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Pek yakında İtalya kırallığı 
Papalığın müstekil bir devlet o1-
duğunu resmen tanıdı. 

Bu kevfiyet l!hik papa 11 nci 
Pin ile f. Mu solini'nin hilytik 
iktidarlarına delalet eder. 

Altını~ encdenberi sürüklene 
gelen ve katolik alemini inciten 
hu mc::;'elcnin halli gerek İtalyan, 
ı!erck V11tikan devletlerinin kuv· 
vetini mucip oldu. 

Vatikan geçen ay içinde bir 
harp k zandı. 

Hırıstiy n alemine taalluk eden 
bir İ§İn bize alakası yoHur deyip 
geçmeyiniz; siya set girifttir. Bu 
zaferi size anlatayım: 

Galip: \ atikan (Katolik kili
sesi); 

Mağlup: İngiltere {Protestan 
kilisesi); 

Mnhzun: Yunanistan (Ortodoks 
kilise i), 

Bu hadiseden hiç haberimiz 
yok; de~il mi? Bununla beraber 
v k'a t6tlkike dcğt>r. 

Pıotestanlar 15 inci a6lrda kato
lik kilisesinden zorla ayrılmışlar
dı. Düşmanlık ~ asırdanberi de. 
Yam ediyor. 

Bu hadiseden evvel Şark (rum, 
ortodok , yaui IBtanbul patrikha
nesi) ile Garp ( Roma , katolik , 
yani Papalık ) uzun boylu kavga 
etmişler, hiç bir suretle uyuşnnm· 
mı lardı. Papa patri.kin, patrik 
papanın hü miı altına giremedi. 

Hmsti)an dün}ası üçe bölün· 

Fakat yarı yolda İ§ değişti: 
Lang Kudil e gitmekten vaz geçti. 
Sebebi ? Gay a forgan Pariste 
toplanan ehli hibre komisyonuna 
çağmlmış ! Dr. Laı g yoldaşını 
bırakıp posta \-apuru ile gidemez 
miydi? Dunya bu ham e ile meş· 
rul oldu. celkalandı.. I g, orto
doks!arla dostluı=u, belki de hir
leşmeği t ı içın K dü te orto· 
dok 'c ha ta Ermeni k reclerinde 
debdebe· le kabul olunacaktı, ta· 
zahur t ynp 1aoaktı: nitekim Atina· 
dan geçerken or itropoliti • 
yani Yunan kils inin re8mi • 
tarafından pa lak surette kabu] 
edilmi ti! 

Lang neden Kudfü:;e gitmedi? 
l\ organ dan B)Tıldıktan sonra 
muhterem ruhani,. Lir de Yunan 
adalarında seyabata çıkmaz mı? 
Esrarlı bir vak ·a... lngllterenin 
en büyük ruhani ini, Şeyh . ül • 
hıriırti}anım yolundan alıkoyacak 
kuvvet nedi , ne ol bilir? Tahak
kuk etti ki bu scyahata mani olan 
P pahktır! Pııpn, im bilir nasıl, 
lngiltereye miıra at etmiş, bu 
SO}Blıatm alemin dini huzur VC 

rahatını selbedooel'..rini anlatmış ve 
lngiliz hükümeti d ruhani reisine 
seferinden f naz r cttirmia, .. 

Deme ki Papa hazretleri lıı
gilterf•yc S( geçirecek. dahili iş

lerine karışacnk derecede kud
rf tl' d" •. 

dü: 
1 - ltalva, 1 panya, Portugal, Pek ala! In Tıı: hükumetinin 

1 ne zoru var ki k(ndi rci i ruha-
Frnn~a, İrlanda, cenubi Almany2 , ni ini eziyor ve yabancı, diişmaıı 
Avustuna · \Iacar. tun. Lehistan, 

• bir <linin 1 ukiimdnrını (Papa hti· 
Roınn} tanım kta devam ettiler. kümdardır) m nun ediyor~ Bu 

2- ng ltdc, Almauya, F ele· d k fı d ı e rarı cı e e e ım. 
menk, 1Qkandinav yarım adası B' k l ·ı· 
R d · b"ld'l ır mm rı~ı ıı protestan· 
omayı u~mnn ı ı er. 1 k d'I . 
3-ş k 1 . 1 1 an en crını omn a mensup r rum ar, cenup ı av arı. • . 

rum kilise inde kaldılar, ve tJütün ı olmau ak r hA katohk addet-
Ru ]ar im mezhebe girdi, papa}ı ~ede \e ay ılerde R~m~ adetle
tanım makta İ5rnr ettiler. rnıı muhafaza da mu,.rrdırler. Bir 

Vat kanı tanıma) an rumJ.arla dua kita~ ru 'eJesi bugiine 
ayni m anıdan ayrılan protestan- kadar İnı,rıhz pnrlamentosunu, ka
lar arasında hiç bir ayrılık olma· biııesini meşgul ediyor. Papalık 
mak Jazıın ırelirdi. Lakin rne· hu din erbabına mümaşat etmek-

u1.alc oldu~undan yakmlık ta tc. İşte bunun için İngiliz hüku-
hti!ıl olmadı. meti kendi b episkoposunu ez-

Son znmsnlarda Fener patrik- If!eğİ, ~apayı gtlcendirmeğe ter
hanesi ile Anglikan ( re:,mi İng~ cıb ct:tı. 
İ2) kilisesi arasında bir yakmltğa Vatikan siyas i en kurnaz, en 

it oluyoruz. Her fırsattan faal ı::iJ.asettir. Dört }tiz dönüm 
i ade ile iki çeşit papazlar terbii bir uıı~e, iki, üç yüz 
do tluk tezahuratına giriştiler... tebealı b"r d let, altmı~ asker· 

Anglikan mezhebinin en bü- lik, bir toplu bir omu. Bunun. 
yük mfime S'ili bizmt kırahdır. la her her cih politika ında 
Re mf umanı "dmin hami iu dir; m{i pet bir a il ol ktadır. 
ondan sonra Canterburry ha,. ey;:· Papa ha 1c fu 11 inct Pius 
kopo~u gelir. Bu zatuı ismi · hazretleri pek ın Jıir ve müdeb-
Lang' dır. Lang 1ı~zretl~ı:i bir seya- bil' h'r si oldulr nu ispat etti. 
hata t~ebbüs ettı. lngılrn mandası ~ 
ahına geçen r udsi şerife gide- Bu ilim ve i ftr nrnsında Ka-
cekti. Amerikalı mılyarder ... lor- tolik kiJi rıin ~eni bir hayata 
gaıı. ile yola çı tı. Kudüst.e emıml- dahil olm ı hükema) ı t fekküre 
·z hazırlıkl r, tantanalı hır kabul "cvkooco k bir keyfiyettir. 

re i.... Cel.11 Nuri 

"'1 DAM., ın tefrikası:l9 
Arsene Lupin 

Kapalı oda 
\ozan: 

Elizab '"tlıin nızuamesi 

- Pek yrıkında düşman tanr· 
rnzu var, dedi, sizin burada kal
manız tehM elidir. Belki de biz 
ric'at ederiz. Siz burada tek ba~ı· 
nıza D r paı Emız? 

'ı u ... v dün nda biç bir şe-
yin l.t- ı tc:Ldil edemi}eceğini 
söylcc:l~'l. 

" • c ..... t"' • c;tn Pau!a gön· 

dcrdiğım mektupta hundan bahs 
etmedim. Yalnız benim şatoda 
ne için kaldıkrmı bilsin kafi! 
Bir ümidim var, fakat pek zaif.. 
Küçük bir şey a~ a ban ç 

ehemmiy tli gibi görtbıtyorJ ter 
kainat nltü-gt olsan. Ben bir naic
tai hareket buldum zannediyo· 
rum. Acaba iyi bir iz üstiinde 
miyim? Şöyle bir düşfin im .. n 

Bundan sonraki kısımlar da 
yırblmışb. Tam Elisabethin her 
{ieyİ ttığı bu kısım şüphesi% 
btnbaşı H mruın tar fmdan yır
tdmı~tı. Ne n? Almanların a
t oya hücumlarından bir gün ev
vellci 19 .:ttos sah· eni de yır-

mıştı. 

O ag6-
mun··i.n ök{ en sonr için (tCtlba 
nder ynmışti? Ne keşfetmişti? 
Karanl ın ~çinde ter bm:ırla· 

yordu. 
h fro koeJaı da de-

Cemiyeti beledi ye dün 
toplandı 

Cemiyeti belediye dtin içtima 
etti. Encümenlerden gelen evrak 
okunarak ku.bul edildi. Ajanelar 
kongresi azalarına verilen ziyafet 
için emanetçe sarfedilen 1922 
Jira kabul edildi. 

Emanetin deftardarlıktan ala
cağı olan 30 bin lira emanetin 
vaıidat büttesiııe irat kaydedildi. 
Göksu köprüsünün beton olarak 
in sı için 65 bin, Cerabpaşa 
paviyonunun ikmali için 29 bin 
Şehrimizde bir çocuk bahçesi te
sis edilmek üzze 3500 lira tah· 
sısat kabul edildi. Gelecek çar· 
şamba içtima edılmek üzıe celc
seye nihayet verildi. 

Birleşen vergiler 
Vergilerin tevh di hakkında ki 

kanun vilayetlere tabliğ edilmi§tir. 
~illet Meclisınden çıktıktan 

sonra bu kanunu aynen dercet
miştik. Onun için tekrar derce 
lüzum görmiyoruz. 

Vekalet; kanunun nasıl tatbik 
edileceği hakkında da ayrıca bir 
talimat göndermiştir. 

Kanunun vergiler üzerinde 
yaptığı esaslı tadilat şunlardır: 

DÜflvasıta vergilere munzam 
bütün kesirler asılları ile birleş
tiril.m~, ona göre nisbetler dcğiş
tiıilmtetir. 

1929 mali senesi iptidası 
o n hazirandan itibaren müsak. 
kafat, arazi, kazanç ve sayım 
vergileri bu kanun dairesinde he
sap edilecek ve alınacaktır. 

302 tarihli emınk nizamname i 
cari olan yerlerdeki meskenler 
(köyde ve şehirde olsun) ayni nis
bette hesap edilecektir. Arada biç 
bit- fnrk kalmamı§tır. Mesken ta· 
biri; y Jnız mü tesarnflarının ika
met ettikleri yerlere hasredil
mi~r. 

Irat getirmeyen arsalarfa mü
sakkafattan ayrılan avlu ve hahçe 
fazlası; arazi vergisi hüküm ve 
nisbeflere tabi olacaktır. Öşre tabi 
ohmn olmaaun biltlin arazi ve müs
takil sebze ba~'lerinin vergi 
nisb tleri bir1C§tiTilmiştir. ssı 
senesinde k eti takdir edilen· 
!erin binde 65, ondan sonraki 
rayiçier üzerinden kıymeti kon· 
muş olanlar binde 10 nisbetfnde 
vergiye tabi olacaktır. 

"Akdeniz,, neden 
otur muştur? 

Akdeniz vapurunwı kareye 
oturma ı bedisesi.ni tetkik eden 
ehlivukuf cumartesi gfinü sonun
cu içtim mı ak.oodecek v.e kara
nnı verecektir. 

ğil endışe içinde kaldı. Hoh h
yorda ki, Perşenbe sabahı saat 
ikiden Korvinyi üsttiııdc ilk top· 
lar patlamağa başlamışh. 

K lbi burkularak ~ sahrları 
okudu: 

P-ce saat 11 
"Yataktan kuıktun, pençereyi 

açbm. Köpekler her tarafta 
havbyor. Bazan bir şey din· 
leyor gtbı auııuyorlar, sonra gene 
havlanı ğ~ ba hyorler. Sustuk. 
lan ı:aman o.·tahA-m sükuneti 
mühey}'iç bir hal alıyor. Bende 
din!irorum. Köpeklerin dinled
ti hır ~ğultu var. Bu, pcenin 
içi de yaprak hış iSI a da ben
zeıniyor. Bu, öyle bjr uğultu ki 
ne. eden geldiği belli değil.. San
ki b" ordunun yürüyüşii gibi .. 

Bı1mem deli mi oluyorum? yU· 
rüyen bir ordu da ne demclt'rl 
Hudutta ileri karakollar, var, 
şatonun etrafında rt5betç.iler .. 

Sabah aat 1 
•Pençcr den hiç aynlmndım.n 

İkramiye almayanlar 
Rüsumatm .. bazı memurler ik· 

ramiye alıp bazıları almamışlardı. 
ikramiye almayan memurlar vrı.· 
zitbierini terkedeceklerini söyle· 
yerck baş müdiıiyete müracat 
etm~lerdir. 

