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Vapurcular dün 
Odada bir 

içtima aktettiler - " caktır. yazıd. Izmir felaketi namı altında hazırladığı proje Paristeki müdü- İkinci devirdeki çocuk gı-
v~-;;;·--:-: .. -----;.;.:;;.;:-;;;;;;;;:-.:::-..:: .. ·;;;;;;-·;.:;.;;.:::;;;;bil::;:;:·&-r·:;:;;;;;:;;;~;;-"i:;:;~>;;;d;~~;. - Çoc~~:_ımnı -

İki mühim ŞOtWl Vapur sahipleri bu resme itina bütün Anadolu harbi anlatılıyor- ııiyeti umumiyeye günderılmiştir. dalarından biri de sebıeler-
D!ıı tabelı aaat onda !ticaret Vilayet umumi encümeni son ~!erdir. du.Müddei umumiliğin mahkeme- Bu projeye mazaran hattın geçme· dir. Sütle yapılmış patates 

oda1ında vapur k umpanyalan içtimalarındıın birinde villyet bu· Hükümet vapurlardan gUuırük "J6 vereceti •uetelerin bir kısmı ei için dört muhtelif tarik mevcut· ezınesi kolay hazmedilir, bar 
du d h ·ı·-.ı b ı ·k· -~L· 1;1 B sa.ldarda taaffünata mani olur. mOmeaallleri l9tiıııa etmişlerdir. a ı ınue ıı unan ı ı 1mmı111 reıımi almadığı halde okturuva da henüz verilmemiştir. Bı.ı cihet- tur. u yollardan birinin intihabı 

· ~ J 1 k · k ı Naf Bilhassa barsak iltihabında Bu k01Dit!lyona oda ticaret bahriye !j()!lenın as111 1 o ara ınşa!ına arar resminin alınması vapurcll ar ta• !erin temini ve awıdan Nusret be· ia vekaleti tarafından yapıla· 
şnbeai raportörü Ali Riıa bey rl· verilmiştir. Bunlardan bH:i Yedi rafından manııksız görülüyor. yiıı niyabetiyle tercümelere devam ooktır. Hattın inşasına ne zaman su ve yahut sebze haşlama 
yuet etınif, vapurculardan Remzi kuleden Balurköye kadar devam Bevazıttaki ahşap edUmssi için muhakeme 29 Hazi· ba§anacağı maltlm değildir. suyu ile yapılmış patatu ez. 

Ş __ ,__ N k 1 1 H kk b ı ed d" .ı k ld mesi en iyi bir gıdadır. 
eVJ<Ct, amı , sınai a ı ey er en şose ır. dükkanlar rana • 1• Vazife başında ölüm 

de hazır balunmuşlardır. içtimada Diğni ise Bostancıdan Kocaeli + Bir katilin mahkumiyeti - Yalmıı: patates ezmesi çok 
·1- · h·-.ı d k d d Beyazıt Belediyesi, kendi mm· Orman müdürlü"ü me'murla- mugaddi olmadığından ""k 

1eyri sefainle diğer diier vapurların vı ayetı o.wu una a ar evam Silivride 5 arkadaş bir gazinoda 6 
r-

d ed
. y 1 b l takası dahilinde bu sene büyük nndan Ziya bey evelki gtin vazı·~e- yedı"rmek la·zımdır Mercı"mek 

r-akabeti meselesi konuıulırıuş- e eıı şos ır. a nız, u yo un, ralr.ı içerlerken buulardan korucu " · 1 

M 1 k d l k b bir faaliyet gösterme&e karar ver· si ba•ında fücceten vefat etmi•tı"r. fasulye nohut ı"ıe demı"ri ı"h 
t11r. Bundan iki sene eve! gene a tepeye a ar o an ısmı u E> Rııa, arkadaşlarının kendieine hli· • • • • 

1 b l k · D' k mi•tir. Müdür Kadri B. mmtaka· T h f b "k tı"va etti"klerı"nden mugaddı"d:-
blyle bir vaziyet hasıl olmuş, sene yapı a i ece tır. ığer ısmı • cüm etmesinden müteessiren hı- op ane a rı ası .. -

1 k nın en müstesna bir mrvkiini teş· ler. Zaman zaman irmik, yulaf, 
bir laeyet intihap edilmiş , yavaş yavaş yapı aca tlf. çakla arkad•§ı Mebmedi öldiir- Fordun Tophanede yaptıTmakta 

Y 1 · · t k . l . kil eden belediye binası önündeki arpa, muz çorbaları da veri-yu .. k navlunları ve vapurların o ver.gısı 8 sıt erı mü•tü. oldu&u depolar o·· nömü-.ıekı· tem caddenin tarh ve islabı için geçen • ö r.u • lebilir. Bütün bu sebzelerin 
haraket ı a at 1 arı hakkında Şimdiye kadar kanunu eni ve Mehmedin muhakemesi dün muz zarfında ikmal ediJeoelr.tir. sene gösterilen gayreti bu sene h ' eıı iyi pişme usulü ezmedir. 
bir tarife tanzim edilmişsede na· haziranda olmak üzere iki taksitte bitti, kendisi 12 sane hapse mı • Temmuzdan sonra amerıkadan bir kat daha tezyide çalıııyor. 1 Yeşil sebzeler kıyma halin· 
sılaa unutulup kalmııtı. verilmekte olan y•>l parasının bade- Geçen sene darülfünundan fen k0.111 olduğundan, cinayeti ıiddet i fabrika alat ve levazımatı gelecek de ve yahut ezilmif olarak 

Komiıyon bu tarifeyi buldu- ma ağustos ve martta tediyesi hak· fakültesine kadar devem eden kı· bir tahrikin ııevkile yapUA1ınoldan ve fabrika hazırlanacaktır. verilir. Pişmif hindiba, marul, 
rup öı:erinde yeaidea tetkik ve kında ki maddei kanuniye dün bu cezanın dörtte üçü tenıi ıı-

sım açılmıştır. Bu sene yalnız bu 111 11 ıspanak, pişmiş tere dahi iyi 
talhihler yapacaktır. vililyete tebJiıı- edilmiıtir. k narak 3 sene 9 ay müddetle ağır Ki.içtik haberler 1 ~ ısına munhasır olmak üzere, gıdalardandır. 

