla benber elde edilen 
netice sarfedilen gayretle mütenaıip 
tir. Cümlenizi tebrik eder ve beden 
terblyeıl muallimleri arkadaşlarnna 
tqekkür ederim. 

Hükumet memlekette ıuurlu 
ve aağlam bünyeli yeni bir neıil ye
tittirmek için elinden ıelen fedakar 
lığı ifa etmektedir. Anadoluda yap
tığım tetkikatta bu kadaı bile çalışa 
bilecek sabalar olmadığı halde bile, 
birçok muallim ve talebelerin elden 
gelen gayreti dırığ etmediklerini 
gördüm. 

Bu fedakarlığı ııöz önünde bulun 
durarak üstat Selim Sırrı Beyle mü 
tehaıııalara memlekette sporu <."tln· 
!andıracak ve gençliğe sağlam bir 
beden terbiyesi verecek yepyeni bir 
program hazrlamalan bildirilmiş
tir. 

Bu program vücude getirilir ge
tirilmez derhal faaliyete geçeceği:r. 
Buraya bir de mütehassıs ııetirttik. 
Beden terbiyesini teknik bir tarzda 
gençlerimize öğretmek azmind4'yiz. 

Hükumet iktısadi vaziyetten mil 
tevellit aıkmtılara rağmen bu mües 
seseclen her türlü fedakarlığı eoirı• 
memiı ve buna dair olan tahsiaatı 
bütçede ipka etmi,tir . 

Eaat B. ıtadyom meselesi hakkın
da da ıunları aöylemi,tir: 

- Vekaletin her vilayette bir 
ıtadyom vücuda getinneıinin ıporu 
tetvik noktumdan çok faydalı olaca 
iı muhakkaktır. Evvela ıunu aöylo
yeyim ki, bu memlekette ıunun v• 
ya bunun stadı yoktur. Memlekette 
yapılan her şey umuma aittir. Fa• 
lanca klüp, filanca adam veya falan
ca cemiyet nazan dikkate alınarak 
haralıet etmek kat'iyen hükumetin 
prenıipi haricindedir. Gazi Hz. bana 
verdikleri direktifte dediler ki: 

- Gençlik hotbin olmıyacah
lır. Onları böyle ycıtiıtireceii.z. 

Yeni neslin milli ve tan1ıi seci
yeleri ıaezcedici bir harı ile yetiıti
rilmesini emrettiler. Bugünün ıenci, 
bütün yaptıklannı milleti için yap
tığını dütünerek, umumun m"'1faa
tine hadim olmağa çalııacaktrr. 
Spor faaliyetinde de hedefimiz bu
dur: 

Esat bey bunda.n sonra vuku 
bulan davet Üzerine Fenerbahçe 
klübünü ziyaret etınit ve orada 
bir müddet kalarak klüp azası 
ve kendiaine refakat eden Galata 
aaray lisesi müdürü Fethi beyle 
ıpor ve maarif meseleleri et
rafında aamimi hasbiballerde bu 
lunmuılardır. 

Jiıı Rahmi Bey, üstadımız Be- ken görmütle! haber. v~rmi~ler. ISTANBUL, (1200 m.) 18 
ılm Ömer Pap. ve üstadımız J Tabancalat yme çekildı, a..'la. gramofon.19,5 Darüttalim heyeti ta 

IDuallim tzz~ D- gibi .• l•te 1 malar, .•~lama.lar, aık, alaka; rafından konser, 20.S ıramofon ilel 
"' UV7 • f l f ı- B d f d b opera parçalan, 21 Darüttalim hey&-

uReamiyet ve aamimiyetin biri· 
birine lrarıtbit bu hararetli ve sa• 
mimt muhitte aöz alırken dudak· 
larıma gelecek olan ilk lrelimele· 
rin zatı devletleri tarafından 
memleketime, Türk milletine ve 
onun Büyük Reiaine lrarıı izhar 
edilmiı olan hiaaiyata hararetle 
tqekkürii mutazammın kelimeler 
olması tabiidir. ltalyanın güzel 
ve kadim payitahtında lıi:ae bota 
medi beyan etmek için bulmuı ol 
duğunuz iltifatlı kelimelerden 
dolayı ıerek kendi namıma ve ıe 
rek Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Bey ve sair refiklerim namına te
fekkür ederim. Bu seyahati icra
ya teıebbüa ederken dost ve ml
aafİrperver bir memlekete ıitmek 
te olduğumuza ka'iyen kani bulu 
nuyorduk. ltalyan milleti ile ltal
ya hüklimeti ve Fatist memurlan 
tarafından yapılan hararetli istik 
bal karımnda bu hiı daha ziyade 
kuvvetlenmittir. Bizi ihata ve bi
ze refakat eden bütün hu umumi 
teveccüh tezahüratı memleketleri 
mizin mütekabil münasebetlerinin 
istinat etmekte olduğu prensipleri 
iki milletin yekdiğerine karıı bes 
!emekte olduğu tuurlu ve teem
mül mahaulü doatluk hiHinden 
mülhem olduğunu bir kere daha 
isbat eylemittir. Bu dostluk müp. 
hem ve gayri makul bir muhabbet 
ve teveccüh eseri olmayıp, beyne! 
milel rabıtalara hakim olan zanı 
retlerin eseri olduğundan dolayı 
fevkalade kuvvetlidir. Memleke
timizin coğrafi vaziyetlerine ga
yet iyi bir ıurette intibak etmekte 
olan samimi ve müeuir teıriki 
mesaimi:ı: daha timdidea iftihar 
etmekte haklı olduğumuz netice
leri vermiıtir. Vukuatın muhik 
göstermiı olduğu bu siyaset vadi
sinde sebat etmek suretindeki 
müıterek arzumuz, hal için bir 
istikrar ve i.tikbal için bir itimat 
imilidir. Her iki tarafın vücude 
setirmiı olduğu dostluklara inzi
mam eden Türk - ltalyan doatluğu 
ve Türkiye ve ltalyanın büyük 
memleketlerle olan dostane mü
nasebetlerini taraine mini tetkil 
etmemiı, bilaks bu münasebetle
rin inkişafını teshil eylemi1tir. 
Bu dostluk münhasıran aulhü İs· 
tihdaf etmekte olduğundan, Türk 
ve ltalyan milletlerinin ve rejim
lerinin mütekabilen beslemekte 

r.ada sulhün temininden ibaret o
an büyük gayeye, gerek balyan 

milletinin ve ıerek Tilrk milleti
nin çok bGyük bir kıymet vermek 
te oldufunu rörmekle bahtiya
rım. itte bu derin meserret hlul 
ile ltalya kralı ve kra !içesinin aıh 
ha tine ve zatı devletinizle F atist 
bilkOmetinin saadetine kadehimi 
kaldırıyor, ltalyan milletinin re
fahına ve Türk • ltalyan dostlutu 
nun ft!refine içiyorum." 

Roneyluttan altm madalya, Fav
verolden diplomalı ıümüı madalya, 
Viyondondan diplomasız ırümüt ma 
dalya, Hinttea cliplomaıız bronz ma 
dalya, Mavi tavf'Uldan diplomalı ıil 
müı madalya, ördekten diplomatız 
ırümilı madalya kazanmııtır. Ratip 
Tahir Bey Liıomdan diplomasız gil 
müı madalya, Denizliden altın ma
dalya, Nemseden diplomalı ıümiiı 
madalya, Brahmadan diplomaaı:ı: ırU 
milı madalya, Fenik sten diplomasııı 
ıümüı madalya, Pelimottan diplo
malı ırümüı madalya, aan ve ılyah 
orpinktantan diploınaaız ıüınüı ma
dalya, lspençten ve Beçten yalnız 
diploma, Viyondondan diplomuız 
ıümüı ınadalya kazanmıttır. 
Viyendondan diplomaaız silmüı 
madalya, Loktandan doploma, 
Hamburgtan bronz madalya, ör
dekten gümüt madalya kazanmıt 
br. Saim Bey keki kompel lSrdek 
ten ıiiınüt diplomaaız madalya 
kazanmııtır. 

