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llT~BUL 

İcmal 

imtiyazlı işler 

AfAlida •1aca1Jml1 idare n 
şirketler, Ltaahulda, bir imtiya& 
aJnada çalıfıyCN:lar: 

l - Yakın uhiller iÇİD Seyri
ıefain f dareıi; 

2 - Şirked .. yriye ( «irk 
ıermay6i); 

3 - Haliç nparlan ( italyan 
1en11ayeai); 

• - .badola 'eiiar demiryolla· 
rı idareıi; 

5 - Rumell cinr demiryolla
n tirted { ecaeht aermıye.i ) : 

6 - 'fnmyıy !irketi ( Belçika 
aenaayeei); 

7 - Temel firked ( keu ) ı 
8 - Elektrik tlı'keli (bu ) ; 
9 - Terkoı ıu firketi (Ebe-

riyet frınna Hrmafetİ ) ; 
10 - ~chkör\1 n tirketi ( ec· 

Debi); 
11 - TelefoD tlı'kel9 ( iaplis 

tUllllyelİ ) ; 

12 - lhlaum firked ( inam 
Mrmıy•i ): 

13 - JJmiin ~,irkeii ( tlrk aer
mayeıi,; 

1' -· G.. şirLcti ( ecnebi şir· 
keti); 

v ... , ..... 
Bu idaftler imtiyuh olduk.la· 

rından ,._hk bilmeder. Tespit 
etlikleri tarifelere boyun epıek 
uıecb111'JyetiJıdeaiııia. 

Bualana aldıkları ücretler mu
hik mıdir, yokea yilbek mi.tir? 
Ki mae bilmeL Çünkü işl~ri aleni 
<leğiidir. Filvaki bu tirketler nez· 
dinde hük\lmetin, şehremanetinin 
komiıer ve miirakipleri yok de
lildir. Şu Udu ki ha utlarua 
bir İi görüp görmediiini, timdiye
kMln bir ıui iıtimale parmak do
kundu 1danm bilmiyoruz. Zaten 
bu gibi vazifelere ekseriyetle pek 
faal olmayaalar getiriliyor. Şirket· 
!erin muameleleri daima tasdik 
olunuyor. Utıeıaeıeler her vakıt 
galipur: maalup olduklarını hatıı
lamıyonul Fikrimizce bu ücretler 
bıyaı pahalılıtıada bir Amildir. 
Hem ne imiU .... 

Ücretler daha ehven olabilir. 
Şehrimiz ı.•.,k büyük ve da~· 

ntktır. Meseli Uaködarda, Kadıkö, 
yi1nde evi olan 1.atanbulda, Galata. 
da, Beyoglunda çalıtmağa, yazlan 
iıe Adaları, Bo~ sair sayfiye
lere gitmeıe mecburdur. Buna 
mebnidir ki iıtanbullulann bütçe· 
ıiılde nakliye ftcretleri mühim 
bir yer tutar. Eğer hu ücretler da
ha ucu oluraa her halde her teYİD 
fiau da acualar. 

• • * 
iti itiraz kartılinda kalacağız: 
1 - lıtanbuldaki ücretler 11ir 

yerlerdekiaden pahalı delil, belki 
~hvendir. 

Evet, ~yledir. Fakat, meseli 
New Yorkta, Londrada amelf", me· 
wur, mUarıhdem gilndelik ve ay· 
hklan biaimkilere ni•petle bet, altı 
mislidir. Limlerini eaydığımız tir· 
k6deriD afak memurları hep 
ıilrktür. Bunlar, Hiıı'diataıı parya· 
ları pbi .botu coklupaa çalışıyor
lar. Pek falait ve habız mut alaa· 
!ar ite yabancı direktorlar ve 
bö.yük memulardır. 

Bu noktalar ~ alınına üc
retle1'9 yaıai baUwl •erdiii tek 
)"ükıektir. 

2 - Şirkeder çok kir etmiyor, 
ira, b.iuedarlanDa dalıttılı temettu 
iıtibu edilecek dereced~ bulun
muyor. Biç Gyle detiJ. llioedare 
ıevzi edilen ıemenaa kulak uma
ymız. Dr batka unf1ara akıyorl 
Meııeli bir tirket yarım milyon 
liralık makim, alil, edevat UlllU

byor. Ben1an AftUpadaki bir ana 
tüket S(iadermektedir. Kıça alıyor, 
kaça tatıyor, mttaakı1a oluyor mu? 
Kim bilir? Yabıım tehirli bwılan 
ödtiyor. o ana firkete can buraaı 
bir malik.bedir, veuellmI 

Kömür IW1l Ye kaça almıyor, 
fuzuli mavaflar nr mı; idare m~ 
lialeriıae necle11 böyle çok lauar 
haklan, ikramiyeler, hana maba• ... . .. 

1(.! :11549 CUMA 21 HAZiRAN 1929 

&l:ıalı bir semr dalla ••kınlasıı 

Edirnekapı tramvayları 
bugünden 

itibaren halka açıldı. 

Az, öz 

Venlzelos. 
VenezUeı•. 

Geçen haf ta, bize taalluku olma· 
yan bir hadise dünyayı ~gal eUi: 

Cenubi Amerikada ı cne::üela 
ciimhuriyeli namı ile daima ihıiıal 
halinde bir memleket var. Oralı asi 
bir ]eneral 500 neferle kar~ı taraf· 
ıa Felemen1~ devleti müstemlekele
rinden likörü ile me,1mr Cur~ao 
adaıına hücum «ier, vali ile erka
nı yakalar, süah depoıunu ıoyar, 
bir kaç kiti öl.dürür ve yaralar .• 

Bu d.rbederler nf(den o ı.t~ak 
Felemenk · mii.uınlekuirıi intihap 
etmiıler? 

Anlaııları o ucm tulada FeZ. 
IR4rıgin h~ bir kuvveti, w 1111"1iliaı, 
öir ıorpiıo'u yolmauı ... 

Bu haber Fe~meıı•• ııorınca 
htmen o sulara bir 'lacirp ıefinesi 
ıöndermi,kr, ld'lıin İ.f i,,_ .eprR, .• 

T~krar ed.yim. Bu luU:lile bisi 
uzaktan, yakından alôkadar etmu; 
f tıkat düıündürür. 

Garbi .Anadoluclan bir denis 
kolu ile ayrılmıı ve Yunani.stana 
intik"Ol etmiı odalar ııar. Swamda
ki hu:mlann melemeleri Türj 14· 
hilinden duyuluyM. Yunaniltan 
kronik saraınulara morus bir eli· 
yardır.: VeniuloMJ Pangalos halef 
oldu. Sonra bir tavakkuf müddeti 
ıeçıi, gen. Veııi:ıeloı iş bal'na ı• 
rti. Yarm nı olacajmı anue ka-Dün resmi küşadı yapıldı. 

" - ~ tiremeı. 

nekapı hattının 
dün kBJat reami 
icra edildi. Bü· 

yük millet mecliıi 
reisi Kizım P. 
hazreti e r i ile 
şehrimizde bu
lunan meb'uıla
na elcaeriai, ce
miyeti belediye, 

mecliıi vilayet 

azası Halk, fır
lcası erkanı, ve 
askeri, milki 
bütün erkin Büf edea aevaleçin olanlar 
ve emanet mensupları, tramvay 
şirketi rüesası ve sair diğer zevat 
merasimde hazır bulundu. Cad
deler ve evler, ıemtlerine tram
vay gelmekten memnun olan 
binlerce halk ile dolmuştu. 

Küşat reımine saat 17 ,30 da 
tehir bandoıunun istiklal marfiyle 
baılandı. Sonra şehremini Mu· 
hiddin bey bir nutuk söyledi. 

Dedi ki: 
[ Mabadi 3 ıindi sayfada) 

------==-=-====aıı~---=c:-~-=======~="*---==== ~-

hesabı, kitabı kirı:.men katibinin I 
elindedir. 

Eğer şirketler sıkı tutuJsa dörtte 
bir derecesinde daha az iicret 
vermemiz icap eder, zonuındavız. 
Tek bundan dolayı sair effo fiaiıarı 
esaalı surette dü,cr! 

Her şehirde belediye meclisleri 
bu işleri uzuıı uzadıya münakaş:ı 
ederler. Temenni etforiz ki bizim 
belediyemiz <le hu kootrolii sıkı 
tntaun, bilhassa bu hesaplar aleni 
oleun, münakaoa edilsin. Komiser 
ve müfettişler hey'etinin esbahi 
kelıften o)mamnsıuı dileriz. Arpa· 
lık şeklinde rnijfc\ti~lik çirkindir. 

* ' * * HOkümetin binımeti sa)esinde 
posta ve telgraf ücreıleri ti1trpten 
e,·velkilerine nicıpftlc bih! ucuzdur. 
Vaktile bi~.me~tup pulu L.ir (altın) 
kuruştu. ~hmdı ıwkıı, sekız buçuk 
kuruı olmak liizım gelirdi. Halhn· 
ki bu fl'Üll Ciımburıyet lnikômeti· 
nin say~ainde yalım; altı kuruştur. 
Telgraf ilcretlri <le Ü) le. Y ıışasm 
bük.iimet? Hazine iicret!eri böyle 
aşağı tutmakla zarar edİ)Ol" mu? 
Aslı! 

İtte posta ve telgraf bir bt'i 
terazidir. Demek ki, istenilirse ha
yatı. ehvenleştimıek kabilmiş. Bir l 
u himmet, gerçekten bir teftiş 
ve mUrakabe ile, israfları, masraf· 
lan, uıalıtiz altm 1atımlan kaldır· 
makla, hiç bir it gormeyen, yalnız 
çok mut alın idare meclislerine 
paydoe demekle elektriki, gazı da
lla ucun alabiliriz, telefonla daha 
u panya konu.-hiliriz, vapurda, 
,emendUferde, tramvaydı daha kU· 
çUk bir hilede ıeyabat edebiliriz. 