A.'/fJJ zamanda limandaki şa- Dahiliye kadrosu hapsine karar verildi. y ~dwa _ rıhtuı:ı me1eleleri de tramvay hattının her iki tarafına ağlı maddeler hararet '" 
- n Dahiliye kadrosu dlin tebliğ birer metro aralıkla kaldırım ya- Mllfeferrlfc 'l'ikkiyede turizm - Ameri- kuvvet menbaı olmakla bera-
rörilfüleoektir. edilmitlir. Yakıt geç oldutu için pılacak, buraya ağaçlar dikilecek kada bulunan bir otomobil ktilübün· ber hazmı güçtür. Sıcak 

d 1 1 1 k 1 •· Dı' 0- rı·hekı·r sergt"sı· den ıeyyabin cemiyeüne bir mek-

E kaf ı h memurların maa§.ları ün veri e- ve ara arınıı sıra ar oııu aca ... tır. Y mevsimlerde külliyen zararlı· V JD IS a ı tup ııelmi§tir. Bu mektuptQ Türkiye 
memi~tir. Bu gün büfün me'mur· Bu suretle tramvay ağaçlı bir yer· Ağustosun 30 da Diyarbekirde dahilinde otomobil seyahatı yapmak dır. Tereyağlı yemekler bile 

TOrkife hudutları dahilindeki lar maaşlarını alacaklardır. den geçecektir. Bu usül, Berlinde açılacak olan yerli mallar sergiıine için müsait yollar olup olmadığı vermemelidir. Sert havada 
evbf -ıak ve araziainin vaıi· tatbik edildiğinden tramvay cad- sanayi birliği de iştirak etmeye sorulmaktadtı". Mekıubu yazan kUltip kahvealtı tarımdaki yağ ise 
yetleriııi islah etmek ve evkaf lmaneHe delerine ayrı bir gilzellik ver· karar vermiıtlr. Turkiye dahilinde bir otomobil se- alınabilir. Sıracalı çocuklarda 
idareli makinesinin zamanımı.z ih· Meydanın tanzimine mektedir. Sanayi birliği idare bey' eti bu yahaıı yapılacağından bahıetmek· istifade edilir. Kışın kullalll" 
tlyacına ıtıre ve yeni bir tarzda • ha l 

1 
or Bundan başka Btyazıt belediye gün içtima ııdecektir. tedir. )an balıkyağı daha kolay haz· 

tabrilt edilmek için isviçreden bir Ş an Y dairesile Aksaray tramva} hattına Fırka te~kilatını teftiı;ı Seyyahin cemiyeti Amerikadaki medilen yağlardandır. 
mittehaa1ıı eYkafın i9lihı için . Taks.im m~ydanının. b. u hafta kadar iıntidat eden sahadaki klğıt· ~ ~ otomobil klübl\ne laz ım gelen rna· 

"- d ı - b b b d k Hakkı Şinasi Pf· bu haftadan lilmatı vermi•tir L k H k• 
9 

b. repor harırlamııtır. n•ııayetın e p anı mucı ınce tan· çı, kahve, şer elçi gi i sıra ü · • ' O man a ım 
UZU ır · · ha 1 k k d f itibaren lstanbul fırka teşkil§tını \lb> Sanayi bankaoı müdürü -

Ev'--• -mm·ı mu""dilrı"yan· ta· zımıne .ş anacıı tı.r.. •. Anları Bey~ıı me resesi etra ın· ,,ıua ~ İ k ._ k teftişe başlayacaktır. Bu teftif iki Sanayi bankas ı ımıdUrli Sadettin 
r -L-dan ~ ve hüklimetçe de stınye oprösu daı.i ahşap binalar da dahil olma k H kk ş h-ı· Tos.vava aitmi•ti"r. Mumaileyh - - ı 1 k d k ay sürece tir. a ı inasi pş. - , ,. , . 
kabul edilecek ol• bu liyıhaya Beten olarak in•a edilmekte üzere, tamami e istim ıi e ere orada baııka idaresinde bulunan çel· 

• ı. l b billi.hara Trakyaya gidecektir. 
ğ.in !.naf idaresi yeni baştan olacı lstinye köprüsünün bir ay açacak ve buraeı mü .. emme ir lil. fabrikasını tefti ~ edecel<tir. 
t.miın vı ıslah edilecektir, sonra küşat resmi yapılacaktır. meydan haline gelecektir. Şoförlerin heyeti idaresi \lb> Eski harp masalları - Halk 

Evkaf idaresinin elinde yüıı:lerce Heybeli su deposu Afi Dün sabah saat dokuzda Tıık· bilgisi derneği Anadoludaki şube· 
1 k 

. rd Bu fUmaffa simde şoförler cemiyetinde yeni !erine yeni bir tamim gtındermiştir. 
aHa - i ve araıı va ır. em· Heybeli adada beton su depoıu Bu tamimde şubelerin harp rna· 
valden bir kısmı bugiln evkafa hiç inşasına başlanmıştır. Yaşlı me'murlar heyeti idare intihabına başlanmış· salları ve türkülerini toplamaları 
bir Yaridat temİll etınedilcten mA· Şehir bandosu R&umat idaresinde yakında lır. intihap akşam saat beşte bit- bildirilmektedir. 
da pden güne harap bir hale Ş h" b d D .. 

1
, bir tasfiye yapılacaktır. Bu tasfi- miştir. İntihap neticesinde Ekrem Şubeler eski harpler hakkında 

l it 
..I!... e ır an oeunun aru aceze· Latif, Selabattin, Selahattin, Sup· sö,ylenen fıkraları , hikA.veleri toplı· 

.. me te...... d 1 k f kk" 1 h • yede tekaüt müddeti oelmiş yaşlı . • en a ii asının e ıy e usus1 "' hi Mahir, bebekci Ismail, Rııif, ,l'acak, merkeze gönderecektir. 
iwafa Yerilecek yem şıeklın ,_ d · k 1 me'murlar açığa çıkarılacak, bir 
• . • şea.ilde i aresı arar aşmıştır. Cemal, Nihat, Hakkı Remzı', Sela. \lb> Fakir çocuklar için sut dam· 
__ _. __ ııo Evkaf idareaı 4 kısmı da tekaüde sevkııdilecek· 

VU lfKHlft ora . . Bando, eski belediye mektebiııe h M be l h , · lası - Fakir çocuklar irin bakım ---"· da b .... ı•k fi 1 di attin, uaınmer y er ey etı y 
ıeae urun ü."n em a ı taı ye nakledilecektir. Bunun için 30 er r. yurdu ve süt damlası ittihaz edil-
_ ... ,._ __ ,... Bu, __ ,. • · d U d ld" idare Azalığına ayrılmı~lardır . 
.... --·ir. ıaaııye netıceaın e bin lira tahsHat lizımdır. Bu Para mum mü ür ge ı mek üzere Gedik Ali paşa medare· 
-..:datı H ve imara muhtar olan Intihapta ticaret müdüriyeti seıi idarei hususiye tarafından tef· 
.... .. cemiyeti belediyeden istenecektir. Tekirdağı gümrüklerini teftişe il k 1 · d Al" Ak"f b _ ... uL .. ··t---L eldeki büyük •.nar· İh m ra ıp erın en ı ve ı ev rik edilmi, tir. 
-- u - ..,.. Bando 32 kişiden mürekkeptir. giden rüsumat müdürü san rifat 1 h b 1 ı d amulu, laanlar satılan emlikin er azır u unmuş ar ır. Esasen her t!ırlü ihtiyaca e!ve· 

