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• llivemizi Müve~zilerden isteyiniz 
Hususi bir komisyon 

Mübadillerle gayri mübadilleri 
tefrik edecek 

Tllrk-Yunan itilafının yeni ıekli üzerine gayri mUbadiJJe~ mes
eleeiD.in artık kat'i surette halledileceği . malumdur. Haber aldıgımıza 
före b · · maliye vekaleti şimdıden hazırlıklara başlamıştu. 
8'ı busuntaun ıalçm k ilk tedbir mübadiller ile gayri mübadillerin 

us ınaca .. b. 
~el <.mirde tefriki için şayanı itimat üç zattan murekkep ır 
huauai komisyon teşkil ed1lmesidir. . . 

8 k · teşekkül eder etmez " herkes gayrı milbadıl 
1 

u omısyon . d" ila d"l cektır 
0 duğunu ispat eden vesaiki göstersın,, ıye ". e 1 e · 
kom· t d' edilen evrak ve vesaik süratle tetkık olunacak, 
L_;-:kıaytona ev. 'mübadil olanlara .yeni vesika verilecektir. Mübadil 
--.aa a en gayn 1 . bl' - l olanı .. b dil sıfatile iakina müracaat et~e erı te ıg o una-
C.ktı:~aMı~ ~usakkafat sahipleri ile arazi sabiple~inin mukadde-
l'ab bu defa birleşmiştir. Hepsine ayni zamanda te~~at. yapılac~ktır. 

B · 
1
·n yukarda teşekkülünden bahsettıgımız komısyon 

unun ıç . ı·k· · k ti · Yu · ta 'decek oradaki gayri mübadıl em a ının ıyme nı 
nanıs na gı ' .. .. il d k. t · · · kadar , t&ktir edeceh tir. Bu işler mutlaka onum z e ı eşr;nısanıye . _ 

ilcmaı edilmit bulunacaktır. Millet meclisi a~ılır aç.ılmaz gay~ m~
l)•dllltre tevziat meselesi hakkında tanzım edılecek yenı bır 
'-• /; ı· · tasdı' kına arzolunacaktır. Ondan sonra derhal 
1C •un mec ısın .. • -li d·ıı 
teY!iat yapılacaktır Hatırlarda olduğu uzer~ gayr~d'muT a b~. e~e 
teniat yapılmak üzere evvelce bonol~r hka~lır andmbı~ lı !· 'ka ııı· u 
auıetl~ hazırlanmış olan bonolar yenı şe ı te ır erın ı ma ıne 
İntiıaren tutulacaktır. 

Yiınan parlamentosunda 
Başvekil M. V enizeJos diyor ki : 
"Türkiyeye iftira etmeyiniz!,, 

Aflna, 18 (Anek)- Dün Tilrk
Yunan itilifı parlamentoya tevdi 

· yorum. Mübadele mukavelesinin 
ademi tatbikinpen Yunanistan da: 
mes'uldür. Ya1mz Ankaranm edilmittir. Salon ve localar hm

mukaveleyi tat· 
bik etmediğin
den bahisle Tjir-

cahmc dolu idi. 

SOfera Jocasın· 
da da Türkiye 
sefiri Enis B. 
Lulunuyordu. 

M. Venizelos 
derin bir süküt 
lrasında kürsii· 
)'e çıktı ve iti· 
llfııameyi mti· 
d.faa için uzun 
ı,ir nutuk irat 
ederek dedi ki: 

kiyeye iftira ve 
suiniyetle itti· 
ham edilmesi 
doğnı değildir. 
Lozanda ilk ak· 
tedilen mnba· 
dele mukavele
sinin ahkimı 
kuvvetten dü§· 
tüğü cihetle bu 
son itilafın ak-
tine zaruret ha· A-~Geçen hafta 

~arada im-
ı.t.naıı itilifna- Yunan başvekilinin sıl olmuthır. 
"''Yi tevd' di- bir kroki$i Loz:an mübade· 

t""""''"••ıın11Nı~11 .~,,ıı11111•11••"'"""''""""'uıı1111111111111ı~ le mukavel~si ~hkamı kabili tat-' ..,, -: 1930 j bi_k o~m~dıgı cıbetle kuvvetlen 

1 
- ~ düşmuştur.» . 
0 ltf ., • ~ M. Venizelos bu mukaddıme-uBnd o eamnıyonu , den ~onra ye~i itilafname .ahk~-
1-1 V IJ § mını ızab etmış ve muhacırlenn 

'

f de ,~m teref k.azan"!ak, hem ~ tazminat taleplerine set çekmek 
• lllfmettar bır hedıye almak = · · · A f k ı - ·1 h ı lltera · bak kay- s ıçın sayası ır a ar ruesası e ası 
.J enu: müsa amıza : 1 'til!>.L fih 

:: "'Olu'1unuz. ğ o an ı in methetmiş, maama 

'

E . ~ Yunan~tanm muhacirlere karşı 
ğ şefkatsız davranmıyacağım ve . J ~ iskin wve terfihleri~i ikmale ça-
~ lışacagını kaydettıkten sonra 

\ ~ Türk-Yunan münasebabna nakli 
~_=_: kelim ederek demiştir ki : 

«- Kendi kanaatim ve pren-

==:=~---_= siplerime ittiba ile daima iki 
hükumetin mukarenetine taraf-
tanm. Mazide de bu hususta 

f teşebbüsatta bulunmuştum. Fa-
i kat o zamanki Türkiye, impera
=-f ~ torluktu ve Osmanlı impera-
=-=_-_-=§ torluğunun siyaseti bu mukave

le e1asatile kabili telif değildi. 
~ Bugfin TOrkiye yeni şekli 
i' idareıile ve yeni prensiplerile 
§ (Alttaraft 2 inci sayıfamızda) 

ııııııffi 

Gazi Hz. 
Yalovayı teşrif 

buyurdular 
Reisicümhur Hz. evvelki gece 

Yalovayı tqrif buyurmuşlardır . 
Haber alındığına göre GaıiHz. Ya· 
!ovada son inşaatı tetkik etmek
tedirler. 

Gazi Hz. dlln alqam geç vakte 
kadar şehrimize avdet buyurmuı 
değillerdi • Bu gün tqriflerİDe 
ihtimal verilmektedir. 

Kazım Pş. Hz. 
Bugün şehrimize mu

vasalat edecek 
· Ankara, 18 (Telefon) - 80· 

yük Millet Melisi Reisi KAzım 
Paıa Hazretleri bugi!n, öğl~ 
trenine merbut buıuai bir vagon· 
la lıtanbula hareket etti. lstaı .. 
yonda Başvekilimiz, vekiller, 
meb'uslar ve sefirler tarafından 
teşyi edildi 1e bir müfreze as
ker de selam resmini ifa etti. 

Süreyya Ali B. 
Tıp fakültesi reis
liğinden i c;tif a etti 
lıtif aya dlfçi ~azım Eııt Be

yin tayininden mütevellit lhtllAf 
sebep ormuttur-

Slirt/Yt:ı Ali Bey 

Dişçi Kizım Esat Beyin Dit· 
çi mektebine muallim tayini m~ 
selesinden dolayı Tıp fakillteıi
le Maarif veklleti 'arasında bir 
ihtil&f çıkmıştı; diln Tıp fakillte
si reisi Dr. Süreyya Ali Bey is
tifa etmiştir. Sllreyya Ali Bey 
istifanamesinde , fakülte reisleri
nin, ancak fakOlte meclislerinin 
vereceği direktif dahilinde çalı
şabileceiini kaydetmektedir. 