Şirketler İstanbulu bir maliki· 
ne, bir mttıtamel'e biliyorlar. Ka
pittiliıyon sihniyeti ! Bu sihniyeti 
t11hih etmek htikumetin, emane
tin vuifeıidir. Reami hey'etleri• 
mise muvaffakıyet dileriz ve bu 
,,,,,,."ffp}aYf'tf hf"klt"dr. fı..'1)4 ~1 

Roma sefirimiz 
Süat bey 

dün hareket etti 
ltoma sefü imiz Süat bey dün 
.: lı ltaly m J andıralı Tevere 

11!!11!!11!1~----~·· vapuru ile mahalli me-
muriyetine 
mütevecci· 
hen hareket 
l'tmiş ve ha
riciye erki· 1 
nı, dostla
nndan mii· 

teşekkil bir 
kalaba 1 ık 
tarafından 

teşyi oJun
IDuştur. 

Süat hey, 
teşyie gid-

Süaı hey en bir mu· 

.ınrririmize ltalyan · Türk müna
sehatı hakkında beyanatı atiyede 
bulunmuştur: 

- .. Türk • İtalyan münasebatı 
pek dostaııe bir zemin üzerinde 

olmaktadır. Gerek siyasi ve gerek 

iktisadi sahalarda tesis edilen dos-

luk ve mütekabil samimiyet iki 
memleket için çok müsait esasları 

istinat ediyor. Yakında Türk izci· 

}erinden mnrekkcp hir gurup ltal· 
• 'ı v:, nrl't ,.rJer4"1 •ir .. 

Yunanlılar cıoo Kibi. mahlılk
lardır. Gı'ı11"iln birincJ., hiç bir uy· 
gunsu:ılulı y~lren adanın birinden 
bir akıncı hofıiesini.n befümft)'•ce
line kim ıeminat v.rebilir? 

SahUlerbnb u.ıundw. Deni~ 
hududumuz geniıtir. Binaenaleyla 
sulh lıalin<k bile salıillerimi=in 
muhafa:~.sı devUıtin ltakkıdt.r. Her 
de_vleı si~;. biz del. bir az ~hr!ıe
nıı..:e U.tımam eaıyoru: dıye ru. 
nanlilar ,-.aygonryı lwpardıkir. 
Pek hak.udırlar. Bi.r:iın kuwetleri· 
mi: bir tecaııil:ı aleti değil, bir 
müdafaa, bir maaal.emet, 1>ir aıa
~·i§ vaııtandır. Yunanlilar donan
malarını takviye euikleri ııakit bu 
giirültü Jıopardık mıl' Venisel.oı 
ıulhıever elm111; ala. Lakin vene
züeUi mulıaUidi birinin l'"unanis
tand4 klirmirecelin• kim kefal. 
olabilir. C. N. 

Nışantaşı dün az 
kaldı yanıyord~ı 

Oiia yanan e-. 
Uün Nı§antaşı büyük bir yan~m 

tehlikesi geçireli: Saat dokuzda 
Emin efendi mahalleıinde ceıni· 
yeti belediye azasından Vasfi Rıtit 
beyin hareminin mutasarrıf oldu· 
ğu ahşap haneden yangın çıkmıt 
ve eski olduğu için ate§ birden 
büyümü§tür. İtfaiye vaktinde yetiş· 
miısede bittabi 8U bulmak alelu
ıu! kabil olmamıştır . 

Bu vaziyet karşısında bizzat 
yangına gelen itfaiye müdürü lh: 
san bey azami mesai göstermiş ve 
Teıvikiye camii çeşmesiyle Har
biyedeki itfaiye su rouslu~ndan 
istifade etmek süretiyle bütün ci· 
varı yanmaktan kurtarmıştır. Et· 
rafın tamamiyle ahşap ve eski ev· 
lerden mürekkep ve sokağın da 
dar olması düşfüıülürse, Nııan 
taımın bir afetten kurtulduauna 
i•1snm:ık f511JT1 rlir. 

1929 dn A11ı1->rik11\'a Au 
v 

rupa devlet ve sanayii . 
40,00(),000,llOO 

türk lirası borçludur., 
ADRES { '.gi:(;a: ~i 1~7J11ıltTESIS TARiHi: 1894 

Matbuat IConıreıi 

Matbuat Cemiyeti diin 
toplanarak 

heyeti merkeziyesini seçti ______ " ___ _ 
Yarın tekrar içtima edilecek 

Matbuat cemiyetinin dünkfl kongresi 

Geçen pazar toplanan matbu· mecbur kalan arkadqlardır. 
at kongresinde, kuvvetli bir gru· Bu heyetten bir reis ve bir 
pun •obıtrükıiyon., üzerine inti· kitibi umumi seçilecek, soara da 
habat yapılamamıı ve konırenin heyeti idare ve haysiyet diYaDı 
içtimaı d&ne talık edilmiıti. lnti- intihap edilecekti. Fakat .akıt 
hap etrafında tebellür eden iki ıeciktiği için cumartesi günll tek· 
zümre reç.en • obstrükaiyon. dan rar içtima edilmek üzre celese ta· 
ıonra bu defald intihabın netice- til edildL 
ıine ehemmiyet verdikleri için, 
konıre içtimaı pek heyecanlı oldu. Takibat yapılacak 

Celeseyi Eniı Tahsin B. açb, D e f t e r d ar 11 k 
evvela, geçen içtimada Reiaicüm· 
bur Gazi hazretlerile bqvekil müzekkerelere 
ismet pqa hazretlerine çekilen • 
tazim telıraflarma gelen cevaplar cevap vermıyoro 
okundu. 

Bundan aonra heyeti merke-
1 ziye intih•hma geçildi. Her iki 

zümre, heyeti merkeıiyeye aza 
olarak gösterdikleri zevat için 
reylerin dağılmamasına dikkat 
ediyordu. 

Nih&)'Ct, kongre azasının has
bühalleri aruında reyler tasnif 
edildi ve heyeti merkez.iyeye 
intihap edilen arkadaşların isim· 
leri belli oldu. T asııifin neticeıi 
tudur: 

Ahmet Şükrü bey • Milliyet., , 
Mehmet Asım bey • Vakıt., , Hak· 
kı Tarik bey • V akık., , Ali Naci 
bey • ikdam • , Muıtafa Ragıp 
Bey .. AqAm., , Hüseyin Avni 
bey •Alctam.,, Abidin Daver 

bey •cumhuriyet. , Refik Ah-
•et bey •Vakıt. , Etem izzet 

hey •Milliyet., , Senih Muammer 
bey •ikdam., , Selim Ragıp bey 
• SonSaat" , Ahmet Hidayet bey, 
Ekrem Reşat bey •Cümhuriyet.,, 
Kadri bey "Soa Saat. , Fuat bey 
"Cümburiyet •. 

Bu neticede zümrelerde• biri
nin aekiz, diğerinin yedi izaıı 
vardır ve HkİZ aza çıkaran zümre 

geçen defa obstrüksiyon yapmata 

1
- .. Yaz tarifesi ...... , 

Şirketi hayriye bu günden 

1 itibaren Botazda yaz tarife- ı 
i sine baıladı. Yeni tarifede f 
esaslı tadilat vardır. Karileri· I 
miz 4 ıncı sahifedeki tarifeyi ı· 
keıip ceplerine koyarlarsa her 

vakıt i,lerine varar. 1 
••• • • ••t•••••• ... , •• ,. .. ,•••••ım•• • ••fl•a 

Dün ağır ceza mahkemesi 
defterdarh~· ı leyhinde kanuni ta. 
takibat ya- __ ._ ___ _ 

pılmaıına 

karar ver
di. Muha-

kim tarihin
de nadir 
görülen bu 
karar, 6000 
lira ihtiliı 

cürmünde11 
mevkuf bu
lunan Ke-

mal beyin 
davasmdan 

tebaddüs• ~ 
etmiıtir. Defterdar Şef lk B. 

Beyazıt maliye ıubesinde 

memur bulundutu eınada çup 
esnafından aidatı 6000 iirayı ih· 

tilil etmekle maznun buluftu 
Kemal beyin muhakemesine dil• 

devam oluaacaktı. Falrat hazine 

yekili gelnıemişti, aynı zamanda 

defterdarlıta yaıılan ınlzeklsere

ye de cevap gelm~1Di1ti. Reia 

Ferit bey evrakı lf!tkik ettirdi. 
Üç defa mOzekker~ yarıld,ğı 

halde cevap gelmediği anlıı~ı1d ı. 

Reiı bey bu hususta müddei 
Umumi Cemil beyin muta)iasını 

ıordu. Cemil bey temadii mev
kufiyete sebebiyet veren dcflar

darlık hakkında ta\c:bat yapılmak 

üzere müddei umuınilığe müzek
kere yazılmasını istedi. Mahke
me de bu talebi kabul ederek 
muhakemeyi talik etti 





ethihey 
Paris, 19 (A. A.) 

M. Briand bu gün Türkiyenin 
Paris sefirini kabul etmiştir. 

Paris, 20 [A. A.] 
M. Briand Türkiye ile Fransa 

nrasmda elyevm cereyan eden 
müzakereler ve akdolunacak dost
luk ve tahlcim muahedesi hak
kında Türkiyenin Paris sefiri 
Fethi bey ile görüşmüştür. 