L- k . km- Bunlar aynı zamanda orta mek· bey avdet etmiştir. İhsan bey tef. I kA f . rişli tarzda inşa edlimi>ı olan bu bi· 
pıarulle evkaf .,..n Hı teaı• 0 teplere yerleştiri1-ktir. tişatı neticesinden memnundur. 8 an te tı§atı na az bir himmet ile kabili sükna 
Mkbr. Bu banka evkafa ait emval Vapurlardan ok.trova Bir kaç gündenberi tehrimiz· bir h•le getirilecektir. ' 
ve emJA1d idve edecektir. M@hlfemelerde de bulunmakta olan Iskan umu· Idarei hususiye binanın tamirine 

do d d • Şehremaneti yeni &atın alınan --
Şimdiye kadar tru an og· "H "ka da mi müdürii hacı Mehmet bey ya- yakında başlayacaktır. 

rap evlca'8 merbut bulunan ca· camileri de Şııhremanetlnin ida- rODl ,, VaSJ rindan sonra Karadeniz sahille· * Bir çoban çigııendi - İzmirde 
.ı ve aaire gibi abldat evkafı resine tevdi edilecektir. Emanet, TürklüAli tahkir cürmünden rındeki vilayetlerde tefi~ seyaha- Kemerle Kıa ılçullu arasında koyun· 
meşrutalarile beraber belediyele· .b\lnunn için :yeni bir teşkilat b 1 H "k !arını kurtarmalı: i•teyen Hüseyin is· 
- de-ed'ıl~eLtı'r. maznun u unan rom a gaııe· tına çıkacaktır. Hacı Mehmet bey minde bir çoban trenin altında kal· 
•v .. ..w " vücüda getirecetir. teei mes'ul ııııüdürü madam Eleni· t ft. t l h"l 0 .J. • 1 · e ışa mı ya nız sa ı rn.ır erme nıış ve parça parça olmuştur. 

Ba kaswn üııeriM belediyeler, Bu suretle bakımsı:ı:lılctan ha. nin muhıkemeaine dün devam hasredecek.tir. 
caıııi ve aalr abidatın idareaile rep olan bazı eski ve tarihi Ca· edildi. Mewuu dava olan ve Ati- * İzmir valisine ikramiye - İz. 

r Alpullu • Edirne hattı aıir valisi Klzım paşanın 2400 lira 
111eıg11l olacaklardır. milerimiz daha dikkatli surette nada çıkan MToıos. gazetesindeki ikramiye ile taltifi kararlaşdırılmış 

Bu meyanda evkafın en mft· imar ve hüsnü muhafaza edilmiı makalelerin mütercem n~ıh~ Edirneye İD§ası mutasavver yeni ve havale maliye ·vekaletinden İzmir 
biın kı1Sını tefkil eden lıtanbul olacaklardır. okundu. Makalelerin bir kıimı demiryolu hatlı hakkında Şark defterdarlığına gönderilmiştir. 

''iKDAM,, yakında yep • 
yenı bir şel~ilde. 

11 L .. "~:tu" Jll 
lıliesir \•alisi Oıdemir Salim bey Be.ıı· 
dırrnada gençliğin karıı vuku bulaa 
hakaret hadisesini tabkika gitmişti. 
Avdetinde • Türkdili • rnubarririae 
şu maltlrnatı vermiştit: 

·Tahkikat yaptım. Size hadisen.in 
izam edilmi~ olduğunu söyliyebiliriıa. 
Gençliğe karşı her hangi bir hakaret 

mevzuu bahis değildir. Bilakis ta-· 
men şahsi mahiyettedir, Esasen ıııalı· 
kemeye intikal etmiş bulunduğundaa 
hakikatın pek yakında tazabltr ed .. 
ceği §Uphesizdir. • 

Biri daha geçiyor 
Madrid, 22 [A. A.J 

Tayya.-eci Frank.o At· 
lantik okyanosunu bir de
niz tayyaresiyle eşmağa 
teşebbüs için kartacene
den hareket etmiştir. 

2 muhbir ariıyoruz 
Gazetemizin istihbarat kumında 

çalı~mak üzre iki gence ihtiyat; 
vardır. Bu gençlerin bir ali mektep 
meııunu veya müdavimi olmalan se 
fransızca tekellüme bihakkın vakıf 
olmaları ve askerlikle alakaları 
bulunmaması /.fü:ımdır. Talipl ·ri'I 
hergün saat 11,30 dan 13 e kadar 
heyeti tahririyeye müracaaılan. 

"' . Bu hususta lazım gelen tafsilatı bir kaç güne kadar karii erimize verecegız. 

-iKDAM,, 1n tefrikası: 42 

Kapalı oda 
- Haşmetmaap, bundan on 

altı :aene evvel bir eylul günü, 
öğleden sonra .•• 

Bu mukaddemeden f&flran 

kay&ef": 
_ Ne? dedi, neler söyliyor-

sun? 
- Si7. sordunuz, bende cevap 

verıueğe mecburum. 
Ve ayni tonla devam etti : 
- Sandan on altı sene evvel 

b: ~· cy l ııl günü öğ!ed n sonra, ca· 
sul.ık ~cbcke mize merbut bir 

adamın delaleti ile zatı haşmeta• 
den tber cut ile korvinyi arasında 
ki f;cıul iu;J ~t ını ziyaret ve tef
t' q nıı vı:.rmustunuı. Ornken or· 
;,~ nı~d:ı. ki b~r küclık kiliseden 
ç:· ~rl • b:r bd.ı;ı bir o~ u' 

iki fransıza tesadüf ettiniz. Aca
ba hatırladınız mı? Hafif bir yat· 
mur yağıyordu. Bu tesadüf sizin 

o kadar canınızı sıktı ki, on da· 
kika sonra refakatinizde bulunan 
kadın tekrar geldi ve Jiıin ga
rüşmek istediğinizi bahane ede
rek bir iki fransızdan çocuğun 
babasını alman hududu dahiline 

sürüklemek istedi. Fransız bu 
teklifi reddedince, kadın oğlunun 
gözil önünde bu fran11zı öldürdü. 
Bu adamın ismi Delroz du. Yani 
benim babam .. 

Kayser bu .azleri gi\tikçe bil· 
yüyen bir hayretle dinledi.Acaba 
bu hadiseyi hatırlıyor muydu? 

Sadece şunları ıöyledi; 

- Böyle bir 'ey olup olmadı· 
gını hatırlamıyorum • Olmupa 
bundan kontes Hermine mes'

uldıır, 
Kayser aııatmıı b~Hı ve gelen 

L.·.. çi , bi.ı kaç d~k ikıı ıo:ır " 
il -· ' ) .... 

hareket edeceğini söyledikteıa 

sonra: 
- Demek ki ıiı, pederiniıin 

intikamını almak için prenı Koa· 
radı kaçırdınız? 

- Hayır Hatmetmaap! Bu , 
kontea Hernıinle benim aramda 
görülücek bir meseledir. Fakat 
prens konradla ba§ka bir mele· 
leyi hallededeğim, Pren(Ornken 
şatosunda ikamet ettiii sırada, 
şatoda oturan bir ıenç icadının 
üstüne dütmüttür. 

Ytız bulmayınca kadıaı bir 
e•ir gibi kendi köşküne götlir
dil. Bu genç kadın benim iımi· 

mi tatıyor, onu aramaga geldim 
Kayserin, vaziyetine nazaran, 

b!ltilıı bU11lardaıı bihaber oldıfı 
anlıışılıyordtı. 

