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NUSHASI S KURUŞTUR 

Fransa'da 
Hükumet 
Teşkili 

Yeni Fransız ükUmetinin 
te,kiline iki gün kaldığı bal. 
de henüz iktıdara geçecek olan 
Herriot'nun kimleri~ teşriki me 
sai edeceği kat'i surette maliim 
degildir. Herriot, intihabattan 
en büyük siyasi fırka olarak çı-
kan Sosyalist Radikal fırkası-
nın reisidir. Binaenaleyh 2 Ha-
ziranda yeni meclisin içtimaile 
beraber hükılmet tetkili kendi-
sine teklif edileceği muhakkak 
hr. Ancak Herriot'nun sağın
da müstakil radikaller, cümhu
riyetçiler gibi ,imdiki T ardieu 
M:oalisiyonuna dahil olan vasat 
cenah fırkaları vardır. Solun
da da Sosyalistler vardır. Her
riot yalnız ken~i fırkasından 
mürekkep bir kabine teşkil ede 
miyeceğine göre sağ ile mi, 
yoksa sol ile mi teşriki mesai 
edecektir? 
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İntihabat yapılırken Soıya
liıt Radikaller, Sosyalistlerle 
teşriki mesai etmişlerdi. Ve sos 
yalistlerin iddialarına göre, bu 

1 teşriki mesai Sosyalist Radikal ) 
fırkasına en az 90 meb'us ka
zandırmı,tır. Binaenaleyh inti. 
babalın akabinde bu iki fırka- ıL.._.._..._.., __ .-:.ıır;....-~-
nın beraber hükiimet teşkil ede ismet PafB ve Tevfik Rüştll Bt!gln Roma seyahatlııden bir lntıba.. ,. 
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cekleri zannedilmi,ti. Ancak 
8 May11tan beri iki fırka araıın 
daki ihtilaf gittikçe tebarüz et 
mektedir. Ve muhalefette ve 
İntihabat mücadelesinde birle
§en bu fırkaların hükfunet 
tetkilinde birleşemeyecekleri 
anlatılmaktadır. Sosyalistler 
h ükiimete İ§tirak için fU şartla 
rı ileri sürmütlerdir: 

1 - Asgari yüzde 25 tahdi. 
di teslihat 

2 - Sigortaların ve şimen
diferlerin millilettirilmesi. 

3 - Haftada 40 saatlik me
sai. 

4 - İşsizlerin sigortası . 
Sosyalis t fırkası lideri B lum 

rı 
al tarafından gayrı resmi olarak 
da ileri sürülen bu şartlara kartı 

fırka te§kilatımn ne vaziyet a
tacağı merakla bekleniyordu. 
İki gündür Sosyalist fırkası 
kongresi içtima etmit, hükume 
te ittirak için dermeyan edile
cek tartları müzakere etmekte-

aşı dir. Henüz bir karar verileme
t 0 mekle beraber, fırka te,kilitı

nın Blum tarafından ileri sürü
len ıartlardan daha hafif fart-

• !arla hükumete iştirak etmeğe 
hazır olmadığı anlatılmakta
dır. Herhalde Blum, bunları 
"asgari" olarak tavsif etmekte 
haklı imiı. 

Diğer taraftan Herriot esa
lnr sen Blum'un tartlarmı kabul et 
T tniyordu. Filhakika Sosyalist 

Radikal fırkası da henüz resmi 
'Ve ıon sözünü söylemi, değil
dir. Fakat fırka lideri, bugün
kü şerait altında harici siyaset 
noktasından Sosyalistlerin tah-
didi teslihat teklifini tehlikeli 
bulduğunu, dahili siyaset nok. 
tasından da i,sizlerin sigorta
sı, sigortaların ve şimendiferle 

Iır.• rin millileşmesi gibi Sosyalizm 
teClbirlerini tatbik edemeyece
ğini bildirmitti. Bir Sosyalist 
Radikal gazetesi, Sosyalistlerin 
İleri sürdükleri teklifleri kabul 
etmeğe teşebbüs etmek Fransa 
da ihtilale çığır açmak demek 

5 , olduğunu yazmaktadır. Esasen 
Soıyaliıtler bile mühim bir 
~ümre müntehipleri korkutma
bıak için intihabat mücadelesin 
de bu programlarım ileri sür
ınekten çekinmi,lerdi. 

Binaenaleyh Herriot'nun 

Başvekil Paşa ve refakatind~ki 
zevat perşembe günü geliyorlar 

• 
ismet Pş. ve Tevfik Rüştü Bey bugün Pireden 

geçerken Yunan 
Başvekili M. Papanastasiyu ile görüşecekler 

ROMA, 30 A.A. - lamet Paıa 
Hazretleri ile Tevfik RÜ§tÜ Beye 
fendi ve refikalan Hanmıefendi
lerle refakat ve maiyetlerindeki 
zevat dün gere saat 22,30 da 
Brendiziye m..;teveccihen hareket 
etmişlerdir. 

MÜ§arünileyhima istasyonda, 

Heyete Brendizi'ye kadar Ha
riciye müstepnrun ki.tibi hususi• 
si Kont Bonarelli ve Hariciye me. 
murlanndan Marki Chiavari refa
kat edeceklerdir . 

Yunan başııekill ile 
miilliket 

ciye müsteıan M. Fani ve ltalya
nm Ankara sefiri bulunduğu hal· 
de gönüllü milislere ait olan 
(Musaolini) kıtlaanu ziyaret er. 
mittir. 

Müşarünileyh Hazretleri, kıtla
da milis lejyonları grupuna ku
manda etmekte olan ceneral Ra
gioni tarafından istikbal edilmit
tir. 

lıımet Pata Hazretleri, kıtaatı 
tefti§ etmi§, jimnastik, hücum ve 
ıkrim talimlerinde bulunmuıtur. 

Hariciye nazırı M. Grandi cenap- ATINA, 29 - Batvekil lamet 
larile Hariciye müstqan M. Fa- Pata ve Tevfik Rüıtü Beyin, latan 
ni, Fırka Kumandanı, Faıiat Fır- bula dönerlerken vapurun Pirede 
kaıı katibi umumi muavini M. kaldığı müddet zarfında Batvekil 
Marpicati, Hariciye kalemi mah- M. Papanastaıiu ile görüşmeleri 
sus müdiri M. Chigi, orta elçiler- muhtemeldir. Vapur ıalı sabahı 
den M. Handicchi ile Ciancarelli, Pireye vi.aıl olacakbr. Bunu müteakip, miliı kıtaatı 
Guarglia, Taliani ve M. Rocco ile lıımet Pata Hazretlerinin önüne 
Hariciye nezaretinin diğer me- Romada son güıı bir ııeçit reami yapmıt ve müta-
murlan tarafından tqyi edilmiı- ROMA, 30 A.A. - lıımet Pata rünileyh Hazretleri kumandana 
!erdir. Hazretleri, dün refakatinde Hari- Devamı altıncı aahilede) 

''i~hi~~~i~~·y;~~~-y~~;····::·:fr~~;······ 
kadro ıle ışe başlıyor 
Açıkta kalacak olanlara bu. 

gün tebligat yapılacaktır 
inhisar idarelerinde yarından 

itibaren tatbik edilecek yeni kad 
rolar, buırün aktama kadar ali.
kadar şubelere .tebliğ edil!cektir. 
Mülhakat idarelerinin yenı kadro 
lan poataya tevdi eôilerek gönde
rilmiıtir. 

Yeni kadrolarda açıkta kala
cak memurlar da bugün anlatıla
caktır. D5n Ankara'dan avdetleri 

beklenen Müakirat lnlıiaarı umum 
müdürü Aaım B. ve barut inhiaa
rı müdürüü Lütfi B. gelmemiıler
dir; bugün geleceklerdir. Asını B. 
in avdetini müteakip eaaaen me· 
mur adetleri yeniMüskirat inhiaa
rı bütçesine merbut kadro cetvel
lerinde gösterilen merkezıubeleri 
ne kadrolan tebliğ edilecek ve a-

Devamı altıncı ııahi11tde) 

Otomobil Yarışına Hazırlık •• 

Hiç sebep yokken 
fiatlar 

gene yükseltildi! 
Benzin fiatleri evvelki günden 

beri birdenbire yükaeldi. Hiç bir 
makamın, hatta ali.kadarlann ae 
bebini izab edemediği bu yükse
lit ehemmiyet verilıniyecek bir 
tekilde değildir. Benzin fiatı ani 
olarak gene . tereffü göatennittir. 

Ferit Bey be11anatını 
tekzip ediyor 

Varıova Büyük Elçiliğine tayin 
edildiğini yaadığımız aabık· Lond
ra sefiri Ferit Bey, dün ıabab aa
at 9 da Avrupa ekıpreıile Lond
radan tehrimize ıelmittir. 

Ferit B. Sirkeci İltaıyonunda 
Vali Muhiddin ve Belediye reia 
muavini Himit, Darülfünun mü
derriılerind- Zühtü Beylerle teb 

rimizde bulunan diğer bazı doıt
lan tarafından karırlanmı9tır. Fe

Devanu altıncı aahilede) 

• Istanbul · 
Yanıyor! 

20 senedir böyle 
sıcak görülmemiştir! 

iki gündenberi lıtanbul, müthit 
bir ııcak dalgası içinde kıvranmak
tadır. 

Sıcaklar, bilhaıaa dün ıon derece
yi bulmuıtur. Hararet bu menim-

de nadiren kaydedilen 33,2 ye kadar 
çıkmııtır. 

--~·r · - --:s- ---· 
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Dahiliye Vekili çok mühim 
bir tamim yaptı." 

Bütün idare Amiı:lerine ve Belediyelere 
vazife verilmiş, 

ittihaz olunacak tedbirler bildirilmiştir 
ANKARA, 30 (Telefon) -

Dahiliye Tekili Türll milletinin 
huauaiyetine aöre ıayri tabii 
bir dereceye kadar yüluelı: biı 
•myede o1- aeçimne fukları 
nı hafifletmek •e ucuzlatma} 
için bütün idare ıaıeımırlarmı 
ve belediyeleri çok ehemmiyet. 
li bir tamim ile faaliyete davet 
ediyor, ittihazı lazım gelen ka
nuni, idari, iktraadi tedbirleri 
göateriyor. Dahiliye vekili ta
miminde diyor ki: 

«Memleketimizin hususi ve 
· iktısadi bünyesi ve tartları ve 
milletimizin kuvvet •e mukave 
metine inzimam eden ve vak
t lnde alınmış olan devlet tedbir D h .11 ,.111 Ş /(, B 
!eri sayesinde umumi buhranm j a 1 ye ve,. · aya • 
tesirleri her memleketten daha letimizin hususi fiatlarına göeı 
az olmuştur. Ziraat ve san'at gayri tabii olarak bir dereceye 
sahasındaki istihsalin mütema- kadar yüksek bir seviyede kal. 
diyen artan tekesaütüne ve u. dığı vekaletin yaptığı resmi 
cuzluğuna .-ğmen küçük tehir tahkikattan resmi istatistikler. 
ve kasabalarımızda yaşama den ve nihayet aile tecrübelerin 
ve geçinme icap ettiği kadar den anlatılıyor.» 
ucuzlamaınıttır. Ve Türkiye- Vekil tamiminde tehirleri-
mizde memleketimizin ve mil- D1tvamı altıncı sahil1tde) 

Pek yakında başlıyor 

Ölenler yaşıyorlar mı? 
Hüseyin Rahmi Bey 
bunu anlatacak •• 

Milliyet pek yakında 
Roman ilstaclı HOSE
YıN RAHMi Beyin en 
aon h~rlaclığı felsefi 
ve fantastik bir roma
nını tefrikaya bathvor. 

İsmi, büyük şöhreti 
ve eserlerinin cazibe 
ve kudreti ile her oku
yucunun kulaiında 
derhal sihirkir tesir
lerini gösteren gfizide 
romancımız Milliyet i
ç.in hazırladığı bu ese
rinde okuyucu!annı 
meraktan meraka all
rükleyecek ve onlan 
yepyeni bir Alemin i
çinde kaleminin reh
berliği ile dolathra
caktır. 

HÜSEYiN RAHMi B. 
yeni romanında bize 
ıunları tahlil edecek: 

Hüseyin Rahmi Bey 

Bütün bunlan 

Ölenler 
Yaşıyorlar 

fJlı? 
Romamncla bulacak, 
heyecanla, hayretle o
kuyacaksınız. 

TOSUN 
Sosyalist tekliflerini kabul ede. 
IDiyeceğine göre, kendi fırkası 
lla nazaran, sağ olan zümreler. 
le tetriki mesai eylemesi lazıın 
dır. Herriot'nun 1932 de tetkil 
edeceği hükUınet bu mühim 
lloktada 1924 te teıkil ettiği 
~iikılmetten farklı olacaktır. Ma 

za l• ''Undur ki, 1924 senesinde de 
aı' lferriot tıpkı 8 Mayıs intihaba 

yy•~ tındaki aibi kazanmııtı. o za
lılan ıol cenahlarla teıriki me
'•i ederek meıhur sol cenahla. 
t-ın kartel'ini teşkil etmişti. Sol 
l:enah kartelinin te,kili Fransa 
llın mali vaziyetini sarstı, frank 
diittü ve nihayet vaziyeti kur. 
t.'1nıı.k için Poincare iktidara 

Teknik heyet dlln gBrlf sahasını tetkik etti. 
Resmimiz bu hegetl toplu bir halde giJsterlyor. Yarış 
talimatnamesi ve yazısı ir sahifemizdedir. 

Bir müddetten beri. benzin aatı
aında teneke ile aatıı tekli kaldı
nlmııtır. Bunun yerine tiıe ile aa 
tı§ kaim olmuştur. Evvelki gün 
birden bire timdiye kadar 95 ku
ruttan satılan 5 litrelik titeler 
97,S kuruıa satılmağa batlanmıı 
tır. Bu yükaeliJin bak.iki sebebi 
bilinse bir dereceye kadar makul 
olur. Halbuki yükselite hiç bir ae 
bep göaterilememektedir. Vakıa 
bir çok rivayetler piyasada dön
mektedir: Kontenjandan ıonra 
bazı tirketler arasında vücut bu
lan bir anlatmadan bahsediliyor. 
Bundan bir müddet evvel de ben 
zin fiatlerinde yeni bir yükselme 
oldu ve hiç bir makam sebebini 
araıtırmadan böylece kaldı. Ya
rm bir zam daha vuku bulursa 
bu da ayni tekilde mi karşılana
cak 7 Eğer söylenildiği gibi, bu 
fiat yükselmesi bir kaç tirketin 
uyufmaaından husule gelivermİf 
bir netice ise bunda tutulan mik
yas ve istinat edilen sebep nedir? 

M. Venizelos; 
gazeteci! 

Birçok kimseler ani denecek bu 
11cak baıkını kart111nda ıokakta ca
ketıiz dolatma.ktan batka çare bu
laınam•ılardır. 

Şerbet ve dondurma ıatan dük- 1 

kin uılıipleri, dün epeyce ki.rlı bir j 
ıün ııeçirmitlerclir. 

1 Sıcakların artmaıı üzerine pera
kende buz satanların hemen ihtiki.
ra bafladıklannı da kayd etmeliyiz. 

insanlar iJlürlerhen giJz 
/erini yeni ve bilmedi
ğimiz bir Aleme mi açı
yorlar? 
İçimizde ve.. aramızda 
yaşayan iJlüler mi var? 
Ruh var mı? 

Üstadın kudretli us
lüp ve sihlrklJr bulııtJ
larının en yeni bir mi
sal ve mahsulü olan 
TOSUN ısım11 bir hl
lll1gesinı de karllerimi
zin telzizl fikri lfin bu
günkü nüshamızda neş

çağınldı. Herriot 1924 intiha- j ceğine göre,gelecek Herriot ka 
batından sonraki tecrübeyi tek- bineıinin çıkacak T ardieu kabi 
rar etmek istemiyor. Ve bunu nesinden çok farklı olması bek 
tecrübe etmek istemeyip te sol · lenemez. 
yerine sağ ile teşriki mesai ede Ahmet ŞÜKRÜ 

ATİNA, 30. A. A. - M. Venize
los"Milletin Seıi"gazetesinde dün 
İntişar eden bir makalesinde, Lo-

Ruathane müdürü Fatin Beyin 
verdiği malômata göre dünkü 11cak 
20 seneden beri mayıı ayındaki aza 
mi hararetlerin en yükıek derecele

zandan avdet eder etmez hemen ga- · d bi · · 1 k"I tın kt d" .. . nn en nnı et ı e e e ır. 

zetecilik yapmağa bafbyacagını bil- 1 1325 mayısının 28 inde azami ha-
dirmetkedir. Devamı altıncı sahifede) 

Yaşıyor mu? .. 
Ebedi mi? rediyoruz. 

Pek yakında MİLLİYET'te 
1 



•-

MmLinaCavalierigü- HARöCl H·ABERLER 
zellikten bahsediyor M. Brüning kabinenin 1 İspanyada 

. .f d• Huzur yok! 
Güzellik hakkında konferans 

vereceği dnğru değili 
ısti asını ver 1 fhtilalcuyane bir 

Se ... in Ye çebnsi.Un giiaelliti i
le m<1fluır san'atl.ir Madam U. 
... ea ... tieri bir kaç gün........n ,.ı. 
rimizcle ı..ı.nuyor. Madam u
Cavalleri Pllriıten otomolıille seya
hate ~ve Mtaır, 5ıarİye .e Fi
liatini .... ,tdrtan sonra ot-ı.ille 
Halep'• endan da trenle ıehrimize 
gelıniftir. Tenemiilh -ı..aıılile ae
yahat etınelste olan Mm Li• Ca
valieri ....... -.eya y- ola olr"le 
Pari•'• ı..eı.et eclec:ektir. Mm Ca. 
ftlİeri an ud ltalyaa iıoeok zevci 
dolayitile Fransız tabiiyetini iktisap 
etmit*. Otı•Hlıeri Puis'te otv
makta ve güzellik enatitütü namile 
!tir miieHeae idare etmektedir. Av
-upada ıeeinin güaelliti ile -.INr 
>lan Mm Ca...u..i çelırioinin -
•etini de muhafaza edebilmiştir. 

Mm Lina Cavalieri'nin gizellik 
'takknıdaki fikirl.-ini öjreamelı: is
tedik. Tokatliyan otelinin salonun
da kendiaile kartılqbğunız zaman 
onu biraz geçkin bulacaimuz• zan. 
nediyorıluk. Halbuki güzelliği malla 
'a:raıun tJITUU k.,.fettiii iddia ~ 
len bu kadının çehresi bütün tah
minleri tekzip ediyordu. Kendiaiae 
kadın güzelliği hakkmdaki fikirle
rini ve bilhassa bir kadının güzelli
ğini muhafaza için ne yapmaSJ la
zım ıeldijlni aordulı. 

O yarı ciddi, yan müsteh><i bir la· 
vırla cevap verdi: 

- Bu llenim ıırnmd1r, onu size 
nasol ııöyliyebilirim? 

- Merak etmeyiniz, ııöyliyecekle
riniz aramada kalır, kimseye söyle
meyiz. yahuz gazeteye :ramakla ik
tifa ederiz, dedik. 

Mm Canlieri ıüldü: 
-Oyleyee size filıirleriaıi huliaa e

deyim; dedi. Çehre giizelliiiai mu
hafaza icin her '41yden evvel kulla
nılan m~stahzaratm iyi olması l.a
zımdrr. Soma basit bazı kaideler 
var, hlfzıuıhhaya riayet ebneli, y&
meldwi ona göre tanzim etmeli Y.a. 

Yuz giiselliiinİn mubafuaama lııil 
hassa 30 :rattndan sonra ehemaıW,.ı 
vermelidir; fakat bu- şark -te
ketlerinde daha ...,.ı botlanMlım. 
Çünldi aaaıılı -ıeı.et1erııle lıWar 
16-17 , ....... ıa-ıile ye«ltmif!.r
dir. Hanretin tniriile yüzdeki ,__ 
samat g........ ye güzelliii ihW e
der, buna -ni olmak IU:nndır. Er
ken~ kadmlar, eriı:en ihtiyar
lar. Memleketiniz kadınlan lounu u
nuım.nalıdlrlar. Bundan fU ne6ee 
çıkıyor ki, lradınlann güzelliğini mu
hafua için ırkı, iklimi ve kadın YU· 

cutlannın tarzı inkitafıru tetkik et
mek ve ona gÖre bir tedavi tarza ta
kip etmek IUımdır. 

- Fakat güzelliği muhafaza için 
bazı umumi prenaipler yolr mudur? 

- Umumi prensip ziyadan ve gü 
neşten istifade etmektir. Kadmlar 
da tıpkı bir çiçek gibi kendilerini 
mul\alaza -'idirlet". Giizeüik ı.ı.
ilnda cildin evsafını bilmek laıım
dır. Yağlı ciltler bqka, kuru ciltler 
başka tarzda tedavi edilir. Bunların 
her birine mahsus ayn ayrı mustah 
urat '·ardır 

::... Güzellik babamda bugünkü 
:noda nedir? 

- Moda çildin eamer ve bronz 
rentke olmuıdır. Mat tenler en rnak 
bul olaıudıır. Fııbt bumua için mut
liıka plijlarda ıünete kartı yatma
ia lüzum yoktur. Bazı miiatahzarat 
vardır ki boanu lıııllan-!r aıaretile 
esmer ve mat bir ten elde etmek ka 
lıildir. 

- Spor • Y.•da fikrim Bedir? 
- 5-' ..... .., gülıelilı için 

iyidir, ,.._ ihata "',.......ı. .-ti
le. a.. ..... ..... ...,.hİIMle7İnL 
Kendi.İlıi ..,... - ı....ın.ı. lıi
raz .+ 'lletit•lw. Meoeıa çakopor 
,._ ... l.piz lr•• hn Tal'llır, 
çabuk lılitwlat•lw, Jiııka iade 
lrın,ılılar.W....,....~ 

_ MalıpJ haLlı da fi1a.iıais? 
- ......,.., ... aleybiıule değilim. 

KadlllW güzel ......... için lıiru da 
lıoya.-lnLrlar. Fakat boya-..lıta 
lıir hiinerdir bir kadın naaıl düzgün 
ıürüneceiini bilmelidir Bi.:ze boyan. 
mak Şark'tan gelmittir, Avrupa lıa-

Mm Lina Caı•alieri 

dını 6-7 sene evveline gelineiye ka
dar düzgün nedir bilmezdi. 

- Zayif kadın mı, tombul kadın 
mı daha güzeldir? 

- Kadınlar çok zayif ve iitko ol
maktan ise biru tombul olmalıdır .. 
Kuru ve sip ~ivri İnce bazı kadınlar 
var dır ki daha %iyade erkeie ben
zerler. TomlıulNiu kaba bir fİpnan
hlı clereceeine nrdrrn.malıclır. Ka
dııılar bence yalancı z.ayif olmalıdır, 
yani zayii ve ince görülmeli. fakat 
hakikati halde toplu, bir vücüde ma 
lik olmalıdırlar.•• l 

Aynlmak ü:zere Mm Lina Cavalie
ri'nin elini sıkarlr:en; dedi ki: 

- Benim burada bir konferans 
ıret"eceğimi bir gazete yazmı,,hiç öyle 
bir fikrim yok bu sene ne konferans 
verecek, ne de ~rlu ııöyliyeceğim. 

Gelecek aene Amerilr.a'ya gitmelı: is
terim, orada belki hem farkı ııöyler, 
hem de ıüullilı hakkında konferans 
lar Yeririm.'• 

Tamirat 
Konf2ransı 

Reichstag'ın feshedilerek yeni 
intihabat yapılması muhtemel 

Bu takdirde ne olacaki' 
BERLIN, 30. A. A. - Brüninır ı Sol ce.,ah fırkaları ve bilhaua sos 

bbin•i isti(a etti. Reiaicümhur yal demokratlar, daha şimdiden ve 
MareıaJ Hindenburg, bu istifayı ka- hiç fÜphesiz uzun bir müddet için 
lıul -.ittir. mafuzdan mahrum bir muhalefet fır 
.Almaııga tarllılnin bir kası haline r~~celderdir. Sai cenah 

fırka ve t"'kili tlarına kaqı mer· 
diJnflm noklB.'ll hametıiz bir cidal açmağa karar ,_ 

BERLIN, 30. A. A.- Brüni"&' mitlerdir. 
lrabi-inin iatifaaı, Alrnanyanm si- Bu ıuretle sol cenah fırkalan pek 
yui tarihinde bir dönüm noktaaDll yakında harptenberi tesadüf etnıe
irae etmekteclit'. Bu iıtifa, milliyet- miş olduldan müşkil bir vaziyete 
perver sat c-ı.ın ve bilhassa Nui dütecelderdir. 
fırkasOlln 14 t101rinisani 1930 tari- M. Brüning'in muhtemel halefi o· 
bindeki umumi intihabatta kaun- larak Alınan milli fırka. ıazaaınclan 
mış olduklan muvaffakiyetlerin man M. Goerdeler ile sabık Reicbıbank 
tiki neticesidir. müdürü M. Sclıacbt'in ve keza Yon 

Sosyal demokratlarla, devlet fır- Schleicber ile sabık milli müdafaa 
kasına, merkeze ve 1931 leJrİnİaaııİ· nazın M. Geıııer·İn isimleri zikre
sine kadar luıllıçı fırkasına istinat e dilmektedir. 
den baıvekil, kendisine parlamento- Hariciye nezareti ya CeneTreıleki 
nun hiçbir uman taıvibine arzedil- Alman heyeti reiıi M. Nadolny ve
mirecek bir takım kararnameler im- ya Londra sefiri M N.earath gibi 
za etmek salahiyetini babtetmiı ol- diplomatlardan birine tevdi oluna· 
duğu reisicümhurun müzalıeretile caktır. 
hükıimeti idare edelıilmelrte idi. Oldenbourg intihabında 

Brüning hükumeti buıün Reichs-
tag'ıla bir •k-iyete sahip olduğu Hitler galip 
halde iatifa etmek mechuriyetinı! BERLIN, 30. A. A. - Olden-
lıalmı1tır. Zira Hindenbourg dün bourg Diyet meclisi intihabatında 
ba,vekile, ıimdilri ahval ve terait al- Hitlerciler ekaeriyeti mutlakayı ka
tında Alrnanyarun muhtelif yerlerin zanmışlardır. 48 azalıktan 24 ü Hit
de İcl'fl kılınan mahalli intihabat ve lercilerindir. 