İstifaname Maarif vekiletine 
gönti.erilecektir. 

• 
N~kliyat tırifelerlnde 

tenzilat yapıl ıacek 
Ankaradan alınan haberlere 

göre Devlet demiryollan idaresi 
nakliyat tarifelerini tetkike baı- ' 
lamışbr. ·tdare' bu tetkik ne tice· 

sinde yapılacak tenzilib tedricen 
tatbik edecektir. 

Galatasaray Viyanada iki 
defa üst üste nasıl yenildi ? 
Galatasaray Sofyada maç yapma
dan bugün şehrimize avdet ediyor 

Ct1laJasaray - 'J1"e,..sfor takımları b'fr 'tlrtb!rı 
Baro. Wfnu- '* .._ - - , ,...... .... ~ 

por klllple .kar-
ıılqıyoruz. Saba 
o kadar mun
tazam değil. Vi
yana sefirimiz 
Hamdi Bf. maç 
ta hazır bulunu· 
Jorlar Hakem hir 
Viyaıiah ••• 
Takımımız t:Jf .. 

.Yi ve Kemal 
Faruki ile fU 
tekilde takviye 
edilmiftir: 

Avni. Burhan, Mi
tat, Suphi, Nihat, Ve
dat, Mehmet. Ercü
ment, Kemal F. Rcbii 
Kemal ş. ~ Oalatasaray • Vintspor maç·nında -ı bir t nsfanfane 

Topa ilk vunıfu sefirimiz yap· retli oynasa daha ilk dakikalar
b. Gilzel kombine bir oyunla da gol yapacağız. 
sağdan kalemize doğru bir akın Sağ içimizin o eski ileri geri 
yapblar. Bu akın müdafaamızın oyunundan eser yok ... 
söl cenahında karıldı. Sol içimize Oyunun ilk yirmi dakikası 
oradan santrforumuza geçen to- bizim lehimizde cereyan etti ... 
pu muhacimlerimiz hasım kale- Şimdi onlann soldan ve bilhas
ye doğnı sevkediyorlar. Onla- sa sağdan .inkitaf eden alanlan 
nn kalesine ilk tutumuz avut.... oyunu artık yavaş yavaş onla
Viyanahların · kalemize tazyik rm hissedilir hakimiyeti altında 
eden hDcumlan mndafaamızın cereyan ediyor. Müdafaamızın 
gayretile bertaraf ediliyor. Top onların üç muavinlerile sekize 
muntazam paslarla batlangıçta çıkan hllcum hattı kartısında 
daha ziyade onlann kaJeai öniln· bunaldığı göze çarpıyor. 
de dolaşıyor. Eğer muhacim Santr hafları sağa güzel 
hattımızın llç ortası biraz $?ay· yerden bir pas verdi. Bizim on 

Şeyh Saidin oğlu mahkemede 

Sal4hattin ve arkada~ı 
(Anka"!dalci hususi f otoeraf muhallr 'mizin (!önderdi/i resimle,. ien) 
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sekir: çi:z:giıi içine girdiler .. Sağ için Borsada. : 
bomba gibi ~tu ve biz:e ilk 
gol... Tam yirmi beş dakika 
süren müdafaamızın gayesi bu 
gola mani olamamıştır ... 

Lan .. ,...__( ,_. e ı_gra_f ha-be-rer___.ı j ~UIH parlinıenfosun~ı 
Türk - Irak Borsa ko111iseri 

draya gidiyor 

Şikayetler 

25 saat! , 

Santrforımızdan ıçımıze bir 
pas... Santrhaf glizel bir alıt 
yaptı.. Yine akın yapıyorlar .. 
Müdafaamızı şaşırtan bir iki 
zikzak pas.. ikinci gol. 

Üst üstline akın yapıyorlar. Bu 
aralık UçUncU ve dördüncll gol
leri de yapmakta güçlük çekme
diler. Oyun dört sıfır bizim aley· 
himiıde. 

ikinci devre muhakkak ki da
ha canlı daha gayretli ve yırb
lıru•n• bir oyun oynamamız 

luım. Yoku metin topun ıımnı 
l»ilen bu profesyonel oyuncular 
karşı•ında hiç umulmıyan bir gol 
farlrile yenileceiiz. Haftaymde 
Nihadın ltirkaç ıö:z:n herkese 
De yapılmak lAzım geleceğini 

ihtar ediyor ... 
ikinci devre; timdi oyuna biz 

baıladık. Top bütün muhacim 
hattımızı dolqan bir kombine
ZHla ba1ım kaleai önüne kadar 
indi. Sık 11k hOcum ediyoruz. 

Bir aralık bizim takımda ufak 
bir tebeddOllt oldu. Sat içimiz 
tlıtaııya çıkb. Santrfor ıağ iç 
mevldinde,_ Santrada kUçlk 
Ra1lh .. Buna raimen onlar hU
culli ediyorlar. Santrforlanmn 
yardımile kalemize kadar indi· 
ler ve betinci gol.. Biraz son
ra da m\\dafaamızın bir hataaı 
yüzünden altıncı golü yaptılar. 

Oyun alta ııfır aleyhimizde cere
yan ediyor. Oyunun neticesine 
ltir fty kalmamıf. 

Onların ıol tarafma uzun bir 
pas, top bizim muavin haltımı
ıın •i tarafına dotru ıeliyor 
Stit1tdniiıı fetlltf 'f e aldı. Şim
c 1 ıUrUyor. Sol mua•inden aıy
rıldı. Sol mUdafi koıuyor... O 
da ıeride kaldL.. Kalecile karp 
karııya... Sıkı bir ıut... Kaleci
nin plonjonun& ratmen top sol 
klıeden içeri ıirdl... Bu da bi
Iİ• ilk gol&mUz... Bu rolden 
sonra hOcumlanmız tevali etme
te ltafladı. Santrhafımız hn
cum hattına çıktı. Htiıeyin 
aantrhafta. Nibadın yıldınm gibi 
bir iki hOcumu ... 

Artak onların kaleleri önünden 
aınlmıyoruı. Bir iki ıut.. kaleci 
yatarak kurtardı. Sıkıthrmamıza 
raimen bir tiirl6 ıol olmıyor. 
Ve oyun bitti. 6-1 matlflbuz .•• 

Viyanada ikinci maçı hemen 
ertesi ıUn Hakva takımile oy
nadık. Soa dakikaya kadar ga
yet aıimkir ve güzel bir oyun 

Sultan Hamit, milletinin ne kı
r.tta oldujıanu bildi;inden mq
ruiyet denilen bu fena idareyi 
vermemek için senelerce ayak 
dirememifti . Ah, rahmetlinin 
mezanna her sin iki omuzunda 
ilrl teaeke • tq11a ıene hak
lcıaı adiyemezdi... Ufacık bir 

tablakar iken kendiıini birinci 
feriklit• kadar yllk1eltmit. koca 
bir «Devletl6, Atufetli• yap
•ıtbl.. Bl1le bir btıyUklljtl, ali
ceaaplılt alakla defil iki din
ya bir araya ıeı.e yapamazlardı. 
lualara •ar mı «Yqaıın!..• diJe 
baaıır bantır batımak, nr mı el 
çatpap alkıtlamalc .. 
· Bir iki ay içinde her ıey ne 
kadar değif miı. inNnlar ne alel
acayip utuUer, bid 'atler çıkar-