İngilterede sinema
lar pazarları açılıyor 

lıu zümreden olmağa namzet ~ an 1 ~.n.. ır e asm a "e- ti tarafından konaer, 22 orkestra. 

t
r eenein ıi:ze macerasını nak- j nımle mun~•ı:be~te bulundug~- BOKREŞ (394 m.) - 20 bir ti

edeceiim; bir macera ki bekir 1 n~ ~·~~mettı.ğı b~~ ~~d~~a do- yatro parçası, 20,5 Viyana muıiki
lına~a karar vererıleri ürküte I vuşmuf, polıse dufmut guç kur si, 21 Romanya musikisi. 

cek mah\yette.. 
1 
tardık. .Kıskançlığı o dereceye ROMA (441 m.) - 21,45 Barbier 

d k b h k 1 dö Sevili opereti , 
Efendim kısaca söyleyeyim. var 1 ı; ana sa teme tup ar PRAC (488 m.) -20 g~zete ha-

Orta halli bir aile çocuğu olan la davetler yapıp tuzak ~urma. berleri, musahabe, 20.40 Briinodan 
lıu arkadatım öteden beri kara- , ~~ batladı.. Baktı~ ~; artık Mkil, 21.30 Kuvartet. 
l' vermit bekArhğm fevaidini 1 tfın tadı kaçtı. Bekarlıgın raha ViYANA (517 metre) - 21 0-
lıw yer~ vaaz ecler ııibi anlat- 1 tı §Öyle _dursun bir evli adam peret parc;aları, 22,20 dana havalan. 

bek• 1-'- · · )"fı kt b.dar bıle başım dinç değildi 1 PEŞTE (550 ın.) - 20,45 Salon 
JllJt, "r 1• vergısı a çı 1· 1 T d k I . .. .: orkeatrası. 22 operet parçalan. 
Jı zaman: 1 eyze~ e asam er~eaın .gunu VARŞOVA (1411 m.)- 20 ıaze 

- Seve seve verir bek&r ka-ı eve gelıyor, onun evıne gıhem te haberleri ve gramofon plilrlan,21 
Ln:ı: ! diye ilk önce i~ıini yük. mütemadiyen vırvırdan kurtul. n:ıu.'ikili musahabe 21,15 hafif mu-
aeltmlt olanlardandı.. muyordum... 11ki. 

Bundan on ıün evvel onu j Meseleyi teyzeme açtım. Za -------------
ve beni tanıyanlarJan biri gel- I ten vaziyeti çoktan anladığı ŞAHIR OPERETİ 
dl ve: için benim hesabıma çare düıü Primadonna: Nuvart H. 

- Haberin var mı?. nüyormut··· Dedi ki; 
30 MayıSü~;';:s~==d~dılröy 

- Ya var, ya yok! Ne bile- - A, oğlum onun kolayı (ŞEN MOLAZIM) 
ylm ben? •. Mesele nedir, evvell var, seni bu kadından kurtar- Ope.-et 7 sahne 
onu söyle! mak için ıöyle helal süt emmiş Müzik: Oskar Ştravı 

- Ayol Mehmet Ali evlen- bir kızla evlendiririm, olur bi- - .. ·---.. ···--····--·--··-·--
di.. ter. Yalnız karıya haber verme dönmüf,. mektubu ıolınca deli 

- Hangi Mehmet Ali? meli, iti bozar. Kepazelik çıka. gibi olmuş. O aktam içmit İç· 
- Canım, bizim M~et A- rır ••• Ben sana bir iki tane kız miş, odada cam çerçeve bırak-

li, eczacı.. , bulayım •• Hangisini beğenirsen mamıt nihayet, manükür arka-
- Ne soylüyoraun yahu pu. onunla evlenirsin! Çivi çiviyi daşları almış götürmütler, iki 

vason davril mi?.. ıöker ••• Kan ıenin evlendiğini gün hasta yatmış •. Haber aldı-
- Vallahi evlendi.. Kadıke>. öğrenince eveli bağırır çağı. ğıma W.:re bugünlerde daha sa-

yünden bir kız aldı.. rır, ıonra vaz ıreçer •. Ümidi ke kin imi9 •. İtle birader bizim ma 
- Yahu, ben onu bir hafta ser.. cera •••• 

evvel parkta eördüm. Bana bir Bu fikir bana da müliyım Eğer hakikaten bekir kal. 
,ey söylemedi.. eeldi. Zaten adeta ~lilik haya mak niyetinde iıen sakın güzel 

- Üç günün içinde oluver- tına alışmıştım. Lakin berikini manükürcü kızlara tırnak yap. 
mit. Ben kendisini vapura gi. nasıl kafese koymalı.. Düıün- tırma! ... 
derken Köprüde gördüm. Ba- 'düm fil çareyi buldum: Bu ka- Çocuğun hikayesi bu kadar .. 
na evlendiğini söyledi. "Şimdi dmm Köstencede bir teyzesi Şimdi buna ben de bir §ey ila
vaktim yok, sonra ıaıuı anlatı- vardı. Daima mektuplatırlardı. ve edeyim.. Beyoğlunda yirmi 
rım" dedi. Ayrıldık. Bir daha Ahbaplarımdan bir Romanyalı ile otuz bet arumda gençleri 
görmeğe vaktim olmadı. r " ya rica ettim. Teyzenin yazısı- yüz addedersek sekseninin ya 
'lalde bir kaza filin olmalı an- nı taklit ederek haıta oldu- bir manükürcü, ya bir satıcı, ya 
uıın ya!.. ğunu, manükürün hemen bir berber kızı ahbabı var •. Ha. 

Ben bu haberi alınca adeta yanına eelmesini isteyen bir ni ahbap deyince aktamları 
Jondum kaldım. Bir bekirın, mektup yazdırdım. Yine «of kahvede tavla oynayan ahbap
'ıem de böyle bir bekirm bizim doıt vasıtasile bu mektubu • lardan değil, içtikleri ayrı git. 
zümreden aynlma11 acınacak Köstenceden İstanbula göndert; meyen ahbap!. Artık bunlara 
bir §eydi. Çocuğu bu ciddi ka. tim .• Beriki mektubu alınca me ·bekar mı ilenir, evli mi? Orası. 
rarı vermeğe sevkedea ne oldu raklandı .. Bana meseleyi açtı.. nı siz takdir edin. Bu bekar 
ğunu anlamağa karar verdim. Bir hafta için Köatenceye gide- evlilerin arasında da haftanınüç 

"' "' "' ceği i ıöyledi. Ben de güçlük- gününde kıskançlık kavgası 
Biribirimize ilk raıt geldi- le ( !) muvafakat ettim. Vapu- muhakkak! Doğrusu şimdiki 

gimiz zaman yakaladım, iti ıor ra bindi gitti .. Ben daha o gün- gençlik çok kafası dinç hayat 
dum. ve anlattı.. den teyzemin namzetlerini gör sönüyor! Allah iki tarafın da 

- Üç .•ene evvel valdeyi ~-üm. Şimdiki karımı ıeçtim. yardımcıaı olsun!.. Eğer bun
kaybettiğimi biliyorsun. Tey- Uç gün ıonra nikahlandık ve hrın yarısı, bizim Mehmet Ali
zemle birlikte oturuyordum. teyzemin yanında ev bark ol •. nin sistemini tatbik etse idi, be 

... . . . 

Zlgaf ette ilimler vardı? 
ROMA, 27 (A.A.) - ismet Pa 

f8 Hazretlerile Tevfik Rüttü Bey 
fendinin ıerefine M. Mussolini ta 
rafından verilen ziyafette Türk 
heyetinin bütün erk,.~ile baıta 
Türk maslahatgüzan olmak Üze
re bütün Türk sefareti erklnı, a· 
yan mecliai reisi, Hariciye, Müa
temlekat, Maliye, Bahriye, Milli 
Terbiye, Nafia ve korporasyonlar 
nazırlan; Baıvek&let ve Hariciye 
nezareti müıtqarlan, Kralın ser
yaveri, Fırka k&tibi umumiıi, Ro
ma kolordu kumandanı, Akademi 
azasından M. Canonica, Matbuat 
bürosu tefi ve Hariciye nezareti
nin ._;r erkanı hazır bulunmut· 
lur. 

