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Leningrat 4 mayıs 

Rusya, mesafeler memleke. 
tiıdir. İtte bugün Leningrad'a 
geldik. Odesa ile Lerıingrat 
arasındaki mamur..-leri bo 1 k-
i .. .. ' ' u 
arı go~u~ün Önüne getiriyo-

rum. Hıç arızası olmayan düm 
düz bir memleket ... 

Tarihin kudretine bir türlü 
güven olmıyor. Bir zamanlar 
dünyanın bırinci derecede istib 
dat ve aristokrasi merkezi olan 
Petersburg; §İmdi en koyu bir 
Boltevizm merkezi olmut··· ih
tilal fikirleri d&ha ziyade bura
da doğdu, burada inkiJaf etti. 

Türk heyetini garda, Lenin
grad'ın bütün Sovyet azası kar 
şıladılar. İsmet Pat•• garda 
aake;r tarafından selamlandı, 
Moakovada olduğu gibi garın 
dışında da bir resmi geçit yapıl 
dı, Baıvekilimiz, söz arasında 
Leningrad'ın Sovyet azasına 
dedi: 

"Ruıyayı, Rusya halkını ve 
Ruıya'yı idare eden dostlan· 
tnızı görmek ıçin bu seyahate 
çıktık. Rusya'ya geldikten son 
ra Leningrad'ı gelip görme
tnek, eksik bir ıey olurdu. Çün 
kü Leııingrad ihtilalin en 
k ' . UVVetli merkezidir. En samı· 
mi Bolıevik kaynağıdır.,, 

Paıamn hakkı vardır; Le
~ingrad, hem Sovyet teşkilat, 
ıdare ve sanayii noktai naza· 
rından ehemmiyetlidir, hesn de 
tarihi noktai nazardan ehemmi 
Yeti haizdir. lhtilaldeıı en çok 
llıüteeuirolan tehirler arasında 
Leningrad birinci derecede ge
lir, lbtilalciler Çarlığın mev
CUdiyetıni haU:latacak ne varsa 
l>ok etmeğe çalışmıılar •• Fakat 
llıuvaftak olamamıtlar.. Çarla
rın baıır.et ve nüfuzu, memle. 
ketin ruhuna ve toprağına o ka 
da · r sınmış .... ,,. ,,. ,,. 

Gardan çıkınca san' at ile, 
~evk ile bediıyat ile hiç alaka
sı olma~an pek çirkin bir hey
kel göze çarpar. Bu, üçü~c~ 
Alekaandrın heykelidir: lkincı 
Nikola'nın babası .. Leningrad
da, nefis at heykelleri var; fa
kat üçüncıi Aleksandr'm bin
diği at, dana ziyade mandaya 
benziyor. liu at ile, Büyük Rus 
Ya Çarının duruıu arası!1~a 
tam bir ahenk vardır. lhtılil
ciler; çarlıgın bu çirkin eseri
ni; gelecek nesillere ııöstermek 
İçin dokunmamışlar, onu yık· 
ınamıılar •• Heykelin bir tarafı· 
na bir komünist pirinin fU me
aldela tiiri bikkedilmiı: 

«MıJJet; babamı ve oğlumu 
idam etti. Beni de hamakatin, · 
Çirkinliğin ve zevksizliğin bir 
sembolu olarak dıinyaya teş
hir için burada bıraktı!" 

Avrupa mubarrirlerinin ba
zı kitaplarında, Leningrad'ı can 
çekiten bir tehır gibi gösteri. 
yorlar. Hatta bazdan daha ile
ri giderek: .. Bir gün gelec:.ek 
ki, seyya'nlar tıpkı kurunu vus. 
ta Roma' aını gezer gibi Petro
gradı da tarihi bir harabe ha
linde ziyaret edecekler!" diyen 
ler de oldu. Halbuki yeni re
jiın. · bunların tahmin ve iddia
ları:U filen tekzip etti. Lenin
grad barabiye değil; imar ve 
İnkit~a doğru her gün büyük 
mesafeler alıyor. 

Leningrad'ın inkitafi dere
~i hakkında bir fikir vermek 
İçin nüfusundan bahsetmeli
Yiın: lbtilil neticesinde çarlar 
Payıtabtının nüfusu bet yüz bi 
ne İnınitti. ihtilal, burada ha
Yat ve faaliyet namına bir şey 
b~~akmaınıştı. fakat bugünkü 
~ufuı iki buçuk milyonu aşmı§, 
ub~ milyona yaklaşıyor. Bur~~a 
ır tehrin ıöndüğünü degıl, 

taclı bir idarenin nasıl sukut 
S~tiğini göateren eaerler vardır! 

1 
ımdi çarların, prenslerin, kont 
arın ıaraylarında amele, köylü 

veya onun mümesailleri salta
nat •ürüyorlar! 

Leningratta Hermitage mü
tesi var.. Paristeki "Louvre,, 
111\iteai nevinden bir tey •• Ser

- - sahifede 

Başvekille Hariciye vekili dün ak
şamki trenle Ankaraya gittiler 

Dün Tokatlıganda lıegetimizle gelen Rus zabit
lerine ordu namına bir öğle zigaf eti verildi 

Italyan s_efiri Başvekilimizi ziyaret ederek 22 mayısta 
vaki olacak Roma seyahati etrafında görüştü .. 

Baıvekil ismet Pata Hazreti• 
ri ve refakatlerindeki zevat dün 
akf&Dlkİ trenle Ankaraya hare
ket ebnitlerdir. ismet Paıa H.z. 
tarafından evvelki alqam, Ruaya 
seyahatinin devamı mü~detince 
heyetimize refakat ebnıf ola!' 
Sovyet jenerallerile Sovyet Han• 
ciye komiserliği umuru idariye u
mumi müdürü M. Simyonof "" 
Profesör Dr. Levin 19refine Pera 
palasta verilen mükellef ziyafet, 
pek samimi ...e neteli ııeçmit. ge· 
cenin aaat birine kadar devam et 
mittir• ismet Paıa J:i:"· Per~pal~ 
ta ve Hariciye Vekılı Tevfık RUI 
tü Bey Tokatliyanda geceyi ge
çinniılerdir. Baıvekilimz dün öt 
leye kadar Perapalaata meşgul 
olmuılardır. Saat 11 de kendileri 
ni Tevfik Rüıtü Bey ziyaret et· 
mi9tir. Biraz aonra da Vali. Mu· 
hiddin ve C. H. F. vilayet ıdare 
heyeti reisi Cevdet Kerim Beyler 
de Perapalaaa gitmiılerdir. 

Gruzia bugün dönüyor 

B:;şveld/ Haydarpaşada teşyi edilirken 

Tokatliyandaki ziyafet 
İsmet Pa§ll Hz. refakatlerinde 

Tevfik Rüıtü ve kalemi mahau• 
müdürü Vedit Beyler olduğu hal 
de aaat 13 te Perapalas'tan oto- külteai müderrialerinden Ethem aakeriye hazır bulunmutlardır. 
mobille aynlarak Tokatliyan'ı tq Akif, Baıvekalet kalemi mahaua R 
rif etmitler, otelin kapısında Va- müdürü Vedit, Hariciye kalemi üştü Paşanın nutku 
li Muhiddin, Polis müdürü Ali Rı mahsus müdürü Kemal Aziz, Ana Ziyafette tampanya, votka, f& 
za, Beyoğlu kaymakamı Sedat B. dolu Ajan., mümea1ili Kemaled- rap ve bira içilmiı, Türk • Sovyet 
)er ve kolordu yaveri tarafından •Hn Kimi Beyler ve bazı ümerayi [Devamı dördüne,, ~ahiiede] 
karıılannııflardır. Bu &11'&da cad- !•=-==================~-----=--= 

Darülfünunda ıslaha 
muhtaç neler var? 
M. Malche izalı ediyor •• 

Masraf 
Bütçesi 
Encümen tetkikahnı 

ikmal ediyor 
ANKARA, 11 (Telefon

la) - Bütçe encümeni 932 
bütçesinin tetkikine baıla
mıt ve Millet Meclisile Cüm 
hur riyaseti ve Maliye V eki 
leti bütçelerinin üzerindeki 
tetkikatını intaç etmiftir. 
Encümen yeni nakliyat ver
gisi liyihasmm tetkikirıe de 
batlamıştır. 

Belediye, Haliç şirke
tinden alacağını 

tecil edemiyecek mi? 
l)ün şehir meclisinde hararetli 

münakaşalar oldu .. 

Şirkete ait vaziyet mecliste bir defa 
daha tetkik ve müzakere edilecek .. 

Y eıii Amerikan 
Sefiri 
M. Charles Sherrill 

latanbul umumi mecliai din ı Nuri B. söz alarak ıeçen celaede 
aaat 1~,30 da birinci reis vekili mevzuu bahsolan haatahane üc
Sadetlin Ferit Beyin riyasetinde retleri hakkmcla verilmit bir ka
toplandı. Zapb aabık okunarak rar olmadıiını söyledi. Fakirleriıı 
kabul edildi. Bundan aonra ruz. eskiai ııibi meccanen muayene ve 
~ mucibince m~akerata re- tedavi edildiğini, muhtaç olmayan 
çıldi. Zabıtayı beledıye talimatna !ardan muayyen bir ücret almdı0 

bugün geliyor meainin tadiline dair Mehmet fını ifade etti. 
Ali Beyin vardiii takrir müatace 

Müttehidei Amerika'nın Anlı:a liyet kaydile makama havale o· 
ra aefirliğine tayin edilms olan ı lundu. Müteaİuben lubiyat reamİ· 
M. Charlea H. 1 :ıİD maktuiyete kalbı hakkında 
Sberrill, bugün- bütçe encümeni mazbataaı okun· 
kü ekspres ile 1 du. Mazbatada varidabn gittik-
ref°ıkasile birlikte çe azaldıiı, bazı aui idareler VU• 

Paris'tn ıehrimi· ku bulduğıı zikrediliyor, nisbi 
ze ılecektir. M. ' ..-in maktuiyete kalbi iatenİyor 
Sberrill, itimat· 1 du. Bu teklif bazı münakatalan 
namesini takdim mucip oldu. Makam namına söz 
için ağlebi ihti- alan muavin Nuri B. varidat azlı 
mal yann Anka- imm buhrandan ileri geldiiini 
ra'ya gidecektir. aöyliyerek bazı ihaai rakamlar o-
M. Sherrill, A· kudu. Avni, Nazmi, ve Hamdi 
merikanın Arjan Beyler maktuiyeti müdafaa etti • 
tin sefirliğnde bu- Yeni ufir ler. Makam niabi olarak 75 bin 

Haliç §İrketinln vaziyeti 
Bundan aonra Haliç ıirketinİD 

..-aziyeti maliyealni tetkik ecl• 

lunduğu zaman iki hükfunet ara- lira resim tahmin ediyordu. Bütçe 
ıında ticari münaaebatm inkifafı encüıneni 160 bin liranın maktu 

1 
__ ._ Tevfik Salim Pı. 

na pek ziyade hizmet ebnitli. Ye o ....... tahakkuk ettirilebileceği • 
ni aefir, ahiren Pariıte vaki olan ni iddia etti. Avni B. tekrar aöz 
byanabnda Türkiye ile Ameril<a alarak mürakaba vazifesinin iyi 
arasında da ticari münasebatm yapdmadığıru, biletler üzerinde 
inkifafına çalıtacağmı söylem.İt· auİ istimal yapıldığmı, belediye 
tir. müeaaesesi olan Darillbedayide 

A1'ai Bey 

Bir şüpheli 
Adam! 
Arif isminde Ameri

kadan gelen 
birisi tevkif edildi •. 

bile bu hadiselerin vuku bulduğu 
nu, senede bet gİ,e memuru de
ğif~ldiiini ifade etti. Neticede 
IUb.yat ream.iııin maktu veya nia
bi olarak almmaaı reye kondu. 

90 bin Jira temin edilmek ve 
murakaba tebekeai kuvvetlendi
rllmek üzere resmin eskisi ıibi 
ııene niabi olarak alınması kabul 
edildi. 

Müteakıben makam namına 

komiayonun raporu olnuıdu. Meb 
met Ali B. söz aldı '" tirketin 
mukaveleainin ne zaman biteceti 
ni öfrenmek isteclitini ifade ede 
rek dedi ki: 

- Şirket vaziyetini kurtarmak 
~için tedabir almamıttır. Heaaba
.tmda daha maimi olmaaı, raa,-o
nel hareket etmeai IUmıdır. Şir
ket ihtiyat akçau a.JU'ID&IDJf mı, 
ayırmJfSa ne yapmqbr. BU. ıir
ketten kanunen alacatımız hiaM 
den vazıeçemeyis. Sonra bu bi
zim kendi heaaplanmıs için de 

[Devamı /.kinci sahifede) 

Herşeyden evvel randımanı yükseltmek, l 
talebeye lisan öğretmek, kitap yapmak.. 

Kuduz köpek tarafın
dan ısırılan adam 

Belediyeyi dava etti! Darülfünun hakkında tetkikat İc
ra ettikten aonra bir ıalahat raporu 
hazırlamakla olan Prof. M. Albert 
Malcbe'in tetkikatiru, bitirdiğini 
yazmıthk. M. Malche raporunu bir 
iki güne kadar ikmal ederek, Maa-

Barveiril ordu namına verilen rif Vekaletine takdim için Ankara· 
ziyafette ya gidecektir. Prof. Malche bu tet-

cleyi dolduran büyük bir halk kikati eana11ncla vaki olan temasla
kitleai Baıvekilimizi alkışlıyordu. rında Darülfünun muhitinde pek zi. 
lamet Paşa Hz. Tokatliyanda ko . cd'I · "f K R .. tü p yade takdir ı mış ve nu uzu naza. 
lordu namınka fdı~kal . · umı isafi:: rı ile herkesin hünnet ve muhabbe-
tarafmdan en ı erı ve ı . . M Mal 
1 So t k • heyeti .,.refine tini celbetmııtır. . ehe rapo-er, vye aa en 3"- •• .. 

verilen 60 kitilik ziyafette bulu~ runda, ..bazı mutehas111ların yaptigı 
muılardır. Bu ziyafet pek neteh gibi, Darülfünun müesseaatiru sırf 
ve .aınimi olmuıtur. Salon, bay· bir münekkit gözüle tetkik etıne
raklarla aüalenmitti. Ziyafet ea· mit, •imdiye kadar vücüde getirilen 
na11nda latanbul muaikiıinaaları ' 
heyetine menaup bir orkeslra, Rus 
kliaik parçalan ile ıunları çal· 
mııtır: 

1 - Ouverture Egmond Betho 
ven, 

2 - Vagner Mad'ln Valse· 
zebrer 

3 - Arleaienne auite il Bizet, 
4 - Pique Dame Fantaııİe, 
8 - Cavalleria Ruaticana-Maı 

cagny, 
6 - Romance 51 Cchai Kovaki 

Ziyafette, lamet Pı. Hz. ve re 
fikalan, Tevfik Rüıtü B. ve refi
kalan Hf. lerle Kızıl ordu mümea 
sili heyeti askeriye, Sovyet Hari
ciye komiserliği umuru idariye u
mumi müdürü M. Simyonof, Pro
fesör Dr. Levin, Ruı Konsolosu 
M. Maligen'den baıka Ali Sait, 
Ali Fuat, Rüttü Pqalar, Saraçoğ 
lu Şükrü, Recep, Ali, Vali Mu
hiddin, muavini Fazh, Polia mü
dürü Ali Rıza, Cevdet Kerim, Ti 
caret oılaaı reiai Nemlizade Mit
hat Seyrisefain umum müdürü 
Sadullah, Darülfünun e~!ni ~u
aınmer Rasİt, Hukuk fakultesı re 
iai Tahir Fen Fakültesi reisi Mua 
tafa Hakkı Edebiyat fakültesi re 
iai Muzaff~r Tıp Fakültesi reiai 
Tevfik Rece;, Yunus Nadi, Hakkı 
Tank, Mahmut, RU§<'n F:tref, Ya

d · Falih Rıfkı, Hukuk fa 

M. Marche 

bazı eserleri takdir etmekle beraber, 
gördüğü noksanların izaleıi için ba
zı tavıiyelerde bulunmuıtur. M. 
Malcbe bu tavsiyeleri aerdederken 
bugün için bizce kabili tatbik olmı
yan muraflı projelerden ziyade, ba
n masraflardan tasarruf temin edil
mek ıuretile tatbik edilebilecek a· 
meli tedbirler tavıiye etmiıtir. 

Dün pnıfesöril Cer ele d'Orlent' ela 
ziyaret ederek Darülfünunu naad 1 

bulduğunu sorduk. Sözlerile hiç kim 
seyi rencide etmek istemiyen ve 
phıi kanatlannı ancak reami rapo

runda serdetmek istiyen M. Malcbe 
ilk önce hu Aialimize cevap vermek 
İstemedi. Sonra teferrüattan aerfı
nazar etmek suretile, sureti umuml
yecle bir mütalaa serdetme.inin, Da
rülfünun ve m•mleketimiz münev
ver zümresi tarafından beklenilmek
te olduğunu söylememiz üzttine, aöz 
!erini kelime kelime tartarak dedi 
ki: 

- Benden Darülfünun hakkında 
ki ihtiaaaatımı süreli aınumiyede o
larak hülaaa etmemi istiyorsunuz. 
lstanbulDarülfünunu gib; büyük bir 
müeaaese tarahndan vüaide getiri
len eserleri bir kaç kelime ile huli.
sa etmek mütkildir. Çünkü elde edi
len neticeler fakültelere profeoörle
re ıröre değişir. Heyeti umumiye iti
barile, lstanbul Darülfünununun 
Garbi Avrupa darülfünunlannın ta'. 
nımadıklan bazı müşkili.t ile kartı· 
!aştığını gördüm. Dariilfünununu
zun sarfetmekte olduğu meaai her 
veçbile şayam takdirdir, fakat, her 
memlekette olduğu gibi, latanbul 
Darülfünununun da randmarunı iı
lah ve tezyit etmek kabildir. Rapo
rumda daha iyi neticeler elde edile
bilmesi için bazı teklifler serdettim. 
Bu teklifleri s•rdede.-kcn, bilha11a 
büyük manaflardan tevekki ettim. 
Bunun için bazı masraflardan yapı
lacak tasarrufun, diğer hususata sar 

I fedilece!ri mütaleaaını aerdettim. 

_ Darülfünunda randımanı arhr
mak için ne gibi tavaiyelerde bulu-
nuyorıunuz? 

- Size bunlardan bir kaçını aöy
liyebilirim: 

Talebenin Türkçede malumahnı 
tevıi için okuyacak kitabı olmadığı
nı gördüm .Bunun, için tercüme ve
ya telif suretile türkçede ilmi ve fen-

( Devamı ikinci sahiledel 

Şüphe üzerioe tevJcfl edilen Arif el. 
Amerikadan tehrimize gelen 

ıüpbeli bir tahıa Polia siyasi lu
aun memurları tarafından vapur· 
dan çıkarken yakalanmıttir. la
minin Arif olduğu ve Enincanda 
doğduğu anlatılan bu adamın Ü· 
zerinde bazı fÜpheli evrak ve 
mektuplar çrkınıthr. 