Osmanlı bankası heyeti umu· 
miyesi ayın 23 nnde Londrada 
toplanacaktır. Bu içtimada Ma· 
liye vekaletini temsilen ha11r 
bulunmak üzere borsa komiseri 
Aptülkadir 8. bugilnkll eka
presle Londraya gidecektir. 
Kendisine Nurullah Eıat B. ve
kalet edecektir. 

oynadık. Son kalan Bç claldkada 
bir gol yiyerek bir 1tfu mat· 
lüp olduk. DftnkO takımımız fU 
,ekilde idi : 

Ulvi 
t!urhan Mit at 

Suph i Riia~yln ~ıaa 

ltemal Ş eftk Kemal Fanıkl Lldberı :Sllıat 

Mchı9:t 

Kemal Faruki oyunda aksa· 
dığından Rebii ile detiftirdik. 
Suphi de ikinçi clewe41e 16itl 
UıtUne bir tekme yedijiaden 
oyundan çıkb ve yeriae Vedat 
girdi. 

Hüıeyin hiç umulmadık bir 
gU:ıel oyun oynadı. Dii• bOtDa 
takım da canla baıla çaleltı. 

Sofyada Sll•ya ile aynamak-

tan YH geçtik. Dottuea latan
bula d6nllyoruz. 

Mehrnıtı S.llm 

~11çler ıı~telhl 
Macar futbolcular 

bugün geliyor 
Yann Taksim Stadyomunda 

F enerbahçe takımımızla k.,... 
laıacak olan Macar ıenç milli 
takımı bup Nal 9,!0 da Koa
vanaiyonel trenile Sirkeciye 
Yasıl olacakbr. Dün Bqiklai 
kulUbUne gelen telgrafta salı 
gllnU saat 14 te Peıteclea ha· 
reket ettiklerini bildirmitlerdir. 

Maçlan tertip eden Fener .. 
Beıiktaı ittihadı tertip heyeti 
bOt&n ıporculann bu pnç ta• 
kımı istikbal etmek Uıere mu· 
ayyen zamanda Sirkecide ham 
bulunmalannı rica etmektedir. 

J)iinkü ekzersiı: maçı 
Macar gençler muhtellti ile 

ka11ılaıacak genç oyunculardan 
mürekkep mubtelitimiz din ıtad· 
yumda Rum takımile bir ekıer• 
siı: maçı yapmıılardır. 

Neticede gençlerimiz, mOcla
f aası ve bilhaua kaleelıi çok 
lsunetli olan Rum takımını bi-

l re kartı Uç aayı ile yenmifler· 
di~ . 

mı,Iardı: • Y •tasın" .. El çırpmak." 
Ne alkıtın, ne ıayd nefre

tin bu gibi tarzlan olacatım 
Paıa bir kere bile habnll&I• 
geçirmemifti. Eıa1en •hMll ld 
ıokak aokık ellerinde ı..Jf&k 
dolqan ln1&nlar da l.u hid'ıderi 
bilmiyorlardı. Fakat illi ,On için· 
de aanki minelezel t.l,le teJ
lerden anla•ıkta 1-'tler fibi 
hepıi "yafa" deyip •yuha• çek
melde mqallah bülhll, ,.patan 
olnauılardı. 
Paıa tavan ara11ada ıaldan

mata ibti1ata •a.afık t.aı
muftu. Ba hareketi wı. keadi 
ıinin ne akılh. ne tedbirli lrir 
adam olduğuna delil dejil mi 
idi?.. Ahmak gibi tehlikeye 
kiri klrllle niçla ayajile sil· 

Hudut komiıyonu mü
zakerata başladı 

.\Jardin, 18 (,',., A.) T ürkiye · 1rık: 
daim' hudut komisyonu mtizakcracını 

memur Irak murahha~ heyeti dün ~ehri
mlze ~elm iş ve mü1,akerıta ba~lınmı~ur. 

ee 

Gece yarısı 
Tatbik edilen kanun 

Yaşinıton, 17 (A.A.)- Reisicumhur 
M. Haver, yeni gümrük tarifesini imza· 
lamışdr. 

Y afİngton. 1 i' ( A .4.. )- M . Hovcr 
~kiz Jeeedenberi hini mütecaviz mad· 
~ıyt tatbik edilen ~mrük. tarifelerini ta

dil tdtn ve bir çok ida.rt şekilttr ihdas 
eyliytn kanun liyiha ını imza eylediği 
sarada M. Mellon ile bir çok zevat hı
zar bulunmakta idi. Bu ZC\'at Relsicüm· 
hurun imzaşını alkışlımışlardır. Bu kanun 
gece yan5ından itibaren meriyet me,·kii· 
ne girmektedir. Bir çok gemiler Ameri· 
kan llmanlanna gece yam.ından girmek 
ve bu suretle hhaltt tacirlertne binlerce 
dolu kuandırmık için iıltfcal etmekte
dir1er. 

Nev-York, l 8 (A .. A.)- Yeni ıumrilk 
tırıfelerı kanunu tatbik mevkiine kon
madan ev,·el limana yetişmek üzere ıon 
ıürıtle sefer yapen Olemplk gemisi tam 
va~tindc limana ıı;irmiştir. 

Haıtahk ıayialan 
yalan 

Ankara. 18 ( A. A. ) - Zonguldd: 
vt cinnndı korkunç btr hı~talık zuhur 
eniıine dair çıkanlın faylılann aslı ve 
esası olmadığını beyana Anadolu ajansı 

mezundur. 
Mı11rd• kabine buhrenı 

.Kihirc 18 (A.A.) - Kı rıl Fuat hü· 
kOmet buhrtnının halli makmftle iyan 
ve meb'usan meclisleri reislerini kabul 
etmiş ve kendilerinden bu hueuı 

hlkkıdt fikirierint 'Sot'IDUİ(iir! 

Frena•tl• ko ünl,atlır. ~ 
Paris 17 (A.A.) ....- Komünilt risal~· 

leleri tev.ai eden eşh11tan dôrdü 8 ay 
hapM vt tooO frank Hkdl tezıya. di
tu dördü de ~ eene hap~e ve keza 
2()()() frık nakdt cezayı 111ahlrOm edil .. 
ml,lerdlr. 

İ9kl t•raft111•1 
Ntv . York. 18 ( A. A. ) - lçkt 

memnmy.d kanununa• tatbik mnkiin· 
elen bldmlmuuun harırttll tariftarl!nn· 
du hin olH übık Meksika stftrt M. 
Wıı•t Metrow, ayın az•lıtı lÇht tw· 
j ... y httktınıtl dahilinde y.,ılın ilk: 
inü~ahına bhir blr eketrfytt te111i1t et· 

mifdr. 
Hln•ııtaıHI• telef olınl•P 
1..ondra, 17 (A. A.) - Hint htlkamed 

haTt kuntdert tıraflndtft 1•1111 son 
hombardı••" ema .. nda alnı.eı Afrldi~ 
kabUeltth•• mensup eşhum 80 kitinin 
telef n yüıO •ütteıvlılnln yaralanmış 

eWalUfta bllcllrmtktedir. Şifllall ıarbt hu .. 
du411ndakı eyalettt hali hazırda iıtakrır 
h11Jt olM\lftur. 

