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Güzel Y alvamızın asri bir su şehri olması için üç milyon lira sarf edilecek 

Ucuz mesken Ga~i Ha~ır~t!eri 
Tapu müdürü umumisi 26 agusf OS 4!UDUDU na• 

Yüzme müsabakamız 
Nasıl başladı, nasıl devam etti 

ve ne suretle bitti? Atıf .beyin bir makal.~si~: sıl neçirdiler? 
den ıktibas ederek dunku ~ ı~tanbul, 27 (A.A.) - Reisicümhur hazretleri 26 A~ustos 
nushamızda neırettiğimiz 

Yazılar, zannediyoruz ki, 

okuculanmızın naza;ı dik· 

katini celbetmiştir; çünkü 

bu yazılar Fransa hükume-

tinin az varidatlı halk ta-

bakası için ucuz mesken 

tedarik etmek meselesini 

nasıl halletmif olduğunu 

göstermekte, bu usuller

den bizim de istifade ede-

biltceğimizi hatırlatmakta

dır. 

• Hakikati halde elinde 

nihayet birkaç yüz lirası 

olan bir aile sahibinin 

bir hafta içinde iki bin, 

yahut bin iki bin beı yüz 

Hı·aya dört beı odalı bir 

ev yaptırabilmesi, bu kadar 

parayı da yüzde iki buçuk-

tan ibaret bir faiz ile istik-

raz etmeğe imkan bula

bilmesi adeta inanılmaya· 

cak bir §eydir • Bununla 

beraber Atıf 8. bunun bir 

hakikat olduğunu bize te· 

min ediyor. 

Vak:ıa mesl<en buhranı 

mcmJek:etfmlz için umumi 

bir dert değildir ; Fakat 

Ankara, lzmir hatta lstan

bul için mesken kiralarının 
bir çok aile bütçeleri için 

tahammül edilmez bir de

recede olduğu da §~phe
•izdir. Onun için Atıf beyin 

yazılarını okuduktan sonra 

"acaba Fransada muvaffa

kiyetli neticeler veren usül

lerin mesela Ankarada 

~ . tatbiki mümnün değil mi· 

dir?,, suali derhal zihne 

~arit oluyor. 

Esasen hükümet birkaç 

seneden beri hayat paha· 

lılığı meselesinin tetkiki ile 

meşgul olmaktadır. Halbuki 

mesken 

yerlerde 

kiralan bazı 

aile sahiplerinin 

lcazançlannın yüzde otu· 

zunu, kırkını almaktadır. 

Binaenaleyh, eğer ev 

buhranı çok ıiddetli olan 

yerlede Fransada yapıldığı 

şekilde mesken meselesi 

halledilebilirse hayat pa· 

halılığı meselesi Memen 

betaraf edilmiı demek olur. 

Şu vaziyete göre yapı

lacak şey budur: Hüku
met F rnnsada ucuz mesken 

İ§leri ile meıgul olan mü

tahassıslardan bu usüllerin 

tnemlekettmizde kabili tatbik 

olup olmadığını sonnalıdır, 

alınacak cevaplar ümit ve· 

recek mahiyette olursa tet· 

kikat daha ziyade tevsi 

edilmeli ve sonra An· 

karanın iman j~leri ara· 

sında ucuz mesken rnese

lesine mevki vererek tat· 

bikat .aahasına gcçiJmeHdir. 

111 eluuet A . .;11ıı 

929 pazartesi günü Dolmabahçcde bürolarında meşgul olmuşlar 
ve istirahat buyuımu§lardır. Akşam yemeğini müteakip mevcut 

davetlilerine hitaben='· 1rkadaşlru)J11fl:lll1 2() ağus
to:..·tur. /Jiiylc aıtl ('akit /!:eçİl'JJ1eğe gelnu)z 
harekrt l<İ-:lfnchr • A alk11n;:, bakol11n " 
bu\ ·un/ula». • 

~1şarunilerh hazretleri refakatlerinde Dahiliye n Maliye 
vekilleri olduğu halde sant 23 te Dolmabalıçeden hareketle 
Tokatliyan otelini teşrir etmi~!cr ve otelde bulunan Darülfünun 
emini doktor Neşet Omer beyi de refakatlerine almışlardır. 

Otelin gazinosunda kendılerine hizmet edenler meyanında, 
umumi harpte Suriycde Cıamal paşa merhumun wfracılığını 
yapını~ ve Lu 'esile ile Gazi l-fozretlerine de hizmet etmiş olan 
Meır Doteli derlıal tanımış ve ıltıfat etmişlerdir. 

Gazi Hazretleri bir müddet istirahaıtan sonra mufarakat bu· 
yuracakları sırada otelin yemek salonuna girdıler bu vesile ile 
mütareke zamanındaki bir sqzlerini haıırlıyarı:ık o zaman buna 
muhatap olan Meır Dotde o· sözleri aynen öylemesini em-

retti1er. 
Bohsin mevzuu olan vaı.iyet şudur; Yıldırım orduları gurupu 

kumandanlığının mütarekeyi müteakıp la~vı dolayısile fstanbulu 
ıeşrir buyuran Gazi Hazretleri vatanın halasına çareler aradığı 
\'e ileride yapacağına kanır verdiğı sıralarda birgün, bir nrka· 
(Ja~ını Tokatliyana davet elnıişlcr,bu Metr Dotel, hizmetlerine 
şitap etmiş pa~a lıaıretleı i Meır Doıeli görünce taltif etmek 
1stcnı1şler ve hal hatır sormuşlar. 

Metr Dotel lıikiiyeye ba~larkrn dedi ki: ., Paşam efendi-
.miz, işte hu masada oturuyordunuz, Yanınızda bir de uzunca 
"boylu, esmer bir misafıf bey ,·ardı.,, 

Bunun üzerine Gazi Hazretleri kendilerinin de pek iyi ha· 
tırladıklan o masaya gittiler ve o zaman oturdukları yere otur

dular . Metr dotel de\•amla: 
•• - Bendenlze : çocuk nasılsın eyi misin? ne yapıyon;un 

buyurdunuz.. Bendeniz de paşa hazretleri, Cemal ,paşa mcnltc
ketınc giıti, Bendenız de tekrar l.iuraya garsonluğuma döndüm, 

dedim. Bunun üurine buyurdunuz ki: 
Merak etme, onlar gittiler ama, bu gelenlerin hepsi 
de az zamanda buradan gideceklerdir.! 

l Alt taralı 2 inci ınyıfanuzdadır J 

* it * 
Dai hamamları, otel,, 

· gazino~ plftj ••• 
Y alva feyizli bir varidat 

menbaı olacak 
• 

Yalt'adan bir manzara : lzmif yolundaki i(6prü 

. h zretlerinin arzu sına su isalesi için inşaata 
Gazı ~ •. . e Yalva- bac;;lanmıştır. 

Ve 
emirlerı uzerın ı,· f ld :r~ tarafından 1500 

b .. ük ır aa-
j01arına uy m~•r·· demir boru gönde-

~ın 1 devam olunmaktadır. rilmiştir. Yalvada çalışan 
tıyet e .. 

ldı., ımız malii?ı~ta go~.e amele 300 e iblağ olun-
A Ş · beldemızın en mu- muştur. 
bu şırın h. l . 

l A upa su şe ır erı Bunlardan başka kasa-
kenıme. vr bir sayfiye banın civarında Millet çift-
derecesınde 1 ~ 1 b . 

1 
ası için azım liği nami e ir nümune 

mahallı 0 ~temin edilmiş- çiftliği yapılacaktır. 
gelen vesaı k~leti bu iş Seyrisefain müdürü 
t
. Maliye ve a . 
ır. l' tahsıs Sadullah B. dün şehrimize 

3 milyon ıra . 
için B paranın bır gelmiş ve idareye ait işleri 
etmiştir. u sar· tanzim ederek Yalvaya 
milyon lirası bu sene. • gönderileccle levazım hak-

~ 'nıar ışıne 
f d"I k uzere 1 • kında emirler verdikten 
e ı me d Seyrisefaın 

nezaret e en b · sonra akşam yalvaya avdet 
müdürü Sad.ul~ah eyın etmiştir. 
emrine verilnuştır. Nafıa tetkikat 

l d k
. kaplıcalar 

Ya va a ı . . yaptırıyor 
··k mnıel bir şekilde ınşa nıu e l Ankara, 27 (Yakıt) · Nafıa 

1 
k yollar şose er ya-

o unaca 1 • • r· ıstikvaf heyeti reisi Necip B. 
ılacak' ve ayrıca bır p ~J 

P d · hamamı tesıs Yalva kaplıcalarında tetkikata 
ve enız 
edilecektir. Yalva kasaba· memur edilmiştir. 

:" 

tlugün müsabakamızm sureti cereyanını tafsilatile yazıyoruz 
Vakıt lwr se11e 

ay·ni gün bu 111üsa
bakaJ ·ı tekrarlıJra1·ak 
sporc11lan1nızın bu 
sahada iktisap ettik
leri kuP< eti yak11ulan 
takip edecek, onların 
ınuwı/fa kille t.le ri n i 
rakuulan allaşlıya

. 
Recep O. 

Nafia vekilimiz 
dün şehrimize 

Qeldi 
~afia ·ekili ~cccp n. dün 

.Anlrnradnn şehrimize gcJmi,
tir. Reccı, B. Pcndikte tren
den inerek Ba~vckil paşa J iz. 
ne mtilllki olmu~ ve vekft
letc ait işler hakkında ken
dilerine izahat vermiştir. 

Bir muharririm1ı Recl'p 
Beyi l?cndikce k~ıla~mışcır. 

Nafia vekilimi~ vckiıl ·tc 
nit muhtelif işler hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur. 

- Yek<llete memleketi
mizde iş görmek için her 
giin bir çok Amerikalı, Av-

rup, ı t nebi t ·uplar mü
r.ıcncıc etmektedirler. Bun
ların hepsi tetkik edilmek 

tiıere dosyalarımı konmak
tndır. 

Geçende 400 milyon Jir.t· 
lik iş yapmak için tctkikatta 
bulunduğu yazılım Amcrikuh 
ı,rrupttn htnısi bir \'al'Jyeti 
yokmr. Bu nıiiraca:ıt da 
diğerlerinden farksız.dır. 