Bu adamın ne maksatla geldiği 
tetkik edilmektedir. Kendisinin 
Hobyon cemiyetine aza olduğu 
da anlaıılmıştır. 

Arif müddei uınumiliğe tealim 
edilmit ve tevkif olunmuıtur. 

Tayyare 
Piyangosu 

Keşide bu~ün de 
öğleden sonra 

On ikinci tertip Tayyare piyan 
sosunun dördüncü keıideai dün 
öğleden aonra Darülfünun konfe· 
rana aalonunda baılanmıttir. Dün 
kü keşidede 40,000 ve 10,000 lira 
hk ikramiyeler çıkınıttır. Kqide 
bugün de devam edecektir. Fa
kat bugün keşide mutat hilafma 
öğleden sonra yapılacaktır. Bu
nun sebebi salonun öğleden evvel 
Darülfünun tarafından iual edil 
mekte olmaoıdır. Dünkü keıidede 
kazanan numaralar sıraya dizil
mit bir cetvel halinde betinci aa· 
hifemizdedir. 

Belediyeye atfedilen kabahat ku
duz köpekleri sokakta bırakhğıdır 

Belediye aleyhine Sultanah· 
met Sulh birinci ceza mahkeme
sinde tayanı dik
kat bir dava ika
me edilmittir. Da· 
vayi ikame eden 
'!'at kerestecilerde 
kabzunal ve müte 
ahbit Aarm B. za. 
de Cemil Beydir. 
Cemil Bey birkaç 
gün evvel Beledi
ye doktoru Sa İp 
B. le beraber Çem 
berlitaıta muhte
lit mahkemeler 
karımndaki kah- Cemil B. 
vede otururken kapıdan içeriye 
ağzından salyalar akan bir kö
pek girnıiJ ve daha korunmaya 
meydan kalınadan Cemil Beyi ı· 
amnııhr. Tabii hadise herkeııi te· 
laş ve heyecana düıürmüı, köpek 

diri olarak yakalaDDUf, biç vakit 
reçirilmeden kudua tedavi müe• 
aeaeaine ııötürülmiit, muayene • 
dilince kuduz olduiu anlatıhma. 
Cemil Beye de kudwı tedavial 
tathikına haılanılmlfbr. 

Cemil Bey bu hldiaeclen çolı 
müteeaair olmuttur. Hergün teda 
viye gidip gelmek mecburiyetin
de olduğundan itine ııidememek
tedir. Köpekleri, bilbaua kudu:a• 
lannı itlaf belediyenin cümlei v• 
zaifinden iken bu itin yapılma
makta olmaamın kendiaini hem 
sıbbat, h,...,, de kazanç noktasın
dan zara.-a aoktuğunu dermeyan 
eden Cemil Bey Sultanahın..t sulh 
ceza mahkemesine müracaatla 
belediyeden zarar ve ziyan, ayni 
zamanda Ücreti tedavi istemit
tir. Bu şayanı dikkat dava yakın 
da rüyet edilecektir. 

Amr• Hıüulı: lnüJtHİ ta~~ıi K•yq pllİlltİllİ .. .,_.,, Tir>rl• 
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• ------· ---- --· _&J 
• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
Avusturyada 
Buhran 

'M D ,. · ı • oumer ın cenazesı ismet PŞ~ Ank"a~a-da merasimi 
mahsusa ile karşılanacak 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

I~ arayanlarla ~ arayanlar • 
aoında tua11uta ~ 

günden beri, geN it arayanlar
dan ı .ırekae iıçi arıyanlardan pelı 
çok mektuplar alınaktayız. Bu 
.,eı.tııplar makoadı teshil ed9Clk 
bir taı-zda taınif edilmektedir. 

" Milliyet ·• memlekette ~ 
·aldığından bahsedilen İtıidiiin. 
itıizlerin ihtiyaç oalıalanm dai"
rnac!ddarnıdan ileri celclitine ı.... 
nidir. 

Birçok kaza merlı:ezlminde, 

hatta viliyetlerde makineci, mo
törcü, tesviyeci. tornacı, İyi bir 
dü1«ar, marangoıı, iılitı ziraiy• 
tamirciıi; elektrikçi fD veya lıa 
ibtiaaa itÇileri ve uıtalan yoktur. 

Onun için biz itıizlıırle itçi ia
teyenler araaında tavuıutta ı.u. 

lunrnak iateyoruz. 
Gerek lıtanbula, gerek ....,.. 

leketin her köteıine temil olan bu 
tavaaıutun daha mümıir Ye fay. 
dalı olmaını iateyoruz. Onan i
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymık•mlar, nahiye 

müdiirleri; diğer taraftan beledi
ye reiıleri, frrka idue heyetleri 

1 reisleri; ticaret müdü.tleri ve ali
lı.adar idare amirleri buluncialdarı 
;erl.,..dclıi işçi ihtiyacını (tekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve i' ıartları lesbit edilerek) lıi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlene bize miiracaat et 
mit ve adnsleriai bırakmıt olar 
İflİzltri bndilerine hilclirecefiz. 
Bu ıuretle hem iııiz kalan v• 
m_,,le.ketin n-inde it bulabi 
t-ı;ni lıilmediji için ı.uaalar 

Yatandatlanınua hizmet etmiş 

h- da mıımleketin her tarafın< 
lıir çok cüzide itçilerin dağılaralı 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım etmit olacağız. 

Huıuıi müa11eaat aahipleri d< 
lıu huıustaki ilıtiyaçlannı lıiz< 

bildirirlerse memnuniyetle kayd
edeeefiz. 

1 - Kime ve nasıl l§çiye 
ihtiyaı:ınız var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

diier hizmet talep edenlerle ihti 
yaç aahipleri arumda ela bu ta
va11atu y-cafız· lı iııteyenleı 
de, İtçi ve memar arayanlar dı 
mektuplarını "lstanbul, Milliyet 
gazeteıi iı tava11ut lıiiroıu" na 

mı- ııöndermeliclirlerl. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

iş ve 
• • • 

istigenler • • 
ışçı 

İŞÇİ istlyenler ı ~r. Iıtanbulda 40 ura maat ia-
tiyor. 

380 - Fatih çarf&lllba Sul
tan Selim cadded.i No. 27 da· 

26 - Bir vapur kamarotu 
ı araniyor talipler Milliyet it bil 

1 rosuna müracaatları. rülfünan müda .. ilerinden, 

ı••••••••••••• I se ve orta mektep bakaloryala 

; iş istiyenler "için hııau•İ olarak bir iki ta-
n• Riyaziye .,. Fizik deraleri 

378 - Milliyet it büroıQ 1. 
1-1. rümüzuna müracaat. AJ .. 
manca lncilizce mukemmelen 

bilen bir Türle:, tercümanlık ve 

vermek İstiyor. Beher den i· 
çin 2 lira iıtiyor. 

381 - Milliyet it 

A. Ch. riimüzuna müracaat 
bu gibi hizmetlere taliptir. lı Almanca, Franaızca, daktilo

anyor. grafi ve memleket liaanlan bi· 
len bir genç İt anyor. 

379 - Maçka Valide Çet· 
' 382 - Betiktatta Serence-
1 meai talimh&11e karı ... nda ha- bey yokuf11Dda Sadıkzade çık· 
1 7ine kayhasının erinde mer- mazmda 6 No. da oturan 18 

hum Tevfik Bey mahdwnu yaıında Mustafa Ef. Garson· 
Hakkı Tevfik Bey türkçe Ye luk, hademelik, odacılık ve aa
franaızca tercüme, daktilo Ye ! ir ayak itleri yapar •• Y evnıiye 

1 muhaberat vazifeleri yapabi· aaıari 100 kurut talep ediy~ 

Siyasi vaziyet son 
derecede gergin 

bugün kaldırılıyor 
1 
1 ViYANA, 11. A. A.- Reiıicüm· 
ı.r, kaW-in t"tll:i.liai M. B.......da' 
• teklif etmit •• fakat mümaileylı bu 
teklifi kabul etmemiı olduiundan 
ı.. vazifeyi ziraat nazın M. DoD

M. T ardieu yeni reisicümbura 
istifasını verdi. Cari 

ı-.•a tevdi eylemiıtir. 
VIY ANA, 11. A. A. - Milli ..- . 

işleri muvakkaten tedvir edecek 
lüin feshine taraftar olan büyük-Al- . PARIS, 11. A. 
mantar Dolfura kabineıine iıtirak et ı A.- Dün Ver
mek hasuıundalıi verecekleri kann wllea ile Ely
feaih meıeleainin halline kadar tehir ıee araımda ye-
-.iılerdir. n· reiaiciimh 

Huta oldufu zannedilen M. Sho- ' ~-
ber, büyük Almanların müzakerele- run ııeç~e•: 
rine iştirak etmemittir. yollara kesif bir , 

l Fe1he taraftar olan fırkaların ek- halle tabakası bi 
1 ~yeti kartıamcla feshe yalnız hırla- rikmİ§tİ. Etoil 

tlyaa ııosyaliıtl• çifyiler aleyh- meydanı ve 
tar olarak kalmıı olduklarından Ch El 
M. DoUfuu'iln bütün meaaiıi Heint- amp• - Y- • 
lılock'u bu elueriyetten ayırmağa ıee'de iğne atıl-
,_tuf olacaktır. aa yere dütmü

Biaaenaleyh vaziyetin anabtan yecelı: bdar ka-
1 

bu blokun dindedir. tabalılı: vardı. • 
Miizakerata perıemhe sabahı Vi- t 

yanada tekrar bqlanacaktır. Saat 18.20 de ı 
riyaaet alayı E., 

Vaziyet gergin! Jysee .....,yı ö-

VIYANA, 11. A .A.- Gece Ta- nü.. mu-ı&t 
rumdan yarım saat sonra fırlmLır, etti.Ciiınlıuriyet 
hiçbir netice elde edemeden, dalı!- muhafız alayı 

M. DoıtıMt'ln cesedi naltledlliyor 

mıı:::~hren'ler, ancak Styrie Ya- kılıçlannı çekerek Teni reiıi oelim, 
liıi M. Rintel_.in bqmela buluna- larbn baınılar çalıyor Ye uzaktan 
ır... bir kabin-• lıtiralı edeceklerdir. gelm top -teri lıitili,....ıu. 
&• -, Reia.i-~-Lu-~ 1.:-:. ol.J...:&. • .. 

Si1&1i vaziyet, aon derece gerwm """"' ·- ..._ -aw 
tAılildd olunmaktadır. rabaııın etrafında baynıldarmı da 

Milli meeliıin fe1hl takdirinde hı- hAmil olan bir zirhli ıü....-i t.öliiiü 
rbti,.. -,.U.t fırlıur, kahine it- ııidiyordu. 
tirakten imtina edecelıı ve meauliyıt- Reia, halkm ...ıam- mukabele • 
ti feaih taraEtarluının üzerine ata- diyor Ye alay yavaı yaYaf Ely-
calrtır. aara~ ~vluıana giriyanlu. 

O zaman buhran, bir ...-ırlar R ........ tinde M. Tardieu bulanan 
kabi.-1 l"fkilİDe dofnı cicle .. ktir. M .Lebrun, anılıeden iiıdi. Kencliıi

ni b- müteveffa M. Dow.-'ia 

Reichstag' da 
Hadiseler 

Dahiliye ve hariciye 
nazır:na şiddetli 

hücumlar yapıldı •• 

naqının bulu-ı.ta oldağu aalona 
ııötünlüler. 

Derin bir ı-sÜr içinde bulunan 
reiııicümlıur, ıelefinüı -ıı önünde 
eğildi Mme Doumer'e Wiyetlerini 
ıırzettl. 

Riyaaet alayı yenidm t .. ekkül .,. 
E toil llldYdanına teveccüh etti. reiı 
orada meçhul askerin _,,na Wır 
çelenk koydu. Bundan sonra "'"1-
cümhur, iyan binası olan Lukaenı
bourc llll'llyına döndü. Kendiılıd o
rada Lecion d'Honneur nİfanııım 

1 BERUN, 11. A. A.- Müfrit mil- büyük Cbancelier'ıl o1aa jenenıl Du 
li1etpener mıebuılardan M. Goe- bail, erkinı Mrbiy•İle beraber bek
rin&, kürsüye çıkarak birdenbire ha- !emekte idL 
kUınete ıiddetle hücum etmiıtir.MU Legion d'Honneur nit"nmm han 
maileyh, ıol cenaha döaerek ıu ı- olduğu n.İzanıabn teabit etmit cıld11-
yanatt11 bulunnwıtur: iu meraıim mılcibince ieneral Du· 

" Hiyaneti vataniye bahıinde ıiz bail. yeni reiai cümhura nitanm bü· 
den talimat iıtiyebiliriz. Çünkü m yük aalibini tevdi ve büyük kordo
bu bahiste ıalahiyet aahibiıiniz. • nunu boynuna talik ettikten aoora 
Şimdiye kadw ititilmemit büyük mÜfal'Ünileyhle mü""1ıha etti. 

bir giirültü içinde M. Goerinı, hü- Nihayet reiıicümhur, iyan reisi 
cumlanna devam ebnit ve M. Brü- ııfatile Lukaembourg sarayında ika
ninıı'i müfrit milliyetperveler kıta&- 1 met ebnekte olduğu apartnnanma 
tmı feebetmek ıuretile ecnebi tazyi- • çekildi. 

Bir müddet oonra reiılcümhunın 
nazik yefeni Ann.,.Mari. Lelınul, 
bu uüde mükal_,,,-e ııarif tebe11ü
mü ile han lıir kat claba Jet.ıet ila
ve eylemiJ hem de .....imli etYart i
le likör iknm etmİftİr. 

M. Tardieu'niln İ\stilası . • 

PARIS, 11. A. A. - Dün öğled
aoıını reylerin tunifi eanaamda Ver
aailles' da bir kabine lçtinai aktedil
mittir. 

HiikWnet erkiııı, reiaicümhur, i
yan mecliıine muvualat ettiii. za
man M. Tanlieu tarafmdan mütarii
nileylıe verilmi! olan af&tıdaki iıti
fanameyi iınzalamıılardırı 

Hükıimetin iıtifıınameoini takdim 
ederken, ri1aaeti ciimhurda vukua 
ıelen her tebeddülde kabine tara
fmda nYerilen iıtifanameyi kabine 
erkinııu memuriyet ye vazifelerine 
yaniden nuıp Ye tayin eden karar
nam e'erin takip -i ıuretlndeki 
ananeye riayet buyunnıunanızı reca 
ile kesbi ıeref eylerim. 

Intilıab.bn netayicinden anlqıl
dığma göre ekseriyette vukua ıdeıt 
tebeddül, kabilıenin bli hazırdaki 
ağır meouliyetlere kartı koyabilmesi 
için lhım olan ıerbeatii harekett
bizi mahrum etmelrted.ir. 

kine boyun etmi4 olmakla ittiham Yeni Fransız Reisicümhuru- ruz. 
eylemiıtir. 

Gürültü aon d~e tiddetlenmiı nun hayatı Bu muvakkat vazifeyi, menfaati 

Hali hazırda her gÜn memleketi 
iıtikbali için bir takım taahhütlere 
ııokacak mııkanerat ittihazını zaruri 
kılacak mahiyette gayet mühim bey 
nelmilel müzakeı-eltt cereyan et
mektedir. Meaalihi cari yen.İn temşi
yeti için emrinize amade bulunuyo-

d -L "'- · ı.... - t • umumiye namına mümkün olduğu 
Ye öğütme t-e11 ~ ııoı ennıt PARlS. 11. A . A. - Yeni Fran- '-dar•--- ol'D&lt temennisile, kabul 
tir. Dahiliye Ye harbiye na:zm M. AJL~ L-L "" ...... sız reiıicümhuru M. . "'."'"' ""run ediyoruz. 
Groner, gayet ıiddetli tabirler kal- 29 Ağuıtoı 1871 tarihinde J'Ukan Mu'" ı•-"ı •-Line, --'im bir vazi· .... 
laıımalı: ıııretile mukabelede bulun- p ..,., """' ..,. 3~ .. 
Dlllttur. N.-, bedeni kabiliyetleri- Meurthe et Moselle de recy de ıükun ve intiuına kavutmuı bir 
ne tamamen aalıip olmadığı intibamı doğmuıtur. ı Fran .... tomin edilınlt bir emnü •&
veriyordu. Bir çiftçi ailesin.in evlidı olan mü- tamet, sağlam ve el ıürülmemiı bir 

Müfrit milliyetperverlerden Stru- tarünileyh Polytechnİ.que mektebin- ı para, bütün Etrkalann taıvibi~e ~ 
ser, "Milletin böyle bir edamın Al- den birincilikle çılanrt ve maden har olmuı ıulh ve tamirat aı~etı 
man orduıunun batında kalabilip mühendİıi olmuıtur . bıralnnıı olduğundan dolayı maıırur 
kalamıTacaiı Ye intizamı temin ede. llk defa olarak 1900 ıenel.İnde me-. ve müft,.hirdir. 
bilip edemiyeceii huıunda bir hii- buı intihap edilmit ve mecli•İn bir- PARIS, 11. A. A. - Yeni kabine 

( Ba~ı Birinci sahifede) edilnait bulunuyor. Çünkü bil& kiim nrebilmeoi için" M. Groner'in çok encümenlerinde çalqmıttır. teşkil edilinceye kadar sabık kabine 
ihtiyatlı bir tedbir olamaz. alamamıı vaziyetteyiz. Belediye· natkunun pliklara alı:nmaamı ve rad Mütarünileyh birçok defalar na- itlerin hüsnü cereyanını temin f11-

Belediye ve Haliç şirketi 

Mehmet Ali Beyden ııonra lı- nin bö1le bilfiil tecil edilmit çok yo ile netredilmeaini talep etmİftİr. zır olmu, ve 1920 ıeneainde ayan i- liyecektir. 
nail Sıtlu B. aöz aldı, dedi ki: alacağı vardır. M-la Unkaparu Bu cöriiltü V.inde ve Hitlerci. me- z&lığma ve 1931 ıene1i 1 Haziranın 

_ Heaabata ııöre tirkelin •a· değinneni bedeli ican olan 40 bin lıoulana anlr ;_.1 kesilmi~ mü. ela da ayan reiıliğine intihap olun- M.Doumer'in cenaze merasimi 
•iyeli, kazancı iyidir, bir çok 11a- lira.. Hülüa ben btl tirlr.etia ille- dabeleleri karıumda celı-in tatili. mu,tur. PARIS, 11. A .A.- M. Down«-

""datı da Y&nlır. Biz alaca•lllllXl Mlaoini müotacel addetmiyorum. -- -lıurivet buıl olmuıtur. • - _L_.-1 .. deri! ta • Etraflıca tetkilr e-ı.idir. Müt-- - ... _ ' Karde•i bir köylüdür in zıayı munas""""ı e ııon en • 
tecil bile etlek ne vakite kadar "< ziyetıwnder bili gelmektedir. 
:ecil edeceğiz 1 kıben Galip Bahtiyar Bey IÖZ al- P ARiS, 11. A. A. - M. Alhert BugÜn Belçika meb'usan mecliai,, 

Mu .. teakıben Nazmı· N .. ..: e. a- dı. Şirketin mali Yaaiyetiai izah Kayıkla Okyanusu , ___ .. _ 1 • -'E h olan h-~· Lebrun'un do•dug·u ,..._ o an miıtev"" anın atıraaına Unn9 
• '--!'----'- d d' ki etti. Filvaki bu müeueaenin iyi • ,aga ,.. ,..,... e 1 : idare ed"-edıc··mı· ·, beledı·veni.. 