••• , ••• - dppeleria 
bhıar.a ltt• f11le Wr tedltir 
ula ıelemesdi ... 

Fakat PAfa ıu kanaatte idi: 
Sulta• Hamit bot durmuyor

du. Gerçi IUİ çıkmıyor, Hdası 
ititilmi1or ; fakat " Yıldız ,. da 
kim l»ilir •• sizli ıjyuetler çev
riliyordu. Elbette plin ltiriade 
çevircliji aiyaHt tesirini 16etere
cekti. Ş6yle bir ulan fibi klk
recliii zaman ıu dril ıürü so
kaldan dolduran kalabalıiı hallaç 
pamutu fibi atacak, darma da
iınık edecekti. Ah o zaman 
Pqa yapacatını bilirdi: Satan 
biliyerek "Ya Ali 1. "' diye ~e· 
kecek, o .. conttirkler .. in kelle
lerini bir vuratta uçuracaktı ... 

OtUrdutu tavan ar.,tnda piı 
cephesini ıeyrettij'l eve d~ mim 
koymuıtu .. Neydi o eYin o bar
nldarla ıllalenlti.. fenerler yalbfı 
arada 111ada kalababk ge~tiltçe 
peacereleri açarak kıcltn erkek 
.. ,.,a11a!.,. diye bafırıtlar. a.u~ 

( U! t tıra rı l inci sa' ı f:ımızda 

ıulh perverane fikirlerle kabili te· 
lif olan yolu katetmiştir. Rıyasıı: 
bir takdir ve tevecctlhle buglln 
Türkiyede vuku bulan temdin
klrane ve teceddütperverane 

_ ......... -b. ·ar~lı · 
nıerkez<le kalan ır: 

mesaiyi takip ed ıyoru:z:. İki 
memleket de istiliklrane emeller 
beslemiyor ve dahili ıslahatla
nna vakfınefs etmit bulunuyor
lar. T aribi mücadele bitmi,tir. 

Cilmhuriyetçi Ttırkiye, impera
torluğun fikir ve eaaslar.nı ter
kederek mütecaniı milli bir dev
let teıkiline çahııyor. Ayni his 
ve fikirle müteharrik olan Yuna
nistan aa milli bir devlet oldu. 

Efendileri Tlrk-Yunan müna
aebabnda yeni, tarihi bir devir 
bathyol". • 

M. Veniıcloıun nutku ıiddetli 
alkıılarla karıılanmııhr. 

M. V enizelos ıazetecileri nez
dine daYet ederek kendilerine 
bazı •eaayada bulunmuttur. 

TOrk-Yuaao itillfı aleliaıul ha
riciye encllmenine baYale edil
miftir. Enclmen 48 saat zarfında 
maıbatuaaı tanzim edecek ve 
itillhlame puarleıi gftntl heyeti 
umumlyede mftzakere ve tasdik 
edilecektir. 

/Jmet P•flJVIJ cev1Jp 
Aina, 18 (Anek) - M. Veni

ıelot İ;met Paıanın mektubuna 
ayni ıamimt lisanla cevap ver
miıtir. 

Yuan Baıvekili iki hükumetin 
Wfriki muaiainden kat'iyetle 
bahıettikten sonra kendisine 
•Üi olan 4neti •elliDuniyetle 
kabul ettiğini ve büyük siyasi 
meziyetlerim takdir ettiği eski 

doatu ile ı&rGımek için sonbaharda 
J.Mara,.dlyuM ~ini bil· 
diriyor. Bu mektuplar ıJlM .;a
manda Ankara ve Atinada 
neırolunacaktır. 
~badele komi~vonunaa 

Muhtelit mübadele komııyonu 
yakında TGrk murahhas he-
yeti reisi Tevfik Klmil Beyin 
İftir&kile heyeti umumiye içti-
maına aktederek yeni vazifesine 
baflıyacaktır. 

Dlla komiayonda M. Rivaa11n 
riya1eti altmda Türk mütaviri 
Mitat B.. Yunan mütaviri M. Ta
tarakiı ve takdiri kıymet milşa· 
viri M. Sabarkın iftirakile büro 
içtimaı aktedilerek itilAfnamenin 
tatbikine bqlandıktan tonra ko
mlıyonbn alacağı yeni tekil hak
kında g&r61Glmn1tü. 

Tev/il< K.tmll B. 
Tevfik Klmil Beyin bugiin 

Ankaradan ıehrimize gelmeai 
muhtemeldir. 

dolusu kAtıt pullar atıtlar.. Hiç 
merhamet, aman demiyecek, o 
beklediii ,an geldiği zaman bu 
evin üzerine iradei ıeniyeyi ia
tibaal ettikten ıonra gazyağı 
d&kerek bir kibrit tutuıturacak, 
ıaklnlerile birlikte alimallah ıı-
kara &zerinde balak gibi cııır 
cızır yakacakti ... 

P ... , abluanm tavan aaranada
ki çilebaneıinin du•anna ıeha
det parmatını ıalabp buarak 
bunu abdetmifti. .. 

Zavallı Halil Pqa burada 
tam bir buçuk ay helecanlı. ce-
hennemi l:tir 6m0r ıeçirdi. Ye
medi. içmedi, hatta evile bile 
alAkadar olmadı. Bimci; ikinci 
ltçBncU, d8rd8nc0 Hanımlar ne 
haldedir?.. Sormığa lbıum g6r
medi. 

Onlar da llendiıini arayıp ıor-
mamiflardı. Birinci. ikici, DçOncll, 
d6nl0ncl mahdum l»eyler ve bir 
o kadar kerime hammlar da Pa
t* \abalarını aramak ' Ulzumunu 
duymamıılardL 
Fakl~ itini ediyordu ki bun-

Bir karllml7. '37.I\ r • t 
~lalannlı . lchmct ııtlı b· 

1
1 

d 1 a 
cu ınarıe i gunu "aat ı S e ı ı 

. 1 k ' ara ı tram,·a, dan duş mu~ o ara h ı 
• 1 nıııc. 

~altı poli~ mcrkczınc goturu ' ~ 
JQ ıa 

ralı cnesı ~un saat ıam Bt , 1 
merkezde kalmı~. 2:i ~aat •011rıt 
ziıkOr ha,tane ine kaldırı mı~ur. da f ' 

Hura\'a nakılden 2 ant snnra 1 1 

• . .. ,ı.ı\.ut 1 

hekimi gelnıış gormu~. 
mı · t 

darptan .. olduıı;u rarorunu 'er • '*t 
\' nralm hAlı\ aman ~oran ' . bt 

• d a·· 
Acaba bu kı a hikAye a'A~• ar 
fcy ovlcmez mi ? • 

- dfJ' Ticaret odas••~ 
. . J.ı 

Oda 111eclisi re1Bl 

ceza veri~?r .... ,-
Ticaret odası mechsı ~u ~ 

vekillerinden Necdet B. ıD, ı' 
ıetinde toplanmııtır. 'fı'j. 
boraaıına daha 5000 lir• ' ~ 
meai kabul eeildikten ıoırl~' 

baharda ıehrimizde toplanıct --
.. bftyilk mensucat ko?gresi '~ 
odadan bir komisyon t ... 
meselesi g&rUtlllmüt ve h~..
miıyona Defterdar fabrt" 
müdllrll Şevket, BakırkÔ1 dl, 
fabrikası müdürü Fazla, Silt }f 
paşa fabrika11 direktörO 
beyler ıeçilmiı'erdir. 1~ Bunu müteakip oda aı~ 
dan lsllm zade İsmail ~ 
Beyin iıtifası okunmuf, ~ 
edilerek ticaret bonasmın 
kanununa muhalif hareket 
muhtelif ticarethaneler ~~ 
daki ceza talepnamesine 

mittir. ~ 
Bunlar arasında Ticaret 

meclisi reisi Şerif zade S 
ya beyle Uncu zade 1'C 
beyin mUıterek olduklatl 
fırın için verilmiş l-ir ceı• 
rarı vardı. Mecliı boraaoaJ 
talebini tasdik etmit ve k 
reisi Süreyya Beyin iki deff jl 
ve 50 lira cezalanmıt ol~ 
nazan dikkate alarak bu ~ 
75 lira ile tecziyesini mu~ 
görmlif, içtimaa nihayet 
miştir. 