Sulama i~lerinln tanzimi 
için bir çok miitahn ı--Jar 

çağmldı. Bu meyanda bir 

hal yan ve bir de ı lolandalı 
celbettik. lcaly'nn tetkikatını 
ikn al etti ye ıycmlckctinc 

döndti. 
Buradaki . tetkikatınn ııit 

vcrccği raporu oradan ~ön.

dercccktir. Holıındahnın tet
kikatı ise hen uz de\ nm et· 
mcktedir. 

) apılacnk sulama j~lerinde 
bu miitaha ...... ıslarrn rapnrla
rındnn 'i tifodc -edeceğiz .. 

cakllr. 

- \1 :ıkt ııı yüzme müsa
baka ı ba~lıyor. l Jazır ol .. 

Cç saniye sonra verilen 
kumanda ile masma\ ai ve 
dümdilz deniz yi.ıksckten ok 
gibi snplanım otuz iiç genç 
) (iziiclinün viicudile yer yer 
delindi, parçalandı, karı~tL 

!•\kıran sulıır, bembeyaz kö
piik deryası. 

Sonra diizden suyun Sat

hında ·güneşten kolları, omuz 
ba,ları parlıyan ve su gibi 
ileri dQğru akan otuz üç )ii· 
ziıdi •• 

Yak\)n yüzme 

başlamışt~r. 

müsabaka ı 

• • • • • • 

MoJa vapur iakeleılnde 

l\lod:ının önli onun için 
bu kııdar kalubalık. Küçüklli, 
büyUklii yüzden fazln kayık 

ve mot(irler, kotrnlıır bura
ya miiscesna bir manzara 
vermi~"' Halbuki bu saat l\lo
da vapur iskelesinin en sakin 
zamanıdır" lscnnbuldan gelen 
ve Bostancıya giden 8,50 
v:ıpuru da uğradıktan sonra 

Hanımlar araımdaki müsabaka bitUkten so.nra ~k 
hemen hemen kuş uçmaz, mnhalle gibi ,ehrın. cü· 

d eJccck ) uıu 
kervan geçmez.. yerlerin en g • dkmelerinl 

Bugün mÜ!ıtesnn bir gün- lerln muhtemel ge k b~lan• 
diir. Vakıt deniz üzerinde nazarı idbara alnrtı a bırak· 
çalışan sporcuları teşvik için mayı ondirden so~ y pırı ın 
senelik yüzme müsabakasını uk Ve bu nra 

0 
' 

• . mıl old tık· 
yapı) or. Onun Jçin bu yüz- hazır1ıgile nıc,rı- 1 heyet· 
lcrce sandal, bu iskelenin iıs· Hakem ve kontro 
siinli dolduran kalabalık, bu lerirn~zlf1mız gibi 
mocorJar, kotralar, onun için Ev\•elce yoz 

1
b' • rcŞ fe· 

l\loda vapur iskelesi ön "u'nde· hakem heyctiıniz ~u · . . · :ıtleuım 
ki bu ,.enlik, bu panayır dcra.yonu bırıı~~ı,d reisi re 
manzara~ı.. f edern~yonuu ikın . ha~ı 

Y · J muta · 
al".lf& baılal".ken deniz spor arı ·tı ·-. r..ıbı en 

Erkek yüzücüler arasındaki kı)·metli bahrıp.: 'h· il ,.uzbıı•ı ' 
müsnbaknmız saat on buçuk- mizden kıdem • ' · ı 

lstsnbul mıııtak:ı'J rcı . 
met, .kAtıbı 
futbol federa~}onu . . 

is
i erdctcin~ dcnızcı· 

umum ., n r~ 

llk f eder as} onumuz~sl ıw.a 
tll kAtibl umumi" . 

re 
50 

,r nnıhar· 
beylerle ' ahun l 

ririn~kn nı.urckkQprkdtım rc
Cumhurl) et ' e mulıarrırlcd 

fiklerimizin por . ı ıarodi 
ı c alım 

.Ahmet h .. ıın ' k. ı-. azetcd ır · 
beylerle dığcr kontrol 

dn ,arH 
dıışlarımız , . • tılmı lnr• 
'al'Jfcs.ini uzerJcrınc , 

dır. 1 k 
Yarııa hazır ı . 

k 
, uzucult:rın 

Fa'kut nna hatlar uzcrindc 
a~Jl karan vert.'cck miitm•sıs

Jur değildir. En ~011 karnr 
bizimdir. 

Erkek yüzücülerimiz arasındaki müsabakadan bir intiba 
011 buçu uı J • 

ı ·ııdc ~t:· 
bir kı:,ını beraber eni bır 

Şimendifer siyasetimiz bi
lıyor unuz ki tanzim edilmiş 

program dnhilirid devnm 
etmektedir.,, 

ynnında avdet seferini yapa

cak olan bu vapur tekrar 
uğrayıncayıı kadar l>uradnn 

1 lz.nin kö,klcrindc 

rn ba~Jıya~aklı. l lalbuki, vuku 
bulan nuirncaat Uzererine 
Ada gibi, Yc~ilkoy, Yeni 

. . 'andalfanıH ıı, 
tirdıklcrı ~ . ıinılıonın· 

d 'akcın ı 
kı mı ıı d 1 ekiz d:ıkikn 
1 ovun u ıır. . d 
uı • J ·n uıcrın c iskc ei!I 
sonrn \' elı'ı bır ) o.k-
ıopl:ınılcl.ı 'c c 

4, '30 <lıı 1 ·met 
dört saat kadar kalmış ve akşam saııt 

paşa 1 h:. ile lıcrnber bir otodrezinc m· 
------------------~------------.....:......:_ ____ _ kil>rn Haydıırpa~aya gelıni~-

Rccc;p B. Pendikte lsmcc P., . 
J ,·npıldı. 
:ım:ı J 4-8 , uçucü 

Müze bJeçfsl ~ l§te bu g6filiiğünü:: ihli/clen gl~n kurşun 
onu ofdürmfye kafi gelmlş/fr. 

yyah - Valı, oah sui~cısllan cıJııel hıı delik tamir edi/mlı 
'1(tre • ::aoallı adam ölmüvecakii demek. 

tir. 
Recep B. dtin Dolmabahçe 

sarnyrnu giderek Gazi Hz. ne 
tıızimattu bulunom,tur. 

Tokatlıyan oteline inen 
Nafia vekilimiz Jc:tanbuldn 
kaldığı miıddccçc dişlerini de 
tcda\i ettirecektir. 

Maliye vekili 
l\lnli) c \ ckıJi :.mıçoğlu 

Şükrü beyin <hin famirc ha
reketi mukıırrerdi .. lunrnilc) h 

:ıhntini tehir cemi~; cunııı 

gdııu gidecel .. tir. Dtin 'ckıl 
be~ Jc;wnbul <ldtcrdaı ı~ı 

nczclinc dn\ et ederek muh
ccJif mc deler hnkkındıı. iıa· 

hac almıştır, 

'\1usııb:ık~mı~ ki nı; nco· 
dcdilmi~ti. ı o a 

k;t~ 1 33 \'Ü7.UCUOlll1 ~ arı,n 
cı;c;ınc c .. hazır 

. k etmek uıerc 
i~tırn • 
bulunduğu ıınla~ıldı. 1 ri 
İıUrak edenlerin isiın e 
lştc 'erdiği s< ıu . porc· 

. 1 t , u~ut 
cc tııcıınık l ):l 

1 
men . krı 

l bll 
,~,, 'uıucuıııın ı m ec en ,-,,, • (\ 

Tıılac (l.;. S.). Mu n 
, I (G s) fctlıı G 
l•ıızı · • · • 
;\Ju .. tııfo J Jnliın, Zubc)I~ !3. 

S) Bulcnt lbı' hıın { . . , ). r 1 
Hu ııu (l111tıcıoğhı ' 1 
(l r.,,~nııJ:t":ı), l\cnı:ıl (f Jil 

, .. ,,, l ( \ cf 
1\ nı:ıl ı:ıııııı [ 
ı c (I) ırıı·:ııf.ıkıı) • l{nıı 
l:t.d • ,, Aıl.ı J{t:,IC 

(ı) ıru• ıfıl,ı), d ı. J 
• '. ra.ır.ız. aır 

( Altı r fı J untl ııı)ı 



VAKiT 28 Ağustos 

« V akt »ın tefrikası: 35 1 Şehir Haberleri ] 

Serseriler İki bayram 
kır alı Cuma günü noıd 

Alek~andr Zubkofun hatıratı 
teı'it edilecek 
Cema günü tes'it edece

ğimiz zafer ve tayyare bay
ramlarımız için yapılan ha
zırlıklar bitmiş ve prog· 
ramları teshil edilmiştir. 

Vapurda çahtıyordunı; üç 
günde bu limana vardık. Vapur 
crada duruyordu. Halbuki o 
kadar şiddetle varmak istediğim 
« Stokolm•a kadar dalı iki yüz 
kilometre yol almaklığım icap 
'diyordu. 

aziz olan mahluk bulunuyor 

du. 
Sevincim gittikçe zlyade

ıe,ıyordu. Vııpurda perende 
atacak gibi oluyordum. "'Sto· 
kol,, un ilk gördüğüm binası 
merkez hapisanesi oldu; se
vinçle gülüyordum. Bir kadın 
heykeli üzerimde llihl hiir
riyeı gibi tesir Jcra etti. 

Zafer bayramı 

Sabırsızlıktan deli gibi olu· 
)'ordum. •Stokolm• a kadar 
seyahatini temin edecek para)'! 
tedarik için kafamı patlatıyur

duııı. Halbuki bu çok bir şey 
d~ğildi. Yalnız bir çare bul
dum. Bir gece sabaha; kadar 

«Viran• ın narin bedenini önüm

de görüyormuş gibi hayallerle 

toğaılaşbktan sçnra karanını 

Sandal daha yanaşmadan 

karayı atladım ve hemen bir 
telefon dairesine koşarak ni
~~nlıma telefon ettim."Vlrun,.ın 

l~tif sesini bir kaç saniye sonra 
duyacaktım. 