Borçlar 
Paris, 19 [ A.A] 

Meb'usan meclisinin hariciye 
ve maliye encümenlerinin müşte
rek içtimaında istima edilen M. 
Poincare borçlar mes'elesinin tam 
bir tarihçesini yapmıştır. 

lçtimaın sonunda malumatına 
müracaat edilen bazı aza M. 
Poincarenin verdiği izahatla yeni 
bir şey öğrenmiş olmadığını an
cak bu izahatın borçlar hakkın
daki itilafların tasdiki münasip 
olacağını isbat eylediğini 
söylemişlerdir. Gene bu azanın 
beyanatına nazaran M. Poincara 
demiştir ki : Mevzuu bahsolan 
mes'leye ait dosyeyi görmüş ve 
tetkik etmiş olan her hangi hü
kumet adamı yeni esaslar üzerine 
tekrar müzakereye girişmeyi ka· 
bul edemez. Borcumuzun mik
tannda tenzilat yaptırmak için 
sarfettiğimiz bütün gayretler A
merikanın inhina kabul etmez bir 
mukavemetine maruz kalmışbr. 

Yeni bir konferans 
Paris, 16 [A. A.] 

~:. Briand ile M. Stresemann 
n son aıülakatlarmda derpiş edi

len konferansın lngiltere, Eransa, 
Almanya, Belçika, İtalya ve Ja· 
E>on mümessillerinden mürekkep 
olacağı ve bitaraf bir memleket 
toprağında toplanacağı rivayet 
edilmektedir. 

-----
~ M. Stresenıann döndü 

Paris, 20 [A.A] 
M. Stresemann, Be:ıline git· 

\İştir. ----
Fasdaki müsadenıeler 

Paris, 20 [A.A] 
Maten gazetesinin Rahattan 

a!dlJı bir habere nazaran, Fran
•ız idaresine tabi olmeğı kabul 
etmemiş olanlardan mürekkep 
bir gurup Aıt-Rakup köyünü dün 
gece kısmen ynkmağa muvaffak 
olmuştur. Ceneral Niyeger, l'U
tnandası altında bulunan seyyar 
kol yetiımit ve mütaarrızları uz· 
'lklaştırmııbr. ---

\\jhan san'at reh.oru 
- Le Burje, 19 [A. A] 

" .palı daire dahilinde cihan 
c ... rekorunu kırmak teşebbü-

devam eden tayyareci dö 
• mı ıier ile Favreau şimdiye ka
aar 36 saat 32 dakika ve 5 sa
' i zarfında 5,887 kilomelro 
h... mctı e mesafe katetmişlerdir. 

Lebourje, 20 [A. A.J 
Oı· Marmier ile Faureau man· 
i' r.un l·o7ulması üzerine yere 

i..miş erdir . Tayyareciler 6500 
kilometre mesafe katetmişlerdir. 

Grev bitti 
Atinn, 19 [A. A.] 

Doklar amelesinin grevi niba
y t bulmuştur. 

\; am kanıarası 1 _ cın-
nı uzda açılacak 

Londra, 19 [A. A] 
p&rlamentonun küşadı 

Temmuz olarnk tespit 
ı . ·-? :r. Parlamento, sonba

a yeniden topfonmak üzre 
•Ç •• a'arını tatil edecektir. 

ilk telef on .... 
Istanbul, 20 J A.A. J 

Bu gün ı:aat 16 da Ankara 
telgraf idare:,iyJe Anadolu ajan· 
sı 1stanbut mümc0silliği arasın. 
da telefonla g<ırüşühnüştür. I 
Ses çok vazih işidiliyoı·du. Tel
graf idaresi Ankara · İstanbul 

f 
telefonu tecrübelerine muvaffa- : 
kıvetle d.evam etmektedir. ı ................. ~···~·· .. ·· 

Gizli yolcn 
Paris, 20 [A. A.] 

Oisau jaune tayyaresinde giz· 
lenerek atlantik okyanosunu geç· 
miş olan Schreiber Ameriknya 
gitmi~tir. 

Paris, 20 [A. A.] 
Lindberg ile Assolant, Lefevre 

Lotti arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. 

Paris. 20 [A. A.] 
M. Doumergue tayyareci As

solant ile Lefevri ve Lottiyj kabul 
etmi§tir. 

Yeni alitıan k:fuvazörii 
~t 

Berlin, 18 [A. A.] 
Rayhiştag meclisi milli müda· 

faa bütçesini bu gün kabul et· 
mişt~r. Meclis kruvc;özür inşasına 
ait ta~1sisatın ikinci kısmının büt
çeden çıkarılması hakkmda ko
münistler tarafından verilen tak
riri, 153 reye kaı·şı 224, reyle 
reddetmiştir~ 

Kaariye M. ------
Muhakemeye 10 gün 

sonra başlanacak 
1 mir gazetelerinin verdi~>i ma· 

lumata göre, Sui kast maddesin· 
den maznun Kadriye hanımla 
arkadaşları hakkındaki tahki~at 
evrakı üzerinde Müstantik Hik
met ve Nazım lıeyleer tarafın

dan yapılmakta olan tctkik~t bit· 
miştir. 

Tahkik:ıt evraka Müddei umu
miliğe verilmiştir, Talepnamenin 
hazırlanmasına bı:ışlanm!ştır. Ta
lepname haıırlanarak müstantik· 
lere iade edilecek ve kararname 
yapılacakbr. 

Kadriye hanımla arkadaşları
nın muhakemelerine nihayet 10 
glin sonra başlanacaktır. 

Cuma 

M. V enizelos -
Atina, 20 [ A.A] 

Meb'usan ve ayan meclisinin 
tatilinden sonra M. Venizelosun 
ecnebi memleketlere gideceği 
ve yirmi gün kadar Banyolarda 
kalacağı söyleniliyor. 

Macari tan - Türkiye 
Budapeşte, 19 [A.A] 

Meb'usan meclisi Türkiye, 
Amerika, fenlandiya ve Lelıistan 
ile akdolunan uzlaşma ve tahkim 
muahcdelerini tasdik etmiştir. 

Fasta harp 
Rahat, 19 [A. A.] 

Jc.ııera! Nicgerin seyyar gru
pu 1 an~harifi işgal etmiş ve Ait 
Yakuba doğru bir ileri hareke· 
tine girişmiştir. Askeri harekat 
sahnesinde sükün hüküm sür
mektedir. 

11'1 

f(i'Içük telgrafla 

lııı"ı'J, 

~ Eşek~~t,,.n: 

a oı~Iarını z 
ı·una çı acal~tıl{, evvela 
bizi hamama soktular. 

l\luharriri: Afife :Fikret 

- Her hakkı mahfuzdur -

3 

lılfan 

skanı adi suretile 
verilen mallar 

geri alınamaz 
Mübadil muhacir ve mülteci

lere şimdiye kadar adiyen •• 
teffizen verilmiş olan mesken ve 
emvali sairenin istirdadı veya 

.,.. borçlandırılarak uhde[ erinde ipka· 
Saray ziyareti sonuna geldik- Bir nokta Qrzedeyim: Elbise- sı hususlarında aşağıdaki madde· 

ten sonra bir istirahat solonuna ler insan biçiminde idi,yalnız u- lere tevfikan muamele ifası tensip 
f"k b' f kl ı k olunmuştur. gittik. Cins ve nevilerini bilme- 0 ır ar a: panta onun ar a-

diğimiz hindi büyüklüğünde bir smda beyaz mecidiye büyüklü- 1 - Hakkı iskanı haiz muha-
ğünde bir delik, yahut ilik var. cir ve mültecilere şimdiye kadar 

alay kuş· bize latif bir konser ver- Bu nedir? diye bir az düşündüm, iskanı ali suretile mesken olmak 
di: Düdükleri bizim sigaralarımız sonra hikmetini anladım: bu de- üzre verilen evler istirdat edil· 
cesametinde vardı. lik ve ya ilik pervanenin geçece- mez. Tefevvüz istihkaklarından 

Sıpalar bize gayet leziz ve ne- ği yerdir. Oraya pervaneyi geçi- fazlası ve tamamı 1340 tarihli 
fis dondurmalar getirdiler. Hava rir geçirmez otomobile, şimen- kanun ı zahnamesinin beşinci 
sıcaktı. Bu dondurmaları mem- difere, tayyareye, telgrafa, pos· meddesi mucibince borçlandı· 

taya, telefona, arabaya, hatta a- rıhr. 
nuniyetle yedik. Menekşe yapra· yaklara hiç hacet kalmıyor.... 2 - Adiyen ve teffizen mes· 
ğmdan sigaralar tellendirdik. Yor· İmparator, Eşekistanda gayet kenden maada mal alanların istib· 
ğunluluğumuzu aldık. mukaddes addolunurmuş. 1-Iuzu- knklarından faz.lası istirdat edilir. 

İmparatorun huzuruna çıkma· runa çıkmadan evel ibadethane- Ancak kısmı şayiler; kabili tefrik 
dan evel yıkanmak (bir nevi gu· ye gidip masumiyet kazanmak olmıyan gayri menkulat ve yahut 
sül abtesi almak) teşrifat icabın- icap ediyor. tefrikı halinde kıymetine noksan 
danmış. Elli eşek ve biz iki insan iba- tari olan emval istirdat olunma

Soyunduk, sırmalı peştamallar dethaneye gittik. Bunların kendi- yup kezalik borçlandırılır. 
Berliıı, 19 '"'ı ı..Aj _ Rci ırı.mlıur Ilı· kuşa 

1
d ·k Eş k t ll"kl k il lcrine göre bir dinleri var. Ru- 3 - Köylerde sakin bulull&ll 

ı ı · e e a ar 0 arı- hanileri çok. On eşel're bir papaz mubadil ve muhacı'rlcre a"dJ.' en 
ndenburt> ın ~ırki prus. ada bulunduğu · d'l b' h l 6 

d b. mıza gır ı er, ızi a vete götür- düşüyor. verı"len arazı.den vesı'kalann akı" 
sıra n ır knz.ıya u.-,rn lıgınn d .. ir ~> i 
olau lıabr.r nsıl ızdıı. Bizi sarayın hamamına götür· Kiliseleri yerin altında; asan· miktar istirdat edilemez. 