- Bu s6ylediklerinize emin
miainiz? dedi, Bahsettiğiniz ka· 
dm burada midır? 

,.., 
1 bur~da "ıdı' - ..,'.in z,;şam ~ 

Haşmatmaap. Fakat kontes He· 
rınine onun vücudunu ortadan 
kaldırmaga karar verditi için 
ıevcemi karla tealim etti. Karlın 
aldıtı eıııir zevcemi bir tarafta 
ıehirlemektl. 

Kayser batırdı: 
- Yalan, yalan! Sen yalan 

söyliyorııın. 
-Y alanmı? ltte:kontes Herıııi

ne İD e&llls Karla verdiği ıelııir 

tite91 .. 
- Sonra? Sonra? Anlat ba

kalım •• 
- ~Aalatayım Haımetmaap 1 

Cuu• Karl öldü. Zevcemin bu· 
lunduk11 yeri bilmiyordum, bura
ya geldim. Prenı Konrad uyuyo. 
rdu, bir arkadaşımla kendisini 
afagıya indirdim ve tünel tarikı
le Frantııİya gönderdim. 

- Demek bunu yaptınız? 
- Yaptım Ha,metmaap! 
- Yani prenı Konradm i•de-

slne mukabil zevcenizi isliyorsu
nuı. 

- Evet Hatmetmaapl 
-Fakat ben zevcenizin nerede 

olduğunu bilmiyorum. 
- Koııteı Hermine ait bir ta· 

toda bulunuyor. Bir az düşünü• 
nüı. Otomobille bir kaç saat 
sonra gidilebilen bir şato .. Yani 
yüz elli, ikiyüz kilometre arasında 
bir mesafe .. 

imparator Mordu : 
- BütGn istedikleriniz bu ka· 

dar au 7 
- Hayır, Hqmetmaap 1 
- O.ha ne iltiyorsunıız ki .. ? 
Franeıı erkanı harbiyeel tara· 

fından liıtesi yedime tevdi edilen 
yirmi fransız esirinin tahliyesini 
iıtiyorum. 

Bu defa Kayser bir hamle ile 
doğruldu. 

- Sen galiba çıldırdın, dedi, 
yirmi franaııı: e1irlı.. 'tıı.bii fransız 
zabitleri .• Kolordu kumandan· 
!arı, cenerallar .. 

- Ef&ııdiııı 11ıtede neferlerde 
rar 

Kayaer artık dinlemiyordu. o 
kadar kızmıf ve aaabilefmitti lci •• 
Bu küçük esir, ciz fraııtız zabi
tinin böyle maliyutak tekUfleri 
imparatoru çileden çıkarıyordu. 
Fakat bu küstah düşman he
kurvuna dizmekten ziyade onunla 
müzakereye girişmek icap eden 
bir vaziyet vardı. 

Paul dedi kiı 
- Haımetmaap , prenıe mu· 

kabil zevcemin hllrriyeti , gayri 
müsavi bir pazarlık olur. ZevCOlll 
hür olsun, esir olsun, ıizce ne 
ehemmiyeti .,,,r. Prenıin iadesi 
onun kıymeti· ile müteaasip bi«' 
mübadeleye tabi oh~alıdır. Yir1Di 
fransıt esiri, çok bır şey değil •• 
flıa mübadelenin herkesin malO
mu dıı.iresinde ifasına da lüzum 
yok. F ranıu: esirleri birer birer 
F ransaya girerler .. 

Imearator düşündü. Paul, Ka>" 
serin 'bu teklife de boyun e&"e· 
ceğini anlamıştı . 

rBitmedil 
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Fastaki 1ıarp 1 
PMil, 20 [A. A.] 

Harbi,. nuaretinin ..a.npe 
···••* , Ait Yalmp aemiain 
•W..•• ta...,... kaldmllalfhr. 
Atlü taraf)uadu ı~•-" 1eldz 
lfaziraiact.n beri Ait Y akap öala. 
ele topJu-. baluua kayam •· 
babı dailblmıtbr. 

Rabat, 21 (A. A] 
DIB ~ral Nl ....... a seyyar 

lkola =akap IMfYİIDe ftf-
IDİf vt eee lci19• hareketi-
• " W't mrette W· 
WitJIİiittr. • -·· timdi 
ıaa~W. ~GD ~ar. Tanare-
• ·~ erbabmm IQll ~ 
~ Tct~ ve l"azarin iatia• 
... ~kta Qlduklanm ıor· 
mDtlllllif, 

Talu>Uat 

lM:7:: 
c;.ı.e. ....... D. y, 
... ............. y ,, ...., ... .... 
t....._a_...,h 
h ........... ............ 
ffjue.enedatı 

190 

Dünkü muamele 

.. 

Dünldl borada i.terlia 1005,75 
açalmat 1006 da IMpan181f, 1070 
a .... , 1006, 1'> yokan plmiftir, 
Düym muvahlıide 184 açaltlllf, 
183,S kapumıftu', 

Tramvay firketiain hiue senet, 
leri 87 lira 75 kuruta Ç1kmıttar. 

8or1& haricinde Tarlc altanı 
üıeriade 870.871,S kuruttaa ma. 
amele yapalmiftir. 

MI. F O§UD yerine 
Paria, 20 (A.A] 

Fnnııı akademili müteftffa 
mar•I f OfUll yeriae ..,...ı 
Peteai ittifakı ara ile intihap 
etaiıtir. 

Mütehassıslann plim 
Paril20[A.A) 

lıl. Mud M. Ştr11eıaaala,.. 

=~::~ 
pll•• ... __ il.,. 
.. y~ .......... tabi 
oı.c.ja en mlikelDIMll ...,ıına 
ne olabilecatinl tıetldk etıiılit 
olduk1~ı töylemiftfr, 

Bu aqam 
Penbda : Aaculu balai 

FİIJ ddaya 

••hremane 
ltanıarı 

Şelll'e .. netin Kyipte Ka
leadena..e caddesialn imJa-

11 dolayıaile 22 Haziran 929 
tarihilldea itibaren vuaiti 
nakliyeye kapalı bulunacatı 
ilin olunur. 

B ~yotl• sulh ıcruından: Mtiyeıaer ha· 
..ıa Dumn, Maiyet, Muaile H. 