Nihayet yerinde lulun
mağa mufla/fak olanııyan 

M. Brü11ing 

Müfrit/erin hücum 
kıt'a/arı 

BERLIN. 30. A. A.- lmperator· 
luk nıahk-esi müddei umuınİIİ 
Prusya dahiliye nazırının talebi üze 
rine son zamanlarda Hitler fır. 
ı.a...:.ın ukeri t"'kilat merkezlerinin 
taharrisi eanaımda elde edilen ve
şaik neticeıinde mezkUr kıtaat aza
ları aleı~hinde .hiyaneti vataniye cür 
mile ikame edilen davanın talikine 
karaT vermittir. 

Philippar 
Nasıl yandı? 

Yangının nasıl çık
tığı bir 

türlü anlaşılamıyor 
bilhusa 24 nisanda Pruıyada yapı- P ARiS, 30 (A.A.) - Matİ:n 
lan diyet intihabatı neticesinde ihti- gazetesi, elde edilen maluma. 

• • • n ettiği unıurlarla teşekkül tarzı- tm Philippar meselesi hakkın. 
Beynelmilel hır tı• nın Alman müntahiplerin arzusuna da tahkikat yapan memurları 

t k f tevafuk etmediği ıabit olan bir ka· bir bethahlık faraziyesine doğ. care on e- l bine tarafından kendisine t•vdi edi-

b • k d ru sevketmekte olduğunu yaz-
ransına enzıyece ı le~ek ~a_rumeleri a!tı.k imza e e- maktadır. Elektrı·k istihsal e

, ıruyecegını beyan etmııtır. 
LONDRA, 30 (A.A.) _ M. . Bu .'~rait ~uvacehosinde M. Brii- den makinelere fazla volt tah. 

M D ıd D ·ı M ·1 t nıng ıçın çekılmekten batka yapda- mil ederek kontakt vulruuna se 
ac ona aı y aı gaze e k b. kal ·.ı; 

sının aiyasi muhabirine beya. ca . ır~eı; mam•ş 1 
• • b bebiyet vermek için bu işi elek 

Şımdıki buhranın sag cena naı- . _ . d - lQ t h • 
natta bulunmus ve t<tmirat kon yonaliotleri tarafından reiıicüınhur trıge aıt enn ma ma a aa ıp 
feranıının yaln°ız tamirat borç. nezdinde yapılan tetebbüsatm mah- 1 olan kimselerin yapmış olmala 
ları meselesini tetkike inhisar sulü olduğu muhakkak olup bu te- rı lazim gelir. istihbar edildiği 
etmemesi lizım geldiğini fakat şebbüsat M. Groener'i~ mil!i ~üda- ne göre gemide elektrik işlerin 
en bu·· • ...::L muadele olan beyne!. faa ~ırlığından çelOlme~mı ın~ de mütehassıs Çinli ve Hindi 

,...,. eyledıkten sonra mar~alin şarki . • . .. hd · b 1 k 
milel ticaretin inhitatı meıeleai Prusyadaki malikaneoinde ikameti Çın.ıl~ muıt~ emın ~ uPh-r -
ne temaa etmesi icap edeceğini esnaoında büsbütün kuvvetini art- la ıdı. Matın gazetesı, ı ıp. 
ıöylemitlir. Daily Mail gazete- tmruttıı·. par'ın hareketinden evvel emni 
ıi, M. Mac Donald'ın beynel. M. 81-iining'in çekilmesi. sağ ce- yeti umumiye müdüriyeti tara· 
milel ticaret meselesini tetkik nahın bir. ~uvaffakiy~~ c;ılup Nazi fından Marıilya polis müdürlü 

fırkasına ıktıılar mevkiirun volunu • .. .. d ·ı ·, olan bir tel 
mevzuları meyanına idsal eyli- __ ._._~ u ___ ,ih N · nn.: . gune gon en mı -açon;uo.uoarr. J.TiallUll azı uı • retmekt 
yerek konferaılıın istihdaf etti. nın kabineyi t.,.kile memur edileloil- grafnam~ metnı ~eı. 4:" 
ği hudutlan ııenitletmek kat'i meoi için Reicbıtag'1 fe•ih ve YetU· dir. Matm gazetesı, ıllve edı
niyetile Lauaanne'a gideceğini den intihabat icra ettirmek maksa- yor: Bu ıebepten dolayı hareke 
tekrar ı:ylemit olduğunu ili.ve dile lıirk.aç hafta veya birkaç ay bek ti esııumda gemiye biç kimse 

et ekt bu fiki tarafta ka lemMeo~~~ ~·halefi h. .. b . almmamıttır. Tahkikata faali-m e ve r r - . <>n&n•ng ın ıç fUP esız k d 
zandığı takdirde Lausanne kon bir Nazi olmıyacaktır. Fakat bu va- yetle devam olunma ta ır. 
feranaının mahiyetini tamamen zifeyi deruhte edecek olan zat her 
deği,tireceğini ve Cemahiri halde uğ cenaha menıup bulunacak 

ve bu zatın yeaane rolü Reicbstag' 
Müttahideyi bir mütahitten faz ın feıhi ve yeniden intihabat huır· 
la bir fey olmağa sevkedeceğini l·klarmı yapmak oLıcaktrr. 
yazmaktadır. intihabatın neticesi ne olacak? 

Atina borsası 
ATINA, 30. A. A.- Borıa lıir 

müddet daha kapah kalmakta de
vam edecektir. 

( l 
riımit olduğunu, Financial 

h bsadi ve Mali Hafta Neua gazetesi haber veriyor. IK Bütçe açığı, tamirat ve tah-

~------------------------·"' didi teslihat gibi gamız mesele 
~r~sada ao~~alist partiıi- j itih.az ed~_eği m~~arr~rat, ne- ler karıısında bulunan Fransa

nin iktıdar mevkime seçecek o tayıç ve şumul ıtıbanle, pek ya kartı, lngilterenin, tesanüt 
lan radikal sosyalistlerle suret mühim olacaktır. Almanya bor esasına münafi şu tarzı hareke
ve şeraiti ittiraki, timdiye ka- cunu vermediği takdirde, Fran ti, Mr. Herriot'nun vazifesini 
dar Titlrubulan temaslara rağ. sa ve lngilterenin de bilmuka- hiç te teshil edecek mahiyette 
men, henüz taayyün etmemit bele Amerikaya karşı olan borç değildir. 

relerini yalnız kendilerinde ara 
maları lizım geldiğini söyle.. 
mit, ve İngiltere hükUmetinin1 

bu devletlere yeniden ikraz için 
Parlemana biç bir teklifte bu
lunamayacağını ilave etmittir. 
Söz bilihare komşumuz Yuna
niıtanm vaziyetine intikal et
mit, ve : "himillerin hukuku. 
nu ıiyaneten, harici iıtikraz 
konferanılarmın, mukaveleler 
ahki.nu dairesinde, vaktü zama 
nında ve tamamen tediye1i i. 
çin, Yunanistan devletinin elin
den gelen bütün gayretleri aar
fetınekten bir an bile fariğ ol
mayacağından ümitvar olmak 
lazım geldiği •..• " gibi beylik 
laflar istimali unutulmamıştır. 

bulunduğundan, bu hal yalnız lannı vermek istemeyecekleri 
Franıada değil, beynelmôlel le ve bunun pek tabii görülmesi 
diyatla alakadar olan bütün li.:ı:ım geleceği hakkında efkarı 
memleketlerde zaten mevcut a- umumiye bazırlanmıt; hatta 
sabiyeti büsbütün ııerginleıtire Cemahiri Müttahidede bile bu 
cek mahiyette görülmektedir. fikre taraftar bir muhit yarabl 
Çunkü herkes Almanyanın ta- mıştı. 
mirat borçlarını tediyede ıı&- lıte böyle bir sırada, İngilte 
terdiği temerrüde karşı sol ce. re hükumetinin, Hoover mora 
nah fırkalarının takip edeceği toire'ı neticesinde bir sene mild 
siyaseti sabırsızlıkla öğrenmek detle tecil edilen 1932 taksiti. 
istiyor. Malum olduğu üzere, nin on sene zarfında ve yüzt!(! 
borclar meselesini tetkik ede. dört faizi zammedilmek sureti. 
cek ·olan Lausanne konferansı le tesviyeei eauı iiaerine, Ame. 
haziran zarfında to !anacak ve rika hükümetile müzaker e i 

Şarki ve Şarkı Cenubi Avru 
pa memleketlerinin vaziyeti ik 
tıaadiye ve maliyeleri endişeyi 
mucip olmakta berdevamdır. 
Geçen hafta C~yeti Akvam 
Meclisinde bu meseleye dair 
mali komitenin raporu kıraat 
olundu. İngiltere hükumetinin 
mümesıili Mr. Eden, mevzuu 
bahis memleketlerin Cemiyet 
Akvam tarafından ilanihaye hi 
maye ve sahabet edileceklerini 
zannediyorsa hata ettiklerini 
ve binaenal h moali iatihlaı a 

:v. •• 

İtalya tarafından Türkiye. 
ye 20 ili 30 milyon liretlik bir 
kredi açılmaıı muhtemel oldu. 
ğu hakkında evvelki gün Roma 
dan aldı· ımız tel rafı karileri-

har ak etin 
önüne geçildi •. 

MADRIT, 30 {A.A.) - A
nartiıt • Sosyalistler, yani mil
li mesai konfederaıyonu ile bey 
nelrnilel anartiat federaayonu 
azaaı ve bazı komünist unsur
lar, dün bütün ispanyada ibti
lilcüyane bir takım hareketler 
yapacaklarmı ilin etmiılerdir. 
Esasen zabıta, ıonııünlerddö 
tahkikatı neticesinde, bu hare
ketin muvaffakıyetini evvelden 
ilin etmiı bulunuyordu. HükU
met memurlan daha sabahleyin 
erkenden bilha11a Madrit'te ııa 
yet mühim ihtiyat tedbirleri al 
mışlardır. Payitahta amele ma 
hal\elerinde aivil muhafız kıta
atı toplanmıttır. Sabahleyin bil 
hasaa Place Progreao' da kala
balık bir mahallede bir takım 
takım hadiseler olmuıtur. Bu 
m•hallede bir takım delikanlı. 
lar, Kızıl bayraklarla nümayiı 
yapmak iıtemitlerdir. Muhafız 
lar, atet açmı,lardır. Bu esna
da nümayi9le alakaıı olmayan 
ve yoldan ııeçmekte bulunan 
bir ecnebi telef olmuttur. Bu
nun üzerine nümayİfçiler dağıl 
mıtlaraa da biraz ileride tek. 
rar top\anmıılardır. Gene bir 
tüfenk yaylımı açılmış ve kur
§Unlar pencereden bakmakta o
lan bir aile efradına isabet et
miştir. Bütün sabah, muhafız
lar ,üpheli gördükleri kimsele. 
rin Üzerlerini aramışlardır. Za- . 
bıta, halka nahoı hadiseler kar 
şısında kalmamak için evlerin
den çıkm•malarmı evvelden ih 
tar etmiştir. Her türlü kıyam 
hareketlerini şiddetle tenkil et
mesi için zabıtaya gayet sıkı e
mirler verilmi,tir. 

MADRtT, 30 {A.A.) - Da 
1ıiliye nazırı, bu sabah sendika 
!ar tarafından tertip edilmit O• 

lan grevin bütün İspanya dahi
linde akim kalmış olduğunu be 
yan etmİ!tir. 

Egypt vapurundaki 
altınlar 

BREST, 30. A. A.- Armen fene
ri açıklarında Atriıılio tahlisiye ge

misinin Egypt vapuru enkazı üze
rinde yapmakta olduğu ameliyat, 
~iddetli bir fırt.- dolayısile inkitaa 
uğrarnı4tır. Gemi, dün Brest'e av
det etmiftir. 

Dalgıçlar, 3 gün :zarfında birkaç 
saat çalı,mı,lardar. Bu mesai netice
ıinde hazine kabineıinin üzerinde a 
çılnut olan deliği kapatan bütün 
m.lzemenin oradan kaldırılarak de
lilin ıenitletilrMaine muvaffakiyet 
ba11l cılaııtur. 

Şatranç kralı 
ROUEN, 30. A. A.- Düt1ya '91· 

ranç '8"'Pironu Alet.hine, ilıiıi lra
palı göıde olmak Üre ayni -.ı. 
32 oyun birden oynanııttır. Mumai
leyh bu oyuı:lardan 29 unu lraaa
_, iki oyun da beraı-. kalnıq ..,. 
lıir ..,..n lr.aybetmİftİr. 

Cinnet buhranı 
GAND, 30. A. A.- ltçi hd .. h·· 

dan biriıi, aevcinin evde buıu-dı
iı lıir ııraıla ani bir cin- bubram
na tutularak 4-10 yaılan -deki 
3 erkek evlidını uatura ile boiazla
mııtır. 

mi:ı: tabii okudular. Müffnımim 
malümata destreı olamadıiJ· 
mı:ı: için, bu iıtikra:ımı mahiye.. 
tine dair bir fikir yürütmek 
mevkiincle değiliz. Maamafilı, 
bu paranın bir kısmile İtalya. 
daki tezıı&blara yaptığımız ai. 
parİf bedellerini tediye etmek 
mümkün olacaiı buuıu varidi 
hatır oluyor. 

••• 
Eaham ve tahvilAt 

Piyasamızda, e.,,..,elki hafta
dan intikal eden net' esizlik ııe 
çen hafta da devam etmiı ve 
kupon müzakeratı hakkında Pa 
risten yeni bir haberin tereuüh 
etmemesi i~rde durgunluğu 

mucip olmuttur. Mütterilerin 
Borsaya uğradıkları yok gibi
dir. Bütün muamel&t profeıyo. 

in!' DA l(ilU,I 
Seyrisef ain bütçesi de 

kabul edildi 
Açığının kapablması için ida.. 
reye istikraz salihiyeti verildi 

•••••••• 
lktuat vekili; Kocaeli meb'usu Sım B.i• 

sözlerini protesto ve tekzip etti 
ANKARA, 30. A. A.- ·Büyik 

Millet Mec:liai lıupıı Reiı Vekili 
Refet Beyin riyaaetinde tcıplanmaı 
ve lıirtıirini müteakip utettiii iki 
celsede Seyriaefain idaresinin 932 
bütçeeini ınii:ı:aken etınittir. 

Bütçe encümeni Reiıi Hasan F eh· 
mi Bey. ııöz alan hatiplere cevap ve
rerek Serriııefain bütçesindeki 
1.351.000 lira açığın kapatılmaaı i
çiıı iılareye iıtilırn salilıiyeti veril
mel<te olcluiuau söylemi,tir. 

lktıaat Vekili Muıtafa Şeref Bey, 
aleliimum devlet ticaret filolannm 
vaziyeti ve seyriaefain idareainia ma 
uırifini kartdayamamaaının ııdMt>· 
leri baklanda izahat •ermit. idare
de liiii.tm.l lııaha•duiunu nde e
den ICocMli Meb'aau Sırn Beye hi
taben: 

" Elde hiçbir delil ve Ye9İka bu
luım•lnmn millet kürliisiinden bu 
tanda söz ııöylemit olmunu "
tekzip hem de protesto ederim'' de-

mittir. 
Miteakiı..n bütçenin lııe1eti ,..._ 

mİyesi haldunılaki mii....ı.ere kili 
sörület"ek rnaddel ... in nriizakeı e w 
ceçilmi, Te idarenin 932 nıuanfııb 
lıart•lıiı .......... 4.720.293 lira tah
sisat verilmi, ve varidatı 3.371.937 
lira olarak tahmin edilmiıtir. 

Milli müdafaa vekiletinin 1932 
bütçesinin muhtelif fa.ti ve maddele 
ri araıında 500 küsur bin 1inllk 
münakale icruı haldandaki ı.a-a 
müzakere edilerek kaba! edilmiftir. 

Muvakkat ticaret itilifları akti bu 
suıundaki kanunun bir madde.inin 
tadiline ait kanun kabul olunm•f· 
tur. Buna nazaran, müddeti biten ti 
caret muahedelerinin yeniden müza. 
kerai, müddetleri 93:! tarihini te
cavüz etmemelı: tartı ile muvaldııaıl 
ticaret itilifları akt.i hususunda hii· 
kumete salahiyet verilmektedir. 

Meclis yann saat 10 da toplana· 
caktn-. 

Bir kadirşinaslık ve 
dostluk nişanesi •• 

. . 

Gazi Hz.ne takdim olunan ki_ 
tap ~ünasebetile Şükrü Kaya 

B.in lngiltere sefirine mektubu 
ANKARA, 30. A. A. - 1 ngiltere ı tanıtmalarına müsteniden dostluk 

hükUmeti namına Reiıicümhur Haz- münaaebetlerini tanzim etm<fiA az
retlerine Çanaldrale harbine dair o- minde bulunan iki miUetin meziyet
lan kitabın takdimi münasebetiyle teri hakkında bu mücadeleden çı
Hariciye Vekileti Vekili Şükrü Ka- kan gü:ııel deni idame eder. 
ya Bey, lngiltetre Büyük Elçisi Sir Reiaicüınhur Hazretleri doatluk
Georgeı Clarck cenaplarına atideki larıru mütekabil anlatma ve takdire 
mektubu ııöndermittir: is~ etth-erel< taaaim etmeyi bilen 

" Büyiik Elçi Ha;retleri; milletlerin bu doıtluiu hakibtea 
Sizi ıeçen hafta kabul ettikten kuvveti~ samimi ve fiili bir hale ko

sonra Reisicümhur Hazretleri, ken- yabileceldeıi fikrindedirler, 
dilerine hükı'.ımetiniz namına arzet· Büyük Reiıi.ınU kendi tah11 ve 
meyi deruhte buyurduğunuz lutaba Türk milleti hakkında Kraliyet hü
lngilıere kraliyet hükıimeti tara- kiımeti tarafından gösterilmi, olan 
fından yazılmıı olan ithafı dikkatle gÜzel ve nazikane alaka dolayıaiylo 
mütalea ettiler. Büyük bir kuman- ' en har t"'ekkürlerinin Haımetlu 
dan, aıil bir hasım ve alicenap bir Kral Hazretlerine iı.liğmı Zatı dev
dosta bir centilmen milletin rüesa- !etlerinden bilhassa rica etmeğe be-
11 tarafından refedilen tazim yalnız ni memur bu)'llrdalar. 
çok aıil bir ilhamın eari olan bir ne- Bu ıevimli vazifeyi ifa ederlı
zaket değil bilhassa gerek Gazinin, Zatıalinizden Krali1et hükiımetine 
ıerek Cümhuriyet hükıimetinin zi- hükUmeti Cümhuriyeııia bu tar· 
yadesiyle mütebauis oldukları bir zı harekette iki memleket arasında 
kadirtinul.ık ve dostluk nişaneıidir. teyemmünen tesis edilmiı olan doıt 

Mücadele esnaaında bir haıımın lufun yeni bir delilini görmekte ol
giiatamit cilclağu meziyetleri ade duğunu bildirmenizi rica etmek is
ve samimi bir tekilde tanımak bu terim. 
mücadelenin bütün -.retlerİllİ i- Yükıek hürmetlerimin kabulünii 
ale ..,. biriıiriyle ptrpamf olan ..,. rica ederim Büyiik Elçi Hazretleri. 
lııagün en iyi -1ıe1arc1an milbem Şükrü Kara 

Macaristanda bir gıldönümü •• 
PEŞTE, 30 A.A. - Macar Ajan11 bildiriyor: Kozeıı tebria

de Kanuni Süleyman onhılarınm Viyana üzerine yürüyütfuıü 
durduran müdafaanın 400 üncü yıldönUmü dolayııile bir kule 
rekzol-llfblr. Bqüıa bu ibidenin kiifat resmi büyük mer..m. 
le yapılmıı ve -raaimıde naibi Saltanat Amiral Horty, müda
faa Nazırı C-bos, Türkiye sefiri Behiç B. ve1air hükilmet •· 
lı:im huır bulunmuılardır. 

Amiral Horty, aöylecliği nutukta, bir avuç aakerin büyük lıir 
cesaretle vazifesini yapmıf oldniunu hatırlatmıt ve o vmandu 
beri mukadderatın deiiıtiiini, iki kardet millet olan Türk ve 
Macarların elele verdiklerini -ve hattl umumi harpte yımyam 
muharebe eylediklerini ehemmiyetle kaydetmittir. 

Türkiye sefiri Behiç Bey abideye mükellef bir çelenk koy· 
muttur. 

nellerin, o da pek mahdut bir 
ıahaya münbaaır kalmak üzere, 
yaptıkları ıpekülisyonlardan i. 
baret kalmıtlır. Gerek bu imil 
ler ve ıerelı: F nnaada vaziyeti 
ıiyaaiyenin tevlit ettiii karar
aızlık netic:eeinde Uaifiye ıe
çen haftadan beri tekrar iki pu 
an kadar ıerileyerek dün ak. 
tam 41, 3/4 kunqta lı:almıttır. 

1928 •-inde h&millerle 
yapılan ilk mukavele mucibin
ce Rumeli Şimendifer tahvilatı 
mn 1 Haziran 1932 den itiba. 

ren kur'a kefidesi muamelatına 
tekrar başlamak icap ediyordu. 
Halbuki kupon müzakeratma 

yeniden lptidar olunmaaı üzeri 
ne, ketide muamelatmm vakti 
ahara talik olunduğu istihbar 
kılmmıtlır. 

latikrazı dabilt talioleri 

azahmt olduğundan, fiati 93 laı 
ruıa kadar tenezzill etmiıtir. 

İt Bankaları, devamlı surel 
te muamele ııören hemen he
men yegi- kijıttır. 9,20 lira• 
dan fiatları sağlamdır. 

Anadolu tahvilatı üserine 
hafta zarfında 26 liraya kadaı 
muamele olmut iae de son fial 
25,80 lirada kalmııtır. Akaiyorı 
16, ti liradır. 

Sair esham ve tabvilltta ıa· 
yam kayıt bir -.~ele wlnı• 
bulmamı9tır. 

Kota harici Mısır Kredi FcMI 
ıiyelerinin fiati bet •eçhi itidir> 

1886 tertibi 171 lira 

1903 " 94 " 
1911 " 92 " dır. 

Türk altını üzerine devamlı 
muameleler yoktur. Son fial 

937 kuruttur. 
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Fındık .Mahsulümüz . Bu Sene De iyi .. 
Ekono11ti 

Bu seneki f ındılt 
mahsulümüz 

Tahminlere nazaran 270,000 
çuval iç fındık raddesindedir 
ihracat ofiaiııin muhtelif mın

takalardan aldıiı ilk tahmin tel
sraflarma nazaran. bu sen~ mem 
leketiıni:ıin fmdık rekolteaı 270, 
000 çuval iç fındık raddeainde o
lacakbr. 

Mıntalııa itilt.rile yapılan tah
mia.ler •u ıelııddedir: 

T rldtaon: 300,000 lııantar tals
•İn ..ıilmektedir. NefvÜnema va
riyeti iyidir. 

Gireaun: 4llO,OOO kam.tar tah
.U. edilmektedir. Neıvünema va
:ııiyeti aorınaldir. 

Ordu: 140,000 kantar lahmİD 
edilmektedir. Vaziyet iyidir. 

Onye: 30,000 kantar tahmin 
ecllbnektedir. Fındıklar ıoguklar
dawı arız• sörm89t6?. 

Görele: 70,000 kantar tahmin 
•dilmelııtedir . 

Paris sergisinden 
avdet 

Paria aerıiaiade Türlıı ihraç et
ra.u ye mamali.bnın teflıiri .. na
unda haaır bulunan Ticaret u
mum müdürü Naki Bey tehrimize 
o.velet etmittir. Naki Bey tebrimia 
de bir kaç sün daha kalarak Pa
ria aer&iaine ittirak eden miiesseıe 
lerle tema• edecektir • 

Macaristana fındık, 
bade ithalatı 

Macaristan hük\imeti 21 ma
y,.tan itibaren fmdık Te 'badem 
.thalini husuıi müsaadeye tabi 
tutı:: :: .ıur. 

Bulgaristan ve Yu
nanistanla takas 
Yuaaniatan ve Bulcariıtanla 

'lnelDleketimiz araıında ticari mü .. 
nuebatm inkitafr .,.e taka• mua
•eleainia ı..- içia tetekJdil ed.. 
koaüayonlar ihzari faaliyetlerine 
.fe am etmektedirler. 

Komİlyonlar dün de müsterek 
ı.ir içtima yapmlflardır. 

Ticari müvazene
lerde açıklar 

ihracat OfUi muhtelif memle
lıetlerin 1 t32 -eai ilk üç ayhk 
lıarici tİcaJ'atlM'İ - ticari mÜYa
une açılrlaruu leebit etmi9tir. &.. 
huNa&a ba:ııırlanan biilten fU tek
li ıöatemıektedir; 

ltalya (Liret) ltbali.t 2,209, 
179,000, ihracat 1,679,302,000, J. 
lalyanm ticari muva:ıen.e açılı 
'29,877,000. 

Almanya ithalat 1,304,230,000 
ihracat 1,639, 157,000 mark, tica
ri müva:ıene fazlalığı: 388,927, 
000 marktır. 

Fransa ithalat 7,357,765,000, 
ihracat 6,294, 793,000 Frank. 
Franaaıım ticari müvaıem.e açıiı 
2,062,972.000 F. Franğıdrr. 

lnsiltere ithalat 192,""5"'8"'7'",96""66"",.... 
ihracat 108,337,978 Sterlins. ı.,. 
riltereniıı ticari müvazene /açığı 
84,249,988 Sterlinctir. 

Amerika İthalat 266,280,379, 
İhracat 297,782.639 dolar. Ame
rikanın ticari ınüvazene fazlahiı 
31,502,264 Dolardır. 

Jıpanya, ithalat 158,400,000, 
ihracat 121,200,000 peçeta. lapan 
yanın. tic.ari muvazene açıir 37, 
200,000 peçetadir. 