@ l.,uris, 20 [ A. A. J - :,ı,cclsior gn· düler. Ne hamam! Aya· Sofya 1 sörle iniliyor. Bir az karanlık. 4 - Gayri kabili taksim olu 
zetc i ~n 1 or: ı r,ın ız efırnrı umum.)· i, camisi kadar büyük bir hamam.. Ora.sı da g .. ür.ı.lük kokuyor. N.e bir haneye teksifen birden :ziyade 
frıl.'lu:ı lı ll.llı ti Almnnlaı t rnfıııdan k~· E )ıt ıı \c ırı ız J·nit. . \. lı.ı:qı hıı'i..O Ortası geni~ bir havuz. Havuzun garıp şeyi Butun şekıstan telsız ai!e iskan edilmişse teffiz veya 
ratımı t.ıh .. dilecek ol ı tnk it k. mının taşları mozaikten, Aşağıdan veri- elektrikle, radium ziyası _ile ay· temlik muamelesi iskan edilen· 
ı i~af>.ı 1 u ~ıırnrılın 1 l. u unun l iç lı"r len z·ıua stıları parlatıyor. Qu ga"h dhınlatılmışt. ol~~ğuk hdal_d

1
_e .ı1bade.t.· lerin cümlesi namına şayian •• 

nıuşl.ı e mnruı kulmı~ :ı7•mıı ıııı.ıtla , su· J ..:ı -
rette itminan ha ıl etm dık ~ Hen rchi· ~f ı "l k fi "h ı," ane zey ınyagı an 1 1 1 e mu- müştereken ifa olunur. 

g _ı., ga 1 aran 1 ' ga mener.ye, nevverdir.... 5 - Şark vı'la"yetlerı· milltecı·-
nesiııin tcrkıne razı olı mocaktır. "h bb k k R d 

Bu n es· l u . rnın ı ıudrlctt n berı ga şe oy o uyor. engi e Başı kavuklu cicili bicili cüb- lerinin memleketi asJiyelerinde 
l k eniI~n urcti t .ıı .it il <'tın k d "'ıl ona .gö~e .. degişiyo; .. Yüksek so- beli, ihtiyar bir' ruhani eşek kür· emval terk edüp etmedikleri h• 
i "dıaldc ! r tllrl rıalıo, tehlikelere \~ maki sutunlar. Latıf halvetler. süye çıktı. On beş dakika anırdı: susunun mahallerile bilmuhabere 
ıı chzul.ür \.'.lk l ra ı ni ola :ak ih' :ı· K · · d kl T d l d 
kdr -rn dernııılı lıir c er\ ueı.ıdn gctirmet>: uş tüyün en yata . ar. oz pen- vazetti, ua etti, o .u u. tahkiki hakkındaki tebliğatı umu· 
mevzuu blh stır. be ipek çarşaflar. Hafif yelpaze- ibadethaneden çıktığımızda miye ahkamı bakidir. 

@ Ne\\·) ork, J<J l '1.AJ _ Octrma ler. Nefis mermer resimler ve da- anasından yeni doğurmuş bir 6 - Muhacir mübadil veya 
40 ındnn ir !. , , u .. ımdenı uza\ta do- ha neler, daha neler. Zarif mer- çocuk gibi hepimizin masum ve mülteci ve harikzede gibi biç bir 
Jaş ak

1
t .. ?lan hır ı nno otomo ile· iı · ·r kep heykelleri. günahsız olduğumuzu ruhaninin sıfatı ve ı·stı'hkakı olmadıgw 

1 
halde 

verme ızııı ntc.;ş nç:ın 1 n"arı.ı;ıbrlıı ı U· ğı b' b.ld' d Jıafsza tc !dl.ııı arosındıı bu::..111 ııı\Ch"rle dliler. Kiiçük biı· makina bize ha- yama ıze 1 ır i. h 1 1 1 ,,,. .._ T er ne suret e o ursa o sun em· 
h:ıkıki bir muharebe oln t .tuı. Zn)ıa.t fiften bir masaj yaptı. Pek rahat eşrifatçılar ön<le, biz arkada 
J u tur. ettik. hademe güruhu bizim ardımızda, val işgal etmiş olanların işgal •• 

@ Nc,ı.'fork, 20 [A. A.J - füj ter y· k .k b. U alay ile imparatorun hususi dai- tahtı istifadelerinde olan emval 
Aj n ının istihb:ırına g re iyi rr.nlfın:ı.t b , ıned mk ~·anı ır sure e sa- resine doğru gidiyoruz. istirdat edilir. 
al ın:ıhafilde ı. foc Don ld ·ıe cer•.. unıan ı ·. B' ·b y I ·· 7 f d k 1 
r;ıl D. • iıı mı• cım ş , h:ıut.I rı nut..ık· B d ki ır garı e: o gosteren gayet - stir at arar arı veki· 
l:ınn d· n ı r 11 rb ine mut allık un 311 sonra 0 na ettiğim zarif, uzun sakallı, sincabi kıllı letin tastikına iktiran etmedikçe 
oltm (ski mw.ki a 111 1 ıha n nit mJz.:ı· bü) ük ve sıfr ha uza atıldık. Kır- bir tiftik keçisi idi. Kapıya var- infaz edilemez . Vilayet teffiı 
kcra·n ı.srı.tırılm:ı)ııe~cnı iflı:ıın etmiş mızı ve sarı parlak balıklar vücu- dık. Ondan ötesi taht salonu. komisyonlarınca istirdadına karar 
olduğu sır tınd .i z.1n ve knnı:n•. rtn lk· dumuzu, } 'izümüzü yalıyorlar, (Bitmedi) verilen emvalin istirdat kararlan 
tadır. J pon)nJ.ın b:ı.J n fr:ın .ı, i.:-1• n tcil:J·Iık ediyor} .. ··dı. Derken esbabı mucibesile vekalete bildi-
v · :ur ı !ııi ıle\ı ııeri ı, m ııı u o ılı.· otuz eşek, sıpaları ile birlil.te ha· D ;;'\TU•• k Çekmece rilir. Bu kararlar vekaletçe tasdik 
ı.tu t kdirclc, lıu mU7a ,erat.ı tı ı~ e<l - D U J ~ - d 
ccld ri VI'! Kclloa. ını:.Jkı kabılını.ltn bir vuza atıldılar. Orada bir takım e ilinceye kadar istirdadına ka-
munlıcdenın hepsini bir nra)n ıopla)ac . sporlar yapttiar, giildiiler, eğ!en· yolunda bir rar verilen emvali başkalarına 
gH • .ı zauııoluıım.ıkt.:ıdır. Hoo\ r Iıı.ı t.ünıe· d:ler, anırdılar, . bizi de güldür- tahsis veya teffiz edilmez. Ancak 
tin'n rlcniz.lerin cerh ti i rııe c c i ortı:~n düler, <.>ğlendirdiler, lakin anır- otomobil devrildi şimdiye kadar vekaletçe yapılan 
atıl lı ı t:ıkdiıde : oııfenmc n ııkrune:te ıahkikata müsteniden istirdat içia 