1
• aşacak Londrada kiin Mercy le Haut, oek• tini izhar eylemiıtir. 

- Belediye bir ıirketin tatili 111D ' -• • •d ·ba 360 (tal M D _ _,. enaz me 
B. ti tetkik etmeai Jiznn gelece""-i nesi 337 kiıı en ı ret Ye met- ya . oum= ın c e • 

faaliyet etmeıini iatemez. ılikiı •- LIZBON, 11 (A.A.) - Avua- ..., irtifada bulunan bir kaaalıadır. raaimine dün d'Aoıte'un idaresi al-
bövle bir Hzivette belediyenin söyledi. Dr. HulU.i Bey de aöz a• · • d • · A im abb .. d ' ' f !arak HalV. halkının ı-tıraplan- turalyalı mlinzeYI enızcı e Bu kasabaya Metz'den veya Longvy bnit~ bir heyeti mur aaa gon ere 
•irkete yardım etmek Yazi eıidir. ·y - 19 OS d 6 tr bo d -• ·d;ı· 1 t 1 k · • ed k na ten:üman oldu. Şirketten tiki. aaat , e me e yun a den ııeıen yollardan ııı ır. ı e nt- ce tır. . • 
Şirketin vaziyetini tetkik en ° yet etti. lamail Şev'--t Bev de kauçuktan mamül bir kayıkla At ranıigeant gazeteıinin bir m_uhabiri M Zaleak .. i Lehistan .hüküm<ıti!_'l 
misyon ehli vukuftur. Buna itimat ..., ' la d • · · k ·· h b' d Cab M. p ı t d Y tan hükıl tirketin lehinde idareyi kelam et- ı enıııını geçme uzere are· yeni reia.icüınhurun ıra en . j Ye o ı ıs e unanıa -
etmek lazımdır. ti. Mehmet Ali Bey tekrar ııo"z a· ket etmittir. riel Lebruna orada inek sürülerini ıu metini t"'1llil edeceklerdir. lıve<; er-

Avni B. ,u mutaleada baluıt- -•o'-' ı ak k" harb. · • • · 1 ..-. !arak belediye lı.iHeainin kanu- ya götürmekte iken mu ..... o ar anı ıyesı umumı reıaı, ı ·...,. 
du: - tecil veya terkin edilemi•• kendiıile görüımü,tür. kralını temail eyliyecektir. 

- Bu ıirketin vaziyeti iktuadi ' da kayanin encümeni mazbata11 
yeıile niçin alakadarız? Çünkü ceğini söyledi. Reis de mahiyeti okundu. Mazbata muharriri Şev M. Gahriel Lebruıı, ıürüıünil a- Almanyada bayraklar yan-

metkük bir kanuni vaziyette böy k Be · h d. A · Be h ka •~-~ •- '-bu belde i,idir. Vazifemizdir. Ha et 1 ıza at ver 1• vnı Y ıra pattı,....,. sonra P"•• u .. ,,, ır ya indirilecek 
!içte münakalat. temin etmek bi- le bir karar verilmek doğru ol· de makama havaleıini istedi. Reiı aalıaaında reisicümhurun evi. in 
ze aittir. Burada bir ticari miiea- madığmı söyledi. Cevdet Kerim Bey de vaziyeti hülaıa etti. ki.in bulunduğu meydana gelmi,tir. BERLIN, 11. A. A. -Mar.,.al. 
oeıe vana, ona bulıraa :ıamenm Bey de aöz alarak şirketin vaziye M. Albert Lebrun ile ailesi, heı- Hindenbutıf, M. DoumeT'in yefatı 
da yardım ebnek mecburiyetinde ~~~f!ci~en fikirleri hüliaa et Darülaceze nizamnamesi mevıimde buraya 1eimeği iho..J et- gününde olduğu gibi cenaze mera-
yiz. Fakat tunu da söytiyelim ki Tevfik Salim Pata Darülaceze mezler. Şimdiki halde ev, sahipleri- ıiminin yapılacağı gün de riyaoeti-
b · k · d. '--d h. b. - Makam bu meMleye da.ir nı·n vuruduoa ı·n·=--- 1-palıdır. cu·'mhur bı'naıile haricı·ye nezareti ve 

u tır et fUD ıye ,.. ar ıç ır b 1 1 k ım· d .. 1 iı;in yeni bir nizamname yapılma ~~· ,... 
zaman iyi idare edilmemittir. Bu d~raBy! 0 gun ° arat ge. •tdilnıeıı~ 11 zaruri olduğuna itaret etti. Evin önüne ııelen M Albert Leb. Reichıtag meclisi binala...., üzerind• 

.. ---' t• • b' :L_: ır. ız t•mamen envır e 11 · run'un birad-..ı •u '--··-•tta bulun- kı· Alman bayraklarmın yanya ı·ndi-mucs& ....... e ıcan ır zuuuyet d ,,,.1. B ___ , h kkmd d Mehmet Ali Bey hükfunetın yal· --. • -s--
yoktur. İyi idare edemiyona ta.- he .. l ıkız. u mril,,_e aG I ak eri. nız lıtanbul için değil, bütün Da· mu,tur: Reisicümhur da benim ıibi rilmeai için emir vermİ§tİr • 
f • d M af' •~-- ş· d• a arar ve emez . e ece ce ••pan kullanır. Hatta 1_,.., y·-da ıye e er. aır ı çoıuur. ım ı __ , .___ k .d. rülicezeler için bir kanun yapaca - -,-- ~ J 1 K 1 d 
bö. 1 b. . " t ktur d b. -..e ..... ar Yerme zarun ır. 1 b:-- epey muav-eti· '-'-·ndu. lıle- ta yan ra mm sarayın a y e ır ımıe yo , ene ı- ,.._d ğını söy edi. Hamdi Bey mevcut - - '""'u 
lir. Yalnız Haliç a&ftillerindeki ....,.. et Kerim Beyin bu teldi- nizamnamenin bazı maddelerinin rimizi gördü. Çünki tarla itlerini matem 
halkın ihtiyacı vardır. Ticaret ka fi reye kondu. Ve kabul edildi. tadili için tetebbüaat yapılma11 sevmekten hiçbir zaman fariğ olma-
nununa tamamen zıt hareket e- ikinci celse doğnı olacağı fikrini ileri aürdii. mııtır. 
den bu mÜeaaeM!ye itimat nokta- On dakika teaoıffiiıten IOl1rll Tevfik Salim Pata, Eaat Bey der Hem tarla itlerini görürken hay-
aıru 4ayanı mülahaza buluyoruz. tekrar içtima edildi. Tuzla köyü hal hükı'.imet nezdinde teethhü .. t lazhk ta etmez. Bizler ameleyiz. Ka
Şirket vaziyetini kurtarmak için niin Gebze kazasından fekkile yapılmasını iıtediler. Hamdi Bey nlanıruz da bizim gibi ameledir. 

ROMA, 11. A.A. - Kral, ıabık 
Fn.nsız Reiaicümhuru M. Doumer
in vefatı dolayisiyle sarayda yedi 
ıün matem tutulmaaını emretmittir. 

· ANKARA, 11 (Telefonla) - Rusya'dan avdet eden Batve
kil lamet P9. ve Haric:i,.evekili. Tevfik Rüttü B. yarın şehrimizde 
merasimi mahsusa ile kartrlanacaklardır. 

Tekaüt olan 20 zabıta nıemur
larının ikramiyeleri 

'ANKARA 11 (Tt!!leEonla) -Tekaüt olan 20 zabıta memuru-
11\Ul ikramiyeleri tasarruftan temin edilmif ve havaleleri ait ol· 
duldan vili~ere rönderilmittir. 

Belçika ile ikamet mukavelesi 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Belçika ile akdedilen ikamet mıı 

kaveleainin taadila hakkındaki kanun layihuı Millet Meclisine 
tevdi edilmiştir. 

Rigaseticumhur orkestra ·heyeti 
maarif vekaletine raptediligor 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Riyaseticümbur orkestrası hak 
landa Millet Meclisine bir layiha tevdi edilmittir. Bu ı&,.ihaya gii 
re Milli Müdafaa kadrosuna dahil bulunan Riyaııeticümhur muaİ 
ki he,.eti bando kısmı gene Milli Müdafaa Vekaletine merbut kal 
mıak üzere orkestra kısmı da Riyaseticümhur orkestra heyeti na· 
mile Maarif Vekaletine raptolunacaktır. 

Bulgar misafirler gittiler; 
Maarif müsteşarı geligor 
EDİRNE, 11 A.A. - Dün gece Bulgar muallimleri ıcr«iııe 

loz muallim mektebinde mükellef bir ziyafet ve ell'.salsiz bir kon· 
ıer verilmittir. Belediye reisi Ekrem ve mektep müdürü Rifat 
Necdet Beylerle miaııfirler arasında çok samimi nutuklar teati 
ediJmiştir. Türk ve Bulgar martlariyle başlıyan müsamere miaa· 
firlerin hayret ve hayranlığrru kazıındı. Bir Bulgar profesörÜ 
Salya jimnazisi namına mektep müdürü Necdet Beye bir babra 
verdi. Yüksek ve samimihiillerle karşılanan ve izazedilen komşula 
nmız dostluk duygularının çok heyecanlı intibalarını memleket
lerine götürdüler. 

Meb'uı Hüseyin Cemil ve Muzaffer Beylerle maarif müstE.-
t•n Salih Zeki ve müfettiti umumi Reşat Nuri Beyler bu ak•_-un· 
ki trenle htanbula hareket etmitlerdir. 

Yugoslavgada cümhuriget 
hareketi mi? 

V1YENA, 11 A.A. - Graçdan gelen ve henüz teeyyüt et· 
meyen bir habere göre Maridor Garnizonuna mensup firari dört 
Yugoslav zabiti hududu geçmitlerdir. Za.ğrep ve Maridor da biı 
cumhuriyet hareketi hazırlayan birçok zabit ve siYil tevkif olun. 
mu,tur. Yueoslavya ve Viyena resmi mahafili böyle bir faareket. 
ten ademi malumat beyan etmişlerdir. 

BELGRA T, 11 A.A. - Dahiliye nazırı Havas muhabirine 
beyanatındıı Maridor Garnizonuna mensup dört zabitin Belgrata 
nakledildiklerini ve haklarında tahkikat yapıldığını ıöylemittir. 

BELGRA T, 11 A.A. - Yugoalavyada karışıklıklar çıkbğı· 
na dair ecnebi memleketlerde çıkarılıın şayialar asdsızdır, 

Bulgaristanın geni sene bütçesi 
SOFY A, 11 A.A. - Maliye nazın 932 bütçesini meb'uaan 

meclisine tevdi etmittir. Bütçe mütevazin olup 7 milyar L«aya 
baliğ olmııktadır. Maliye nazırı 690,420,507 levalık bir tasarruf 
yapddığını söylemittir. 

Müthit bir 
Kasırga 

Bir hapisha.aenin ta
vanını uçurdu 

KALK.OTA, il. A. A.- Benıııı.
le' de Mymeainııh mıntakumela bir 
kaaırıa zuhur ederek içinde 1200 
mahpus bulunan hapiıhanenin damı 
ru uçurm•ı ve hemen, hemen bütün 
dıvarlannı yıkmıftır. 

Birçok mahpusların lu.;DJJ4 oldu· 
ğu zannediliyor. 

Civarda bulunan birçok evler 1'· 
kılmı,aa da tel->fat miktarı maçbul
dur. 

Changhal 
Tahliye ediliyor 
Japonlar 30 günde kuT· 

vetlerini çekecekler 
TOKYO, 11. A.A.- Hiilnimet, 

Şanghay'da bulunan bütün ka .... et
lerinin otuz ııün zmimda seri çekil
melerine kanır Yennittiı 
ŞANGHAY, 11. A .A.- Ondör

di.ncü J._ fırkası, '&. ak.
Dairen'e gitmek üznı v-ı'du 
hareket etmittir. 

Macar sefirinin ziyareti 
ANKARA 11 {Telef-1a) -

Bir haftaclanberİ Bencale havali
ıincle iki kaıırga zuhar etmiıtir. 

Khulna mmt.akaımda vuku ııelea Macar sefiri M. Tabi burOn 
birinci feliıkette 40 kiıi telef olrnuı- : Gazi terbiye enstltiiaünll un· 
tur. ret etmittir, 

LONDRA, 11. A. A.- Kalküta-
dan Tinıea ııazeteaine bildiriliyor: 

Dün Benııale'de zuhur eden ka· 
ıırga neticesinde 22 ki4i ölmüt, 100 
kiti yaralanmııbr. Bu hacliıeden bi
liıtifade hapishaneden kaçan mab
buslann ıniktan 200 dür. 

M. Te1dieu'nün Tevfik 
Rüştü Beye cevabı 
ANKARA, 11 (A.A.) -

Franaız Başvekili M. Tardieu, 
Hariciye Vekili Temk Rüttü 
Beyin çektiği taziye telırafma 
atideki cevabı göndermittir. 

"Cümhuriyetin en yüksek 
memurunun hayatına mal olan 
menfur suikast haberi bildirilir 
bildirilmez gönderdiğiniz tel
graftıuı fevkalade mütehassis 
oldum. Zabalilerine en derin te 
ıekkürlerimi arzederim. 

Tardieu 

Darülfünunu 
Islah 

(Bqı t inci u.lıiftıdtı) 

ni netriyatı artırmalıdır. lldad d&
ırecede talebenin ec:nebi liaanma va· 
kif olmadıklannı gördüm, bu ıebep. 
le liselerde lisan tedriaabnı ıdah v• 
tezyit etmeli n kabil olduğu tak· 
dirde fakültelerin birinci ıenelerin
de talebeye ilmi miikteaelıabnı tez• 
yide hizmet edecek bir liaantedriı el 
melidir. Eaaaen ilmi tetkikat için ec 
nebi lisanına vukuf her memleket İ· 
çin bir ihtiyaçtır. Bilha11a ilmi ve 
fenni, edebiyah henüz teeeıüı et· 
memit olan Türkiye için bu, dab.a 
büyük bir ihtiy.çtır. 

hiç bir ıey y"Pmıyor. Onu biz dii Kartal lnız........ ilhalu lıaldımda mevcut nizamnamede bazı mad- Bundan sonra M. Gabriel Lebruıı, .. Yugoslavya Prensi Paul 
ıünüyoruz. Bu m.,..,le derhal ııö mülkiye encümeni mazbataaı o- delerin tadili için makamın hiikii reiıiciimhurun fotoğrafilerini vere- Pariste Ll'yon fela"keti 
rii ülemez. Bu noktada hiaaenin kunclu. Makama havale olundu. met nezdinde tetebbüaat yapmaaı mcdiğinden dolayı itizar etmiştir. 

Bundan maııda Darillfiinunda a• 
meli ve tecrübi taharriyat bire.J 
daha inkişafa muhtaçtır. Filhakika 
Fen Ye Tıp fakültelerinde bazı teo
rübeler yapdıyor, t.unlan binız da 
ha t-U etmelidir. Jeoloji, nebatat, 
hayvanat tetkikatmda memleketi· 
nizden daha fazla lıtifade etmelo 
kabildir. Memleket dahilinde yapı
lacak bu kabul ameli tetkı"lı:ler, halkı 
bir kat daha DRriilfilnuna yıdclat
tınnış olacaktır .Bunun bu noktadaı> 
büyük bir faideıi de Y11rdır" 

teciline gitmeden evvel etraflıca Dariilbedayi 932 seneııi bütçeılne nı teklif etti. Bu, reye kondu ve Çünki bu foğrafıler harp esnasında PARIS, il. A. A.- Yugoılavya LYON, 11 (A.A.) - Ka1bol-
tetkik etmelidir. Ortada bir halk, dair daimi encümen mazbataımın kabul edildi. Mecliste ekııeriyet kaybolmuttur. kıralının yeğeni, Prena Paul Kara- mUf telikki edilen birçok inaaıı-
belde hizmeti meselesi vardır. Te bütçe encümerııinde tetkiki muva kaybolduğundan buj!Ün tekrar iç Mümaileyh, "bombardunan bize geoı·gevitch M. Douıner'in cenaze lar kendilerini tanıtbklan için 
cild.e ıraye necli.r?. ~unu ta!°' et- fık göı;üJdü. Miiteakıben Darüla tima edilmek Üzere celse dağıl- dört dıvardan batka birşe•• bırak- / meraıiminde hazır bulunmak Üzr& heyelin felaketi kurbanlannın a-

.a.--....ı.;...ı;;....--ıı.:..-..:.. ...... ı..ııı"""-a.ı""---._ ____ _:...-...ı...ı.ı..__ı~-------------'"""di!'-Mi"'2Lııai'ini_. ,;:·ı;.·~ceııınis· '1<'ir--- ı ...,ı.aı, hurav v ad olmu ---• d inin 28 a indiii aöYleniyor. 
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Mesai atlarının dokuza • Si 1 enıyor 

Ekonomi Vlllyette Mahkemelerde . Oda raporunu Tıbbiyelile1 

Odada iki yeni komite 
teşkil edildi .. 

Meyva ve kümes K•b . k ) . t•h 
Hayvanları 1 rıt ra ının ın 1 arı 

Hazırladı Bayramı 
---- • 

1 •••••• 

26 Mayısta açılacak 
sergi 5 gün sürecek 

Bunlar Yunanistan ve Bulgaris
tanla ticari münasebatımızın 

takviyesi ile meşgul olacaklardır 

Meyvacılık ve kümes hayvana 
tı sergisi istihzaratı devam etmek 
tedir. Sergi hakkında Ziraat ~a 
sı ikinci reisi Arif Bey diyor kı : 

"- Sergi 26 mayuta açılarak 
beı sün devam edecek, pazartesi 
aktamı kapanacaktır. 

!ürkiye ile Yunaniatan ve Bul 
ıarutan aruında ticari münaae• 
ba~, atJa mübadeleıini arttırmak 
ve ıktıaadi münuebet ve rabıta· 
lan takviye etmek için hük\ımet 
tarafından görülen lÜzum üzeri· 
~e. iki komite tqkil edilmiıtir. Bu 

· ıki komiteyi içtimaa davet ve top 
laınaı. vazifesi lıtanbul Ticaret 
odaıma verilmiıtir. 
Y~n iflerile meıırul olacak 

komıte ıu ıuretle t....,kkül etmek 
tedir : 

İhracat ofisi müdürü Cemal, 
':fabip zade Ziya, Nizameddi" A. 
lı! Vekalet müşavirlerinden Ha· 
bıp Edip, Hüıeyin Hilanü Emir 
Pata, Müşavirlerden Şevket, Ti· 
C&l'et odaaı umumi ki.tibi Vehbi, 
Oda tetkilı:at tubeıi müdllrü Hak 
~ Nezihi, Maralı zade Nail, Ali 
1 baat -liıi umumi katibi Nu· 
l'l.ıllah Eaat Beyler. 
ı. Bulgar ltlerile meuul olacak 
tl~lte ı .. fU •-attan mürekkep 

dlpN-.Jj zade Mithat, Habip ~· 
}f • Ofiı raportörlerinden Avru, 

al&la Vafi, fabrikatör Şakir, 
Vehlıı, Nurallah Eaat, Muhtelit 
lllilloadelad- Mlthat Be,,ler. 