Fındık mıhaulumüz bu ıf 
çok iyidir 

Ticaret odası bir müdd• 
beri fındıklarımız hakkında 
bğı tetkikatı ikmal etmiıtir· 

Buna naıar an bu aene 
rekoltemiz en normal ıenele 
daha iyi bir vaziyette ola 
Hamburgtan odaya ıelen r• 
ra göre Hamburgta bu sene 
fındıklan için fazla müıteri 
cuttur. 

daki bata doğrudan a~w. 
kendisin~• idi. Ne lıalt~ 
kapılarak kıılarını ve otu . .t 
İngiliz, Alman. ltalyan, Amerlİ' 
mekteplerine vermifti.. bW 

Pata neslinin tohumlanlll ..
le muhtelif milletlerin mekte~ 
rine serpiıtirmek ıuretile ID!,.,
•e ılrenete uydujuau ,.....,, 
mek iltemlı, kendi cehll111' uı.I' 
faretial çocuklanna d8rt • ...M'l 
liıan •e ilmini aıılamakla ~ 
rac:atını zanaetmifll. 1,tı ~..:... 
lan &yle mekteplerde okucl 
İflll Pqa babalhnnı bor 
lllıl1er, Yefaıız çıkaıtlarch J!' 

Şehirdeki turif •• h•f 
tam bir bnçuk ay kadar d 
Hl. Sonra itler mayna el• 
..Ya ... ınl" diye kaykını it 
reler kııılmlf, yekditerl•• , 

lan eller yorulmuı.ıokak sokak t(t 
zen ayaklara su inmiıti.Huljt 
lem gene ol Alem, devran 1 
ol deran ) olmuttu. 

[ Billll 
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Kocaeli vilayeti daimi encüme-
ninden: 

. . . inen 1476 lira 70 kuruıluk levazımı 
Vdlyet matbaası ıçın tahm 

30 
b günü saat beıte ihale 

ta),'iye Ye teclid. e 2 temmuz 9 çarıan a . 
1 lJ k konulmuıtur . Tahp olanların 

O UJl•ak Q le ell m8na asaya L d ·ıı t 
o· 7 zere a n . ktubile mezkür tarihe Ka ar vı ye 
:to ,50 nisbetinde temınat me ı k 
d • 1 . ıartnameyi görmek Ye a ınaca 
•ımt -a ·ne yerme erı ve .. t 

- ır.eoı ,. . k i in vilayet matbaasına muracaa 
ety&1111ı cinsini •e ne• ını ı6rme ç 
eylemeleri ilAn olunur • 

-naha -Çcibuk 6ldürür 
~ ,,>' ~ -

UfttuMi O.,osu: J. BEllT ve şO~EKAsl lıtınbul ·Galata Voyvoda Han 

. 

Bü:yü:k Tayyare Piyankosu 
6 inci keıide 11 T emm 1930 dadır 

Büyük ikramiye 200,000 liradır. 
Aynca 100.000 lirahk bir mllkifat ile 5o.OOO, 4o.OOO, 

25.000, lO.OOO, liralık büyük ikramiyeler vardır •. 

Hiç kazanmamış Numaral~ra 3~ zar hra 
teselli n1ükafatı verılecektır. 

.. Biletler: Bayilerden Temmuzun yedinci gnnll akıamına 
kadar talep edilmelidir. 

liOFHERR .. SCHRANTZ - CLA YTON - SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makineleri 
Fabrikası Türkiye nıerkezi umumisi 

Sirkeci • Ankara caddesi numara 18-24 dairei mahıusa 

~ 3 demirli pulluk çeker ve 

- '•ot libi en ucuz mevadı 
d:~eile ile günde vasati 30 

-~---~~"-!""~~~~ 7 - VAKiT 19 Haziran 1.i30 -

Emniyet sandığı 

müdürlüğünden: 
Ahmet Efendinin 20084 ıkraz nu• 

maralı deyin senedi mucibince em
niyet sandığından istikraz eyle
diği meblAi mukabilinde sandık 
namına merhun bulunan Zeyrek
te kasap demir han mahallesinde 
Fil yokuşunda eski 15 •e yeni 
29, 29-1 numaralı ve yüz elli Uç 
arıın arsa üzerine mebni ilç kat
tan ibaret sekiz oda, iki ıofa, 

bir mutfak bir hamam. Oç yUz 
aoksan yedi arıın bahçe ve müı
temilatı saireyi havi bir hanenin 
tamamı vadesi hitamında borcun 
verilmemesinden dolayı satıhta 
çıkarılarak üç bin dokuz yUz 
lira bedel ile müşterisi namına 

kat'i kararı çekilmiı iken bu ke
re yOzdc on um ile müşteri 

çıkarak müzayede bedelini 
dlSrt bin iki yüz dokHn lira
ya ibliğ eylemiı olması cihe
tile mezkür hanenin 23 - 6 • 930 

h tarihine müsadif önümüzdeki 
pazartesi günU tekrar son müza· 
yedesinin icrası ve muamelesinin 
ikmali mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkur gilnde ni
hayet saat on beşe kadar sandık 
idaresinde hazır bulunmaları lü
zumu ilin olunur. 

Enıni~retsandığı 

nıüdürJiiğlinden: 

Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
Leyli ve meccani olan bu mektep atidelcf fubeJiri havidir: 

1 - Yüks~k maden Mühendisliği. 
2 - Yftksck sanayi Nfihendlstiii. 
Bu ıubelerin tahsil müddeti 4 ıenedir. Mezunlar staj için Avru

paya gönderilir. Münhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3 - Maden meslek tubeıi. 
Bu ıube madenlere jeometr ve bqçawı yetiıtirir. Tahsil mU-l

deti 3 ıedir. ilk ve orta mektep mezunlan kabul olunur. Asgan 
yaı 16 dır. 

T edriaata bir tqrinevvelde baılanacalcbr. Şimdiden kayıt rnu
ameleıi baılamııtır. latidaya melfuf 6 foto ile •eaaik ve ııbbıt 
raporunun Zonguldakta mektep müdUriyetine iuali. Müdiriyet 

Yüksek sanayi müheri
disi mektebi: 

M 

Zonguldakta yüksek maden mObendiıi mektebinde açılan hu 
şube leyli, meccani olup tabıil milddeti 4 aenedir. 