.,r, b. , mağa kabiliyetimiz yoktu.... verı'lmı·ş olan emı'rler ahkimı u •r ) n "6' aıı , ne \arını~ o.du"u 
Sci. l••n 1 ı.:. <lir. • Bu ~uada muzika çalıyol'du, EH•lki giiıı I tan bul · Ç kmece tekrar istizan edilmeksizin infaz 

~~~...,.,..oi'!l"" kuşlar ötüyordu. Havuzdan çik- ) olunda bir otomobil kazası ol· olunur. 

Ediı~ıı e {ajli t ~am vay aı: i tık. Keten sıcak Eifeceklere bü· mu .. lur. 8 - Şimdiye kadar yapılDllf 
ründük. Eşek tellaklar bizi ga- Çekme<'e ile Sirkeci arasında iş· iskan muamelatı bu talimatname 

----------------- yet hoş sedirlere yntırdılar. Man- leyen 8 numaralı )Olcu otomobj)i ahkamıqa tevfikan intaç oluna· 

[Birinci savradan mabat 1 çen arkadas.lı:ınna tesck!·.u··r cttı· d · b tl · · fk U k · k ·a 10 ·· · 1 k 1 caktır. Bunun haricinde kalan JJ' '1 • arın şer e erı ıç ı .. y ·uya ..... ır ·ecı en mu-:.tcrı a ara. )•> a hususatta ahkamı cari mevzuat 
_ ,, Şimdi umumun hizme- ve nutkunun sonunda dediki : da dık. Yarım saat latif ve hima- çıkmı~tır. Otomobil Yedi kuleye tatbik olunur. 

tine ve isl~fadesine arzetmeyc " MuMercm efendiler; İstan- ri riiyalar gördükten sonra uyan- geldiği zaman 'ehremini merkezi 
imkan hasıl o!an şu önümüzdeki bulumuzıııı giizel bir 1alii var. dık ; ku* gibi hafiftik. Bize o ıxılislerinden Zülfükar efendi de 
eser, fstanbulun en esaslı ihtiyaç- Geçen sene bu sıralarda kısıklı derecede 'güzel elöiseler getir· binmiştir. Son Sür·aıle gidC'n oto· 
! d b . · · t t · d k d tramvay yolunu işlctm~ye açarken k arın an ırını n mın e ece e- diler i Parisin, Londranın en mobil Büyük Cekmece !.Wprüsiine 

d h · · h · d' mernsime riyaset buyurmuş o!an . .. .... 
rece e e emmıyetı mz :r." Büyük Millet Meclisi reisi alisi mahir terzileri bunların düyme· } al.lu~tığı znınaıı lactikleriniu pat· 

Muhiddin bey havasının iyili~i paşa hazretleri 0 gün bahşetmiş !erini dikemez. Eşek elbisesi de· laması üzerine birdenbire dcvril-
ve manzarasının güzelliği ile o!duklnrı screfı· bugu··n ı·bz"'l et- .. ·1 h" 1 · b h 
cvelden beri l'ağbet gören bu • ~ gı ' a ınsan esva ı, em son 
semtlerin eski bir tablosunu çiz- mek lutfonda bulunuyorlar. ken- moda. 

dilerine ve cümlenize arzı teşek- B b ı ıd· b' · b' l di. Mezarların çerçevelediği so- er er er ge ı, ızı ır güze 
b ı d kür4t eyleı im.,, 

kakların halini ve ura ar a otu- tıraş etti, lavantalar sürdü, tırnak-
ranlatın bir guluyabani vehmi Şehreminin nutkuna tramvay !arımızı kesdi, cilaladı . 
içinde geçirdikleri kasvetli gUn· şirketi müdürü M. Kindorf cevap Sonra dişçi geldi. Dişlerimize 
leri anlattı. verdi. bir çeki düzen verdi . 

- '· Öyle bir 'aziyet hasıl Bundan sonra Fatih Halk fır-
oldu ki, Edirne kapıya gitmek kası mutemedi bir nutuk söyledi Bir göz mütahassısı gözlerimi
bu labirent içinde haccc gitmek ve tramvayın işlemeğe başlaması ze birer damla akıttı : eskisin-
gibi bir mesele oldu,, dedi. münasebctile civar halkın sevin· den çok fazla gördük. 

Fakat vaziyet değişip medeni cını anlattı. Fatihli bir genç Bir kulak mutahassısı kulakla-
ihtiraç!ar inkişaf ettikçe bul'alar· Muhittin Beye teşekkür etti. rımıza bir aletle üfledi:..: daha zi-
cla oturan yüz bine yakın fakir Daha sonra İstanbul nıeb'usu yade işittik. 
halkın vasıtai nakliyesini düşnü- Abdül Hak Hamit Bey kurde· Diğer birisi burunlarımızı kaşı· 
mek mübrem bir zaruret halini lalan keserek küşat resmini dı : kokuları eskisinden faz duy
almıştı. Şehrin en çalışkan unsu- icra etti. Davetliler evelce hazır-

b k 1 
du~ 

runun oturduğu u semt sa in eri· lanan tramvaylara binerek Edirne k Aynanın arşısına geçtiğimiz 
nin tevazu ve kanaatları daha ziya- kapıya kadar gittiler. Orada Mih- k d d h de en imizi peri pa işa ına 
de suiistimal edilemezdi. Muhitin rimah Camiinin havlusunda tram
buraya uzatılacak hattın geçirdi- vay şirketi tarafından ihzar edilen 

benzettik : yüzümüz bile parlı-
yordu, güzelleştik tazeleştik. 

ği nıüşkilatı da izah etti. Edirne mükemmel bir büfeden hazıruna Yanlışlıkla elimi cebime gö· 
kapıya kadar bir çok tarihi ve pasta. dondurma, limonata v. s. türdüm: altın dolu. Ondan sonra 
mimari abideleri ihtiva eden bu ikram edildi. Müteakıben mera- ıarayın kuyumcu başısı geldi. Mu. 
yerler şimdi kolayca gidip geli- sime nihayet verildi. rHsa bir saat. Fal taşı gibi tek 
nebilecek bir hale girmiştir. 37 numarayı ve kırmızı Beyaz bir pırbmta yüzük. Ceviz büyüklü-

Muhittin bey hulasatan anlat- tabelayı taşıyan Sirkeci - Edir- ğünde bir inci kravat iynesi. Ko
tığımız bu sözlerin den sonra, nekapı tramvayları bu sabahtan caman zümrütten kol düymeleri ..• 
eserin tahakkukunda hizmeti ge· itibaren işliyecektir. Bunları memnuniyetle takındık. 

mi~ ve yolcular otonH bilin altın· 

da kalmı~lardır. Polis Zülfükar 
elendi ile diğer üç ) olcu yaralan
mıştır. Vak'a mahalline polis \e 
jandarmalar gelmişler, yaralıları 
Gureba hastane ine knld1rn11~1ar
dır. Y okulardan hafif surette )a· 

• ı.ılananlar da teda\ i altına alın· 

mıştır. 

Teşekkürü aleni 
BUtUn ııile efradını mliztnrip \e mUıe

cllim ed n Ha)dnr Mııhıttinın ölilmi)le 
~ndan a.l:ikndnr olıın hUk-ümcı, fırka \'e 
Şehremaneti erk dili) le cenıi} ntı hayriı e 
\'C §irkctler m me ~illi11ine, chibba \C 

eYiddn ınn minnettıırlı.,.cmıı.ın ~I' merhum 
hakkındaki bu nlfıknnın bizce elemleri· 
mizi tadil edecek kadar kıymetli oldue,u· 
nun arzına muhterem gaz.ttcniıiıı ta\ ne· 
sulunu rica ederız et•ndiın. 

Mcrltummı ailesi ııamıııa 
K!:ıca Muhitti ı 

İlfın 
für deynin temini i ıifn ' foin malı· 

cuz. \C fuıul •u mulıı\'rrcr pi~nno \C sec
cade ve s:ı r kı m~ı.i ~uat he~ the l!e 
)O~lund. 1 :·~ !-1 C':ı • 4 ir. le ~uı.rı. p:ı a 
apartını:ıll': ın 3 nı.m:ır:ıl drJrc :ede Jı 
H::::.irnn 1 ')_9 W!"ihi • r.ı !!!1 !:f ç ı:n:l • 
gUml St".b.ılı'i:. in 5!l&t ordıı ~:ıt:l .. c:ı ı iUıı 

olunur. 

Taksim meydanı 
için 60,000 

lira ayrıldı. 
Cemiyeti belediye fırka gru• 

pu dün fırka binasında toplandı. 
Bu içtimada daha ziyade Tak.sim 
meydanının bu günkü çirkin ha
line bir an evvel nihayet veril
mesi meselesi konuşuldu. 

Emanetin 929 senesi merkez 
inşaat faslında beş yüz bin liraıı 
vardır. Fırka bu paranın 60,000 
lirasını meydanın güzelleştirilme• 
sine hasretmiştir. Mütebakı para 
da inşaata tahsis edilmiştir. De
vairi belediye inşaat ve tamirat 
faslına da :237,000 lira tabsu 
edilmiştir. Bu para devair ara
sında ihtiyaçlarına göre taksim 
edilecektir. 

Dünkü içtimada ıehremini de 
icap eden izahab vermiştir. C• 
miyetibelediye üç gün sonra top
lanarak meseleyi müzakere ede· 
ceJ...1:ir. 

Vebalı hasta öldü 
4 Veba ınusabından biri yattJlı 

emr.;zı sariye ha tznesinde dün 
vefat ctnıi~tir. \ ebah olduğu te
hnktuk eden diğer hasta tedavi 
altında buhınmaktadır. 

Yeni· cba vak:ısı görülmemiştir. 





il 1 il 
g11n•11 .u.11 ..... 

1 ve il •• , ••.. 
Bu gün oldukça mütekasif 

ıpor faaliyetine şahit olacaığz. 
Mulıtelif yerlerde yapılması mu
brrer ıpor hareketlerini hülasa 
ediyoruz. 

Gureş 
Istanbul mıntakası güreş heye

ti tarafından tc·tip olunan teşvik 
nusa bakalarına Beyoğlundaki yeni 
salonda başlanacaktır. Bu musa
bakalara oldukça kalabalık bir 
sporcu kf lesi iştirak ettiği için 
maçlar alaka uyandırıct mahiyet
tedir. 

kor tesiı etmişlerdir. Dünkü ga· 
zetelerde Galatasaraylı amatör
lerin biıtün sikletlcrde şampiyon· 
luğu ilan ediliyordu. Yekaazarda 
pek gülünç olan bu iddiuın dü
şünüldükçe boksörlere ve spor
culara feci bir . siırpiriz o!duğu 
anlaşılıyor. 

lnsan gayri ihtiyari bu işde 
demi (yağma basanın böreti) di
yor? Bir hafta evvel gazetelerde 
şampiyonluk maçlarının icra edi
leceğini lisanlarını değiştirerek 
ilan eden federasyon cuma gll· 

• nü bir buçuk saat içinde yalnız Atletizm 
Galatasaraylı boksörleri kendi 

Kadıköy sahasında ıkınci ve 
aralarında döviiftürerek nasıl 

iiçüncü seri atletler arasında ya· şampiyon ilan ediyor? Spor ef-
pılması mukarrer olan atletik kirı umumiyesini hiçe aayan bu 
müsabakalar gunun en canlı 

efendilerden hesap soruyoruz. 
spor hadisesini teşkil edecektir. 

Senelerdenberi şampiyonluk ta· Küçük atletlerimizin elde ede-
şıyan, memleketin eski ve emek· 

cekleri muvaffakıyetin derecesi tar boksörleri olan bizleri kim 
merakla beklenmektedir. 

ve ne lhakla ihmal ediyor, atla· 
Futbol nıaçları byor. Şikayetimiz nazan dikka· 

Kadıköy sahasında üçüncü te alınmadığı ve maçlar tekrar 
Lüme maçlarına devam oluna· edilmediği, pmpiyonluklar ehli· 
caktır. •e verilmediti takdirde beynel
Boks maçları hakkında milel boks federasyonuna müra-

Dün maruf boksörlerimizden caat edeceğimizi efkarı umumiye 
yarım orta ıilclct fampiyonu Sıtkı, karş11ında Bokı federaayonuna 
orta siklet şampiyonu Kemal, ha- arzederiz. 

lif siklet şampiy?nu H~ey~n,Mekki Bir sporcunun ölümü 
ve Muhta~ Bedı beylenn ımzasını F enerbahçenin emekdar spor
tattyan bır mektup aldık. Haklı cularından Hikmet beyin uzun 
buı mütalaatı ihtiva eden bu bir haıtalıktan aonra irtib~I etti· 
alelttuhu ~ynen dercediyor ve giai dün teeuüfle haber aldık. 
cevap bekhyoruz. M h · · t · er um samımı ve emız spor 

T. 1. C. 1. merhesi umumi- qkile , bu vadideki feragat 