Kolordu komandanı 9,30 
1 O arasında şehrin tcbri· 
katını kabul edecektir. Sa
at 11 de askeri kıtaat ve 
mektepler Taksim meyda
nında toplanacak, birinci 
fırkadan bir zabitimiz baş
kumandanlık harbi hakkın
da izahat verecek ve Kol
ordu kumandanının bir 
nutkunu müteakip ğeçit 
resmine başlanacaktır. Ge
çit resmi Beyazıtta bite
cektir. Gece de kıtaat ve 
mektepler tarafından fener 
alayları yapılacaktır. 

verdim. 

elime 
ğaza 

tını. 

Sabahın sekizinde 

kasketimi alarak ma
ev ev· dolaş-mağaz, 

Rasgeldiğim herkese •St<>-
kolm > da vapuruna erişecek 

ıavallı bir gemiciye yardım 

etmelerini rica ediyordum. 
Vüzden fazla kapı çaldıktan 

IOl'a kazandığımı hesap ettim. 
Takriben onbeş kuron \'ardı. 

Bu meblağ kMi gelmediğinden 
« çalışma > ma devam ettim. 
:zengin bir domuz kasabı lütfen 

beş kuronluk tereyağ, ekmek 
ve sucuk verdi. Artık lstikba· 
lim düzelmişti. Ayni gün trene 
binerek • Üpsala > ya gittim; 
geceyi orada geçirdim. Erttsi 
gQnü sahil ııakliyat motörbotu 
beni • Sto~olm • a çıkardı. 

Kalbim kopacıı k gibi çar

pıyordu. Yaklaştığımız lsnç 

pnyıtahtında o sırda bence en 

Oh! bu anı ne heyecanla 
bekliyordum. Bildiğim numa

rayı söylerken blitün viicu
dum ihtizaz ediyordu. Bir 
kadın sesi ismimi söyledi. 

Nişanlımın validesi idi Heye
canla bağırdım: 

"Viran! Viran nerede?,, 
Barit bir seda ce\'ap verdi: 
"Onu söylüyemem. s~yahnte 
çıku. Size bu kadarını bil· 
mek Hli!,. 

Alı.lze şiddetle kapatıldı. 

O anda büyük bir ma~ldl 

elem duydum. Süt dökmü~ 

kedi gibi şaşaladım. Ddice
sine seyahatlerimin gayesi 
bu mu idi? fakat buna bo
yun eğemezdim. O anda "'\"ı
ran., ı bulmadan. onuııla 

konuşmadan, onu kolT:ırımın 
arasına almadan rahat yüzü 
görmemeıte binlerce yemin 
ettiın F.lbette sonunda her şey 
tenevvür edecekti. 

(Bıı,..11) 

1 ADLiYEDE 1 

Yeni icra teşkilatı 
\•eni kanun, 4 eylülde tatbik olunacak, bütün 

borçlular serbest bırakılacaktır 
icra i11lerinde ne gibi yenilikler var 

Yeni icra ve iflis kanu
nunun tatbiki zamanı yak
laşmaktadır. Eylülün dör • 
dünci! günü kanun meriyet 
kespedecektir. 

Bu kanun mudbince, 
borç scbebilc mahpus bu
lunanlar o gün serbest b1• 

rakılacaklardır. O tarihten 
sonra borç yüzünden kimse 
hapsedilmiyecektir. 

Yeni kanunda icra me
murlarının mürakabe maka
mı olarak icra riyaseti 
tesbit olunmuştur. icra 
memurlannın muamelatın. 

dan dolayı şikayette bulu
nacaklar, bu makama mii
racaat edeceklerdir. 

icra muamelelerinde nok
tai naza ihtilifını mucip 
olan herhangi bir husus 
hakkında da riyasete mü
racaat olunacak, reis, iki 
tarafı çağıracak aleni RlÜ· 

ıa{aa yapacak v~ kararını 
verecektir. Mürafaaların ad-

liye binasının ikinci katında
ki sal w.ia yapılması muh· 
temeldır. 

Yeni kanunun tatbiki 
dolayısile icra dairesinde 
yeni bazı teşkilat yapılmış, 
icra riyasetine merbut sekiz 
icra memurluğu ihdas ve 
her icra memurluğuna 1 bir 
auavin tayin olunmuştur. 
Batıların ayrı ayrı kalem 
~ilitı de olacaktır. 

Eski işler, bir sene ıar· 
da tasfiye edilecektir. 

Memurların bir kısmı bu 
tasfiye işi ile meşgul ola
caldardır. 

Yeni kanuna göre mu
amelata müteallik evrak 
basılmaktadır. icra reisi 
Ahmet Refik B., kanunun 
nazari ve ameli hükümle
rine dair adliyede iş saati 
haricinde konferanslar ver
mektedir. Bu konferanslara 
icra memurlarından başka 
adliye erkanır.dan bazı ze
vatın da iştirak ettikleri 
görülmektedir. 

Yunan ceva
bı hakkında 
Yunan gazeteleri 

diyorlar? 
Atina, 2?(Anek.)-

ne 

Yu-
nanistanın mukabil ceva· 
bını hamil kuriye dün İa· 
tanbulda.n Ankaraya hare· 
ket elm.iftir. Yunan hükü-

meti mütekabil cevabın Tür
kiyece naaıl tellkki edile
ceğine intizar ediyor. 

Atina matbuatı hükümet 
mahafllinln hissiyatına ter
cüman olarak mukabil ce
vabın müzakeratın tekrar 
bqlamasına mü.ait olduğu 
fıkrindedir. 

Hestiya gazetesi Yunan 
ce vabına la yık olduğu 
ehemmiyet verilirse c..l.aima 
uzlaımayı arzu etmlı olan 
Yunan hükürnetlnin hüsnü 
niyetinin delilleri buluna· 
catJnı yazıyor. 

Ticaret muahedesi 
Atina 27(Apo.)-Türkiye 

aefiri Yunan baıicl;re nazı-

Tayyare bayramı 
Saat 15,30 da bütün 

lstanbulun iştiraki1e Yeşil
köyde lstanbulun teberrü
atile alınan tayyareierden 
uçune at takma merasimi 
yapılacaktır. Cemiyet men· 
faatine yapılacak eğlence 
ve müsabakalar çok şamil 
ve vasidir. 

Eğlence yerlerinin mühim 
bir kısmı o güne ve gece
ye mahsus hususi program· 
lar yapmışlardır. Bunlardan 
maada tayyare cemiyeti 
menfaatine Bebekte büyük 
deniz yarışları da yapıla· 
caktır. 

• 

lngiliz lirası 
1'ene~i-;decek 

lzmirde ihracat 
mevsimi başladı 

lzmirden şehr;nıiz piyasasına 

nıülıinı miktarda lngi);z kaır.

biyosu gelmiye lı;ışlaır.ıştır. 

Verilen malumata göre lımir 
de tütün piyasası açılmıştır. 

lznıirddi ecnebi tütün kumpan
yaları Ödemiş ve civarıııda 
tütün satın almıya başlamışlar

dır. Yakında lzmirden üzüm 
,.e i•dr ihracatı da başhyacal:
tır. Bu itibarla lrmir l'lYlsasın· 
da İnııiliz kaınbiyosu çoğalacak 
ve isterlin üzerinde tenezzüller 
yapacaktır. 

Dün lngiliz lirası 1016,5 da 
açılmış, 1016 da kapanmıştır. 

Zekai 8. 
İzmirden üzüm satın 

alacak 
ispirto ve ispirtolu içki

ler inhisarı umum müdürü 
Zekai B. cuma günü iz. 
mire gidecektir. Zekai B. 
İzmirden idare için külli
yetli miktarda üzüm satın 
alacaktır. ................................................. 
rlle vuku bulan mülakatında 
Yunanmuvaredatına azami 
tarifenin tatbik edilmesi 
Yunan ticareti bahrlyesini 
izrara matuf bir tedbir ol· 
mayıp Türkiye ile ticaret 
muahedeleri müddeti biten 
bütün devletler muvareda

tma kartı tatbik edilen 
umumi bir tedbir olduğunu 
aöylemiı ve Türk muvare
dabna Yunaniıtanda azami 
tarifenin tatbiki Türkiyede 
derin bir tesir yapbğını 
ilave etmiıtlr. 

Bunun üzerine lnatıtere 
ile Türkiye araamda · aktc
dilen itilafa müpbih bir 
itilafın akti içln Türkiye 
ile Yunanistan arasında mü
zakerata b8.flanmaaı karar
gir olmuıtur. 

• 

iki· sefir 
Karadeniz seyahatin

den avdet ettiler 
Amerika ve lngiliz sefir

lerinin Karadenizde bir se
yahat yapmakta c,lduklarını 
yazmıştık sefirler dün lzmir 
vapuril(; avdet etmişlerdir. 

On bir gün devam eden 
bu seyahate Amerika sefiri 
M. Gru, lngiliz sefiri Mr. 
Corç Klark ve zevcelerile 
lngiliz sefareti ticaret ate· 
şesi Kolonel Vut iştirak 
etmişlerdir. Sefirler Zong•ıl
daktan itibaren bütün Ka
radeniz limanlarına, ezcüm· 
le lnebolu, Sinop, Samsun, 
Giresun, Ordu, Trabzon, 
ve Rizeye uğramışlardır_ 

Sefirler Samsundan tren
le Amasyaya kadar bir se
yahat yapmışlar ve dahil 
şehirlerini ziyaret etmişler· 
dir. Trabzonda da Zıgana 
dağına kadar bir otomobil 
seyahati yapmışlardır. 

Sefirler her uğradıkları 
limanda valiler ve belediye 
heyetleri tarafmdan kar~ı
lanmışlar ve fevkalade hüs
nü kabul görmüşlerdir. Gi· 
rcsun civarında Kulakkaya 
denilen mesire mahallinde 
vali ve belediye heyeti 
tarafından şereflerine bir 
kır ziyafeti verilmiştir.Ken
dileri bu tenezzühten fev
kalade memnuniyet beyan 
etmişlerdir. 

Sefirler Seyrisefainin iz. 
mir vapurunda gördükleri 
mükemmeliyetten ve kon
fordan dolayı idareyi teb
rik etmişlerdir. Türle va
purculuğunun a:ı: zamanda 
gösterdiği büyük tekamül 
kendilerini hayrette bırak
mıştır. 

lngiliz ve Amerika sefir
leri memleketimizin tabii 
güzellikleri ve zengin or· 
manlarından sitayişle bah

setmek-tedirler. 