MUnhaairan liıe mesunları kabul olunur. Meıunlat ataj lfin 
Avrupaya gCSnderilir. 

Atideki meıleklere mütebaa111 yetİftirilir. 
Muhtelif aanayiin te1iı ve itletmeai, elektrik makiae n kalo-ı 

rif er mUhendiı ve mlltehauaalıiı, kimya mtıheadialiji, topoiraflya 
ve harita ahzı, inpat müteahhitliji, timendifer müheııdiıi Ye 
müteahhitliği. 

T edriıata 1 teırinievelde baıJ•aacakbr. Şimdiden kayıt mua
melesi yapılır. lıtidaya merbut 6 loto ile Yeıaikin mOdiiriyete 
irsali. Milda,lyet 

Kostantin Ef. nin 19966 ikraz 
numaralı deyn senedi mucibince 
Emniyet sandığından istıkraz 
eylediği meblağ mukabilinde 
sandık namına merhun bulunan 
Be.Yoğlunda Kasımpaşada toz 
koparan mahallesinde atik me· 

Maden meslek mektebi 

zarlık cedit toz Koparan tepe 
başı sokağında eski 58 ve yeni 
23 numaralı ve yilz seksen ar
şın arsa üzerine mebni iki kat-

tan ibaret yedi oda iki sofayı, 
havi bir hanenin on iki hisse 

itibarile alb hissesi vadeıi hita
mında borcun verilmemesinden 

dolayı satılığa çıkarılarak bin 
beş yüz lira bedel ile müıterisi 
namına kat'i kararı çekilmit i
ken bu kere yüzde on zam ile 
milşteri çıkarak müzayede bede

lini bin altı yüz elli lir aya ibliğ 
eylemiş olması cihetile mezkur 

emlakin 23-6-930 tarihine mü
sadif önümüzdeki pazartesi günll 

tekrar son müzayedesinin icrası 
ve muamelesinin ikmali mukar
rer bulunduğundan talip olan-

ların mezkur günde nihayet saat 
onbeşe kadar Sandık idaresin
de hazır bulunmalan iüzumu ilAn 

Zonguldakta kain Yüksek maadin ve ıanayi mUbendis mekte
binde Orta maden meaJek mektebi açdmlfbr. 

Leyli, meccani, tahsil milddeti 3 ıenedir. En ~ 16 Y•••"'M ,o\.n 
ilk ve orta mektep mezunlara k•bul olunur. 

Madenlere jeometir ve baıçavut yetiıtirir. 
Tedris.-.ta 1 teşrinievvelde bqlanacakbr. Şimdiden kayat ıaua

meleıi bqlamıştır. Jstidaya merbut vesaik ile 6 foto ve sıhhat ve 
aşı raporunun mektep müdllriyetine gönderilmesi. Müdüriyet 

Nafıa vekaletinden: ,,. 

Kagir köpür münakasası 
Şebinkarahisar vilayetinde koyulhisar-Suıehri yolunda ve kelkit 

nehri üzerinde yapılacak olan 84129 lira 92 kuruı bedeli keıifle 
Ağçağıl köprllıU inıaatı kapalı zarf uıulile münakasaya konul-
muıtur. 

Talipler münakaıa enakını ıarmek Ur.ere Nafıa veklleti yollar 
umum müdürlüğüne, Iatanbulda ve Şebinkarabiaarda Nafıa Batmü
hendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafıa vekileti 
yollar umum müdbrlüğünden almabilir. 

Münakasaya ittirık etmek iatiyebler 661 numarala mOnakaıa 
müzayede ve ihalit kanununun ahklmına tevfikan hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını 10 temmuz 930 perıembe günD saat 15 den evvel 
Nafia vekAleti mDsteıarlık makamına tevdi eylemeleri ilin olunur. 

• c~:::1~r:::~::J1~r;:~::J1ac:--:Jc--~~ı:ecc--"GaE 

KAPPEL 

~8 "~"' ?erin hafriyat yapar 
t., eyrır kuvvetinde olan bu 
•lctarı . . . t 

l ıı aycn"hane ' e tedı ' ii elektrikl 
la bomm arı. Knraköy Topçular cadde~I M 

İstanbul Nafia fen mektebi 
Mübavaat komisyonundan: "I erımız en son s11 em-

~ 2 . 
ti)'l . 11 Ytlli, yani 1930 ıenesı . 

___ · Beykoz ınalnıiidiir
Cl'Jndeo her boyda harman - · -

""'iia•Je-· 1 • • 28 K. markalı mazot trakUirü · -•ı ge mııtır. k' ı · d y •in b" b' b ğlar orak mı ıne ermız •ar ır ız ıçer ve ıçer a · k 1 d 
Malc• 1 . • • basit idareler• o ay ır. 

ıne ermııın tarzı ıoıa11 • 

Ehven fiat, müsait Şeraiti tedile 
?LL!~ e . b b . .J ıube •e acantalarmız Yardır. -~ nıa emen her te rınae 

,....,.~ır. 

lii(Jiinden: 
Beykoz çayırında 4 kavak 2 . 

diş budak ağaçların pazarhkla 
mUıayedesi 12 temmilz 939 cu
martesi günUne bırakılmııbr. 
Taliplerin Beykoz mal m&dllrlll-

Mektebin 930 Haziran iptiduından Mayıı 931 ıayesine kadar 
ihtiyacı olan et, ekmek ve erzakı miltenevvia1iyle mahrukat ve yaı 
sebzesi ayrı ayrı ıartnamelerle Ye kapalı ıarf uıulıyle miinaka11ya 
konulmuıtur. 930 senesi Haziramn 29 uncu ıünü saat 14 te ihale· 
leri mukarrerdir. Evıaf mıkdar Ye ıartnaınııini g«lr•ek iıtiyenlerln 
eyyamı tatiliyeden maida her ,On GUmllf suyunda mektep idaresine 
•e mUnakaıaya ittirak edeceklerin de yOıde 7,5 nitbetlnde teminat 
akçelerini mlleuscsatı ziraiye muhuebeciliğine bittulim alacakları 
vezne makbuzu ve Ticaret oclua Yelik · 
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Hasan Kuvvet 

--f == SAVISl HER YERDE 5 KURUŞ 

1 MATBAA VE iDAREHANE· l tsT A~RUL. Babıali. Ankara caddesinde •VA KIT YURDU• 

n TCI 1970 ( fdare)1Q71 
ıL.-==-

uru u 
Avrupada birinciliği diplomalarla mnsaddaktır. Zaafı umumi, kansızlık, romabzma, sıraca kemik, damar, göğüs, ademi iktıdar, verem, &inir hastalıklatl011 

gayet anfidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiysrlar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu. • • 

-------···-------------------------------------------------------------··· 
Beıgaroa belediyesinden: 
Bergama şehir suyunun mevcut deposundan alınarak şehire isa

le Ye tevzii için ihzar edilen boru ve iltisak aksamının 52915 elli 
iki bin dokuz yüz on beş lira 25 kuruş bedeli keşifli şa'rtnamei 

fenniye ve keşifnameıi mucibince vaz ve tesisi yirmi giln mllddetle 
ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Talipler 
praiti fenniyeyi anlamak üzere Bergama belediyesi fen memurlu

pna müracaatlan ve teklifnamelerinin haziran 29 uncu pazar gü
nn 1aat on dörde kadar vermeleri ilan olunur. 

lstanbul Posta ve 

Başmüdüriyetinden: 

Telgraf 

Mevkuf posta paketleriniiı paket postanesinde 3-7-930 Perşembe 
- gan'nntlen itibaren sahlmasma başlanacaktır· Sdtış haftada iki defa 

Pazar ve Perıembe günleri saat 13 den 16 ya kadardır. lstiyen
ler gelsin. 