dain elı<ınımiyetle nasar.a dile- ve fedakirhklarıyle tanınmışb. 
,_,.ne: Fen er bahçenin küçlik takımlan 

iki aenedeıı beri Boks federa· ·mazhar oldukları inkişafın büyük 
'"onu ve lıtanh 1 boı<s heyeti bir kısmını bu vadide menfaatsiz 
hMüına zeman zeman faaliyet· ve yorulmaz bir gayret aarfedea 
1-. reçea Reiı Muhsin Bey gay- merhuma medyundur. 
ri niz .. i, halcıız, yanlış muame- Fenerbahçelilere ve merhumun 
lelerle ıporculuk hayatında re- ailesine arzı taziiyet ederiz. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

ıduzayedeye vazolunan hane 
l - Beyoğlunda feri koyttnde kır sokağında 143·12 No maa bahçe hane 
2 - Mahmut p~lkh daya hatun mahallesinde çakmakcılar caddesinde 

z.4 atik 83 cedıt nuıı, ralı mağaza ve mti~temilltt 
S - Galata arap camii mahallesinde atmaca ve mahmudiye sokağında 

6-4 o d ttkkın 
4 - IJqikta~\11 dikili taş mahallesinde cami ittisalinde 6 No dilkkin 
5- Uzun çarş\da 'e caddesinde 296-125 No dükkin 
6 - Çarşud1l nRlıkcılarda 73-105 No dUl<k&n 
7 - Usküderda rurn mehmet pata mahallesinde debaghane ıokaij;ıoda 10 

Ne i•aret ltiaballi 
8 - Bobz çınde kireç burnunda iki adet set mahalli 

Kiralık motör ve pazar kayığı v~ 
kayıkhane ve iskele 

9 - Boğaz içinde çengel ııcoytin<le pazar kayığı iskelesi ve paı:lr kayığı 
ve motot ve kayıkban 

10 - Boğar, ıçinde çen.,gel kôyunde pazar kayılı iskeletinde 10 No kaaye 
dükUnı ve mel dan mahlllli 

1 - Orta mualli• mektebi alelumum orta mektep muallim· 

leri ile ilk muallim mekteplerinin (Terbiye, Ruhiyat, Usulü 

tedris ) muallimlerini, ilk tedrisat müfettişlerini tatbikat mek· 

tebi müdürlerini ve bilahara açılacak ilcmil mektepleri müdür 

ve muallimlerini yetiftirmek üzre tesis ~dilmiştir. 

2 - Orta muallim mektebinin ( Pedagoji, lisan ve edebiyat, 

tarih, cotrafiya, fizik, kimya, riyaziyat, tabiiyat) şubeleri vardır. 

Bu şubelerden pedagoji ıubesine girecekler evvelemirde 
( pedagoji ihzari ) ve diğer şubelere girecekler ( umumi ihzari ) 

smıflanna imtihanla kabul olunacak ve bu sınıfları ikmal 

edenler meslek şubelerine geçeceklerdir. 

3 - .Umumi ihzariye münhasıran erkek muallim mekteple· 

rind~n bu sene mezun olacaklar ile 4-5 sene zarfında ( en iyi) 

derecede meıun olup sinleri 18-25 arasında bulunan talipler 

imtihanJa kabul olunur. [1] 
4 - Pedagoji ihzariye kabul olunacak talipler, ilk muallim 

mekteplerinden en iyi derecede mezun ve sinleri 18-25 ara .. 

sında bulunan ve iki sene ilk mektep muollimliğinde muvaffa
kıyetle çalı~·nıış muallimler aruından imtihanla tefrik edilir. 

5 - Y okanda yazılı evaaf ve tartları haiz olanlardan bu 
sene nıualli.n mekteplerinden mezun olacaklar, bulundukları 
muallim mektepleri müdilrlüklerine müracaat ile isimlerini 
kaydettirmeleri lazımdır. Bu kısmın müsabaka imtihanları, bu-

lundukları mekteplerde son mezuniyet imtihanlarının hitamını 
müteakip • 20 temmuz 1929 cumartesi mektep idare ve talim 
hey' etleriain huzurunda icra edilecektir. 

6 - Muallim mekteplerinden 4.5 sene zarfında mezun 

olupta sinleri 18-25 aruında bulunan diğer muallim talipler, 
hangi kısma talip iseler qağıda zikredilen evrak ve vesikaları 
ile biri kte mensup oldukları Maarif idarelerine temmuzun 
10 nuncu çarşanba akşamına kadar müracaat etmelidir. 

J ) Müsabaka imtihanına kabul için istida 
il ) Sıbhatının tabii ve müsait, aza ve havassının tam cismi 

ve ruhi aaormal ahvali buluarnadıtına dair resmi tabip 
raporu 

ili) Mezun olduğu mektep ıehadetnameıi 
cüzdana aıkerlik ve aşı vesikalı· ı 

iV) Bulunduklan muallimliklerdeki mliddeti hizmet ve 
hüsnü hizmet cetvelleri 

V ) Pedagoji ilızariye gireceklerin muvaffakıyetle çalııtık· 
larına dair Maarif idareleri tastiknamesi müfettiş 
raporlarıaın suretleriyle birlikte 

Vl) iki adet kartouuz fotoğraf. 
7 - Müsabaka imtihanlan her vilayette Maarif eminlerinin 

tensip edecekleri mahallerde 20 temntuz 1929 cumartesi günü 
sabah saat 9 da bqlıyacaktır. Bu müddet tehir ve takdim 
edilemez. 

8 - imtihanlarda kazanaa efendilerin hüviyetlerini havi 
cetveller Maarif eminliklerine, Maarif ve muallim mektepleri 
müdürlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma zamanı da işbu 
resmi dairelerle ve gazetelerle ayrıca ilan olunacaktır. 

10 - Orta muallim mektebi leylidir. Talebenin ibate ve 
iaşesi ve kitapları meccanen temin olunur. Maıarifi saire 
talebeye aittir. 

11 - Kabul . edilen talebeden şehit çocuğu ve kimsesiz 
olanlar bu baptaki evrakı müıpitelerini birlikte getirmelidirler. 

[l] Derece kaydı münhasıran e\rvelk.i mezunlara aittir. 

Bursa Evkaf 
müdürlügünden 

Altı parmak caddesinde kain buharla müteharrik un deyirmeni 
ve derununda mevcut bulunan makina ve sair ilit ve edevat ile caddeye 
nazır ve tahtında üç bap dükkinı havi hane ve deyirmen amele dairesi 
ve odunluk ve bahçe dahil olduğu halde ınaa müştemilat fabrika pazarlık 
13· 7 -929 tarihinde ihale edileceğinden talip olanların bedeli mubam
meui olan 30,000 liranın yüzde yedi buçuğu olan (2250) lirayı mustas· 
hi.ben Bursa Evkaf MüdürJüğne murıcaatları. 

--= 

Aslferi müna
l<asa ilinlari: f ....... F:::d:khd;-M.M~:;;~~;~::i.: ...... 'l 

i koınisyonundıtn: f . ............................................................... .... 
Kuru ot ihaJeıi 13 temmuz cumarteı:oi guuı.: 111111 .ı;, 30 
makama • 14 • panr • b,30 
lımir mustahkem aıevkiinin ihtilacı olan 111u11r.ı• \'C kuru ot •l"' .,.. lllfna· 

melerle ve kapalı 21rfia muoaka a~a k<ınınu~tur lbaJeleri yol&arıde ,_. .... Ye 

•atlarda izmirde kıtfada muıtah~m mevki ııatın • ftta k0tni'yo...._ ~.-.caktn. 
'faliplerin ı•rtna.ıneııini görmek içic koma)onı.ımnsa ve 11Mo&nak~ İft M r.dcceık.· 
leri nde me21tar kom is~ ona muruaatlnrı 
S ö\ı;r.dcki kıtaaıın ~~ ha vanaı n ihti ıtl'ı olan eı,m~, arp• 'r• Mmı et hpalı zart· 

la m lr.ıaka•al il konmuuıu •. JhaJeaı 2? Haı;ran 929 cum:ırtcai güntı c;: •ke .!e ı:,,kerı 
satırı alma konıi&)Onunıfa )apılacaktır. 'f:ıhplerin Soicedc me::k.ür koıııi1,1yonı 
murıcatları. 

ı K apalı ıarfla ihale edilecc11. ili."? o!unan l\taııisa Ye civarımlt.ki l'tt:ınt hıı.yvao:ıt·r.aa 
ihthacı olan arpa; a taliplerin \'etdiid<-:ri fiıtt b ıh:tlı " rUldUgUnden 27 ı.mm1ıı 

1

929 perıeııbe gunU saat 11 de pa1.ar1ıklo MauiMda aakeıi satus alma l<omislooun<ia 
ihale edilecektir. Ialiplerin Manicadaki meıkiir komııvona mUracn&ları. 
D <irt adet l.ıetdn arma ban~ar ingası kapalı zarf uııılile mıaaakfiay. lııalu&lmuıtur. 

1 
lhale!i 13 ıemrnu1 92Q cumartesi gUn\i saat 10 dadır. eniti fenniye, ll""'"-oje

sini, ve prtname ini gormek üzere her «ün komityonunmua tıe wenü•,. i"'9M 
içinde ı> gun ve saatından e' vel te nainat ve teklıf mektuplu 111 •• bcoa _. 
mUtebassısınnı ebli)el \esikuını malı.buz uıukabilınde Aawada lltta abM ~ 
l onu ri) asetine vermeleri. M illi mUdafaa \ekiileti Çe\İrmc şubesi için (100:150) lira 11erfti ..._.O._... 

rP-cim alınacaktır. (Fransızca ve Almanca) dilleıinden birims ...... WllMt 
vakıt olmak. şarttır. Bu iki dilden biri ile beraber ltalraaca ~ ya ..... ) .... 
zuhlll' ederse tercih olunur. Ankaradad talip olanlana Ç..,Um. ........ .._, • 
lstaııbuıda vt: ya dı~eı mahallerden olacaklıırın da Uıaida He mlincadan. f zmit ve c;ıvarındaki kıtaat ve mUeasesatı aakeriynein ıbtiraca ela .,ela,. lapalı 

zaıfla mUnakaaaya konmuştur. !halesi 3-7 929 çariamba gUDll rml J4. ~ lzmiue . 
A&keri ııatın alma lcomis) onunda yapılacaktır, Taliplerin lzmitteki mekQr komiıyeaa 
mllracaatları, 

·························································ı 

ı .. ~~~:!~~-~~!?.~~.~~~·:!~!~~~?~~?.?:!~.~~::? .. i 
K ıtaat ihtiyacı için 3000 kilo Saman ,.e 7400 kilo Kurıı fasul>• pazarlık ııuctil• 

mubayaa edilecektir. ihalesi 23 haziran 929 tarihine musadif IUt 15 de ,.apıl• 
caktır. Tapılaı:aktır. şartnamesini komisyonumuzda gormeleri ve şartnamede ~anh 
olan ıekildeki tcminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

K itaat ihtiyact için elli bin dort ) Uz kilo sade yağı kapalı zarf uıulile 11W1naka
sa:> a konmuştur, ihalesi 11 TelDDlnz 9'ı9 PerfCDbe gunU Sut • ~ icra 

edilecektir, Talipleıin Şartnamesini komiıyonumuzdau almaları ve prtmmıede yazılı 
olan tekildeki Te'minatlarile k.omiıyonumıızda huır bulmnaalart ilin ~r. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l .. ?.~~~?:!~?.~~!.~!9!1:!.~~.~~~~~~ .. J 
K olordu kalörüer teliaatı kapa!& arf aaulile 15-0;929 tarihinde ilin edilmiıriı. 

Yevmu %1leıkflrda teklif edilen fiyat gali gorUldUğilnden mUoakua daha Dir 
hafta temdit edilmiıtir. Taliplerin 24-6-929 paz.arteıi giınU .. ı 14 te temiuat mek· 
•uplarile komiayowı mlll'acaatbn. 

... ~·····················································1 L .... 1!.~~ .. ~~!~?~!.~~ .. ~?!!!~~?~~~~.~ ...... . --25.000 kilo ekmek paı.arlıkla ihalesi 26. Vı. 929 13.S 
7,500 kilo ıllt per.arlıklıa ib.ıeai 26. Vı. 929 M.5 

10,050 kilo sebze paarlık.la ~i 26. Vt. 92t 15.5 
Heybeli ada deni& lisesi talebe ve efıadıma iqeane maktaı ...... ..-er• 

ekmek sUt ve sebenin hizalarında gUsterilen gün ve saatte puarbkla ihaleleri icra 