Akalli yet mekteplerinde 
düa yasak . 

Bazı akalliyet mekteplerinde 
eimdiye kadar, sabahleyin derse 
girmeden evel ve akşam dersten 
çıktıktan om·a talebeye düa etti· 
rilmekte idi. Maarif idaresi bu 
mekteplere gönderdiği bir tamim 
ile talebeye düa ettirilmesini 
menetmiştir. 

Öldüren aşı 
"Edirne postası"ndan: Be~ on 

gün evel Erkek -muallim mekte· 
bi talebesinden bir muallim dahil 
olduğu halde yirmi talebe tedavi 
olunma· üzre Istanhul Daülkel
bine gönderilmi§lerdi. muallim 
beyle talebe efendiler bir kaç gün 
evet tedaviden sonra şehrimjze av
det etmielerdir. Bu efendilerin Da
iilkclbe gönderilmeleri, sesi kısık 
bi'r Köpek üzerinde teşrih ame
liyesine kalkışmalanndan ileri 
gelmi§tir, tedsyi esnasında rahat· 
sızlanan ve rahatsız olarak şeh
rimfae avdet eden son sınıf tale
belerind n Murtaza ef. evelki gün 
belediye hastahanesinde vefat et
miştir. 

Mumaileyhin vefatı Daülkepte 
yapıJan a~ı neticesinde vücudu
nun mikroba tahammül edeme
mesinden ileri gelm~ ve filhakika 
kendisinde kuduz asan görül· 
ınuştiiı'. 

Yeni vapurlar 
Seyr · f.ain idaresi 2-8 bin ton

luk iki mi mubayaa edecektir. 
Bu büyüklükte bazı gemiler hak
kında yeni teklifler vaki olmak
tadır. 

Sigorta şir etinin 
teklifleri 

8igor.ta şirketlerinin tarif.ele· 
ri i tedak ede- komisyonun faa
liyeti h ında izahat alınmak 
üzre iktisat veldüetince Ankara
yn ~an müder · Zühdü bey
le koiııMr Ali Rim bey dün a -
~ ·umden ~işl&rdir. 

Liman sirketinin .. 
romorkörleri 

lJman ~eti 10 biner lira kiy
metinde 4 hiiyük romorkör siparie 
etmiştir. Bu r-0morkörleri İngiliz 
fabrikaları yapacaktır. İcap eden 
mu velenamc dün inızalannuetır. 

tebeddüller 
Bazı polis merkez memuıla

riylc komser muavinleri araşında 
dün yeni tebeddülat icra edil· 
miştir. 

Ka1 agümrük merkez memuru 
iken müteferrikaya alınan Sadık 
bey Ayasofya merkez memurlu
ğuna, Ayasofya merkez memuru 
Osman Zeki hey ikinci şube mü· 
dür muavini vekaletine: Almadag 
munvmı Hu usi hey Şehremini 
merkezine, Gümüşsuyu muavini 
Hüscyn bey Karagümrük merke
zine, Bostanta'.iı muavini Nuri 
bey Üsküdar merkezine, Hendek 
muavmı Mustafa bey Beşiktaş 

merkezine, Pangalt1 muavini Nu
ri hey Kumkapu merkezine nakl
edilmi§lerdir. 

Buğün ağır cezada 
Bugün ağır ceza mahkemesin- ı 

de 11 katilin muhakemesi yapıla· 
caktır. Londra oteli sahibi Kofokos 
ta bunlar meyanındadır. 

Bir hırsız kumpanyası ı 
yakalandı 

Polis ikinci şube me'murlaı:.ı 
Musa, Enver ve Salih isminde üç 
sabıkalıdan mürekkep bir hıruız 
kumpanyn~ı derdest etmişlerdir. 
Bu bnsızlar lstanbulun mütead
dit mahallerinde soyğunculuk yap· 
mıelardır. 

"İzınir,, seferlere başlıyor 
Seyrisefain idaresinin "İzmir,. 

vapuru tamirat \'e boyanması ik
mal edildiğinden bu haftadan iti· 
haren Karadeniz lıattma sefere 
ba§layacak tır. ----

yasak mıntakada 

bir adam 
Çatalca civarında "yasak mm· 1 

taka,. da dola§an Ali Hasan ismin- 1 
de birisi jandarmalar tnrafmdan 
yakalanmış ve polise teslim ediJ
miştir. Bu adam hakkında tahki
kat yapılmaktadrı. 

Zeylin bollu~u - İzmir gar.eteleri 
bu hayat pgbtılılığınıh nradft en 11 ııı 

eaulan gıdanın ze) tin olduıtunu nzı or· 
lnr. Ze) tin İzmirde 40 kuroea s.ıtılmukta· 
dır. Aı&kadarlar 20 seneden beri bu 
kaıiar bol zeytin mahsulu olınAdığmı 

aöylüyorlnr. 
@ Tehdit mektupları - lzmirde teh· 

dit mektuplan gönderılmek suretıle öte
kinden berikinden para sı:.:dıran bir 
kumpanya ) akalnnmıgtır. 

® Arap9(l tarihi ietıiahlnr - Turk 
tıırlh encUmeni Arapça bazı tarihi ıstılah 
lamı tel diline karar verilmigtir. 

@ Telsiz telefon - Telsiz telefon 
milduri Hnımn be~ Ankara, a gıtmi~tu. 

Mumaile, h oirketin vnıh etıni iuıh ede· 
cektir. ş·uket hukUmette~ 40 hin liralık 
tnhsı.,at istemi tir. 

Köpekler artık havlama) ur, her " - "Zavallı kadın, dedi, ne ız· 
şey sülc.un içinde! Ağaçlann ara· ttrap çekmiş. Ah, bütün bunlara 
smdan birisi ~ktı, ben bunu ne· ben sebep oldum.,, 
ferlerimizden birisi sandım. Pcn- Birden yaprakları çevirdi. 20, 
çerenhı altına gelince yıldız ışı· 21,22 tarihli sahifeler boştu. Ru
ğmda bir l;cdın olduğunu anla- zımme yırtık bir sa~ifedcn ve 
dım. EvelS Rosalie zannettim, fa- salı 25 tarihinden devam edi
kat dekil, dRha uzunca boylu... yordu. 
Jeromu uyandıracaktım, vaı geç· ".. Rosalie, bana bu klldar 
tim. Gölge taraça istikametinde iyi baktığın iç.in sana t~ekkür 
kayboldu. Bir kuş esi duyuldu, ederim. 
sonra emaya doğru yükse' n bir - Artık ateşiniz kalmadı ya? 
fişek.. Ne oluyor? Gene ortalık ayır Rosaliel 
eski sükanuna girdi. - Dün de böyle söyliyordı.ı-

Artık bu dak&adan itibaren nuz, fakat gene ateş geldi. Belki 
gl>züme uyku girmiyor. Korku- şu ziyarete canınız sıkılıyor. Fa- 1 
yorum, etr~fımda beni ihata eden kat bugün gclmiyecek. Yalnız 
her taraftan sonra bir oeyler var. yaran beşle gelecekmi . 
Korkuyorum, korkuyorum... " Cavap vermedim. Ne diye 

iıy n edeyim? Şu gözümün anüı~-
- 9 - l de gördüğüm düşman isti ası 

ayseriu oğlu kadar, hiç bir söz bana daha 

Paul, kans:nın yazdıkt peri- ağır gelemez. Bu herifleri gör· 
ra yaprakları mütekallıs p rma· memek ıçin g6ılerimi k payonım. 

klan içincl ıktı. Fokat k.ab unu du\'UVOrum. 

Çocuk lla ımı. 
-1 -

Bazan hcrlıangı bir ruhi sebep 
dolayısile sütninenin sütü ka· 
çabi1ir. :Fakat hu hal geçicidir. 
Bu vaziyette sütnineyi kuvvet· 
lendirecek sözler s5ylemck, ce
nret vermek lazımdır. İşte bu 
eıkıntılnrn meydan vermemek 
için sütninenin çocuguno bir 
liı1uddct yanında bulundurmalı 
ve emzikle beslemesini t~min 
etmelidir. Bunun faidesi çocuğu 
vasıta ile .ıtninenin kuvve "ni 
muhafaza etmektir. Bilhassa tav· 
Ş!ID dudaklı çocuklarla vaktm· 
dan e\ \•el do~nn zaif çocuklar 
için bu tedbir şarttu. Bir çok 
aileler kendi çocuğu yanındn 
bulunursa kendisininkini ihmal 
eder diye buna müsaade etmez· 
ler, fakat doğru değildir, bir 
müddet sonra yeniden çocuk 
iade edilebilir . Sütninenin ye
y eceklerine gelince onu degiş· 
tirmek doğru değildir, ahştığı 
yemekleri k:ifi miktnrd:ı. alması 

yetişir, oburluk doğru degildir. 
eti, earahı sUi istimal eden sfit· 
nineler vardır. Sütninenin al-
1 ol alması kat'iyen doğru de
l!;ildir. 

Oburluk asabi te~evvilşler ya· 
p r. Gece yatağına çocuğu alıp 
sonra uyuya kalan ve bu suret· 
le çocu(!u boğanlnr da vard.K. 
Meme verdiği zcman iskemleye 
oturma ı tavsıye edilmektedir. 

Sütninenin nezafeti do çok 
milhimdir. 

Lokman Hakim 

Yei>il Hilal cemiyeti umui 

tipliğinden: 31 Mayıs cuma günti 
içki düşmanlarının yeşil gün bay· 
ranudır. Bu gün de yeşil hil!lcı· 

lar meccanen "İçki, saghk ve var

lık düşmanıdır., i~are&ini taşıyan 

rozetler dı.ı~ıtacaktır. 

Öyleden sonrada saat 13 bu· 
çukta Şirketihayriyenın 59 num. 

rolu vapuru köprü buğnziçi iske
le inden içki düı::manlarını alarak 

akşam c:aat dokuza kadar buğaz 

ve ada1arda gezilerektir. Arzu 

cedcn cemi} E'timiz doc:tlarıda iş

tirak cdebifjrler, rn fküre arka

daşlarımızın ba) ramlarım kutlu
Jarız. 

Çocuk 
ııerde 

bahçesi 
apılacak 

Sehrimizde bir çocuk bahçesi 
tesisi tnkkarrür etmiştir. Bahçe 
Gülhane parkında, orkestero ma· 

halinde yapılacaktır. Temmuzun 
bidayetinde açılacak olan bu ha· 
hçenin etrafı demir parmaklıklar· 

la çevrilecektir. Bir Alman müte· 
hassısı tarafından yaı ılan bu 

bahçede iki tane kum havuzu. top 

için kır bulunacağı gibi sair ço
cuk eğlenceleri de bulunacaktır. 

Ah, o menhus gel't-nin hr.hM 
ra ı .. Artık cesaretimi ve üu1idinıi 
r.aiflelmemck için başl· hiç bir 
şey düşünmiyeceğim. 

Paul, şu ruznameyi hep seni 
düşünerek yazı} orun1. )çimde bir 
his var ki, bam~ hır gün bu sabr4 

ları oktı! acegını söyliyor.,, 
ÇarJanba 26 ağu.stvı 

.. Şatoda çek t: r ri1itti oluyor. 
Gidiyorlar. geliyoı ln. Bilbesa;a 
odamın altındaki salonda f&.zln 
faaliyetler oluyor. 

Yarım diızüne otomobHle uı
bitler ve üç kadın geldi. Beş za
bit şatoya geliyorlar. işte kori· 
dorda ayak sesleri.. kapıma 
vurdular. 

"Evela kendisi ve arkaaındu 
da dôrt zabıt gir i. Onlara il' 
sızca dedi ki : 

- Bu odada ve madaırm da· 
iresinde ne var&D hiç birine do-
laınulmay cak. (lttıoıcdl) 



Bir nutuk 
lstanbul. 29 [A.A] 

l:.tefarıi ajansı müdiirü Jlf.Mflnlio 
lllorg_agni, dün al•1mn lta/)'<1 ume-
1 si merkezjnde ve Ita/\a sefiri ile 
/ta/yan nıuteberanından ba::ıları-
11ın lııuurlarında pek çok alkı§la
nan belig bir nutuk irat edere/..· ec
nebi memleketlerde sakin ltalyan 
tebaasına rehberi hareket olması 
lô:ıım gelen kaide ve düsturlardan 
uzun uzadıya bahsettikten sonra 
bunların ~an t•e ~eref ve milli 1..-a
bili) et ve kudreı an'anesini mulıa
faza ile mükellef oldul.·larını tıe 
t:atanlanna olan imanlarını daima 
tal'1.·iye eylemeğe ve atilerini 1ıa::.ır
lamağa mecbur bulunduklarmı söy
lemiş ve "Benito Mussolini,, hüku· 
meti ile pek har münasebat idame 
Pden t•e tekrar dirilen bir milletin 
milli duyğusunu canlandıran Gazi 
~fustafa Kemal hükumetinin idaresi 
altında bulunan bu asil memlekette 
bu istikbalin her halde semerebalış 
bir f P.kil alacağını ilUt e eylemi§tir. 