Efgan sefiri 
Bugün İtalyaya gidiyor 

Geçı:r.lecde lıalyadan geleı ek 

Ankaraya giden Efgan .diri 

Gullm Ceyllnl Han Ankaradan 

avdet etmiştir. Bugün ltalyaya 

gidecelttir. 

Haber aldığımıza göre Elga

nistanın malOm ·vaziyetinde e· 

saslı bir tebeddül yolı:tur. Bu 

münasebetle Efganlstanın diğer 

sefaretlerinde olduğu ııtbı Tür

kiye ıefaretinde de bir tebed

dül yoktur. 

Peşte belediyesi fen 
müdürü gitti 

Bir müıldet evvel tetki
kat için ıehrlmize gelen 

Peıte ıehremaneti heyeti 
fennlyesl müdürli dünkü 

ekspresle memleketine git. 
mittir. Mumaileyh Emanet 
erkanı tarafından teıyi 

edilmiı ve kendisine tehir 
namına bir buket veril

mlı~r. 

Hususi muhasebe 
barem 

ve 

Haber aldıtJmıze göre 
hu1Usi muhasebe memur
lannın barem derecelerine 
tefrikı için vekalet bir 
cetvel tertip etmiıtir. 

Emanette asansör 
Emanet binasına bir a· 

sansör tertibab yapılması 

tekarrür etnılıtlr. Yakında 
ameliyata ba.tlanacaktır. 

. -

Sayıfı 2 

VAKiT ~ahim haber) 
~erin hüliıall .... 

Kudüste ~ »alütde; ·ldlatiçte~ -- ! 
= + Yeni icra knııunu 4 1 ~hidekl konferans pek har § 

Vaziyet çok gergin\ eylülde rntbik edilecektir. bir devre gtçirmekıedir. Fran· § 
Londra, 27 (A.A.)-Müs- i icra dairesinde yeni teşkilat sız gazetecileri M. Snovden ~ 

temle kat nezareti tarafından ~ yapı im ıştır. aleyhinde attı püskürmekte, % 
neşrolunan bir tebliğde de- ~ t(>Kcrmcrburgazda cibayet konleranı akamete uğradıaı g 
niliyQr ki : § İşlerinde vazife~ini sui isti· takdirde bütün mes'uliyetin ~ 

Kudüste Mekamatı aide şe· ~ maile mnznun J likmet Ef.nin lngılıereye raci olacağını yaz- g 
hir haricindeki mahallelerde ff muhakemesine lıa~lanmı~tır. maktadırlar. ~ 
vaziyete hooiiz hakim olma· ~ + N1ıfia vekili Recep M. Snovden bu sabah bir { 
dıkları için istasyon civa- --~ B. du"'n Ankaradan şehrı·· h · 1 d eyetl umumiye ıçtimaını ta ep ;; 
rın a kain ve bahçeli köşk- ~ mı'ze gelmı'ştı'r. "' 

- etmiıtir. ~ 
lerden ibaret olan yerlerden t .A. Oftaki heyelanı tetkik · 
musevileri tahliyeye mecbu- ~ ...,. tOı Rusyanın hzıl ordusu g 
riyet hasıl olmuştur . Bu ıJ ede? Jeoloji h~yeti .avd~t Leningraı, Tiflis ve daha bazı ~ 
tahliye ameliyesi esnasında ~ etmış :e Ofta~ı hadısenın Rus şehirlerinde manevralara ~ 
ahaliden bir kaç kişi Araplar [ v~lkanı~ oldugunu söyle- başlamıştır. ~ 
tarafından öldürülmüş ve ~ mışlerdır. + Varşovada lürktye, ~ 
yaralanmıştır . Cumartesi ~ tOı Efgan sefiri bugün Yunanistan, Romanya, Çekos· § 
günü Hebren şehrinde ta· § ltalyaya gidecektir. · "' 

- !ovale.ya, Sırp, Lehistan tanayi '§ 
rafeyn arasında adeta bir ~ + Şehremaneti binasına ve ticaret odala mm kongre ,ı ~ 
meydan muharebesi vuku i asansör tertibatı yapıla- açılmışur. ~ 
bulmuş, museviler 45 mak- ~ caktır. :::::::::::::::u:::::::::::::::::::.:::::::::::§ 
tul :e 50 .'.11:cruh ve Arap· l tOı Gazi Hazretleri ev- 3 milyon lira tahsis edil- } 
!ar ıse 8 olu ve 11 yaralı § lk' - T b 'd . . -
vermişlerdir. t ve ı ge~ ra yaya gı e- mıştır. ~ 

Mus 1'1 K d .. t k' k -;. rek geceyı Tokatlıyaa ote- .A. Amerikan ve lngiliz j ev er u us e ı ış- : . . . . V --
lalara muvakkaten yerleşti· ~ lınde geçırmışlerdır. sefirleri Karadenizden av- ~ 
rilmiştir. Nablis . Sı ht, G 1• ~ + Yalvanın imarı için det etmişlerdir. § 

;:~ ;~te~=~~:t~r ·Araplar G'd'i'i'""ii'di'r'e'ti1eri 
Muzaffer Pş. 

Hava müstPşarı ku· 
mandanlığa tayin 

olundu 
Ankara, 27 (Yakıt )· Milli 

Müdafaa lJava müstctarı Mu
zaffer Pa§&nın kanunen mcrburl 
kıt'a hizmetini yapmak üzere 
23 üncü fırka kumandanlığına 

ıavini mukarrerdir. Yerine 
.,;kert talim ve terbiye reisi 
Kenan Paşa yahut Harbiye 
reisi Ali Rıza Bey tayin edile
cektir. 

Ferit B. 
Hariciye vekili ile 
uzun bir mülakat 

yaph 
Ankara, 2 7 (V akıt)- Bugün 

buraya gelen Londra B. elçimiz 
Ferit B. ıerefine Hariciye ve
kili bir öğle ziyafeti verdi. Ak
şam Ferit B. vekil Bey le uzun 
bir mülAlcat yaph. 

Sulama tetkikatına 
başlanıyor 

Ankara, 27 (V akıt)· Sulama 
işleri için gelen Alman müte
hassıs yalcında tetkik seyahatine 
çıkacaktır, 

Of heyelanı 
Tetkike giden heyet 

azası ne diyor? 
Oftaki heyelanı tetkik et· 

nıek üzere mahalline giden 
Darülfünun heyeti aydet et
miştir. Heyet azası.ıdan Da
rülfünun jeoloji muallimlerin
den l lamit Nafiz ve Ahmet 
Malik Beylerin verdiği iza
hata göre Of heyelanı vol
kaniktir. 

Binaenaleyh meyilli kil 
tabakası [izerinde meı·zu 
kabili nufuz bir çok tabaka
ların kayması hu mıntaka 

için mevzuu bııhsohımaz, zira 
volkanik arazide tabaka yok
tur. Sahralarının başlıcalarını 
andezit, ,·olkanik tüf \'e 
hr<~ler teşkil etmektedir. Faz
la hararet ve fa7Ja rutubet 
bu sahraları pek derinlere 
kadar teha!Hil ettirmiştir. Bu 
sııha Türbyenin en çok yağ
mur yağan bir sahası oldu
ğıı için 8 vadideki sık ya
maçlar heyel~na müsait bir 
hal almışlardır. 

Dainler vekaleti 
Dainler veUlcti iciıı bugün

lerde lıükOm~t taralı~d111 bir 
mmzet iracsi beklenmektedir. 

Dainler vekilliği milll banka
ların ir.lihlbile yapılmaktadır. 
Daiııler vekilliği için müskirat 
inhisarı müdürü Zekal beyin 
ismi kuvvetle sövlenüyor. 

26 aeustos eününü na
sıl eeçirdiler? 

[ Ü;tarorı birinci m ıfami7.dadır] 

Gazi Hazretleri bu hatırayı dinledikten sonrn, yemek salonundan 
çıkmak üzre iken kendilerine arzı tazimat eden ve umumi har
p le ihtiyat zabitliği yap1111J oldukları anlatılan iki ecnebi efendiye 
iltifat buyurdular. Bu lllAllZara,o ekme! insanın ruhundan taıan 

alicenaplığa, demohatlığa müstesna bi1' nilmune idi. 
Gazi hazretleri T okatlıyanı, kapıya tehacüm eden binlerce 

müştaklarının yüreklen gelen çolc ııddctlı ve süreldı alkJılan ara
sında terkettiler. Ve bir müddet çok sevdiği halkın arasında yü· 
rüdükten <onra otomobillerine binerek Taksim bahçesini t~if
ettiler. Bahçedekı numaraların rnn kısımlarını temaşa buyurGular 
ve numaraların hıtaroından evvel çok kalabaklık seyirc!leTin ıid

c!etlt aliaıları arasında bahçeyi terki le T arabyadakl T olı:atliyan 
otelini saat birde tetrif ettiler. 

Müşarünileyh hazretleri hafif bir supeyl müteakip ifade bu· 
yurdukları gibi: " mevİ.İinin güzellıwnı ve havasının leWetlnl 
bizzat tecrübe etmek va tatmak üzre., geceyi T arahya otelinde 
geçirmişler ve ertesi günü öAle yemeğini yemek üzre motörle 
saraya avde\ buyurmu~lardır. 

1 Memleket: Haberleri il 
Parası için 

---
Kibrit müfettişi Nuri 

beyi suya atarak 
öldürdüler 

Kibrit lnhisan idaresi 
müfettiılerinden Nuri bey 
Genç ile Mut arasında bir 

köyde pek feci bir ıurette 
öldürülmiiftür. 

Haber aldıjuruza nazaran 

Nuri hey bu iki kuaba 
araıında bir köye para 
bozdurmak üzere 1J#ramıtbr. 

. 
Davetler 

Sultan Ahmet As/ıerlı/ı ıubes 
reislıjinden: 325 doğumluların 
son yoklama ve muayenesi 
lıium bulmuş olduğundan 29-
8-929 tarihine müs1if periembe 
günü saat onda şul,ede kur'~ 

çekileceğinden 325 D. ve bun

larla muameleye Ubi tevellüdatı 
yevmu mezkQrda mukayyet bu· 
Junduğu mahaller hey'eti ihtİ· 

yariyekrile beraber şure mer· 
kezine gelmekri ilan olunur. 

• Ve/ orta me/ıkbt mOdürlü· 
ğünclen: Mezuniyet ve ikmal im· 
tihanları olan efendilerin gün
lerinini anlaınk üzere ı eylül 
929 tarihine kadar mektete 
müracaatları. 