Avuıturya ithalat 394,237,000 
ihracat 193,653,000 tilin. Avus-
luryanın ticari müvazene 
200,584,000 tilindir. 

a.çıiı: 

Macariılan ithalat 44,176,000, 
ihracat 39,304,000 penıo. Maca
riıtanın ticari muvazene açıiı: 4. 
872,000 pencodur. 

Danimarka ithalat 313,296,000 
ihracat 14,557,000 Kron. Dani· 
markanın ticari müvazene açıiı: 
298, 739,000 krondur. 

laviçre, ithalat 471,204,840, ih
racat 230,884,291 frank. laviçre
nin ticari müvazene açığı: 240, 
320,549 franktir. 

Bulcariıtan ithalat 847,418, 
000, fhracat 860,841,000 leva. 
Bulcariıtan•n ticari mÜ•a:ı.ene a .. 
çıis: 13,423,000 levadir. 

Çekoalovakya, ltbalit 1,927, 
524,000, ihracat 1,830,909,000 
kron. ÇekoaloTakyanın ti"8ri mü
vaze"e açıiı: 98,605,000 lı:rondur 
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Fındık Fatma 
Sahnede! 

• 

\
Polise hakaret ettiği 

için bir ay, beş 
· güne mahkum oldu 

Yunanistanla 
Ticaretimiz 

Yunan murahhasına 
göre nasıl olmalı? 

Balkan hafta11 tezahuratına iı 
tirak için ~hrimize aelen Yunan 
murahhasları bugün memleketle
rine avdet ediyorlar. Yunan bat· 

Sabıkaları ile maruf yankeaici murahhau M. Platon Hacimihali, 
Fındık Fatma dün Ağırceza mah- dün Türk - Yunan ticari münaae
kemeıinde yeni bir cürmünden batı hakkında fU beyanatta bulun 
dolayı mah:ıı:iim olmuttur. muıtur: 

"- B ... lkan Ticaret Odaaı Tür-
Fındık Fatma bir iki ay e•vel kiye • Yunaniatan ticari münue

hir cürmünden dolayı derdeıt e- batının inkişafı ıibi mühim ve 
dilirken kendiıini derdeıte gelen wüıkil bir meseleyi halletmek 
memur efendilere arza alıoınıya nıechuriyetindedir. Fakat bu, bal
cak sözler söyliyerek hakaret et• li kabil olmıyan bir mesele deiı1-
~iştir: D'?' icra edilf'n muhakeme dir. Meaeleyi objektif bir tekilde 
aı netıceaınde Fındık F atınannı tetkik etmeli ve iki memleket ti
b~ cürmü taha~ku~ etmiş, ~~- caretinde ahenktar bir tefriki me
kımler mezburenm bır ay b .. ~ 9&İ teaiai çarelerini araıtırınalıdır. 
hap~e konulma11na karar verı;nl!" 1 Meaelenin miifkilatı Türkiye ile 
lerdır. Ancak Fatma m.ı.kCımır~ Yunaniatan arasında ihracatta ıö 
müddetini mevkuf kalmakla bıtır rülen büyük farktan ileri seliyor. 
mİf olduiu için tahliye edilmiftir. Yunanistan Türkiyeden 380 mil

Abanoz cinayeti 
Ahanozda Hakkı imünde ı.ir 

adamı öldiinnekten maznun Aco
hun m .. hakemesİlle dün A(ırce:ıa 
mabkemeainde devam edilmİftİr. 
Dünkü celsede iddia makamı mu: 
nunun hadioede k&1d1 söriileme
diğ'ini zikretmit n 4112 inci mad· 
deye ceza.landınlmaıını iıtemit
tir. Muhakeme karar tefhimi için 
batka ıüne kalmı,ın-. 

Neşriyat davalan 
Vakit sazeteai neıriyat mütM

rü Refik Ahmet Bey aleylaine kib
rit kralı Kreuaer'in intiharıDJD 
netri hadiaeıinden dolayı açılan 
daTaya dün üçiİIK:Ü ceza mahke
meıinde devam edilmİftİr. 

iddia makamı Refik Ahmet B. 
in cezalandırılmaıını iıtemit, R• 
fil< Ahmet Beyle müdafaa vekili 
frfan Emin Bey müdafaalannı 
yapıru9lar ve bu neıriyatm cürm· 
olmadı(mı söylemiılerdir. Muha· 
keme karar tefhimi için ça11aınb• 
ıününe lııahnıftrr. 

yon drahmi luymetinde mal ithal 
ediyor, Türlôyeye ise ancak 10 
milyon drahmilik qya ihraç edi
yoruz. Bu ademi tevazün öteden 
heri mevvuttur bu açık eokiden 
görülıniyen ihracat ile kapatıliyor 
du. Meaela Yunan ticareti halıri
yeai ve Yunan vatandaılanmız.m 
Türkiyedeki aenıerei taaarruflan
ni, Yunaniatana cönderıneleri bu 
kabildendir. Fakat \usfuı bu iki 
amil mevcut değildir. Buıün Yu
naniatan bir kambiyo fıkdanı kar 
sıımda bulunuyor. Bütün büınü 
,:Uyetiınize raiınen hn kadar mü
biın olan bu açığı ödemeie muk
tedir detiliz. Binaenaleyh mü.,.a
:aenin teıiıi veya hiç olmazva ara 
daki bu açıiın biraz hafiflemesi 
için Türkİyenin biraz fedakarlik 
söaterınesini İcap ettirmektedir. 
Fikrimçe Türlı:iye Yunan sanayü
nin mü .. it !f!raitte arı:edebileceii 
bazı qyayı sabn alıraa iki memle
ket ticari müvazeneıi bira:ı salalı 
bulm\lf olur. Meaela aize kimyevi 
cübre, şi,e ve pamuk ipliği ıata• 
biliri%. 

Atide iktı&adi münaoebatımız 
takas esaıına İltinat edecektiraTa 
lraı aiatemi hakkında iki yol var

Kaçakçılık davalan dır, biri tahsi takaa, diteri heye
ti umumiyece yapılacak taku
tır. Birinci kıaım tatbikat itibarile 
m~kilat tnlit ettiğinden ben ikin 
ciaine taraftarım. Bu vazifeyi her 
iki memlekette, ithalat ve ihracat 
itlerinin tevaı:ümü ile metıul ola
cak ı:e,kilata tevdi etmelidir. 

Dolııuzuncu adli ibtiaaı mahlıe 
meainde dün kaçakçılık maddesin 
den bir aoker muhakeme edilmit
tir. lami Hüseyin olan hu uker 
bundan hir kaç ay evvel Fatihte 
•İcara kağıdı aatarken inzibat me 
murlan tarafmdan yakaJanmıt. 
karakola cötüriilerek, üzeri aran
dıjı zaman 460 yapraklı 9 defter 
aicara kağıdı buluı:mıuıtur. 

Dün Hüseynin adli ihtis&1 mu 
kemesinde muhakemesi yapdmıt. 
cürmü sabit oldu(undan 8 ay hap 
ıine Te 460 kunıt para cezaıı wr 
meıine bülcmeclilmiştir. 

Hüaeyin derhal tevkif edilırıit
tir. 

lbtiaaa mahkanıesiıMle dün 1-
"ekçi luaail efendinin da mıalıaa 
meairıe devam edilmittir. lomail 
efendi evinde hulnnan cibre ile 
ıirke yapmakta olduğUJ1U, anuo
nu ineklerine ilaç ya)ltltak içia 
kullandığını, kazaııın rakı kazanı 
olmayıp alelade kazan oldufuna 
söy lemiı, tahlil raporunda da cib 
renin tahammür etmemit elduia 
anla.,bnıtbr. Yapılan muhakeme 
neticeaİttde lunail efendinin mii
dafa11mn akai aabit olmamıt, mail 
keme bunun için maznunun lMra
etine, aıüaadore edilen kaaanm 
iadeaine kara:- verm.iftir. 

- ------
llillyette 

Türkiyedeki temaslarımdan 
pek memnunum. Burada sörif
tüğüm zevabn müıkllitın önüne 
ıeçmek için aamimi arırular 'bes
lemekte olduiunu ıörcHbıı. Bu -
beple atide Balkan ikb .. di blolr.u 
n .. n t ..... üı edeeelin biiyük ümit
ler besliyorum.'' 

----·---
Müzeye 
Giren 
Hırsız •• 

IJP/Pdiyed" 

Otobüs 
Ruhsatiyeleri 

-·-
Yarından itibaren 

tebdil edilecek 
Yeni otobüs talimatnameainin 

tatbikinden 50nra otohÜ•çÜlere 
verilen ruhaatiyelerio mühleti hu 
ak!am hitam bulmaktadır. Yarın
dan itibaren bütün otnhüaçüler 
yeniden rubatatiye alacaklardrr. 
Yeni ruhsatiyeler verilmeden ev• 
vel hütün otobüaler muayene edi
lecek ve talimatnameye ıöre la· 
dil&t yapmıyanlara ruhaatiye ve
rilmiyecektir. 

Yiyecek ve içecek 
satan dükkAnlar 

Yiyecek ve içecek maddeler 
aatan dükkanların açılmuından 
ev.el Belediye sıhhiye heyetince 
muayeneai ve ruhsat Terildikten 
aonra açılma11 tekan-iir etmittD:
Şeraiti sıhhiyeye riayet etmemıı 
bu kabil düı.ı.1nlara açılma mü
saadesi verilmiyecektir. 

Daimi encümen 
azası Yalovadal 
Daimi encümen a.aaları dün 

Yalovaya cid .... k yeni yapılan 
yollan ve mektepleri teftit ebBİt 
lerdir. 

Bu sene Y alovaya yeniden diki· 
len 1800 fidandan 1300 tanesi 
tutmuıtur. Bu netice pyanı mea 
nuoiyet cörülmektedir. Onümü:ı
deki aene tekrar fidan dikihaeie 
devam olunacaktır. 

'Üsküdar vesaiti 
nakliyesi için 

Oaküdarda itliyen bütün veaai 
ti 11akliyenin ıidip selme yollan
nı tesbit eden l>ir cetvel vücude 
cetirilmittir. Y anndan iti~aren 
bu cetvele ıöre hareket edılecell, 
kazalarm önüne ıeçilmit olacak
tır. 

Fınnlann unları 

Geçenlerde Belediye fınnlara 
bir tamim söndererek, zahire bor 
saaı haricinde an tedarik edenle
rin tecziye edileceği bildirilmitti. 
Buna rağmen el'an bazı frrmlarm 
boraa rumind- kaçtıJıılarr ıörül
mÜflÜr. Belediye hu va:ııiyete kar
'' esaalı tedabir ıahnrfbt'. 

Ka .. plık etler 
ı.tanı. .. ı lııaaplıaruodan •ilıım 

ı.ır ........ il •ttıldan eti uyv
boraaar haricinden tedarik ettilde 
ri aıılatılmı9tır. Bu ıuretle iae her 
.. .._ı ve..-elıte .,.. llaaisıeyl 
sarara aelrmaktadlrlar. Beledi,.. 
keyfiyeti takik karar Ywmİftlr. 

Yağlara etiket 
konacak 

8akkallarda perakende olarak 
satslaa t .... yai ve :&eytiayallan
na ciu ve mahiyetlerini söatarir 
m .. f ... al etiket konmuı Belediye 
den kayıaakamlıldara tamim a
dilmiftlr. Y .. lann üzerine mah
lut olup olmadılıılan da ya:ııılaeak 
br. 

Kayraalıamhlı:lar ı... huA1ata 
,iddetli kontrol yapacaklardır. 

Ekmek ucuzlayor 
la-bul Beletliyuincl-: Haai 

ranıa birinci çartamba siiniiadee 
itiharen ekmek yedi buç .. k .,.. 
francala on iki kuruftur. 

PoliI~fe 

Haliçteki 
Kaza ---
Denize dökülenler

den birisi 
hastanede öldü 
Dünkü nüabamızda yazdı(ı

nıız, KAğıthane dönüıü bir ••n• 
dal kaz&11, ka-
zazedelerden bi· 
rinin vefab il> 
facia ~klini a 
mqtır. • 

Bu kaza bak· 
kında bir muhar
rirlmiain dün yap 
bğı tahkikata na
l:araıa h&dieenin 
tafailab tudur: ' 

Maarif it' 

Test usulü 
Yoklama 

Bugün 13,000 mek
tep talebesi 

arasında yapılıyor 

ilk mektep talcbehoini.n bir &e 

nelik faaliyetini tetkik etmek üııe 
re yapılacak teıt uıulü yoklama
lar hugün btanbulda 13 bin ilk 
mektep talebeıi ar1.unda icra e
dilecektir. Yoklam< lar 15 mmta 
kada yapılacaktır. Darülfünun 
konferaa aalonunda yapılacak 
yoklamaya daha kesıf talebe it
tirak edecektir. 

Talebeye ııorulacak 
matbu birer liate halin•'• 
laıımıtbr. 

ıüaller 
haz1r .. 

Üçüncü auufın yoklamaları .. 
Evvelki sün, 

Y eaicami 111iie::ızi 
ni Hakkı Ef. ile ı bahleyin aaat 10 da, hetiııci .,nı-
refilraaı Saniye, Haltlıı Et. fm yok.lanıalan da öileden aennı 
ı..Jdıza Saime, oilu Necati ve ••at 13 t .. yapılacakbr. 
kom,ulanndan daha alb kip oldu 
ğu halde Kaiıtbaneye ıitnıitler 
ve akf&llla kadar eilenmitlerdir. 
Alqam saat aekize doiru bu on 
ki4ilik •rup iki aandala binmitler 
ve köprüye çıkmak Üzere hare· 
ket etmitlerdir. 

Pr. Malche bu 
ak12 m gidiyor 

Profeııör M. Malche bu akıam 
Ankaraya ıidecektir. M. Malche 
ga:.etecilere demi,tir ki: : Saat 8,30 da doiıru her iki aan 

dal Yemit açıklarına celdikleri 
sırada, mukabil cihetten de bir - Yarm (bu.sün) Anlraraya 
aefaret:aneye ait "Mu," iaimli l>ir hareket edeceiim. A detimck 
teneıı:aiih istimbotu celmektedir. matbuatla sörü ürüm. Raporumu 

Son sür'atle ilerlemekte olan Maarif vekaletine vermeden muh 
bu iatinıbotun kend~erine ~ir ~a-. teviyab hakkmda bir oey aöyliye 
cia ıetiuııeld• old .. ıunu bir hiuı ' mem " 
kablelvuku ile anlayan hu aile er- • 
kinı feryada ltaJlamıtlar, fakat --------
bununla biç bir teYe mini olama• 
,....ıar ve iatimbot anaizin Haldn 
Ef. aileainin bulunduiu Ali Osma 
nın idaresindeki aandala çarpmı 
tır. 

Bu çarplf o lıadar ,iddetli •e 
ani olmuıtur lô; unda! parçala· 
m"' Hakkı Ef. otlu Neeati, kar111 
Saniye, l>aldıın Saime ...., komtum 
Güzide H. lar denize dökülmiit
lerdir. Kaza bu plı:ilde olunca, i
kinci aandalda bulunanlar ve ha· 
riç- hir iki kayıkçı, kazazedale 
rin imdadroa kopıtıf}ar ve hir 
müddet _,. 1'epaini deoizden çı 
lı:annqlardır. Fakat Hakkı Ef. ile 
refikammı hayatlan tehlikede 
söriildüiünd Saint George Ye 
ltal:J&B hastanelerine kaldınl-
lardır. Halda Ef. haotııaede yapı
lan bütün tedawere rağmen, hem 
vüca.dea yaralandıiı, hem de pelı: 
fa:ııla au yutmut oldujıı için diia 
vefat etmittir • 

Saniye H. ın da aıhbi .,.aziyeti 
pek iyi delildir. İtalyan hastane
llİDde ltulunınaktadır. Tahkikata 
milıldei uınumi muavini Cemil B. 
vaınyet etmit. latinıhot kaptanı 
tahtı lıtkvaba al11111111tır. 

• vermeyıace 

yaraladı 
Dioı Kaatarcılarda .!lahri Be

yia riitiia de.-nda eYVelce aıae 
le "'- tiın4H botta ı..ı- Un
luı paa-'a mwkiılll Kiiç1ilı: Ziya 
cleııoya sibn.İf " uaıaı.a., Ahmet 
efmı.aiıi- İf iaeamittir. 

Kendiaine it olmadıjı cevabı 
nrilince bıçakla Ahmet efendiyi 
yaralamıtbr. 

Ziya kaçarlı:eo yalıala-.ı,hr. 

Macar 
Ressamlar 

Esnafın 
Tescili ---
Mühlet bir ay daha 

temdit edildi 
Eınafm Ticaret odaıı naınına -

sup oı..a.ıan cemiyetlen;., kayıt v• 
tefÇilleri için verilen mühlet hu Ü· 
şaın hitam ı.ulmalrtadır. 

Şimdiye kadar yalnız maranıoz
lar eemiyetine yeııiclen yazılan -
nalın yeklınu 600 Ü ıeçıni,tir. Ya
rmdam itibaren lıayıt ve te9cil edil
miyen ea,.ftan odaca 5 liradan 50 
liraya kadar panı ce:ıaaı almmau 
mukarrenli. Falıat kayıt ve teKil 
milddetini. lıir ay tarcidine'ft tan 
mua lri.ıa)etindea itiharen, oıt.amana 
kadar t"9Çil edilmiyec:elr. eınafın ce
zıdaıulmlmaaına lıarar verildiği ha
ber almım9trı, 

Liman kooperatifi 
Liman ıirketiııin yeni tesia ettiti 

lro '' .... tif mai nıa yana ._' m-~ ~d11ılınalıwhr, 
---,. ..... '"' 

Rus sefiri BerHnde 
Mulı:ova'ya sitmit olan R ... • 

firi M. S..ıriç, Berlin'e ıritaoiftir. 

---·-~-
Sanayi ve Maadin 

müdürlükleri 
Şimdiye !radar türbede bulunan 

Sanayi ve Maadin müdürlükleri "'1-
ıünden ih ......... 4 üncü vakıf ..... 
daki Ticaret miidarlüiünün lııalaa
du(u lua- -ı.ı..ı;ımtıi'e bııflaM
caktır. 

\'unaniatan ithalat 1,861,166,000 
llıracat 642,601,000 Drahmi. Yu
tlaniatanın ticari muvazene açığı: 
1,219,565,000 drabmidir. 

i ~1~ı:aiiye 4.5,-

Haziran 
Maaşı All Knııal 

Galatasaraydaki 
sergileri Vali B. 
tarafından açıldı 

Rumuzla yazılan 
resmt adresler 

:ılı lur \et.) ı:ı:;, - ı tia11kı:ot uı-

Erenköy sanatoryomu açılıyor 

Kadrolar gelmedi
ğinden 

yann verilemiyor 
Defterdarlık muvakkat mu•a

ıene '11erıiai kanun .. nu bütün mal 
müdürlüklerine tamim etmittir. 

Yalnız yeni kadro ve havale 
emri ıelmediğiaden maaım ceçik 
ıneai muhtemeldir. 

Tütün zeriyab 
Tütün zeriyati hakkındaki ni

zamname dün Viliyet• teblii o
lundu. Buna naaar•n her yerde 
zeriyata müsaade edilmemekte
dir. 

M .... urlar da zeriyat yapa-
mazlar. 

Kaza malmüdürleri 

Müzede •irkat tetebbüoünde 
bulunduğu bir aırada. ~klandığı 
yerden çıkanlarak tevk~f edildiği 
ni dün tafailatil• yazdı....,ız Ali 
Kemal hakkındaki tahkikata de
,.am edilmektedir. 

Merkumun, arka.U.ı Kemaliye 
li Ne<:atinin Ep vapurile Mıura 
firar ettiii hakkındaki. ihbarı Üze 
rine keyfiyetin maballmden tah
kik edilmekte olduiunu Ytızını'" 
tık. Kahire, lakenderi~e zabıtala
rından henü~ buna daır cevap sel 
memittir. 

Müzede hıraaı:ın aaldandıiı 
masanın bulunduiu kıanıında ye
niden tetkikat yapılmııtır. Maztıu 
na ait ilk bazD'lık tahkikatı ik
mal edilmittir. Ali Kemalin ba
cün Adliyeye tealim edilmeai U1nh 
temeldir. .... - - -

Şoförler Ankara'da bir aerıi teaia etmit 
olan Macar .-ınlanndan M. 

Şı.ka"' yet ....... ,. cyuıa, za;ti F-. eaı 
Fereae, Brenner Nandor'WI Gala 

Ed
e ) ! taaaray llaeaindo teaia attilderi 1er 
ıyor ar si düıa aabah saat 12 de vali M .. -

bittin 8. tarafından açıhnıftn'. 
Bir çok toför karilerimi:ııd- Muhittin B. aalonua lıapısmcla be 

aldığımız mektuplarda kendiled- hma• Macar alilli ......mct.ı.i ı.. 
nin sıhhi muay-leri için ae:r"i- delayı keaerek Macar aaa'atkirla 
seferce ittihaz edilen usulden ti- n telorik ebnİflir. Kütat resimde 
kayet edilmektedir. Macar aefareti Baıki.tı1ıi M. Ul

Bunlar aıbhi muayeneleri ıçm lein de bası ..lirler "" refikalan 
ısbhiye müdüriyetine söaderili- hamr ıım-uw1ar. t.thlr ediı.. 
yorlar. eserim takdir etDliflerdlr. 5erP 

Fakat lataabul'da binlerce - de 46..,.. - t.,.hir edllmit
för vardır ve bunların lıe)Mİltİm tir. 
birden muayeneai kabil delildir. Serside eoer tetbir etmİf olaa 
Nitekim aJbhiyede ıünde ancak Rudnay Cyula beynehnilel töhre-
30 ıoför muay- edilebilntekte- ti hııiıı lııir ..--ılır, elyevm Ma
dir. Sıblıi hir it olduiwulan lllİt• car sGzel aıı'atlar alıaıt.aisinde 

"".- aylıklar tabi hali hasır tetlülatile fada profeeöniür· San'atklr hclnay 
U~ muayenenin kabil elmatlıimı da Cyu)a Beynelmilal birçok aersile 

Eytam, Eramil ve mütekaidi- biliyoruz. re lftirak etnıİf Te hirçek albn Te 

nin üç aylık maat bordrolan mal Ancak ıeyriiaefer, aünde yiia- ...,a. --!yalar knanm...-. 
müdürlüklerince tanzim edilir- lerce toförü tutup ta ayni sünıle r 1 

Vilayete teblii edilen kamıa ken muvazene verıiaine ait ha.,e- muayeneye aeYk-ktedir iri, Mı K~ Haberler 
suretine nazaran 1426 numaralı ı ler açık bırakılmışb. suretle ~förler muayeneleri için -
Vilayet ldareai Kanununun 14 ün Ahiren müvazene verciai tebliğ ıünlerc; izdiham haliade tı.kle- * E-.-lki sla .,.ali Muhiddin B. 
CÜ maddeainin (B) fırlıumdaki edildiği cihetle .,.erci nıilı:tarları i- ınekte Te bu yüzden mutazarrır Büyğkaclaya siılerelı Aıla4ia ya• 
ka:ı:a malmüdürleri tabiri tayyo- lave edilmektedir. Yeni bütçe he- olmalı:tadırlar, Binaenaleyh, Sey. pılmakta olaa kada.b'o itlerini 
lunmuttur. nüz tebellUğ edilmediği cihetle rüseferin ı... iti e .. alı tanaim ede- tetlıcilı: ebnİftlr • 

Poıtaya verilen reami muhaı... 
ratta adreslerin nnnuslarla yazıl· 
-•• alakadarlara taınİlll edl
IDİftİr· Y aniqhlı: bu auretle lterta· 
raf edilecektir. 

Sultanahmet çeşme
sinin parmakhklan 

Ayaaofya camü ıırkaundalıci 
Sultan Ahmet'i sa1iae ait tan"hi 
"&fllMIDİll parmaklıklarının çalm
mak ametile tabrip edildi~ ya:ıııl 
mııb. 

Tahribab ıönaelr üs.ere diht 
aabu Yali mua•İDİ Ali Rıza, Be
lediye nı-vimıi Himit, Heyeti feıı 
niye müdürü Ziya Beylerle Emin· 
önü kaymak..ını Raif Beyler <;et
meye si.terek tetkikatı• ltnha · 
lll\lflanbr. 

Tetkikat neticeainde parmak~ 
larm eakiden lı:ırılchiı ve yemi ol· 
madığı aııalaıılaufbr. 

Şirketi Hayriye 
müdürü dönd6 

V t-ı·ı:ııt M iicadele Cemiyeti tarafından Erenköyünde te.İa edi. Kaza nıalmüdürleri Muhaae- maa,larm haziranın ilk haftaam- rek ve kimoenin ma.,luriyetine ;' 932 aeneai hasir.,...daa iti-

't11 Vt>rem sanatoryumunun açılma merasimi önümüzdeki cuma bei Umuıniye Kanununun (134) da verilmesi muhtemel görülmek- halel vermiyecelıı tekilde ve tff- ı.aodrenacılakanaz .... ::i=~=::t,:'v:: .. :..:=·=~Y.!,1'~=jl 
üncü maddeai hükmüne röre ta- tedir. M ... a~lar üç ayhk olarak ve- rici 'bir ... rettt; yap111an. icabeder. 

1 
.in, .._:..e a->~ e--.,dr • 

ılııü öö21eden •onrn vapılacaktır. ______________ _.tin..Aiwıudlar-------~...ı..ııı..:.ı.m. __________ ....:ıı...-:1.ı1li1ı.ı...wı:ııı1Mıılıııı:i&----..a:illMı:lı.lllt. ..... _________ !.J!!!!!..l!!!!•C!!!•-~·~-..!!.....,.~~:!-.~~:....:,--~-



1 ~~ 
Aarm umdeeı "MiLLiYET" tir. 

31 MAYIS 1932 
ldarehan•: Ankara ...tdeoi, 

100 No. 

A manya'da İlkmektep mual. 
timleri nasıl yetişir? 

l 
dı · kıymeti; yahut mağlubi

yetin ibret alma sıra11 geldi. 8 
saatli heyeti umumiye içtima
ları, raporlar, mübahase ve mü
nazaralar ~ 

Bu müteakip hazırlığın asıl 
mana ve hedefi ilk nazarda kav
ranmaat mümkün olmayan tecrü· 
be ve mütahede maddelerini tan• 
zim ve tetkiktir. Bunun için au· 
al varakalan dolduruldu, reıİm· 
ler ve dispozisyonlar tertip edil
di. Bu materyal (evvelce yapı· 
lan tehir mektepleri tatbikatına. 
ait olanlarla birlikte) dördüncii 
sömestrdeki nazari faaliyet ıçm 
esaslı ve metin bir temel tetkil 
edecektir. 