Tenıps'da bir yazı 
PARIS, 27 (A.A.) - Havaı 

Ajansı bildiriyor: Temps gaze
tesi Batvekil ismet Pata ve Hari
ciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyfen
dinin Romayı ziyareti eanaıında 
Roma muhabiri mahıuıu tarafın
dan aldıiı bir telgrafı neıretmek 
tedir. Bu telırafta deniliyor iri ı 
"Bu ziyaret yek.nazarda büyük 
bir ıiyasi ehemmiyeti haiz görün 
müyor. Çünkü, bu uzun zaman
dan beri mevcut bir vaziyetin ta• 
bii inkitafıdır. Fakat bilhassa bir 
nokta vardır iri, fikren dikkati 
celbetmesi lazımdır. Şarkta bir 
iktııadi hareketin batında bulu
nan ltalya, Şarki Aayada daha 
kuvvetli bir mevki elde etmek is
tiyor. Bunun tahakkuku, bu mın 
takanın iktııat ve ıiyaset nizamın 
da büyük bir tesir icra edebilir." 

Zelzele 
SYDNEY, 27. A. A.- Rasatha

ne, takriben 1500 mil mesafede VU• 

kua ıeleıı bir zelzeleyi lraydetmiı
tir. 

l"ttilıaclI 1"..illI 
TÜRK SlGORTA ŞlRKETl 

Harik ve Jıayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidiı. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

Sadi Bey Amerikan tipi Ligom
dan altın madalya, P elimotıan diplo 
malı ırümüş madalya, Viyandondan 
ırümüt madalya, tavuk yeninden al· 
tın madalya, Külüçlra ve ana maki
neılnden, bakan Klıliıçka makin&
tinden gümüt madalya, ördekten 
gümüı madalya kazanmııtır. Hamit 
Be ysiyah ligorodan diplomasız 
lıronz madıılya, Orpinktondan sil
müt madalya, Minorkadan diploma
lı gümüı madalya, keki kompeldem 
ıümüı madalya lrazanmıttır. 

Halkalı Ziraat mektebi Ligorudan 
diplomalı gümüş madalya, Vanuı
tan diplomalı cilmilı madalya lı:a
zaıımııtır. A. Suat Bey Llgorndan 
diplomasız bronz madalya, Roney
lanttan diplomasız gümüı madalya 
kazanmııtır. 

Muhittin Bey Ligom piliçten 
ıümüt madalya, Denizliden altın 
madalya, F averoldan diplomalı 
ıümüı madalya, Pelimottan diplo 
malı bronz madalya, Orpington
dan diplomasız güm;;, madalya, 

Servet Bey Hacıkadından af. 
tıı~. madalya, melezden gümüı 
muı madalya, kazdan diplomalı 
ırümüt madalya, Ankara tavfanın 
dan gümüı madalya, ördekten 
diplomalı bronz madalya kazan· 
mıttır. 

Halit Bey Denizliden altın ma
dalya, kanaryadan bronz madal
ya kazanmııtır. 

Refik Hıfzı Bey Endülüsten 
diploma, Minorkadan diplomalı 
ıümüı, Hintten bronz, Laktandan 
ıüs ıüvercininden, ...,adepadon, 
Japon tavuğundan dıploma ka· 
:tanmııbr. 

Talat Bey Şüseksten diploma 
kazanmııtır. Rifat Kimi! Bey 
Tavuktan ve ördekten ırümüı ma
dalya, Silivrili Fahri Bey Pekin 
ördeğinden ıümüt madalya, Ek
mel Bey Soaeylanttan diplomalı 
mükafat, Anamyadi Ef. Jngili:ı: ti 
pi Ligorndan cihnilt madalya, 
Graham Efendi tavukçuluk ali.t 
ve edevatnıdan ııümüt madalya, 
N a:ı:mi Efendi köpekten gümüt 
madalya, Hasan Efendi kuttan 
bronz madalya kazanrnıılardır. 

Tahıin Bey lstanbul Ziraat ah· 
vali isimli eserinden, Lutfi Arif B. 
Gill ve Karanfil isimli eserlerin
den nakdi mü~Afat ka:ıanmıılar-

LONDRA. 27. A. A. - Avam ka 
marur, Pazar aiinleri tiyatro ve ıi
nemalann açılmasına müteallik olan 
kanun layihasını 61 reye kartı 237 
rey ile kabul etmİ§tir. 

iki vapur çarpı tı 
NEVYORK, 27. A. A.- Savan

nah hattma mensup City of Chat
tanooga gemiai Block adası açıkla
rında bir siı yüzünden Grecian ge
misine çarpmııtrr. 

Bu müıademe neticesinde Cre.
cian gemisi batmııtır. 

City Of Chattonooge gemisi, ba
tan geminin tayfa ve yolcularını kur 
tannak üzre tahliaiye aandallarını 
denize indirmittir. Hava fena deniz 
dalgalıdır. 

LONDRA, 27. A. A.- Grecian 
vapuru mürettebatından 4 kişi kay
bolmuttur. 

Georges Philippar
dan kurtulan 13 kişi 

MARS! L YA. 27 A. A.- Como
rin ismindeki lngiliz ıeıniıi, Geor
gea Pbilippar gemisinden kurtulan 
13 kiıiyi buraya getirmiştir. 

Gemide çiçek vakaaı zuhur etti
finden vapurdalrilcrin karaya çıkma 
lıı.nna müsaade edilmemi,tir. 

Felaketten felakete 
MARSILYA, 27. A. A.- Dün 

saat 14 le ltalyanın Bari ıehrinden 
Marignane"a hareket etmiı olan tay 
yareden hiçbir haber alınamamııtır. 

Mezklir tayyare pilot Moreau ve 
Goulette'in idaresinde olup Georges 
Philippar felaketinden kurtıılan iki 
kiıiyi hamil bulunmakta idi. 

Eczacı talebenin 
protestosu 

PARIS, 27. A. A. - Eczacı tale
be umumi birliği kökçüleri eczacı 
ad ve teJalrlı,i etmeğe mütemayil ka· 
nun projesi ııleyhindeki hislerini iz• 
har için 2 ııün müddetle bir protes
to grevi yapmağa karar vennisler
clir. 

Amerikada telefona 
resim konuyor 

VASHINGTON, 27. A. A.- A· 
yan mecliai bugün telgraf, telefon ve 
radyo muhaberat ve neşriyatına rü
ıum vazını tasvip eylemi,, fakat ga· 
Htelerle, metbuat birliklerini bu reo 
mi tediyeden muaf tutmuştur. 

-·-·· .. ·-·-·-.. ····-··-··-··· .. ······ . 
telif eserlerinden altın madalya, 
Fahri Bey Tavukçuluk I• 

· eaerin\Jen bronz madahra. 
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İtalyan kitap 
ittifakı 

Şehrimizde bir kitap 
sergisi açıldı 

Merkezi Milano da bulunan ltal
Yan ''Kitap ittifaki" cemiyetinin 
tehrimizdeki ,ubesi tarahndan ea.~ 
d'I talia da teaiı edilen kitap aerS;'aı 
dün sabah açılmı,tır. Açılr, reamın· 
de Cemiyetin latanbul mu~ha.11 
Prof .M. Joaephina Lom~ını ıle 
lıalya via konıoloaa .~· Silifo latan 
i>uldaki fafiıtlerin rem M. Kampa
ner ve birçok ltalyanlar hazır bu
lunmu,lardr. Sergide bundan bir 
kaç aaır eveline ait olmak Üzere 1-
talyanca ve latince bir çok ki~pl~r 
ile zamanonıza kadar neıreclilmit 
eaerler teşhir edilmektedir. Sergide 
son seneler zarfında yeni harflerle 
neşredilmi, Türkçe bazı eserler için 
bir maıa tahıia edilmittir. Eaki e
serler içinde sayanı dikkat Qlanları 
vat·dır. Bu meyanda 1787 aeneainde 
Venedikte baaılmıt Ciambatiate To
derini iaminde bir müellifin ltalyan 
ca yazılmış Türk 1':debiyatı iamin
deki eıeri Giovanni Sqredo•nun 
1673 sen:ıinde Venedikte baaılmış 
Türk Sultanlarının hatıratı. ve 1838 
ıeneainde Yunanca, Latince, 1 talyan 
ca. lapanyolca. franaızça, ln~il~çe, 
Almanca olarak baaılan Omiroa un 
lliyada'sı Arap ve Litin lisan! m • . !mı 
üzerine 1671 ıeneıınde haıı ' o-
lan Tevrat ıörülrnektedir. Serıi~e 
teşhir edilen en eaki ea~r Te:"raı'~~· 

Sergi, 1 tal yan lisanının kı~ ıtı
barile zenginliğini ıöste.r~n bır ~ 
herdir. lıalyada n~redılıp le ı~
mize gelmemiş edebi fenni ve ıç
timai bir çok eıerlerle çocuklara 
mahsua bir çok kitaplar ıerıide mev 
ki almı,tır. 