Köylülerden birkaç kip IP"--•Y•a•r-ım_a.sı•r•e•v-el.kı•. _...., 

Nuri Beyde fazla para ol· 

duf\ınu tabının ederek 
kendisini soymaya karar 

vermiıler ve mumaileyh 
köyden çıkarken arkasın

dan takip etmiılerdir. 

Nuri bey köyden biraz 

uzaklatbktan sonra bu 

adamlar birdenbire üzerine 

hücum etmifler, paralarını 

almıılar, kendisini de cf. 

vardaki bir 1Uya atıp bot· 
muılardır. 

Bir talebeyi öldürdüler 
Alaiyeden yazılıyor: Ça

yır kayası yaylasında yaz 

tatilini geçiren Adana mu

allim mektebi talebesinden 

Mehmet efendi , lebebi 

meçhul bir hadise neticesi 

katledilmittir. 

Adliye , cinayet failleri 

hakkında tahalkat yap· 

maktadır • 

VAKiT 
28 Ağustos 1819 -----

B .s bu er askeride 
nisan maa!J.ı!llından 
bazı bekaya mev -
cui olduğu halde 
mayu ve haziran 
aylarına mahsuben 
bazı mailubaia ak
çe ii.s kılındığını 

.seraskeri hakkani• 
yetperver hazretle
ri bilhbar buyur -
makld biJyle bir 
kaide$/zliğe .sebep 
olanları 11ediden 
tevbih ve fimabai 
bir ayın maaı ve 
nt4sarif i kdmilen 
iewiye olunmaksı • 
zın di(ler aylar m1J
ai11 ve masariflne 
akçe ita olunma-'l
nı luıi'iyen emril 
ienbih buyurma~ -
lardır. 



S!Si 

Lahitle -vaziyet, içinden çıkılmaz 
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Yüzme müsabakalarllmtz 
bir gelmiş 1r 

• lnC1iltercnin yeni 
hale 

f('. 
( 't tırarı hirinci .savıfıımızdııdır] 
C.s.), Xcc<'"t (< • ') Rasim l"I\ '"' '· • , 
l%ıltoprak), lh,,arı (l>ahriye 

}lırdu), < 'ch\1 (Bahri ve yur· 
thı) ') l . ( ' . . . ) "u 1mı twıılldman , 
i\I' . 

1 
1 (Beşikta~). Tcnıis Olo· 

c a), Necati, i\luzarfcr <Da· 
ru~~nfııka) J J.. ,. ~uac ,. , , U-C) lO -

C ) l .. r·· R f'k R'f ,. · , .ut u c ı · , ı ut 
1.:cıJi • .\lııftıhhnm ( F .13), 

~hthıllah L'ğuz ( Askeri 
)\ııııuyi) \"aktır (G.S.) 

oço Pcltııkos ( .\loda) 
~lıı~n Basri (\"cfa), .\vni 
~ l'kir, Fatin Riiştli (C.S ). 
oklamadan sonra muayene 

Yoklamadım sonra dol\· 
;orlnnmız böyle ur.un mcsa· 

c: ıızerindc yarı, yapmamış 

)'tı~iıciılcri birer birer muu· 
•ıeııc ettiler. Xcticede hep· 
_1nin de )'nrışa gircbilccı:k 
~ıhhac ve zindclf~I haiz ol· 
dtıkları mcmnuivetle nnl:ıc:-J . J • 

dı. 

Her şey hazır 
Artık her ~e'-' rnmamdı, 

\' ' J 
nktıu kontrol heyetinden 

hazı zeYatla davetlileri hamil 
<Jlan i timbotu iskelenin sa
tl;ında ha~ını Fcncrbahçcyc 
dflttru çc,·irip hlzıı aldı. 

\.akıt hakem heyetini h:ı· 

rn 1 ınotonı ~ole.la ayni 'azi· 
) ~tc geçti: \' e ynn;-ı takip 
hın deruııiiııJc kontrol vazi· 
le · n· .. k :. ı gorl'~e nrkndıı,larımıı 

hulunan ktiçlik bir n10t0rbot· 

la miitaaddlt sıındallıır 9u 
hattıır iki tıırnf mı mttnlnr. 

Yarışa ba;-lnmnk ,e onu 
nıurnff aklyetlc yi.initmck için 
her ~ey tnmam ve mtikem

mcJcli yalnız. 

Ah bu sandallar!. 
Y atnız etraftnl..i ) iizlcrce 

~ndalla motör 'e kotralar teshit 
ettiğimiz hattın içine geçme-

il'I er .. 
l ·tc dün yurı;;.ı yaparken ' . ., 

·.>u aygı ·ı;dnr blzi zok uğ· 
inştırdılar. Yanşı cnklp eder
ltcn içlerinde nıaale~ef bazı 
tıınınmış ı.porcular, hatta 
denizci geçjncn bazı cıınınmış 
\iınulnrı tıı~ıyan bu ufaklı 
biiyiiklü deniz ,.a,ırnlarile da 

~} rıca ugraştık. 

Biraz geriden yarı~ı adnM 
!{ıbi takip etmek Jmk<inı var· 
l.e:n içeri ~okııluyorlar, yliıiı· 
Ciılcrin ün iıne diiı:c\."ek Yıtıi· 

' 
:Yerler :ılıyorlar, .y: nlı~ miita· 
laa ve te;:Yiklerlc onların 
~a rrctini yanlış yollara sev· 
\\edecek pozisyonlar alıyor
'ardı ve bu 'nziyctte yarı~ yü
tiiyordu, fakat her dakika 
~u fuzuli rniidahnlelerin ynn-
• • 1~lığ'ına uğraması tehllke·ini 

de taşıyarak.. Fakat Vnkt ın 
Yarış için tahsis ettiği ve:>n· 
itin gayretle çnlıması bu 
ıtıüşkltıtı bctnraf etti. 1 üsıı· 
haklımız biitiin bunların arcı· 
iındnn siizifüip hedefine vardı. 

Müsabaka baılarken 
Gelelim mü abnkamızıı .. 
Yarı~ın başlaması için her-

kes hazırdı. Herşey tamarn 
" ''c mükemmeldi l\lüsnbıklar 

i kelcnln kenarında bir sıra 
iizerine dizildiler. Ve: 

- Vaktın ylizme miisubn· 
1 ası başlıyor... Hazır ol ! .. 

Üç saniye sonra verilen 
lcumnnda ile ruasınavl ve 

• düzgün deniz yüksekten ok 
gibl saplanan ontz iiç genç 
Yüzücünün vücudlle yer yer 
delindi, parçalandı, karışa. 

fışkıran sular, bmbcyaz 
kopuk deryası_ Sonrıı düzc-
1cn suyun saıhında güneşten 
kolları Ye omuz başları 
Parıyan ve su gibi Uerl doı· 
ru akan otuz üç genç yüzücü .. 
Yakın yüzme ınüsııbakosı 
ba lanuştır. 

rml 

metrelik bir daire içinde 
coplu bir halde bulunan 
yiizüdiler iki dakika :ıonra 
ynyılmıya ba~ladılar. Kimi 

taptaze kuvctin\ gllyretle 
harcıyarak ileri geçeci. Bazısı 
rnii::abakanın uwnluğunu 
nıızarı itibara alnrak yüzme 
yolunu itidalle takip ediyordu. 

J\imi de heniiz nıiıptcdill· 
ğin verdiği acelccilikccn kur
nılamnmı~tı. \1 e blitiin çalın· 
lamalarına rağmen nrknda 

kıılıvordu. 
Yanf devam ederken 

Dakikalar geçtikçe Fener
b:ıhçc i:.tikıımetine, oraya fc· 
ncrin ·ol tarafındaki kumlu· 
ıta diktiğimiz bayrak istika· 
~1etine doğrlt stizulen kafile 
seyrekJcşmire başladı. 

Derece almak iktidarını 
huiı olun yüciilcr derakap 
hendilerlni gösteriyorlardı. 

En önde gidenler 

1..rc ı ... nııbulun en kıymetli 
yiız~ihii Tah\t ' nktm ilk 
miısııbaksının Cumhuriyet 
varşıun birincl ... i, sonra, 

gen~ ye mm·ıı~!ak. yü':,iicü 
C:nlata arylt l luscyın • uat 
i\lodanın en hıymetli yüzü
cii:-ii Tcmis sonra .. "ecdet, 

Kem<ıl. 
l'ııkat belJi ki nsıl m{isa· 

baka TnJ:\t, Temiz \'C lhise
yin ~uar anısındadır. 

Pc~ yi.ıziindi metreden 
sonra ,·azi yet budur. Bu iiçii 

bowlmanıak iizere gittikçe 
diğer yiızliciılerdcn ayrılarak 
ilerliyorlar. l~n önde mum· 

ffakiyctli çıkı~ın verdiği izl 
üç nıetroluk farkı muhafa· 

za ederek 'l'cmis gidiyor . 
Sonra Hüseyin Suat sonra 
Tnlılt. onlıırm sekiz on met· 
ro gerisine Fıı7.ıl YC 1 50 
metie üzcıindc serpilmiş bir 
halde tli~crlcrl". yarış bu 
suretle ön sııfındakl bu değiş· 
mez 01anzarayı takip ede-

~nhilin altı metre gerhiindc 
rekzcttigimiz hayrııgın alcına 
geldi. Ornda hazır bulunan 
arkada~rımıza i~mini yazdır· 
dı. J Hiseyin Suar. Talile a
hile 20 metre kadar kala 
geri döndti, adalına çıktı. 

Onun Jçln onun on metre 
kııdar geri ... inden gelen Fazıl 
iiçiıncü oldu. 

Deı-eceler 

Temizin elde ettiğl derece 
"" dakika 50 saniyedir. 
J libeyln Suat bundan 12 
saniye furkia ikinci. 

Rekoru 2!l dakika 2 sani-
ye. Cçiindü gelen Fazılınki 
23 dakik ı ı saniye idi. 

Bu derece almıya mm·af. 

bedeni Jrnbfliyetlrriııi daha 

ziyade inkişaf ettirmek için en 

küçük fı:-sallaı dan, \ e,ilelerden 
istifade etmek için hazırdır. 