Telgraf adreai: lat. Milliyet 
Telelon Numaraları: 

Batmuharrir ve Mü.dür: 24318 
Yuı iıleri Müdürlüfii. 24319 

l.ı.r. ve M.tlıaa 24310 

Köy mektepleri tatbikatı (tercüme) 
VL 

Yazaıı: Akademi Müdilrü Prof. Dr. Otto Hasse 

ABONE OCRETLERl: Frankfurt (Oder) pedagoji 
akademisi bu aenenin ( 1931) .14 

Tüclriye içiJI 
L. K. 

3 aybit 4-
7 50 

"lariç için 
L. K. 
3-

14 -

1 

Haziranından 4 Temmuzuna ka
dar, ıimdiye değin tecrübe edilen 
ıekillerinden ayrı b.ir nazari eaa .. 
sa ve ameli organizasyona malik 

6 ,, 
12 H 14 - 28-

olan bir köymektepleri tatbika
tı yaptı. Neticede buna ittirak 
edenlerin ve bu e•nada hazır bu-

Gelen evrak geri ye..ilmez - lunanların hepsini (muallim nam-
Müddeti ııe.;en nüshalar 10 ku- zetleri, dotsentler, muallimler ve 
ru,tar. Gazete ve matbaaya ait 

1 

mektepçileri) memnun eden bu 
mesaiden pragmatik bir tarzda 

itler İçin müdiriyete müracaat , bahsedeceiim. Maamafih bu ilk 
edilir. Gazetemiz ililoların meı'u- t semereden eaaılt biT netice veya 
liyetini kabul etmez. / prensip ortaya konulamaz; bu-

L~-------------1 1 rada tavsif Olunan yolun mükem: 
BUGONK o HA v A meliyeti it b ında tahakkuk ettı 

k rilebilir. 
Y eıillröy ukeri raaat rner e- 1 Meoai pro11ramında bu tatbi-

ziaden Yerilen habere göre bu- ltatin meuhii: 
ııün hava kısmen bulutlu olacak Dört sömeatrden ibaret olan 
rüqir cenup iıtikametJerdeo e- akademi meaaiıi araamda "köy-
seeekt" mektepleri tatbikatı,, bilhaHa 3 

30.5':;2 tarihinde hava tıuyilô üncü sömeıtrin mihverini te§kil ' 
eder. Bu meaaiyi tatil zamanına 

7 milimetre en fUla sff:akhk Is- bırakmak muvafık değildir; zira 
tanbulda 29, l:unitte 35, l:mıirde hu takdirde akademi e•ash bir 
36 Adana'da 36 santigrat kayde- tedrisatın mahdut ve muayyen 

' hatlanndan ayrılmış ve mesaiai-
dilmi§tir. 

1 

nin neticesini tesadüfe t .. rketmiş 

~ 
olur. Bu faaliyette dobentin hu-

1 F zur ve İştiraki de zaruridir; aksi -LE " takdirde onun dördüncü sömes-
- _ ~ ..........- trde teksif edilmiş meıaiai mual-

• llkta kalır. 1 

Tavuk Sergisı Tatbiltata evvelden hazırlık: 
Nihayet bir vakit bulabi.1-

dim. Dün tavuk sergiıini gez
dim. Efendim bu s~i eski .f!.a 
bıali dediğimiz ,imdiki Vıla
yet binasının arkasında benim 
hiç görmediğim parmaklıklı 
bir bahçede kaindir. Soğukçeş
me tarafındaki Babılll kapulU 
( !) ile Babıali caddesinde Nal
lımeıciclin yanıba§ındaki kapı
da açıhmt her kes ferih ~~ 
geçip gidiyor. Ne olur bu tki 
kapıyı her zaman açık tutsalar 
da alem üıt tarafta eski T om
ruk dairesinin öınünclen geçme
ye mecbur olmasa!! 

Bu l&fı ara ya sıkıttırdıktan 
sonra sergiye dönüyorum.. 1 

Evveli anlayamadığun bir 
nokta var. Ondan bahsedelim: 
Tavuk ıerırisi için neden Babı
ali bahçesi intihap edildi? •• Bu 
nu tavukçulıra da ıordum •• Bil 
miyorlar •. Galiba vaktile orada 
horoz akıllılar otururlardı da 

ondan olacak!.. 

Kapıdan girerkeo on kurut 
duhuliye vereceksiniz... Llf de 
ğil .. lıtanbulun eu gmel tavuk 
lan hindileri ördekleri ve kaz 
lan'... Hele .,;. 11adide çiçekleri 

:>rada ... 
Girdim... tik gözW- çarpan 

şey bir havuzun kenarındaki mo 
törlü tulumba oldu... Havuz
dan ıuyu alıyor, gene havuza 
döküyor .. Suyun bir damla art. 
tığt ve eksildiği yok!.. Akhma 
bütçe geldi ..• 

Yava.t yavaş kümeslere yak
lasttk.. Ligorno, Koşin,in, da
h~ bilmem ne isimli bilmediği
miz tavukların ekaerisine birer 
madalya birer diploma veril
tr.-İ!··· Tavuklann, kazların dip 
loma aldıklarını görünce be. 
nim mektebi hukuktan dört u
nede aldığım diploma aklıma 
geldi.. Ve meyus oldum ..• 

Sergide bizim karikatürcü 
Ratip Tabirin de bir kısmı var. 
O da bir sürü madalyalar, mü
kafatlar falan almış... Tavukla 
rı horo:ııları ve ördekleri var •••• 
GÖrü,tüğüm zaman bana dedi 
ki: 

- Asiziıa ••• Sana !tir tey ao 
racağım: Sen beni küçükten be 
ri tanırım. Ben acaba Bahriye 
zabitliğinde mi, Hariciye me
murluğunda mı, karikatürcü
lükte mi yoksa tavukçulukta 
mı muvaffak oldum? •. 

Cevap veremedim doğruıu .•• 
Sergide tavşanlar nazarı elik 

katimi celbetti. •• Rivayete naza 
ran 24 ıaa tte iki, üç defa dal çı 
karıyormut·· Hatta R1Uyada 
bir senede bilmem kaç milyar 
tavtan çıkmı,!.. Rusyada et az 
olduğundan halka tav9an yedi. 
receklermiş... Bu lakırdıyı söy
lerken ödüm !«>Puyor. Biade 
de bu moda çıkaraa belediye 
hemen mezbaha varidatı eksili 
yor diye tavşanları da hudut 

Efer üçüncü sömestrde muJı!· 
llm namzedinin - mes'uliyeti 
der'uh.te ederek - ders venneai, 
ayni zamanda bunun kemal meı·

tebesine iaati muvafık gö1·ülm~ 

iae o zaman (tedris usulü) iiçün

cii IÖmeab'e hakim bir ders olma
lıdır. [Frankfurt a. d. Oder aka
deıniainde haftada 1 ııaatlik bir 
arada terdia "K.ollektiv Kolleg,,]. 
Ancak makpul br pratik faaliyet 
oöylenmif veya tabedilmit .özler 
(kitap ve takrir) vasıtaaile ya· 
hut küçük mikyaotA bir tedris 
tatbikatı ile temin edilemiyeceği 
için akademideki tedris planın
da bilhaHa bu İJ için ve her nam
zedin yeti9meaine kifayet edecek 
miktarda ayrılmış muayyen bir 
zamanda tatbik ve icrası zaruri
dir. 

Bu ameli hazırlık tabiidir ki 
bütün tedris §ekilleri için ayni 
derecede cari ve hükünıferma o
lamaz. Zira akademi bir pedago· 
ji teknik mekt .. bi değildir. Bunun 
için dotaentlerin düşündükleri 
ve teabit ettikleri eaaılarla, mü .. 
kemmeliyeti temin eden metodik 
hedef ve tarzı hareketlerin bir 
bir vahdet halinde kavranması 
ve tavaif edilmeıi kafidir. 

Mahimd111' ki ha ı h reketler 
ancak çerçeveyi verirler. Bunlar 
bize ıöre kısaca §Öyle ırösterile. 
bilir; 

1) Fikri münaııebetlerin ten· 
miyeoi ve çocuğu muhit olan ale
min tertip •e tanzimi gayesi ite 
(serbest toplu tedris - Freier 

tibe sordum: 
- Tethire lüzum görülme

di •. Dedi! ... 
Bir sıra tavuklar birden bire 

gıdaklamaya başladılar. Anla
yanlar dediler ki: 

- Kuş geçti de •.. Ondan. •• 
- Görmedik. .. Dedim •.• 
- Sade kuş değil, ku9 beyin 

lilere de gıdaklarlar .. Sözü söy 
lenirken ben uzaklaştım •• 

Güllere gelince; onların bu 
sıcakta hali pürmelalini görme 
yin! Solmuş, berbat olmuşlar ••. 

Tavuk sergisi iyi şey!. Çi~ 
çek sergiıi de ala! •. Lakin bun 
lann ikisini bir araya koymak
taki mantık nedir?.. Tavuğun 
bastığı yerde ot bitmez derler, 
metbur sözdür. 

Güle bir kuş lazımsa, bülbül 
kifi değil mi? .• 

Dün en ziyade nazan dikka 
timi celbeden fey ltizde de ta
YUklara n.jbet art-ı oldu. 
A.vnıpada da böyledir. Yalmz 
anlara (ıüa tavuğu - Poule de 
luxe) derler... Çok daha mas

raflıdır. 

Sıcaklar mübareke 
Daha bir hafta evvel serin

likten bahsederken itte geldi 
çattı elleımı&er!. Zaten lstanbul 
da lodos oldu mu memleket ce 
henneme d&iüyor... Bu kadar 
ilat Ye edwvatı fenniye alındı •• 
Raaatbane tecdit olundu, rua
datı havaiye merkezleri tesiı e 
dildi. Halt ıu IGcloaım önüne 

emedik. Dün hararet: 33 de 

Geaamtunterricht) • ilk omıflar
da. (*) 

2) Projeler vücuda getirme 
( **) • Orta ve yüksek sınıflar
da. 

3) En geniş manada tekniğin 
forma] tenmiyesi ve öğrenme. 

Bu esaslar ayni zamanda ted· 
ris uaulünün üç şümullü merhale 
ve mertebe&ini ifade ederler. Bi
zim tecrübemize göre bu mesele
lerden birincisi dört sömestrlik 
tahsil devre&inin birincisinde hal
ledilmemelidir. Bizim gördüğü
müz gibi (serbest toplu tedri&) 
muallimin hayat tecrübeleri ile 
ve beteri münasebetlerdeki ma• 
haretle metrut ve mukayyettir ki, 
muallim namzetleri henüz bunla
ra malik değillerdir. Bu aabada 
dotaentler usta aıfatiyle nıükem
melf'n rehberlik edebilirler. Bu
na mukabil diğer ikiai her zaman 
tahsile müsaittir. Onun için -
sonraki mektep tatbikatı ile hiç 
alakadar o)mryarak - on dört 
gün akademide atideki projele
rin halli ile ittigal olunur: 

Akademiye ait arazide mek
tep bahçe · vücuda getirme, ci
vardaki köylerden biri için yurt 
kitabı (H~imatbuch) hazırlamak, 
Akademi için yapılmakta olan ye
ni binanın tetkiki, tayyare ve ha
va seferleri hakkında tetkikat, 
Frankfurt Oder ,ehrine tarihi 
bir nazar, v. s. 

Muallim namzetleri köyde: 

Franltfurt ( Oder) §ehrinin, 
ilk gün için konaklamaya müsa
it olan, beş mintakasma hareket 
edildi. B•• mmtakalaı· dahilinde 
34 köy bulunuyordu ve buralar
daki mekteplerin kısmı azamı bi
rer dershaneli (fakat 8 sınıflı) 
idiler. Köylerin intihabı bilhas
sa bizimi., beraber çalışan Sehu
lrat'lar ( '""~) vasıtasile yapıldı. 
Bu be~ guruptan her birine bir 
yahut iki dotoent refakat etmek
te idi. ihtiyari olarak i§tİrak e
den ilkmektep muallimleri ile 
birlikte yapılan ihzari bir müza
kerede her dobent ilk şahsi te
maslarda bulundu ve maksadımr
zı inki~af ettirdi. 

15 Haziranda guruplar yola 
cıktılar ve her 2 • 3 namzet bir 
köye gittiler. Birkaç gün oonra 
da gittilderi köylerde talebeden 
bir kısım muallimlerin yanında, 
bir kısmı da çiftilk sahiplerinin 
küçük zanaat erbabının, köy pa
pazının yanında yerleştiler. Köy; 
birbirine bağlı beşeri münasebet
ler Üzerine müeıaea bugünkü ha
yati şekillerini namzetlere açıkça 
ve yakından gösteriyordu. 

Namzetler Pazar günleri Or
gel çalıyorlar, taganni cemiyetin .. 
de konserleri dirije ediyorlar, 
köy düğlinlerinde keman çalıyor
lar, rakaediyorlar, mektep idare 
meclislerinin .içtimalarına İ;!tİrak 
ediyorlar, çocuktan öğleden son
ra beraberlerinde yüzmeğe götü .. 
rüyorlardı. Dotaentler bioiklet 
veya otomobille bir köyden dii'e· 
rine gidiyorlar; öğleden evvel 
derıJeri ziyaret ediyorlar ve öilc 
den aonra da nameztlerle tek 
tek veya toplu olarak bu dersle
rin münakatalarını yapıyorlardı. 
Haftada bir veya iki defa misafir 
ve ai.m.i muallimlerle namzetler 
bir araya gelerek müzakere ve 
münak.a,a etmekte idler. 

Mekteplerin bir kaçında cere
yan etmekte olan tedrisata de
vam olundu. Zira buralarda sı
nıflardan bir çoğunun üç haftaya 
kadar tatil edilme•İ mukarrer 
idi . 

HemP.n bütün köy muallimle
ri ilk defa olarak yeni muallim 
yetiftirme tarzını gördüler. Bu
günkü mektep .-.klinin ve yeni 
gençlik iradeıinin bu aemeredar 
kar,ılaşma11nda - evvelce hiç 
hatıra gelmediği ve niyet edilme
diği halde - bıı "köymektepleri 
tatbikatı,, run galiba en kuvvet
li tesiri veya faideai bulunuyor
du. 

Tekrar alıaJemide: 

Mücadeleden aonra zaferin 

(*) Bilbusa Berlin'de me§hur 
Berthold Otto tarafından muvaffa
kıyetle tatbik edilmektedir. Buna 
"fırsatlara bağlı tedrisat., ta dene
bilir. Bu sistemde mektep meııaisi 
müfredat progranu veya muallimin 
pliru ile tahdit edilmiı değildir. 
Muallim hemen hemen hiç hazır
lanmadan veya her şeye hazır ola
rak aınıfa gelir. Vazifesi sınıfa me
sele getirmek değil ; çocukların ge
tirdikleri meseleleri hal ettirmek ve 
teklif ettikleri faaliyeti idare etmek
tir. İleride bundan uzunca bahset-
mek istiyoruz. K. 

(*•) Talim ve terbiye dairesi 
İhsan Beyefendi hocamızın bu hu
sustaki çok kıymetli bir yazılarını 

(Terbiye) mecmuasının ilk sayıların 
da bulmak kabildir. K. 

Esaaen imtihan için her tale
be tam ve etraflı umumi bir ra
por takdim etmeğe mecburdur. 

Münakate ve mübahaaelerin 
nüvesinde canlı ve münakaıaya 
değer şu temalar bulunuyordu: 
Prije, der& zümreleri! 

Bu esas dahilinde devam eden 
konuşmalardan ilk netice olarak 
atideki direktifler zuhur etti: 

Bir proje cücude getirmek; 
bir 11nıf cemaabnın qbölümü ile 
muayyen bir eser meydana çı· 
karmasına matuf, mlişterek if 
tedrisatının bir tarzıdır. Esas 
itibarile her projede çocuk haya 
tından çıkmış ve bir eser vücuda 
ııetirmeğe matuf dern bir ihtiyaç 
(hakiki bir alaka) bulunması 
lazımdır. Muallim bu alakayı ya
kalamalı, mesaiyi organize etme 
li ve faaliyetin cereyanma uEak
tan yardım etmelidir. 

Tedris zümreleri içinden an
cak musammem ve mutaaavver 
faaliyete hadim olanlarla iftigal 
edilir. Teknik maharet biç bir 
zaman bir projenin muhteviyatı· 
na ithal edilemez. Bilikiı meaai 
en yakın ve emin yol Üzerinde 
ikmal olunur. Ayni zamanda 
projedeki münebbih tesirin muha 
fazası, bu itin memnuniyetle 
ve istekle yaptlmaaı lazımdır. 
Muallim, mevzuu derinlettirmek 
itinası ile projeyi altüst etmeme
li, yahut proje faaliyetinin bir 
an evvel bitmesi için ıırar ve taz .. 
yiklerde bulunmamalıdır. Bu ne
vi bir talep neticesinde - büyük 
ferde bile olduğu gibi bilhassa 
çocuklarda - kuvvetin ııevteme 
si, yorgunluk, uaanç ve l'ayri müa 
mriyet tahassül eder. Çocuktaki 
bilgi kazanma hirıı, inşa ye let· 
kil zevki bizzat yeni faaliyeti taz 
yik ve tahrike kafidir. Tarih, ta· 
biiyat, yurtbilgiıi ve sairede cari 
ilmi ahkam ve mantıki esaala.rm 
del&letinden aarfınazar olunması 
izaha bile değmez . 

.Esasen bugünkü mektep ıek· 
lmuz ve kültür sahamız dahilinde 
proje usulü bununla iktifa ede
mez. Bundan maada o, müamir 
ye~i faaliyetler icra..am-ı ister. Bü-
tün evvelden bulunan mutalar 
ve ya!ayı,lar, prenaip itibarile 
bir projenin İptidai maddeleri 
yapılabilir. O halde gerek mev
zuun intihabı ve l'erekse bunu hal 
için tasarlanan ıeylerin fihristi 
bir projenin karakterini tayin 
edemez. Bili.kis meıainin orıa
nizasyonu ve 1ıaycsinin vazı ile 
müıterek bir eıer vücuda getire
bilmek iti bunu tesbit edebilir. 

Bir mektep bahçesi yapmak, 
bir yurt kitabı vücuda getirmek, 
bir köy bayranu hazırlamak, v. a. 
projeleri gibi bir yqayqtan vey& 
tetkikten çıkarılan mesai planı, 
raporu, teraimat, ihsaiyat, mOCle .. 
lij ve saire de bir projedir. 

Kabili istihoal ve arz bir ese
rin mükemmeliyeti için meıaiye 
iştirak ede .1lerden her birinin bu 
işte va.zife almaıı ve cebt ve gay 
ret sufetmeıi lazımdır. Mualli
min vazifesi, plin hazırlama an-a 
smda, bir taraftan kendi noktai 
nazartna göre ıınıfın faaliyet ka
biliyeti fevkine çıkan bir projeyi 
reddetmek, diğer taraftan der'uh 
t4' edilen itin icraıı için lüzumlu 
olan yeni teknikleri ve mevzu İnıi 
camını izhar etm~k veya meyda
na getirmektir. 

Bir projenin meydana getiri). 
m-~•İ çocuğun teki.mili dereceai 
(aeviye ve kabiliyeti) ile metrut 
ve mukayyettir ki, bu projede 
çocuk bizzat yaratarak ve kendi 
aleminde çahıarak onu başarabil 
sin. Bu nöbet - vasati olarak -
dördüncü aınıfta ( 9 - 1 O yaı) baş 
lıyabi)ir. Bundan dolayı proje, 
ilkmektebin ( 8 sın•ftır) orta ve 
yüksek sınıflarındaki tedris faa
liyetinin br teklidir. Buna muka
bil ilk Üç sınıf için "serbeot toplu 
tedris,, en mükemmel tedris siı
lemidir. Bu sistem pek tabiidir 
ili, bütün ilk tahıil müddetince 
tatbik olunabilir. Ve proje ol-
madığı zamanlarda orta ve yük
sek •mıflar için de tedris tarzı
dır. Çok defa bu !<'kilde çalı§ı
lırken tesadüf edilecek meaele
ler yeni proje ihdaarna .. bep 
olurlar. 

Bu neticelere ıöre; 
Zamanlara münkasem zümre 

tedrisatı, irtibatli toplutedriı ve 
t.;,merküz u•ulü ile tedris yerine 
ilkmektep tedra faaliyetinin atide 
ki üç eaası meydana gelir: 

1 - Mektep mesaisinin mu
harrik ve miifevvilti olarak "ser
best toplutedris,, ; 

2 - Forma( maharetlerin ve 
mesleki tekniklerin kazandırılma 
aı ve öğrenilmesi. ( Konıqmak, 
resim yapmak, okumak, yazmak, 
hesap etmek, muaiki ve her ne"i 
elitleri •.. ) 

3 - Mesainin ahengine ve 
mevaimlere uygun olarak ders ıe 
neıi esasına taksim edilmiş pro
jeler. 

Tosun 
Sülüklü'nün dar, dolambaç 80 l çatlar. Biraz aç kalsa danalar ııi 

kaklarmdan birinde çıplak ayak hi bajınyor •• Yiyece yetittireml 
lanndaki takunyelarini bozuk yonun billlbl .. Hemen yukandan 
kaldırımların üzerinde at nah ııi ver aıağıdan al.. Pifir .• kurtar, 
bi takırdatarak kotan bir kız ço• hk blothr llQnra temizle.. Balaa• 
cuğu viran bir evin önünde dur• na &'emi anlanına döndil. Gören
du. Kapı tokmağım bir kaç defa ler "tosun" olmuı diyorlar .. 
YUrdu. Bekledi. Açan olmadı. - O da ne demek? 

Biribirine yaalanmakla ayak• - Ne demek olacak .. Tos YU· 

ta durabilen bu kağf&Dlıf evceğiz rarak azraili korkutmu9 demek •. 
ler sanki bir sıraya uyuyorlar.. Böyle yer İçer l'lllarea ölmez de
y erde, duvar üstünde sönük ba· mak ... 
kıtlarla ağır ağır gezinen tüyleri - Rabbinl acrsm kardet sana 
seyrelmit, karnı karnına yapıflll.IŞ da .. ona da .. 
bir kaç aç kedi sokağın hareket- Bu menzul tosun kulağı dibin 
sizliğini canlandırıyor ••. Cumbala de edilen bütün bu sözleri ititip 
nn birine aaılmıt küçük kafesteki anlıyor gözlerini bel bel bu insaf 
sakakufu mahpesinin çubuklarıqı sızların Üzerinde ger:diriyordu. 
gagalayarak aşağı, yukarı çırpmı Hayriye Hanım üç kulhüvalla· 
yor. hü bir elh&m'ı okuyup kaaeye üf 

Takunyeli kızın elinde küçük !edikten ve "Rahbinı tesirini &'Ö•· 
bir kii.ae var. Açılmayan kapının tersin" diiaımdan sonra bu nefeıs
tokmağına bir daha yapıttı .. Tak, li •uyu ihtiyarın çeneaİı\e yaklqtı 
tak, tak •.• Gene çıt yok .. Bu defa rarak: 
çocuk sinirlendi, tokmağı oyun. - iç bunu.. 
cak yaparak tak, taka, tak, tak, Menzul adam bunııuk yüale 
tak, taka, tak, tak tuhaf bir ka- ret tavrı gösterir •• 
dans tutturdu. Ve bu takırtının Hayriye Hanım piir hiddet hay 
ahengile gittikçe cezbelenerek e· kınr: 
tindeki küe muhteviyatının çal- - Görüyor musunuz a doatJar. 
kana çalkana yarmnı döktü. Kendisini zehirleyeceğim diye 

Nihayet içeriden kart, kıaık, benden fÜpheleniyor. Canımı dqi 
bir ses fıtkırdı: me takıp bu herif için bu kadar 

_ O takırtıyı yapan ellerin ila- didiniyorum da bakmız biç iyilik 
hi tenetire gelsin emi? Ben alil biliyor mu? Bu nankörlüfe ta
viicud bir kadmım. Hangi bir ite haınmül olunur mu 1 
yetiteyim? Sizi kapı dibinde mi Kaseyi zavallının burnuna ..... 
beklemeli? Terbiyesiz ... Patladın karak: 
mı? Ne oluyoraun? Biraz bekle.. - İç diyorum sana • 

Bu taltifkar sözlerle kapı açı- Hasta bu ikramdan aizını 
lır. Kızcağız kırçıl saçları didik- kaçırmaya uğraşır. Ve anlatılmaz 
lenmif yün gibi şakaklarına ya- bir §eyler homurdanır .. 
pıfllllf koca kafalı, laaa, yuvarlak Sofayı kaplayan ağır bir koku 
ellilik bir kadınla karşılaıır. Bu bulantı getirecek bir raddeyi bu
muvacehede koca karı öfkesini lur. 
yenmek lüzumile oözünü değiştire Hayriye H. - Emineciğim gel 
rek: bana yardım ediver .. Altı değişe• 

- A Zehra yavrum sen miıin? cek •. 
Bilemedim. Li.funı geri aldım. Da Bu ite koyuldukları esnada 
nlma.. Çok yqayacakaın intal- Hayriye Hanım açar ağzını yu-
lah .• Elindeki kasede ne var? mar gözünü .• 

- Okunmuı au .. Annem yolla- - Komıucuğum bu herife ad· 
dı. Amcama içirecekmipin. lan anlan muhasebeci Raıit Efen 

- Ha •• ha aklıma geldi .• Söy- dl derler .. Yalnız bu itle kalmadı. 
lediydl. Kazancılar 19yhi Mümin Müfettitliklere gitti. Defterdar 
efendiye okutacaktı. Nerede bul- muavinliklerinde bulundu. Avuç 
du bu adamı? avuç paralar kazandı. On para \ 

- Sus teyze adını .oöylemek ya tutmadı. 1,ret hmdım, cünbüt, ka i 
aakmıf.. dın, kumar, her rece bir ziyafet-

- Haataya nasıl içirilecek bu te, her gece bir zamparahkta, 
au? kaymak tabaiı mı denin, ıümiit 

- Bilmiyorum. Annem gelip endaze mi dersin, allı mı denin, 
kendisi tarif edecek.. büyük lfakat mi dersin, Sümbül 

Kız arka.ama bakarak; mü denin, Cihanyand1 mı denin, 1 

- Annem itte geliyor dedi.. e•ki zam.anın ne kadar namdar 
Morarmıı bir çift baldırm al· fahifeıi varsa kapatmadık hiç bi

tmda takırdayan aeıler gittikçe rini bırakmadı •.. 
yaklaşıyordu. Günlerden beri tu- Dertlerini döktükçe atqlenen 
valeti ihmal edilmiı .. çaktı bir Hayriye Hanım omuzlarından tut 
baş, yamrı yumru kaldırımların tuğu menzulü dalikli iskemlesi Ü· 1 
üzerinde aallanan vücutle bera- zerinde bir kaç defa kaldırıp kal 
ber ıanılan.k kapı önüne gele- dmp hınkadak oturtarak hınç al 
bildi. maya uğra,tıktan aonra baltaya 

Hane sahibi sordu: hitaben: 
_ Emine naarl becerdin bu iti? - Öyle .. eğil mi koca toıun? J 

_ Artık aorma .. Sus.. kimae- Hayatın batkalarınmdı. Bayatın 
cik duymasın. Şeyh okumaya kor bana kaldı. iliklerine varıncaya 
kuyor. asrlaa İ!te gizli mizli o- kadar bütün özünü ıü.mürdüler, 
kuttum. sümürdüler posanı benim batona 

_ N a11l U;irilecek? attılar .. Rabbim bütün bu gÜnah-

ISTANBUL (1200 m. 5 k.) -
18 gramofon, 19,30 Hafız Burhaa 
Bey heyeti, 20,30 Refik Ahmet B. 
tarafından konferans, 21 Hafız Bür 

n Bey heyeti 22 orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 Ham
letten bir parça, 20,5 konferans, 
20,45 Matmazel Zutiana tarafından 
ıarlo, 21,05 hafif musiki. 