M. Diplaraku 
Avdet etti 

Vali Beyin de bir 
• • 

resmını 

yapacağını söyleyor 
Eserlerini teıhir etmek üzere An

karaya gitmiı olan Yunan ressamla 
nndan Mel Talya Diplaralw tehri
nıize avdet etm.iıtir. Mel. Diplaraku 
ihtisaalarmı ıu suretle'. anlatıyor: 

- Anlraradan unutulmaz hatıra
lar ile ıeliyorum . A~~ eseri~ 
timi ~bir için teaia •itilim -ıP· 
nin kiipıt pnü batla ismet Pı. bu
lunduiu halde bütün hükumet fflıi. 
nı eserlerime büyük bir alib rö•· 
!erdiler. V eklller ve aefirler Halke
vinde açılan ...-ıiyi pzdiler ve be
ni takdir ettiler. Kendisine ne su
retle tqekkür edeceiimi bilemedi
ğim lımet Pı. "Kervan" iaimli tab
lomu, Dahiliye, Hariciye, M...-if ve 
killerile diler bazı zevat ve 1 ı Ban
kası bazı tablolarımı satın aldılar. 

Ankrayı gezdim, ve buraaırun bir 
i•tiklal tehri oldutunu anladım. la
met Pt. Kız enstitüaünü ziyaret .eı
tan. Burası Amerikadaki emaalme 
rekabet edecek bir müeaseaedir. Bu 
rada genç kızlar hayatta lazım ola~ 
tıer türlü malümatı alıyorlar. Gazı 
Çiftliğini bilhassa burada Marmara 
ve Karadenizi ta.kliden Y•J:>ılan ce
•im gölleri hayretle aeyrettım. 

lıtanbulda daha 15 gün kadar ka 
lac~ğnn. Vali Muhitti~ B. in ~!'a 
karşı gösterdiği miaafırperverbg~ 
bir şiikran niıaneai olmak üzere bir 
portresini yapacağım, diğer iki za. 
tın daha port...,.ini yapmak isterim. 

Rornada.n avdetinde, lamel Pt. yl 
bir defa daha ırörerek kendisine te
t•kkür etmek ve bilhaua büyiik 
bir hükümet adamı olduğunu söyl&
mek isterim. lamel Pı. run daima 
rnütebeııim çehresi ve mütevazı et
van altında milli kahraman Büyijlr 
Gazi'nin, kuvvetli bir iradeye ma
lik kıymetli bir mesai arkadaıı ol
duğu okunuyor. Büyük bir mulıab
l>et ve samimiyet ıördüğüm latan
'>ul'u teessürle terkedeceğim." 

Mübadele reisi 
avdet etti 

Ankarada bulunmakta olan 
Muhtelit Mübadele komiayonu 
1'ürk murahhas heyeti reisi Şev 
ki Bey dün .,.hrimize avdet et 
t-rıi~tir. 

Yeni neşriyat 

Türkspor 
Dünkü F enerbahçe - Gala 

.asaray maçının tafsilat ve re 
ıimleri., Nia kahramanı müla. 
tım Saim Beyin hayatı, habra 
lı ve çok mütenevvi münderi
t11tla bugün çıktı. 

Az zamanda usta 

Dokumacı 
Yetişmek istiyen 

Türk Gençleri 
Balat'taki 

Süreyya Paşa 
i\Ten"ucıt fabrik:ı. ına nıtiraca:ıt etsinler 

Edirne viliyeti 
Encümeni daiınisinden 
Edirne San'atlar mektebine muktui olan -lzeme, cin• ve 

mikdarmı ııösterir liıte ve tartn.-i mucibince mübayaa edil
mek üzere kapalı zarf uıulile ve iki ay müddetle münakaıaya çı· 
kanlmııtır. 29-6-932 çarıamba günü ihaleai yapılM:ağından ta. 
!iplerin teklifnamelerini o gün saat ıs te kadar Vilayet Daimi 
encümenine tevdi etmeler\, 

Cinsi 
Marangoz tezgahı 
Köıele ta,ı bir metre kutrunda maa dinamo. 
Kabalık tezgahı maa dinamo. 
Pres tezgahı 
Tutkal sobası 
Büyük itkencı 
Ditli rende 
Bileme yağ tatı 
Bıçık bileme makines.. 
Demir saç 14 lük 50 kilodan 20 demet. 
Demir saç 4 lük 50 kilodan 8 demet. 
Galvaniz ıaç ıo luk 54 kilodan ı5 demet. 
Galvaniz saç 6 lık 54 kilodan ıo demet. 
Galvaniz tel ıo luk 50 kilodan 50 demet. 
Civatalık demir 200 kilodan 6 milim. 
Silme demiri ıoo kilodan 2 santim. 
Taraklık çember ıoo kilodan 2,5 santim. 
Onluk çinko 80 kilo 25 tane 
Tuz ruhu ıo kilo 
Kalay ıo kilo 
Üç sandık teneke Sıx72 
Bakır bir milimı 20 kilo 
Mengene 2 adet 21 kilo 
Tenekeci makaıı. 
Gönye kötebent 20x20 
Gönye kötebent 30x30 
T. Kötebent o/0 7S, 30x30 
T. kötebent % 25, 50x2S 
Muhtelif ıaç leYha 4 demet 
Takım çeliği 20x25 
Demir deatereıi 
Muhtelif perçin çivisi 
Muhtelif makap 
Demir destere kolu 
V antili.tör ayaklı seyyar dem.trcı ocagı 
Pena 
Kaynak çeliği 
Lama demiri Sx30, 3x2(J 

Mikdan 
12 tane 

1 .. 
ı .. 
1 .. 
1 .. 
8 " 

30 .. 
20 .. 

1 .. 

1~ .. 
500 kilo 
500 .. 
750 " 
250 " 

300 .. 
lSclüzine 

50 kilo 
SOOm/m 

2 tane 
1 .. 
4 .. 

30 kilo 

Boru bükme makinesi ı tane 
Deatere Barantor verkzeng G. M. K. H. 47 250 ,. 
Demirci önü 90 kiloluk. 4 ,. 
1. m/m den 20 mı/m ye kadar ı/ıO m/m farklı muhtelif 
makap SOOO tane 
ı m/m çelik aaç ı levha SO:x50 

2,S mim çelik saç ı levha 50x60 
Muhtelif N. O. 3. 5 zımpara kiğıdr 600 .. 
Alman çekici 330 .. 
VitYort cit taraıır 5 ., 
Seller dit tarağı S ,, 
p~ 2 '' 
T oma tezgahı ı .. 
Motörlü zımpara tezgahı 1 .. 
Motörlü zımpara tezgahı (büyük) ' ı ,, 
Çelik de.tere barantow verkzeng G. M. K. H. 47 ~50 ,. 
Motöre merbut ufak vantilatör Yı beyııiı ı ,. 
Kaminato. ı ., 
T oma katarları ile çelik uçlar. ı 00 .. 
506 N. H. K. Markalı mikrometre 1 ., 
SO N. H. K. markalı trapez diş mastarr 1 .. 
460 N. H. K. markalı kıl cedveli 5 ., 
Ayaklı ve taksimatlı mihengir ı ,. 
Muhtelif cins kaplama 300 yaprak muhtelif renk Kök 2m2 

Edirne mıntaka san'at mektebi marangoz 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

12 adet Planya: Cilalı, boy 60 santim, Tığ genitliği 6 ı /2 san
tim: Markan Schutz, Vien Nien veya bu ayarda bir markalı ola 
cak; altı zikzaklı abanoz parça yapıfık olacak, 

12 - adet çifte tığlı rende; ayni fabrika malı olacak; tığ ge
n~liği 52 m(m tığm üst aynası ayarlı olacak. Altma geçme par 
ça abanoz olacak. 