Ve ona bu imJ.:füılar verildikçe 
yü~selecektir. Omın için Vakıt 
gazet~si t u sahadaki sJyiııi 
arttıracak ve her sene 26 
ağustcs gününü Moda ile fe-

nerba\ıçe arasıada tu müsaba
kayı tekrarlıyacak ve yüzücüle
rimizin iktisap ettikleri kuvveti 

yakıııdan takip edecek, onların 
muvaffakiyetıerirıi yakından al

kışlıyacaktır .> 

Spor muharrinıfz her sene 
bu saha üzerinoe elde edilecek 

Erkek yüzücülerimiz arasındaki müsabaka başlarken 
fıık olan liç yiizLicüden sonra derecenin bugünkü yereceden 

yarı~ı tamaınhyan yiizüciiler 
sır.t ile p,elip bimlerinl ynz
dırmıya ha~ladılar. 

Diğer bitirenler 

Koço Peltei~, Necdet Ke· 
mal, Fethi, l\luzaffer, ulıı
fahham, izzet, /Aibcyır. Ya .. 
kur, Liitfl, \'ucu~ ı:nl Be· 
kir, Rahmi, lhsnn AH, Kasım 
llasan Ba:;rl, Rauf, Rahmi, 
J Ilısnii, Fndn IUiştii, Abdul
luh Oğuz, i\ccııtl, Kcmnl 
JO:mln ... 

Yaktın erkek yüziidilcr 

daha iyi olacağını söyJedi ve 
tınzıı: bulunanl:ırn teşekkür ederek 
sözünü bitirdi. 

1 
· Hanımlar arasında 

müsabaka 
Motörümüz saat 4,5 da Moda 

iskelesine yanaştı. Saat beşe 
k:ıdar yüzücü hanımlar birer 
birer geldiler. Müsabakamıza 
zaten d5rl hanım yazılmışlardı. 
Saat 5,5 da bu d~rt haııım 
yarı a ba~lamak iizer.e hazırlitn-

nııilardı. 
Melek H. Matmazel Lizbet, 

fsnıctH. ve Meveddet Şevki ti. 
rek devam ediyor. Yalnız · .. "l · i cclendi. Mü.;ubnkamı~ ••ene Fenerle 
geıisi bazı yıızucu erın arala ., ı::. 
bir gayretlenip hazırlanma:sile Yrııtan aonra ziyafet ve l\1oda arasında 400-500 mct-

ara:.ındakl mit nbakası neci-

d d 
hediyeler relik bir :-aha üzerinde vn. 

sık sık cğişiyor u . ' J Hedef yaklaıtıkça Varıştan sonra fotoğraflar pılncaktı. 
alındı. fener Bahçenin ağaçları Sa dall da k rt t k i · 

Fakat yarışın nıı.;ıl iddialı tarafı n ar n u uma çın altında hazırlanan sofraların • . . 
a:'ıl }leyocanla takip edilen etrafına geçildi. Vakıt müsa· l ayin edilen vakıt geldığl 
kı:ımı önde geçiyordu. :.\le~a- bakasına iştirak eden yüzOcü· için miisabnkamız bnştamıık 
fc kısaldıkça, hedef y.akla~· lerle onların arkadaşlarmı ve ii?.cre idi. Fakat bımu yarım 
tık~~ıı, yiiziiciiler yoruldukça hakem hayeti azasına bir çay saat için tehir etmek mecbu-
:;ponın o tatlı heyecı~11 he.~- ziyafeti keşjde etti. Ziyafet pek ri }'etinde kaldıl>s 
kesi sarıyor. Sıınclallar a.kmo· güzel oldu. Samimi lıasb{llıal- Çiinkü sandallar, gene bir 
t<>rlerden yiikselcn ceşYı ve !erle geçti. Gazetemiz tarafın- iki toplanmıyu . başlamıştı • 
teşd. avazelcri koyu se~e dan müsabakanın birinci ikinci Yanş başladığı vakıt bir tn-

ıtııyor. Bu se altımızda ·i ve fıçilcü için hazırlanan hedi- ır------------
bOc,· [ J • •• l -~ f 1 1 renkli sudan ctra. ta u guze _ yeler hakem heyetimizin reisi .. ua ıra ge en er: 
manzaralardan akı:ı1er nlarak Ahmet B. tarafından kauın:m- Daleınlık 
dc\'nmlı bir velvele halinde lara alkışlar ara ıııda verildi. Meşhur Hikmetşinas An-

0ıtulduyordu. Ahmet Beyin nutku dr:e Amperin gayet sevdı"-
o r n 1200 metreden \ nrıı• bu ınüheyyiç dekor Ahmet B. bir nutuk irat ği iki kedisi vardı. Bunlar· 

sonrn:ıı ederek l'.!'azeteınızin sporu teş- dan biri iri bir ~an azma-

n
da cen:yan etti. ,,

1
·k ırın sarfeftiö-i mesl\iyi d"ğ · d k1~; ··k arası d bı'ti.: nokta ınıı ver· ... .. nı, ı erı e .uy ... cu • ve 

ııer c " lik büyük bir takdir ve memmıni- yaramaz bir yavru imiş • 
• 

1
•
11 350-400 metre x. V 

k ıç Yetle karşılııdıbmı, aktın ınuhte- Ampe ·ş d d 'k 
mn • f knlmı ... u. Mahsus r ı o asın a ı en 
b' 

111
e ... n e " lif spor sahaları üzerinde zaman kediler dışarda kalırsa 

ır ~ k farkohın kulaçlar rt• tt• .... b - b bir ağırlı ki ele·ti ve ) lİ· ıanıan te ıp e ıgı u musn a· kapıyı hrmalıyarak kendi-
tden ına 11 ~ kaların memleket sporunun sini taciz ederlerp1iş. Alim· 

yen . bir ga':ret ham· il ük b" k .. "ler yenı J terakhısi için b Y ır ·ıymeti ikide bir işini bırakarak 
zucu . viicutlar su· ıe~ile sar51tdılar, il gibi haiz olduğunu söyledi \'e bil- kalkıp kapı açmaktan 
yun içinde bJr rorp tün sporcular namına gazete- kurtulmak için J>ir maran-

kaymıy.n bne~:d~nderdL Onun ıniıe teıekkilr etti. gaz çağırtarak demiş ki: 
Temız g da J1iiseyln Vakıt cevap veriyor - Odamın kapısı altı· 

.ki metre nrknsın Vakbn spor mulınrriri bu na iki delik aç caksınız; 
ı 

1 
Cç metre Suat gellyorc u. nutka cevap verdi: biri büyük, biri küçük ol-

sonra Tnlnt, l O metre sonra Vakıt gazetesinin memleket sun ve kedilerin~n boyla· 

cevabı 
sıthnhki sııhnC) i CRnlnndır· Ak d mıyn '° y•rışımrnı ışk:ıı eı- Fransız heyetini ve difer al a ar 

fuzuH miidahalelerle kını 

megc hazırlanıynrlardı. devletleri hayretler içinde bıraktı 
l\1otörii \'C iki yardımcı Uhi, 27 (A.A.) _ M. Snowden, franta , ltalya ve 

sandalımızı biraz ileri çektik. Belçikamn • miitaleabnın o 0 60fını tatmin ~en· teklif· 

<:ene geldiler ; bir nr. <lahn lerini reddeltlfinden bu üç devlet yenı tekliflerde tiulu· 

füC) c gittik, gene geldiler. namıyacaklannı beyan etıniılerdfr. 
Mc\ ~imlik bir te::bih bter- Uhi, 27 (A.A.)- M. Brie.nd, M. Jaıpara yazdıli b1r 

seniz miiziç bir tahta kuru u k d - t..· d en maıtDl me tupta f yor ki : " Şeraiti hazıra tan tin a 
hıicuınuna mnru1. kalmı" ırlbi h k k d b h ı 1-tı ....ı..ı • o are etin , artı için en çıkılmaz lr a e ıo ••· 15'1."" 

idik. Nllıa,_•et motörii ve ar- - ı d ] t murah-~rünen vaziyete nihayet vermek için a h ev e 
ko'lno haıtlı olan andnlları haılarını acilen içtimaa davet etmek oldufu kanaatin· 
şöyle i\larriıııraya do~nı çek- deyim Şahsen, hilafına bir miitaleanın iaabetl tahakkuk 

tik. Kimhi taklpten \al.geçti. edinçiyc kadar , saat 18 de bir içtima aktedilmeıınin 
hıızısı dıı o i ·tlk:ımete doıtru r. d o ray alı olacağını zannediyorum." 
çala kiirek }!:clmiye ba~ladılar. b tı 
(
. ı ı · M. Jaıpar, bu mektubu alınca lazım gelen terli a 
•C en erı o istikamete çektik· ten _onrn biz de Fener balı- alacl\ğını ııöylemiftir. Mumaileyh, ltalyanın konferan11n 

saat 16 da içtimaa davet eaiJmeai talebinde bu)unmUf 

koya girdik ve musabnka· olduiıunu ilôve etmlılir. Saat 11,45 te M. Snovden 
çenin )1ıınmcla; arka tarafında 

ını>.ı orada yaptık. M. Jaopardan murahhaslan oaat 15,10 da ıçtim•• davet 

Müsabaka ba lıyor etmesini talep etmiş fakat M. Jaıspar içtima saatini 
17 

1 Janımlar motörün kenn- olarak teshil etmiştir. 
rındıı hazırlandılar . intiha M. Briyandın talebi üzerine Ren meıeleıi ile ittfgal 

nokta~ı 'Olarak tesbit edilen 

kayanın yanına bir sıındnl 
gitti. \.erilen kumanda üzerine 
dört hanım uya atladılar. 