Y unanistandaki tah
dit kararnamesi 

°""' ralea mala.ata naza· 
•an, Yunaniıtanda ithali.tın tahdl 
diııe dair olan karamame bir iki 
!Üne kadar netredilecektir. 

Estonya ve Yunanistan 
lJnen mübadele yapıyor 

Estonya hük\ımeti, Yunaniıta 
na İki ınemlekel araaında eıJ'a 
1:1\iibadeleai için bir teklifte bulun 
"'uttur. Buna nazaran, Eıtonya 
runanistana tereyağı, kuaplık 
b !'YVan ithal edecek buna muka-

ıl kuru üzüm ve tütün alacak· 
tır. Yunaniıtan bu teklifi memnu 
niyetle ka. ;ıl.ıanıtlır. 

Yunan hükumeti bu auretle ü
~İlın ve tütünlerine mahreç bul • 
~ıııtur. Bu itilaf hi.aıl olduğu tak 
tirde Yunaniatana yaptığımız ka· 
•a..~lık hayvan ihracatımız çok 
ltıuteeaair olacaktır. 

Bulllaristana idhal edi
lecek bazı mevat 

Bulcar milli Bankaaının İttihaz 
ettiği bir karar mucibince, Bulga
riıt•na ithal edilecek kereste, 
Yün, pamuklu ve ipekliler için 
bankadan huıu' i müsaade alına· 
<aktır. 

Avusturyaya idhalat 

Neıredilen liatede Türk ihra
cat eıyaaını alakadar eden mad· 
deler de vardır. 

Sovyetler Kanadadan 
buğday alıyor 

Alman malWnata nazaran, 
Sovyet hükiimeti Kanadadan 1.5 
aı.ilyon buaısa buğday mübayaa 
etmektedir. 

Almanyaya gönderi
lecek yumurtalar 

Almanya hükumeti Almanya· 
ya ithal edilecek yumurtaların Ü· 
zerine mente memleketini göate
ren bir damga vazedilme3İ mec 
buriJ'etini koymu,tur. Alman hü
k\ımetinin bu tetbiri mahalli ,,u
murla iatihsalit1nı himaye için· 
dir. 

I_ BORSA 

11 Mayı• 1952 
Akw-a Fiatlan 
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Sergide halkrn beıieneceği her 
,ey serginin kapanacaıiı aünü kal 
dırılmak şartile ucuz fiatle satı
lacaktır. Sergi geçen sene 650 
metre uıurabbaı saha üzerınde i
di. Bu sene 1500 metre murabbaı 
üzerinde hazırJanmaktadır. Hal· 
ka kolaylık olmak üzere sergiye 
girmek için vil i.yet konağının 
Ankara caddeainde ve Salkım 
Söğüt caddelerind eki büyük ka· 
pılar açılacaktır. 

Sergi günleri ~ehir ve bahriye 
ınuzikalarının çalmaları temin e· ı 
dilmi,tir. 

Bu ıene Sergiye iştirak edecek 
lere hem nakti mükafat, hem de 
albn ve gümüş madalyalar tevzi 
edilecektir. Sergiye i,ıirak ede
cek müesseselerden hiç bir mas· 
raf ve hiç bir Ücret ahnmıyaca· 
ğından tavukçuluk v bahçivanlık 
müeıseselerinin sergi ile daha faz 
la alakadar olacakları muhakkak 
tır. 

Bu aene aerıride çok nadide •e 
memleketimizde ırörülmem~ı bir 
çok ,çiçekle, tavuk •e kutlar bu
lunacaktrr. u 

lıtanbulda zeriyat 
Viliyet Ziraat Müdürii T ahı in 

Bey '' lıtanbul Vili.yetinin ah ... I 
ve vaziy~ ... ti umumiyei ziraiyeai'' i
simli bir eser vücuda retİnnİftİr. 
iyi bir tetkik mahıulü olan bu kıy
metli eaerden tu malumatı alıyoruz: 

Nüfusu 409,600 erks ve 397 .254 
kadın olmak üzere 1,182.818 dir. 
(Bu nüfus kayıtlarına göredir umu 
mi tahrirde bunun böyle olmadığı 
anla,ılmrftrı . ) 

lstanbulda bir aenede 175,S (Ün 
hava açık 168 gün kapalı, 70 gün 
yaimul"lu, on gün karlı gitmi,tiY. 

latanbul viliy•ti d"hilinde kabili 
zer arazi 3,5 miJyon dönümdür. A· 
zıuni ,Yarım milyon dönüm hububat 
ve satr zeriyatı yapılmaktadn·. 

lstanbulda 22 tane büyük çiçelı: 
bahçeai vardır. Sebzecilik oldukça 
müterakkidir. Turfanda ve ı:amamn 
da her nevi •ebze yetiftirilmektedir. 
Konaervecilik ilerlemeie baflaınıı
tir. Dokuz konaerve fabrikalı açıl
mış, son senede 263,995 kutu kon-

J.:uru ~ ! Kuruş serve imal edilmİftİr. 23,051 dö-- ! nüm bağ vardır. 200,000 kadar zey ~ı f Fr a ııqı 170,1/.! ~ıh ıt , Av. ::?S,-
tin ağacı mevcuttur .. 

ı )ltrll n ':"i ~. - pczttiıl ( tıı , 

ı d lll iıl r 211 ,"it .t llil.r ,:;o, - 30 dan fazla rakı fabrikaıı vardır. i ı lıi ~4. lstanbulda ku9lar ve çeki hayvana-
20 liret '!t''• 
'n t. Bcl\:ii• II ·~, 

2:U drahmi 42, 
!fı i. 1~, ü,:rr: 1''1'l, 

• rırn~,, 30,. tı hariç olmak üzere diier hayvan-
ı ~o leı U , - lann miktarı 184,264 tür. Çelı:i hay-
• 24• dinar ?4.,~ vanatının miktal'ı 24,461 dir. 

! l <,,' f r rııı~ rı; 

k 1 ~~. latanbulda mevcut 1'?5 otomatik Avusturya hükiameti bir arar to f\ ;,ı. .'\ luu 11.t o 
naıne ile yeniden bazı e'yanın it- i(; rıori • K:'i, : 1 \lccid iyc .ı~.- jpek tezgi.hına iki sene zarfında 70 
hali içjn Avusturya Ticaret neza °2 '1 k \ır <,ek) l'! ;"i, : ı Ra nl nf•t :! )Si - tezgah ili.ve edilmi~tir. 15 tane İpek 
!"etinin müsaadesi alınması mec- f imal&thaneai. vardır. 
buı·iyet i ni vazetmiştir. lstanbulda 25 türlü ve dünyanın 
l!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 en leziz balıkları yet;ıir 

Litvanya sefiri An
karaya gitti 

Moakovada buJunmakta olan 
litu"·anya'nın Ankara ve Moako
''a sefiri M . Baltrutaitia evvelki 
RÜn lamel P~. Hz. ile birlikte şeb 
l'İtnlze gelmi, ve dün ak§.am An
kara.ya ptmi,tir. M. Baltruıaitia 
Ankarada Türkiye ile Lituvanya 
•rasında akdedilecek ticaret ve 
ikamet mukavelelerini İmza ettik 
ten sonra Moıkova'ya avdet ede
cektir. 

Aıım Bey Ankaraya 
gitti 

Müakirat lnhiaarı umumi mÜ· 
dürü Aıım Bey vekaletten vuku
hutan davet Üzerine Ankaraya 
Rit1t1ittir. 

T ayyarelein tenezzüh 
Tenezzüh için seyahat e~ek 

te olan F enlandiyalı tayyarecıler 
den M. Breıner refakatinde Mel 
~0aenherı bulunduğu halde b~ 
P?r tayYanııile Mıaır'dan ~ehrı 

tnı:ı:e ırelmiılerdir bugün Sofya'• 
Ya gideceklerdir. ' 

iki Rus alimi geliyor 
Yakında tehrimizde konfe

.._nılar vennek Üzere Ruı ilimle 
"!nden iki zat ,ehrimize aelecek· 
ltt-. 

B\lnlardan birisi Leningrat zi
;•at enıtitüıü müdürü M. Vaıilof 
nr, M. V aıilof buğday zeriyatı . '. . 

Türk müskiratının 
kazandığı madalyalar 

Müskirat inhisar idaresi Lon
drada açılan beynelmilel um.~i 
ticaret sergisine iştirak etm .. ştı. 
Burada Türk maıuuli.tı takdır e· 
dilmit, likörler için jüri heyeti 
niıaıu ile bir altın madalya ve 
rakılar için de nitan, madalya ve 
diploma verilmi• ve diploma inhi 
ıaı- idareıine gönderilmiştir: 

-~ ..... --
Gelecek seyyahlar 

Vice Roy Of lndia vapurile 14 
Dıayııta tehrimize 550 ıeyyah ıre
lecektit·. 

---·---
Tramvay şirketi mu-

dürüne niıan 
Tramvay Şirketi müdürü M. 

Gindorf'a Belçika hük\ımeti tara 
fından Belçika Milli nişanı veril· 
mi,tır. 

Kari sütunu 

Susuz kalan bir 
mahalle 

Kabataı Ömer Avni mahalle· 
ainde yeri.ne bir 1: akıim ~Iİ 
vardır. Bu çeımenın on bet run· 
den beri akmadığı ve halkm pek 
mütkül bir vaziyette kaldıfı al· 
dığımız mektuplardan anla~ıl: 
maktadır. Çeıme auyunun temını 

amın n 7.&Tr 

........ 
Poliste 

Şişe ile 
Başını yardı 

Bir hırsız yatağı 
meydana çıkarıldı 
Beıiktaı vapur iakelesinde ber 

ber Oıman efendi ile esnaftan 
Zeynel efendi arasında kavga 
çıkmııtır. Zeynel ef~~di elindeki 
.-iıeyi Oıman efendının başına 
~urarak yaralamı4tır .. 

Polis 2 inci ıube müdiriyeti 
yeni bir hırsız deposu meydana 
çıkannrştır. Etem ve Abdurrah· 
man isimlerinde iki sabıkalının el 
]erinde bir takım paketler oldu
ğu halde şüpheli v~ziıı:~tlerde 
tophanede bir kahveaın uıt ka· 
tındaki odaya girip çıkmakta ol· 
duklara nazan dikkati celbetmit 
ve buraaı taraıaut altına ahnmıt
br. 

Evvelki cece zabıta memurları 
bu odada arqtınna yapmrılar· 
dır. Odaya ıririldiii zaman buNl· 
aınm bir depo haline cetirilmiş ol 
duğu ırörülmüıtür . 

Odada birçok eua bulunmu1· 
tur. Bunların öteden beriden c;a· 
lınınq olduklan teıbit edi!ınif· 
tir. Eıyalar müHdere edilıniı, 
maznun Abdurrahman ve Etem 
yakalanmı9lardır. Pollı 2 
be müdiri eti tahkikata 

iş saatinin sekizden Bayram bugün tes'it 
dokuza ediliyor gazeteler .. ve 

çıkarılmaıın1 istiyor 

3 
••••••• 1 

- hk • d •• b 1 Ticaret odaaında İş kınunu uncu ceza ma emesı un U projeai Üzeri~de tetkika.t .Y~P~~k 
ta olan koınıayon meaaııını bıtır-

. Bugün tıp fakülteıinde '"T •bbiye. 
liJer bayramı" nı tes'it için büyülı 
bir ihtifal yapılacaktır, Bu ihtifalda 
532 senelik Türk tababeti yadedile. 
celı:tir. Türk tababeti tarihi hakkın
da iki kitap yazınış olan Dr. Osma< 
Şevki B. bu ilim baynmının mahi. 
yetine dair sorulan suallere cevaben 
ıunları ıaöylemi,tir : 

d •• t"le meşgul oldu mit ve raporunu Hüküınete tak-avanın ruye ı tim edilmek Üzere lıazırlamı,ıır. 

Kibrit kıralı Kreugerin intiha
rına dair tafaili.t vennek ve TC8-

mini nefretıiğinden dolayı Vakit, 
Yenigün, Aktam, Milliyet aleyhin 
de olduğu gibi Cumhuriyet ıraze
tesi aleyhine de dava açılmı§tı. 
Bu da vaya dün 3 üncü cezada 
ba~landı. Mahkeme heyeti, meb' -
u• bulunan gazete ıahibi Yunus 
Nadi Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldıı· ı l maıı için müracaat yapıl .. 
maaın a ve ne~riyat müdürü Abi .. 
din D :"J.ver Beyin muhakemesinin 
tefrikine karar verdi. 

Bundan sonra Abidin Oaver B. 
İ .;ticvap dildi. 

Daver Bey intihar haberinin 
a y n en Anadolu ajansından alındı
ğını söyledi. 

Mahke me, icabını düşünerek 
bu noktadan kendisinin beraeti .. 
ne karar verdi. 

Müntehirin reami dercedilme
ıi noktaaını avukat irfan Emin 
B. izah ederek vazn kanunun bu· 
nu koymakta ba,ka maksadı oldu 
ğunu izah ve reıim netrinin yazı 
neırinden bir farkı bulunmadığını 
aöyledi. Mahkeme maznunun bu . . 
na benzer diğer bir cürümle ikin· 
ci cezaya aevk edilmit olmaımı 
nazan dikkate alarak her iki da· 
vanın tevhidlle ikinci cezaya h•· 
valesine karar verdi. 

Polisi darp 
Polis memurunu dönnek ve İt· 

!ettikleri kahvehane dahilinde 
mütterilerine earar içirtmekle 
maznun Abl>aıla Bili! isminde iki 
tahaın dünAiırea:aada muhakeme 

Spor 

!erine başlanmıt ve Müddeiumu• 
mi Cemil B. maznunların muhake 
melerine mevkufen devam edilme 
aini İ8temi:ttir .. 

Mahkeme, maznunların evve .. 
li. istintak daireıine tevdiine ve 
dun.ı4manın bunda n aonra deva
mına karar vererek muhakemeyi 
batka güne bırakmıştır. 

Çocuğun ölüsü köpe
ğin ağzında 

Firuzağada yangın yerlerinde 
dola~an bir köpeğin ağzında yedi 
aylık bir çocuk cesedi görülerek 
ceset köpeğin ağzından ahnm.ış · 
trr. Cesedin bA -? I kopmuştur. e,. 
çocuk ölüsünü ıokağa bırakana 
lar hakkında tahkikata devam e
dilmektediı·. 

Dayakla ölüm 
Cema 1 Ef. iaminde bir tahsı 

döğerek ölümüne sebebiyet ver
mekle maznun Doktor Fuat Be· 
yin Aiırcezada muhakemeaine 
baılandı ve evveli jıtintak daire 
oince ilk tahkikatın J'&pılma
lüzum görülerek evrakın Müddei 
umu.miliie tevdiine karar verildi. 

Belediye cezaları 
Belediye cezalanna vaki olan 

itiraalan tetkik etmek Üzre Gala 
tada bir ıulh cHa mahkerneai te 
aiı edilmit ve hakimliiine Betik· 
tat hukuk hakimi Münir Bey ta
yin olunmu,tur. 

Galatasaray - Fener 
takımları tekarrür etti 

•••••••• 
Atletizm 

• 
zengın 

programı oldukça 
ve mütenevvidir 

Bu cuma ,.W.ü Galataaaray. Fe 
nerbahçe takımları 14 aydan aon 
ra tekrar karııla,ıyorlar. Arada 
bu uzun tevakkuf devreainin bu· 
lunması bu maça her iki takımın 
da azami kudrelle <;ılunalanıu 
icap ettirecektir· Afaiı yukarı F e 
nerin kuvveti biliniyor. Ancak Ga 
lataıaray için böyle bir iddiada 
bulunmak için inaanrn elinde mü 
eyyide yok, çünkü bu ınüddet zar 
fında ~rı kınnızılıların a ecnebi 
maçları hariç · ciddı hemen he 
men hiç bir oyununu görmedik. 
itte bundan dolayıdrr ki insan Ga 
Iatasaray lehine ümitva.r ola1nı
yor. Ancak dün de söylediğimiz 
gibi Galatauraj" • Fener maçları 
tahmine aı;ar şeyler değildir. 
Cok zamanlar şu ta»afın g> lip gel 
~esi lizım ik,.n öte tarafın galip 
geldiği olmuştu;- Bundan dolay• 

1imdiden farazıyed~ bulunmak 
mi.nasız olur. Geletım takımların 
tarzı tetekkülüne: 

Fenerbahçe dün ya~dığımız şc 
kilde sahaya çıkacilllthr. Yani 
~öyle: 

Hüsameddin 
Hadi Ya,ar 

(Ziya)Re.-ı . Sadi Cevat 
N~azi Ali. Zekı Muzaffer Fikret 

Bu taknn halihazır F cnerin çı 
karabiloceği takımların en iyile
rindendir. Bir buçuk ıeneye ya
kın bir zam"ndan beri futbolden 
ekilmi• olan Ali tekrar fonnaaı 

ç . ı· k"b" k nı ıiyerek r.ze ı ra ı ıne a.rtı çı 

k Caktır. Bu suretle Fenerin hü-
a k" . cum hattJ Tür ıyentn en ıyı ve 

seri hücum hattı oluyor. Haf. 
~:ra gelince (Ziya) R~~at: Sad_i, 1 
Cevat aşağı yukarı mueasır bır 
muavin hattı oluyor. Bekler Ya· 
sarla Hadi. Ya,aı: ~aha. çok genç 
~luıakla berab~.r ıy~ oyn~yor, a~
cak biraz tecruboıız; boy1e mu
hiın bir maçta ~e d~receye k~~ar 

üfit olacağı şımdıden keıtınlc
:ez. Kaleci Hüıameddin bucün 
kalecilerin içinde en iyi vaziyette 
olanıdır denebilir. 

Galataıaray takımına celince; 
onlar da şu kadro ile çıkacaklar
dır: 

Avni 
Bürhan Vahi 

Suphi Nihat Mithat 
Celil Ş. Faruki Mehmet Keınal Ş. 

Rabii 

Bu takım da Ga1ataaarayın çr 
karabileceği en kuvvetli şekildir. 
Hücum Sarı kıımızıhların mevcut 

vaziyettedir. Leblebi Mehmedin 
santrfor oynaması çok isabetli 
dütünülerek yapılmıı bir hareket 
tir. Yanında oynayacak oyuncu .. 
)aT da genç ve atılgandır, bundan 
dolayı müeısir olabilirler. 

Müdafaa iyidir. Kaleci de mev 
cutların içinde iyicedir. 