12 - adet tek tığlı rende: ayni mal ve ayni cinaten olacak: 
Tığ genitliği 5~ m/ m _ . ·-· . . . 

12 _adet diız taban rende: Tıg genışlıgı ıkı aantım olacak ve 
ayni fabrika malı olacak. 

12 - Kaba rende: ayni fabrika malı olacak. 
12 _ Çekiç: Dövme olacak. Y anm kilo olacak. Ve saplı ola. 

cak. 
12 -Alominyon metre: 1,5 santim genitliğinde olarak. 
12 _Ayarlı fare kuyruğu zemin destereai. Göz marka olacak. 
12 - Tornavida: En iyi cinsten olacak. Tuli 25 ili 30 santim 

olacaktır. 
12 - Orta boy kerpeten. 20 santim; göz marka olacak. 
12 - Delik demiri. 1 santim kalınlığında; göz marka olacak ve 

saplı olacak. 
12 - iki santim genitliğinde lakarpeli.: İki yanları pahlı ola

cak. Göz marka veya bu ayarda saplı olacak. 
12 - 1,5 santim genitliğinde lskorpelo göz marka veya bira

yarda yanlan pahlı; saplı olacak. 
ı2 - 1 santim genişliğinde iskarpela; Göz marka veya bu a. 

yarda yanları pahlı saplı olacak. 
12 - adet delik delmek için ağır tokmak. Dıtbudak ağacından 

2 kiloluk. 
8 - Demir işkence: 2,25 metre tulünde i' bağlayacak; 2ı kilo 

sikletinde; T demirinden mamul Hahn und kolb veya bu ayarda 
bir marka olacak. 

30 - Dişli rende: Anlan marka; 52 m/m hğ genitliği. 
20 _Bileme yağ taşı: Bir kutu içinde taş mustatilünekil ola

caktır. Taıın üzeri düz ve yumutak dökme tat olacaktır. 
12 _ Gönye. ağaç saplı iyi cinsten cilalı; çelik kenarlı 90 dere 

celile marangoz gönyesi. Tulü 20 aantim. 
12 _İyi cinsten nışangeç; Hahn und kolb veya bu ayarda bir 

marka olacak. 
24 - Siıtira: Arılan marka, 
12 _ Cırcırlı makap kolu; Hahn und kolb veya bu ayarda bir 

marka olacaktır. 
24 - tane makap burgusu, 3 tanesi 5 m/m kalınlığında; 3 ta 

nesi 6 m/m kalınlığında 3 tanesi 7 m/ m ; 3 tanesi 8 m m; 2 ta
nesi 9 m/ m 2 tanesi 10 m i m; 2 tanesi 12 ~/m; 2 tanesi 14 
mım; 2 tanesi 15 mı m; 2 tanesi 16 m. 'm kalmlıiında nlacak 

12 - adet ince ditli ağaç eğesi: 30 santim tulünde balık ıırtı. 1 

12 - adet balık aırtı ağaç törpü. 1 
12 - adet sırtlı Sığaço; düz saplı, ince ditli; Hahn wtf ~ kolb 

veya bu ayarda bir markalı 20 ili 2S santim keski mesa esı. 
12 - adet Havıa açmak için makap; Konik, zaviyesi 45 dere 

ce ve konik büyük kutru ıs m im olacak Hahn und kolb veya bu 
ayarda bir marka olacak. 

S - adet çifte ayarlı ağızlı nişangeç; sapından kelebekli olacak 
iyi cilalı. 

Tecrtbe görmüş ve uzun ~ene'erdenberi şöhret kazanmış 

LUMIERE 
Fotoğraf fabrikasının 

PLAVIC 
Filmleri istimal ediniz. 

1 - adet 70 santim tulünde bıçak bilemeye mahsus elektro mo 
törlü bileme tezgahı , tat elektro motorla müteharrik ve bıçak el 1 
ile müteharrik olacak; elektro motor lbeygir kuvvetinde 2201380 
Volt mütenavip cereyanlı olacak. Plaviç filmleri diğer fabrika mamulahndan 

ı adet kösele ta91: Yumuıak dökme taş olacak; motoru ve ava fazla hassas ve kontrashr. 
ra tertibatı ayarlı olacak. Tatın kutru ı metre ve genitliği 12 san ._ _________________________ _, 
tim olacak. 

1 - adet kabalık makinesi; genişliği 70 santim. Elektro moto 
rile beraber; motor 4 beygir 220;380 volt mütenavip cereyanlı 
Kirşner veya bu ayarda en a~n markadan olacak. 1 3 üncü kolordu ilanları 1 

1 - adet P~es tezgahı: Nümuneye göre 3xl, 20 metre eb'a. 
d d • K. O. ve birinci fırka ve Ça-m a ve Kir•ner veya bu ayarda markadan olacak. K. O. ihtiyacı için 6000 kilo 

birinci fırka için 6,000 kilo Ça
talça müstahkem mevkii ıçın 
1370 kilo sığır eti ve hastaha. 
neler ihtiyacı için de 1S27 kilo 
koyun eti ayrı ayrı şartnameler 
le ve pazarlıkla alınacaktır. i
halesi 29-5-932 pazar günü aşa 

· ğıda gösterilen saatlerde yapı
lacaktır. Taliplerin ,artnamesi. 
ni almak üzere her gün ve pa
zarlığa i~tirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu. 
muza müracaatları. (36ı) 

Y d talca müatahkem mevki ve has 1 - Tutkal sobası: Tulü iki metre arzı 1,50 metre eb'adm a 
olacak, yan tarafından üç göz tutkal koyma kovau olacaktır. 

12 - el bıçkısı: ince ditli tulü 60 santim, arslan marka; 10 san 
timde 40 diş olacak; ve kolların boyu 36 santim olacak; ve dı~bu 
dak ağacından olacaktır. 

12- Kol bıçkısı: 10 santimde 27 dit olacak. Ve kol uzunluğu 
40 santim olacak dıt budak olacak. 

12-Zemin bıçkısı: Geni,liği 1,S santim, boyu 45 santim; Ars 
lan marka olacak. Kollar dışbudak olacak. 

Edirne mıntaka sanat mektebi tesviye 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

1 - Amerikan makap hava çeliğinden Diek: Stock marka ve 
ya bu ayarda olacak beherinden eb'at ve mikdarı merbut fotoğraf 
taki listede gösterilen şekilde olacak. 

2 - Çelik saçlar: 1 levha 1 milimetre ve SOxSO eb' adında ta
kım çeliğinden; bir levha iki buçuk milimetre 50x60 santim eb'. 
adında takım çeliğinden. 

3 - İyi cinsten bezli zımpara kağıdı 000 dan 50 adet 00 dan 
100 adet O dan ıoo adet 1 den 100 adet 1,5 dan SO adet, 2 den 
SO adet 2,5 dan 50 adet 3 den 50 adet, 3,S dan 50 adet mecmuu 
600 adet. 

4-Çekiçler. Alman çekici olacak 30 adet: ıs adedi bir kiloluk 
15 adedi O, 700 kiloluk. iyi çelikten. Ve ağızlan iyi sulanmıı ola
cak. Sapları beraber olacak. 
5- Dit taraklan. 10 adet.Sadedi Witvort 5 adedi Seller $ste 

mi olacak. Ve çakı şeklinde olacak. 
.6- Pleyt: iki adet. Biri 60x40 eb'admda ve 53 kilo sikletiııde 

diğeri 30x40 eb'adında 35 kilo silcletinde bulunacaktır. Markası 

tanelerin koyun ve sığır etleri
ne verilen fiatları pahalı gö. 
rüldüğünden tekrar pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 28 5 932 
Cumartesi günü saatleri aşağı. 
da yazılı taliplerin ıartnamesi. 
ni almak üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatlan. 