Dereceler 
Ankara, 29 (Husıısi) 

Bugün mecliste Barem ve askeri 
maa3at kanunlarına müzeyyel l.6yı· 
halar lı·abul edildi. 

Bunlara nazaran, deı:let memur
larının 7 inci ve 8 inci sınıfında 
bulunanlarının dereceleri tevhit ve 
maaıları 55 lira olarak ıesbit edil
mistir. 

8 inciden sonraki dereceler ma
aılarını ve emsalini muhafaza 
edeceklerdir. 

Yalnız numaraları birer rakam 
yukarı alınacaktır. Bu ıureıle de
recelerin adedi 19 olmU§tur. 

Aıkeri maaşat kanununa mü· 
=eyyel ikinci bir hanuna göre de, 
7 inci derecenin maa§ı 55 lira 
olarak tashih edilmiştir. 

lzınir ticaret odaları 
kongresi 

Izmir, 29 [A.A] 
Bir kaç gün evel toplanmış olan 

l:::.mir mıntakası dahilinde1d ticaret 
t:e sanayi odaları kongresi miiza· 

· keratı bitmiııfr. Bu münasebetle 
l::.mir ticaret odası, murahhaslar 
fere/ ine :r.iyafet vermiştir. Şarapçı
lık, ::eyrincilik ııe ü:ıümcülüğün ihya 
ı:e inkifQfı hakkında kongre mü: 
him kararlar ittiha: etmiştir. Yerlı 
mallarını koruma cemiyeti yazlı!.· 
lzmir modası namiyle ) erli im· 
maılardan bir biçim intihap ı·e 
kabul etmi§tir. Modaya göre ,-apı
lacak yerli elbisenin ceket -ve güm
leti 7,5 liradan fazla olmayaccıhtır. 
Bu moda memurlarmız, tüccarları· 
mız ı·e her genç münet ver tarafın
dan hahiıle kabul edileceginden 
kısa bir samanda ıeammümü tah
min olunmaktadır. 

Belediye kanunu 
Anl.-ara, 29 (Hususi) 

Belediye kanımunu1ı mulıtelit 
encümendeki tetkikatı bitmek üzre
dir. Kanunun meclisin tatilind n 
eı:el mü:ıakeresi ihtimali fazladır. 

Kanun çıktığı taktirde bütün 
belediye intihabatı, bu meyanda 
Ankara ve lstanbul cemiyeti belebı
leri tecdit edilecektir. 

Beynelmilel ticaret 
konferansı 

Ankara, 29 !A.A] 
B. M. Mecli:sinin bu günkü 

i timaında 25 eylülde Berlinde 
içtima edecek olan beynelmilel 
l eynelrnilel parlamentolar ticaret 
l onferansına B. M. Meclisi namı
na Antalya meb'usu Süleyman 

<'\ket, Çanakkale meb·usu Şükrü, 
lzmir meb,usu \ asıf, Tokat meb •• 
u u üreyya Tevfik beylerin Riyaset 
dl\ anınra intihap edildikleri ve 
bey r.elmilel parlamentolar itiha· 
ının bu seneki içtimaında mec· 

li i ali namına bir müşahit izamı 
ıı tile ic:tirakinin muvafık ola-.. 

t 
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Misak ........... i 1 

Sofya, 2<J { A.A] ~ 
Meh "usan meclisi Tür- 5 

kiye ile Bulgaristan ara· 
sındn al dolunan bitaraf
lık, uzla~nıa,tahkiın mu
ahedeJeriyle adli müza·: 
heret itilafını bfıyük biri 
ekseriyetle kabul ve tas-~ 

idik etmiştir. ) ....................................................... 
~lecliste 

Ankara, 29 [A.A] 
Büyük Millet Meclisi bugün 

reis vekili Re'fet beyin riyasetin
de toplanmıştır. Demiryolları, 
Jandarma nakdi tazminatı bak· 
kındaki kanun Jayihalan müza
kere ve kabul olunmuştur. Bu 
kanuna nazaran vazife ifası es· 
nasında yaralanan jandarma za
bitlerine ve po1is amirlerine beş 
maaş kadar ve polis memurlarile 
jandarma efradının her birine 
ytlz liraya kadar tazminat verile
cek, şehit düşen veya aldığı ya
redee müteessiren vefat eden 
jandarma zabitlerile efradına ve 
polis amir ve memurlarının aile· 
lerine bu tazminat iki misline 
iblağ edilerek verilecektir. Bu 
kanun hazerde asayişin muhafa· 
zasma memur edilen ordu kıtaa· 
tı zabitlerile efradına ve bu hu
susta yardımda bulunan siville
re de şamildir. Kanun bir hazi
randan itibaren mer'iyete gir
mektedir. Meclis yarın saat 14 te 
toplanacaktır. 

Skupçina cinayeti 
Belgrat, 28 [A.A] 

Radiçin mahakemesine de -
vam edilmiştir. Raçiç, Pernarin 
üzerine kendisine hakaret ettiği 
ve hakaretini geri almadığı için 
ateş ettiğini beyan ve Basariçeki 
öldürdüğüne teessüf ettiğini, ila· 
ve etmiştir. Bu hareketlerin hep
sine kimin iştirakiyle teşebbüs 
ettiği süaline Raçiç kendi kendi
ne cevabım vermiştir. 

Öğleden sonraki celeede Po
poviçin son beyanatı şu olmuştur: 
Şimdi ne hapsten ne de ölüm
den korkuyorum. Eğer Hırvatlar· 
la anlaşmanıza benim başım 
mani teşkil etmiyorsa alıniz. 
mahkemenin adaletine sığmıyo-

rum. 

Yunan reisicunıhurluğu 
Atina, 29 [A.A] 

Hükumetin Reisicumhr intiha
bmı üç hazirana tehir edeceği 

söleniyor. 

Aln1an kruvazörü 
Mağdcburg, 28 [A.A] 

Sosyalist kongresinde koalis
yona dahil olan sosyalistlerin 
zırhlı kruvazörün inşası mesele
sinde aldıkları vaziyeti tahlil 
eden Başvekil M. Mülle!' demiş .. 
tir ki: "Sosyalistler l.ruva-örün 
inşası aleyhinde rey vermişler
dir. Fakat Raiştag meclisi inşa
ata devam edilmesin!! karar ver
diğinden fırka yeni bir tecrübe
de bulunmak istemenıeltedir. 
Binaenaleyh ben inşaata devam 
edılebilmek için lüzum görülen 
tahsisatın ikinci taksitinin de 
almması lehinde rey vereceğim. 
Beni istifaya icbar edebilirsiniz. 
Fakat aleyhte rey vermeğe mec
bur edemezsiniz. Kruvazör me
selesinden dolayı bir buhranı 
nuzzar hudusu sosyalist fırkasını 
gülünç bir mevkie koyar." 

Magdeburg, 28 [ A.A] 
M Müller in iradetmiş olduğu 

nutk~ müteakıp ıosya1ist kongre
si 138 reye karşı 256 rey ile kru• 
vazöre ve fırkanın hükumete işti· 

üteallik büttin takrırleri 

Bir idam 
~1adrit, 29 [ A.A l 

Cnidadrea divaıu haı·
hinin bir mirala} ı 'e iki 
-yiizhaşıyı idama, llç bin
başı, üç yüzbaşı ve üç 
mulazimi müebbet hapse: 
mahkuın etmiştir. 

Fransaııııı borçları 
Paris, 28 [A.A] 

Meb'usan meclisi hariciye en
ciimeni Fı·ansanm Ingiltre ile 
Amerikaya olan borçlarının tes
viyesi hakkındaki itilafların tas
dikıne dair yarm M. Stern tara· 
fından verilecek izahatı dinliye
cektir. Mazbata muharriri mes' 
elenin bir tarihçesini yapmak ve 
bu itilafların faide ve mahzur
larını, hiç bir hüki.im beyan et
meden gösterecektir. Encümen 
hükumet tarafından bir talep vaki 
olmadıkça rey beyan etmiyecektir 

Yunan filosu 
Atina, 28 [A.A] 

Hükümet il.i torpido muhri
bi inşasına karar vermiştir. 

1kdam - Dün Atinadan J aska 
bir haber daha geldi. Bu hnhere 
glıre, yunanlılar Sal:!min i ınin
dcki dritnotun da şatın almrnasuıa 
karar 'ermi:)erdir. 

lngilterede intihabat 
Londra, 28 [A.A] 

Daily Mail gazetesinde inti
ha batın neticesi hakkında tah
minatta bulunan Lort "Rother
mere,,, muhafazakarların iktidar 
mevkiine geldikleri takdirde 
azimkarane bir surette sosyalist
lere karşı vaziyet alacaklarım 
ümit etmekte olduğunu yazmak
tadır. Mumaileyh, muhafazakar
lar bunu kendiliklerinden yap
mayacak olurlarsa bu hususa ic
bar edileceklerini ve bu icbar 
keyfiyetinin geçikmiyeceğini ilave 
etmektedir. 

Paris, 29 [A.A] 
Maten gazetesinin muhabiri 

M. Macdonald ile görüşmüştür. 
lngiliz recülü devleti, Fransa ln
giltere arasında fikir ihtilaf mın 
artmakta olduğundan dolayı mü· 
teessir bulunduğunu ve lngiltere
nin Fransanın sınai re:fah içinde 
bulunmasına rağmen harp istik
razlarından mütevellit mükellefi
yetlerinin hakiki kıymeti ile tak· 
dir edilmemekte olmasından bir
az rencide oldnğunu söylemiştir. 
Mumaileyh, fırkasının kat ·iyen 
Fransız aleyhtarı olmamış oldu
ğunu ve her iki taraftan iktisadi 
fedakarlıklar yapılmaksızın bir 
itilaf vücude getirilmesine taraf· 
tar bulunduğunu ve mukadderat 
kendisini tekrar iktidar mevkiine 
getirdiği takdirde Cenevreye gi
dip eski dostu M. Briand ile teı
riki mt"sai etnıc:kten büyük bir 
haz duyacağını ilave eylemiştir. 

Setinesin oğlu 
ınalıkemede 
Berlin, 28 (A.A) 

istikraz tahvillerinin tağyir ve 
tahrifi ile maznun Setinesin cina
yet mahkemesinde muhakemesine 
başlanmıştır. S tinesi sekiz avu· 
kat müdafaa etmektedir. 

So' ) etler kongresi 
Moskova, 28 (A.A] 

Sovyet}er ittihadı kongresi 
içerisinde 132 si kadın olan 586 
azadan mürekkep t,1erkezi icra 
komitesini intihap eııı:erek mesa
isine nihayet verilmiştir. İntihap 
edilen azalar arasında şunlar 
mevcuttur: M. Kalenin M. Rikof 
M. İsterlin, M. Meltof, M. Çiçe· 
rin, M. Litvinof, M. Vorosilof, 
M. Mikoyan, M. Buharin, M. 
Tomski, M. Maksym Gorki hu· 
susl bir kararla intihap edilmiş· 
tir. Kongre onbeş senelik ıktisat 
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"Lüzitanya,, vapuru na8ıl 
torpillendi? 

[Gemiyi batıran 20 11unıaralı Alman talıtelbalıi
rinde lJulunmıış olan mülazım Rudo{f Zt 11terin 
bir lngiliz gazetecisi11e a11lattıkları. / 

Mayısın 7 inci günü "Lüzitan· 
yayı batıracak olan" U -20 de, 
(1) erzak iyiden iyiye azalmış, 
torpil mevcudu da ikiye inmişti. 
Aynı zamanda etrafa sis bastı
ğından başka harakatta bulun
mağa imkan yoktu. Bunun için 
"U - 20 burnunu, wilhe~nsl afene 
doğru döndürdü ve öğleden 
sonra saat ikiyi yirmi geçene 
kadar yoluna devam etti. 

Aşağıdaki yazı kumandan 
Svoygerin "U - 20,, de tuttuğu 
resmi vukuat defterinden aynen 
terceme edilmiştir: 

Dört haca .... 
"Öğleden sonra saat 2,20 de, 

yolumuzda zaviyei ka\me teşkil 
eden bir istıkamette yürüyen:bir 
vaporun dört bacasiyle direkle

rini gördüm. 
Vapur cenup-cenubi garbi is· 

tikametinden gelip "Yalley Heal" 
istikametine gidiyordu. Bir yolcu 
gemisi olarak tamldı. 