111' "'1-1- politı ve lak Hayoo er.adi· 
leain .. ,... ft •lftenkeD aıuuaraıf 
olduJdan c.ıat.da r ....... .m. cadd• 
ıWıde 7! 74 DDmaıab bİMIUD zemin lı.a· 

hnı tetllil edea map.a lehak 1.adelıtrin 
31 7 929 tarihiae bdar tabtı ilticaruada 
tı.lundup ve Muıterek ban namile ma, 
nl ..,.._ llurinde klİll ve Uç kat bir 
..,..... Uı.ret lııaaı ely"111 kimaeai• 
talılı ıyallnde --~ ıp bluaın harici 
klmileıı klJlir et.hilen oda d~emelmn· 
dea mada yine kırp olup lıİlllDID MmiD 

kalı ............. ımıt- demir JllOr P. 
peakli Ye Avııape tailuı Ue mefnat •kfı 
demir pmrelli IMioadu mamul ve biaanaa 
bu kısım kbıiJto A)'lll tan lllimaride 
ihta edilmit dtıder oda birer ll1oia ve 
birer helayı ve tef merdivenleri aahtni 
ve beıiaci katda etrafı diYUlı w ..mi 
kınnııa tuılah Haliç. Köprtl Te x.dıköye 
kadar aeareti Umileyi WI ve ...... 
elektrik ile mi1ceM. buluad .. biaaam 
kabiliyeli IQlimiy91i oima·JDzılee ..P 
bilmüuyede f\lrubaile .. ,..... illW lıılk· 
kında mahumedm Mdır olap '11.ealıi ua' 
i~et eden illlı mnki icın7a vaa ohuunat 
M kanmıea -1ai iptWaiyede ifa ~·· 
bwak ..nı atlleJ...,. , ...... 
auıan• ...... ,., dl laJOO illa 
Wel ile tdbi •Meu.e ._. ....n,-i 
icn kılmmıt ve ilıalei kat'iyeli 11••ı•clıı 
tıul1ai ...._ ilibaren 15 ... aatttldtde 
tekJV ae*i mtiayed91e T•dP-ie " 
ilılılei bt 11-We 9 1 --...... , 
15 do - k•,,_,...dla :ru.de .. .... 
laMp olllılarm \le ............... Ilı ..... , ...... )q,.. •*·-·· 
.. 18000 ...... ..::: ... a=··· ,., .,... •• 919 ... ile 
.,., ........... mtnout ., .. .a.; ...... 
A nUa ....... lceaperMU' ıırlı.etiaın 

aa•11q1 7amh 2176 namer • hille 
ae•ıhı sa,S etdm yeaWDı alacat undan 
eekillaia hl1Ua'I olmacbfmı Din edmm. 

y bip 
lt 

1 • • 

F'C>"tograr •~-.ıaklrıeaı 

Çays·tessA 1, 4, S-16xl5 kitasmda 
Mento.r Refiekı bir fotograf maki· 
Deli satılıktır. 

G8rmek ve pazarlık etmek iıteyenlerin 
herpin saat 12-14 de kadar matbaamuda 
Kenan Huip beye miiraeaatları. 

Marmara üssubahri Mu. Mv. 
Kumandanlıgindan: 

it 21882 kilo 13-7-929 Cwmrtesi laat 14 de (kapalı IUfta) 
Ekmek 122976 • 13-7-929 • 17 '" '" 
Yaı set. 2688> • 14-7-9'.?9 puar • 14 " (aleai l9'lnaka1a ile) 
Nohut 3000 • 14: 7 .929 • • l6 • • c 

Ş.k« 3000 • l"-7·919 • • 17 • c • 

Kuru faeulya 1000 • 14-7-929 • • 18 • • • 
1 - Yukarıda mıktarlan yazılı mevadı iate yanlarında göıterlldiii ıuette •tl· 

aak .. ya koamuştur. 
il - Mtıaak .. kaaunuaa tevfikan talipler kumandanlık mtlaak .. komilyo

auu aunceat ile prtnameeiai görebilirler. 
111 - Muaakuaya iıtirak edecek talipleri• enel emirde diposko .q.lıuılU 

kefalet mektuplarını Kocaeli mal mö.dluiyedDe vemeliıte yatıraıak alacaklan mak· 
buz Te ticaret veeika\uı ile mnlı.Or tarihlerde levazım ıubesi mllııak .. komilyoa.una 
muracudan ilin olllDUf. -------
ıın ıııııııııııı ıııııııııııı ııııuıııııınıı ııııııı ııııııııunı llltnlllURllllllltlll llllttYül l\lllllllllll lllllllllltllllUUIUll llllMlllllUlllll1111H 

~ Hacı Bekir Zade ticarethanelerinde 

-GCL ı 
: KAVHSH 1 
1 Bu ııeneniD taze ıa~ndan reçelleri yapıldı. ' 
~ili llltlMIMlllllMtMllH llllllllllltllMtlllllllltllltllMllllllNMllttlllllHllHllllllHlllllltlllllllll lllUIUlllllllUllllN 111 lftlllllllllllHtH'" • ......................................................... } 
t ....... ~~!!~ .. eı:!!!~!!~~~ .. ~?~~!!~!!~~!!~ ....... . 

2000 Kilo iade ) atı 
24 Haman 9'ı9 .,...neti gllall .... • clörttıe. Tlllıhttdild ifa edeme1en mtt. 

sbhit .... ye bOlllhına 2000 kilo eade 1• ..................... ean•••*' ııs ... 
mek. ilteyealerin ve İ\a•ın& talip oluJarıD da 'evla ve IUlta Kullnpatada ne ..... 

ve illıı tarifesi 
Abone ücretleri 

tl9 ayhk Alb a) lık S..Uk 
Dahil: 5 9 17 

Hariç İ9İD : 9 16 33 
~tebdili '918 ıs kmuı gön 

rilmeli. 

ııan Ucreııerl 
Teli. liltuada Mntimi 
Altuıca •rfada 25 kUlUf 
Beıioci c 50 • 
Dördtlncu • 00 c 

Uçllncu • 120 • 
Ik.inci • 200 • 
Ba.ıka ve ,.,. ,ııeeeah Maliye ilin 

HIU tarif"ye tabidir Ticaret m 
liri} etinin, ıirketleria tanlı hakkı 

&ki illnlarile Utihi ad lıklcr ve a 
nim firketlıer ilhlan. eantimi ot 

lı.araftıır .• Devair ve m etlel&b 

miye lllnluı, Türk me.kteplen -.e Mal 

mintetire ilinlan antuai f1' 
kuruftar. 

J stadbol icra dıdreeiııdea: Koca 
tafa pa .. da Hacı kadın sok-tında 

olup .Rai efeadiain ve Fatma ha 
tahtı tuarraflartada balllDall oedi& 1, 
aumarah kayden ımtlitbaae Mleıı 

babce bir bap banahı OD altJ llilae 
buile altı ~i ıaumaileybilqaaın 
rındaa dolayı ibalei eveliyeli İfİıı 
g"'1 wUddetle mUuyedeye 
Hududu: iki taralı Hacı kadm eadd, 
bir tarafr llhami bey haneli ve 

imet haDlm bah~Iİ dijer taralı N" 
H. babçeaile mahdut olup alettalul 
yedi yUı otus panadan 7\lı kıık 

mutbah ve ba-' otoz bet artlDI bir 
ıaetbaldir. Muıtemillh: Selds oda 
tlıJhll dtirı bel& üu lı.O.urlük ık.iye m 

r• bir muthalı bir kaıy11 bir merdi 
altı iki eota ve ı...m ......_ bir 
klaı 91ftcat ohip Melanet lfelMli kill 
"lıılıMbde hiaedarlat .alDdlr bu 
tia1a malt\mat 9'Z7-5191 aumarah alma komlayonwıa mtlracaatlan. 