, 
devlet Demiryolları il'anları 
Yüı otuz be_ş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla müna

kasası 5 temmuz cumartesi günü s::at 15,30 da Ankarada Devlet 
demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

lştırak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 15 e kadar münakasa katipliğine vermeleri 
liz-.'t1dır. 

Tal:pler münakc1sa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankara 
ve ar.,tanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler • 

* • * 
H2.reket ve Hasılat dairesinin hasılat kısmı için müsabaka ıle 

yedi memur almacaktır. Taliplerin yaşları 1 o den aşağı ve 30 dan 
yukQ-n olmayacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin nüfus ve askeı -
li~ tez~:ereleri, polisten tasdikli şahadetnamelerile be:-aber Anka
rad.a idarei umumiye Zat işleri müdürlüğüne H3ydarpaşa da 
Hasılat muavinliğine 30-6-930 akşamına kadar müracaatları. 

lf .. 'f 
Münakasası 14 temmuz pazartesi günü ıçın ilan e~ilmiş olan 

29 kflomctre malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günü için 

ilin eclilmif olan Kayseri tezgahları münakasaları neşrolunacak yeni 

bir ilina kadar tehir edilmiştir. 

:·· 5arayburnu Parkı••: 
• t.. • 

• Londra birahanesinde icrayı ahenk eden saz heyetine ilAveten Son haara B 
• ve Ruhumda bahann hakiki bülbülü Hikmet Rıza IJanımla Rnd\·oda takdire 8 
: ı mazhar olan Muganniye Servet ilanım ve ;,\1adam Emin ~azclhan ~uman : 
• Btyler her gün ve gece icrayı ahenk etmektedir. Ayrıca saz zamanına kadar • 
• muhterem halkın c:ğlenmesi için rılpsin ilk defa getirdiği en büyük iki Ho- • 
• parlörlil makinesi çalışacaktır. Duble bira 20 em·ai mezeler 25 kuruş • 

• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
TahıRiniz Jçin. lıiniz için ve asrf hayatta muvaffakiyctiniz namına çok kısa 

7.amanda, az p:ıra ile lisaıı öğTCninLr. .. 

EN Kıymetli FIRSAT! .. 
23 hazirandan 23 eylüle kadar üç avlık tatil müddetinde de,·am etmek üzere 

lngilizce ,.e Frnnaızca gündüz dersleri. Yeni ba~lıyanlar, orta \'C yük~e'< derecede 
bulunanlar için ayrı ayn kurlar. Cuma ve pazar mi.istesna olmak üzere her gü•ı 
bir saat Üç ayı.la altmış saat. Ayda beş lira. Talchıı için duhuli) e iicretindcn 
tenzilAt yapılır. Lisan derslerinde ticaret, bankacılık \'e muhaberatı ticariye\ e 
ehemmiyet \·erildiği gibi ıaleba için dersıcr haricinde spor fırsatlan da temin 
edilmi~tir. Bunlardan başka akşam lisan ve tic.uet dcrc;Jeri de muntazaman tedrisata 
devam etmektedir Ayrıca ecnebiler için Türkçe dersleri açılmak üzeredir. 

c\.MERiKAN li~Hn ~f liC~~H D ERSANELERI 
ıstanbuı Subesl. • Alemdar caddesi 23 numara 

\ • Telefon: İstanbul 1737 

1 SU besi: Beyoğlu Kabristan sokak No. 42 

Seyrisef ain 
Merkez acentes.i: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi· l\lah· 
mudiye Ham altında İ5tanbu1 2740 

ı Ldanya rosta>ı 
Cuma, Pazar, Sah, Çar,am· 

ba günler~ idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

·ı re bzo 1 ıtıncı posını 
( A N K A R A ) vapuru 

19 Haziran Perşembe akıamı 
GaJata rıhhmandan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa· 
ya gidecek .;e dönüşte Pazar 
iskelesile R ze, Sürmene, Of, 

T rabzon,Polathane, Göre:e, Gire
son Ordu,F atsa, Samsun,Sinop 
İneboluya uğrayarak gelecektır. 

,. tzmır surat ~ostnı 
( İ Z M l R ) vapuru 20 

Haziran Cuma 14,30 da Galata 
rıhbmından hareketle Cumar· 
tesi sabahı İzmire gıdecek ve 
Pazar 14,30 da lımirden 
hareketle Pazartesi sabahı 

gelecektir.Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. .. ______________ . 

r·~~;k;:~=~~~:;~;;~~·i 
i~ Muntazam ve Luk~ postast 1

1 :! 1· N a·· N u· • v•puru22 .. 
ı : Haziran H :: .: 
:: PA Z A J:> günll akşamı ·ı· 

.J~.:. '-.J l . Sirkeci rıhtı- • 
mından hareketle Zonguldak, 

: h !bolu, Samsun, Ünıe, Or- İ 
g au, Giresun, Görele, Vakfı- ifi. 
li kebir, Trabzon, Sürmene ve .. 
U Rize iskelelerine azimet ve E 
ı: avdet edecektir. E 

j:~·i. Tafsilat ıçın · Sirkecide ı~ 
Meymenet hanı altında acen-

ii tahg· ına müracaat. .. 
g Telefon: Istanbul 2134 G 
~i Vapurlarımız her Pazar ~ 
i: muntazaman hareket edecek- :: .. ~ 
.. 1 d" " H er ·~ H 
:-.:-.:::::::: ::::a:n:::::ı:::::nr.mnmnr.ı::ı:u..-:: 

Ernıı i )'et saııdığı 
rııüdiirl iiğünden: 
Hacı Şükrü Beyin 11458 ik

raz numaralı deyn senedi mu-

kabilinde Emniyet sandığından 
istikraz eylediği meblağ mu
cibince sandık namına mer
hun bulunan yeni kapıda Çakır 
Ağa mahallesinde Laoga cadde
sinde eski 40 ve yeni 62 numa
ralı ve kırk altı arşın arsa üze
rine mebni bir kattan ibaret 
ahara ait odıtyı havi bili h8\·a 
bir dükkanın tamamı vadesi 
hitamında borcun Yerilmeme
sinden dolayı sat.lığa çıkanlarak 
üç yüz elli bir lira bedel ile 

kat'ı karan 

'Mahkeme ve icra ı ıAn larıf 
Beşi .taş sulh ıkinci hukuh mahke
mesinirn: 

Beşiktaşta Sinanpaşa has fırın 
caddesinde 8 numaralı ha-

nede vefat eden Madam Mari
yadan alacaklı ve borçlu olan

ların tarihi ilandan itibaren bir 

ay zarfında müracaatla tereke 

düyun defterine kayıtları aksi 
takdirde muamelei kanuniye 

ifa kalınacağı ve müteveffiyeye 
iddiayı veraset edenler dahi ta-

rihi ilandan itibaren üç ay zar
fında vesaiki müsbitelerile bir
likte mahkemeye müracaatları 

ilin olunur. 