(336) (2205) 

ihale Saatleri 
K. O. nunki 14,30 da 
ı. F. .. ıs te 

Çatalca MS. MV. nunki 15,30 

ihale 
K. O. nunki 
Birinci fırkanınki 
Çatalcanınki da. 

Hastanelerinki ı6 da Haatahanelerinki 

(2296) 
Saatleri 
14 do 
14,30d• 
15 do 
1S,30da 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Yirmi ~ bin çift yün çorabın kapalı zarfla münakasası 2 Ha
ziran 932 pertembe günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin 
nümune ve ıartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iı
tirak için mezkur günde muayyen saate kadar teminat ve teklif 
nameleri ile komisyona müracaatları. (2007) Hahn und kolb veya bu ayarda bir marka olacaktır. 

7 -Torna tezgahı: Bir adet elektro motorlu ve Löve veya bu ---!!!!!!!! _____ 111!!_!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!111! .. !!!!ll!!l--l!!!!!!!e!!!!!!!!I 

ayarda bir markalı, 500 kilo ağırlığında; Punta irtifaı 18 santim. 
Boşluk İrtifaı 25 santim . Punta mesafesi 150 cm. çift prizmalı 
fener yatakları konik ayarlı fener mili delik anahtarlan avara ter 
tıbatı tamam: Dört ayaklı; düz, Amerikan; punta ve kuvan ayna. 
ları ile sabit (orta) Seyyar (Bat) yatakları tahvil diılileri ve pun 
taları beraber olac~klar; Motoru 220/ 380 volt; 50 peıryot; müte 
navip cereyanlı torna Norton sistemi olmayacak. Kayıtları bera. 
ber bulunacaktır. 

8 - Motorlu zımpara taıı tezgahı 2 adet; biri yarım beygirlik, 
diğeri 1,S beygirlik motoru havi olacak, milleri motorlara merbut 
bulunacak ve tezgahlar yapıtık fotoğraftaki nümune veçhile ola
cak. Motorlar 220 380 volt 50 peryot mütenavip cereyanlı ola· 
cak; büyük tezgaha talalacak taşların kutru 30 santim olacak, 
ve bir tarafa takılacak; taşın No 20 ili 30 O.P. diğer tarafına takı 
lacak taşın No 36 ili 60 G. L. markalı olacak. 

Küçük zımpara tezgahı takılacak taşların kutru ı8 santim ola 
cak ve bir tarafın taşı No 64 ili 60 M. P. diğer tarafına takılacak 
taşın No 46 ili 80 G. K. olacaktır. Ayrıca bir adet 16 ila 36 No. 
taş alınacaktır. P. Ç. taşlar umumiyetle alondum tatlarından ola 
caktır. 

9 _ Çelik destereler: 250 adet 30 santim boyunda ve Ham. 
burgla G. M. B. H. Wandsbeck No 47 de Barsonator mamulatın 

17 adet 6,3 m m 15 adet 7 m m 14 adet; avandanlık çeliği ol. 
ınası 11.zrm. 

8 - Demir de.tere kolu: 300 ııVm kirişi yekpare olacak, 2 
adet •• 

9 - Ayakla müteharrik seyyar demirci ocağı: Fotoğrafına 
muvafık olacak. ııenitliii 550x550 m im olacak, boyu 900 m/ m 
olacak. 

10 - Penıe: 4 adet ı /4 ili 3/ 4 boru tutabilecek boru pensesi. 
11 - Kaynak çeliği: Böhler çeliği 30 kilo; 20x20 ili IS:d& 
' m mı 

12 - Lama demiri: Sx30 dan 300 kilo 3:ıt20 den 300 kilo ola
cak. 

13- Boru bükme makineai: ı adet fotoğrafına muvafık Hahn 
wıd kolb veya bu ayarda bir markada umum teferrüatı beraber, 

14 - Demirci örıü: 90 kilo fotoğrafına ııöre olacak. 

Edirne mıntaka san'at mekteb 
tenekeci atelyesi şartnamesi 

dan olacak. S - Tahta çinko 77 kilo 14 no. 
ıo-Toma çakı sapları ve çakıları: Çakı sapları ıo adet olup 

D d ·k· d t D 1 d "ki d 10 -Tahta çinko 121 kilo ı2 no!'> resimdeki nümuneye göre . 2 en ı ·ı a e , . x en ı a et 
M ı den iki adet , B 2 den iki adet: A 1 den iki adet olacak her bi 10 - Tahta çinko 77 kilo 10 no. 
rine ait ıo ar adet sulanmış hava çeliğinden mamul yedek çakı- Yerli malı alaturka tenekeci makası 13 adet keski ağzı 10 san 
ları beraber bulunacak. Markası Kornet veya bu ayarda markalı tim, bütün boy 28 santim. 
olacaktır. Demir saç: 69 santim genişlik 180 santim uzunluk. 14 lük 10 

11 _ Bir adet mikrometre iyi çelikten mamul gayet hassas bir demet 50 kilo. 
milimetrenin 100 de birini gösterecek ve O ili 30 milimetre kut l.k d 
runda bir çubuğu ölçebilecektir. Markası: Stock; Humbold veya Demir saç: 69 santim ıınitlik 180 santim uzunluk 12 ı 10 e 
Hahn und kolb veya bu ayarda markalı olacak. met 50 kilo. 

12 _Bir adet Trapez dit mastarı; iyi çelikten gayet hauaa Demir saç: 69 santim genitlik 180 santim uzunluk 4 lük 8 de-
diş zaviyesi 29 derece olacak ve marka11 Hahn und kolb veya bu met 50 kilo. 
ayarda olacak ı . . Galvaniz aaç: 69 santim geni4lik 180 santim uzunluk 10 luk 10 

13 _Bir adet motorlu Vantilatör akkuple: 1/2 beygir kuvve- demet 54 kilo. 
tinde 220, 380 volt 50 peryot mütenavip cereyanlı A. E. G. Si- Galvaniz saç: 90 santim gt'!llitlik 180 ıantim uzunluk 6 lık 10 
menıı· Marelli markalı olacaktır. demet 54 kilo. 

14-· S ailet marka kıl cedveli: ıs santim boyunda 3 santim GalYaniz saç: 90 santim ııenitlik 180 santim uzunluk. 4 lük S 
geniıliğiııde gayet düzgün ve h~ssaı ağı.zlı iyi. ıu veril~t olacak. demet 54 kilo. 

15 _Bir adet ayaklı ve taksımatlı mıhengır. 25 santım ölçme Galvaniz tel: 50 demet. Beher demedin ağırlığı bir okka no 
boyu; ve 33 ıantim büt~ tul~ olacaktır. Çelik f&pka~ı ~aidesi Ye 10 
bütün teferrüatmın emnıyetlı olması tarttır. Bunun ıçın yapıtık Civatalık demir. kalınlık 8 mi m 6 demet. Silme demir iki san 
bir nümune kartı gönderilmittir. Markuı Hahn und kolb veya tim genitlik 4 m ·m kalınlık 6 demet. 
bu ayarda bir marka olacakbr. Taraklık çember: 2,5 santim ııenitlik. 5 deme• 

16 _Bir adet kaminato iki litre petrol istiap edebilecek cesa. Tuz ruhu 10 kilo. 
mette olacak ve markası Max Sivert; İsveç veya bu ayarda mar- Kalay 10 kilo. 
kadan olacaktır. Teneke: 3 sandık, Sı santim genitlik 72 santim uzunluk. beher 

1 _ işbu malzesne 3 ay zarfında mektebe tamamen teslim edil sandık 56 adet tenekeyi muhtevi. 
miş bulunacaktır. Bakır: Bir tahta, bir m im kalınlık bir metre geni,lik; 2 metr~ 

11 _Teslim ed~l~ek yer mektep binası olup ıeraite uygun ol. uzunluk. 
mazaa mal iade edılır. Mengene: 2 adet 21 er kiloluk Fransız malı. 

Edirne ınınta~ _a san'at mektebi demir Marangozluk atelyesi kaplaın~ 
atelyesi ihtiyaç listesi prbıamesi prtnamesi 

ı _Gönye köşebent: 20x20 m/m 500 kilo ( 
" " ı 30x30 m/m 500 ,. (Yumuıak Alnıan 

2 -T. köşebent : 30x30 m/m 750 " (demirinden ola-
" " : 50x2S m/m 250 " (cak 

3 _Muhtelif saç levha: 4 demet, bir demet onluk, bir demet 
14 lük 2 demet 12 lik, 

4 _Takım çeliği: 20x25 m ( m 300 kilo Bölıler fıkıtra. Zah 
hart. . 