edilrcPktir prtnamelerini görmek iste) enlerin her gllnn Vef8lek illlıyeoleria y•1'111i 
ihalede mubıım:r saatte kaaım pq.de deniz satın aliita t~ muracatlan. 

Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan 
............................................................ ~ ...................... 
Gulhane hastanesi için 21000 kilo fırancala kapalı zarf ıuretile satın aluaacakbr. 

ihalesi 22 haziran 929 cwuartesi giiDö aaaı l'-30 da Hadif• ..aıebi yemek.ha· 
neleri onUndeki munabu. mahallbade icra lul1.UC11ktır. 

Taliplerin tartname içiu komsiyonamua mllnCUtlan ft il&ilM .... prtume. 
si ,·eçhile hazırlayacakları teklif mektuplanaı ynai me&6nla IUI _,y......_ 
kadar aıalı.buı mukabilincl.e komsiyoa mezkOr riy..eiae ..aıleri illa -.ır. 

r-..,.-------·-·-&;;;i--;~~~-uı;.~--: 

L .. aa•••••••••••••••••••••....w•••••••--•••..... r n ••••---••••• aıa· • • 

. ~- 1 
Semti Mahallesi Snkagı Nevi !:mmye • ....ı bl111•ia 

ka1meti .... _ .. 
&yotlu Hliae} in ata caddei kebir 79 maa dUkklD U.. 

apartmu 6000ls.ll tllllitM 
Mt1tttmilltı: Tahtında bakkal dUkklnı ile bodrumu müıtemil 

MeıkQr apartman 8 katran ibaret ft 7 daireyi mullteYİ ôlu; uilrtti ... " 
mermer taılık ve «apıca od .. ı, odualuk n köıalırltlll. Biriaol .,. i_.. • lıll,... 
onar oda birer mutfak 2 ıer beli, 3,4,5.6 ve 7 nci daireleri 5 ı• • tıılnr aa1191k 
ve birer bela. iki taraçaeı olup heı dairenin birer •ao.dık odla •• umumi ~ 
buradadır. Alelı.tirik •e terkoe suyu teai•t ~ tertihb ~udlr. 

Ballda evsafı muharrer apartmauıu haziae7e ait uısıf bineıhlia beM lekll 
sitte ödeame~ iizere (j()()()() lirr. bedeli muhammen ile 'Ye kapalı r.arf uaulile 1·7-11' 
tarihine D}U!adif paurtesi gtuii eaat 15 de icrayi ınU1.a,_.i •ukarr.ıır. ,.. ... il 
bedeli mubammenia yUzde yedi buçufu nis~ındt 4500 tira teminat ofllll • ,. 
muteber b.eka mr.k.tuhile emvali metruke 1atıı ~onıi.tJoauoa muracaaı ı11'meleri. 

••• Semti Maballeti ıokagı numara neyj 

Daruşşafaka müdürlügünden Babıcafer Hacı Mutafa Çot>.o ~e:1me atik t-edit fewkindo ı>daları .... ....,. • 
2 4 mil k~ir duklı.lllı. a Mle. IWııi 

Mektebe hl·r sene "ıçin lizım olan 500 çeki ocf .... ve 4000 K. man·I biıse itibarıle4hiSH1i tam n lu11'f'li •· 
-· bir lai ... in ..._ ~r o (flf 

11 - Boğaz içind çeugel köyünde paaar kayığı iıl\eleaiode 8 No diikkJa 
gal kömürü münakasa ile alınacaktır. Haziranın 29 uncu Cumarteal lira l pai uat 15 te ibalei evveliyesi yapılacağından taliplerin Nunaoa- • HP 
maniye camii mabfelinde cemiyeti tedrisiyeye müncaab. ..-.u. Müddeti mUıa) e Haziran 929 dan 26 Haziran 929 raroamba guoli. 

uıt on dort buçuğa r. 
Ballda muharre kiraya 'ferileceğinden miızayedeye vazolunmuı· 

tur. Tal"plerin vev le olH son günün sa11t on dort buçutuna kadar 
ıartnam 3 i okumak t< minatı muvakkate ita ederek mUıayedeye iatirık 
etmek uı e 1 tanhıı! vkaf mudUrlUğünde nkıf akarlar mUılUrlUğt1ne 
müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve muştemililtı hakkında malumat almak istP.yf:!nler bu miJddf!t 
zarfında mı a rd odasına müracaat edcrel· ,.eri misil raporlarını görebilirler. 

130 Çift kiındura münakasası 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden 
Müstahdemine numunesi veçhile 130 çift kundura imal ettirile· 

<:ektir. Talip olanların nümuneyi görmek üzere müracaatları ve 
24-6-929 Pazartesi saat 10,30 da mübayaa komiıyonunda % 7,5 
teminat& muvakkatelerıle bulunmaları. 

+ + • Allı ÇeWi limon iakelelli 79·1 mu .._IK dll<lıllıl.a w' ;e il& • 
120 biuede 25 bi11eıi hiuuba k~ 

Mektebe bir sene için liıım olan ekmekle 2500 K. halep ve mulıa ... ııllil 
1750 K. sabun, 8000 K. patatea,5000 K. pirinç, ısoo K. sabun, füa 
20000 adet yumurta münakasa ile alınacaktır. Haziranın 27 inci 2lGI 
perşembe günü saat 15 te ihalei evvcliyesi icra olunacajından ttllh talılllW 
taliplerin Nuruoımaiye camii mahfelinde cemiyeti tedrisiyeye S.tldı 0 •h uuı~a:ıet uıl~n bİlllannde aö•terlldiği •~otaile haıı..,e a• W.. 

nin ıabmi• o4jln b-4..,. • 16 6 929 tarlhbaı mll.aclif çarfamba &hl -.t ti • 
müracaatı ı paurlık sıaNdteo icnyı •lzayedelerf ••lıaner dlta.Upleria bedeli ıautiıırı...tıııı 1tı• 

7 50 nitbetı• temlaaı malı.bualarilt yeYft\11 mulııırdı _, .. H me\fukı: ., ... , koail 
• • 

M .. t . ı JODUH muraouduı. 
ll ercım aranı yor B eyof)uncla hheyia ata mdllJl••iade taklhn IOk ... kiİD .,. "' ...... ~. 

lop akı oda nwtfak " ~ bulıuau .tik Sl...Ut 3ffto le k'lir ...... 8llD 
Ankarada Anadolu ajansa aerlcezinde çalıımak üzere lngilizce: jl lira ınefeah bedeUı ıo, 7.ftt tırllıiae mı.Uf Çar,.. .. 'gld .- \S te • 11ılııl M 

Fransızca ve Alamaacadan tercümeye muktedir kuvvetli iki müte• etil• ierayt aaıa1edell •ukanwdr ~llplerla ıemhlet m&klwaJlrile .... .-...ki 
recime ihtiyaç vardır. Kendilerine yGlcselc maq •erilecektir. Ta. · .. ,,, komıiyunnn" mlreeut •1lemel•1 • 

· · S ) d .. b k • • · 1 le • • A le 1 F eoerle halat afUlda bqdu bra baumt biı bılde bulu ... Feoer t,... ,.,..._. lıplerın a ı akıamına ka ar musa a a ıeraıtmı an ama ıçm n ara i 850 l•r• bedt:L mukaddeı Ye 1806 lirt. mefıuh lıe.doli ihal• ile 8,7, 929 tuaıiM 
caddeainde Orhan bey hanında Anadolu ajan11 latanbul mümessil· 1 mueadtf pııane•: ~uıı aat) :ide icra~ ı nıusa\ ıtieu mulı.arrcrdir tAllplma te=a• ... -.. 
li~ine müracaatları , bu• ~rıle ıımvı • uv:tcıur. nııı komıiyonuııu mı!r;\C&l cylıı:aıı:lcri. 

~ 
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Yeni otomobilinizin tekerleklerinde ku . 

Lastikler her hangi ınarka olıırsa olsun, 

ihtiyat olarak ya· 

Lastiğini bulundur 
up. kullanarak~ tec 
~übe ve n.etice
~iiıi' mukay .,se 
ediniz. 
Fabrikanın umunıi deposu: 
lstanhulda yeni postahane 
arkasında Baker hanın~ .. M . 
dadır. (Nfli 

.... 
Posta P.:utuau 

l stanfJtd 461 

H~dımköy satın alma komisyonundan 
Çattikamh Ha<lımko~ilndek! Kıtaat ve h:ıy\·amıtı için mercimek. Sabun, Kırmızt 

biber. Yulaf \C ı;am'.ln al oi münak!lSa)a konmuştur. ihaleleri l& Temmuz 929 
tarihıne ınn uif cumr3tt'!i ı;unll c nı M-l:">-16-17 dr. H:ı~ımköy Satın alrn:ı 1 omi"
)Onund:ı ~apıb::.ıktrr. ııı1i 1 lerirı ~arıoı:melerini gör~ck ıçın. her gUn ,.e mUnc.ka3a)a 
ı~tıral, ede-::e•leriade mı.a~ yt>n gıındc ıemiuatlanlc l:omıs~ o::ıılmuı:ı müral"nııtl:ın 
ilAn ulıını•r 

Dr. İHSAN SAI\11 I 
GONOKOK AŞISI 1 

Belsoğukluğu ve ihtilatatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan ınahmuttür- 1 

besi karşısında No. 189 .... '"' 

SiTROE 
ABRIKALA 
8 inci defa olarak il10ıV11E KAl(J~O da ya

pılan yarışlarda parlak hir nıuvaffakıyet kazanan 
gayet lüks altı silindirli ınodellerdeıı haşka 4 si· 
Jindirli bir oton1ohil daha iınal etınektedir: C. 4. 

6 siliııdirliniıı bir enmuzeci olan hu otoıno· 
biller her türlii esbabı istirahati haiz ve çekiş 
kuvveti gayet fazla ve bilhassa son derece idare· 
lidir. 

PARİS, LIYEI SERGiLERiNDE AL TIN MADALYALAR KAZANAN 

Bakü Raki si 
T~.

7 

eni etiketlerle piyasaya çıktı: BAKÜSın temiz ve enaıhhi rakıdır. 
Tc:eddüt etmeden BAKÜS içiniz. 

~pjBW18'Am 
Satılzk •?.F.F.~E~~~HF.~~H~ 

] ,,ıanbul icra id:ırcsindcn: MUtc\affa 

u• GI IJClllı CM llC: Cllı LI,.. ···.ı~··················· ···~ 
•••&•••·······~·····•••p••• . . s.lf. • ••• 

Abdurrahman efendi vere<::e3inden Mı· 
lntyada Ak binıır mahallesinde Diş budak 
sokağınd:ı şeyh biraderleri Mahmut •e 
Ali efendilere. 

:z: 
:ıc: 
:ei: 
:ı;: 
:G: 
:ı!: :D: 
:a: 
:r.a: 
=~= •c• :": :r:: : .. : .... 
:cı: ::11: 
:trı: 
:11: 
ia: 
: : . . 
=~: 
:~: 
:•: .... 
= 1): 

F'Ql ogra.f rı--ı.akirı.esi 

Çays-tessa l, 4, 5--l6xl5 k tasında 
Mentor efieks bir fotograf maki
nesi satılıktıı· . 

::ı: 
:11: 
::1: :g: 
:11: Emine lıanımm kenJiRiııc bat 
::: mak tartile Zt\'Cİ muıcveffo Abc!Urralı-

~=~ msn efendiye ferağ e~ ledi~i llayezitte 
:o: Soğan nğa mohallesindP 13 numaralı l.•a· 
:rı: 
:ıı: nenin kendi nammıı tashihi kaydına dair 
!' ~ nılil~a ikinci hı:kuk malıkemcsinrlen iıto 
i:~ tihaal eylediği 22.S.926 tarih \e 418 nu· 
:e: maralı ilSmı mc\•kii icraya vaı ederek :11: 

Görmek ye pazarlık etmek isteyenlerin f:a mera;imi tfizime ira ve atlcmi ıakip l'o-=•= lay:sile tccc!it muamele icap ~:rlcdiği 
hergün Saat 12-14 de kadaJ' matbaamızda i:i cihctie bihaschi) \'CraSe şeht!larıntrl tcıb-

K l ıa: li~ edilmek \lırc-, tnozım kılınan itıbarna· 
enan Hasip beye müracaat arı. sii roeıerde i1tcıncıgahınııın ınethuı otduıtu 

•••••••••"•••••ıı••••••'-"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i,.,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , bildiril:a1iş olduğundnn tarihi ilindruı bir 
•••••gEm&••••a~•••••n~•m~•••&••Q ~•aaa~•a•~•as~c~n•~ k l 
••••• .,. ........... ...... . ................ ......................... .................. 0 ................... •v :zarfında dnire~e mürncaatla şayanı n lUı 

M•k f' -T k lıir itiraz <icrmcy311 etmedi~iniz takdirde 
.~ il~ ı . ropera on_. azı mar '"'a an hakkımzda rıı•ıltter.i muamcleaio ifa edi. a ... . . . . . il 1 leceği hirinci ;hb&rname m11kamıııa kayiaı 
~ Geldı Pey vercnlerın depoya mu::C!l:ıt~ Sult:ın Harnam Dıkran.,.:ın 

1 