Bu maçtan evvel de çok zen .. 
&"İn ve mütenevvi bir atletizm 
programı yapılacaktır. Hakemle
ri ve proır~ı aşağıya aynen ya· 
21yonız: 

ATLETİZM MÜSABAKA 
HAKEMLER/ 
Baı hakem 

Bürhanettin Bey 
Ht11relcet cimiri 
Mııtır Getiı 
Kornometro 

Muvaffak B. (Fenerbahçe), M. 
Marko (Pera) , Şekip B. (Galata 
saray), Davit Bey (Poera), Adil 

Giray Bey (Galatasaray). 
Muvasalet hakemleri 

Ünvan B. (Galatasaray), Mıatır 
Sitivens (Y.M.C.A.) , Mösyö Hal

kusi ( Pera ) 
Atma hakemleri 

Hayati B. (Galatasaray, Mösyö 
Aropyan (Galatasaray) 

Atlama hakemleri 
Ali Riza B. (Betiktat), İlhami B. 
(Y.M.C.A.), Cemil B. (Be,iktat) . 

Köıe hakemleri 
Şinaai Reıit B. (Galataaaray), ti. 
han Bey ( lıtanbul Spor), M. Ka. 
rakat (Pera), M. Peridiı (Pera) . 

Müaobaka katibi 
Rebii Bey ( Galataıaray) 

lı·tibat komiaeri 
Kemal Bey Fenerbahçe) 

Saha komiaerleri 
Hüanü B. (Fcnerbahçe), Galip 

Bey (fenerbahçe) 

PROGRAM 
1 - Merasime tam saat ikide 

latiklal t11ar,ile batlanacaktır. 
2 - Bu merasim kapalı tribü

nün karııaında ve atlama havu:ıu· 
nun yanında yapılacaktır. 

3 - Bu meraaimi Vali Beyfen 
di yapacaklar ve bir nutuk irat 
edeceklerdir. 

4 - Kulüp namına katibi umu 
mi Hayri Celi.1, en kıdemli spor
cu olarak Fuat Hüanij ve en ııenç 
sporcu olarak ta 4 Üncü futbol ta 
kımı kaptanı Ali.eddin Beyler ta 
rafından nutuk İrat edilecek.tir. 

5 - Tribünle atlama havuzu a 
raaında Rerilecek olan kordelays 

Komiayon, bilhaaaa saati mesai 
meselesi üzerinde meııgul olmuş
tur. 

Aldığıınız malümata nazaran, 
komiıyon lş kanunu li.yihasrnda 
azami mesai aaati olarak gösteri 
len sekiz saate itiraz etmemekle 
beraber, memleketimizdeki a.na· 
yiin bazı husussiyetlerinden dola 
yı dokuz aaat meoaiyi daha mu
vafık görmektedir. Komisyon e• · 
bab• mucibe olarak bizde patro
nun i, takaiminde henüz layikile 
ihtisas keıbetmediğini, amelenin 
çok a cemi olduğunıı, teknik nok
sanlarımızı ve çok çalışmak mec 
buriyetinde bulunuşumuzu göster 
mekted ir . 

---·----

- Genç Tıbbiyeliler 12 Mayra 
1400 tarihinde Buraa"da acılan Oa
rütbbbın küııadını tes'it .;diyorlar. 
Türkiyede Türk dili ile T•p tedrisi · 
ne batlandığı tarih, yani müstakil 
Türle tabahıetinin mebdei namrna ih
tifal yapıyorlar. 

Evvelce, Hekimba'ı Mu tafa Beh
çet B, tarafından açılan "' Tıphane" 
namrna yapılan ihtifalden vazgeçil 
mesi doğrudur. Çünkü Tıpbaneyi tJı 
rih başlanğıcı olank kabul etmek 
Türkiyenİn . Romanya gİbj siyasi 
mevcudiyetleri bir asırl,k olahilea 
milletlerle muvazi olduğunu kabul 
etmek demekti.Bir çok aaırlardan b.. 
ri mevcut olan Türkiye için .bu mü~ 

Ç kk l l 
zir b'r id~ia idi. Sorbon Darülfü

ana a enin şikayeti nunundr müderris Nureddin Ali Tıp 
Ç kk 1 V·ı· . • d d" , fakülteıinde müderris Nc,et Om ... 

ana a e ı ayetı gon er ı· B 1 d T h · f kü"lt · --L • · b" h · t b I b . er e ıp aneyı " enın .,..,.. 
aı ır la rıratta atan u mez a- d · 1 k · ı · tt"l B" b d 
h . _ eı o ara lan e ı er. ız u ava~ 
aıına aıt aoguk hav& depolann- · •ı t d · t d k"d 

d · · d 1 Y1 ıp e ı·ısa ımız a ı em rnese 
a peynır ve saıre en a ınan pa- ı ·•~ · · ı tt · .. · · · al d • 

ranın fazlahğından ~ikiyet etmis taealr ısttm_ı e nve'rek ıgBuruz rdaıs e e ıp 
• · e ı . a ut uraa 

tır. Darüttıp t• en e•ki Türk müeuetai 

Motörsüz tayyareler 
hakkında konferans 

değı1dir Fakat Türk yurduııda iti. 
tapları ve liaanı Türkçe olan bit 
müe.ıeae olmaAı itibarile tes'it edi. 
liyor. 

Yoksa Türkler dünya kadar, tıp 
Tayyareci M. Willi tarafnıdan ta Türkler kad r eakidir. Türlderia 

dün Töton,,a'da motörıüz tayya· tababete intisaplarını Selçuklara ka· 
reler hakkında bir konferanı ve- dar gec;İkmif olarak kabul ~ 
rilmittir. doğru deiildir .Bizim davamız miie 

.. _.·-··-··-·••••••••••·---·---·--· takil Türk tahftbetidir. Bu itibarle 
ıporcularm geçit resmi takip ede 
e.ktir, 

GEÇiT RESMi ŞU SIRAYI 
TAKIP EDECEKTiR 

A - Hanım sporcular. 
B - Kürekçiler, yarrş kıyafet

lerile ellerinde kürek ve kazan
dıkları bayraklar. 

C - Teniaçiler. Malüm kıyafet 
leri ve rake tlerile. 

O - Atletler. Malüm kıyafet
lerile. 

F - Futbolcular. 2, 3, 4 Üncü 
talumlarile A. ve B. takımları. 
Malum kıy•fetlerile. 

6 - Bu aJay kurdeli.nın keail
diği yerden hareket edecek ve 
400 metrelik piati devrederek çe 
kilecektir. 

7 - Geçit resminden sonra 
tam saat 2,30 da atletik müıaba
kalara ba,lanacaktır. 

12 mayıa 1400 tarihini tebcil etmek 
iatiklil namına en büyük bir hare· 
kettir. Biz yalnız bu tarih ile bir çok 
medeni milletlerden daha ,erefli bir 
maziye sahip olduğumuzu cı'"ban• 
gösterebiliriz." --------
Ankara 
Ser2isinde 

lpekit; hanımlar arasın
da bir müsabaka açh 

ANKARA, 9. (Telefonla).- An· 
kara üçüncü milh sanayi se.-!rİ•İ mu. 
vaffakiyetle devam ediyor. Serıri bu 
sene diğer senelerden daha fazla mu 
vaffakıyet kazanmı~ addolunabilir. 
Bunun bir çok sebepleri vardır. 

Sergiye ilk defa i,tirak eden "(. 
ATLETiZM PROGRAM/ peki," in açtığı cazip bir muaabaka 

100 Metre 
400 " 
800 ,, 
200 " 

1500 " 
Yükaek atlama Güllı 
Uzun atlama Disk 
Cirit 
Üç adım 
Bayrak yarı§l 

Resmi tebliğ 

da bu meyanda sayılabilir. Bu mü-
2,30 sabakaya ,imdiye kadar 3000 kip 
2,45 ! ittirak etmi1tir. Bu miktarın verilen 
2,55 mühlet bitinciye k•dar 5000 k.i,iye 
3,10 baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 
4,00 Müsabakanın e1a11 tudur: 
i·3~ i Müaabakaya giren hanımlar miieıı 
3

• !s sesenin ıerıride lethir edilen kumaı 
4

• 
10 

larından 3 tanesini s~ecekler, bun .. 

1 OOX'4 lar en fazla rey alan kum.,.lar olur
sa müaabakada kazanacaklardır.Ka· 
zananlara muhtelif hediyeler verile~ 
cektir. 

ISTANBUL 11 ( A.A.) - Fe- '' lpekiı •· bu aene aerııide mamu 
nerbahçe ve Galataaaray kulüple liitı en fazla beğenilen müeHeae ol 
rinden tebliğ olunmu,tur : mutlur. 

1 E · k ı - b- .. 1 İktiaat Vekili Mustafa Şeref Bey 
. -::- ~oaııF u ubunhun ıre mGe- ve V elı:i.let Müıteıan ll!rgiyi gezer 

meaı uzerıne ener a çe ve a- , k bilha 1 k" k d 1 .L 

1 k 1- 1 · · · ·· en ısa pe •t ıımın a eva& .. 
ataaaray u up en ıkı muaabaka lruf 1 · l ·•t elı:i " • b" k • k ı 1 e m11 er, p ' ln ır ço ae~ 
yapmagı arar astırmıt ardır. ı ·· ı kk f b" tek" ·· 1 d 

2 B l d b
. . . . F ne ere mu eva ı ır amu ere~ 

- un ar an ırınc111 e · · k d td t k 
nerbahçe stadının k " t . ceaını pe az zaman a e e em 

13Uf~ r.eımıne ıuretile memleket iktisadiyatına J'llP 
müsadif May111n uncu cuma t ğ b"" ··k hi 11 k ·· ·· F b h . ı ı uyu zıne en ço memnun 
gunu ener a çe •tadında ıcra ld ki ·· l · ı d" d ' l · F b o u arını soy enuş er ır. 

b
e ı ecektır. l"b~t ol ı::e1 derka~!onu lktiaat Vekili Muatafa Şeref B.: 

u maçın ga ı tnc ven me uzere ., C k k ,tarın evsafı ge. b" k k k k . . .. - ere uma • 
ır .u~a Moyma neza letınlt ~oa- rekse teşhir tam Avrupakitt-it'• de. 

lermıttır. açtan evve at etı.zm . ti" 
.. b k 1 • d· ı k . mıt r. 

m;sa a 1~· ar~ ıc~a eb ıkaece t~hr.. !pt'ki~ müdürünün izahatı 
- ın~ı muıa a tarı ı ge Ankara aergiıindeki •'fpekit" kı6-

lecek. ecn~bı takımJanna nazaran · · Ankaraya giden müessese 
27 Mayıa ile 17 Haziran ara11n- mı ~ müdürü Reşat Bey "lpekit" 
da olanak ~~re teabit e_d~mit _ir. ;:n;l :..ayııta lıtanbuldft açılacak 

. 4 - Bu ıkı m~~ta en ıyı ne~ı~e muvakkat sah, mağazasının hazır. 
yı elde eden kulube evvelce ilan lddarına nezaret etmek Üzere şeh · -
edildiği üzere Olimpiyat liki ku· miza ırelıniıtir n 
paaı verilecektir. R t B k d" • ·ı ·· ·· 

5 - Her iki maçrn da hakemi t e~la dey _ent. 11ki1• 1 e goruşcn I•· 
, . ze ecı tte emıt ır : 

Mıater Allendır. ·• y r b" b- - alk 
6 - Stadın kiiJat merasimi tam ., -. ,~r 1 ve ec~e 1 utun h 

aaat 14 te ve Atletizm müaabaka l~kit mamulatını hayret ve 
ı 14 30 da b&flayacaktır. takdırle kar,ılamıştır. Ankara soayı 
ar; _' F enerbahçe • Galataıaray !e~İn~. mensup hanımefendiler .il~ 

takrmlan futbol müsabakaaı iae ıki gunde kuma~larımızı almak ıçın 
.. aı J 7 de icra edilecektir. adeta nöbet beklediler. Servİ•_te 

8 - Meraaim ve müaabakalara sür'ati temin edebilmelı: _iç~n aer_gı~e
&"idecek. zevata Seyriaefain idare ki memurlanmı.zın adetını 2 mıshne 
since .. at 13 ve 13,30 da hareket çıkarmak sa~eaınde tal:ı>lere. muka· 
etmek Üzere iki huauıt vapur tah ~': edebildık. Bu vazıyet bıze ae_r· 
ıiı edildiii gibi dönüt aeferleri ;. gmın 1:" ""?~ . ~azandı~ _muv~8;kİ
c;in de Kadıköyündan 19,... 19 30 ,,ette 'lpekit ın de buyuk bir hı ... 
da kalkmak üzere iki huıuai ~a- ıi bulunduğunu anlattı ." 
pur da ilave olunmu,tur. 

9 - Bilet fiyatları ,unlardır: 
Tribün, ıiviller için 150 kuru,, ku 
lüp müdavimleri ve talebeler için 
100 kuru,, duhuliye ıiviller için 
100 kuruı, kulüp müdavimleri za 
bitan ve talebe için 50 kuruştur. 
Huıuai mevki 200 kuru9tur. Bilet 1 
ler pertembe aabahından itibaren ı 
Milli spor mağazaaında ve cuma 
günü .. saat t t den itibaren atad gi 

irtihal 
Su Nazın Ömer Pata merhu

mun mo.hdumu eabak Mekatibi 
Askeriye nazırı aani.ai Riza Pat•: 
nın biraderi eıbak Rusya ata.tcm! 
li.teri Enver Bey Bakırköyündekı 
hane&inde vefat ed~rek orada bu 
Junan aile kabristanına defnedil
miştir. Ailei kederdidesine . aa~rı 
.,..,...jl , . ., ınrrhum1' r•hmct dılerız. 
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;llilliy~ 
.ı\~nıı wııdeei "JllLLIYl!!T" tir 

le ~ herk• için bir bavaJlCl 
zaruriy• liatesi yapmak lbım
dr. laaan vardır ki, ai:ııraa ııık
mek koyamaz. Havyarla Jatar •• 
insan vardır ki, haftada iki de
fa dayak ymıe:ııM aıhhati bozu 

En koyu 
Bolşevik 
Merkezi .. 

Başvekille Hariciye vekili dün ak
şamki trenle Ankaraya gittiler 

f RADYO f J .. R .. 1~ıi'AR1D1T~Ü~ER 
'"----------- Rugün ·2 1/2 den itibaren 

Bugünkü program llAJİK sinemasında 
12 MA YJS 1932 

ldu'ehane : Anlıua ...,...,, 
100 No. 

Telcraf adrcıel: let. 'Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba,.,.W..rrlr ft MlidOr 24311 
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1 lur. Demek ki, bir taraftan da- [Başı birinci SllbiftdtJ 
1 yak, bir taraftan havyar bile ia 

1

' tenirae havayici zaruriye içine Yet •• ihtiıam ile dolu bir sa
ıiriyor. latenmez ekmek bile ray. lbtililcilerı bir çok fey· 

I kadro harici kalıyor... leri yıkmıtlar, bilhaHa iıtib
i Lı·mon kralının beraeti dadın bütün sembollerini - kıy 

metleri ne oluraa olıun - de-! Limon kralı diye birisi var- virmitler ve yakm19lar.. Fakat 
1 mıt ta bibniyoruz. Bu kralı bi. müzalere, nefis eserlere dokıın
zim gazeteler meydana çıkardı mamı§lar .. Bu, onların lehine 
lar •• Kralın payitahtı nerede- kaydedilecek bir fazilettir. 
dir? Bilmiyorum amma hüküm Buıün (Academıie dea sci. 
ran olduğu memleket limon 1an ence•) de bir reami bbul yapıl 
dıklandır •.• Bu kral son günler- dı. Profeıörler arasında, bütün 
de beraet etmit. dünyada tanınmıt birçok sima. 

Kral efendi, dua etsin ki, li. lar var. Akademmin muhtelif 
Gelen .......ıı p ftriJmu -· mon kralıdır... Eğer fU yuvar. daireleri, müzeleri , kütüphane. 

Müddeti ~ allıahülr 10 kıı· lak dünya üzerinde bir kanı ye leri ve her ıeyi mevcut. Sovyet 
nlftW. Qune .,. -ttıup ait ! re hükmeden bir kral olsaydı, Ruıya; kültüre, ilme çok ehem 
ııı.r ilia miWJri,.te mUracaat / zor beraet ederdi .•. hpanya kra miyet veriyor. Alimlere, ilim 
tdilU. Gue-.is UAnlant -•·u. 1 lı meydanda... müeueselerine mesele halletti-
'iyetmi lrabııl dmeL j Hani takvimlerde bucuk kı- riyor, neticelerini istiyor, 

.. ___________ .... nmı filin ıibi mevsimler var-
ı ı11 dır. Dünyanın ıeçirdiği bu dev Leningratta muazzam bir 

BUGONK Ü HA VA re de kral kınmı deaeler fena ol Avrupa tehri hali var. Halkın 
Y.,.aırı;, uı..f rMat -'re- ı kıyafetinde, durutunda, konu. 

zUuıe. nril• _,. ta sön maz... ıutunda hususi bir kibarlık var. 
lıqia Mmı lııoıhrtlu ve lounen W aİatemİ ulemaaı Bize fd>ri gezdirdiler. 
,... ı ... ~ riizsir timal· F bol fed ut erasyonunun an. Leningrad o.urası reıa mua. 
den eızrtktir. b" · " 

ll-5-32 tııriJainde bava ... ~ki trenörü Miıter Peğnam ızım vini Madam Buğdanof ile bir 
_,. Milli takıma W aistemi iımin-

.,,.~ _,:.....~ "--'- -'-'-'- arabada ı"dı"m. nu t-adu··ften 
'"" .....,... • nma .. ...,..... de b\r futbol tabiyesi öğretmit, 0 

-

16 • u 8 ...eicrat lıaydedilmit- yahut öğretmek istemit·· iatifade ederek hayatı hakkında 

l•tir•.f!'!!!!~~~~!"~I!~~ ; Aktam gazetesi (Milli tu .. ım kendisinden malumat aldım: 

Havayici zaruriye 
Nelerdir? 