BELGRAD (429 m.) - 20 Çelı 
lieroleri 21 gramofon 21,20 konser, 
22 Ayda opera11. 

ROMA (441 m.) - 21,"'5 muh
telif şarkılar, 22 muhtelif konser. 

P.R:AC (488 m.) - 20 kitara kon 
seri, 20,25 Jarkı konseri 21 Prac 
musiki mektebinin talebe konseri, 
21 R. F . konseri. 

ViYANA (517 m.) - 20,25 Gü
nün haberl.,,.i, muıahaba, konferana, 
22 askeri konser, 23,35 gece ko..
ri. 

PEŞTE (550 m.) - 20,15 kon
ferans, 20.45 salon orkeatraaı . 

VARŞOVA (1411 rn.) - 20,35 
ıarkı konseri, 21 muaahabe, 21,15 
halk konaeri, 23,05 piyano konseri 

BERLIN (1635 m.) - 20 p. 
niin haberleri, siyaset alemi, 20,31 
gramofon, 21, 15 halk konseri, 23,05 
piyano. 

Konferans. 
fstanbul radyosunda Relik ı\lunet 

Bey tarafından bu akfam saat 20,30 
da .. rilecek konferansın m-v.ı 
Bugünkü edebiyatımız. 

Yeni neşriyat 

Yaşamak yolu 
Mecmuanın 38 inci aayııı çak

Dll§tır. içinde Profesııeur Dr. Ke
mal Cenap, Dr. Oıman Şerafed· 
din Dr. Fahreddin Kerim Beyle
rin ehemmiyetli makalelerinden 
baıka Yuta tepesi hakkında tari
hi bir tetkik resimli bir hikaye ıi
ir ve saire vardrr. 

KONYA 
Milli Sanayi Serııi•iae 

lıtirak ediniz. 
10 - 25 Temmuz 982 

Müracaat mahalli: Konya 
Milli iktısat ve tasarruf 

cemiyeti. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi Te idrar yolu 

loaatalıklan nriitehaaıuı: 

Sirkeci Muradiy~ caddesi, No 35. 

ZA Yl - Arabamın 3941 numerolu 
plakası zayi olmuıtur. Y enİllİ .ı-. 
c:aiından •yün hükmii 1oktur 
Haynıllah; 

- Oç kulhüvallahü bir elham. !arını cezalandırmak çin aeni yıl. 
okuyacak11n. Bu ouya üfleyip içi- drrımlayıp itte böyle delikli ia
recek ve aonra gök yüzüne bak- kemleye oturttu . 
tırtıp hastanın üç defa arka11ru Hayriye Hanım hiddetini bir 1 •••••••!!l!l•••ıİıi!!!!m• 

k türlü yenem.İyerek menzulÜn yii.. 1 ! sIYayaca ıın .. • 
- iki rahmetin biri değil mi? züne: 

Ya iyi olacak ya ölecek? - Tuh ..• Allah heli.ru Yersin.. 
_ Rabbimin itine karııdmaz... Tahkirile bolca tükürdükten 

Fakat demelerine bakılırsa öyle.. sonra arkasma da tokça iki üç 
- Hay ağzını öpeyim karde§.. yumruk indirdi . 

O ölmezse ben öleceğim. Toprak Bu hırpalanmada hağırıakla
kesildi, kaldırıp koparamıyorum. rıba kadar 11araılan meflllç ada
Gençliği paralı zamanı ellere ya- mm bütün ye'si naçar bir taham
radı .. Bu könkül'lemiş hali bana tnül ile temeyyü ederek gözlerin 
kaldı... Yukarı çıkalım da bir den arza sıza botandı. Bu sakit 
bak. Daha ne kadar ya§ar? Bir yÜzÜn aldığı feei ifade karıısmda 
tahminleyiver.. merhamete gelen komıu kadın za 

iki kadın, çocuk birinci kata lim zevcenin kolundan çekerek: 
çıkarlar •• Mevaim sıcak bir son - Vurma karde9 .. vurma .. Ma 
bahar. Cenuba nazır küçük bir demki bu kadar bakıyorsun ecri 
sofayı dolduran gÜnef yaz gibi vardır. Sabret te Allah sana se-
ıaıtmış.. vap yazsın ... 

Bir kenarda, delikli koltuğu - Böyle pislik temizleyerek 
Üzerinde kır aakalh menzul bir ih bu herifin yüzünden cennete ıit
tiyar oturuyor. Orada, burada bu- meyi de iotemem. Bana o kadar 
latık kaplar •. Telveli fincanlar. ettikleri •. 0 kadar hicranları var 
Kirli bezler, süt, 9eker, yemit dö- dır ki .. kırk yıl :ıöyleıem bitmez •• 
küntüleri •. Ortada biri gezindikçe Bakoana okunmut •uyu içmiyor .. 
küme küme sinekler bir yerden Şüpheleniyor.. Olümden korku
kalkıp diğer taraflara takaim olu yor .• Bu haline bakma. Onun .do
yorlar .. Menzulün ıuratmda, el- muz gibi aklı vardır. O ne hinoğ
lerinde nafaka arayanlar yer de- lu bin Raıittir o .. Bu haatahiuun 
iiıtirmeye nazlanıyorlar.. yarısı da bana eziyet olıun diye 

Mefluç adam adeta ıi,man, inadına yapmadır diyorum aana .• 
ıreni, omnzlu, göbekli, kırmızı Emine Hanım tuhaf bir tecea
yü:zlü, gür kaflt.. Hareketten kal ıiiale eğilip dikkatli dikkatli haa
llUJ vücudünün bütün ifadesi yum tanın yüzüne bakarak: 
ru alnının altındaki gözlerine top - O, içae .... İçmese de -
lanmı, .. Yüzünün atağı kıurunı ölecek, bu sela.tin lravlanden kal 

1 kan var mı? çerçeveleyen top aaka mda bir 
nevi halavet var.. Hayriye Hanım biiyük bir can 

Menzulün zevcesi Hayriye Jia yanıınlığile iki elini havaya kal
dırarak: 

rum komşusu Emineyi yakasrndan _ Aman allabım iki rahmetin 
çekerek: 

_ Gel kardet b;tk. Bunda haa biri.. Ratit kulunu tez vakitte bu 
uzun hayattan, beni de bu ezataya benzer aurat var mı? Pan-

dan kıırtar yarabbim. .. .. .. 
Kah ırüne9lenen, kah lapa la

pa kar yağan alacalı bir tubat ha 
vaıında menzuliin kapıaı öniine 
cemaat toplanmıştı. Olü tezkiyı 
edildi. Düa okundu, mahallelidea 
beli.llılı: dilenildi. Her ağızdan CÜ· 
riil gürül: 

- Helal olsun .. 
Sadaları avluyu inletti .. Tabut 

kapıdan çıkanhp ta dört omuzU9 
üzerinde dalgalana dalgalana 
son karargi.hma ıiderken viran 
evden yumruklanan camların kı· 
nµblan cemaatın üzerine 1'•ia111' 
gibi dökülmeğe ba,ladı. Ve aa a 
cı ıu feryat koptu: 

- Beni bırakıp ta nerelere gi
diyonun? Otuz bet smedir bir yasb 
ja ba§ koyduk. Biribirimizden İn· 
cinmedik. Bu kadar zaman basta 
yatb. yüksünmedim baktım. He
li.lü hot olıun.. Kqke kırk ytl ela 
ha yataydı da bakaydun. Nefelİ 
bana fayda idi. Çayır çayır yüre
ğim yanıyor.. A doatlar ayal aa-
11 biç bir şeye benzemiyor .. Aba 
!tenim top sakallı, pafa yapıb ko
cacığım ... 

Bu çığlıldarın aahğile kulak· 
lan yırtılan bir ihtiyar bir kaç la· 
h&..te çekerek bafnu salladı ..., 
fÖyle mmldanarak cemaate ka 
r19tı: 

- Biraz daha bu kahhe yay· 
garalan dinlersem bana da nü
zul ıelecek .. Onu A:ırailden ev· 
vel sel\ öldürdün be kadın!. 

Hüseyin RAHMi 

cardan kırmızı. Malak gibi bıngıl j 
bıngıl. Böyle hiç kımıldamadan 
lök gibi oturuşunu bana eziyet 
olaun diye İnadına yalancıktan ya 1 

-- --- -------~ 

pıyor sanıyorum .. 
Komtu kadın hastayı çok sağ 

lam bulduğuna teessüfünü bildi
rir bir yüz buruşukluğile: 

- Vah zavallı Hayriye sen 
daha bundan çok çekeceksin. Bu, 
bu ayın öbür ayın İfi değil .. An
ladın mı? Alla hm hikmeti 

. -

It:tilıaclı 1".illi 
TÜRK SiGORTA ŞlRKETt 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
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8tr futbol aıaçını idan 
fden hakemde bir rllzgil' 
fabukluğu, bil' rlnoseros 
ıt~rlsi, bir Eyüp sabrı o~ 
Hazreti Süleyman kadar 
akıl ı•e fetanel olmalıdır 

Olimpiyat refikimizde hakem-
1ilı: hakkında atafıya dercettili
"'i, yazıyı gôrdük çok enteresan 
bulduğumuz için aynen alıyoruz ı 

Oyunun in e nokUlnı haklan· 
•• biraz -daha fazlaca vukuf ve 
lt.afgirlikt~n ari bir göl'.Üf, aeyİr· 
tilerden her hangi bir kimse için, 
~kemin fikir ve niyetindeki doit 
'ııluiu ve verdiji kararlarda n• 
~dar c-rane hareket ettiğini 
ı.kdire medar olur. Hakemlikte 
'•r&ti bir eheınmiyeti t..iz üıill
ı.rden biri, bizzat hakemin ken• 
ji nefaine hakinı olma•ıdır. Ha
~tfll, kendini oyunun taraitin• ta
,._lllile uyduruncaya kadaı- hak
~. yere tenkitlerden, hu•umeıten 
'• 14ikar sui tefehhümlerden kur 
lııi•ınaz. 

Bu memurun vücutça bu vazi· 
r.~e kabiliyetli olması İcap ettiii
"' dair birçok sözler söylenmq 
•lıtıakla beraber, sadece bu kabi
lil'et onn bir maçın içinden muvaf 
1•kiyetle çıkaramaz. Hakem fik
'tn tetik keakin mütahedeli ol· 
~ili. ve ~yuncularm tabiat ve mi
t~çlannı anlayabilmelidir. Seyir
'' t.ir nokta hakkında karar ver
"'•k için çok bekliyemez, vakti 
1•ktur. Onun için hakem kararı· 
~, !ilnfek sür'atile vermelidir. Te· 
'•ddüt bir çok ahvalde daha bü
)~k mütkilata yol açar. Hakika· 
1•n hakemin fevkalade bir takmı 
~Yler yapmaaına intizar olunur .. 
!\un sade bir tek noktada kuaıir 

'ltııeai kendisine kal'!• bütün İtİ· 
"ıiltl•rı aaraar. 
I· Onda bir rüzgar çabukluğu, 
ır rinoaeroa deriai, bir Elüp Sab

;ı ve Hazreti Süleyman kadar a· 
•ıl ve fetanet olmahdrr. 

. Sevgili timi mailiip olduiu İ· 
~·~ yerine pek me'yu• bir halde 
~~nen bir futbol meraklı•ını hatJJ' 
torum. Oyun devam ederken kü 

1~k oğlu kendi.ine ikide bir mu· 
~ı niçinlerini ve nasıllarını sorar 
~"turmll§. Nihayet çocuk: "Baba, 
, t futbolcu ihtiyarlayınca, kör 
,j. ıağır olunca ne it yapar?,, au
r'~i frrlatmca babaaı 50ll perde
~ O.Çar ve oğluna der ki: "Oflwn, 

it hakem yaparlar!" 
\· Oyunun kanunlarını bilmek, 
\'.' ~akemin muvaffakiyeti için 
•fı defildir. Asıl meaele bunlan 
~"1 vaktinde ve yerinde tatbik e
•bilmek her halin icabatına l'Ö· 

., b . 
t·· rt\etanet, maharet ve uıret 
r ••terebilmektir. Hakemin muvaf 
'it' d . ff k" tı" b,. ıyeı veya a emı muva a ıye 

~ nlua bağlıdır. Hakemliğin eaa· 
~ehine hakim olmakbr. 

11 llu tahsi mütalealanm (WO!m· 
~ •y) de oynanan lngiltere kupa· 
t'Jınali gibi birçok fırsatlarıia 
~ di bir surette tecrübe edilmit· 
İ" • 1930 finaline hakemlik etti
~~ •ırada, etrafımı pek genjt bir 
~:lrci çemberile çevrilmiş saha-
1; bulunduğum vakit, bu oyunun 
ı.,• dramla münaaebeti olduğunun 
~ t\ına varmamıştım. Herkes, ıe• 
ı,7 &eyirciler ve gerek oyuncular, 
• 1~a.nın en yüksek perdeaine 
'•d ıstı. lnaan hiuediyordu ki bu 
111 o. bir tim" karşı hakkaniyet ve 
'ıı O.let ıröstermek, oyunda tefev
,,~nu iıpat eden on bir ki,iden 
'<i:ı a binlerce kimseye kartı da 

I olmaktı. 
'lıı ite futbolu, ihtisas derecesi ne 'il.!'- olıun, bu kadar mükem· 
~ bir eğlence şekline koyan cİ· 
,; ~';'dur. iyi bir oyuncu kendi 
ı., 11 ıçin değil, mennıp oldufu 
~•f İçin oynamalıdrr. O, oyunu 
1, ~ .. nmak için eynaıaalıdır. Al
~ toplamak için defil. Bunu cN
~ t, 'Porculara layik bir nalala 
İı~~hdır. T"ıın, vücutla ....... 

it Pek ahenktar inıtiıracııadan, 
'aıfq bir surette Wrlat ııia 
''t "-•d olmalıdJJ' iri matlGp kutl 

•e kabiliyet .-ö.tenbflairL 
......___~ ................... ~~~-

' •• 1 • 

Sokol tenlilderi 
t,~ Ç•koalovak sok otlar cemiyeti 
~ ; '."da yapılacak sokol tenlikle-

.,V!> hazırlıklara bqlamııbr. 
ıso ~re ittirak için edecek olan 
~.,'.""" kiti ile davetliler için 
~~,~da yerler hazırlanmaktadır. 
1- ~ Sokol ıenlikleri 6 haziran
l~ı, •tlayıp 6 temmuzda nihayet 

I Cllktır. 
tııo,Hira~ edecek 150,000 kqiden 
'biOOo ı Çekoslovak, 15,000 i ec
•ııı., >okollerdir. Diğerleri ecnebi 
'•tı "1:1erdir. Bütün bu ziyaretçi-

1 ateıi ve iaşesi temin edile-

Biz burada sporun tarihçe
sini yapacak değiliz. Yal~ 
karilerimize sporun geçirdiği 
devirler hakkında resim üzerin
de kısa bir malUnıat vermek iste 
dik. 

Her feyde oldujiu gibi ıpor-
da da bir tekamül mevcut. 
tur. 

tik •por yapan bir insan ve
sait itibarile çok noksandı. Fa. 
kat bunların yaptığı zaten bu. 
gün tarif ettiğimiz sporun çer 
çevesi dahiline giremezdi. Çün 
kü spor ti Adem babamızdan 
beri vardır. 

Biz bu kadar derine gidecek 
değiliz .. 

Y alruz tesadüfen elimize 
g~ bir resimle 1881 seneıin 
den beri spor kıyafetlerinin 
geçirdiği hali göeteriyoruz. 

tik reıim bundan 31 aene ev 
vel deniz kıyafeti gösteriyor. 
Bu resmi İnsan gördüğü za-
man kadınların her hangi bir 
ıebeple elbiae ile denize ıirdi. 

Federasyonun 
Hediyesi 

F~dt!raşgonun kupası 

13 Mayıs cuma günü Kadı. 
köyünde F enerbabçelilerin aa. 
basının resmi kütadı münaae. 
betile federasyon tarafından F e 
nerlilere verilecek oWı kupa ya 
ıı:rarnrn gecikmesi clolayısile o 

ıün orada verile-itti . Ha
ber aldığımıza göre dün Fede. 
raıyon reisi Hamdi Emin Bey 
ve rüfeka11 F enerl:iabçe kaptanı 
Zeki Beyi ziyaret ederek mev
ut kupayl merasimle kendiaıne 
ve dolayısile kulübüne vcrmİ!-.. . 

MiLLiYET SALI ı 

ğini zannediyor. Hayır vaziyet 
öyle değildir. Bu kıyafet o za
manın deniz kıyafetidir. 

İkinci resim 1881 ıenwinde 
bir pisiklet yarııını ıösteri-
yor. 

Üçüncü resim 1903 •-İn 
de tenis oynayan bir kadın. 
dır. 

O zamanın modasına ıöre 
başta kanoniye tapka ayakta 
topuklu iskarpin ve uzun etek
le oynanrrmıt, bir de ıimdiki 
hali ıöz önüne ıetiriııı .. 

En alttaki dördüncü resim 
de şimdiki otnmobilin babası 
olan otomobili göstermek itiba 
rile enteresandır. Bu makine. 
nin yapabildiği azami sür'at 
saatte 6 - 7 mil imi,, halbuki 
timdi nerede otomobilleri ~ 
raiti adiyede 60 - 70 kilomet
re yapıyorlar. Yarıı otomobil. 
leri ise tam 408 kilometre ..... 

Ey kari! Bu resimleri ,ıör 
dükten sonra bir de ıporlarm 
ıimdiki yapıldıiı kıyafeti ıözü 
nuzun onune ıetirin o zaman 
mülhit fana görürsün ... 

Fenerbahçeyi 
Takdir 

1 lST ANBUL, 30 A.A·. - Türki-
1 ye Futbol F ederaıyonu tarafın

dan Fenerbahçe •por klübüne ati 
deki mektup l'Önderilmiıtir: 

F o:rıerbahço: Spor ltlübü umumi 
Katipliğine: 

Efendim, 

latanbul şehrine ırüzel bir •tad 
kazand•rmaia muvaffak olan mü 
eıaeaeni:zin bu huauataki aıeaaiai .. 
ni iftiharla takip ve müiahede e
den Federaıyonumuz bir batırai 
takdir olmak Üzere klübünüze bir 
vazo ihdaıına karar vermi4tir. 

Bu takdir hatrraımı takdim e
derken terefli bir vazifenin ifaar 
kanaatiyle bahtiyarım. Bilveaile 
teyidi ihtiramat eylerim efendim. 

Türltiyc Futbol Federa~yonu 
Umumi Katibi 

Fethi 

jeıttir. Memlekette ilk defa bir 
spor sabası vücude ıetiren bir 
kulübü allkadarlann biç olmu 
sa böyle bir batıra ile tctvik et. 
mesi lazımdır. Bunu ilk önce o 
larak Galatasaray ve F ederas
yon hatırlamı,tır. Halbuki bun 
larrn hepsinden evvel bu i,i İs 
tanbul mıntakasmrn yapılması 
lizım gelirdi. Halbuki İıtan. 
bul mıntakası bu nezaketi gös
terdi. Bugünkü spor gençliği. 
nin başında tesadüfen bulun. 
muş olan bu zevat bu İnceliği 
göstererek biç olmazsa bir teb 
rik mektubu yollasalardı gene 
bir teydir diye insan kendini te 

Fransa_lngiltere tenis ekipleri karşı karşıya .. 

.. 

Taris, dünya, Melle 
Godard Fransa 
Rekorunu kırdılar 

Teniste Fransızlarla lngi. ki bir avans elde etmitlerdi. Bouuua ve Borotra'ya kartı 
liıı:ler ezeli rakiptirler. Fransa Perry • Oliff, Lee . Hughes ve Lee faik oynamıtlardır. Bous
Beynelmilel tenis kulübü bu se Dixon. Gilbert bir seti bile kay aua'tan Fransa önümüzdeki 
ne İngilizlerle yaptığı maçlar- betmekaizin maçlarını kazandı- maçlarda büyük neticeler bekle 
da ıalip sayılabilecek muvaffa- lar. mektedirler. 1 
kıyetle r elde edememiştir. İki ' Sempllerde Perry'ye kar91 
ıün devam eden ve, genç oyun 
cuların ve iki tampiyonun kar. 
ıılattığı bu maçlarda İngiliz 
11 galibiyet kazandı. Franaııı:
lar ancak 8 galibiyet kaydede
bildiler. 

Maamafih Fransız gazetele
ri bu neticeye büyük ehemmi
yet atfedilmesi la:ann geldiği 
fikrindedirler. Zira bu netice
ler ancak dostane yapılmıt maç 
!arda almmıttır ve bu maçlar 
da önümüzdeki milbim maçlar 
İçin bir nevi antrenman telikki 
edilmektedir. 

Geçen maçlarda lngili:aler o 
yuncularınm hem ahenk olma
ları neticesinde dahilerde haki-

Borotran'm da Lee'yi mağ
lüp edeceği tahmin ediliyordu. 
İkinci setin ortasında Borotra 
kortun nihayetinde epeyce ça-
1r,tı ve dokuzuncu oyunda ha
rikulide bir surette kurtarılan 
dört topa rağmen, Borotra ro
tarını doldurmağa muvaffak o. 
lamadı. 

Maamafitı Borotra son maç 
ta Perry'yi 6 - O mağlup etti. 
Perry ilk dört oyunu kaybedin 
ce fazla rarar etmedi. 1929 mağ 
Jubiyetinden beri beraber göre
mediğimi• Borotra ve Cochet 
de bu defa parlak bir oyunla 
maçlara avdet etmis bulunu 
yorlar. • 

Fraııfla-/llgiltere tenis nıaçuıdan iki enstantane ı•e çift erkekler maçına 
rakipler çıkaTknı .. ........ ....................................... ~ ........................... ~ ................................. ..... 

Avusturya: 1 Çekoslovakya: 1 Robert College 
Avusturya nihayet yenemİyecefÔ 

bir takıma çattı, Merkezi Avrupa ku 
paaı maçlarından karımna çıkan İ
talya, Macari•tan ve l oviçre takım
larım aıb arkaya hakladıktan sonra 
seçen paıoar Prafda Çeko•lovakya 
Milli talmniyle l>oralıere kaldı! Prağ 
da lıparta stadyumunda 35 bin ıe
yirci önünde yapılan bu maçm ne
ticesi: 1-1 dir. Maç JÖyle olmuttur: 

betmek tehlikesinden kendini kur- Müsabakaları 

Taknnlar t" 
yorlar: 

vaziyette srralanı-

AVUSTURYA: Hiden - Janda, 
Çetta - B .. vn, Hafman, Navt - Zi
tek. Gefvaydl, Sindelar, Luef, F oel 

ÇEKOSLOVAKYA: Plaoiçka, 
Buqer, Çitralö - Gotçalek, Çambe~. 
Krrçil - Yunek, Svoboda, Nayedlı, 
Silni, Zoıoel 

Avuıturya takımında kaptan 
Blum likmaçlarında sakatlandıiı i
çin oynamıyacak. Bu. Çekler için 
bir anntaj ... Hakem Alman (Fuds) 
dır. 

Oyuna Avusturyalılar ~lıyor ve 
hemen üçüncü dakikada Sındelar A 
•u•turyamn ilk .-olünü yapıyor. Bu 
batlangıç bugün Avusturyanın Çek
leri müthit bir panike uiratacağı 
zannını veruİİftir. Zaten Macarların 
uiradriı hezimetten aon,. bunu her 
kes tabii bir netice ıribi bekleyebi
lir. Fakat tahminlerde yanıldılar ... 
itte bu golden ıonra Çekler c~nla
narak mukabil hücumlara ırec;ıyor
lar. 

Bu vaziyet adeta baftaymin sonu
na kadar devam ediyor. Oyun hiçbir 
tarafın hakimiyeti alıma girmemek
le beraber ekseriya Çekler ağır ba
.. yor ve 37 inci dakikada Sveboda 
Çeklerin beraberlik .e oyunun son 
ıayııını yapıyor. 

tarıyor. 