"2.25- lrlanda sahili boyun~ 
ca yol değiştirecek ümidiyle va
pora doğru on bir metre gidildi. 

"2.27- Vapur "Çueeustovn,, 
a doğru istikamet aldı; bu suretle 
ateş etmek üzere yanma sokulma
mızı miirnkim kıldı. 

Doğru vaz'iyete geçebilmek 
için sür'ati yükselttik. 
Y cdi yüz metre<leıı 

atılan torpil 
• 3. 10 - Sathi bahirden 3 

metre aşağı isabetle 700 metre
den torpil endahtı. Gayri tabii 
infilak, bacalar üzerinde duman 
bulutlart ve havaya uçan par· 
çalar. 

Torpilden mada ikinci bir 
iştial daha vuku bulmuş olmah 
( Gaz, kurşun ve ya barıt gibi ) 
köprü ve torpilin isabet ettiği 
kısım parçalanıp ayrıldı; bunu 
yangın takip etti. 

"Gemi durdu: sür'atle yan 
yatmağa ve provodan batmağa 

[l) 20 numaralı tahtelbnlıir de
m lı.tir. 

ili wsauc ı ı::a;: =ıs:: zıa: 

Cumartesi günü 1 

Edirnekapı 
tramvayı işliyor. 

Fatih - E<lirneka ;n tramva hat
tı ikmal edilmiştir. Bu hsttm cu
martesi güm.i re::1ıni küşadı icra 
olunacaktır. F.1tihtcn F hmekapı
ya kadar a~ağı 'ukarı bir hattı 
müstakım üzerinde de\ am eden 
bu cadde 1800 metro uzunluğun
dadır. Tramva) laı· Sirkeci Edirne 
kapı arasında işli} ecektir. 35 sıra 
numara mı taşıyacak ve )e~il • si
yah tabelası bulunaraktır. 

Harbinde bir hadise 
Londra (A.A] 

Pekinden Röyter ajansma bil
diriliyor: Çin polisi Harbindeki 
Sovyet konsoloshanesini basmış
tır. O sırada konsoloıhanede üç
üncü 'ntemasyonal mensupları 
kizli bir konferans akdetmekte 
bulunuyorlardı. 45 i rus olmak 
üzere hazır bulunan bütün eş
has tevkif edilmiştir. Ruslar. ve
aaıkı imha etmeğe ve binaya at
eş vermeğe teşebbüs etmışlerse· 
de itfaiye efradının vaktinde gel· 
meai üzerine buna muvaffak ola• 
mamıılardır. ----

lrlanda parlamentosu 
Belfast, 28 (A.A] 

Şimali lr1 nda parlamentosu 

başladı. Kısa bir zaman zarfında 
batacak gibi görünüyor. Borda
da büyük bir kargaşalık hüküm 
sürüyor. Sandahardan bir çoğu 
suya indirildi. 

Sandallar batıyor. 
Sandallardan bir çoğu suya 

e.vela baştan veya kıçtan indikle
rı ve faz!a yüklü olduğu için ba
tıyorlar. lsk le tar2fındaki sandal· 
lar geminin yatmış vaziyetinden 
dolayı indirilemiyor. Vapurun ba
şında altın hatla yazılmış "Lüzi
tanyo" ismi okunuyor. Bacalar si
yaha boyanmış. Grandi direğin
de bayrak yok. Gemi saatta yir
mi mil sür'atle gidiyordu. 

Kayt defterinin vak' aya temas 
eden son kısmında, vapuran fena 
halde rahnelcndiği ve batacağı 
muhakkak olduğu bildiriliyor. 
Bu son kaytlc, büyük bir gemi
nin, en aşağı, iki torpille batırı
labil cği yolundaki far.sziyeye 
telmih edildiği zannediliyor. 

Can derdine dümii~ yol
culara ate~ edenıem! 
"Şvayger devamla diyor ki:" 

Can derdine düşmüş bu yolcu 
kelabalığı üzerine cıteş edemez
dım. 

Almanyanın şöhret ve muvaf
fakıyeti en şayı tahtelbahir zabit· 
]erinden biri olan kumandan 
Piaks Valayntner de, vak' ayı ku· 
mandan Şva~gerin zabit arka
daşlarma anlattığı şekilde hika
ye etti. 

.. 21 - 20, Lüzitanyayi batırıp 

seferden döndükten pek az azman 
sonra, bir gün, pek aziz dostum 
olan kumandan Şvoygere tesadüf 
ettim. Konuşmağa başladık. 

"Lüzitanyanın ba ması günün 
hadisesi olmuştu. Biz de ondan 
bahsettik. Kumandan bann vak' -
ayı olduğu gibi, başından sonu
na kadar olduğu gibi hikaye 
elti. 

'Yarın 
Kumandan l ntnerin 

anlattıldnn 
: !Sm ea:: 

Japon sergisi 
cumartesi 

günü açılıyor. -Bir mti det n b r hrımi de 
bır ser ı aı,;m kla uğr ,.an Japon 
heyeti i thzarnt 111 ikn l c mi tir. 

ergi Galatadaki )atal .. h rn~onlar 
bina~ında kt at edılcc ktir. Bura
da rgiyt tahsi" dil ıı ~nlonon 
tertibat \'e tez) matı . kmal edil
mi~tir. 

Sergi mahallinde 1 hir edile
cek .e~)a kamil .n Japon)adan 
gelmış 'e ) erlermc 'azedilmege 
lJa~lanmı tır. Sergid haiafi e} e 
men u at ait e ) a por elen takım
ları, çocul O} uncakları te hir 
edilecektir. ergi Haziranın birin· 
ci günü aç lacaktır. 

10 hamal nazaret 
altına alındı 

Evelki l!'Ün büyük bir arb de 
çıkaran gümri!k 'e Hasır i kel esi 
~amalları l_ıakkında Eminonü po
lıs merkezmce }npılnn tahkikat 
hitam bulmuştur. Tahkikat neti
cesinde 10 hamalın ııazRret altına 
alınma::ıına Jü;;um görülm~Hir 
B~nlar Hüse}n oğlu Ahmet,· Ha: 
mıt oğlu o~.man,Hu ... ~>ıı oğlu Meh· 
met, Demır oğlu Rnmazan Ali 
oğlu Allııhverdi, Cemal oğlu 'Hü
seyn, Hu eyn o~lu Ahmet, Ali 
o~lu M:hmet, Mehmet oJlu Mus
tat • Al o"lu f 11met Alidir. 

lln adamlar iç im. br k nunu-
1 a mu l l t ' , •• 1 n· 

• • 
Ja Sı 

.. ongv sı 
• • • 

mesaısını 

dün ikmal etti. 

Müttefik Ajanslar dördüncü 
kongresi dün mesaisine nihayet 
vermiştir. Tiirk murahhas hey'eti 
reisi Tevfik Kamil bey bu müna· 
sebetle şu nutku irat ctmiıtir: 

!\lurahlıas ef ndıler. 
J\llızakerntıııız şimdı arlık lıitama 

ndı. Ruznamei ntll7.akeratımza ithal 
ctmi oldu;unuz mc~ı-Jclere umumi 
celc elerinizdc 'c komite i timaların· 
da tema edılmiş. hunlar hakk.ıada 
muznkerat ecre) an etnıig ve hepıi 
mmafık bir sureti halle iktiran et· 
mi ve~ n peh. az bir zaman zarfında 
iktiran edecektir. 

Bu nelıce, e\ elce de işaret edil
di ı 'eçlıilc-, hır taraftan her biri
nizde me\cut olan me lektaşhk ve 
"amimi te:ı:riki ınnsai zihniyetinin ve 
diğer tnraftan reisimsiz olan \'e me
zi\ etleri hu defa da kendisinin maı· 
harı intihabınız olmasın1 temin etmiş 
bulunan M. Meynot n n ml.izakera· 
tınıza \erıneğe muvaffak olmu9 
olduğu mahirane, bitarafane istika· 
metın mahstılUdür. Bu meziyetleri 
burada tebcil etmel. ten bU} Ulı: bir 
haz duyu~ orum. 

Efendiler, Azimetiniz bizde tees-
UrJcr bıral\acal\tır. Sizı daha uzun 

nıtiddet alıkomnk isterdi!{. Bu tees· 
süf \e teec:surli, içimizden bir çoğu• 
nun fnali5 et 'e kudretiwiıin merkezi 
olen Ani.ara~ a btitUn bir gUntinUzü 
talı is edeceğiniz 'e orada TUrk 
mesaisini ) al\ındau göreceğiniz dil· 
şUn e i bir dcre(e)e kadar tadil 
etmektedir. 

Beni fahri reis intihap etmiı 
olcluğunuıdan dolalı .,.absi teşekkUr· 
lerımi bel an 'e bu teşekkürlerime 
tekrar buluşmak ümidini ilive ede
rd\. muti f ık Ajanslar dördüııcU 
kon resinin me aisine nihayet venrim. 

Celsenin hitamında ecnebi mu• 
rahhaslar tarafından matbuat 
müdiriyetile Anadolu ajan11 er
kanı şerefine huausi bir ziyafet 
çekilmiştir. M. Meynot, Türk re
fiklerine hitaben belit bir te
şekkür nutku irat ıetmiş ve yeai 
Türkiyenin şeref ve refahına refi 
akdah eylemiştir . 

Ruşen Eşref bey, arkadqlan 
namına cevap vererek M. Meyaot 
ya müttefik Ajanslar murahhu
ları namına söylemiş olduğu mül· 
tefit sözlerden dolayı teşekkür 

etmiştir. 

Ajans murahhasları bu gÜll 

muınhhaslarımızla beraber hazır· 
lc:ınan hususi bir trenle Ankara. 
ya gideceklerdir. 

Nizaınettin Nazif B. 
Evvelki gün matbuat cemiyeti 

tarafından Tarabyada ajans mu· 
rahhasları şerefine verilen ziya
fette Nizamettin Nazif B. de ce· 
miyct heyeti merkeziyesi izaaın· 
dan olmak sıfatile davetli bulu-

nuyordu.Programda kendisinin aöı 
yeri olmadığı halde ziyafet son
larında fazla neşelenerek resmi 
mah'yeti haiz bir ziyafette sui 
telakki edilmesi tabii olan bazı 
sözler söylemeğe başlamış, niha
yet cemiyet reisinin müdahale
sile sözü kesilmişti. 

. Nızamet_tin Nazif bey bu ba
dıse. do.1ayıslle ziyafeti müteakip 
cemıyetın. ~eyeti merkeziye aza
lığından ıstıfa ettiği gibi haber 
aldığı.mıza göre cemiyetin idare 
h~yetı de dün hadiseyi laayaiyet 
dıvanının müzakeresine ıeYk ve 
tevdi etmiştir. 

Ayni zamanda Nizamettin Na· 
zif B. Cemiyet reisliğine bir tez
kere göndererek .. ıateailmiye~. 
arzu edilmiyen, fakat olaa bır 
hadise elbette ki esbabı ulll 
bir gayri tabiililcten meaba al· 
mış bulunurs~ b!"lli;DaUD, 18~~ 
tecziyedir". mutalaa~.le k~,'!1~ 
haysiyet dıvanıaa gonderilm•nı 
istemektedir. ----
52 meb'us mahkemede 

Meksika, 29 [A.A) 
Mek.~ika meb'uıan mecllıi i .. 

yana iştirak ettiklerinden dolaya 
mahkemeye verilecek olan 52 
m b'u!un teşrii maswıiyetini 
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r11Un ·, hilıave Yeni Ankara IJiinkü Borsa, Piyasa vazı)~eti 
1 

Kavgasız başım {Birinci sayfadan mabat} 

Umumi park amele mahallesi 
araamda~ır. Diğer büyüle bir 

w; $«fiti f 

Rus harici ticaret mumessillerı 
dun ticaret mudiriyetine geldiler. 

A~qaet irfan bey ve ker*iı 
Leyli Bostancmın en son 
köşlderi'lh• birinde oturuyorlar. 
irfan b4tJ · işi gücü Istanbulda 
olduAıJ için sabahleyin gidiyor, 
akşam ~nllyor. Kendisi ne ka· 
dar ha k bir adamsa, karısı 
da i adı afacan! Sanki Allah 
ateşten yaratmı . Leyla hanımm 
yüzünden, köşke gelen bir hiz· 
metci bir haftadan fazla kala
mıyor. Bir dırıltı, bir gürültü, 
arkasından Leyla hanım hizmet· 
ciye hemen pasaportunu veri· 
Yeriyor. 

lrf an ll»ey bir akfam köşke 
dönerken, yeni hizmetciyi bah· 
çede çamaıır toplamakla meşgul 
buldu: 

- Müzeyyen hanım evde mi? 
Miızeyyend bir surat! 
- Hanımın da sizin olsun, 

köşk te.. Vallahi bir gün daha 
durmam. Ben buraya "yesir,, de
ye gelmedim. 

lrfan anladı ki, gene hanımla 
hizmetci arasında bir hır var. 
Artık bu sahnelere pek alaştı~ı 
için, her şey ona pek tabii görü
nmeğe ba1lam1~b. 