-------------------------~ 1111da mubarrerdir. Taliplsıa k.ıymld 

Posta Telgraf levazım mudirligın· den: bammeaeai 0 1an iki bia tirada w.e 
muap nitkdann yhde OIMI ~ 

J Çanakkale haricindeki adalar ara1ında bulunan koblolann l&Wlirind1 pey a1r.çe1inı teslimi .,... etm 

kıUl.Gnılmak ııe as6ari bir ay müddeıle isticar olunmak üzere .ıiıwık• 27 Temmuı 929 ü 8lllt oa altıya Lıu 
ıaya va•edilmif olan bir tJaPOr ~iıt ~ldif olunan ücreı falıiı ,,c>rülda· italeM yapılacıatı illa olanur. 

ğünden pazarlılclo iltican takarrür etmiftir. 1 1tanbu1 ıcra daır•ınden: Aı.et 
2 _ 25 Haziran 9'J9 ıal& pnü pazar'/ılı icra olunacağındtuı ıalip- Mmtafaıun Arıatididen aldliı 

.. _L b malllaıeye mukabil vetaen ferat 
krin mezkur ıarilıte tJe ICIG& 14 le 7mi po1U1tıan«le mü ayaa lcomiıyo • Eyrikapıda Avc' mabaDeainia pak 

ıwna müracaatlan. IObpacla cedit 111 aamanh llllne 

Evkaf umum müdürlügünden: 
ICıymili Lira: 30 

Haydarplflda llnkim il• malıaDelinde kotu yolu ıoJlalıııda 6.1 No n. mllÜ· 
kam abtaP vu lıılrap baa•iD aüiıll bir hafta mldcletle mtla) edeye kcmmQflılr. 
Talip .ıuı... k17ıaetia JUIM fedi bu~utu nid.dade pe7 aJLf"İ1Je ......... a9 • 6 • 
929 c\UDU'tea gtınU 1Ul on beıe kadar çenberli tatta ietaaltlll evkaf mldUıiyeli bi-
Ulında lılahl~llt kalemhıe mtlneutlua. 

Mardin mübayaat komısyonundan 
Mardindeki kıtut ukeri)·eoila IMlyacıl ip. aöw•,. il• ..... ve U..li ene

liy•lıeri-. kıluımaı olan arpa iAe ekme7ia &,..ı.n Uddi laıik ~ 
ihalei 1tm1.a.n.c1m .n- .W•i.- Waa1••'1Jh 9- ....a t w ipeid ad• 
ap.&oa aihayetine kUu •a aık olıııalk ...,. 1••'fm (118000) ldl9 .rpa • ~ 
kilo ekmeli. kapllı uıf Uldle ft (9>) gb •idWe .UMlr·•,. koauı...- ı. 
trıiliniode tuımun biriDoi gtau puM - .- ıa de _.. ldtıayaat koluiyanu 
da ibalei enuliyeai icm .Wınacütır ..... tc=h•• •wıkkMl•{lm}-..,in (S55) 
linclır. Talipllliıa it!Mı t•inatlarile Ye tielne o .. radaa 1111..sdak ftliUlarile Jfl'I 
mı m•-m* MaldlD attbayMI ı.adılJOllW ........... 

Tarllll 1e'llll ım ............... 
Nıf'a .... ., .. ,,....,. 

••••W•uea 
.... muamelata 
ve bealar iean 

elemmkllüri ldt 
Bek• 

Merkezi 
Ametedram 

S ..... Alamet ..... mabak---.................... ,... 
.,.. buuDda ta.nü aau:.n lifli ~ 
........ ....... 19'1 ......... . 
~ 111aben - kaı- ........ . 
teplilatı ... ,. ......... ...... lıtJlai -n.,1a r••lt ti ...... ..... 
kmla •1ab k-.n ..... " ........ ~ 
.... ...,aw .. lmdao ......... .... ..... Wıa....... . .. 
.......... il .. *1• w .... 1 
98 ...... ..-M~ Jlil!lııl*I_.. 
&itıeu ~ ............... , . 
.. ,.. n il... 'llillı~n•• ......................... 
.w ... t:Mlıl ....... ~~J ..... ..,.., 

CUD TWilmemftind• dolayı ihalel 
u,e.amı lcna için otuz glB möd 
mtlayede,e konulmuetv. 

lladucl• tlç tanfı .... .... 
iAat efendi lııaeeiyle maMnt ,.. rm 
artın terbibıde aruidea d*- .... 
büsıde bina, mütebaki iki -.lıda bah 
ve arabktır. 

Mlftemilatı bir e• alb bir köaaUrlll 
bir boduıuaı iki IOfa iki heli bir Ilı 
yöklll " dolapla iç oda bir matrak, 
bt iHbllcı tamir bet tlı kırk llra kı 
meti mvbammineli (llap. ~ tal 
olanlar - .... aiyade ..ıugwt 
.,..... ~,..- ...W-mjrıtliDia 1 

de oaa ~ pe, akçeeiaia " 
37fı8 dcıe7a DalDUlllDı muıtaabibea mi 
ayede ıubetiıae mllraoaat etmelen ' 
27 • 7 • 929 tmihüide eaat 14 clea 16 J' 
bdar illalei eneliye.i icn ıuı..caıı 
MD ma,terileria tarild meılctrclo b · 
ftJ• bilvekale baaır bu111amılan ı 
oluar. 





Seyrisefain 
Merkez Acentası; Galata 

K6prü başında Beyoğlu 2362 
Şube Acantası : Mes'adet 

hanı albnda lıtanbul 2740 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

(REŞITPAŞA) Vapuru 24 
Hazfrsn pazartesi 12 de Ga
lata rıhtımından hareketle 
lnebolu, Samaon, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide· 
c ele ve dönüşte Pazer iskele· 
sile Rize, Sürme ne, Trabzon, 

• Tirebolu, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, lnebolu, Zongul
dağa utrayarak gelecektir. 

Hareket ıünü yük kabul 
oluıım:ız. 

Ayvalık sür'at postası 
(Merai n) vapuru 23 haziran 

salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakkale, 
Küçükkuyu, Ederemit, Burha
niye, Ayvalığa gideceı: •Je 
dönüşie mezkOr iskelelerle 
birlikte Altunoluğa uğraya· 

caktır. Gelibolu için yalnız 
yolcu alınıı yük alınmaz. 

1ımiz l\fersin sr'at 
postası 

(MAHMUT ŞEVKET P A· 
ŞA) vapuru 25haziran salı 12 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çarşanba sabahı iımire vara· 
cak ve o günün akşanıı iz. 
mirden kalkarak Anfolya , 
Alaiye Mersine gidecek ve 
Tatucu, Anamor, Alaiye An
talya, Kuşadııst, lzmire u~ra· 
yarak gelecektir. 

( Yalnu: bu sefere mahsus 
olmak üzere azimette Küllü
ğe de uğrayacaktır. 

Khalık ar~a 
:irkiye seyr;sefain idare· 

sinin Saıııatya i~kele arası üç 
sene müddetle kiraya verile
cektir kat'i ;halesi 29 Haziran 
929 tarihinde yapılacaktır. 
Taliplerin o gün saat 16 da 
levazım müdürlüğüne gelme
leri. 