1 neden yeniliyor) diye bir anket Dört aeneden beri Soçyet Şu-
açmıttı... Bu ankete cevap ve- rasmda reia muavini imi, .• Jh. 
renlerin hemen hemen yüzde tililden evvel fakir bir aileye 
doksanı hep bu W sisteminden mensup İmİf .. Bu h•rekete ka. 
bahsediyor... rıımıı, liyakat eöstermi, ... 0-

- Bunu ancak iki aeoe ıon nu muhtelif müeueselerin batı 
ra tatbik ederiz .• Yahut: na koymuılar •• Erkeklerden iyi 

- Biz W ıiıtemini tatbik e- idare etmiı .• "Neva,. nehrinin 
Belediye mediainde geçen demeyiz... Gibi mütalealar he- bir köprüsünü rtet;.i oruz. Ma

gÜD mutat hilih uzun uzadıya yan ederek W sistemini bilir dam Buğdanof sol tuafta muaz 
münakatalar oldu. Havayici za. 1 gibi görünüyorlar ... Bunları 0 - zam bir fabrikayı göıterdi:"Bu 
ruriye fiyatlarımn yüksekliğin- kudukça iftihare diyorum. bir mensucat fabrikasıdır. 1ıte 
den tikiyet edildi. İddia edili- Bizde ne çok W sistemi üle ben bu fabrikanın müdürü i. 
yor ki, belediye reiıi bey teker maıı varmış •• Mıt ta haberimiz dim !,. dedi. Bu kadın hayata 
hakkında: yokmuf... atıldıktan sonra bot durmaır..ış, 
-Havayici zanıriyden değil. FELEK mütema iy- çalıımıt, yatına 

dir •• demit·· Kendisi bunu tek-1-------------- bakmamı§, hayat ve mealeği i-
zip ettiği. için bizim bunun hak MEVLİT çin muhtaç olduğu bilgiyi al-
kmda ıarar etmemizin sebebi mak için birkaç mektepte bile 

Merhum Seraaker e&bak Rıza k 
1ok!.. h ş··krü· o umut··· Pa,a mahlumu mer um u 

Ben bu münaaebetle dütün. Pata ruhuna ithaf edilmek üzere Bu aktam Büyük tiyatroya 
clüm ••• Havayici zaruriye neler- 13 Ma)'l• 932 cuma ırünü Betik- davetliyiz: Utellodan bir par
dir ? •• !itte bir sual ki, içinden ta1'ta Sinan Pata camimde öğle ça, bir balet ve galiba ihtilale 

k b·1· · k Is namazını müteakip mevlidi nebe-
çı a ı ırsenız at o un.. ait birer perdelik u·· ç •ey ıo·· a-

l vi kırAat edilecektir. T 

Ele ekmeği ala ım ... Ekmek ~·---~- -- terec ·klel'. Madam Buğdanofa 
bavayici :ıaruriyeden midir?. - 5-.. ~,t-an~A-hm:; ikinci Sulh Hu- dedim ki: " Mo•kovalılar, Ope
ŞüphMiz deiil mi yal •• Likin lra/r Hokimliiimlen: Makbule ralarının Leningrad tiyatrosun 
biri ıelse dese ki: Haııımın Konya vilayetinden Ye- dan iyi olduğunu eöylıyorlar. 

- İyi amma efend'ım! Berliıı nifehir kazaamda inkişaf ~~lazi Leningrad'lılar ise bunun akai
de biç ekmek yemezler.. Olaa mi tirketl aabık muhaaebecm Ha ni iddia ediyorlar. Hakikat han 
d 1 bn d aan Tahıin B. aleyhine ikame ey· 

a o ur o asa a... · · gı· tarafta?.,, Lenın· grad'ın Sov. !ediği davanın muhakeme•• neti· 
Şu halde ekmek havayici za ceainde müddeabih 250 liranın yet reis muavini hanım cevap 

ruriye rütbe.ini kaybeder... maa faiz ve meearifi muhakeme verdi: 
Sağyağı ele alalım.. Elbette ve ücreti vekalet tahıiline dair "- Bunu benden bekleme-

havayici zaruriyedendir... iyi 24-3-932 tarihinde verilen kara· 
amma ortodokslar perhiz esna- rm bir hafta zarfında temyiz edi- yiııiz. Ne olsa ben bitaraf ola-

[B""t"r J inci sahifede] ı ııevkadilen ve bükWnetimiz erkiı 
. nına veda eylemek üzere bulu-

doatlulund~n bahoadllmlttir. Sa- nan AYUsturya aefiri M. Ausu•te 
a~ 15 ~uçuıra kadar devam eden Kral Cenapları da Perapalasta 
ıayafetin aonl~a dofru fırka Batvekiliınlııi ziyaret eylemiıtir. 
kumandanı R~tü 1:~ t!"rafm· M. Alll'tlste Kral, ayrıca Hariciye 
dan f';'; nutuk ırat edılmiftir: _ vekilimizi de Tokatliyan'da ziya 

- . M.u~terem Kızılordu mu- rette bulunm tur. 
messıllerını bu aofrada, aramızda °' 
ırörmekle büyiik bir aürur duyu- Franaız sefiri Conte de Cham· 
yoruz. Sizi, Türk ord11au namına brun Cenaplan da dün Tokatli
selamlar, ho9ıreldiniz, derim. Pa· yanda Tevfik Ril§tü Beyi ziyaret 
ta Hu:retleri, Kızılordunun &a• etmi,tir. 
mimi aelamlarım bize getirmek 
lutfunda bulundular. Biz de çok 
haklı olarak zaten bunu bekliyor 
duk. Çünkü, aatrlardan beri biri· 
birine yakın olan iki milletin do
ğurduğu ordular da biribirini ta• 
rurlar. Harbi umumiden aonra, 
naaıl ki, biz, Türk orduau memle 
kete müstevli olan emperyaliat or 
dularla, diier taraftan muhale 
fet ve irtica unaurlarile mücadele 
ye mecbur kaldıyıek, Kızılordu 
da kendi cephelerinde ayni tekil 
de boiuıtu. Bu iki eıbap iki ordu 
nun biribirlerini aevmesine iımil 
olmuıtur. f:ok yazık ki, vaktimi:ı: 
dardır, ıize iıtediğimiz ıribi ik· 
ram edemedik. Bu ııözlerim ~ekil 
ve etiket icabı defildir. inanınız 
ki, ruhtan ~elen aamimi ifadeler 
dir. Sözlerime nihayet verirken, 
muhterem miaafirlerimizden rica 
ediyorum ki, ordumuzdan da Kı
zılorduya selim götürünüz; sev
giJi Başvekilimize oraya yapbğı
nız yükaek tezahür~ ttan dolayı 
m emnuniyet ve tahn.s~ü11lerimiz i 
berab er götürürıi" z ." 

Rüttü Patanın bu nutku, So • 
yet kon.&0losbane"' i tercüm tarın 
dan biri tarafından Rusçaya ter
cÜJne edilerek alkı,lanmıt ve mü 
teakıben muzikanın caldıi ı enler 
na.yona! ve iıtikli. I mar4ları a· 
yakta dinlenmiıtir. 

Ferik Fokin Yoldaşın nutku 

Rü~tü Paşanın nutkuna mioa· 
fir Kızılordu mÜJneHillerinden 
Ferik fokin Yoldat cevap vere
rek ezcümle tunlan aöylenıittir: 

- u Türk orduıunun bize göa 
terdiği yükıek mihmannüvaalıiı 
hiç bir zaman unutaınıyacaiız. 
Ben de ıizin gibi memnunum ve 
Kıxılordu namma fUnu diyorum: 
Türk ordusunun ııerefli ve gayet 
yiiksek tarihi ve bilhaaaa latiklal 
harbinde ıöoterdiği ifade edile
miyecek kadar büyiik kahraman 
lığı şerefine ve Türk ve Kıııılordu 
larınrn ,erefJi ve kahraman ku .. 
mandanlan şeref"me içiyorum.'' 

Fokin Ypldat'm nutku da 
Türkçeye ter - e edilerek alkıt 
lanmı,, ziyafet pek samimi ve ne 
teli bir hava. içinde nihayet bul
muıhır. 

Ziyafeti mü-kıp laırıet P&J& 
Hazretleri Tevfik Rüetü ve Mu· 
hidditı Beyler Ru• miııafirl .. rile 
birlikte halkın alkııları arasında 
otomobille Tokatliyan'dan ayrıla 
ralc Perapalae'a avdet etmiştir. 

Ziyaretler 

Perapalas'ta ltalya aefiri Ba
ron Aloizi Cenaplan lanet Pt
Hz. ni ziyaret ederek Roma'ya 
vaki olacak aeyahate dair görüt
müttür. Kendi arzusile tekaüde 

Ankaraya harek et 

lamet Pata Hz. ve refakallerin 
deki zevat saat 17 de Perapalas 
tan otomobillerle ayTılaralr. Dol
mababç'ye ııitmiıler, oradan Sa
karya motörü ile Haydarpatııya 
ıreı.:ınifler ve halkın alkı9lan ara· 
11nda Ankaraya hareket eylemit 
!erdir. Haydarpa9ada asker ve 
Polia müfrezeleri reuni aelamı 
ifa etmitlerdir. Tetyide vali Mu· 
hiddin, muavini Fazh, Polia mü
dürü Ali Rıza, tehrimizde bulu
nan meb'uılar, erkanı mülk.iye -
aakeriye hazır bulunmutlardır. 

Roma ~eyahati 

Batvekilimiz, Tevfik R~tü, 
Rec<:p ve Ali Beyler ve ıra:ı:etecİ· 
lerle birlikte ayın 22 ıinde ıehri 
mize avdet edecek ve buradan 
Loid Triyeatino'nun huıuıi bir va 
puru ile Brendizi tarikile Roma
ya gideceklerdir. 

Gruzia dönüyor 

ismet Pata Hz. ni şehrimize 

getiren Gruzia vapuru bugün aa
nt 11 de, Odesa'ya harekel ede
cektir. Misafir Sovyet heyeti aa
keriyeıi, dünkü ziyafetten sonra 
mihmandarlarile birlikte otomo
billerle lıtanbul ve Beyoğlu tara 
fırıda bir cezinti yapmıtlar, sece 
yi Perapalaıta geçirmitlerdir. 
Kendilerine Türkiye Türinı klü
bü tarafından latanbul reaimleri
ni havi zarif albümler hediye edil 
miştir. Heyet te buırün G-uzia va 
punı il .. Rusyaya dönecektir. 

M. Suriç 

ismet Pt. Hz. ile birlikte Moa
kova'ya ııitmit olan Ruı sefiri M. 
Suriç bu ay nihayetinde şehrimi
ze avdet edecektir. 

Rusların hedi_veleri 

Kızıl ordunun ordumuza hedi
ye ettiği kamyon ve saire de kıs
men Cruzia vapuriJe e-elmit ve 
dün karaya çıkanlmıttrı. 

Jıtonbul 5 inci lem Memurlu
ğundan: Bir deynin temini istifa 
aı zımnında hapsedilen ve para
ya çevrilme.si mukarrer bulunan 
hane eşyaaı 19 Mayı• 932 tarihi
ne müaadif pertembe günü saat 
13 den itibnren Beyoflu Tarlaba
şı Altm Bakkal sokak 27 No. lu 
hane önünde birinci arttrrmaıı 
yapılac:akbr. 

Talip olanlann yevmi mahalli 
mezkür mahallinde hazır bulu
nan memuruna müracaatları ilin 
olunur. 

lnda .ag• yag· yemezler... Ed- lebileceği batkatip ihbarnamesi mam. Moskova tiyatrolarını 
makamına kaim olmak üzere i. ·· d"" ·· B ı.. T h J b J b d l • d remit, Ayvalık gibi zeytinyağı lan olunur. operasını gor unuz. u a"'Tam UZ in isarı stan U aşmü Ür üğun en: 

da bizimkini göreceksiniz. Mu-
menbalannda aağ yağ hemen kayese etmek ve hüküm ver. 44)(26 5 eb'adında 2 ı 5 İngiliz libresi ağırlığında (8) Ar. 
bemen yok gibidir ..• Şu halde lnanb11l Aali,,e Mahkemeli 6 k · d H k"k g" aç ve (8) eri~li birinci nevi Jütdan mamul iki parmak genişliğin 

ğ da h . . . ed ıncı Hulruk Dairesinden: Necibe me sıze üıer. a ı atin ne T 1 k 1 ıağ ya avay1C1zaruny en tarafta oldug"unu bu g~e ben de mavi çizgili ve kenar arı ıvrı mış, çifte dikişli katranlı veya 
d 'l B bö 1 k Hanımın koca11 Kartal Maltepe- ~~ K lk eğı .. unu - y ce yürütürse sinde Menfizadelerin Akaretinde sizden ıoracağım!., katransız (25000) adet a üte çuvalı pazarlıkla satın almacak-
elde havayici zaruriyeden ola- aakin iken halen ikametgahı meç tır. Taliplerin 12-5-932 perşembe günii saat on betle htanbul 
rak su ile tuz blıyor. Bunların hul bulunan Kürt Şükrü ağanın Bu mevsimde Leningrad'ın Tuz inhisarında müteşekkil mübayaat komisyonuna miiracaat. 
fiatmda da tebeddül yok! Eh öy aleyhine ikame olunan boşanma •anki gecesi hiç yok .• Ak§ama lan ilin olunur. (1962) 
le iıe neden ıamata ediyoruz.. davaaırun ııyaben icra lnlman doğru ortalık kararıyor, bir ---------------------------

Hele tekerin havayİci zaruri muhakemeai neticeainde mumai- müddet öyle devam ediyor ve 
leyhiınanın bof&DJDalanna karar d .l-J b 1 

re olmadığı muhakkak.. Kaç ki verilmit ve bu baptaki hükmü ha- yeni en ayuuı ık aş ıyor. Ya. 
ti doğru dürüst teker yiyor... vi 18 haziran 929 tarihlr ili.mın nn da buradayız. Gece yarı
Halbuki hepimiz lehülhamt bir nüıhaoı mahkeme divanhane- aından SOllJ'a Moskovaya ve o. 
turp gibiyiz... aine talik edilmif olduııundan ta- radan Sivastopola hareket ede-

Diyorlar ki, havayici zaruri. rihi ilandan itibaren bir ay :ur. ceğiz. 
fmda ili.mı mezkilre itiraz edil-

ye ol ıeylerdir ki, inaan onu ye mediği taktirde muamelei kanu-
'Jlezae fevtolur. Yani ölür .. Öy. niye ifa edileceği ilan olunur. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUf 

Ifjtanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa komisyonu riyasetinden: 

Akliye ve asabiye hastaneleri için lüzumu olan -17. kalem i· 
laç 17-5.932 salı günü saat 14 te pazarlık suretile satm alınacak 
tır. Taliplerin ve evsafını anlamak istiyenlerin mezkür komisyo-
na müracaatları ilin olunur, (1964) 

- --- - ~- -
Milliyet'in Romanı: 8 

Eve Düşen Yıldırım! 
yordu. Hayatına hemen ilk gi- erkekle pek alakadar olmutlar, - Karı sana abayı yaktı! di
ren bdın bir bilr kadını olmu§ Saidin arkadatını hemen hepsi yordu. Sait saat bir buçukta: -
tu. tanıdığı için yanlarına gelerek Artık gitmiyelim mi? dedi. Fa. 

Bundan sekiz ay evveldi. Sı- ahbaplık etmişlerdi. Hele bir kat öteki razı olmadı: - Ace
ınfındaki zengin bir müteahhi- tanesi, kıaaca boylu ve eamer, len ne yahu? Mademki bencieı 
din daha mektep sıralarında belki biraz yatlı, lakin itveli kalacaksın. Babana yalan uy. 
böyle alemlerin kurdu geçinen ve güzel gözlü bir kadın, Saide durmak meselesi de yok! Nahit Sırn 

Çok boğuk bir aeale bu ıö- du. Çılgnıı bir atk ve ihtirasla oğlu, kendisini Zühal barı de- adeta musallat olmuş, kendisi- - Epey geç değil mi? 
:cü haykırdıktan aonra, Namık ıeviyor ve kıskanıyordu. nilen bir yere götürmüttü. Bu, ni zorla: " - Pek az biliyorum, - Dur bablım ne olacak? 
dıtarıya fırlamıftı. Güııetin zi. - 5 - memurin kooperatifinin bulun. utanırım,., Tarzındaki itizarla. Hayriye miikemmel surette tu-
yaaı ile bili ber taraf panltı· Sait ilk günden beri Muaz. duğu noktadan az ileride ve so rma ehemmiyet vermeden bir 1 tuldu bu i•te her halde sana ek 
lar içinde yanıyordu: Evde bel zezi sevmitti. Fakat onu bile- kak içerainde ufacık bir yerdi .• kaç darua kalkmağa mecbur et I mek var! 
ki on dakika bile kalmamıttı. rek ve iıtiyerek, mücadelesiz, Büyük memur ve müteahhidin. ! mitti. Bir müddet sonra da, 1 Ekmek.. bu ne tuhaf bir ta. 
Ve Namık öyle büyük bir deh ıztırapsız, sevdiği için meet ve den her türlü eanaf çıraklarına hemeıı hepsinin perdeleri inik birdi: ZatenSait te kalkıp gitme 
ıete gark olmuıtu ki, Onları, bahtiyar ola ola sevdi. ve inşaat ameleaine kadar sınıf ! localardan birine üç erkekle be ği pek kat'i bir tekilde, 11rarla 
çok tenha kırlarda uzarup guya Hayatında hiç bir macera sınıf ve çe§İt çeıit halkla hın- raber çekilip gittiği halde, ken- istemit değildi. Saat iki buçuk. 
kitap okumağa ıiden mücrim. geçirmemi§ deiildi. Hemen üç cahınç dolmuı bir yer. Ve yarı disile dans etmek üzere iki ke· ta bann ıtıkları birden kısılıp 
leri aramak artık hatınna gel- seneden beri uzwı boyu, genİf çıplak, çoğu sanki muke • tak- re daha aşağı indi. Ve her ini- herkes çıkmağa hazırlandığı za 
medi. lnce su taraflanna, ko- omuzlan ve güzd yüzü ile Taı- mıt gibi boyalı birçok kadın. tinde daha 1arhot, daha lauba. man, belki de biraz acınarak ye 
ıar gibi adımlarla gitti. Ora- han - Saman pazarı arasmda- Bunların arasında elektriğin ili J li ve daha çapkın, batını Sai. rinden kalktı. Arkad&Jı dedi ki: 
ya kadar, müthiş baberi vere- ki kalabalık yolda yüriidükçe, tufkar ziyasına ve türlü boya. din omuzuna, göğsüne daya- - Hayriye "- Dıtanda bek 
rek kalbinin zulmetlerine, bu başındaki mektepli kasketine nın hilesine rağmen yine kır- yıp onu temaslarile tamamen leyin!" diye işaret ediyor. 
müthiş pencereyi a<ran kadın- rağmen her yattaki kadınların kında görünecek kadar yatlıla- kazanmağa çalııarak türlü şey Sait o zaman locaya baktı. 
dan uzaklaşmak için gitmiş, iltifatlar ve vaitler gönderen ı n, vesveseli ev hanımlannın söyledi. Üç defa da şampanya Perde artık bpalı değildi. Şam 
koşmuştu. Macarların açtıkları nazarlarile karfılaşmıf, bu na. bile hizmetçi olarak tutmakta ve meyva yollamıştı. panya içen ikisi titman ve biri 
gazinomsu bir bahçeye girdi. , :ıarlann arkasından gitse uzun 1 mahzur görmiyecekleri derece- ! Garson arsız arsız gülerek: adeta ihtiyar 3 erkeğin biri, gar 
Kendisinden başka hiç bir ınüş zaman bilmediği sırrı öğrene- , de çirkinleri vardı. Fakat bi~- Hayriye Haf!ımdan! demiş, ~ sonun dayadığı hesap pusulası 
teri yoktu. lsrr.arladığı ve el ceğini anlamıştı. Fakat git. kaç tanesi de zararsız, hatta genii ve dolu kadehleri, yemiş 1 hakkında herifle münak,alara 
ı.iirmediğ i bir bi•a şişesinin ö. meğe cesaret edemiyor, genç bir tanesi oldukça güzeldi. tabaklarım önüne koymu~tu. giri~mişti, öteki ikisi de Hayri 
ıninde sa.ıtlcrce; düşündü . kız larla yapılan seyranlarsa ha Kadınla .. bu yere ilk defa o- • · · · i · · · · · · · 

~ · ı ..... .: •• J _........_ • • ~ •. ı ·• . • 

:«: ,. • .. t 

ISTANBUL, - (1200 m.) 18 B·· .. k v t 
gramofon, 19,5 latudya heyetile uyu arye e · 
birlikte Hayriye Hanım, 20,5 kon BU Uk "b r d 
feraııa, 21 iatudyo heyetile birlik l -i••y•mie•a•z•t•e•ı•o•p•e•r•e•t•in•e• • .; 
te Bellı:ia Hanım, 22 orkestra. l 1 

Bu akşam 
BOKREŞ - (394 m.) 20,40 .,,9 f 

gramofon, 21 orkeıtra, 21,45 •ar j ASıu S NEMADA 
in konaeri. Senenin büytik tra jediyeni 

MARY KARR tarafından 
BELGRAT - (429 m.) 20,5: BİR ANNENI"N konferans 2ı,30 konaer 

ROMA - (441 metre) 21 ırra· GÖZ YAŞLARI 
mofon, 21,45 nıuhtelif komer, 
22ı30 "'Çok yazık" iımiade bir Perde aralannda, zeııgin 
piyeı. varyete numaraları 

PRAQ - (488 m.) 20 Milli 
tiyatrodan naklen "Libuıe" ope
raıı. 