Çek takımında en iyi oynıyan 
P~çka olmuttur. Muhacim haltm 
!la da Silni ve ırolü yapan Svoboda .. 
A vuıturyalılarda Ge,vaydelin, Ziae
kin fena ırünleri. Muhacim hattında 
en iyi Fogl ve Sindelar. Sahanın en 
İyi oyuncusu Blumun yerine oyna
yan müdafi Şetta idi. Bu oyuncu 
fevkalade oynamtJ, Blumu aratına
mıı ve berabet-likte amil olınuıtur. 

Bu netice A•uıtury• takımını 
sol adedi he .. biyle birinci dereceye 
çıkarmakla beraber . ltalya i~e P~· 
van puvana bir vazıyete getimııt
ıir. Fakat bu vaziyet Mayzelin ta
kımı aleyhine olmakla beraber !Aft'· 
piyona üzerinde müessir olınayacü: 
hr çünkü Avusturya .-eriye kalan 
ı.;; tek maçını loviçreye kartı oyna
yacağı halde. ltalya Çeklerle kartı
laıacaktır. lıviçre -İyoearun en 
zaif takımı olduğu için AYUsturya 
hem plip gelecek hem de .-oı far
kını arttıracü:hr. Halbuki buna mu 
kabil ltalya Çekleri yenae bile bu 
netice farklı bir col adedine itaret 
etmiyecektir. 

Şimdi bu son 
puvan cetvelini 
tim: 

Avusturya : 7 
ltalya: 7 
Macaristan: 6 
Çeko•lovakya : 6 
fsviçre: 6 

Önümüzdeki 
ıunlardır: 

vaziyete nazaran 
bir ,ırözden geçir&-

y ... :a c:a ... ;;cr 

1
7"' ,.. .... • 

~ 1 ~ 
< > o. 

3 3 1 16: 8 9 
3 3 1 13: 9 9 
l 4 1 14: 11 6 
1 3 2 15: 16 5 
1 1 4 12: 26 3 

kupa maçları da 
Çek hakimiyeti ikinci haftaymde 

deha bariz tekilde kendini l'Ö•ter-
miştir. Avusturya bu baftaymda hiç Haziran 19: loviçre - Macariıtan. 
bir varlık ırösteremiyor .. da Çekle Temmuz 28: Çekoı.-ltalya. 

Geçen hafta College saha. 
sında iki yüzü mütecaviz atle
tin seçmeleri yapılmı,tı. Büyük 
atletizm bayramının finali önü. 
müzdeki hafta yapılacaktır. 
Müsabakanın diğer bir sususi. 
yeti de ıudur: Şehrimizde mev 
cut Türk ve ecnebi bütün atlet 
ler bu müsabakalara girebile
ceklerdir. 

Müsabakalar öğleden sonra 

tam saat on dörtte resmi ıeçit 
ile batlayacak ve tam on yedi
de hitam bulacaktır. Bu suret
le bu müsabakaya gelenler di. 
ğer müsabekalara da gidebile
ceklerdir. Hakem heyeti tebri

mizdeki yerli ve ecnebi mukte
dir ve ehil zevattan mürekkep. 
tir .. Müballğalı bir ıurette di. 
yebiliriz ki College müsabaka
larına kaydolunan 200 atlet a. 
dedinin İstanbulda mevcut u
reumi atlet yekiinunu ifade e
den rakama yakın olmaeı muh 
temeldir. Haber aldığımı,za gö
re heyeti tertibiye bu müsabaka 

ların çok alika celbettiğini dü

şünerek gelecek seneler için ye 
ni bir takım kararlar ittihaz et • 

mittir. 

lk karar olarak bu müsaba
kaların badem'a F enerbahçe sta 
dında yaprlmaaı teemmül edil. 
ıciştir. Diğer taraftan bu müsa 

bakalar& mümkün olursa ecne. 
bi ve Anadoluda temayüz et
miş atletlerin ittirak ettirilme-rin daha fazla sol yapmasına mani Eylül 13: Avusturya-lıviçre 

olabiliyor ve kupayı büıbütün kay- Eylül 18: Macaristan · Ceko._ si dü,ünülmüttür. •........... , ............................................................................ ... 

, 

Dünya 1000 aıetre yüzme 
yarışını kıran Jean TaTis 

Pariste Molitor yazlık bavu 
zunda gençenlerde yapılan mü
ıabakalarda mevcut terait öyle 
rekor kımı ğa müsait olmadığı 
halde bir rekor daha kırılmıt
tır. 

T aris geçen ıene saniyenin 
beşte biri gibi küçük bir farkla 
kazanamadığı 1000 metre reko 
runu Borg'tan aJmak üzere bu 
defa da havuza girmit bulunu
yordu. Dünya 300, 400 ve SOO 
metre rekortmenini seyretme. 
ğe gelenler çoktu. 

T aris on iki dakika ve 
57, 3 15 saniyede 4. 2 14 saniye 
farkla İsveçliden bin metrede 
de rekoru almıı bulunuyordu. 

T aria'in bu muvaffalayeti 
her noktai naıı:ardan harikuli.. 
dedir. Kendiıi evvelce 400 met 
reyi dört dakika ve 59 ıaniyede 

Dünya %00 melrt! kur
bağlama rekorunu kıran 

Cartonel 
almıftı. Şimdi bu ikinci rekoru 
ile kendine baı sporunda bayii 
terakki ettiği ıörülüyor. 

T ariı havuzdan çıkınca, bir 
parça suyun soğukluiundan ti 
kayet etmitlir. Filvaki bu va
ziyet, rekor temin edilmekle 
beraber, menfi ıurette müessir 
olmamıt değildir. Taris bu re. 
korunu daha mükemmel tesis 
edebilirdi. 

Borg Kolonyada 1500 met
reyi 12 dakika, 44 saniyede al. 
mıftı. Taris'in de şimdi bu me 
safeyi daha az bir müddet zar. 
fında alabileceğini kabul etmek 
pekala mümkündür. Taris ev
velce 13 dakika 2. 1 5 saniye 
ile teıis ettiği kendi Fransa re 
korunu kırmıt oluyor. 

Antrenman arkadatının bu 
muvaffakıyetinden cesaret alan 
Franaanm yeni yetiştirdiği en 
ıyı yüzücülerinden Matmazel 
Y vonne Godard da kıt havu. 
zunda iki dakika 42 saniye ile 
vücude getirdiği kendi 200 met 
re Fransa rekorunu kırdı. Eski 
rekor iki dakika, 45 saniye idi. 
Genç yüzücünün de bu muvaf
falayeti de hakkında beslenen 
ümitleri kuvvetlendirmistir. 

Matmazel Grodard geçen 
sonbaharda bir kaza geçirmi' 
ve bu kaza genç kızın rekorcı: 
ve ~ampiyon hayatına nihayet 
verecek diye endişe edilmişti. 
Son defa 200 metre rekorunu 
kırmıs olması bu endişelerin ye 
rinde 

0

olmadığım göstermiştir. 

J(aduılar da arlık otomobil .~iir'al yarışlaruıa giriyorlar. Resmimiz, Amerihada 
bir lafda f!B/Jt/a11 otomobil yanş1111 ka:anan arabayı ı•eşoflJrünü gösterigoı· 

Taı;s bu mesafeleri yüzer
• ken fevkalade zamanlar elde el 
J miştir. 
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Cumaya 
Kadar açık! 

Serginin açılma 
müddeti 

temdit edildi .• 
ikinci meyvacılık ve tavukçululı. 

-ıiıinin açılma müddetinin çar
.....,ı.a akf81Dıı>a kadar temdidine ka 
rar verildiiini yazmı4bk. 

İ>ün de bir çok müracaatlar nki 
elduğundan bu müddette temdit e
dilmiıtir. Serıi "" cuma pnü al.
tamına kadar açık loulundurulacak· 
hr. 

Sergiyi dün üc lıin kiti cezmitt_ir: 
Baıvelcil ismet P*""'1n da_ •ers>Y• 
2.İyaı·et edeceji haber verilmekte
dir. 

Sergide yalnız on kurut duhuliye 
allnmaktadır. 

Vapurcular bir heyet 
daha gönderdiler 
V apurcular birlijinde soa yapı

lan içti-da hükum•tle yeniden te
-a -ur edilen heyet diia alı
...,. Ani.araya haraket etmqtjr. He 
yet Ankarada umuıni bir tirketten 
ılİyacle, yalmz milli loumpu1yal• 
arasında lıir tirket yapılma11 ~in te 
-ılarda bulunacaktır, 

ikramiye almak için 
lıtanbul ruüddmumumilicinden : 

Cümütbanc azalığından mütekait 
Seyit Arif Beyin ikramiyesini almak 
mere acilen memuriyetimize müra
caatı. 

Balıkesirde dokuz 
çocuk kayıp 

Balıkeairden bilclirildiiine cöre ıon 
pnlerde tchirde kaybolan. çocuk
ı.rn. mikdarı artlllllfbr. Şimdiye lıa
.._. 9 çocuk kayiooLınu,tur. Zabıta 
llüyük bir pyret ııarfediyor. Aile 
reiıleri endi e içindedirler. Heniiz 
lıir İp ucu yoktur. Y alruz mnnun 
cılarak bir kadın yakalanmı4hr. 

Edirne defterdarlığı 
Münhal bulunan Edirne defter 

darlığına Kocaeli Vilayeti Defter
~arı N•fiz Bey t•yin olunmuıtur. 

Teıekkür 
Zevcim merhum Kony• Valiıi 

luet Beyin vef•b dolayı•ile biz. 
zat veya tahriren kederime iıti· 
nk hitfunda bulunan ze,-ab lrira
ma arzı fiikran eylerim. 

Merhumun .zevceai 
Rasi~ 

icra muhasebesin
den iki gün tediyat 

yok 
932 mili ııenemn hululıi münase

lıetile heabab umumiyenin tetkiki 
isin Hazinımn birinci çartamba ve 
~nci Pft"fmnlıe pnleri icra muhase 
laeaince tecliyat yapılımyacalrtır 

lleyoifu ~inci Noterliiine 
Efendim, 
338 $enesinde dakik bedelinden 

dolayı mRtluhatnna mukabil lıtanhul 
-.ilayeti Mal sandığmdan verilen l 
tubat 928 tarih ve 15-20-16120 nu
marıalı ve (3645) lira (4()) kurutu 
muhtevi deyin ihnühaberinden 1500 
linısını 20 T.sani 9?8 tarihinde bor 
cuma mukabil Ayvalık Mal sandığı 
u ırwhıubunu icra ettirdim, ve mu 
lcabilinde 2-17 numatalı mahsup il
mühaberini aldım. Yedimde kalan 
12145) lira (4-0) kuruşu havi deyin 
ilmühaberi iıe mu.amele yapılmak ü 

Fransız · 

Sosyalistleri 

Herriot kabinesine 
ittirak edecekler mi 

etmiyecekler mi? 
P ARlS, 30. A. A. - Sosyali•t 

konpeaiain ikinci celıui dün öğle· 
den sonra alrtedilmİ!tİr. içtima ta· 
lonu ap.- kadar dolu idi. Y enidea 
lıükünıete ittirak meaeleainin mÜ•· 
keresine başlanılmqbr. 

Konare. fırlıa lideri M, Blıım içe
ri "cirdiii ~ mümaileyhe kartı 
hararetle teveccühünü izhar etmit
tir. 

Birçok hatipler söz alarak radikal 
!erin ıoıyalistlere hükumete ittirak 
teklifincle bulunmanuş olduklarını 
radikaller araaıncla nufuz sahibi bir
çok zevatın lıöyle kir tabiyeye mu
ı..Jif bulunduklarını ve soıyaliıt fır 
lraaının bu mesele hakkında sarih 
bir ıurette teıwir edilmeai IUmı sel 
diiini ehemmiyetle lı.ayd~it!erdir. 

Cel..Un en mühim hadı-ı, sol 
ttnah scııyaliıtleri lideri ve Seine 
aeb'usu M. Zyromalô'nin müdahe
leai olmuıtur. Mümaileyh, fırkanın 
loüyük lıir Jıütleainin halnimete itti
ralr aleyhinde ı..tuaduiunu söyl• 
mittir. 

Mümaileyh, tecrübe kabilinden lııir 
teY yapdahilecejini falı.at hiilniınete 
iıtiralıin talıalı.kolnına imkin mev
cut olmaıhimı beyan ebniıtir. 

M Z.yromıki, herteyden evvel 
mühim olan cihetin evve!İı. radikal
lerden, Soayaliıt proııramı hakkın
da ne düıündüklerini scınnalıı ~e. ~ 
ra ıoıyaliıt fırk•••nmr ne cıbi bir 
hattı hareket ittibu edeceiini mü
nalra"' etmek olduğunu iliı•e etmit 
tir. 

Sol cenalı scııyaliıtlerinin hattı 
ı..reketi "Her teyden evvel, hiçbir 
tadile uğnımıyacak olan aoıyalİlt 
prosramı'' dır 

Öğleden 11onr11ki cel. e 
p ARiS, 30. A. A.- Soayalist 

koncreaİılin dün öifeden ooara alı.t
etmiş olduiu cdıenin aon 1Mtlerin
de tribünlerde bulunan haıı., -ya
liıtlerin hükumete iıtiraki aleyhin
de teuhü.nıtt abulunmuttur. 

Soıyaliıt koncredlerle trilıiinler
deki teu.büratın evvelden tertip e
dilmiı oldaiu iddiasında bulunan 
sağ cenaha mütemayil koncreciler 
arasında münakasalar olmuftur. 

Kari Max'in torunu ,.e Smne me
\ıuıu Lon&Uet, birçok federasyonlar 
tarafından kabul edilmi~ olan ve ted 
rici surette tahakkuk ettirilecek bir 
programla hükllmete ittiraki derpit 
etlen "Lacoraette takrjri" ni mü· 
dafaa etıruştir. 

Bu procramın maddeleri t udur: 
İntihap edenlerin dnimi bir idare 

komiıyonu tarafından intibaı..; ra
dikal-sosyalistlerle birlikte evvelce 
teabit edilmiş olan ilk kı•mının ta
haldrulrunu müteakip •oıyaliıt na
:ıorlar1n iatifaaı. 

M. l..onauet netice olarak konsre
den yakında 114;ılacak olan beynel
milel miihim müzakerelerde .....,.a
liıtlerin lıtılu~S1nın önüne ı~ 
mea.ini talep etmi,tir. 

isimlerini kaydettirıni, olan ha
tipler aözlerini liiylerrÜt, ol.tuklann • • dan, müzakerabn devamı puarteaı 
aabıthı celseaine talik edilmittir. 

M. Herriol'nun bir n11lku 

L YON, 30. A. A.- M. Heniot, 
dün koqrede irat ettiği nırtuktııt ez. 
ciimle dahili ve harici miifkilller a
raıında yarınki hükU.nu~tin "emnüıe 
lamet ve terki tealihat" akideainin 
tatbikile tdhiı edilebilecelı: bir sulb 
atlun•n hükmü alhnda bulunacağım 
ve meselenin beynelmilel adalette 
Franaanıa hiıııe&ini de temin etmek 
ten ibaret olduğunu söylemİftir. 

Goulette'in 
Tercümei hali 

zere kendisine tevdi eylediğim ko- PARIS 30. A. A.- Gazeteler, 
• • bi mi&yoncu Reıat efendinin Maçka . bir fırtına yÜZÜnden tay~ ! 

yanğınında hanesinde yaıımııtır. Bu j dağda parçalanara.k henı""?ndek! 
..:ıı..; ed' d d • ·ı ·· h L--' ') h.. 4 yolcu ile telef olmak suretile feca •-• y ın e eyın ı mu auen ı e ıı bir lr.iL-• - ~--.ı~_,, ter 

a Dl:lll~ ugrayan ~w m -
lrUm.,tten matlubab olanların 932 c:lmei halini nettttmektedir. 
senesi mayıs gl\ye,;ine kadar men- Coulette, 1929 ııeneainda Fnııua 
SQp oldulı.lan da.ini maliyeye müra- ile Madaııaıkar araamdaki mesafeyi 
eaatla çıluıc;Jı; hazine tahvili almak 10 gün 8 aaatte, müteakiben Pariı-

Tahran ve Paria-Saygoa hatlanm S İçin bir numara pusulası almalannı ıiin 3 saatte katetmiştir. 
ve müracaat etmiyenlerin hukuku- Nihayet ıon zamanlarda Franaa
aan sakıt olacağını ıa~etelerde oku Madagaskar seferini aaatte 195 kilo
dunı. Bu suretle yanan mezlnir de- metre katetmek •uretile rekor müd
yİn ilmühaberleri yerine ikinci nüıı- deti olan 4 gün 8 aaatte katetmi, 
J.aaırun iıtihsali mnnında muktni idi. 
kanuni muamelat yapıyorum. An· 
ak bu a\Aretle tayin eılilmit olan 
•üddet zufından ademi miinıcaab
- yeddi ihtiyıu·nnda olmayan ani
fUz..tikir eıbabı mücbireden müte
wellit bulundu11undan yanan mezkür 
oleyin ilmühaberleri ile haiz oldu
ium bilcümle huluıkun mahfuz k• 
lııcaı:ı malum olmak üzere lıq niiı
hR olarak tanzim ..., tevdi eylediğim 
qbu ihtnnınmenin bir nüıhaıının 
Beyoglu kuatı Delterdarlığı• teb 
!iğini ve birer nijs.hıısıntn Cümhuri
yet ve Miniye! cazetde.ile ilİı.nım 

~e mu&addak nüshasının tarafına i
tas.iltı bir nüahasının dairede hıfzını 
talep eylerim efendim. 

Galata Omerabit han k~t: 2. No.2 

Roma devrine ait 
binalar 

ROMA, 30. A. A.- Masaaci...:.o 
colide Rcıma de\'l'İne ait binalarm 
mühim bir takan beluı11111 meydana 
ctluınlml§hr. Musciuecoli, Toska
oanın aalıiJ tehirlerinden olıın Nie 
Recgioda idin olup metıtei benüıı 
kaim bir esrar perdesi ile meatiir
clur. Rcıma medeniyetine ait olan bu 
izler, Mauaciuccoli kaoabuı metha· 
linde yapılmasına haflamlmq olan 
F .. iot ynrdunun in,aaı eanapnda 
meydana çıkanhnııtır. 

Toaluına Güzel sanatlar idaresi, 
hemen lıu ketiEtea haberdar edilnıit 
ve hemen miihim hafriyata lfİrİıilo
rek birinci ve ikinci ura ait ırenit 
bir Romen binası meydana ~·lranl-
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,Birine" sahifeden geçen yazılar M ulıabir mektubıı 
... 

1 "' ı ~ .. - . ;: . - . 

Uzunköprü'ye niçin 
bu isim verilmiş? 

Hayah ucuz_ 
latmak 

/ Başvekil Pşe 
Geliyor 

• • t db• 1 ' ( Başı bırwci ·'• lı ifede) t 
ıçm e ır er J hararetli surette takdiratta bulun 

1 İnhisarlaryarın 
yeni kadro ile 
işe başlayacak 

Bu şirin kasabamızda ticaret 
işleri oldukça iyi ve kuvvetlidir 

[Bcıfı birinci &ahifeJe] mu~tur. 
Bundan aonra Türkiye B~veki

mizle muhtelif Avrupa tehirle- ı li Ha:tretleri refakatinde Harid-
ri arumdaki hayat pahahlığr ye Vekili Tevfik Riittü Beyefendi 
ve geçinme istatistiklerini mu- ile M . Fani lııulu?duğu ~alde ~ar· 
kayeae ettikten sonra hükmü- nese •ar~r?d~ı bedenı. terbıye 

·· · ddı d · akademıamı zıyaret etnıiı ve ora-
D\1 verıyor ve meva ııı aıye d 1 b · t ı· ı · · ı "t • . ] ~ atae enın aımerııegeçı re • 
ve iptidaıyenm bol ugu ve top- minde hazır bulunnıuftur. 
tan &abfların dütkünlüğü nisbe lımet Pa4a Hazretlerile Tev
tinde ucuzlamamış olduğunu fik Rüıtü BeyefHdi, kendilerine 
zikrediyor bu ziy•ret esnaamda refakat et-

. aıiı. olan bedeni terbiye müateşan 
Teşkillfsı:zlık M. Ricci'ye ıörmüş oldukl.rı kuv 

Bu nisbetsizliğin en büyük vet ve inzibat manzarasına hay
sebeb" müstahsille müstehlik a ran oım.,. olduklarını beyan et
rasındaki münasebatın iyi tan- mişlerdir • 
zim edilmemiş olması, yani teı- .'f.fediste 
kili.tsızlık olmasını izah ediyor. 
Bunun için idare imirlerile be
lediye reisi, encümen ve meclu 
!erin alabileceği kanuni, idari, 
iktısadi tedbirleri gayet geniı 
bir direktif halinde teblic edi. 
yor. Kanuni tedbirler azami fi. 
at, icabında ihtikara mUıiolmak 
üzere havayici zaruriyeye müte 
allik mevat alım ve sabmı, 
atok malı tedariki ve hayatı 
acuslatacak umumi tedbirleri 
ııösteriyor. 

İdari tedblrl'r 
idari tedbirler meyanında a 

çık puarlarm ihtiyaç ile müte.. 
auip tekilde tanzimini ve ,,.. 
zar yOllarmın tamirini, açık p 
zar mahalleri kili dejilae yeni 
pazarların tesis ve tanzimini 
mahalli: zaruretlere göre pazar 
sfuılerinin çopltılmumr, alıcı 
ile saba araama vasıtaların gir 
memesinin teminini tavsiye e
diyor. lktıaadi tedbir olarak ia. 
tihlik kooperatifleri tesisini, 
kooperatiflere yardım edilmNİ 
ni ve müatahsille müatehlik va.. 
ziyetindelcilerin mütterek koo
peratifler yapmalarını, icap e
den yerlerde bu kooperatiflere 
belediyelerin ve idarei hueusi. 
yelerin ittirak etmelrini tavsi
ye ediyor.Dahiliye vekili bu itle 
ittigal edilmesini talep etmek
tedir. - ----• 
lstanbul 
Yanıyor 

(Başı biri nci ~abifrde) 
raret 33,2, 1328 may111nm 19 unda 
33,8 dcece 11calr kaydedilmitti. Şu 
hale söre 20 aenedenberi ayni ayın 
en aıcak pnii 19 mayıs 1328 de itl
rak edilmiı ve hararet dereceai 33,8 
lıaycledihnifti. 

Dünkü l1uk ise aynı aJJn 20 ıe
nedenlıeri ikinci derecede aıcak ge
çen bir sünii olduğu tahaklı:uk edi,..,r demelotir. 

Anllarada 
ANKARA, 30 (A.A.) - Şaı.

rimizde ııatlılar bir haftadan be
ri hi....tillT derecede arllluf ve Mi 
hunet dereceai bugiin sölcede illr 
defa olarak 30 • çılmı14tır. 

Yeni Polis 
Müdürümüz 

·- -

Türkiye Baı-.ekili ile Hariciye 
Vekili ve Türk lııeyetinin diier er
kilnı Roma Lidoaunda öğle yeme
ğini yedikten sonra a\qama doi· 
ru meb'uaan meclisi bina .. olan 
Montecitorio sarayına ııitmiıler 
ve orad• meclia reiıi M. Giuriati 
tarafından kabul edilmiflenlir. 

Hariciye, ınilli terbiye nazırlaro 
ile hariciye, maliye ve münıJllJat 
miiıte,arlan, F aıist fırlruı mü· 
-•ili Ye Tiri< heyetinin RcımaJİ 
aİy•reti münar.eloetile ltalyaıua 
her tarafından selmit cılan loirçok 
meb'ualar, lcaloul meraaiminde ha
zır buh11mı'14lanbr. 

Türk miaafirler, refakatlerin
de &ron Aloiıi. Kadri Ruıa Bey, 
Orta elçilerden Sisnore Taliaai 
olduğu halde Melt'uaan mecliai 
reUİ ~re Giarİati Ye Riyıuet 
divana arünmın delaletila mecli
•in ı..,ı..,.. aalonlarmı va içtima 
salonun• cezmitlerdir. 

Misafirlere çay ikram edilmit
tir. Çay içildikten sonra oar•ydan 
müfarakat eden miaafirfer, teıek 
kürde loulunmuılard1r. 

Nih•yet R- valiai Prena 
Boncompagne, r-t Pa .. Hazret 
leri ile Tevfik Riittü Beyefendi 
şerefine Hariciye nazm M. Gran
di de hazır bulunduğu halda hir 
kabul ıneraıimi yapmıı ve bu me· 
raoimde diier Türk ve ltalyan 
zevat t• bulunmuftur. 

M. Musolini ilt' beraber 

ROMA, 29 (Heyetle giden 

Batmulıarririmizden) - "Ge
ci!nniıtir" İtalyan Baıvelcili M. 
Musııolini tarafından Roma ci
varındaki Ostiya tehrinde la

mel Pata ve Hariciye vekili te 

refine bir öğle ziyafetiı verildi. 

Ziyafette Oatiya valisi de ha.zır 
bulunuyordu. Avdette M. Mus 
aolini ismet Pqayı kendi oto
mobiline alarak otdiae kaclv 
ıetiımit9ir. iki Batvdril otelin 
önünde aynhrlarken orada bu. 
lunan azim bir kalabalık tara. 
fmdan alkı9laanıı9br. 

Meb'uaan mediainde ve Ka 
pitolde resmi kabuller yapdıh. 
Heyet bu akıam Türkiyeye ha. 
reket ediyor. 

Heyet perşembe gilnıl 
geliyor 

Ro~yı ziyaret etmit ol
Baıvekil İsmet Pata Hazretle
ri ve Hariciye vekili Tevfik Riif 
tü Beyle refakatlerindeki zevat 
pazar günü Romadan Brendi.zi 
ye müteveccihen müfarakat et.. 
mitlerdir. Heyet dün Loit Tri
yestino kumpanyasının Pilsna 
vapuru ile ıehrimi.ze hareket et 
mittir. Korent kanalı kapalı ol 

Yarından itibaren 
vazifesine haılıyor 

Bakırköy k•ynıalı.aını Fehmi 
Beyin münhal bulunan İstanbul 
PoHı nıüdiriyetine tayininin te
karriir ettifini yumııhk. 

· duğu için vapur ancak perfem
be günü limanımaza viaıl ola
caktır. 

Haber aldıiunıza ıröre, Fehmi 
Beyin tayini milli iradeye iktiran 
ebniştir. 