?7 Haziran tarihinden itiba
..., ren it'an ahare kadar 
Karııbiga hattının perşembe 
ooıtası yapılmıyacaktır. 

'* 

ry elkenci vapurla;!"' 

IZMİR SÜRAT 
POSTASI 

Lüks ve seri iSMET 
AŞA vapuru 23haziran 

Pazar günü tam saat 15de 

Calata rıhtımından doğru 

lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentast· 
na müracaat. Tel. İstanbul 151 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
acentalıgına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. 

Alemdar zadeler 
vapurları 

Seri, lüks Karadeniz postası 

lVlillet 
23Hazi 

ran 

Vapuru 
Pazar 

Giinıi Al.·şaın saat 18 de , İr· 
keci rılıtınıındaıı haref;at/,, (Zon
ı:uldak, lnebolı., Siııop, Sanmııı. 
Crı~·p, Ordıı, GireSQTI, Trabzon. 

1{i:Pvı• uzimN ,.., .~iir.-rıerıl' (Vcılr· 

jii.~bir, .e.ürek) İ•l•rlelerirıe uıLr· 
\"arak n rdı·t eder·e.lrtir. 

:\Iiiracaat maııalli: lstaıı. 
imi :\ley menet h:;nı :ıltında!;i 

yaZ!hanc 
Telefon: Ist::ınLul ll 5 ı 
l2!22Z JS.3·1tt,.şı 1 p,"!"±t#!id •ş 

Hıclıviye 
• 

V ı;pur kumpa;ıya51 

Kö~tence, İzmir, Pire ve İsken· 
deriye haftıılık seferler. 

Köstence hattı 
23 Haziran pazar sabahı saat 

6 da Mı,:rılan müvase!eti bekle
nen RAŞlf vapuru aynı gün saat 
cnbeşte her sınıf yolcu ile eşyayi 
tüccariye alarak KÖSTENCE ye 
hareket edecektir. 

Pire · İı;!,eııdcriyc lıa1t; 
25 Hı:ziran çarşanb.:ı gün[; saat 

10 da Köstenccden gelecek olan 
RAŞİT vı;puru26Haziran perşenbe 
günü saat 16 da her sınıf yolcu 
ve ıışyayı tüccariye alarak lzmir, 
Pire ve lskenderiyeyc gidecektir. 

Daha ziyade ma!i!mat amak 
isteyenl~r G:ılatada Çinili rıhtım 
hanının zemin kshnda M. Kilki
rist Valkre şürekasına müracaat 
etmeleri. 

Tuz iııhisari baş 
müdi.irliiğünde11: 

Kasımpaşa ar.barlarından taşra idareleri~e mahalli saireye sevko· 
lur.acak b!ı er kiloluk paket tuzlarının vaz ın!l ma.hsus olan ve beher 
(70)vcya (70)ikişer paket tuz istiap etmek ~art_ıle hıı~ adet maa k_a~ak 
kesme ş~ker sandıgıııııı münakasa suretıle ıhalesı 9.7.9~9 tı<rıhıne 
ııı~ısaılif ~aiı günü ~aat 14 te icra kı!ın~~ağınd~n ~eraıtı anle.?la.k 
islev~n t:ı!lderirı Eıı~:l:l:ane binasında k. ın tuz ınhıs.:ır baş mudu· 
r·iı c"t~'.lC -nı'~:c-aat ~~ıt•rr.;e!eri. 

.. . .... ·-' 
-- ·""'··====- =- =y 

San' at bilhassa şöhrete istinat eder 
Bu sebepten dolayıdır ki 

• 
esı 

Münhasıreı1 en meshur 
o> 

mıısiki 
üstatlarının eserlerini plaklarına 

kaydettirir. 

M> 

•~19 Taksitle satış..._..,_ Vakıf akaralr 
AU.l\'1A.NN makineleri satış 1"'ürk 1imtet şirketi 

lstanbul, Agopyan Han: Tel. Beyoğlu, 3898 

En sağlam hüku, 
yazı makineleri 

En sağlam''Germania~ 
bisiklet makinesi 

* * 
B11 makjneleri 

aumann görmeden ma-
en sağlan1 diki~ · nak:ıij . • ·' 

nıakinesi kıne almayınız. 
Daktilo mektebi: Maarif vrkaletinin ruhsatını ha.iz olup ikinci 

dene ic;iıı talelıe kaydPdilmcğ"c başlanmı~Lır. Galata, · Btiyük 
lıı•=ilimm Tünel Hanı altında .1 numero. :>.auınann mağazası B:filall! 

Çanak kale 
danlığından: 

vil·;, ,f't Jaııdarına K11n1an-

Azami 1~ilu A'-Y,arı kilo Rı.·.Jt·li ınuhammin ih<.,I\~; tiı·r tarihi saat 
10350fl 77580 ı 2..+:'ı · 1 h.lLırun '-J:İY ;:aat 15 ı ") t 
4Göfı0 :ı:-200 l(·•:ı 1 • 16 l!llman 
tı8IOO 5112ll 411>1 1 • 17 ı,uru ot 

(;cn:ı1 .&.le ~:.ı.r.darmt.ı. cıi.ıvari b.,J,:~iı lıtl\\atıatının hir <;tnf"lik ihtiyatı ~]an.)'ll· 
l.arııla \&:ı:ılı uı; na!~m erıl~~d~ıı Cf(•a ka1ıaılı ıarf ve i'P.ıranla kuru .:.ıt alenı wı..ına· 
'kt~n u;ulih• 18 J·az:rn.11 <t:.9 tati1ıin ·lcn ~ inni ~ı:n u:H<ldetlr munaliasııya vaz edil· 
mi~tir. ıııal~ai!i h .... ~lim <..,~an el; kale dı~ ...,ı.i\·aıi tın·l~..,ıdır. 'f~lip (.!Jaıılsrıu ve fazla 1•fsillit 
nlr.ıak j~t~y<-ni,....in ,artram<~~rini ~i.irın"k U2,.r~ Çsna!ı: r.aı~ de \'İl!ytt jandarma ku~ 
mandnnh~ı ı1a.ireE-lnd~ki kor.ıi.s:ı-·ont mah~ıı .. una tnUracc.atları il:ln olunur. 

Beyaz ve sıhhi 

OiŞLE:R 
ile muattı:r bir ağıza malik 
olmak ancak oksijen ssyesinde 

istihzar olunan 

BiOKS 
Diş macunu istima

lile kabildir. 

ikinci Kolordu satın a]ma 
komisyonundan: 

s~man Kuru ot Odun -
Kilo Kilo Kilo 

• mudLırlugunden: 
~üzayedeye vazolunan eı;nlak 

1 - U>hüdarda Gti.lfem hatun mahallesinde cami lcurbinde barako, 
2 - Usküdarda hare Hesna hatun mahallesinde paşa iiman raddesi 

a 6 • c 23 arsa. 
3 - Ü9ktidarda kara Davut mahallesi karaca Ahmet taddesi 168 No. a <ı. 
4 - UskUdarda Sclıimi Ali efendi mahallesi karakolbane sokağında 

64 · 82 No. han,., 
5 - Usküdarda mirahur mahalleai ayazma iskele caddeei 7 hali mahalli 

dükkin, 
o - Osktidarda Selman ağa mahallesi cami sokağında bülbUl deresi 

caddesi 4 · 1 dul,taa. 
7 - tiskUdarda Selın•n ağa karaca Ahmet raddesi Selman ağa cami 

methal mahalli. 
rum Mehmet paşa malıallesi bedeatne içinde 6 'lıo. 8 - Uskudarda 

dtikkın. 