ViYANA, - (517 ın.) 10,10 
opera hakkında bir konferans, 
21 halk 4&1"kılan, 22,30 akf&Dl 
konseri. 

BUDAPEŞTE - (550 m. ) 
20,15 tarkı konaeri. 2ı,15 orkeı
tra. 

VARŞOVA - (1411 m.) 20, 
35 gramofon, 21, 15 hafif muaiki, 
22,35 komedi, 23,30 dans hava
ları. 

BERLIN - (1635 m.) 20 Bu
günkü Ruaya nedir mevzuu etra
fında bir konferana, 21 Hamburg 
tan naklen konııeT. 

Yangın Hayat 

Dühu1ive 2:1 kur u< 

1ugün matinelerden itibareı 

Artistik sinemasında 
Pariıte Birinci mükafatı 

kazanan 

Altın Kalp 
Oean de la Luae) 

filmini glSrllnü2 
RENE LEFEBVRE 

ve balkı memuun edecek 

MICHEL SIMON ve ko· 
medi Franıezden 

MADELEINE RENAUD 

--- tarafındaıı ___ • 

.A:N.AI:>C>L"'CJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Tl'f}kilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 
Telgraf: ADRES: 1 Telefon: 1 

4 üncü Vakıf Han 20531 İır.tiyaz 

MÜJDE 
Bel Vü Bahçesinde 

Alaturka saz heyeti 
Bugün Açılmıştır. 

Ista.nbul Deniz levazımı 
satınalma komisyonundan: 

Ton Saat 
6000 Rekompoze kömürü Pazarlıkla ihalesi: 16-5-932 

Pazartesi günü 13,5 
2510 Rekompoze kömürü: Pazarlıkla ihalesi: 16.5-932 

Pazartesi günü 14,5 
3160 Lazamarin kömürü : Pazarlıkla ihaleai : 16-5-932 

Pazarteai günü , 15,S 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı üç kalem maden kömürünün 

evvelce kapalı zarf usulile yapılan münakasalarrnda verilen fial
lar Vekaleti Celilece hatti itidalde görülmediğinden hizalannda 
ki günlerde pazarlıkla münakuaları icra edilecek olan mezkur 
köır.iirleri daha mütedil fiatlarla venneğe talip olanlann miiııa. 
kasa günü ve 1aatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasım~ 
paşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(1950) 

Satılık dükkan hissesi 
Eminönü malmüdürlüğünden: 
Sultanahmette Feruzağa mahallesinin Divanyolu caddesinde 

eski 137 yeni 143 N.lı dükkanın nısıf hissesi dört sene ve dört mü 
savi taksitte ödenmek şartile 1135 lira bedeli muhammen ii:ı:erin 
den açık arttırma usulile satılacaktır. İhalesi 26 Mayıs 932 per. 
tembe günü aaat on bir buçukta Eminönü malmüdürlüğünde ya 
pılacaktır. (1712) 

loca kapııırun önünde ba9mı sal 
lıyor , omuzlarını silkiyordu. 
Artık hiçte net' eli ye, mültefite 
benzemiyor, eski yaltaklıklan. 
ili tamamile bırakmıt görünü. 
yordu. iki ıenç veatiyerden §ap 
kalarını alırlarken, Hayriyeyi 
birden bire yanlarında buldu
lar. Sırtında bir manto, batında 
siyah bir tül vardı. "- Beni la 
tanbul pastahanesinde bekle
yin!" diye fısıldadıktan sonra 
hızla uzaklafh. 

Saidin böyle itlerde pifkin o 
lan arkadaıı yavaıça: "- Biz 
ağırlaşalrm." dedi, orada tapka 
amı ve pardesüsünü bir türlü 
bulamadığı için vestiyere çıkı
tan bir adamla atinalığa batla
dı. Bir dakik. sonra, Hayriye
ye tampanya içiren o üç kiti 
merdivenden indiler. 

-TuvAllab müstahakını ver 
sin, pisi pisine doksan bir lira 
kaptırdık! diye homurdanıyor· 
!ardı. 

Sait o zaman gnçliğinin za. 
feri kartısında derin bir gurur 
duymuştu. 

nin oturduğu eve gitmitti. Şim
di (Siyah gül) de, Ankaranm 
en iyi barında çalışan kadını 
her sefer kendine daha meftun, 
daha işık buluyordu. Fakat o 
bu sevgiye mukabele edemi· 
yor, bu münasebetin zevki o. 
nun için deriden kalbe nüfuz 
edemiyor, geçemiyordu. Ve 
Muazzezin geldiğinin haftasın· 
da, hayatının bu hemen ilk ka
dını kendisine çirkin ve idi, if
veleri ise iğrenç ve tahammül 
edilmez bir şey görünmüttü. O 
nun hiç yoktan çıkarıp göz yat 
ları ve çılgın buselerle bitirdi
ği kıskançlık aahnelerinden bi
rini, kendisine birden bire bir 
zincir gibi ağır gelen bu rabı. 
tayı kesmek için bir bahane yap 
tı. Ve bu et ve sinir rabıtasının 
teninde bıraktığınİ birden bire 
hissettiği kirleri, Muazzezi H· 

ran havanın temiz ve leziz ı&ı
ğmda yıkayıp temizledi 

- 6-

Bir iki haftadan berı, Ah· 
met Şükrü Efendi ile Namık 
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419 
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694 
709 
737 
775 
833 
878 
886 
939 

7022 
611 

~aiın Vapur ldareııi 
lınıir sür'at posaaıt 

(20 Saat) 
Lüb 

ADNAN 
V9pUnl 

h~h. Perşembe 
?İitıleri Galata rıbt:unmdan saat 

t..., 18 de hareketle doğru 

IZMIR 'e 
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40 
40 
40 
60 675 
40 696 
40 808 
40 815 
60 825 
40 976 
40 10080 
60 
40 
40 
40 
40 

150 
40 
40 

1:1 

131 
199 
278 
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295 
409 
502 
684 
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751 

40 
40 
40 
60 
60 

150 
40 
40 762 
40 14147 
40 

1000 
40 
60 
40 
40 
40 
40 

40 

40 
60 
40 

202 
261 
263 
279 
299 
315 
316 
327 
374 
403 
425 
426 

Vapur .lnımpanyaımrn 

FEDELTA 
1 Birinci ımıf lı11lyan -...pun:ı 30 
Mayısa doğru Samıun, lıtanbul; 

Haydarpqa'dan BARSELON, 
MARSILYA, ve CENOVA liman
ları için mal yükleyecektir. Teklifat 
için Galata'da, frenleyen Hanı 3 CÜ 

kat ORIENTMARE acentabima 
müracaat. Tel B. O. 2274, 

'• Pazar günleri lzmir'den saat 
14 1/2 ela hareketle ı.tan1ıura av Ittanbul dördüncü İcra memurlu-
det eder ğundan: Tamamına 2400 lira kıy-

Tafıilit için Galat.. Gümrük met takdir edilen Beylerbeyinde 
ka'llanıcla Site Franoez Hıın No. ___ L_ıı 

Bootııncibqı: Aı.clullah ala JIUUMLlle 
lZ yazıhanesine müracaat. 

ıinde eski fittildi yeni bostan aralı
·-· Tel. 8.0. 1041 . ..-ımtill iı aokağmda eoki il mükerrer il 

mükemır il yeni 3 - 1-3-2 Nıımiara· 
: tarla miirakkam bydea oa bin otuz 
~ sekiz zira alb parmak gedikten mün 
--- kalip yani 3-1 mükerrer kulübe ve 

Liman•mıu mu-...salitı beklenen 3-2 No. lı haneyi müıtanil eski il 
ABBAZIA -...purn 17 Mayu - mükerrer No. b bir lota bostanın ta 

1 1 • _,__ mamı açık arbrmaya vazeclilmiı cı-r ( talya ,,. Yunanhtan amu. 
BULGARY A -...punı 18 Mayu lup 23-5-932 tarihinde tutnamesi 

P. divanhaneye talik edilettk 6-6-932 
~ .......... (Ceno-.... Nıopoli .., ıre-
Q tarihine müoadif mii•clİf pazartesi 

- ı Lİaıammızdan lıareket edecek günü saat 14 elen 17 ye kadar ıtan 
bul dördüncü iua dairesinde açık 

vapurlar: 
STELLA DITALYA npunı 15 artırma ile oatılacaktır: artırme ikin

lwiaYıı _,. sabah tam 9 da (ı...,,.d cidir birinci artırmasında l'.00 lira
tı.,...._) olarak (Pire, Brenclİ2İ, ya talibi: çıkımı olup bu kerte en 
V çok arbnrun üotünde bırakılacak-

'""edilr "" Trieote) ye. rt · · ak A t.ır: a mnaya •thr için yüzde ye-
"'BBAZIA vapura 18 Mayıo çar· • ~ di teminat alınır müterakim vergi-

Su(' (Burgaz, Yama, Köstence, ler ile Belediye reıiınkri vakıf icare
•na, Kalas ve lbraile) ye· si müıteriye aittir: icra ve iflaı ka
Bl.JLGARYA vapuru 18 Mayii nununun 119 uncu maddesine tevfl. 

Çiw'laınba (Burgaz, Varna, Köoten· kan haklan tapu ıicillerile •abit ol
ce, Novor-oıisk, Batum, Trabzon, mıyen ipotekli alacaklılar ile diğer 
ve Sıun.un) a. a!ikadaranın ve irtifak : hakkı oa-

( CASULICH LINE) kumpanya- hiplennİn bu haklarının ve huıuıile 
··~111 l"k ak edi 1 u s npurlanna tarma · • asarif dai olan ı•ttaı•-ru .,. k li faıze vem e r -· 

• !İmali ve cenubi Amerika • "---- 20 " içln ~tıl ilan tarihinden itı""""n sun -anna gitmek için tenzilatlı doi · ı bild' el·-' 
r b de ewakı müıbitel..-i e ınn en 
u ilet veriliı·. 

~lier nevi tafıilit için Galatada laznndır: akt.i hlllde hakları tapu sl
cillenle sabit olnuyanlar oabş be-

" ez Rıhtım Han (Lloyd Trieo· Lı-
"llo) ddinln paylq-.mdan hllriç ......... -

ıer accnteıİn<' Tel. B. 771 ve d ka 
ıs7 lar: alakadarların itbu mad ei nu-,, .8 veya Galatataraymda sabık Se 
"'ilik bo niye ahkimma göre hareket ebne-
L D111ar1esi binasındaki yazı· a)--•-
q-11 Teı-• teri ve daha fule malumat ....,. h e. uon Beyoğlu: 2490 ve ya-
llt Enıinönü, lzmir ıokak No. 14, isteyenlerin 931-956 doıya No ıile . .. 
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911 

40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 

120 
237 
270 
478 
671 
578 
635 
676 
675 
692 
727 
731 
772 
882 
941 
947 

40 25135 
40 184 
40 297 

150 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

40 
40 
60 
40 
40 
40 

137 
230 
378 
382 
388 
562 
567 
647 
655 
710 
724 
733 
742 
756 
768 
952 
986 

40 
60 

150 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

35067 40 
40 

1000 
40 
60 

467 

494 
576 
625 
631 
761 
792 
996 

1000 
60 
60 
40 

150 

132 
163 
209 
215 
272 
411 
458 
478 
496 
649 
728 
893 
900 
942 
951 
980 

1000 
60 
40 
60 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
40 

150 
40 
40 
60 
40 
40 974 
40 18048 
40 306 

60 220.11 

1000 

40 
150 

40 
40 
40 
40 
40 

40 
40 

300 
304 
357 
362 
3T1 
513 
545 
598 
721 
811 

150 
60 

1000 
1500 

60 
40 32003 

40 

40 
40 
40 
40 
60 
40 

160 
60 

986 

150 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

60 
60 46016 
60 84 
40 103 

135 

40 
40 
40 

419 
421 
429 

80 98 40 26044 

150 
40 

40 
40 
60 

40 
160 

54 
108 

150 

40 
40 
40 
60 

134 
292 
242 
259 
271 
282 
393 
402 

434 
552 
%56 
599 

40 39122 
234 
343 
361 
371 
374 
625 
598 
694 
69S 
798 

40 
60 

1soo 
40 

60 
40 
40 
40 

60 
60 
80 
40 

136 
148 
166 
207 
385 
391 
494 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 40 114 1000 6.1 

MUZA YEDE lLE SATIŞ 
1932 Mayıım 13 cü Cuma günü 

oabalı saat 10 da Beyoilunda Aama
lmıeoçit sokağı köıeoinde Pera Pa
las brıısmda Kamhi apartımamnm 
16 No. lu daireainde bulunan ve 
muteber bir aileye ait nefiı eJyalar 
müzayede ıuretile oetılacaktır. Mü
kemmel vitrinli büfe, ılresuvar, ma
sa ve 6 adet oandaliyeden ibaret ye
mek oda takmu, 3 pal'Ç&dan mürek
kep meşe ağacından nefiı yatak oda 
takımı, 3 parçadan ibaret sayet gü
zel kanape ve koltuk takımı, CEdi
•on) markalı nefiı bir sramofon 
plaldarile, sal•mandnı ooba, Ameri
kan koltuklar, yqil pelÜf tclra Ör
tüsü, tabaklar, kadehler, mutfak ta
lamr, yeni laıılde ım"p=balor Yeuir 
lüzumlu qyalar. Gayet ııüaıel ..... _ 
sulı banyo bıkmu, .A.... .,,. Amh 
lu balılan •• ıecceiıl•i. Pey aiiNn 
lerdea 100 tle 2S temiaat .Jımr. 

l.tanbul Dördüncü I~ !.'~· 
ıinılm: Tam•mma bet bm UÇ :ruz 
ııekııen bet lira kıymet takdir edi
len Boğaziçinde Emirianda Ulu. 
köy iakeleai karfl&IDda cedit 40 
numaralı bahçeli ıahilhaneniu ta• 
mamı açık artırmaya vazedilmiı 
olup 23 may11 932 tarihinde tut 
nan>eıi divanhaneye talik adile· 
rek 9 Haziran 932 tarihine miioa 
dif Per~e ıünü aaat 14 ten 16 
ya kadar lıtanbul Dördüncü l~a 
dairesinde açık arbrma ııuretile 
oatılacakbr. Artırma ikincidir. 
Birinci artırmada en ziyade bin 
bet yüz liraya talip çıkmııt.ır. Bu 
kere en ziyade artıranın üzerinde 
bırakılacaktır. Artınn11ya ittirak 
için yüzde yedi teminat akçe•! a
lınır. Müterakim verıi, Beledıye, 
vakıf icare•İ miifteriye aittir. ic
ra veifliı kanununun119ncu mad 
desine tevfikan haklan Tapu ıİ· 
cillerile -bit olmayan İpotekli 
alacaklılar ile diğer alilkadaranm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklanru ve huauaile falıı ve 
maaarife dair olan iddialanru i • 
li.n tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı miispitelerile bildir 
rneleri lbımdır. Akıi halde hak
lari Tapu ıicillerile sabit olma• 
yanlar sabt bedelinin paylatma
smdan hariç kalırlar. Ali.kadarla 
rm iıbu maddei kanuniye abkl
mma göre hareket etmeleri ve 
daha fazla maliimat almak lıte
yenlerin 9Sl • 1044 doaya ntlDlA• . -

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKi VE MÜŞ

TEMİLATI 

1000 3431 Rımıelihiaannda Hacıkemalettin mahallesinde, 
Türbe sokatmda 17,17,17,17 mükerrer ve yen 17 19 

2.1,~3 nun;ıaralı yüz elli sekiz arım ana üzerinde iki 
ımm :zemmj çimento ve birinin (ıaıı:ino olarak kul
lanılmaktacfır.) Karsom- döteli dükkimn birin
d.en ıazinoya geçilir.) albnda bir kayıkhane, (ba. 
rıçten methali vardır.) ve arsanın bodrum katında 
üzeri çimento muhtacı tamir diğer bir kayıkhaneyi 
ha-ri üç dükkanın tamamı. 

Emine Şahinde H. ve Cevat B. 
11.0 4331 8eylerbeymc1e Bürhaniye mahalleainde atik Halit 

a~a cedit Katıtçıbatı sokağında eaki 2 MO. vece
dıt .12, 12 numaralı ve yüz yetmit bet artın ana Ü· 
zenade zemin kabnda bir aofa, dört oda, bir bala, 
birinci katta bir sofa, dört oda ve çatı altı itti.alin. 
de seben artm ana üzerinde bir mutfak, bir oda, 
ve doksan al'!m arsa üzerinde yıkılmıt bir ahır ve 
bin iki yüz elli bet arım bahçeyi (bahçede kuyu 
çam ve Yemit ağacı vardır). ve aynca üç buçuk dö 
nüm fazla bahçeyi havi bir hanenin tamamı. (Bir 
antre ve bir balkon vardır. Zemin katı kısmen kar-
ıirdir.) Farma Zereftan H. 

1800 7661 Çartıyıkebirde Çarf yıkebw mahallesinde Batpa:za 
rı caddesinde alt kat 2 ili 20, 22 il& 28 üst kat ı ila 
28 (27 Camiiterif) ve Batapazan caddesinde 29 
numaralı mukaddema yanm.ıı Kellek~anı namile 
maruf hanın (1214) artın anası dahilinde (556) 
artın üzerinde bir katı ahtap ve sal&t marangoz ve 
•rnacı atelyesile aynca iki katta ahşap adi üç oda, 
bır halayı, ve elektirik tertibatını havi üzeri galva
niz saçla mestur maa ana bir hanenin tamamı. 
Abdülvehap B. Bekir Ef. Lütfiye ve Sıdıka H. 

1Z() 8763 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Bayır so
kağında eski 2 mükeııer ve yeni 25, 25/l numara
lı yüz seksen bet artın ana üzerinde birinci kat iki 
ıofa, dört oda, bir hala ikinci kat bir sofa, bet oda 
bir bala haricen yüz elli artın arsa üzerinde iki mu~ 
fak bir ahır, bir kömürlük, bir oda (hanenin bazı 
aksamı saçla ~turdur kumalı gusülhane ve iki 
çıkmaaı vardır). Bin iki yüz altmıt bet artın bahçe 
(çam ve yemit ağaçlan vardır). iki kuyu (biri do
laplı) fiskiyeli havuz ve ayrıca ilç döniim akiıı: yüz 
altmıt yedi artın fazla bahçeyi havi bir hanenin ta-
maı111. Ali Ra,it B. 