Fehmi Bey haziranın loaıında 
ite batlıyacaktır. Mumaileyh Ü• 
çüncü •ube müdürl\iğiinde ve An
kara Polis müdürlüğünde bulun
mu,tur. Mülkiye mektebi mezunu 
dur. Fehmi Beyi tebrik ve muvaf
f akiyetler temenni ederiz. 

Mütehassıslanmız 
Rusyadan dönüyor 

TRABZON, 29 - Ru7adalü 
tetkik lıeyetimiz Pue kumpanya• 
11nm bir •apuru ile Batumdan bu
raya ıreldi. Dıtanya çdop ziyaret 
ferde bulundular. Mütehıuaıalar, 
vali ile viliyet erkim tarafmd•n 
lcaqılandılar. 

Albn arayıcılar 
Edimeden bildiriliyor: - Yüz

de ellisi kendilerine nrilınek far
tile hülnimetten burad• Y anıklnt 
la mevlıünde altrn taharriıi mü
aaadeai alan Bulgarlar on ıün
den beri mesailerine başlamıt bu
lunuyorlar. Bu altmların Balkan 
harbinde cömüldüğü ve }"Üz yir. 

lskinazi hastanesi 
Manioalı müteveffa M. lılı:ina

ainin mezkıir şehirde bir butane 
inıa edilmek üzere iki milyon lir• 
terkettijfi maliimdur. Müte-.effa
n1n vasiyetnameaine tevfikan ha.a .. 
tanenin İllf&Aı için verese vekili 
Miıter Tomer ile hastane intaab
nı deruhte edea Amerikalı mühen 
dia Miater Tomaon "e Amerikada 
ilmıali taluil eden Türk mülıen
diılerinclan Mehmet Rasıp Bey 
i,.....t için Iİı.znn selen malzeme
yi l:ı:mirde tetkik Ye tedarik et
mek üzeredirler. Bu heyet Mani
oaya siderek hutanenin inı-11na 
taloüı edilen m•loalde temelleri 
•tbrmağa batlıy•calıtır. M. Tom
aonun maİyetinCle iıtihdam ettiği 
miihen.ıiılerden ikisi clalıa evvel 
Maniaaya cönderilmi! oldukları 
cihetle or•da lazım selen hazırlık 
lan yapmı,lardll". 

Mister T cımer iftlaabn ı.atlan
gıcına nezaret ettikten sonra A
merikay• dönecektir. Mehmet Ra 
g1P Beyle diğer mühendisler in
'8-abn ikmali ile me.cul ol•cak
l•rdır. Haıtanenin temelleri açılır 
ken meraoim yapılmıy•cakhr . 
Y •lnız i ... aat ikmal edildikten 
ııonra hastane kiitat edilirken b•-

(Bası lnrin«i s .. 1 /ıifede) 

çıkta kalanlar anlaıılacak~~· '?ün 
de yazdığımız -.eçhile Muskır~t 
lnhi•an merkez kadroıundan b.r 
kaç müfetlİ! ve müfettiı muavini 
le 12 memur açıkta kalmaktadır. 

Tütün lnhisan ldareai 1 inci, 
2 inci, 3 üncü ve 4 üncü şubeleri 
teşkilatı deiİflnekte; Zira•t, 
Fen ve yaprak tütün ıobeleri 
birlettirilmektedir. Bu itibarla bu 
4 tubenin müdürleri yeni lı:adro
larda mevkilerile mütenaaİp diğer 
vazifelere t•yin edilmek üzere 
şimdiki vazifelerinden açıkta ka.I 
mıtlardır. Yeni kadroda ı.irlete
cek şubelere kimlerin tayin edile 
ceii - loazı uimler söylenmek.le 
beraber - henüz lıesbi lıatiyet 
etmemiftir. Yarından ililoaren ln
hi..r idareleri, yeni lıaclrolan ile 
faaliyete ceçecalılerdir. Sanei Dl&• 

liye içinde de, inbiaarlarm tevhi
di tedrici •urette tatbik edilecek. 
-dan sonra ura, idarei umumiye 
lerin Ank.r•'Y• nakline •elecek
tir. 

Tevhit miiııuebetile inbiaarler 
kadrolan kiiçül-tinden o za
man da bir kıaım memurlar açık· 
ta kalacaklardır. 

uzunlılJprü •• 

Ferit Bey geldi 

UZUNKOPRO - Keıandan İ bilnıiı ve ne de itfaiye va1.rta!a.n 
iyi bir ....., üzerinde ve pul loir tedarik ol~ ... ~! Ele~trik ıçın 
................ ,. -n Köprüye sel- (50.000) lir~ bır !'ro.ıe yapıl
dim Daha uaaldarclan en e-.vel mıf fakat ı.- talıp çı.ıan.mı!· 
sözinne çarpan tarihi köprü ol- br. Böyle s\izel ~ir ~icaretki.h bır 
dul S.. ide imli miı.-ma1ma lıaaabaam elektrik11z lo1ralulması 
Mıl&let eden tehirlerden biriai da ne kadar yu~k~rl Yansın vaS1ta• 
ltu olauı oluyor. Ban bu tirin ı.et. ları da pak '!'tıdal oldufundart 
claaia hanü1< yabanc .. ı ı...Jund• huclanebr"8 lıir •tef zuburunıle 
fuından dotr-a baWiyaye rl- naııl aö.,d~rülecefi dütünülecek 
cJ .... k ren Muotafa Bey le rörüt- 'lbr ••11 eleıliı !? 
tüm Ye lourada bulunduimn mücl VARLIK 

C••r• birinci Hhiletl• l 
rit BeJ, kendisine muhtelif sual
ler ıo ... afa ltanırlanan sazeteci 
iare luaaca d-ittir ki: 

- Sefirler, -uriyetleriadea 
aynlıp memleketlerine döndülıle
ri zaman ne Ya&Üeleri, ae de -
auliyetlari kalır. Tllrlıiye - lncilta
re miinuebab hakkmd• IÖZ söy
lenıelı bn d•kilcacla ba- dÜ§Dlea. 
Bunu Hariciye vekilinden ıorar
aınız .. 

- lnıriltete ile aramızda mu•l
lak bir mesele lıalmıt mıdır? 

Ferit B. bu suale ciilerek: 
- Bu da ayn mesele .•. demiı

tir. Ferit B. Daily Telecraf sazete
ıinde V &l"fOve Büyük elçiliiinin 
ehemmiyetine d•ir kencliolne •t
fen ya:ulan beyanattan haberdar 
olmadığını hiçbir gazeteciye beya 
nat •ermediğini, razetenin hunu 
lı:enditiiinden ya.un"' olacafım 
IÖylemiftir. Ferit Bey bugün An
k.raya gidecektir. VarfC>vaya ne 
ciin hareket edeceji heniiz belli 
değildir. Ferit Beyin rafilıalan 
Müfide Ferit Hf. Londrada kal
mıfhr. Birkaç giin •onr• gelecek
tir. 

Dövizi 
Olanlar 

ihbar müddeti 
bugün bitiyor 

Törtr .,......ınm loyıaetini koru
- lıalılınndalıi 5 nunw-alı karama-
- ahkimnıa - Mlerinde dö-m ı..ıınıantar. bu dövizi. 16 Mayı
.. kadar CünıburiJet merkez .... ._ 

·- ı.a.ıır-lı:ti. u mıiiılılet -
dan 31 -..,.... alqıunma lııiıdar •-
dit edilmit t.ulunnıaktadır. Bu alı
.-n bilecelı: olan bu milddet zirllD
ıia döYİ:ı:lelini banluıya lıildirmeyen
ı. halı.iaoda yann.ıa. itiı.-. talı:i
.. t J'apdacakbr. 

----~ ~-

Bir babnda üç 
çocuk 

EDiRNE, 2& - Pertembe ak
-•, Turgut Bezirsind• otura• 
Feyzi efendi namındui zatin üç 
çocuğu dünyay• selmiftlr. Bun
lardaa biriıi kı:ı:, ikiıi erkektir. 
Çoculılarm hepai de 111ı.battedir. 
Himayei Etfal Cemiyeti bu çocuk 
lan himayesine almıtbr. 

Vakitsiz çıkan 
• • CiVCiV 

BlTLlS, 2& - Burad• Kızrl
meoçit maltalleainde bir taYUk J11 
murtlamıı ve derhal kırılan bu 
yumurtanın içinden bir civci-. çık 
mışbr. Henüz ,._..nla-n bir yu 
murtadan civciv çılmıaar timdiye 
kadar ititilmemi loir tabiat badi .. 
ıi olduiu muhakkakbr. 

Konyada tömbeki 
zeriyab 

K-yadan yazılıyor: - Vill
yetimizirı bazı taraflannda öte
den beri tömbelı:i zeriyab yapıl
malotadır. Fuat aatliiloa auva• 
fık tömbeki yetiftirilmediği tak
dirde bu zeriyat tahdit edilecek
tir. Belediye bu buouata bir tamim 
a.,.rederek alakadar ç.iftçileri i
lıaz etmi4, iyi tömbelıi yetittiril
meaine gayret edilmesi, •lıai tu
dirde mezkur havalide tömbeki 
ı.eriyabna nihayet verilecefi bil
dirilmiftir. Bu lnuuata loir -

detçe belediyenin misafiri oldum. ıc.zuıın a ..Uiyeu 59 köyü 
T ARIHÇESI ve (37,000) aiifu.. -.ard1r. Mer-

"Uınıraköprii" denilea ı.u mu• kezde 1652 hanede 10.000 lı:adar 
azzmn raçit bundan 500 - ev- ahali oalıindir. Şehrin mctbalin· 
vet Mimar Hayı'ettİn tarafından de 318 tuibinden beri gelip yer• 
İllf& eluıımofhır. M"ıman mtitari- lafen lnptiler müıt•hıil Yaziyete 
nile7h mimar Sinaıım bcıca.11 old,. seçerek ıröçebelilıten vaz geçmiş 
ğu rivayet olunmaktadır. Bu ara- ferdir. Bll•lar ı.üyük çiftçilerin 
:ı:inin bataklık ve onnanhk olma· ameleliiini yapmaktadırlar. Bu
amclan dolayı (Muradı aani) nin ralarda taş bulunmadığından ev
erdulan seçemediğinden bu köp lerin kıımı azamı •bıap ve ker
rilnü• İDfa•ına batlanmıt n 10 piçten yapılmıtlardır. Memleket 
Nnede (174) 1ı-r Üzerine İn- çok iotililar• maruz kalılıtı ci
.. olunmuttur. 1319 oeneainda betle lıarabiden lrurtulamamıthr! 
Ereene nehrinin tufyanile 3 ke- Hava11 mutedildir. Suyu 7,5 
ıncıri ydnlmq n yerlerine ilıi ke- kilcımetred- !İmdi Sivaı vafoi 
mer yapılmııtır . bulunan Süleyman Sami Beyin 

Köprünün tulü 1260 ve arzı kaym•kamhtı sam•nında demir 
S,S metredir. O.erindeki •ayrİ borularla ıretirilmittir. Mikyuı 
muntazam kaldmm sökülerek Na ma derece•i de (8) dir. Ka ... ba· 
fia vekaleti tarafından asfaltla da 302 dükkan, 40 kahvehane, 6 
döfaJUD.İ, ve köprii bir kat daha lokanta, eczanesile beraber ( 10) 
gü:ı:ellqtirilmiftir. KÖpriniin ik y•taklı bir dispanser, 18 un fab
maliııden aonra kalan tatlarla bir rika11, soiuk hava depolan, ne
cami bir menzilbane, bir hamam, b•ti yağ ve ni.,..ta imalathanele
bir imaret inşa edilmi, ve bu ima ri vardır. 
retbanel.rin •vıüdinden beslen- AHLAK 11e SEViYE 
melr. Wıere ordan"n m•lülleri bu
rada bırakılarak tavzif edilmele· 
ri yiizünden bu ticaretsah kasa· 
ba vücude ırelınittir. Köprü.nün 
j ... aat mutemedi Mur•dı aani vü
:ı:eraımdan Mahmut Celalettin 
Beyin kalıri köprü batında ve be 
tediye bahçesi içindedir. Köprü
Ditn ayakları ...,.. ka:ınlrlan üze
rine kurıalmuı Ye bu kulklarm 
aı.•nH halini aldrkl•rı ırörülmüt
tür. 

MANZARA 
Ecdadmaıam yapbrdıfı muhte 

tem lıöprü bu ka•aı..ya mliat
- ı.ir rııaan:ı:ar• Yermektedir. Köp 
rilniin tehre .tofru olan kemerle
ri lnıru tarlalar içindedir. Suyun 
'8kildiii sözler azd1r. Belediye 
daireaila babçeıi ve kartıaındaki 
Halk frrka11, Tic.rel od .. ı ve Zi
raat ltankaaınm çerçe-1acliji s .. 
mit ~n ve bu meydanm niha 
yetiBdeki köprü hfl lıeyeti umu 
miyeaile öyle blr manzara arzey
lemeı.t.ıir ki seyrine doJllDI ol
maz!. Köprü henüz uatalann e
linden lıurtulm111 ırihi yepyeni 
bir niimanoi aan'attır. Kaoaba ile 
İtta•y- araımda yarım saatlik 
bir meaafe olclufvndan bu iki 
nokta araada her sün Yeııüti 
nuliye itlemek~ . 

Kualoanın metbalinde ukİı.n 
edilmit olan kıptiler m•halleıi bü 
yücek loir köy halindedir. Bura
dan r-çtilıten sonra manzara sö
dan c9çtikten IOllra manzara sfi· 
,.alfetmekte ve mamur ı.ir mmta
kaya sirilmektedir. ç ....... paza. 
n muatazıun, .okalan ııenit oldu 
iond&n her irıaıuım cönliine fe
rahlık verecelı: bir letafettedir. 

BELEDiYESi 
Belediyenin varidab 20.000 li

ra kadar olduftmdan tanzif•t ye 
tan:ı:imat li.yıkile yapılamamakta 
dD'. Bu yüzden - elektrik yapıla 

Bnr•da itrete o derecdorde 
inhimak Yardır ki ıenede 150 bin 
lirabk rakı ıarfolunnıaktadır. 
Bundan batka esr•r ve kumar a
labildifine yÜrümekte iken 3 ay 
evvel lounıya tayin olunan poliı 
komiser muavini İrfan Beyin kud 
retli İcraab aayıaainde timdi o lfİ· 
bi alalihızlıklardan eser kalma· 
DHfbr •• Mwıı.ileyh •lel•caip lııy• 
fetlerle dol..-n bekçileri de ten
ıilı: aderalı ı-eami elbiaeler ıiydir
mit ve onları taloancalarl• teılih 
edederek her türlü uypnsu:ı:lu
iun öninii alıntt n tehir dalıi· 
imde •iihiın bir mevcudiyet teıi· 
sine muyaffak cılmU§tur. Umum 
ahali .... ... ... ıayyur ... s•t 
ııalırta -.ınından çok mern
nundmfar. 

TiCARET 11• MALiYESi 
Kaıraclaa 931 tarilainde 1 lll.İl

yon 980.941 lirahk ihracat 1apd0 

mıttır. Ayni Nnede 14 milyon ki
lo pancar ve (373.000) kilo tü . 
tün iıtihaal olunmuıtur. Kazanın 
variclab seneviyeıi (200.000) li
rad1r ve tahıili.t ta 3 915 tir. Mal 
111üdilrü Necmettia Bey muktedir 
ve pyyur loir -Uyecidir. En çoL 
h.11.lat MJ'nn " kazançtaadır. 
Bcırç için mahpua yoktur. Bura. 
nm maliyesi •e malmüdürü .. ya 
aı takdirdirler. 

Kaaanm aerveti dericilik, pey 
nir, yumurta, :ıahire, lıaTUn, kar
PDll ve hayvan ticaretleri 11ı.i mii 
bün lı•lemler Üzerindedir, Sarraf 
lar hallıı çok unır ederlerken it 
Banlıa11 açılalıclan beri belli baı
b sarraflar kalmamııbr. Ticare
tin peynir, deri, yumurta kıonu 
eli.seriyatle muoeri vatand"flarnı 
ellerinden seçmektedir. V • 
lourada (130) hane muaevi .. ar· 
dır ve hepıi de ticaretle meııu.1-
diirler. 

RaırlJ> KEMAi. 

Cevat Bein cenazesi getiriliyor 
VARŞOVA, 30 A.A. - Bu aabah Cevat Beyin cenazesinin 

Türkiyeye nakli meruim ile yapılmıttır. BaıvekiJ, Nazırlar, se. 
firler, ayan ve meb'usan reisleri, siyaıi mahafıl mümesailleri 
hariciye nezareti erkim ile VUfOvada bulunan Türkler ve müte 
veffanın dostları merasime ittirak eylenıiılerdir. 

Tahut Türk sefaretinden çıkarken bir asker lllÜfrezesi ı-asi. 
mei ihtiramı ifa etmekte idi. Alb beyııir kotulu top arabasına 
konan tabutun arkasından Türk sefareti erkinr gelmekte idi . 
Cenaze alayının önünde bir ıuvari müfrezesi bulunuyordu. İat_. 
yona kadar yollann iki tarafında meYki alan askerler tabut g& 
çerken rMmi aelimı ifa etmekte idi. Tabut istaayona geldiği va. 
kit muı:ika Türle milli maJ'!ını çalmıt ve bir asker kıt'aıı tarafın 
elen aelimlaıunqbr. 

Tabut hususi bir vaııona konmuıtur. Hariciye nezaretinin 
bir mümessili cenaze ile hududa kadar citmektedir. 

Belgraffa bombalar patlıyor! 
BELGRAT, 30 A.A. - Bu sabah bir matbaa civarında bit 

bomba patlamıttır. lttialin yaptıiı hasar ebemmiyetaizdir. I~ . . . .. 
r. 



Otomobil yarışımız 
yaklaşıyor •• 

Müracaatlar çoğalıyor, tek. 
nik heyet sahayı tetkik etti 

17 Hazira• cuma paü icnı edilecek olan hüylik otomobil yan
..;... p..d- p.. pldafıyor. Bu ,...... lstanbulda çok büyük bir 
alib uyıuulannıtlrr. Şlm4iclen alibdarlar tesbit edilen kotu ye
rinde antr-nlano '-tlıumıtırfar. Fenni heyet dün sabah tek
_. Tarinı kulapte içtima edonk müzakentına de•ıun etınitıir. 
H.,.eti tertlltiye de ı...sün ötleclen sonra Turinc kuliipte · ,t.ima 
Mewek Yarıta Ut mıiizakwat ,,. mukarr...tı ikmal edecektir. 

Teknik he,et ole diln akpm yar11 -ı.alline ıiderek tetkikat 
yapmqtır. 

Yanta ittir-ak için münc:atlar çoplmÜtachr. 
il. münueltetle yanı talimat.......iai ye duhuliye fitini der

ceıli,..,,z: 

Talimatname 
1.- Birinci toplanmanın :ıap- -ii Ford Müessesesi der'ubte 

b alramnuı ve 4 üncü ve 5 iıod etmittir. 
ınaddeler atideki ~ekilde tadil e- 8.- Yanıta isteyen 
diLniıtir: borularını açabilir. 

4 iinca madde: Otomobilleri ae 9.- Otomobili kullanacak DNa 
ri olmayan Y arıt arabaları itti- vin abp almıunakta serbesttir. 
rek ederlerse aralarında aynca 10.- Arkadan ıelen bir olomo 
bir Y&nf yapılarak birincisine bir bil önündekini ıeı;ınek isler ve 
madalya verilecektir, 5 inci mad- düdük çalarsa öndeki saia açda
de: Otomobil Fabrika ve Acen- rak soldan yol vermek mecburi. 
taları tarafından müme11illerine yetindedir. Yol vermeyan diob-
verilip ıeyriselerce ıabslanna liliye edilir. 
mukayyet olmayan Otomobiller 11.- An!Nıaı bozulan yer •ar· 
ikinci yani busuai Otomobiller aa yol haricine çıkacaklrr. Yoksa 
aırufına dahil olacaklardır. temamile yolun aaiına yanqıp 

2.- Yarııtan eYYel iıtirak ede- yolu aerbeat buakacaktır ve ilk 

celdere iki defa antrenman yııp· ı· fırsatta yol emniyet Komiserine 
mak üzere müsaade alınacak ve haber verecek lir. 
4 : 6 arasında yapılacak bu ant· 12.- Listifi patlayan veya 
renemanın nizamnameıi yapda- sair bir arızadan dolayı Y arııı ik
caktır. mal edemeyen Yarıtı tekrar ede-

3.- Yarı, meı'ul bir Starter mez. 
tarafından baflattırılacaktır. la- I 13.- Her hangi bi.- arıu. do
ınanlar Starter ve muvasalet K.-o- lay11ile yolun kapalı olduğu lar
nometrönik yekdiierine ayar • mızı bay...ı.la itaret edilecektir. 
dilmiı aaatlerile teabit edilecek- Kırmızı lıayrak gören yolun sağ 
tir. Kronometrörün bir muaYİnİ ı kenarına yaRll§arak duracaktır. 
olacak ve muavin yalnız iki oto- ı 14.- Yolun bir &rıza dolayıaile 
mobilin ayni zaınanda hedefe mu kapanmaaı halinde derhal Starter 
Yaaaleti halinde dı'taki arabanın haberdar edilecektir. 
zamanım teıbit edecektir. Starter her hanıi bir arıza ve 

4.- Kur'aya ıöre aD"a ve hara- aaireye .ıa;r alacaiı haber üzeri. 
ket zamanlarını psterir ı.ir cet- n• Y arttı dardu..-k hakkını 

vel t.1ip edilecektir. Bu cetnıl haizdir. 
dört nüsha olacak biri Startere, 15.- Yarııı aeyre selecek 
lıift Kr-.ıetro.-e, biri zaman ha muhterem halkın beraberlerinde 
ııap komitesine biri de Milliyet köpelı: ıetirmemeleri, hem köpek
gazeteaiae verilecektir. lerini hem de Y anıçdan tehlike· 

6.- Otomobillerin Yanı - ı ye koymamak için, rica olunur. 
uıfesini ne kadar zamanda aldık- 16.- TEKNiK Hey'et 29 Mıa
ları resmen Komite tarafından i- y11 932 pazartesi ıünü aut 17,30 
lan edilmeden kimseye töylene- da Taksimde Ford Acentalıiı ö
ınez. nünde toplanarak Y arıt aahaaını 

6.- TEKNiK vazifelere alide- y•inde tetkik edecektir. O sün 
ki zevat ayrılmıttır. Beyoilu Jandarma Kumandanı, 

Start.- : Yüzbetı EKREM Poliı Altıncı Şube Müdiri Be-
'ROŞTO Bey. tediye Yollar Müdiri Beyfendile-

Muavİllİ : Mösyö MULANY. rin de beraber ııelmek üzere 
,. NiHAT Bey. Taksimde Ford Acentalıima lüt-

Kronometrör: FUAT ROŞTO B. fen ııelmeleri rica edilecektir. 
Mua..ini Mösyö HERR H. 17.- Kol Ordu Otomobil la-

HIRSCH. taatından Motoailıdetli Zabitanın 
Hesap Komitesi: Yarııta yardımları Kol Ordudan 

NUSRET Bey rica oılilecektir. 
FIKRl Bey. ıs.- TEKNiK Herot 29-& 932 
Möoyö Aynacı-o~ Puart•i pllii - 9 da Turing 

7 .- Yan' ıilııü Start er emnne ve Otomolıil Klöhüıade toplaaa
bir ......U yardım kamy- .,..._ 1 caktır. 

TÜRKiYE 
TURiNG YE OTQMnBiL KLIJBIJ 

Telefon B. J l f f 

.<dalet Hatt-Galata 

BiRiNCi OTOMOBiL SORA T KOŞUSU 
17 Ha.ziran 1932 

DÜHULIYE VARAKASI 
17 Huiran 1932 tarilaiade Türkiye Turi"I •e Ot..-lıil KJöbil 

,,. Milliyet ıazet•i tarafutdaa tertip edilmit olaa BiRiNCi OTO
MOBiL SURAT KOŞUSUNA tarifatı herYeçhi ati otomobilim 

• ittink ediyorum: 
Markası. • • • 
M otör numarası .. 
Modeli. . . • · 
Menşe memld:eti . . 
Silindir kutru • . m/a 
Strok (piston tulu seyri) m/ııt 

Silindir adedi • • • 
Hacmi istiabisi. . . . · 
Hangi sınıf yarııa gittceği. 

l1brı musabskaya iştirak için tediyesi nıeşrut J <üç) lira Turing 
ve Otomobil Klöbü veznesine tevdi edilmi!Jfir. 

Yarq tertip bey'etince yapılan nizamname ve bey'etia ittihaz 
edeceği her türlü tedabiri kabul ettim. 

Otomobil Y arı,Ian Beynelmilel nizamnamesinin ...Adei mah
ı111aıı mucibince yarıtlara ittirak eden arabaları ıevk ve idare 
edenlerle bunlt\rın içinde bulunan eıhasa ıı...ı. yarq eanaaında 
ve gerekse yarı§a hazırlık talimlerinde veya bıa yarıı dolayıaile 

her hangi surette oluna olsun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan 
İle bu arabaların sebebiyet vermeleri muhtemel bulunan h.- ban
ııi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye Turinı ve Otomobil 
Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey'eti hiç bir mes'uliyet 
kabul etmez. Yukardaki hususatın bütün mes'uliyeti yarıta iıti
rak edenlere ait ve racidir. 

lnıza 
Adres 

• 
• 

Berga,na hafriyatın
dan neler çıktı? 

İzyaret etmittir . 

Jinına:ıları ziyaret 

Bt1rgama harabeleri 

Berıamada senelerden beri 
hafriyatı idare eden profuör 
Wiıa11d hafriyatın aon teldi n 
meydana çıkanlan eserler hakkın 
da fayanı dikkat bir konferana 
•enıaiıtir. Bu konferanam esas 
noktalarını alıyonız : 

Hanımlar, beyler! 
Berırama tarihinden bahset

mek için tarihin mukaddem vaka 
yiine bir nazar atfetmek zanıreti 
vardır. lskenderikebirin vefabn· 
dan ve lpaoa muharebesinden 
aonra memleket ceneraller araam 
da taksim edilirken Berırama ce
neral "Lizlmakoı" un biıaeaine 
dütmİİftü. 