9 - Üsklldarda Selômi Ali ef. mahallesi karakolhane cadde~i a 64 ·fc B• 
No. hane. 

10 - Üsklldarda rum Mehmet paşa araba vapur iskelesi 6 Xo. Sebil 
kapısında dükkin. 

11 - UskUdarda rum Mehmet pa~a mahallesi çeşme ~ .. eydanı caddesi 
13 · 15 Xo. dııkkiin. 

12 - UskUdardn rum Mehmet pa~a bedesten derununda l No. dlikkiln. 
13 - Üsküdarda rum Mehmet paşa mahallesi çeşme meydanı caddesi 

3 • 1 No. dük1 en. 
14 - Üskudarda runı ;\1elımet pa~a mahallesi Balaban soka@ınJa 63 Ko. 

dUkkin. 
15 - Usküdarda çiııili silAlıdor ağa sokağı 219 No. dergih altında 

dukk4n. 
Muddeti müza)·ede : 17 Haziran 929 dan 10 Temmuz 929 çarşamba, 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolıınmuştur. 

Taliplerin yevmi ihale olan son ı:ünün. ıaat on dört huçu"'una kadar oartna• 
meyi okumak ve temınall muvakkate ıta ederek mUıayedeye ittiralı. etmek 
Hzre lst•nbul Evkaf ml\dllrlüğllnde vakıf akarlar :ol\dUrlUğllne mUracaatları 
ilin olııııur. 

Evsaf ve müştemil•tı lıai\kında malumat almak i9teyenler bu müddet 
zarfıdna müza'ı ede odasına miıracaat eclerek Peri misil raporlar1nı g;jrebiHrlcr. 

Vakıf akarlar 
müdürlü2-ünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bahçe kapıda durdUncU valiıf numaralı han Lirinci katta 27, 28, 39 

odalar. 
;\ludd~ti mlizaı ede: 11 Haziran 929 dan 3 Temmuz 929 Çarşamba giini1 
BalAda muharrer t'mliik l;iraya verilece~inden miızayedeye vazolunmuş· 

tıır. Taliplrrin yenni ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kMdar 
şartnameyi okumak ,.e teminatı muHkkate ita ederek müzayedeye ittiralt 
etmek lızre İstanbul E\·lıaf mıldürlUğtlnde vakıf akarlar mUdürltiğtine nıti· 
racatları ilan olunur. 

Evsaf ve mUştemiliitı hakkında malilmat almak isteyenler bu mUddet 
zarfındıt mtizayede odasına mllraraat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

Vakıf aliarlar 
müdürlfigünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Kasım paşa küç~k pi_yale p~ş zincirli kuyu c 1~5 · 201 No .. dUkkAn. 
2 - Kasımpaşa Seyıt Alı çeltbı mandıra sokağı 2:> • 29 No. dukkiin. 
3 - KaS?mpaşa Seyit Ali ~elebi mandıra sokafıı 29 · 45 No. mandıra 

mahalli elyevm dtıkkiin. 

4 - Galatada Per§embe pazarında 16 No, mağaza ve iki oda. 
5 - Beşiktaş dilı:ili taş mahallesi cami altında 4 No. dükkın. 
6 - Beşiktaş dikili taş mahallesinde dikili taş camii 1 c ve 2 a No. 

dUkkln. 
7 - Ortaköy vapur iskeltBi 36 No. dUkkln. 
8 - Ortaköy btiyük ayuma caddesi 18 No. hane. 
9 - Ortaköy hıiyUk ayazma raddesi 6 No. dükkiln. 

10 - Taksim civarında ayaspaşa maballtsinde yeni yol caddesinde 71·87 
No. maa kulUbe arsa. 

Mtıddeti müzayede: 11 Haziran 929 dan 3 Temmuı 929 Çar~amba. 
Ballda muharrer emlak kiraya verilece~nden mUzayedeye va.olnumu~tur 

Taliplerin y~vmi ihal~ olan son glinUn saat on dört buçu~na kadar 
f&rtnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek mUzayede.1~ it!i.rgk 
etmek Uıre İstanbul Evkaf mUdürltiğiinde vakıf akarlar mucıurluınıne 
mUracaatları ilin olunur. 

Evaaf ve müştemilatı hakkında mslılmat ~lı~a~ isteyeııler L11 nıiıd:let 
zarfında müzayede odasına mllrııcaat ederek ecrı ını.ıl raporları:.• gorebJır.er, -

Emniyet Sandığı M1idtirlüğünd~!1: 
Emniyet sandığma Anadolu demir yollan esham ve tahv~la~ terhin 

etkrek para istikraz eden medyuıılarm relıiıı ilnıiih.<1/wri. re mı1hurl~rile 
birlikte 30 eylııl 1929 tarıhiııe kadar 1almıin serı'ırnıe mııracaılo.n 
lıiwmu ilan olunur. 

300000 400000 2020000 Balıkesir için ..-ırı:ı:ı- Doktor -m:ım•\ 1 · 
1.50000 200000 200000 Susığırlık için .r ·ı 23 929 

ı if Hasek.i kadmlaı- ha•taneai Cilt i. ~--ıı-"'-=jF"""ir-=-==~.--1 
45000lJ 600000 2220000 P. ve 1''irengi Hekimi r. >·Tulu Ö~lo lkloditu,ıom~Yaıeu:ı.., •• "' 

Balada mikdarları ,.e mahalli te~liınleri irae olunan mevat~9-6-929ı':'.ı:.=cevat ..,..._ A .. rlm,!i 1 . ~I ı~-' 

Pazar 

ld kd . d "h 1 &11iııı'iW 4,28 ı:ı,14. lö,ısi19,.u ı: 21,45 n ~.8 cumartesi günü eaat lS t" fıatlar muterl!l gor;,ı ü,gü ta· _ıı· e ı a e- U 1 - -, - 1'-ı 
si icra kılınn.ak üz~r!' kapalı zarf u•nhlı> nıunaRa<aya konmuştur. 

1
tt Türbe de t:ski flı!H!ı ahmer ı! ıı,!;46j_ •.s~ , e,ss •. ı2,00~_2,3_J_~.3~ .. 

Taliplerin nınkiir ıI.lid<' l.foJ.!:e:;irde a;l:cri satın alma koıni.-yrınnne !l biııası. 1'el: lsıam. 2622 :l -= - - -·-·" 
~ ... or • ,,.,; ı Mes'ul Müdiri: Eszt Mahmul rnü rnca1 t f., rı il :n o! 11n 11 Y' j ••:~n:~~:::::=nt~~=:~uıu:~ ... :.ı: .. :~ •• ~ .. ~·: ... 