Irfan yukarıya çıktı, baktı ki, 
karısı pancorun arasından k-0mşu 
köşkü _gözetliyor. 

- Oyle ne göılüyorsun Leyla! 
- A, senin de hiç bir şey· 

ciklerden haberin yok. Komşu 
köşke yeni kiracılar geldi ayol! 
Bir karı, bir koca .. Aman herifi 
görm . Karısına çtklfb, kendile· 
rini getiren arabacıya çıkıştı, 
hamala çıkıftı. Ben de pancorun 
arkasından seyrediyordum. Ga· 
liba sezdi, pencereye öyle bir 
hışımla bakb ki.. Galiba Leyla
nın ne biçim bir kadın olduğunu 
bilmiyor. K01Ptu mu? Ona billa
hi dünyayı dar getiririm. 

[rfan kar~Mnın ne kıratta bir 
mahluk olduğunu bilmiyor değil
di. 

- Sahi karıcığım, dedi, eski 
komşwarle ne iyi geçiniyorduk. 
Gelen gideni arabr, derler am· 
ma, bakahm bunlar nasıl çıka
cak. Belki de göründükleri gibi 
değildir. 

Fakat Leyli hanım yeni kom· 
ıulardan, daba iİk gün bazetmi~ti. 

lrfan ıeaini çıkarmadı. On se
nelik iıdivaç heyatında karısının 
ııe kavgacı olduğunu biliı', olur 
)hnaı tereffüatıtan mesele çıkar· 
)ıamak tein o daima sükiıtu ter· 
cih ederdi. 

Yeni komıu ile bir türlü ge· 
çim olmayacağım daha şimdiden 
anlamlflı. Nitekim tahminleri de 
boşa çıkmadı. 

BekçidM öğrendiler, yeni 
komşun-un ismi Salih bey imiş .. 

SaUh bey, Leyla hanımın kov
duğu lıizmetcl Müzeyyeni aldık-
tan sonrtı, mubasama başladı. 
iki komşu at"asında ilani harp! 

Leyli hanım kabına sığmıyor
du. Bir sahalı Salih bey, iki 
bahçeyi ayıran parmaklığın di
binde bir şezlonga uzanmış, 

sabah gazetelerini okuyordu. 
Leyla başına bir örtü geçirdi, 
en tozlu bir halıyı tam Salih 
beyin oturduğu yerdeki urgana 
asll, kocasının bastonuyla hem 
vurmağa, ltem de çıkan tozun 
arasından aöylenmeğe başladı: 

- Güya bizınetci aldık, ~u 
halıdaki toza bak. Kovdum ama, 
alanlar güle gUle kullan.:ıınlar. 

Halıdan ~J.kmı bulut gibi toz 
arasında Salıh bey ne sabah ha-
v sı alabildi, ne gazetesini oku
yabildi. Şöyle bir hışımla komşu 
kadına baktı ve üstünü fırçala· 
mak iç.in köşküne pöndü. 

E tcsi Gabah Leyla hanım 
bah.,.esinde neler görsün.. Mut
f ktan ne kadar sebze artıgı, 
çcip, h tt b aşıl SU} u varsa, 

ı or da! l 'dd "J en adeta 
,,b 

park ta K-aıvaklıderededir. 'ABDlSHAK HAHID,, 1 
Sun'i ~Uer kadar ıl'iprüntO varsa hepsini de 

düımanın bahçe~ine attı. 
Arllk muharebe büsbiitüıa şid-

de tile devam ediyordu. Salah 
bey bahçeye çıktımıydı, hemen 
Leyla honun da kendi bahçesine 
fırlıyordu . Sallki kocMt evde 
imiş gibi, köokün pegçeresine 
doğnı yüksek sesle şunlan söy
lüyordu: 

Planda ~inin ~inden akan öç 
sudan ilttfade edilerek üç tane 
sun 1 göl He bir çok havuzlar 
ihdas edilmittir. 
Yeni şehir 

Ş~hir umumiyetle cenuba dok· 
ru, yani Çankaya istibıınetinde 
teveı:ısü etmekte, Kavaklıdereye 
(dahil) kadar uzanmaktadır. Hü
kumet mahallesi bugün Yenişe
hirin bittiği noktadan batfamak
ta ve sef rethanelerm bulunduğu 
noktaya kadar ilerilemektedir. 

küçültmek iıteyenlere 
Türklütün (asırlara karşı) gö

ğüs gere gere ütlhar edebileceği 
münforit kiinatı edep ve irfan 
gür.eti, dahi ü11tadım (Abdülhak 
Hamid)i; müşarünileyhin zerrei 
mevcudiyetine malik olmayan cı· 
in~ şahı~ttlerle mukayese cür' e• 
tini gösterenlerin gülfinç ve ma· 
nasız taşkınlık .ve .şaşkmlıklannı 
kadirşinaslık noktasından pek te
essüfe şayan g6rür ve edebiyat 
namına şiddetle reddederim. 

Florir.alı Nazım 

- irfan, Allah aşkına şu kok
muşlara bak. Biz gün görmüş 
ins nlarız. Blitün şu Bostancı kim 
oldugumuzu bilir. Öyle nereden 
geldiği belirsiz pis mahluklar, 
istedikleri kadar dövünsünler. 
Vallahi kılımız bile oynamaz. 

Bu suretle bugünküne naza
ran cenuba doğru bir misli daha 
uzanan Yenişehir, İncesu ve mu- Nuruosmanivedeki hela 
kabili olan cihetl~rde d~ geniş· • 
lemekte, istasyonun cenubunda· Nuruosmaniyt! camii avluıunda 
ki sanayi sahası ile birleşmemesi bulunan helanın bir müddetten· 
için bırakılan nısıf daire halinde beri kapalı bulunduğunu yazmış· 
çevrilmiş geniş bir park hattından tım. Bu helalar henüz açtırı
sonra ise, yukariki kısma nisbet- madı. Bir takım insanlar, bilhassa 
le daha geniş olmak üzere Çan- geceleri camiin merdivenlerine 
kaya ve Dikmen eteklerine kadar abdest bozuyorlar. Şehremaneti 
devam etmektedir. Profesör Ja- bu helaları bir an evvel açtırsa 
nsen sefaretbaneleri de içine alan çok iyi bir iş yapmış olur. 

Salih bey de aşağı kalıyor mu 
ya? O da güya karısına bağırı· 
yor. 

- Hani mahalle karısı derler 
bir tabir varya, işte ta kendisi 
Allah akıl, iz' an versin, başka 
ne deyeyim. Bir hizmetci alırlar, 
açlıktan öldürürler, parasını ve
rme.ıler, ıonra da beğenmezler. 

bu kısma " zenginler mahallesi " ı · Çenberi taşta 
namını vermektedir. Şakir Fazlı 

Yeni şehirle Cebeci arası Da
rülfünun mahallesi olacaktır. Asıl f 

Cebeci ile hastanenin arkall or· 
tahalliler mahallesi olacaktır. 

Vallahi ben bir ~ye şaşını -
yorum, kocası nasıl tahammül 
ediyor, ona ıaııyorum. 

- Hah, hah, haaah 1 Ben de 
insan kıhkh hayvanlarla evlenen 
zavallı kadınlara acıyorum. 

Yalnız bir masele vardı, lrfan
la Salih beyin karısı bu komşu 
kavgasına hiç karışmıyorlardı. lr
f an ne kadar haluk adamsa, Sa
lih in karısı da o kadar haluk bir 
şeydi. 

Zaten Leyla hanım kocasının 
kendi i,lerine karışmasına hiç. 
tahammül edemezdi : 

- Sen işine bak 1 derdi, be
nim kimsenin müdafaasına ihtiya· 
cım yoktur. Ben tek başıma bu 
komşu olacak herifin hakktr 1

p 

gelirim. 

Tünelin şimali tarafı boş hı· 
rakılmıştır. 
Eski şehir 

Eskişehire gelince denebilir 
ki plan büyUk tadilat yapmıyor. 
Yollar umumiyetle muhafeza edi
lmiştir. 

Bir tek yeni cadde "\çılmak
tadir. 

Kale şehrin merke::I :acağı 
için Profesör Jansen J nmmış 
mimarlar tarafından ayrıca ya
pılacak bir etüde tevfikan imarı 
lüzumunu kaydediyor. 

Profes8rün fikrine göre, her 
halde kalede Türk milletinin 
hars\ mabedini teşkil ederek bü

t yük bir bina yapılmalı ve kalenin 

1 
imarı masraflı olacağı için yapı· 

• lacak tetkik neticesinde muhafa· 
Böyle bir kaç hafta geçt• 1 zasına lüzum görülecek kısımlar 
Bir akşam irfan bey köye cto-- büti.ın vatan şehirlerinin ittirakile 

nerlcen trende komıunun hım - 1 ve her burca bir şehrin ismi ve
ile kar,ı karşıya geldi. Şaşkınlı· rilmek sure~ile ~mar edilmelidir. 

ğından elindeki bastonu yere Opera bına"ı 
düştü· l:ski şehirde şimdiki itfaiye 

· . . . meydanında bir Opera yapıla· 
-:- Affedersın~z hanıme~endı, caktir. Opera meydanı ile istas· 

dedı, Emredersenız bendenız baş· yon arası hem çarşı, hem de is
ka bir vagona geçeyim. tasyona yakın kısmında Anka· 

- Rahatsız olmaymız efendim raya gelen yolcunun nazarını 
- Şey efendim.. biliyorsunnz- okşayacak geniş bir yeşillik ve 

ya, eğer kocanı7. maazalı'ah... ağaOçlıktır. d d k 1 . . .. .. pera mey anın an a eye 
böyle hızı .... karşı karşıya gorur· çıkan yol etrafında kalenin gö-
se, aman bır hal olmasm. rulmesi için hattı müstekim ha

- Doğrusu efendim, ben de linde boş arazı bırakılmııtır. 
neye geçinemeyoruz deye şaşıyo· Buraları teşcir edilece~ti~. .. 
nım. Bir geçmişiniz de yok ki.. Kara oğla~. caddesanm mun-

B d ·· 1 d"' ·· ·· tehaaından ıtib&ren de kaleye 

prak tahlilini isteyor 
Memleketimizde bir takım 

topraklar görüyoruz ki bunların 
içinde muhtelif madenler oldu
ğu zannını veriyor. Fakat bir 
türhi hakikati anlıyemıyoruz. 

Bunun için bir maden mühen· 
disinin gelmesi lazım. Eğer ma· 
den mfihendisi gelmezse tahlil 
ettireceğiz. Kimin tahlil etttğini 
de bilmiyoru- fadenlerimizden 
istifade etm y . 

Koç ..... -..ır kasabasından 
Ahmet 

Susuz çeşme 
Şehrenıanetinde Saray mey

danında Recep bey terkos çeş· 
mesi var. Mahalle ahalisi şimdi
ye kadu bu çeşmeden istifade 
ediyorlardı. Bir ay evel terkos 
su kumpanyasından gönderildi
ğini söyleyen bir memur geldi, 
suyu kesti. Halk susuz kaldı. 
Terkos su kumpanyaaı bu çeş· 

. meye su göndermeğe mukavelesi 
mucibince mecbur değilmi? 

Diğer taraftan şehremaneti· 
ninde nazarı dikkatim celp et
men izi rica eylerim. 

Aynı mahallede sakin kari
lerinizden Ahmet 

Telefon koymalı 

Türk tacirleri tarafından Rus. 
yaya ı1evlledUen IHlann kabul 
edUlbelf hakkında lstanbul tica
ret odaama müracaatları tevali et
mektedir. Oda bey' eti idare1i 
bu huauata m1tlGmat toplamakta· 
dır. 

Diter taraftan ta Rus ticaret 
mümeaılli~nin nazarı dikkatini 
celbetmit ve dün Rus ticaret 
mümesaili ticaret müdürü Muhsin 
befn nezdine gelerek Odesada 
kalan mallar hakkında uzun uza
dıya görüşmütlerdir. Yakında ta-
hkikat neticeıi iktisat vekaletine 
bildir.Pi ecektir. 