:\latmezcl Llzbet çok ilcrı 
atlamı:;tı. 1-mct hanım biraz 
yan tarafa dLişmii~tii \'.e :'\le· 
Ycddet l 1. ın b.tikametinde 
yüzüyorlardı. :\!elek H. nıu

vaffnkıyetli hareketlerle Lizbet 
hanımın İ:ıtikametini tutarken 
birden elini knldırnrak mu
n\ enet istedi. Der'akep )'eti· 
~ildi \ 'e motöre alındı . .Zaten 

mii ubnkıı ba~lamudan en el 
hu genç ylizücii motörbn 
allantı ından muteessir olmuş 

\C hiraz rahat ız.lık hi · etme
sine rngmen denizin kendUnc 
iyi geleceğinden bahsederek 
suya girmek hu::;u-.undn ısrar 
crnıi:;;tL ,Melek hanımı bu 
suretle nui.abııknyı ccrkcdiııcc 
geriye i.iç müsabık kaldı. 

edecek olan siyasi komite toplanmıyacalctır. M. Snovd~ 
yarın sabah bir heyeti umumiye içtimaı .a.ktedilmesını 
talep etmiıtir. J .. rt 

La Haye, 26 ( A.A ) - Jngiltere taraf1ndan.. 
0 

alacaklı devlete verilen cevap üzerine selahiyettar fransıı 
~urahhası, Havas ajansı muhabirine bugün cereyan 
etmiş olan vukuatın Fransız heyetinde elim bir ~ayret 
hissi tevlit etmiş olduğunu beyan eylemiştir. Muınaıley~, 
F ransanm Young pilanının aynen tatbikini ta1ep etnıış 
olduğunu, lngilterenin de 1928 eylülünde Cene.,·re~e 
ittihaz edilmiş olan karar mucibince buna iştirak ey\eınıŞ 
bulunduğunu söyledikten sonra mütehassıslsr konferan· 

b
. t "h . . f n devaını sının ır arı çesını yapmış ve bu kon eransı . . 

müddetince İngiliz mütehassısların diğer refiklennkın 
k 

· ı ı · oldu • 
no taı nazar arını kaydü şartsız kabul ey eınıı 
larını beyan etmiştir. 

Fransa, İngilterenin son talebi üzerine Uhi konfe· 
. k d F . . ·ı 'h sulhü için ransının ın ıtaın an ransa ıçın değı cı an 

vahim tehlikeler tevlit edecekini anlamıştır. Bu sebe~·e 
binaen diğer alacaklı devletlerle bilitilif f ngiliz ~et~u~ 
bini imkan nisbetinde tatmin etmek çaresi ınevcu hoh 
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olmadığını tetkik eylemeği kabul etmıştir. 
lngiltereye iki teklifte bulunmuş olduğunu hatırlatrnışt~r. 

l\le\ eddet 1 l. , ı .ı··,.b,,t 1.ı. S b hl kl'f lngı'lterenın 
- '· "' 1 a a eyin tevdi edilmiş olan son te 1 

• •t 
ve ismet 11. lar. l tle teı)'l hissesi talya tarafından yapılan fazla gayre ~ı 

ilk dakikalar 

Lizbet J 1. giizel atlayı,ile d"J . F 1 · d tebeddu 
elde ettiği me~afo farkım e ı mış ve ransa ile Belçikanın vaziyet erın e 
mııYaffakiyerli yii1.ti,lle foz. vukua gelmiş oldu~unu söylemiştir. lalaşıırmı,IL Bu teklif, İngiliz mttalibinin •ı, 60ını kapatmak~d:r: 

hmct H. Cumhuriyet rcfl· M. Snovden ise bunun ancak metalibatının 'o 51 ısını 
kimizin ynptığt :\loda -Fener k t kt ld H k'k ti hal t>öylt musabakasrnın kahramanı ha- apa ma a o uğunu söylemektedir. a ı a 'ğ mü· değilse de alacaklı devletler bu farkı taviz et~e ~ M 
mmlnr nra,ındaki en kıymetli ı tl n ydzüciımüz aksi bir te acluf Steınayild~rler. Fransız murahhası, alacaktı deve. er~lduk: 
c eri olarak sol taraf tnki mu- novdenı tatmin için hakiki bir gayret sarfetınış . 

l b b
. k nıılletle· 

kııbil bir akışın jçlne diiş- armı eyan etmiş ve mezkur devletler ır ço d 

111 l·ı· ştl'ı'r • •• • l · . - ·ş olsalar 
1 

· rm umıt ennı boşa çıkarmamağı düşunmenıı 
Çok muntazam ve muvaff "k k t' soıı gay· ._. onferans çoktan hı'tam bulurdu, Fransız heye 

1 
..•• 

bir yilznıe tıırzı ile kurtuldu b-t 1\ . • ve u u 
ve Matıım~el Lizbetin hizasını retmı sarfetmiştir. Mezkür heyet, f ransa)'ll 
bulmak için fazla kuwet sarf- dünyaya karşı vazifesini yapmıştır demiştir. k 
ederek çalışıyordu. Beri tarafta M .. tabii olara 
o sakin :suların içinde munta- urahhas netice olarak. Yeung planının ·ı edildiği 
zaman ilerliyordu. tatbik edilmesi lazım geldiğini, zira plan tadı ve 

Meveddet Şevki hanım, g~ takdirde, içinden çıkılmaz bir sergüzeşte atılacagı .. 
ren s a\ d ı· f . t 1edi"'ini soy· ... ene " o a - ·enerbahçe ransanın bu tahrip işine pirişmek ıs en ıs 
müsabakasına iştirak etmicı olan 1 • t• ., emış ır. h tt 
bu tecrübeli yüzücü geriden S denin a 

1 

geliyordu. Paris. 27 (A.A) - Gazeteler, M. now tt . . . bir akauıe en 
Netice hareketını şıddetle tenkit etmekte ve F . lan ·ran· 

Vnrış bu tertibi muhafaza e- tevellüt edecek her türlü mes'uliyetlerden berı 
0 

derek bitti. Lizbet Ji. (9) dn- 'Sanın hüsnü niyetinden bahseylemektedirlcr. 
kika (5) saniyede hiriııci geldi. ' de 
licmen on saniye sonra İsmet Sonoyi odaları konf?relerın 
M. kendisini takip etti. Meved· . tan Romanya. 
det Şevki haııım da (10) dnki· Varıova, 26 (A.A.) - Türkiye, Y-unanıs ' anayl 
k (45) · • · c.aret ve 

5 

ıı s:mıyepe uçüncü oldu. Çekoslovakya, Yugoslavya , Lehistan ~
1 r· t v~ 

Yarı tan sonra ı tır ıcl\re odaları kongresi bugün saat onda aç.ı mıt · 1 1 bi 
\', rış bitmişti • Yüzücüler M Dllbros' ' ' 

motora cılınchlar. Jianayi nezareti ıube müdürlerinden ' d" un· 
11 

hoııAme ı e ış 
Mmlnka reisı Şerafettin B. nutuk irat ederek murahhaslara beyııı r il . a 

Ji :mıınl:ıra gazetemiz t:mıfı•ıclıın ve yukarda zikredilen memleketlerin ınümessl en ar: 
hazırlanan kupa ve madalycleri b t mnı;ın ehemmı· 
verdi. sındn. doğrudan doğruya vaki olan u e d 

Bıı urctle Vaktın yiizıı e yetinden bahsederek murahhaslnrm Lehistaıı tarafın ~in 
- b 1 . )eri aö~lcrı e 

~nus. ~ ' sı ,gelecek seJtc a) 111 ilctısadi sahada tah kkuk ettirilen netıce e 
giiıı tel rarlaıım:ık üçzrc biti- ıll tlet1erlc Lehistan 
ryordu. görmek ve kongreı~ ! · edilen nı e faııl. ld sporunun terakki ve inkişafı rı ile mütenasip, olsun . 

Terkedenler 0 u d .. t için saldfeleri üzerinde sarfettiğl Marangoz haY!etle sor· 

• kada kahın ı.iç or ı.n nr dl san ıııesaiyi böyle zaman zaman muş : ı Teıekkür 
.·· uc 

1 
1·arışı · cerkct er, : daha doğrusu imkanlar bulduk- - Aman efendim 1 İki Oaı 

1

cm z ; pıu s:ı rak:ımı:rn 
J uz • d 1 Diğerlen · d llara alın ı ar. ça spor sahasında da sarfetııukle delik açmıya nf' hacet ! ı.t r ık eden }'!lrışlarunızııı ıııu-

ı . ye l1"dlnı ohnnk fırsatını 
nrnsındaki münasebeti •• . etini beyan el· 
elde edeceklerinden dolnyı memnunıY B 1 k' eyleıni~tir. un ar 
mlştir. Bu nutku diğer nutuklar la ıJ> • k 

C 
1 bey de bır nutu 

biflŞ ııokta>ın• doğrıı gayret· biiyilk bir sıırur ve haz do}• Büyüğünün geçeoeki kadar val13kiıet • crı,mosiııde hf•ı fık b d rk <'lllt'kl ri sckat cclc-11 f d rns-
te ilerliyorlar. daklkolıı· dugumu söylntli. ir e ı aç sn~ y~tr.1ez mi? ~·oıı f'rkfınıııa bıze kı:11Jı \. ı-

Yarış aruk son Ve dedi ki: O ~kit "Al.pper_" ha- tal:ırıle yardım eden ı·.B. de-

ruıa yaklaşoıışur. ClVaptığıınız bu müsabakalar ğırmıs: ııııc.lıl' ı.npt ııı Rrş.t Bc}'r, bi-
Nı}iayet ve elde edilen dereceler bıze - Ne söyliyorsunvz ? Y.ıtııl" 'na c-r ç. lış rt ısli ~ot 

Nih

ayet karya ilk olarak Ya küçük kedi nasıl içeri kııpt~rıı <' SeHı!: fnın ınotorurııııı 
b Arkasın şu kanaati verdi: Türk sporcu- sporcu ve ceııtılıııcn k pt nı Kı.-

Temlz ayak ııso. • ıarı her gQn bir aı daha artan girer~ r--·------.1• nan Be>e teşekkür e ıer. 
dan ı Iüseyln Suat, Temiz 

meyanında. Türkiye müme siU CJJ'l
8 

irat etmiılir. 
Kızıl ordunun ınancvraJarı 

,, l rdunun her seno 
Moskovn, 27 ( A . A ) - Kıtı . dahr. j,aı' 
1 1 

· t T•fH• ve 
y ıpı an manevra arma Lenınır• ' 

şehirlerde başlanmıştır.· 



Çorçil-)in 
hatıratı 

rnzidafaası, İngiliz harhiyp,çinden. 

haı·cı nezaretine geçti 
-53-

Dahili ve harici bir çok 
teıevüılere sebebiyet veren 
meselelerden biri Türkiye, 
Irak hududu idi. Türkler, 
bütün Musul vilayetinin, 
yani frakın , üçte birini 
istiyorlardı. Bu ha vali 
memleketin en münbit 
kısımlarıdı. Lozan muahe
desi, bu meseleyi açıkta 
bırakmııtı. Mesele üzerinde 
azim ihtilaflar hasıl olmuş, 
Türkiye ile harbe gİl'mek 
tehlikesi bat göstermitti. 