~~~~~~~-----
- .,. Han ... 1·2.., 1 stıınbul Lıriııci ticuret reah.:cm~ııi ıd,..:ı: 

V k f k ı 
j 'l'arsusdıı Ali her tarafındeıı Iı::ı::ıbu~da 

a . 1 a ar ar 1 meyvn hO!da yağ iskele.qinde s•ı 01.!meroda 
Mısırlı F-.rit ve şUrek!sı ~irki!Iİ aleyhine 
ikame oldnan 581 lira 25 kt :-u~ :\l:11:alt • • d • • ı • • • • d davasından Jo]R\ l nrıuhal ve \'C~ik !'U· mu Ur Ugun en• rctlcrinin ik:ımctgfıhı m,.çhul lmluw'n 

• ın~ddei nJe~·he tebliğ olunmııd·~ı '•rilM 

P ı kı k• · ı k lAk §erhten nnla,ılım,.tır. H. l,;. l'ıl. kanu· azar 1 a ıraya verı ece em a nunun 141 inci m.ıddesi mur.ibince il"nerı 

1 - DtırdtincU Vakıf han zemin katında telefon mahaJierinden bozulan 
mahnl 22·5 No Mağ'azıı . 

2 - DördUncli Vakıf han 2enıin kat helalar arl\asında aralık mahalli 2·1 
numaralı. 

3 - ÜijrdllncU Vakıf hnn zenim kntındR 3·4 No telefon mahalli. 
4 - Dul'duncu \"akıf han asma kat 8·1 N o penccrrsiz oda. 
5 -- Dordtiııcu Vakıf ban birinci katta 37 ikinci katta 8-1. 27, 2B, 29, 30 

31, 32, 34, No odr.ılar. 
Müddet : 3 Temmuz 929 çar~amba gUnU saat on dürt lıııçıığn 1.adar. 
Yirmi ~in müddetle illin edilen bal!!da muharrer eml:l.kin pımtrhl\la 

kiro.Ja \'erllme ine ~ııclimeni i?arece .kıırar ver}lr:-:şfü. T::ı!ipler ~artnan~eyi 
Qkunıak .,.,. teıniuat ıta ederek ıcııra aıt taleplenm ôermeynn cylemPk ıçın 
Istmıhul Evkaf mııdiriyetinde vakıf al.tırlar mlidlırlıığıın~ m ırncantinrı ilan 

teblirrat icrıısınıı karar ,·er:!ım k tc •li[{i .. 
muktezi evrak ın::ıh:,cm~ ıfi,•an 1l'll1" ine 
talik kılmmıg ve muhakemf'niıı irr .. •ı t!a 
18-7-1929 Pcr~eııbc gürı'i saat 14 de mu· 
karrct buluııtmı• olduıtnndnn vnktı mıı • 

~ ı 1 l • ııy\·cncJe ını:lıkr.mr.de hu ucu nıa ••c• tak· 
tli;tle gl)!l}l ınuııın ·lusi ıcrn k.Jın ı 
ilin olunur. - - -------==-----·--.---~~~...,.. ......... --.....-:s ... ~ ........... 

cuma 929 