Diidkü muaınele 
Dı..in borsada düyunu muvah

hide 199,5 açılmış. 196 kapan
mıştır. lstilcraz üzerinde muamele 
yoktur. fsterlir. 1004, 75 açılmış, 
1005,50 kapanmış, 1005, 7 5 yük
sek gelmiştir. 

Altın 869,5 açılmış 871 ka
panmıştır. 

Ticaret odasında 
Ticaret odnıı meclui son a' -

tarda içtimalarınt tehir etmektt • 
dir. Buna sebep ruznarnelerd 
şayanı müzakere mevaddın bu-
lunmamasıdır. Dünkü içtima d 
gelecek haftaya 4 nacaktır. 

Sigorta şirı: erı n 
l\ elleri 

Sigorta şirketleri tarafından 
kanuna tevfikan ve .. ilmesı azım 

gelen hesap cetvelleri müte· 
havvil kefalet akçeleri ir ·etler 
tamtından mıntaka ticaı et ınüdir· 
liğin .evdı c~unmAKtadır. Şirket-

lcr bu kefaleti topladıkları prım ve 
ücretlerden masarifi tenzil etti •• 
ten sonra mütebeb meblağ iç' 
vermektedirler . Bu cctv l er i· 
gorta şirketleri komserleri tara· 
fından tetkik edilmektedir 

Cetvellerle hesaplarını tevdi 
etmeyenler hakkmda ahkamı ka· 
nuniye tatbik olunacaktır. Şeh. 
irmizde 53 sigorta şirketi vardır. ------
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20 Frs.F. 
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Ticaret 13orsa.s 
ZAHiRE BUGDAY 

K.o.Pa 
ç .... c1ar 
Arpa 
Mı11r 

YuW' 
K.eten tohum 
Fualye 
Mttdmek 
~ob-
83rilloe 
Balı:b 

TIFI'IK 

Yumqak 
14.,2<> K ızılea 
15. Sü.nter 

Sen 
Dönme 

•2 \' omQJllk malıı 
Sert 
Rom.. 
Bulprilm. 
Macar 
Hart wintır 

17.20 

ITRALAT 

DuAday 
Çavdar 

Arpa .. . 
Fa•ıılye 26 
Nohut 17 
Fındık iç 
Tiftik 174 
Yapağı 91 

iHRACAT 
Hu{tday 

Y. 
,. 
ç .. .. .. 

Bal 

" 

FIND. VE CEViZ 

Fmdılı: iç. 

" Ceviz iç 

Ku.Pa 
1()8 

UN 
a.Pa 

Eki!!. Ekht. 1 • 
Ekistra 1.t60 
Birinci yum. 
Birinci ı;erl 
lkind 

Ç U~üııeu .. - en .e oy e uşu~u~o.r~m doğru geniş bir cadde h~inde 
hanımefendı, fakat zevc1 alınız, böyle boş arazi aksamı bırakıl· 
galiba bir az hadidüttabıdırlar. mıştır. 

Hocapaşa maliye şubesinde 
telefon yok. lşimizolup ta şubeye 
gidemediğimiz zaman telefen et
mek laı:imgeliyor. Telefoıı bulun· 
madığından oraya kadaı gidüp 
gelmeğe mecbur oluyoruz.. Bu 
maliye tubeBine bir telefon yap
tınlması için defterdarhğın nazarı 
dikkatini celp etmenizi rica 

K.o.Pa. 

kapısında tacirlerden A'kpbirbarmıuıı 
eylerim. 

Bahçe 
Rifat ~ı;:-

0 

HVBUBA.T 
Ku.Pa. 

9auıa 

Ça-vdar 
Arpa 

Fuutye 
Nohut 
Fındık içi 
Tıftık 

Y11patı 

" .. 
Çuval 

Rıu.mol 
KE1pelı: 
Paspal 

AV DERlSl 
- Fakat ben değilim. Halin mevkii 
- Evet, bizim bir şeye karış- Şehrin hali istasyonla müze 

tığımız yok .. Ben karımın haline arasında ve demir yolu üzerinde Kazanın önüne geçmeli 
l b olacaktır. Halin tam karşısmda Hocapaşa maliye tahsil ŞU· 

beıi karşısında Hanımeli ıoka~ı 
var. Bu sokakta yıkılması pek 
muhtemel bir duvar ve baca 
var<lır. Birdenbire yıkılırsa bir 
karaya sebep olur. Nazarı dik-

a ıt m .• 

- Doğrusunu isterseniz efen
dim, ben de öyle.. Bu köşke 
taşındık taşmalı, Salih bey ar
tık beni rahat bırakıyor. Ayni 
ısnbet efendim, bizim karı da 
artık bana hiç çatmaz oldu. 

- Evet, onlar boğazlaştıkca 
bizim kıymetimizi anlıyorlar. 

- Bendeniz de öyle düşünü
yorum. Ya maazallah benim karım 
sizin koca. ızla evlenmiş olsaydı, 
evde her gün kıyamet kopardı. 

- Ama bu kavganın arkası 
gelmiyecek, ben ko~mı ta~ırım: 

- Size bir şey soyleyeyım 1111 

hanımfendi, ben ek kanmı tanı
rım. Mndamki öyledir, onları 
kendi halJerine bırakalım. Yalla· 
hi kafamız dinç.olur. Hiç olmaz
sa şöyle bir zaman rahat nefes 
alırız. Li.kin Bostancıya geldik. 

- O halde siz önden inin 
efendim, kocam bizi beraber gör
mesin. Sonra program bozulur. 

Her ikisi de evlerine, yemek 
sofra ında o günkü kavganın 
hı " e 'ni d·nLm"' e dondüler. 

ve hattan mukabil tarafından 
yük istasiyonu vardır. 

Fabrikaların mevkıi 
Sanayi sahası olarak eşya ista· 

sıyonu ile bugföı1'ü istasyonun 
arka kısmı ayrılın ıştır. Spor, 
koıu sahaları bu mıntaka içinde· 
dir. Burnsı hem eşya i•tasyo
nuna bitişik olmasından, hem de 
ruzgirların istikametine göre fa .. 
brika dumanlarından şehri ma· 
sun buhındurmaımdan dolayı 
çok muvaf k göriil~ştür. 
Amele mahalltti 

Amele mahallesi, saDayi saba
sına yakın bir meTldde, Dibağ· 
hane deresi ile Bentderesi ara
sındaki sahade yapılacakbr. 

Stadyoın 
Stadyom şimendüfer hattının 

şimaliade ve istasyonun garbinde 
olacaktır. Profesör lansen Stad· 
yomu Berlinde olduğu gibi at 
koşu pistinin içinde yapmış 
ve her ikisinin tesisatına 

son dcrec dıkbtle ve en 

katı celp ederim. Şehremaneti 
icabına bakmalı. 

Hoca paşada sakin 
Hakkı 

son eaaılara göre tesbit etmiştir. 
Mezbaha tayyare meydanı ile 
kartı karşıyadır. Şimeııdüfcr hatb 
aralart.ndan geçmektedir. 

Jüri heyetinin etrafh tetkikatı 
neticesinde tercih edilen bu plan 
bilhassa yolların mönakaleye kafi 
olmakla beraber azlığı noktasın• 
dan çok iktiıadi bir plandır. 

Bedii kıymeti de kaleyi mer
kez ittihaz etmesi ve şehrin güzel 
manzaralara binalarla kapanmak 
tehlikesi ıöıtoreıa yerlerde tetcir 
edilmek üzre bot arsa bırakmış 
olmasındadır. 

Plan bir kanunla kesbikat'i~ 
eyt edecektir. A. S. 

IUıfyeıal 

YA.PA.GI AFYON 
'u.Pa 

SB ,, 
14.'i Dal ZerdeTa 

,. Sansar 
Tilki 
Kundua 
Ta">:. n 

Türkiye i 
B~rıkcı.s 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdrülük 

ANK 
Şubeler: 

Ankara Adana 
~tanb•ı 1 Trapuzon 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gi.reson 
Samsun Edermu 

Ayvalık 
Zonğuldak · 
Kayseri 
Mersi.n. 

Müsait muan:elat, Kıunbaraiar Keı:: 

' 
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Uyamş 

Reaimli UY ANIŞtN yirmi al· 
bncı nuahası zenıin müudericat 
ile çıkaıtttr. Ba nuahacla AHMET 
IHSAN beyin (Ajans murahhas
ları) ltakkında vakıfane bir maka· 

I= •••.... ı,, •• ._ _leai_vard_ar. __ 

.. --- ... ~~~?-&af"e:J 
~ • 1011uncl ;.::::, ·~ t 

•a•l varln vandlvor ~ ~·~ ~ .. ~ ~~ 
-~ Ci~ 

latanbul fampiyonaaı maçlara Taksim Stadyomunda ~ !:!:: Q:: 

leçen cuma günü hitama ermişti. Kuleli· Askeri Sanayı 11,30 ·~"" it: ~ 
Yalnız bu halta, evelce tehire Hakem Kemal Halim bey ............._ !_ı:: ~ 
•irayan Fenerbahçe. Vefa meçı Hilal· Albnordu 13 Hakem ...... l:: ~ 

Havayı de iştiriniz, sinekleri koğunuz, fazla ısınan pıahalleri serinletiniz .. 

)apılacak ve Şampiyona maçları Basri bey 8 L • • ~ 
bu ıuretle resmen de aihayetlen· Üsküdar• lstanbul Spor 15 ° ~ .;r:N~ .~ 

Bütün hu şeyler için vantilatör kullanınız. 

llliı olacaktır. Hakem Saim bey ......... ~ 
Bu cuma günü icrası mukar- Fenerbahçe-Vefa 17 Hakem ~ ·i: ~ A TiE :::.J:!f VERESiYE 

LARAK TAKDıll EDER rer F eaerbalaçe • Vefa maçı had- Adilgiray bey i:.: ·~ 
di zabncla mühim bir karşılaşma •

11 
• ML 

2 

-

1
&&

111
. i ~~ ~ ~ 

~ ettiii halde lik maçların- ı ı l'ukuat -.. ~ 
c ro Han Tünel meydanı: Beyoğlu=Beyazıt: Istanbul 

.. teellla etmiş bulunu muva- cc 
ZUe üzerinde telir yapacak va· ~ 
liyette deflildir. Dolaadıneılık - Sirkecıde ı;: 

F enerbahçe ·Vefa maçıma ne- l~bal ?telinde otoran ~sman efen-
tic .. i ne olursa oı.un ıimdiye dı Fatihte yangın yer~nde~ geçer- ~(Ç1~ 
L _ _._ __ • • • 'f' ken Sabıkalılardan Şukru ıle Hırt ~ ~'- Q L511i~ 
-.aar teabıt adılmış olan tasnı ın Alı Osman pJendinin mantarcılıkla t~~\\ il-;;\\ 
detişmui mlmkün olamaz Puvan 2fİ bra mı dolandumışlarclır. -~~ ~ o, 
İtibariJI• kulüplerin vaziyeti + X1Z1nı yaralayan baba-
IUdur: Hask~de Hac Şaban mahallesin· M tf RU. İMALİ : 

PERTEV FlfBRİKliSI Galatasaray: 10 maç 28 puvan, de oturan boyacı ·şan, kızı Sara· 
Fenerbahçe 9 maç 21 puvan,Be· yı bir tfirkle metres h~yatı ya a· 
liktaı 10 maç 21 puvan, Vefa 9 dağından dolayı adam akıllı dov
~ 17 pnu, Beykoz ıo maç 17 müş ve ekmek bıçagıyle de yara-

C!aı... • 10 12 lamıştır. B Plavaa, ~ymanıye maç A• l h B kö d puvaa. v .. aı a cer - as y 
Bu Y&Ziyete nazaran F eaerbah· ri pata m~aıı~ inde . o tür .ın 
• Vef '-·p olması ihti- L }& Avadı ısminde hır Ç'>CU· 

çenm aya mafau ~ t 1 t • • kab 
1 

dild"ğ'i takdirde 6 un mı ş ayarmış ır. 
ınali bıle a e 1 

• '°' ir sabıkalı ın marifeti-
Galatuar•Y btanbul şampıyonu, 
F b h "ki · Be "kt ş üç- Vefada oturan sabıkalılardan Eto 

ener • çe 1 .?cı,.. ..şı a iki arkadac:i1le e\elki gece AJa· 
üncü, Vefa dorduncu, Beykoz sofyada oturan Hüseyinin vanınal 

· · Süleymaniye altıncı ola- ~rek bir kadın · n 
c r. kavgaya tutuşm la , aralık 

Vefa • F eaerbahçe maçına ge- Eto bı kla H · eyni b mundan 
lince: Vefa,C bilhassa ıkinci dev· •ağ r ur tte yara mış v !açmı.ş
rede k aff k1yetli bir oyun .tır. Eto '? ad ~ k ın ~ ~· .Huse~n 

ço muv 8 .. - kendisinı takıp ettıgım g rmil§ 
alıtermesi itibarile cuma gunu ve polis müduriyetme girerek 
Fenerbah(enin önünde çok kor· saklanmak i t mi de nokta me
lculu bir takım vaziyetini alacak· muru kendisini yakalamış ve elin 
tır. hk devre maçlannda Vefa deki kamayı da almıştrr. 
C.latuaray ve Beşiktqla bera· + Hem kel, hem foöul -
here kalmata muvaffak olduğu Evelce kendisine sahte zabıtai· 
halde binnisbe zaif bir kadro belediye merkez meınuru süeümi 
ile Vefa ,maçına çıkan Fener· ) eren Hulflsi, dün polis müdürlu
babçeye matlup olmuttu· Vefa günce bir kaç sirkat filinin faili 
ilcinci devrede de şiktaş ve olmak üzere y kalaamı tır. 
Galatuuayla mmavat elde et· + Dayak - Kü ük Pazaı"da 
rn le muvaffak olabilmiştir. Bu oturan Fethi, belediye memurun-
CU111a atını F enerbahçe ile ya· dan Hayri efendiyi dövdüğünden 
Palacak ıon maçı, Vefa takımı Polisçe yakalanm1 tir. 