43045 

desinde eski 2 ve yeni 4 numaralı iki yüz aekiz ar
tın ana üzerinde birinci kat, bir tatlık, üç oda, bir 
hala bir kömürlük, ikinci kat bir sofa, üç oda, bir 
hala, bir kiler; yüz yirmi arşın ar'.sa üzerinde kar
gir bir ahır ve kırk arıın arsa üzerinde ahşap bir 
aamanlık bir mutfak ve bin iki yüz otuz iki al'!m 
bahçe (bahçede meyva ve ziynet ağaçlan vardır. 

_ Binanın alt katı kirgirdir) ve aynca on bir buçuk 
dönüm fazla bahçeyi ha-ri bir kötkün tamamı. Nazlı H. 

120 5484 Bakırköyünde, Zeytinlik mahallesinde Baruthane
caddesinde eski ve yeni 7 numaralı kırk dört artın 
ana üzerinde önü camekanlı zemini çini döteli ve 
üzerinde bir oda, bir hala, ve altı arım bahçeyi ha. 

vi bir dükkiıım tamam. Hasan Ef. 
130 6958 Ha1köyde Tuf'!UCU mabalJesinde eski Boduroğlu 

yeni Süleyman aokajmda eski 80/82 ve yeni 20/ 
22 numaralı yüz otuz arşın ana üzerinde 20 numa 
ralı hane, birinci kat bir kırık malta taılık bir boci 
nım, bir kuyu, bir harap mutfak asma bir ' oda bir 
hala, kömürlük ve aamıç ikinci kat bir ıofa, iki o
da ve 22 numaralı hane birinci kat toprak bir avlu 

bir ocak mahalli, bir kuyu, bir sofa, bir oda, bir hala; ikinci kat 
bir sofa; bir odayı ha-ri haricen ve dahilen muhtacı 
tamir abtap bir çatı altmda iki hanenin tamamı. 

,A,ir Ef. veresesi lhıane, Ferdiye, Naciye, 

Muveddet, Naile Hanımlar 

210 8442 Maltepede Maltepe mahallesinde Çiftlik ve Çilin
gir ıokağmda eaki 233 ve yeni 3, 2, S numaralı ve 
yüz arşın arsa üzerinde olup (2) numaralısı zemini 
çimento pencereleri camekanlı kepenkler ve kapıla 
n demir, bir ocak mahallini havi ve (5) No. lıaı 

zemini çimıenti pencereleri camekanlı, tahta ke
penkli, bede!' duvarlı aakaflan ahşap ve bölmeleri 
müşteftk iki dükkamn tamamı Faik B 

"1'ukanda cin• ve nev'iJe ve müttemilitı yazılı emvali gayri
menkulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde bizalarınıla 
gösterilen bedellerle ~~t~erileri üzerinde takarrür etmit iae de 
mezkOr bedellerhaddı layıkında görülmediğinden tekrar yirmi 
gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmiş ve 6 Haziran 932 
tarihine müaadif Pazartesi günü arttırma bedelleri haddi liyikın. 
d9: göriildüğü takdirde kat'i kararlannın çekilmesi takarrür eyleo 
mıt olduğundan yenni mezkUrde saat on dörtten on bet buçuğa 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Gedikpaşada Jandarma satın
alma komisyonu riyasetinden: 
Şapka ve tozluğu ile beraber on sekiz bin ili yirmi iki bin yaz 

lık elbise imaliyesinin kapalı :zarfla münakaaaaı 1 Haziran 932 
tarihine müsadif ça11amba günü saat on bette yapılacaktır. Ta· 
!iplerin prtaame ve nümuneyi görmek üzere her ıüa ve müaaka 
saya iftirak için teminat ve t~ifn•melerile beraber m '8• s6a 



x;:;iereFosfatlı Sark Malt HU 1 aA sas 1 Kullanınız sütün~zü ?r~tırır 
Çocukların kemıklerını 
Kuvvetlendirir 

• 
inşaat Sahipleri 1 
Paranızın Kıymetini Biliniz! 
Sekiz kurut• y ~rn kiremidi varken, dört ay evvel 

11 kurufa satllan ecnebi kiremidini bugün 16 kuruşa 
almakta zarardan başka bir fayda yoktur. 

Zira Kütahya kiremitlerile ecnebi kiremitleri ara
sında metanet ve sair evsafça hiç fark olmadığı, hatta 
Kütahya kiremidinin bir iki noktadan Marsilva ki
remidine faik bile olduğu fenni tahlil raporlarile 
sabit olmuştur. 

KUtahya Kiremidi 927 se-
• 

nesi 9 eylül lzmir sergisinde 
alhn madalya almıştır. 

lstanbul satış deposu: Galata kalafat 
yeri No. 74 Telefon; BeyoQlu 4298 

1

:::~~~in ÇiFTLiK PARKI~ r an itibaren her aktam gece yansına kadar Şehrimizhı rağbet Ye teveccQbünfi kez ~ l~:".:'ruf Hanım 'Ye Beylerden mllrekkep muhteıem Saz heyeti ve aynca mükemmel Cazb~~~ 1 

Ankara 
Büyük 

Milli Sanayi 
Muvaff akivet 

Sergisinde 
Kazanan 

911 

Istanbul ve Ankara 
.Satış Mağazaları 21 t\1ayıs Cumartesi 

•• •• gunu 
açılıyor 

Hayvanat ve 
Emtiai Unıumiye 

Tiiccar larının nazarı dikkatine: 
Ayvacık Belediye Riyasetinden; 
Her sene mayısın 26 ıncı günü Ayvacıkta Gemedere mevkiinı 

de küşat edilerek beş gün devam eden hayvanat ve Emtiai umu
miye panayın bu sene de vakti muayyeninde açılacaktır. Tetrif 
edecek hayvanat ve emtiai umumiye tüccarlarile ziyaretçilerin 

latnnbuf Belediyesi u- nları 
F atib Belediye tubesi müdiriyetinden: Samatyada intaıı ~ 

karrer olan deniz bamammm teraiti veçhile İnşa ve ıcan mıd' 
deye vazedilmittir. Talip olanlann Haziranın 4 üncü cumartt 
günü saat 14 te Daire encümenine ve şartnamesini görmek İi 
de her gün Daireye müracaatları. (1994 

Galatada Eski Borsa hanı alhnda 
kiralık dükkanlar 

Galatada Fermenecilerde 15/ 165 N. dükk&ıı: Teminat 59,5 J,~ 
" Karaköy caddesinde 11/ 18 N. ": " 166,5 , 
" F ermeneciler " 16 / 163 N. ": " 58,5 : 

.--~~KILARIÇ OTELt ___ _ 
EŞYASININ MOZAYEDE lLE BUYUK SATIŞI 

13 mayıs cuma günü devam edecektir. 

~li§§§~ - memnun kalacağı ilin olunur. (1923) 

~ Emniyet sandığı müdirliğinden: 

" Karaköy " 10/ 16 N. "ve bir oda: " 225 
" Fenneneciler " 17 161 N. : " 67,5 

1 

Yukarda yazılı dükk&ıılar pazarlıkla bir aenedeın üç ıeıtf 
Bu ır6nlrii Pertembe s\inü R 1 Z A Y 1 T A R A F E Y N 

ile 1abf muameleoi yapılacak ve bül'iln O'f}'a, biblolar ve enelce tethir 
edilmeyen ıeyler tethlr edilecektir. Billıaua milkellef aalon takınu, mü
kemmel yatak odaI.n marketeri mobilyalar, emaaloiz avizeler, m"flıur 
tablolar ve çatal, Kriaolel katık ve bıçalı: talam1an, kmtallar, yatak ve 
sofra takımlan, elektrik buz depolan, matbalı taimnları ve saire n 

saire mevkii funıhta vaz'edilmiıtir. 

• lerkesin tedarik ede
bilmesini teminen 

"ATİE 
buz dolapları 

için yapmakta olduğu 
vereaiye muamelatını 

Askeri Matbaa Müdürlüğün 

1 
den: 

Ankarada Büyük Erkinıbar 
biye matbaası için tehri 100 li-

1 

~ ü~reti m~ktua il~ aşağıdaki 
ışlen yapabılecek bır usta imti-

18 Ay Vadeye 1 
han edilerek alınacaktır. (1) Li 
toğraf el tezgahında renkli ve 
renksiz kıliteleri hazırlayabil

mek. (2) Bu kıliteleri litoğraf 
makinelerinde tabetmek. (3) 

Çıkarnıııtır. 

Fiatı modeline gar.:: 
525 Lir~dan baılar 
Elektrik ıirketi mar
kası ne olursa olsun, 
buz dolabına sahip 
mü~terilerine. 

0/0 75 TENZiLATI 

icap ettiren hu•u•i bir tarife tatbik etmektedir. 

1 Çinko levhalara fotograf yar
dırnı ile işi çekmek. ( 4) Bu çin 
ko levhalan Lito ve Ofset ma. 

ı kinelerinde tabetmek. (5) Fi. 
reze makineaile tat üzerinde ka 
lıplar yapmak. ( 6) Çini ko levhaları silmek grenlemek. 

ı...---1111---~~~~~---lllJ-l!!!!!!!!I!!!!!!!!!~~ (7) Bütün bu makineleri kur. 
> P A N Q R A M A mağa ve sökmeğe muktedir ol-

1 
mak. Taliplerin Mayısın 21 inci 

BAHÇES AÇILIYOR : cumartesi ııünü imtihan olmak 
Bu akpm 18 den itibaren her akşam üzere Ankarada Büyük Erkim 

HiKMET RI.ZA HANIMIN •ı j harbiye onuncu fUbe müdiriye-
tine müracaatları. (1960) 

iştirakile alaturka musiki heyeti 
ic~ayı terennüm 'edecektir ~ Tayyare Cemiyeti Ankara 

sene ıçın 

HİZMET 
şirketinin iskonto kartlarını hamil olanlar kataloğumuzda 
isimleri zikredilen muhtelif mağaza ve müessesabnıo her 

hangi birinde mübayaatlannı pazarlık ettikten sonra 
% 5 ili 20 ni•petinde bir iskontoya 

nail olmak hakkı haiz .der. 
Bahalılıkla Mücadele!! -- Ma•rahnızda 

Mühim Tenzilat!! 
Beyoğlu 1939 numeroy& telefon ettiğinizde HiZMET 

şirketi size hemen bir katalog gönderecektir. Katalogda 
bine yakın mağaza münderiçtir. 

H i Z M E 
Voyvoda Han No. 

Umumi Merkezinden: 
Türk Tayyare Cemiyetinin Anka

' rada Opera meydanında yaptıracağı 

1 
Tayyare Şehitleri abideoinin inşa~b 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla 

1 

münakaşaya konulmuştur. Talip o
lanlar f&l'tname ve teferruatını yir. 

1 

mi Türk lira11 mukabilinde Türk 
Tayyare Cemiyeti Umumi Merke-

1 zinden tedarik edebilirler. ihale 21 
Mayıı cumartesi günü saat on be'
te Tayyare Cemiyetinin Ankaradaki 
Umumi Merkezinde yapılacaktır. 

Dikkat: 
931 senesi Temmuzunda bu 

maksat için hazırlanan ve satı· 
lan şartname ve teferruatı ki. 
ll!ilen değiıtirilmtıtir. 

Makbule, Mevhibe Rabia, Vedia, Radife, Saffet; H. !arla Rı
fat; Şevket; lakender, Safa B. !erin müşteriken, 5994 ikraz numa 
ralı borç senedi mucibince Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde 
eski Telgraf sokağında 19 numaralı haneyi terhin ıuretile Sandı. 
ğımızdan istikraz eyledikleri dört yüz yirmi yedi liranın vadesin
de ödenmediğinden dolayı mezkilr emlak aatılığa çıkanlarak ilan 
varakasile ihbarnamenin tebliği için icra kılınan tahkikat netice 
sinde bi11edarlardan Makbule, Mevhibe Rabia H. lann elyevm 
Tiran Harbiye mektebi müdürü Banot Hamdi B. nm:dinde ve Rı
fat Beyin yine Tiran Sıhhiye müdürü bulunduğu ve Vedia H.mın 
da mumaileyh Rifat B. nezdinde ikamet ettiği anlaıılmıt ise de, 
mahalli mezkôr Konsolosluğumuz vesatetile kendilerine tebliğat 
icrası için yapılan muhaberat ve tqebbüsatınıız neticesiz kalmıt 
ve mezkUr emlakin 26 May11 932 tarihinde kat'i karannm çekil
mesi mukarrer bulunmuı olduğundan borç tamamen ödenmediği 
takdirde bilınüzayede •atılacağı Hukuk Uıul Kanununun meva
di mabıuausma tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

Jstanbul Deniz levazım 
satınalma komisyonundan: 

Adet 
5000 Muhtelif cins ve muhtelif pusta eğe açık milnakaaası 

21/5/ 1932 Cumarteıi günü saat 10,5 da. 
Deniz Levazım Amban ihtiyacı olan ve yukanda mikdan ya. 

:ı:ılı eğelerin hizaıımdat? ~lin ve saatte açık münakuuı icra olu
nacağından ıartnamesını görmek iıteyenlerin her gün ve talip 
olanların muvakkat teminatlarını latanbul Defterdarlığı ve"Zne
sine yatırarak alacakları makbuz ile birlikte münakaaa gün ve 
natinde Kasımpatada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (1677) 

1 Evkaf müdiriyeti itinları 1 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
183. 14 (266) arım (29 santim terbiiode bulunan Ana-

dolukavağmda Macar caddesinde ( 4/ 34) No. harap 
bir bap hanenin tamamı. 

Balada muharrer hane satılmak üzere dört haha müddette 
müzayedeye konmuttur. Müzayedesi Haziraıım ikinci pertmıbe 
günü aaat on bettedir. Talip olanlann kıymeti mubammenenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberlitaı 
ta İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasmda • Maıhliilit kalemine mü· 
racaatları. (1813) 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 
35 

Akaarayda lnebey mahalleainde Tiryakibasanpaıa sokatm
da Baklalıkemalettin camiinin minare ve mevcut duvar tatlan(te 
melleri hariç olmak üzere) bir hafta müddetle müzayedeye kon. 
muıtur. Müzayedesi Mayısın on sekizinci çarıamba günü saat on 
bettedir. Talipler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nis 
betinde pey akçelerile beraber Çemberlitat'ta İstanbul Evkaf 
Müdiriyeti binasında Mablulit kalemine müracaatlan ilin olu. 
nur. (1968) 

Büyükada'da ~ 

Kiralık Yalı 
Mobilyalı 6 oda, bol suyu 
Nizam. Fabrika sokağı No. 8 

SATILIK PlY ANO 
Mükemmel Maundan bir Ameri

kan piyan<N1u satılıktır. Görmek ve 
almak iıteyenlerin Nİfantaımcla İn
giliz mektebi yııımulaki hanede Et
li Beye müırac:aat etmeleri JMrCU· 

dtır. Telefon. B. O. 4117. 

kadar kiraya verilecektir. Talip olanlar tafıilit almak için~ 
gün Levazım müdürlüğüne ve pazarlık için de teminat makb 
veya mektubu ile 16-5-932 pazarleai günü aaat on beşe kad~ 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1988) 

Kadıköy Belediye Şubesinden: 106 lira 74 kurut bedeli ketif 
li lkbaliye mahallesi Borulu maslak aokağı adi piyade kaldıflll'' 
.u..l'.I açık münakasa ile ihalesi 12-5-932 pel'fembe gününe talili' 
dilmiıtir. Taliplerin yevmi mezkurda aaat on buçukta t~ 
akçesi makbuzunu hamilen daire encümenine müracaatlan j\il 
olunur. (1989) 

Kadıköy Belediye Şubesinden: Bedeli kqfi 180 lira 60 kıl,,ıi 
Kızıltoprak'ta Haaan Kihya sokağı adi kaldırım tamiratmıo 1 

çık münakasa ile ihalesi 12 Mav11 932 per9eınbe gününe talilı' 
dilmittir. Taliplerin yevmi mezkGrda aaat 10 buçukta t~:. 
akçesi makbuzlannı hamilen daire encümenine müracaatları il" 
o\unur. (1990) 

Oıküdarda Salı tekkesi ıokağmda metruk mezarlık art•! 
pazarlıkla ıatılaCAl<tır. Talip olanlar tafsilat almak için her giil 
Levazım ltlüdurıüğüne ve pazarlık için de 38 lira teminat ~
buz veya mektubu ile 16-5-932 pazartesi aünü saat on bete Jıl' 
dar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1993 

J,İ~ 

Keşif bedeli 3079 lira 40 kurut olan SelimiÇetme • 
Maltepe yolu: . Teminat ı'1 .. " 

" " 

545 " 86 " Beyoğlu 26 ıncı 
ilk mektep tamiri : 

444 16 " " " 9 ncu 
ilk mektep tamiri : 

" 

" 33.! 
" " 322 4 " " Efdalz d med · a e reseaı .-J! 

tamiri: " V'~ 
Yukarda yazılı intaat münakasaya konmuıtur. Talip oıaııl 

tafsilat ahnak ve ketif evrakını görmek üzere her gün Levaı:Jtll 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 2-6.932 perıembe günü de tel" 
nal makbuz veya mektubu ile saat on bete kadar Daimi Encüll'' 
ne müracaat etmelidirler. (1987) 

Devlet Demiryolları idaresi iliinları 
........................................................................................ _ __,,,, 

2.9. iV 932 tarihlerinde müzayedesi icra kılman, Mülğe ~~ 
kim,lzeme deposundaki bin kalemi mütecaviz muhtelif etY•" 1 
ihalei katiyeleri 19-V-932 tarihine müaadif perıeınbe günü •-'J 
10 da ayni mahalde icra kılınacaktır. o/o 10 yüzde ondan aıai~1 
mamak tartile müzayede bedelitını tezyide talip olanların ye ) 
mezkürda H.P. mağazasına müracaatlan ilin olunur. (1~ 

Emniyet sandığı müdirliğinden: 
Satu H. mm 7245 hesap numaralı borç senedi mucibince":. 

nadolu Kavağında Tqiakele sokağında eski 13/ 1 yeni 42 nu~t;i 
ralı bir haneyi terhin suretile Sandığımızdan istikraz eyledii1 'ıı 
yüz yirmi bet liranın vadeainde ödenmediğinden dolayı sat•!' t• 
çıkanlarak, ilin varakasile beraber ihbarnamenin tebliği için ~~! 
kılınan tahkikat neticesinde mumaileyhanın vefat ettiği ve IJ'.l 1~J 
çılarmdan Ahmet Nuri Beyin Halihazır ikametgahının ro~ Jt 
olduğu anlaıılmıt ve mezkiir emlakin 14 mayıs 932 tariJı1flıJ· 
kat'i ihalesinin İcrası mukarrer bulunmuş olduğundan Hukui' ~· 
sul Kanumınun ınaddei mabıusasına tevfikan tebliğ mak•J:ll1 

kaim olmak üzere ilin olunur. 