ı _ Dmir deateresi: boyu 300 m/ m 15 düzme. Banonator, 
wergzeug G. M. B. H. Wandıbeck Hamburg markaaı olmaaı tart 
tır. 

6 _ Muhtelif perçin çiviai: S kilo 6x25 m m 5 kilo Sx30 m/m, 
5 kilo 3x10 m. m S kilo 4x1S m·, m Sx2S m im 5 kilo 6. Sx50. 5 
kilo 6x6ô m m. 5 kilo 7x50 m m. 5 kilo lx5 5 kilo 2x10 m/mı.ı 
mecmuu 50 kilo olacaktır. Çivilerin biribirine karıtmıt olmaması 
lazımdır. 

7 _Muhtelif makap: 4 m m 2S adet 5 it\ m 20 adet 6 mim 

Zeytin kaplama11 30 metre murabbaı 
Limon kaplama11 30 metre murabbı 
Beyaz dııbudak 30 metre murabbaı.'. 
Meıe kaplaması. 30 metre murabbaıı 
Ceviz kaplaması 30 metre murabbaı 
Çizııili mavun 30 metre murabbaı 
Düz mavun 30 metre murabbaı 
Muhtelifrenklerde boyanmıt kaplamalar 

metre murabbaı 
Ceviz kökü 1 metre murabbaı. 
Dıtbudak kökü bir metre murabbaı. 
Hareli kaplamalar, muhtelif renklerden 

baı. ' 
Kaplama kalınlığı bir milimetrt. 

beher cinaten üçer 

~er metre murab. 



' ' Damar, Verem hastahklarına, yürümeyen, H N KU VET ŞUR dit çıkaramayan çocuklara genç ve ihtiyarlara 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık F 
ve kuvvetsizlik halahnda bü-
yük faide ve tesiri görülen 

ı:ıasl taıifeı ~aptLr>acasıı rJ.L ı.o 
El E~Tfit~-TIJ llJ 1'113A 

tes\,~at1. ~q~~~if'lde Boe~~u 
temrrı. ed~c{\.r.Jla.·t-Z-2. 

• 
VERESiYE. 

Bursa Tayyare şubesi Sinema 
ve Gazinosunun müzayede 

müddeti temdit edildi 
Bursa Tayyare şubesi reisliğinden: 

10 Ni1an 932 tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye 
konulan Buna Tayyare Şubeai Sinema ve gazinosu için verilen 
fiyatlar ıube idare heyeti tarafından kabule ıayan görülmediğin. 
den, müzayede müddeti 1 Haziran 932 tarihine kadar temdit edil 
miştir. Müzayede aleni yapılacaktır. Şartnameyi görmek iateyen. 
ler, Ankara, Tayyare Cemiyeti merkezile latanbul, Buna ıubele. 
rine müracaat etmelidirler. (2120) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
1 - Beykoz'da Hünkir iıkelesinde çayır otiyle kır kah. 

>'eciliği .J. sene müddetle bedeli muhammenesi ( 12) lira. 
2 - AnadoluhMarın'da Çavutbatı çiftliğinde köıkün önün. 

Je (20) dooüm tarla ~ir sene müddetle (20) lira bedeli muham 
meneaile. 

3 - Şilede Tepeceüren yanık orman lat'aaından (200,000) 
kilo kömür bir sene müddetle beher kantarı (17) kurut kıy. 
meli muhammetıeaile. 

Balada mevkileri gösterilen kır kahveciliği ve tarla ile 
(200,000) kilo kömürün müzayedesi neticesinde talibi zuhur 
~tmediğinden 6 6 / 932 tarihine mü1adif Pazartesi günü pa
zarlık ıuretile ihalesi icra kılınacağı ve taliplerin yevmi mez. 
kurde İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazii Vakfi-
ye İdaresine müracaatları. (2290) 

İstanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

a 
"'-~~ · ··'.J~ANBUfU~., ·roocATRS·' EN / 

'
~ EN; '-. · LEZiZ 

&ribi~ NEFiS , . GAZOZU 
ı y SUYU . 

. ... Kızkule Park ve 
1 Haziranda açılıyor 

• 

Z~MH~T Yalova llrtl~ltlHI 
Büyük Otel - Büyük Lokanta -

Büyük Gazino 

1 Haziranda açılacaktır. 
Radyoterapi • Fizyoterapi • Elektroterapi 

- Hususi banyolar _ 
İstanbul'un en iyi orkestra. vtı cazban!lı 

Üte! v• vcmek Hatlarında büyük tenzil5.t ' apılmıştır. 
Yemek mecburi değildir. 

Nafia Vekaletinden 
3000 ton katran yağı pazarlık auretile mübayaa edilecektir. 

Pazarlık 416 932 tarihine müsadif cumarteıi günü saat ıs te 
Nafia vekaleti müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Pazarlığa ittirak edeceklerin 11250 liralık teminatı muvak· 
kate ve Ticaret oduı veaikalarile birlikte ayni ırün ve saatte ko. 
misyonda bulunmaları lazımdır .. Taliplerin bu husustaki ıartni
meleri bet lira mukabilinde Ankarada Nafia vekaleti inıaat daire 
sinden, btanbul'da Haydarpafa Liman itleri müdürlüğünden te

( ' ılJi 
hozmıyan 
wgftnc 

Tualet 

darik edebilirler. (2126) 

lıtanbul uliye mahkemesi 3 ün
cü hukuk dairesinden: Arnavutkö· 
yünde Sarraf burnunda 8 No. lu 
Yalıda mükim Muazzez hanımın Şif 
lide mükim iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan Belediye Eıbak mü 
fettiıi umumiıi koca11 Emcet bey a
leyhine ikame ettiii teocili akit da
vaıınm tahkikatı 10 Mayıs 932 ola
rak tayin ve ilin edilcliii halde mez 

• kUr gÜnde ıelmediğinden talep üze 

U 1 aA as 1 Kullanını Her eczan 
de satılı 

İPEKİŞ nerededir?. 
Mağazanın yerini en iyi tarif edene. 
beğeneceği en güzel kumaştan bir 

elbiselik hediye edecektir 

İpekiş muvakkat satış mağazasının yeri: 
ı - Tünel ile Galatasaray arasındadır. 
2 - İngiliz kız mektebinin altındadır. 
3 - Türkuvaz'ın karşısındadır. 
4 - İstiklal caddesinde 3SS numaralı mağazadadır. 
5 - Beyoğlu'nun en tık mağazasıdır, 
.... ilah şeklinde tarif edilebilir. Fakat bunlardan hiç 

birisi veciz değildir. (İpekit) in bulundugu yer en kıs; 
ve en az kelime ile yani en veciz tekilde nasıl tarif edil. 
meli, hiç bilmiyen birisine nasıl anlatılmalıdır?. 

İpekiş müessesesi, muvakkat satıı mağazasının bu
lunduğu yerin en güzel ve en kolay taifini arıyor. Bunu 
en iyi tarif edene mağazada beğeneceği en güzel kumaş 
tan bir elbiselik ve eğer erkek ise bir gömleklik hediye 
edilecektir. 

Cevaplar 1 O Haziran akşamına kada 
İPEıdŞ mağazası müdüriyetine gön

derilmelidir. Netice 12 Haziranda 
ilan edilecektir. 