1 atıınbul Sul an Ahmet h şinci Sulh 
Hııkuk Mahk m ındea: Parmalı.k !lpıda 

19 numaralı lekecı dükkanında lek.ecihk. 
etmekte i en 12-1929 tarıhinde v tat 
eden Tod rı lu 

Galatada Karaköyde Voyvoda sokatı karşısında 

KSELSl~O 
Bü~ il e1bi e fabrikasının 

.MUntebap çeşitlerimizi görmeden hiç bir miibayutt• bnlunmayımz. 

eyefencli1 rle çocuklara mahsus 
Son moda biçimlerde e temınatlı cın ten • .1 4f' 
muhtelif lngiliz ve fant.ıızi kmnaşlıtrdan .. 

Kostunıler 
ve Spor 

ı 

genç 
ocla ve reı kte 

m tehap g 

arı t:olar 
ha Trençkotlar 

O liradan 
iti hare 

PANTALONLAR 
Har renkte faneıaıardan 

6 50 l"radan 
• itibaren 

mahsus gayet münteh tp 

eeşitlerde dayanıklı kostümler. 
Ölçü üzerine ısmarlama için husuai daire 

Aylık ve haftalık taksitlerle 
muamele yapılır. 

i~ ikinci devrede idame edilen + Hiddet - Kaclık · yde Kur· 
llluvaffak&Jetli oyununun sonuncu halıda otu1an Hatıçe hanım, kira· 
tecrübeıiai tqkil edecektir. cısı M aı z ha ımd n kira ic:te-

gaz oeaklarımız 

Petrol g z' ile ya E;;;;ii·-;_;~;~llinı r .......................... _ 
Boks maçları yapılıyor miş, Mua1.zeş hanıın da buna i timali gayet kol y, m vı al vi kokusuı, 

dumansız Radium g ı ocakları ızı her 
yerde arayın z. Bugün p ya ada bulunan· 
lann en al sı ve e uc m olup asli rekabet 
· bul e m z. Ta lı in en sakınınız. Top-

:ı .................. " ............. - ........................ , ...... •9'•--····· ................................. .. 
kızarak aml rı ırmı') ve bu esna-

Gelecek cuma gUnü için şaya• da kolun< an yaralanmıştır. 
Ilı dikkat boks maçları hazırlan· +Otom bil altında - Dr. 
lllaktadır. Bu m11çlar içinde en KaıJo un • 7 um ra1ı hu U'li 

lllühimi ağır sıklet boksörlerimiz tent- · h ot m bili Pan tt<hı A • 
den Satb beyle Alman Vit Ma· ton ya i m · nd bir kıza çarparak 
Yer araaında icr4111 mukarrer mü- yaralam Dr. Karlo p 1' e yaka
labakachr. Sıtkı bey çok kıymet- lan 1 tır. 
li ve iyi lbir istikbal vadeden ~--======:::::;::::=i-B.;;" 
bokaörlerimizd,.ndir. Bu itibar· ı ı • Dave ler -. , , 
la yapılacak maç çok enteresan • _. 
olacaktır. Ocakta kon er 

Beynelmilel tenis Türk ocatından: 31 Mayıs 
Pariı, 28 [A.A] 929 Cuma gunü saat 16 da pro-

Fransada beynelmilel Ten· f sôr ı karaellinin riyasetinde 
laınpiyonluklan açın muh erıf Osman Cavıt beyle Madam Ne
Çİft}er arasında yapılan nihai tali Po\yanski Maile. Matilt 
llluaabaka Mis Bennett ve Coc- Wabl, Pına Kek çİ, ve Laur 
tet nin, Mis Helen Wils ile Hun· Kançalidia, Vahe Ütüciyan efen
tere 6/3, 6/2, 6/3 ile galip gel- diler tarafından bir şan konseri 
llleaiyle neticelenmiştir. verilecektır. Bütiın ocaklı kar-

Cuma nıüsahakalan deşlenmizın tqrifl i rica olunur. 

Istanbul FutBol H yetinden: Darülfünunlu bir gencin 
31 Mayıs cuma günü icra edile- cenazesine davet 
tek müsabakalar berveçhi aticlir: 

K dıko ünde Milli Türk Tıılebe Birliıtinden: 
Al tabsH -örm kte olan arkada ımıı 

Kumkapı .. Dar şa :ıka saat: Hurşit En~ r tedavıde bulundutu Fraııaız 
lS Ha m· t bey m r. 
li F tih aş s at. 6,30 n eaa ~ 

m 

' 

235 kuruş 

ta al n sabcı e n f için tenz' " t va dır. 
D posu; Galatada Okçu Mu a caddes"nde 
Şişhane ka ko na gider ile n ikinci 

ekmekçi furunu it • alinde. 

RADIUM LAl\IBASI 
TICARETHANESIDIR 

~mti Mahallem Sokağı N 

n H m 

atik dit 

a Çobançetm s · 2 4 

h Çeleb' Limon · kelesi 79 l 

Ne ı 
Huiııeye ait biııeoaia 
ki.meli mubammeaeeı 

I ira 

2100 dört 
ı.aakaitll 

Tütün inhisar idaresi müdüriyti umuıni)esinden: 
l IHend k, A yazı darei ı biBariye aııbarlaruıdaıı Adapaurı tarikile utanbula nak· Semti Mfhalleli Sokagt 

No Ncvı Kıym tiMulsa9Dl.

dılecek takrıben 300 bın kilo ,aprak ttl~Un nakli ab içın kllpl edilen m nakuanın 1'efilk6y Köyiçı Vapur iakeleffi 10 maa b:ı \C ııh· 
ınilddetı 8 Ha ıran 929 ınribiaıe kadar teıı:ıdıt edilmı oldu undan talip olanlar n 8'-mi a ı - e 

Lı?IJ 

1250 

mezk.Qr ak.ıamına kadu Düace. Beadek, Adapuarı m durlıUuerine Ye oaraiti aoı. M ttcıııiJ&tı· ltç oda b r muthak bir hf.lA 

naalt ne idareı merked e ıkiaci Şabe ~ Kmnt m 4 bğtiııe mfiıacaa a Ballda evsaf muhatta hm in bed~li d l ta aa. 
1250 lira beddi ohamm"n il 2 6.929 tarih • O.adif ,,_ ,uaı. t.::ıdidta _.. 

Döyçe Oryant Bank 
Tarihi te'.W 1822 

Merkezi idare Berlia 
Telefon B u J47 984.985 

ce ütanbıJ ~ 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

Felem uk Bahrı Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

edetd aıaurrvdır T•li'P.l ruı bedeli muhamı eıa ..ı. 
lira •er- muteber Banka ınek.tubue emv 

••• Mahallesi Soka~ No 



Seyri sef ain 
Mr kez AcantPı:.ı : (,alato 

K prıi blşında. Beyoğlu 2 62 
Şube Acantası: ~le ·acı t 

hanı altıuda l tanbul 2740 

BOZCAADA POS'l SI 
( GELİBOLU ) vapuru 1 

aziraD Cumartesi 17 de idare 
rıhbmandan haraketle Gelibo
lu Lapseki Çanakkale İmro .. 
Bozcudaya g·dccek ve Çana
kkale Lapseki Geliboluya uğ
rayarak gelecektir. 

An tal ya postası 
( INEBOLU ) vapuru 2 

haziNn pazar 1 O da Galata 
rıhbllWldan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gi-

1 
decek ve dönüste meaktr 
islcelelerle birlikte Andifli 
Kalkan, Sakız, Çanakkale, 
Geliboluya uğrayacaktır. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) vapuru 31 
M.a'yııs cuma 14,30 da galata 
nMamandan hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hare
ketle Pazartesi sabahı gelece
ktir. 

Vapurda mükemmel bir 
orke atra ve cazbant mevcuttur. 

MUDATYA POSTASI 
(MARMARA) vapuru Sah, 

C111J&. ( KOCAELi ) vapuru 
Pazar, Çarşanba 9 da idare 
rıhtımıadan lıaareketle Mu
danya ve Gemliğe gidip ge
lecektir. 

Yüz adet ( 17 -28 ) metro 
tulünde ve ( 30) santim kut
runda Serenin kat'i ihalesi 
( 10 - Haziran -929 ) tarihinde 
icra kıhnacağından talipler 
münakasaya iştirak etmek üz
re o gün saat 16 da leva'.!ım 
müdür üğüne g lmeleri. 

'l& ... iilllıimEm.;m21ı!.ı~ama:m 

1 Y elkerıcİ vapurları 1 
IZMİR SÜRAT 

POSTASI 
Lüks ve seri IS1\IET 

P A$A vapuru 2 haziran 
pazar günü tam saat 15.ie 

Calata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafıilit için Sirkecide Yel
kenci Hanında k~io acentn ı
na müracaat. Tel. lstanbul 1515 

Ve Ga:latada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve St~filopat 
centalı ına müracaat. fele on 

U~)O§U 854. 

BARTIN 1 : ~e POST ASI 
Elektrikle milcehhez munta· 

um kamaraları ve göverte yol
culanna mah us muferrah ma-

h ~eri Tür kiye vapuru 30 
haız Mayıs 

Perşenhe g~nü ~aat 17 de 
Sırkecıden ha-

re etle (Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Kuruca ,ile, Cide) iskelelerine 
a :met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
nhtım han 2 numaraya mura

t. Telefon· 268 
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K k.,,o (f ransit) 
P. ı.uk mensucat 
Adi demir saplı çakı 
Sigara makinesi 
Tehi Şi~e (Transit) 
muhtelif zımpara taşı 
Et Salam konservesi 
Şarap ve rekliın 
İpekli menst?cat 
Liıstık deniz başlığı 

ı 1t• l iuğünden 

ipekli ve pamuklu eldiven 
İpek çorap 
Gümüş kaplama pinç mamulatı 
Traş sabt u 
Pan u .• gömlek ve memelik 
Muhte if ipekli ve pamuklu kurdela ve şerit 
Vernikli cila 
Deri kadın çnntası 
Cerçivcli re .im 
Istampa boyası 
Dikiş !ğr.esi 
MiL ~mel yün elbise ve glase iskarpin 
Muhtelif şekilde şapka 
Demir kilit 
Astt:s.:ı ve kurşun kalem 
Pamuk ipekli tnahlmde 
Pamuk mcPsı.:cat 
L~vanta numunesi 
r, obilya 

Balada muharrer yirmi dokuz ka.em e ya 1 Ha"T·r .. n 929 cumartesi gününden itibaren Ietanbul 
ithalat gümrüğü satış anbarmdu bilmüzayede satııaca• olun r. 

Sulh ve sükuneti ihlal eden 
Karanlı~ra hima} cc:;; tah ı:ıaa U) kunuzu 

ihlal ve yakıcı ısırı;- :-arı) le r:ılı ıınızı s ip 
ve istırapl• saatler geçirten t:r" t. kuru rı 
öldürmek içın Flit kullanın:ı. Flit· t hıa 

kuruların, karıncaların H)a t.:ım:ını boce · 
!erinin gızlendıkleri yuv 1 •ı tal u 
murtalarını ifna ve bılumum ha,.ır. ı, t, f 
eder. Ayni zamanda sızl' 13r .. ıı t!o\..,nm.ı 
ve kat'ı~en leke bırakmaı. 