O, bu Akropolün müdafaaaı• 
nın kolaylıiım nazan itibara ala 
rak otuz milyon mark Icıym.tin· 
de olan aervetini yakın adamlann 
dan Filotar'in m'lhafa:aası altında 
burada ıaklamı9h. Bu devirde his 
aelerine Suriye Ye havalisi isabet 
eden Selefkoalar'la bu ceneral a• 
rasında Sartta yapılan muharebe· 
de Lizimak mailılp ve maktul 
dü9tü. 

S.lefkoalar'la Li:aim&k aleyhi· 
ne münasebette bulunmuı olan 
Filoter bunu bir fırsat telakki e
derek hasineye teaahiip ve mib· 
takilen Berıama nevahisiai idare 
ye baıladı. Ua:un samaa idareden 
sonra vefat ediyor. Hadım oldu· 
fundan kardetinin oilu biriaci 
Humen yerine ıoçiyor. Bundaıa 
sonra an-a ile birinci Otal, ik.iaci 
Humen, ikinci Otal, Bersama kra 
h oluyorlar. 

Bu11lar mevcudi1etlerini muha 
faza için, bir nkit lranilerle, bir 
zaman da Romalılarla müttefik 
yafıyarak, bilhaua Romalılar aa
yeainde memleketin tekarri ve ta 
alisini ve düıman taarruzundan 
maaun kalmaamı t.ain etmı ol· 
dular. (Misal olarak Bitinya kra· 
lı Raziyas'la yapılan muharebe
de mağlUp olmalanna rafmen 
Romalılann müdahalesile ıralip 
vaziyetine çıktılar ve hatti Bitin• 
yanm mahYmı ihzar ettiler.) 

Burada Berıama kralının bı· 
raktıkları eserler bu dağın üstün 
deki ıördüiünüz eaerlerin bir k11 
mıdır. Dai üzerinde bulunan ba· 
zı eserlerle beraber Selimoa'un or 
ta yaka.smdaki harabeler Romalı 
lar tarafmdan teaia edilmit eser
lerdir. Ve memleketin yükaek fÖh 
retini temlıı eden bu kmrıadır. Şim 
dl hep birlikte harabeleri geze
llm. 

Tiyatroyu zlyar,ı 
Bia burada eskilerin en terefli 

bir tiyatrosunda bulun'lyonıs. Bu 
tiyatro Berıama krallıfı:na ait
tir. Burada umuma Berıaına ... 
irleriıain eaer ve terajedileri ıös
terllirdi. Biliyonunuz ki eaki ti
yatrolar kapalı defillenli. 

Sahne Te oturulan yerler dai
ma açık sema altında idi. Halkm 
oturmaaına ait kısım basamak ba 
aamak aıaiıdan yukan çıkar ve 
ıittikçe ıenişlenli. 

Bunun en alt, sahneye yalan 
kumındaki menliYenlenle krallar 

1 

Ye kraliçeler otururdu. Alt kuun 
daki nısıf daireyi ıörllyoraunuz, 
buna orkestra denilir. Bunun orta 
.~da murannilere mahsus yerler 
var, burada onlar otururlardı • 

Oyunlar daima sahnede yapı
lırdı, etraf tablolarla tezyin edi
lirdi. 

Demete mabedinde 
Şimdi eski Bergamanın en mü 

hiın yerlerinden birinde bulunu
yoruz; ilk devre Ber1ramanm ea
ki medeniyet devridir. Bu eserler 
hep bu civardan tedarik edilen 

j bu volkanik tatlarla yapılmıfh. 
Binaenaleyh bu ta9larla. yapılan 
eserler Bergamanm ilk medeni· 
yet devrine aittir. Bu rördüğünüz 
sütunlar, tiyatro hep tqtır. Bul
duğıımuz bir yazı bunun en eaki 
Bergama madeni olduğunu ııöate
riyor. Ayni yazıdan bu eaerin bi-

ı rinci· Bergama kralı Fnoretriaa 

1 

ait olduğu da anlatılmaktadn. 
Diğer taraftan otel Üzerinde 

bulduğumuz bıa yazı da ııöateri· 

1 

yor ki bu uer toprak ilahı "De
mete'' ye aittir. Bergama toprak 
ları, her türlil mevaddr gıdaiye 
itibarile çok zenırln olduğu idn 
topraktan çok ialifade eden bura 
nın halkı ayni mabudun hadimle
ri ve müritleri idiler. Bu mabuda 
kartı ibadet geceleri yapılırdı . 

1 
Halk ellerinde meı'alelerle teıan 
ni ederken mabede ııirerler, me-

Eski devrin muallinJeer kart• o
lan muamele, hünnet ve muhabbeti 
çok ıayanı dikkatli. 

Mevcut malümata nazaran her 
hanııi bir memlekette yüksek bir 
muallim ve filozofun mevcudiyeti 
habe.- alınır alınmaz kendisi yüksek 
maaıla celp ve burada istihdam edj. 
lirmiı. Burada lıuldufumuz bir ki
tabe münderecah da profesörlere o 
lan hürmet hakkında vazih bir fikir 
veriyor. 

Bergamada o zama.nda ölen bir 
prof..ör için bütün ,ehir halla ve 
talebesi milli bir cenaze alayı tertip 
ve bütün ~ehir bu alaya i~tirak et
miı. batına altın çelenk konulmuı, 
tecbiz ve tekfin masrafını ,ehrin be
lediyesi verıni,, ve bu suretle halk 
ilme olan merbutiyet ve alikasıru 
ispat etmiJtir. 

Şayanı dikkat diğer bir nokta da 
apoq verilen ehemmiyetli. Spora 
hünnet o kadar büyüktü ki, spor 
muallimile dlğ.- muallimler ayni rüt 
be ve derecede idi. 

içtimai hayat "~ nizanı 
Bıa denin bayatı bupnkü ıribi 

idi. Belediye hallan aıhbatile yakın
dan alüaıdar olurdu. 

Burada buldufumuz bir yazı .,.. 
kilerin içilecek suya verdikleri ehem 
miyeti ıröaterir. Buna nazaran; eğer 
biri i$ilecek suda çıımqır yıkarsa 
ılddetle ceza ıörürdü. 

Memba suyundan hay-yanlara au 
içirilemezdi. Buna muhalif hareket 
edenler efer hür inoanlar iae 300 
drahmi ce-za verir, eğer esir ve biz .. 
metçi iseler karakola celp edilir, elli 
değnek yer ve sabaha kadar orada 
kalırlardı. Sabah ta elli değnek ye
dikten sonra serbest bırakılırlardı .. 

Profesörün konferansı dinliyenler 
Gzerinde derin bir tesir bırakmıf ve 
kıymetli konferanaından dolayı kafi 
leye riyaset eden Vali Pata umum 
namma profesöre teşekkür etmitıir. 

FEYZIY A Tt LiSESi 
Bu seneki tatil devrealnl latanbul 

ela ıeçirmek meclıuriyetinde bulu· 
nan mektep talebeleri için Arnavut· 
lriİyÜnde her türlü aıhhi ve terlıİJ'eYİ 
yeaaiti cami olan binaaında buauai 
t..,ıDlit Tİİeuda setirınittir. Bn let
lıilittan istifade etm.ı. ist.,.• bıle· 
..... melı:tap iılareai.e •iiracaat .. 
ftnlı izahat alabilir. 

. l stanbul 3 üncü icn11ndaa: Para
ya çevrilmesina karar Yerilen muh
telif aalrai içerisinde emYayi ç"it çl 
çelı:I.- ICaaunpaıada Çin der•inde 1 
numarada ç.içekçi Simonun bahçe
ıinde açılı artırma ile 5-6-932 tari
hine müsadif puar ııünü aaat 10 da 
satılacağından taliplerin mahallinde 
memuruna müracaatları ilin oluıaur. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan 
Yirmi bin çift aarı kunduranın kapalı zarfla mürıakaauı 5 Ha 

ziran 932 pazar günü saat on beş buçukta yapılacaktır. Taliple

rin tartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya ittirak için 

teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen saate kadar 
komisyonumuza müracaatları. (2036) 

EVDE SICAK 
B1.1gün hemen hemen bütün evler bir ıu tevzi mecra.~Jn.ı rc:t;ptolunnuıt

tur. Bu, eYvelce bir lüks telikki edilirdi. Halbuki her modem apartıma .... 
banyo dairesi, lualet odası hatta bir veya bir kaç livabo vardır. Tatbikab 
sür'atle coialmıı olan 11cak su evlerde ıünberıı:ün bir ihtiyaç bir zaruret 
halini alıyor. Onun için loet- aofuk su prizi yanında bir sıcak su prizi bu
lunm:ık elzemdir. 

Şimdiye kadar sıcak au lüzumu olduju zaman hazırlanırdı. Bu ıuretle 
herr nkit kaybolur loem de mesken hıhıaaıhhasırun asri prensipieri itiı.arile 
evin aaiı- yerlerinde de bulunmaaı lizıa plen au mutfaia münhasft' ka
lırdı. 

lnaaaın ihtiyaçlan ıibi teıu.lı .... hatta daha senit olarak tdı:emınülita 
uıı t\mıt ve yeni ihtiyaçlara tamamen tekabül ed- cihazlar icat ol-t 

Şthirde ve köylerde pek ziyade intiıar eden iddiharlı elektrikli au 111 

tıcı citu.zı diier cihazlar kadar idareli olduiu ıribi fazla olarak !U miihİll 
faiöeler~ de maliktir. 

Madeni qyaya (demir, bakır, nikel) tesir eden biç bir ıaz n94retmez. 

Gaz kaçmaaı veya ıayriküi ihtirakıan mütevellit boiulma tehliketi 
yoktur. 

Yakılacak, söndürülecek, kontrol edilecek aln yoktur. 

N~o' bir dumanı, kokusu yoktur, ııayet temizdir. 

Karıttınnaia ihtiyaç olmadığı ıibi çe...-ilecek komütatör dahi yokt~ 
ldcliharlı elektrikli su 11ıtıcı cihazı Elektrik ıirketinin tatlN1< ettiJi bu-

ausi tarife sayesinde su ısıtmak için ııarfettiii cereyanı pek ucuza mal 
eder 

Haznesinin hususi bir kaplıunası sayesinde au yüksek hararet derece
aini bütün cün muhafaza eder. 

Arzu edilen miktftrda 11cak su elde etmek için bir muıluğu açmalı 

k5.fidir. Bu"un haricinde ıu ısıtıcı cihazı tamamen otomatiktir. Ne neza
rete ne de tamire ihtiyaç göstermez. Binaenaleyh ar.ami emniyet ve aade-
likle uami konfor temin eder. 

Eaektri.kli ıu ısıtıcı cihazı her evde bulunması 
bazdır. 

lazımı:elen ideal bir ci-

SAT 1 E 
Elektrikli au ve banyo 11ıtıcı cihazlarım 

12 vade ile • • 
veresıy· ay 

satar Ye tesisatını yapar. 

Pazarlıkla kiraya verilecek dükkan 

istanbul Evkaf müdirliğinden: 
Beyoğlunda Şahkulu maballeıinde latiklil cadde.inde 426-2 

No. lı gramofoncu dükkinı: 

Balida yazılı emlik 21 Mayıı 932 tarihinden itibaren bir aJ 

müddetle pazarlık ıuretile müzayedeye vazedilmiı • • Talip o

lanlar 20 Haziran 932 pazartesi günü saat 14 e kadar lataıılıul 
Evkaf Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine ve mezkUr gün 

ve saatte de Encümeni idareye müracutlan. (2367) 

Nafia Vekaleti 
Ankara içme •uyu komisyonundan: 

Münakasa ilam 

Komiıyon Ankara tehri clabilincle (;ankaya ıu iaaleaine ait 
boruların ferıiyatile bunlara müteallik müteierri imalitı 18/5/ 
932 tarihinden itibaren 21 sün müddetle ve kapalı zarf uaulile 
münakasaya vazedilmİftir. Münakasa 816/932 çartamba sini 
saat 15 te Ankara' da içme Suyu Komiıyonunun cWrei mali
ıuaaımda icra kılınacaktır. T eklifnameler ve talipteraeo aranı. 
lan vesaik ve muvakkat teminat bu buıuıtaki münakaıa tart. 
namesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu huauataki ıartname ve projeleri (5) lira bedel mukabilinde 
Komisyondan alabilirler. (2165) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan 
Oç yüz adet maa teferruat eğer takımının kapalı zarfla mil

nakaıaaı 5 Haziran 932 pazar ıünü ıaat onda yapılacakhr. Ta. 

tiplerin niimune ve ıartnameyi ıörmek üzere her gün ve müııa
kaaaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkUr günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2037) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan 
4437 çift çizmenin kapalı zarfla münakasa· 

11 S Haziran 932 pazar günü saat on dört buçukta yapılacaktır. 
Taliplerin §&rtnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya İf

tirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur günde mu 
ayyen aaate kadar komisyonumuza müracaatları. (2038) 



veıen 

annelere 1 
vrupadan diplr.ınalarla musaddak b!rincillği ve en büyük zafer nişanını 
raz ettigi gibi Türk ze:ki\sı, Ti.ark !an'atr, Türk ıennayeıi ve Türk ame· 
sile ilw>r olunmuttur. 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU. GÜVE, PiRE, BiT, ÖRÜMCEK, ağaç
lar, çiçekler Ye nebatat üzerindeki trrtıllan, tavuklar ve kümes kutlan ile 
oair hayvanat üzerin.W.i pireleri ve böcekleri ve bilumum b.,...ab mevti 
ebedi ile kat'iyyen öldiiriilür ve bir daha ciirilemezler. Aksini isbat edene ı 

5000 lira tazminat verilir. Emsaline n.azaren daha müeııir,daha 
• 1 

öldürüeü n yan yanya ucuzdur. Devlet derruryollan, Şark 

demiryolları,Seyriıefain,Hiialiahır.cr,Gülbane, Cerrahpaşa. Haıeki hastane
leri,veaair büyük hastanelerle Sıhhat yurtlan, Yatı mektepleri,büyük oteller, 
büyiik vapur kumpanyalan, Tütün lnhiaan, Ford kumpanyası, ve bilumum 
müeaaeaah milliye ve ecnebiye FAYDA istimal etmektedirler. ismine ve 
markasına dikkat ediniz. Haıan Ecza deposu. 

ar Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

Türkiye Cümhuriyet M rkez Bank 
26 Mayı 1932 aziyeti 

s 
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Kasa 
Külçe safi kilugram (iltvettn teda
vüle çıkr.rılan bıinkonotlar kar\ı!ığı) 
Külçe safi kilogram 
MtskOk 1 iır~ altını ufi kilognm 

Hanknot 
L'.faklık 

Dı.. hildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirler: 

ti. 178,211 
u;i:',9:l2 

2.H0,32~ 

Alun Mevcudu ( llfl"cuıı teda,üle çıkarılan 
Külçe saf( Kilo~r I 

75 l.4-40 banknotlar karşılığı 

Altına tab\ili 1 Dn\'İZ nıcHudtı 
kabil l 

: Serbe•t diJ\ izler 
Ho:::ı.ine Tnhvi Ieri.: 

f llheten ted"' üle. 
) çıknnlan bonk· 

notlar karşılığı 

Deruhte e<Oilrn <Hakı nakLiye karşılı~ı 
J\anunun (J Ye 8 inci maddelerine tevf:kao 
\al•i ıediyaı 

Cüzdan 
Sen edat 
Esham \'e J Deruhte 
TahviJAı \ karşılığı 

Altın ihcrine 
Hissedarlar 
Muhtelif 

eöilen evrakı nakliye 
' itibarlkıymetle ) 

avans 

Nazım Hesaplar: 

Lira 

" 

" 

Lira 

~ 
8.688.589,99 ·ı 

919.900,68 
2.993.378,81 . 

9.448.052,- ij 
237.621,10 ı 
---, 

J.05fl.960,89 

J.227.~58,70 

1.394.966,27 

Lira 1 ~8.748.563,-

~- 2. ı 18 .• 563,-

Lira 0,-
27.125.825,-

--

Lira 

22.2117 .542,~8 

594.232,39 

3.679.685,66 

156 IJ30 000,-

27.125.825, · 

626,80 

7.283.258.97 

l .Jl J.736,74 

Kanu•un 6 ıncı ı 
mıddesfne tev-{ 
liktn tt\'di edi-.' SC0,000 Türk ıltıru 

1 len kıymetler ı 
Muhtelif Dtpo lleupla11 1 

L~ra 

6.557,29 
·;_~----

4.625.000,-

___ 4.631 ,55;,29 

223 . .144.465,63 
Yekün ,,,.,.._ _____ _ 
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Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen C\'rakı naktlTe 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine ıevlıkan 
vaki tediyac 

Deruhtt edilen evrab naktiye bıkiyesi 

Karşılığı tamamen altın olarak tedavüle vaz e4ilen ~ Lira 
Karşılığı tamamen altına tahvili kabi döviz olarak 
tedavüle vazedilen '·'-""------"-

Vadesiz Tevdiat: 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Hesaplar 

i L"~r-a--"-"-348 IOI,7 ı L"'" 5.887.sı3.48 6.2~.'i.ti (.'i. 1 Q 

J ,46'1. oı~c.ı;;-

28.61 l.ll54,-

4.6.ll.:55~.':.)(/ 

y ekiın f 22J.544.4fö,6J 

bkonto haddi % 8 - Alhn üzerine avans % 6 3/4 

• 
lstan~ul ~ıhlıi fv1üesseseler BEBEK SARA YINDAKI 

Mübayaa komisyonu riyasetinden: Müzayedeye 3 Haziran Cuma Günil dahi Devam Olunacaktır 

Sıhhi müesseselerin 932 umum ihtiyaçları hakkındaki mukad Niçin Sizin de Güze 
Bir Eviniz 01 asın?. 

, dem ilanlann hükmü yoktur. , 1 
ı Mezkur müesseselerin Mayıs 933 gayesine kadar olan bir se. 1 

nelik sadeyağı, et, ekmek, pirine, şeker; sabun; süt; yoğurt ve 
alelumum kuru erzak ile taze sebze ve mahrukat ve mekiilatı 
hayvaniye ve aıı hayvanları tanzim edilen ol baptaki tartname. 
leri veçhile ve kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere münaka
saya konulmuıtur. Bunlardan et, ekmek, süt, yoğurt ve sadeyağı 
21 Haziran 932 salı günü saat 14 te yat sebzeler ile teker, pirinç; 
sabun ve emsali kuru erzak, ile mekulatı hayvaniye 22 Haziran 
932 çarşamba günü aaat 14 te ve alelômum mahrukat ile dana 
ve sair aıı hayvanatın 28 Haziran 932 salı günü saat 14 te. 
Fiatlar haddi liyik görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 

Mezkur B&rayda bulunan bilümum kıymetli ve müzeyyen eşya ve bilhassa hakiki kris
tofl sofra, dondurma, ,ampanya ve çay takımlan, Hereke ve Lioıı ipekli kumaşları, el 
isl•meli sofr'l ve çay takımları. elektrikli Piyanola, perdeler, ipekli Herel<e Mısır vr 

Şıraz batılan, nadide salon takımları vesaire .. 

Bir çok kimseler üç dört senedenberi 
kumbaralarında azar azar biriktirdik
leri para sayesinde bugün güzel birer 

ev sahibi o!muşlardır. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

Bu baptaki ıartnamderi görmek ve fazla izahat almak iste
yenlerin mezkur komisyona müracaatları ilin olunur. (2340) 

N·afia Vekaletinden 
3000 ton katran yağı pazarlık suretile mübayaa edilecektir. 

Pazarlık 4/6/932 tarihine müsadif cumartesi günü aaat 15 le 
Nafia vekaleti müateıarlık makamında yapılacaktır. 

1 Pazarlığa ittirak edeceklerin 11250 liralık teminatı muvak-
kate ve Ticaret odası vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte ko. 
misyonda bulunmaları lazımdır .. Taliplerin bu husustaki tartni
meleri bet lira mukabilinde Ankarada Nafia vekaleti inıaat daire 
sinden, İstanbul'da Haydarpaıa Liman işleri müdürlüğünden te
darik edebilirler. (2126) 

Gm~ryolları i<ııaresi inanları 

L.-----------------------------------------.... On bin ton Lave maden kömürü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Münakasa on dört Haziran salı günü saat on altı bu. 
çukta Ankarada Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak isteyenler beter liraya aatılmakta olan 
şartnameleri Haydarpata ve Ankara veznelerinden tedarik edebi 
lirler. (2245) 

1 - Eskitehir • Ankara hattı üzerinde Beylikköprü istas. 
yonu civarında 479 - 200 km. ocağından 7000 M 3 

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

3 - Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Değirmisaz istu. 
yonu civarında 97 ve 99 kilometreler arasındaki ocaktan 5000 
M3 

4 - Eskitelıir • Konya hattı üzerinde Meydan • Pınar • 
başı istasyonlan arasında 397 • 400 km. Bozdağ ocağından 
4000 M 3 

Bali.da mevkii ve miktarları gösterilen balastların kapalı 
zarfla münakaaaları ayrı ayn olarak 14/Haziran/ 932 Salı günü 
saat 15 ten itibaren idare merkezinde ypılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beheri beter 
liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (2243) 

1 3 üncü kolordu i' inları 

Çatalca mü~tahkem mevkii 
için mutfak ve çamaıır odunu 
ve hamam odunu aleni münaka 
aa ile alınacaktır. İhalesi 1/6/ 
932 çartanıba günü saat 16,30 
da komisyonumuzda yapılacak 
tır. Taliplerin fartnamesini al. 
mak üzere her gün ve münaka 
saya ittirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde komiıyonumu
aa müracaatlan. (365) (2320) 

~ . 
Çatalca müstahkem mevkii 

kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için 
35,000 kilo arpa aleni münaka
aa ile alınacaktır. ihalesi 1 • 6-
932 çartamba günü saat 16 da 
komisyonumuzda yapılacak. 
tır. Taliplerin tartnameaini al
mak üzere ber gün ve münaka 
saya ittirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatlan. (366) (2321) . ~ . 

K. O. ve müessesatı ile 1. 
ci F. Çatalca MS. MV. kıt'ala 
n için un ayrı ayn ıartnameler 
le ve kapalı zarfla alınacak
tır. İhale tarih ve aaatleri ata 
ğıda göaterilmittir. Talip!~ 
tartnameleri almak üzere her 
gün ve münaka•aya ittirak ede 

6-932 çarşamba günü saat 16, 
30 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin tartnamesini 
almak üzere her gün ve müna
kasaya i§tirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komiayonu. 
muza müracaatlan. (350) 

(2239) 
• * • 

Birinci fırka ihtiyacı için 
91,200 kilo aaman pazarlıkla 
almacaktır. İhalesi 15-6-932 
ÇaJlamba günü saat 16 da ko. 
misyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnamesini almak 
üzere lıer gün ve pazarlığa itti
rak edeceklerin de vakti muay. 
yende komisyonumuza müraca 
atlan. (345)) (2234) 

• * • 
Birinci fırka kıtaatı hayva

natı ihtiyacı için aleni münaka
sa ile ot alınacaktır. İhalesi 
15.6-932 çartamba günü saat 
15,30 da komisyonumuzda ya. 
pılacaktır. Taliplerin şartname
sini almak üzere her ııün ve mü 
nakasaya itlİTak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. (343) 

(2232) 

ceklerin de vakti muayyeninde -------------
komisyonumuza müracaatlan. K 1 R A L 1 K 

(369) (2324) Maçka'cla Narmanlı apartımarun-

ı h 6 932 da bet odalı bir daire azimet haae-
hale tari i 1 • • bile mutedil fiatla kinılıktır. Sıcak 

K. O. nun 
1. ci F. om 
Çatalcanın 

• • • 

Saat ıu, elektrik, ıraz teaiaab vardar. Ka-
l 7 de pıcıya müracaat. 

1
7,30 da -------------

18 de 

BtOKS 
DIŞ MAGUNIJ YE 
FIRÇA51 "TUR)( 
DIŞ TABiPLERi 

K. O. kıtaab hayvanatı ihti 
yacı için ot kapalı zarf usulile 
münakaaaya konmuttur. ihale. 
si 15-6-932 çarıamba günü sa
at 15 te komisyonumuzda yapı 
lacaktır. Taliplerin ıartnamesi
ni almak üaere her gün ve mü. 
nakaaaya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende teminet ve tek --------------------------1 lif mektuplarile komisyonumu-

CEMIYE.TJ·r. 
TARAFIN.DAn 
TAVSIYll>UnlıR 

Bir ıesıe zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tah 
mil ve tahliyesin" kapalı zarfla münakaauı Ankara'da İdare 
merkezinde 16 Haziran 932 perşembe günü saat 15 te yapıla. 
caktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (2244) 

za müracaatları. (344) (2233) ,,. ,,. . 
K. O. ve merkez kıtaatı ve 

müeneıab hayvanatı ihtiyacı 
için saman kapalı zarfla müna. 
kasaya konmuıtur. İhalesi 15-

•... , 
~ D.R ...... 

DISTOL: Koyunlarda, Keçilead•: 
ve Olriizlerde bulunan kelebekler' 
öldürür, hayvanı yüzde yÜz kurt,.. 
nr. Her eczanede aatılır. 

Toptan aabf için Reji han :z.3 
No. ya müracaat. Yeni Postane at• 

kaamda, latanbul. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührni baıtalıldar tedaviJıil' 
ne.i Karaköy Börekçi fmru uraıJ11· 

ela 34. 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 2 Haziran 

erşembe 
günü ÜfUDl Sirkeciden hareket· 
le (Zonıruldak, lnebolu, Saımuıı, 
Ordu, Gireaon, Trabzon, Süraıe
ne ve Rize) ye ıriclecektir. 

F ula tafsilat için Sirkeci Yel
kmci hanındaki ac:entalıiına n>iİ· 
rac:aat. Tel: 21515 

lıtanbul 5 inci icra claireaiıı~~ 
Mahcuz bir adet at ve iki adet ~ 
IH>-932 tarihine müaadif ~ .. ,. 
günü aaaı 9 dan itibaren Y eııik:... 
vapur iıkeleal meydanında aatıl
ğı ilan olunur. 

MlLLlYET MATBA~Sl 