--------------------------! .;.,. hakkında gıyap kararı ittihazı-
na karar verilmiı ve tahkikat 19 Ha ' 
ziran 932 pazar ıaat 14 te talik e
dilmiı olduğu ilanen tebliğ olunur . Gedikpaşada Jandarma 

Satınalma komisyonundan: 
GaziaJıntap ~. Mü~~eiunıuıniliğin~en : 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift yemeninin kapalı zarfla müna 
kasası 2 haziran 932 perıembe günü saat on bette yapılacaktır. 
Taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün ve müııe.kaaaya itti
rak için teminat ve teklifnameleri mezkur ıründe muayyen saate 
kadar komisyonumuza müracaatlan (2006) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 el TERTiP S ci KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

l~J~t itranıiJe 5 00 00 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 llrahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirahk 
mükifat vardır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Satılık araa 
F atilı Malmüdürltiğünden 
Eytip cezri Kaaım mahallesi

nin Çömlekçi aokağında (32) 
No. lı araa açık arttınna ıure. 
tile satılacaktır. Müzayede 
Haziran , 932 tarihine kadar 
Haziran/ 932 tarahine kadar 
yirmi bet gündür. Taliplerin 
7 /Haziran, 932 tarihine müaa. 
dif salı günü müzayede ve iha. 
le komisyonuna müracaatları. 

(2139) 

SEYRlSEF AlN 

BUyOkada iskelesi 8 nu· 
marah dükkan mlizayede 

Mübayaa komisyonu riyasetinden: ile kiralanacaktır. 

1 - Gaziayıntap hapishaneaınin ıehri (2SOOO) yirmi bet bl 
kilo miktarndaki ekmek ihtiyacı mevkii münakasaya konmuştııl 

2 - Kuntrato müddeti 1 Haziran 932 tarihinden itibaren ~ 
ıenedir. 

3 - Müddeti münakasa (21) yirmi bir gündür. 
4 - Münakasa kapalı zarf usulile olacaktır. 
S - Muvafık bedel verildiği takdirde ihalei kat'iye J Hazıra 

1/ 6/ 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat (16) raddelerin 
Müddei umumilik dairesinde icra kılınacaktır. 

6 - Münakasaya talip olanlarla tartnameyi öğrenmek istiy 
!erin müddei umU'lcilikte teşekkül etmiş olan Komiayona mür 
caatlan lüzumu ilin olunur. (2166) 

Ankara - Kayseri battı üzerinde Balıteh istasyonu civarı 
da 108 000 inci ki.lometrede vaki laf ocağından ç.ıkarılacalı 

·8000 M 3 balastın kapalı zarfla münakaaa11 14 Haziran 932 
lı günü 1aat ıs le idare merkezinde yapılacaktır. 

Taflilit Ankara ve Ha7darpap veznelerinde ikiter liraya • 
tılmakta olan ıartnamelerde yuıbdır, (2178) 

1 - Eakitehir • Ankara hatb üzerinde Beylikköprü iıta• 
yoou civarında 479 - 200 km. ocatıııdan 7000 M 3 

2 - Kütahya • Balıkesir hatb üzerinde Köprüören civ• 
rında 28 • 300 km. ocağından 3000 M 3 

3 - Kütahya • Balıkesir hattı üzerinde Değirmisaz iıta 
fODU civarında 97 Ve 99 kilometreler arasındaki ocaktan S0o0 
M3 

4 - Eıkitehir • Konya hath üzerinde Meydan - Pınar • 
batı iıtaayonları ara1ında 397 • 400 km. Bozdağ ocağında~ 
4000 M 3 

Balada mevkii ve miktarlan göıterileo balaatlarm kap•~ 
zarfla münakuaları ayrı ayrı olarak 14/ Haziran/ 932 Salı gürtd 
saat IS ten itibaren idare merkezinde ypılacaktır. 

T afıilit Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beheri be~el 
liraya .. tılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (2243) 

Sıhhi müeaaeaelere 1 Haziran 932 tarihinden 31 Mayıı 933 Teminat ~ .. 10 Dur. 
Ton tarihine kadar lazım olan bir aenelik sadeyağı, et, ekmek, pirinç fhalc 1-6-1932 saat 16. 10000 ton kömürün havzai fehmiyeden Derince, Haydarpa~' 

ve Mersin limanlarına nakli münakasası kapalı zarf uıulilt 
16/ Haziran pertembe günü saat 15,30 da Ankarada Umuıtl' 
Müdürlük binasında yapılacaktır. 

7 Yağlama yağı açık münakasası: 4 ,5 932 Cumarteai günü· şeker, sabun, ıüt, yoğur~ ve alelumum kuru erzak ile taze ıeb. 

ıaat ı4 te. ze ve mahrukat ve mek\ılitı hayvaniye ve atı hayvanatı tanzim ~' '~ ;,n ~~~ 7 Makine yağı açık münakasaaı: 4 6 932 C.umartesi saat edil~ olba~taki ş•~.tnameleri veçhile ve kapalı zarf uıulile iha- r~,., 
15 te. le edılmek uzere munakasa~~ konul~utlur. • . -~ 1 1 1 ,, 1 

21 Tarbin yağlama yağı kapalı zarfla ihalesi: 6 6 932 Bunlardan et, ekmek, sut, yog~rt ve sade>:a.gı 7 Hazıran ... lllllll•Wı•!ll.a..,M-.ıwo ... 
Fazla tafıilit beter lira mükabilinde Ankara ve Haydarpat' 

veznelerinde satılan tartnamelerde yazılıdır. (2246) 
Pazartesi günü saat 14 le. 932 salı günü saat 14 le yat sebzeler ıle ıeker, pmnç, sabun ve 1 -------------------------: 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazı. emsali kuru erzakile mekiilitı hayvaniye 8 Haziran 932 Çar- KARADENiZ POST ASI Bir seoe zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tıı~ 
lı yağların hizalarında yazılı gün ve saatlerde münakaaaları şamba günü saat 14 te ve alelumum mahrukat ile dana ve sair 1 mil ve tahli.yesinin kapalı zarfla münaka1ası Ankara' da idare 
~cra edileceğinden tartnamesini görmek istiyenlerin her gün atı hayvanatı 14 Haziran 932 Salı günü saat 14 te fiatlar had. ERZURUM merkezinde 16 Haziran 932 perıembe günü saat ıs te yapıl'' 
ve venneğe talip olanların münakasa gün ve saatinde teminat di liyik görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 1 caktır. 
ınektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalma Bu baptaki şartnameleri görmek ve fazla izahat almak ia. Vapuru 30 Mayıı Tafailit Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beşer liraY' 
<omsiyonuna müracaatlarL (1970) tiyenlerin mezkur komiayona müracaatları ilin olunur. 0963) 

1
1 Pazartesi _•_a_b_lm_a_k_ta_o_ıa_n_tar_ın_a_m_e_l_e_rd_e_y_a_z_ıl_ıd_ı_r. _____ <_2_244 __ > __ .,; 

G d•k 'd J d Tüccari ye Banka muamelatı- , -- 8 o N o 41lllll 
Gedikpaşada Jandarma e ı paşa a an arma günü alqamı Sirkeciden bııra:et- ;-...::!.. .-:;:;;:. ":~iltaT:!~:· i Gayrimübadil ve mübadil 

S t 1 k • d s b al k • nd le (Zonguldak, lnebolu, Samaun, liaanlara malik olup ııerek muha-a ına ma OmJSYODUn an a n ma OmısyonU an: Ordu, Gir_,n, Tnbo:on, Sürm&- a1p ıerek muhabir yazifeaini de- hazine bonoları satar ve 

Sekiz bin aekiz yüz adet mamul yastık kılıfının kapalı zarfla 
münakasaaı 7 Haziran 932 salı günü saat onda yapılacaktır. Ta. 
!iplerin tartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak 
için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen saate 
kadar komisyonumuza müracaatları. (2088) 

yedi bin be§ yüz adet mamul yatak kılıfının kapalı zarfla ne ve Rize) ye ııidecektir. rlahte eylerim daimi yahut vize- ipotek yapar. Bahkpaıar 
münakasası 7 Haziran/ 932 Salı günü aaat on birde yapılacak- ı Fazla tafıili.t için Sirkeci Yel- ta~rı.":.i~~ Iıtaııhulda, Ba: Maksudiye Han No. 3S 
tır. Taliplerin şartııameyi görmek üzere her gün ve münaka- kenci hanındaki acentalıima mii· ker hanında No 19 - 20 C. M. Ru- ...... -t!,!.';':~~~~~;-~ .. ~.~::~'.~ ... ~J 
saya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde ve racaat. Tel: 21515 muzile müracaat eylemeleri mer- MlLLlYET MATBAAS 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2087) , ·-----------· cudur. 