iLAN 

Hendek icrasından: Hendeğin 
Dereboğazı mahallesinden Ha
mit efendi tarafmdan Kumarlar 

mahallesinden lsmail zevcesı 
Habibe ve kızı Meryem ve 

Çorbacı mahallesinden Mustafa 
ve F ehime ve hacı Osman e
fendilere iit yemini tarık yesa • 

ri Kocaali oğlu Mehmet hanesi 
arkası tarik cephesi Kadı oğlu 

hmet hanesi bahçesi ile 
mahdut fevkani üç oda ve bir 

sofa ve apteslik ile tahtani bir 
ahır tahminen iki evlek miktarı 

avlusu olup mezkür hane üze· 
rindekı şuyuun izalesi zımmm

da mezkur hane tarihi ilandan 
itibaren t 5 gün müddetle mev

kii müzayedeye vazedilmiş olup 
talip olanlann hendek ıcra 

dairesinin 930 - 140 numarah 

dosyasına müracaat etmeleri 

ilin olunur. 

llflij~liE ıııı ,ııı,ırııı mı ı ı,ı ~ ·ım 1:1 .. 111'1 • ~ 
f!VA K 1T1111 
ıKüçük ilanları 
• • Her g'ln aetrolanu: ~~ ••• •••••••••Tarife•••••• 

: 1 Def alık ırnruJ JO 
: 2 • • 50 
: 3 • • 65 
: ~ ~ . " " 
: ihtivaç knlmavın·) 

\ • caya kadar ( c:zam' ıOO ' 
: 1 O defa) i 'an edıl-
: mek üzere maktu 1 • 
: Abonelerimiz.İn her Oç aylığı ıçırı 
: bir defası meccanen' 
• 1 •atıf! • ~ ~ıııırı reçcn 114nlarırı raı a 
~ için 5 er kuru~ zammolaaur. •• .................. , .... 
Kiralık Sata~ 

Kiralık Hane - Beşikustıı u: 
bahçe, !\ lısırlıo~lu okağı ikinci çık~~ 
da. Taliplerin l\lezk_~~-~=~~~~=de as_....-' 
:\lchmec Eftndi,·c ~ 

Satım 
Yazı makinesi - Kull•111ıııı 

Rcmingtrı'l markalı Türkçe, ~~~~ 
kl:h ,·e11. ldlre:b 11 O'l'Tl!lrava~ 

İs aravanlar 
11' İş arıyorum - Börek ,re r,14 

tatlıl.ırdan anlar ve yaparım. l\1ıl~(SI' 
mtie c~cler \'C muhtelif şekilde e1 d 
zim 'ardır. l inli hazırda boşta bil 
ıı;umdan iş rın) orum. rzu edenle! 
deki adrese müracaaclan. h 1 

1'umkapı nişanca~ında 51 NO· 
kAn sahibine müracaat. f 

1 · de~ 
ş arıyoruı:ı - Her iş elı!Jl tııti ~ 

lir. Biraz 1\lacarca. Rusça, Türkçe ~1'' 
1 lusu~i muessı·~elerde bir iş arartı1ı,ıp 
Talip olanlar (\'akıt) ldaresipd.: 

0
rsc" 

tanlı Abdullah Hecep namın~ıtl ~ 
et(inlcr. ~ 

l\fef 
Gaip aranıyor- Aslen ' 

Muhtelif 

v• Berut ktiçiık zabıt mektebindtll z 
olup harbı umumiden en·el Alt 
mahallesinde sakin mütekait \ üıb3şı 

Kon'ıorda o ~omisrrl ~i'ldt.n: • l\lehmeı Efendi oıtfo Bekır Nazm~ ~ 
Konkordato talepleri mukaddema icra dinin Gaz7.e ınuharehe inden orı 

riyasetince nazan itibara alınıp iki ay ve mematı meçhul kalmıştır. 'faoı)• 
milhlet ,·erilmiş olan lsuınbul Sultan- aşağıdaki adrese bildirmeleri ırı-
h d r).k h ı d ,.,. namına rica olunur. ·"~ 
amamın a ı ·ram·an anı a tın a ,,, .\lcraşta hukl'ımet civarında kıs~ 

numaralı mağazada kumaş ,.e hnzır clbıse }. 
ticaretile iştigal eden Şnpat Kohen ,.e sokagında No 14 te Snbr~ ~ 
C'ivre ve Şürekılsı um·nnı tahtındaki kol- Saadet yurdu - Galat• ~ 
lektif şirketinin talep ettikleri mezkôr rübaşında Bo for han Ko. 7 

mühletin inhzası dnlayı.ı:ile icra riyaseti alım satımı. emlılk uzerine ıiİ' 
aliyesinin 15 - 6 · 930 tarihli karan ve istikraza tavassut, teminat ibr~e' 
mucibince hir ay daha temdidi müddet ~f tah il edilit. EmlAk hakkında e~ 
cdildığindcn şirketi mczkOreden olacaklı t~hilAt gösterilir. istişare meccırı 
buluna·ı ve alacaklarını usulü dairesinde ııclı 

Gaip aranıyor - sncc t 
komiserliğe kapt ettirmiş olan hükmi 3 ~eo' ve h ki'd eşhasın icra ve iflA • kııeıunu- çav.ışun iıleyman Hakkı ·d ıt 

beni üç \"a~ındaki kızını burn ' nun 283 üncü maddesine tcvfüt n 7 • ' ı ti 
~itmiştir. Ncr d · olduğunu b~ e cd temmuz 930 tarihine miısadif pazartesi 

günü ı:aııt on altıda konkordato mu~~ 
keratına işt rak etmek üzere Gal:ıtada 

l\1erkez Rıhtım hadında üçüncü katta 
aln numaralı yazıhanede bulunmaları 

lüzumu ila.n olunur. 
Şapat l\ohen ve Ch-re \'e ŞiirekAsı 

komiseri: Avu·:at Hüsey n Hüs11ü 

çekilmiı iken bu kere yüzde on 
zam ile müşteri çıkarak müza
yede bedelini üçyüz seksen alta 
liraya iblağ eylemiş olması ci
hetıle mezkur dükkanın 21-6-930 
tarihine müsadif önümüzdeki 
cumartesi günU tekrar son mü· 
zayedeıinin icrası muamelesi
nin ikmali mukarrer bulundu
ğundan talip olanların mezkür 
günde nihayet saat on beşe 

kadar Sandık •idaresinde hazır 
bulunmalan lilzumu illa olunur. 

insani~ cı namına bildirmesini rı~ • 
Bozöyük Yenimahalle c·r 

man kızı Em ııe 
1 

' m ır '11'11111 1 '" ıı 'il n . ııi ıın111 

ıt'.ıLı' il il lli Ju Ilı Ilı il il lliiı ili 

DEYİN 1 

i L l\1 Ü H A B 6 ~ 
1 ksııdi' lstanbul Balıkpazarı !\ a _ 

:\o. 35 l 'r;ur Evi Tel. lct ~JQ• 
ıo' 

Profesör ool< fi / M. Lut tı!ı•o 
Glllhane ve Cerrabpaşa 111 rııı /.ı 

Marazı ışerlb mua ,. :/ 
Dah111 Ye intani haolalannı c;ort1• ~( 

.oııt• daa mada her rilrı lkl.:le:ı ust• 
Şekard Sokak N. 7 da k;.'cl!to~. l4~ 