(Flit) i dığ r h .. ,:ır.ıt C'd.-·Ldi :.d: 
mayılerle karıştırmamalıdır. D 1 .1 1 •Jy .. ı.: 
ve daha k!t'i tesiri siu mt:.nın ::l / et • hı 
bir semere temin cdeccktır 

Tulumbasıyla Sıkınız 

TOtklye için umumı d& Otı\I: 

fa1111b:.ıltlı Ga at .. a V od:2 Han No. ı 
J. BERT ve ~ÜREKAsı 

~ ari> am Lınti Sergi& den alacaklı e borc
lu olanlu n tnrıhı ilandan ıtiba- n bir 

a~ zarfında mUrn antla tere. e duyun 
l ft ·ıne ka ıt ettırmelcri 'e m t ffa a 

i:i ıa ı 'icra.set edeni rin dahi Uç ay zar. 
fın a mahk meye müracaatlan ılln olu· 

S ultanahmet sulh icrasından: Mcnttf 
Kesavi efendinin alacağından dolayı 

Çar§U ukebirde Sepahi ııokağındo 2. 4 
ııum rada mukim maniiııturacı muhıttio 
rf ndi in m hcuz ,.. )&Si Hıız.iranın ıkı ine 

adı P ı-r de l ılm za. 

......._,, 

1 Haziı·an yaklaşıyor 
Bundan •oııra ) alnız ;. eni yazı kul· 
lnnıln aktır. Onun için lıır an ev\·el 

ADL~ 
Yazı makineleri 

ı d r k <-dir iz. 

AD L E R makinesı 
da ıll ·mal t.dıl..,n azı ınak 

. l n i in.ali 1898 dir. Biltun 
·a di c ka ar ::\8000 

A D L E R makinesi 

a mal 1° 'e munhasırdır. 
An .. 1

( 1 ı i ın .. e)) r men ur arı)oruL 
r [hl 1 ın H:hilı umıımı R ı. AR 
\ Ol h (,alata \O> voda han i · 10 
t.a':ııa p sta kutuQu 447 

1 Hı um m )a2.l ve he np mal,ina· 
ları • t l)a ı: nıüıehac;sıs bir Alman 
m ıl.iıı · tn n tnhtı idarı- indedir. ....................... 

Doktor A. kutiel 

1 lıl ı·ı gılmruğ'undeıı: l ıOl ı 
r lı 20-11·928 tarihli bej nnnan e· 
ınruk d pozitosı olsrak vermıı 

il nı 2:n lira) a mul<abil almış oldu· 
• uuı 20161 ııumaralı makbuzumu ?.il) i 
c tim· \ eni•ini alacağımdan hUkıuU olma· 
dı · ililn u1unur. 
H san fohsin HUse in HiisnU Liradrrlıor 

!ı n • 
bil 
ınahallı m firda memuruna mUracul· 
la ı il n olunur. 

I 6tan Lul İcra ındau: Kara Hasan a·a· 
nın 1 orç aldı 1 para) a mukahil 1Ili"r· 

hum K dı öv nde sabra) ı cedit mahal· 
l ınde Ka~ 1§. da:-Jı caddesinde cedit 222, 
22 ı. 226 nulllar alı maıt bahçe lıaııe ve 
bir Kıılı~e han ve dUkklinın ihalci e\eli· 
)C!I yııpılmak llıre otuz glın mU7.ajedeje 
konulmuı.tur. Hududu: Kayıv dafı cad· 
d ı ve l mail ça' tı~ hane ve bahçesi ,.e 
k a 1 maıl efendi hane ve bahçC!lıle 
nıahd uttur. 

Mesahuı: 132 metro terbiinde arazi· 
den 22 metro bir katlı kah,·ehane ve 
35 metro mu dUkkln hanedir. Muıtemi
lltı : Hane abpp ve iki kattan ibaret 
olup bir methal bir -afa ve iki oda) ı 
muhtcvıdir. Altında kepenkleri tahta 
zemini toprak bir dukkinı olup halen 
bottur. Bahçede bir hali ve beş a~acı 
vardır. ltisaldeki kahnhane cephesi ca· 
maklulı olup arkadan bahçeye kaııısı 
nrdır. 

Fazla malumat M 92S 7983 T. doeva· 
dadır. Tahpltri kıymeti muhammin"eııi 
ol:ııı 600 1 ranın ~ Uzde OD niepetinde pe,· 
o ~a nı t Jımi 'ezne elmel~ri ve 4 
T ınınuı 929 taribınde ~t 14 · 16 'a 

r hırincl ·halesi ~ apılaC4 ı ı u 

p.. •• 

A., rı muna-
ltasa ilBnlari: 

f •. ·····F:::ı:ki.d;·M:·M.·~-;k:ü;~:;.;;···--·ı 
J komisyoııuııdan: i 
.... ......................................................... .. 
J h~i)acatı askeri) e için hnpan alınacaktır. Jta, a talip olanların o h. ·rım 929 tarı· 

hınclc per§enbe gunu !!.'.!at M te l\Iardınılc askeri satıu aln ı komis) onu riyMU&i c 
muracaatları. 

Kapalı zarfla münaka aya konulan ::iam undaki kıtaaıın ihtiyacı olan oduna ıl 
gUnUnde taliplerin verdikleri fıat bahalı goruldUğunden ihalesi apılmamı~tır 5-S. 

929 tarihinden itibaren bir a) 1.arfında pazarlıkla ıhalesi )Bpılaca~ındıı.n t lıpl no 
~m undaki ask.eri !'atın alma k.omİ9l onur a müra aatl n. y eni~ehirde in~ edilmekte olan roillı mudafa:ı \e aleti bina ma a ektrik te · lı 

~aptınlacaktır. Kapalı zarf usulıle mUnakas:ıya konulmQ~tur. lhal ı 8 H:W
rnıı·929 tarihine musadif cumartesi gUnU saat ondadır taliplerin şartname şe ·ıı ~ nı. o 
'e r~mini 'ÇCrmek uzere her glın An arada mr.rkc t n alına komis onuna m rae • 
atları \ mUn:ı.kn ıwa i~tirak cd~c klerin )C~m 'e saat moan·end ıı ev 1 t khf 'llC 

tcm·mıt nıe tuplanm makbuz mukabilinde meıktlr komıs)on riya .. etine tc\di elleme· 
leri il4n olunur. 

Kapalı uufln mun:ıkasaya ı.onulnn l\laniı.a H' eh-ar ndııki kıtaatın ihti\ ncı ol ıı 
arp:ı~ a H•rilcıı fi) at p:ıluılı gurul lUgunden p:ı arlıga. konaıuştıır. Paıarhkla ıha! si 

8-6-929 cum:ırtcsi gtinU saat lS te Mani ada askeri satın alına k s onunda lapı· 
lsr.aklır Taliplerin ınezkür komis) ona ınlıracaaıları. .................................................. . .. 
i Üçüncü kolordu satınalma komisvonundan i 
• J • .......................................................... 

Cm ı Miktar lhal tarilıı Gun ı San ı 
Ot 648000 27·6-9-9 Perşenbe l ~ 
) ulaf 216000 29-6-929 C. ertesi l 
Odun 5969922 30-6-929 Pazar 15 

Kıtaa• ihti acı için bal"da g lerıldi i l.ue Uç kalem ıne\ .. dın hi lıırın a nlı 
tanlılerde ıha leleri icra edılecektır. T:ılır ler n Ş:ırtuamesini komi ,. o mu dan aım .. 
Jarı 'tC artmımede yazılı olan ckildekı tcmınatlanle ih le ::SsatındJ!l C\el k mis
'onumu da !ıwz.ı.r bulunmaları il ın olunur. 
K ı klar eh .deki kıtaat ıhti,>acı iç n Hl 000 J,iJo anıan mubn aa edıl e tir 

ihal • i 3 Haziran 929 tarihine mu adif Pauırt i ı nU saaı 15 d icra eoı ecktir 
tnlipJ.-ıin şartnam ini l\.ırl,J.:ır eliııdel.i satın nlıııa ı,omis\ onundan almaları ıe fcare& 
otl ırıJıın ta tiı.li ve i:.ııl:ırilc mcıkiır komisj onda hazır lıulum:.ıslan illi 1 ol ı .ur. 

K ıtnnt il ti acı i1<in 25200 kilo r~ ulye pazarlık suret ile müh!!' :ıa eıiılecekt:r. >a ar-
lı~m ilınl -i 30 Mn} ıs 029 tarılıınc uı sadıf pe.r .embe gUnU saat 14 te yapılacuıır 

ıalıplerin artı ame ini gurm,.leri \C artnıım~c )az.ılı olan §eAildeki temiuatlarılc 

hoıni ~ onumuzda hazır bulunm lan ilin olunur. ......................................................... : i Dördüncü kol ordu satınalma komisyonundan: f 
~ ....................................................... . 25 1a) ı .929 Cuır..rrıesi gun apalı zarf usulile ıhalc olunan D rıca kıtaatıoa 

aıt ~ıgır etin,. tc1'.lif edılen fıat gali görulmck.le l·Haziran 929 Cumartoaı g a 
ihalesi icra edılmek Uzre bir hafta müddetle mUnakasuı temdıt ed ldı. 

Ciheti askeriyece l enidcn yaptınlacak olan kagir depoların 10 adedi Eekiıehir de 
10 adcdl lznıit ve Derincede ) cptırılacağı 25.5.929 tarihinde ihalui kapalı zarf 

tlsulile icra kılınacağı iliin edilıııiı idi yernıi ihalede talip zuhur etmcdtfiuden hh ay 
zarfında pazarlık la il,ale edılace~indeo talip olanların her gün teminat ak.çelenle 
komi )Ona ınlıracaatlerı . .................................................. :~~:·:·ı 
l .. ~.~~~.~~: .. ~~~~~??::.~~~~~!~!.~~~!:!.~~~~~-~~-· 
A ktri ~1 kteplcr içın 300 O kılo kirıqt lıze toz ~t;,.. r kopalı zarf ıruretile a ııı 

ıılınacaktır. İhwl i 20 Haziran 929 Per,.eob günU aat 14 de Harbıye mektebi 
)Cmekhanel rı untl:ıd i m na ,a._q mala liııde ıcra kılınacaktır. Taliplenn prtnameei 
ıçin komu yonıımuza m acaatlan \C i tırak ıçinde prtnamesi leçhile bazsrlavaoek· 
ları teklıf mektuplarını }e\lni mczkfırda ve saat mua> :;enesine kadar mUsellel 
num ralı ilrruıber mukahıl:nde komıı;>on rİ)HCtioe 'ermeleri ilin olunur. 

---"Tayyare piyango müdürlüğünden: 
(300,000 Adet zahire tnhl.kuk ced'icllerinin )apılan mUnakasada son bf'deli hadı 

la) ık gurl Jnı dılrinden ~ enıden nıUnaka asına de\am edilmek Uzere 30 M.a' ıs 929 
perşembe günü faat on he~te ııi anğo nılldUrlilgUnde mUteıekkil mUba~ aat komily• 
nunu müracaat olunm::ısı, 

Tayyare piyango müdürlüğüdden: 
(12) Knlrm k1rt iJe eie\atının pa rlık surelıle 2 Haziran 929 tarih pazar g ni 

Raat on ,1 rtte ph an~o mı dürlüglınde m t şek kil mUha~ aat komisyonunda ) apıia. 
i!ından n r c k olanların pe akçeleri! mezkür k•>misyona mUracaatlan. 

Miilhak Vakıflar Müdürlüğünden: 
\ alıde J.; ·h a Mehmet P . ' kfın lan Galat da ) eniaımi mahallesinin Billur 

~ok:ığında lU numaralı matbaa ıuahallı 65 lır da talıbı ul dr.sinde · ede bu bedel 
klf ı ~orillıne ın l n faza ı. le ıalip lnnlann l5 Hıızıran 929 Cumart~i gUnu eut 
(15 <' hıadar 1 •ımlıd \k f m\ dilr ll 1 ıdare ene menine mUr:ıcaal t'}lem lerı. 

Krezival 
• • 

Kull~nması k~ •• \esiri 
kat'iyen şaşmaa., Pt1c n,..._~,.~ 
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Vilayet daimi encüı11eııinden: 
Kapalı çarşıda 23 No du/ckan 

" ,, 21 " " 
" .. 11 u " 

Eyıipte hekim kutbiddin mektPbi 
üskıidar mm meiımet paşa mektebi 

Bala.da muharrer emlôk icara venim k uzre 2 - 6 - Q:ı:_-!) ta,.1 · o 
mıisadif pazar gLinıi saat on bire kadar muzay,.deye konu.ui.u m. an 
taliplerm encümene muracr. ıları. 

(
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