Nihayet mesele Akvam 
cemiyetine havale edilerek 
bütün vilayet üzerinde fra
kın hukukunu temin için 
bir hudut çizilmiıti. Türkler 
emri vakii kabul etti. Hu
dut, muhtelit bir komisyon 
tarafından tesbit edilmif, 
tarafeyn arasında ciddi bir 
hadise vuku bulmadan hu
dut tesbit olunmuı ve o 
zamandan itibaren müna
sebat hiç bir veçhile muh
tel olmamııtı. 

Kahire konferansında 
Rl8Vzuu bahsolan diğer 

meıail hakkında fazla ıöze 
hacet yoktur. 

Konferans Filistinde takip 
olunan siyaseti tasvip et
mlfti. Fakat Maverayı Şe
ria<la yeni inkipflar vardı. 
Şerif Feysalın biraderiEmir 
AOdullah burada bir hü
khet tetkil edecekti • Bu 

tecıiibede muvaffakiyetle 
neticelendi. Abdullahın hü
ktmr~ti henüz arzu edilecek 
vaziyette değilse de ıon 

zamanlarda azim bir te
rııfkki eıeri göstermiıtır. 

Umumi emniyet ve umumi 
memnuniyet , ziyadeılle 

ıalah keıbetmiıtir . Kral 
Feysal ile aktolunan mu
ahede Emir Abdullah ile 
aktedilerek Maverayı Şeri
aya meırutiyet idaresi te
mlıı edilmittir. Bu muahede, 
henüz tasdik edilmemittir. 

Irak tan bahse derken 
1922 de vuku bulan mühim 
bir tehavyülü mevzuu bahs
etmek icap eder. 1922 ıe
neıi birinci teırininde !rakın 
müdafaası, harbiye neza-

1 
retinden Hava nezaretine 
geçmifti. Bu teha vvül, azim 
bir muvaffak.iyeli müte-
zammın idi. 

Bu suretle, !rakın mü
dafaası masrafı tenakus 
etmiş ve İngiliz mükellef
lerinin yükü tahfif olun
muıtu. 1921 se,.esin bidaye
tinde Iraktaki İngiliz kuv
vetleri 32 taburdan ibaretti. 
1921 senesinin temmuzunda 
bunlar 23 tabura indıril
mif, birinci teşrinde 12 ta
bur daha çıkanlmııtı 1922, 
1928 senesinde, senenin ilk 
msfında Irakta 9 tabur, 
ikinci nısfında 6 tabur, 
bulunuyordu. lrakteki as· 
kerlerin tenkisine devam 
edilerek 1928 senesinde 

Iraktaki İngiliz askerleri bir 
tabura kadar inmitti. Hali 
hazırda bütün Irakta niza· 
mi İngiliz askerleri yoktur. 

( B~medl) 

ŞARK DEı\llR YOLLARI 
lSTANBUL .MEVAKIFI 

M T EÜ C AV i R E.S 1 
Zafer ve Tayyare bayramı 

ıııüııaı>ebetile 30 ağustos cuma 
günü Baııliö trenlerine ait 
hususi seyrü sele tarifesi: 

Banliö trenlerinin muntazam 
seferleri kimilen lağvedilecek 

ve yerine berveçhizir seferler 
ikame edilecektir: 

İstanbuldan hareket 
l(üçükçekmeceye ( florya ). 

saat 7,30- 8,30-10-11- 12-13-14-

15-16-17-17,30-18-19- 20-21,30. 

Vcşilköye - Sld 12,30-13,30 

14,20-15,30-16, 30-20,30. 
Y e,ilköyden hareket 

lstanbula - saat 7,45-8,23-

· 13,30- 16,JO- 17,30 18,30. 

Küçükçekmeceden (Florya) 
hareket 

lstanbula - saat 6,50- 8,50-

9,50- 11-12- E:. 14-15-16-17-18-

18,30-19,20-20·21. 

Ve i efendiden hareket 
At yarışlarının hitamından 

15 dakik sonra Veli efendiden 
Jstanbula hususi bir tren hare
ket edecektir. 
HAŞiYE - Trenlerin kaffesi 

Balıklıdan maada bfıtün mev
kifte tevakkuf edecektir. Bundan 
maada altları çizilen trenler Veli 
efendi koşu mahallinde dura
caktır. 

l•tanbu1, 26 •luıtoı 1929 

Müdüriyet 

Emniyet Sandığı 
lüğünden: 

Müdür-

1kraz ~o. '.\lt rhunatın cin. ve ne\·I Borçlunnn ismi 

17150 Uzunçarşı Yavaşça Şahin mahalle-
sinde Gaznevı Mahmut Ef. mektebi 
sokağında 19 No. hanenin 3/6 hissesi Fatma H. 

19171 Üsküdar Pazarbaşı mahallesinde Seyit 
oğlu sokağında No 51 kagir hane Muhip B. 

184 Mahmutpaşa Sinanpaşa sokağında No. 
8 maa aralık kagir hane 

Hüseyin Cahit B. Fatma Zehra H. 
1451 Koska Mimar Kemalettin mahallesinde 

Laleli sokağındll No 47 kiıgir dükkan 

Sait B. Bedriye H. 
1542 Bakırköy Maltepe mahallesinde ve 

cadd'!sinde No 17 ahşap köşk Huriye H. 
1686 Üsküdar Hacı Hesna hatun mahallesi 

çeşme meydanı Sokağında No 13 hane Rıfkiye H. 
1900Kanlıca Çubuklu sokağında No.21,24 haneRabia. 
1970 Galatada yolcuzade Mahallesinde Şiş-

hane sokağında No 39 apartıman 
1 - 3 hissesi Mösyö Koloroviç 

2092 Çarşii kebirde aynacılar caddesinde 
No 12 dükkanın 1-2 hissesi Lutfiye H. 

2149 Kanlıca mescit sokak No 2 hane Zübeyde " 
Yukarda isimleri yazılı zevat emlak mukabilinde Em

niyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesi 
hitamında tediye etmemelerine mebni istikraz esnasında 
tayin olunan ikametgahlarına ihbarname gönderilmiş 
isede bulunamadıklarından ilan tarihinden itibaren dok
san bir gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi muamele 
eyleınedit:leri takdirde merhunatı mezkürenin bilmüzaye
de satılacağı iJan olunur. 

VAKiT :l8 Altustoı 

~:mımmı·: Zafer bayramı münasebetile ~mmmım! 
i!ii 30 Ağustos füıü111üuleki c·uıııa giiııü Tal...siıııdı-ı kain im 

mi ''PANORA A,, ve ''KEYF,, il!! 

ı'ı·.=11 •11_·=:.: A 1 b hç 1 b d ki d M h 
1
:1:1:::=:::==.:. 

i e a e eri pirane ve dilferip ir manzara arze ece er ir. u le§em Jezyinat ve san-
!fü caklarla tezyin edileceği gibi elektrik ziyaları içinde yüzeceklerdır. m: 

~~ ~~!~~i?!rlü İ!!esı~~~~ar i~~~~~~~~! '=.~:_:=: .. ;=;,;,:_, 

ım eeldt'rdir. 

• ;mmmıı::: numorolor-ôouor fisentler-sürprizler :mmımmmmmıımımmmımımmımmır• 

. ;::::::::m:::m:::::r.;• EN z AR 1 A" M M Ev E ~;:m::m::;:;::m::::::• Hii ........................... .. ........................ i~ıı 

Hii Muhterem ahalimizin sıhhatini nazarı itibara alarak fevkal&de dikkat ve itina ile lşlemeğe :::!:::~:.::::.~:::'.~:~::::.· 
iiii başladığımız, ve sıhhatini seven ve koruyan münevver halkımııın mazharı rağbetini çok az bir 

;m zamanda kazandığını i•pat eden fevkallide 

1 Büyükada rakısı Mi 
·===.r.·:.İ:==':=.==:.~: Gördüi!U teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞIRAK firması altlnda çıkarmakta olduğumuz ;

1
:! .. :i .. :·· ... ~. 

KONYAK, YOTKA , e 110~1 uda badema HCYCKADA firması yltıııda 
iii~ 

~~~! :~:= ::e:~:~:e. tlduğumuzu muhterem ve kıymetli müşterilerimize arz ve devamı tevec- mı 

~~~ E 

ıın Büyükada müskirat fabrikası ljjj 
Galata-Hayazıt Sokak numara (35-37) Telefon Beyoğlu 1240 

25eylül1929 tarihinde Gi"ım .. .. 

• 

rük müfettiş muaviııliği rrıii-
sabakasına ait diihul şaraiti 

ile imtihan programı: 
Gümtük müfettiş Muavinliği için lstanbul ve Ankarada bir müsabaka imtihanı aç

ılacaktır. 

1 - Turk olmak 
2 Ali mekteplerin birinden mezun olmak 
3 - Y aıı yirmi dörtten aşaAı -0luzdan yukan olmamak · 
4 - Namzetler llA.n tarihinden itibaren 15 eylül 1929 tarihine kadar Gümrükler 

umum müdürlüğüne istidaname ile mijracut edecekler ve verecekleri lstldalara aıağıdaki ev
rak ve vcsalkin musaddak suretlerini rapledeceklerdir. 

Nufus tezkere•i 
2 - T ercümel hal varakası 
3 - Askerlik mükellefiyetini ıfa etllklerlr\e veya tacil edılmıı bulunduklarına dair 

olarak mensup oldukları askcrlık ıubestnden alınacak resmi vcsih 
4 - Mektep ıahadetname veya tasdikname. Namzetler imtihandan evvel sıhhi mua

yeneye tabı tutulacaklardır. Lazım galen fCralll haiz olanlar tahriri ve ıifahi olmak üzre icra 
kılınacak müsabakaya lttlnk edeceklerdir. 

Müsabakanın birinci tahriri kısmı Ankara ve lstanbulda ve tahrirde muvaffak olanla
rın ikinci ııfahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde olmayanlar tifahı imtihana kabul edil· 
mczler. Müıabaka neticesinde kazananlar Gümrük Müfetttı muavinlığine tayin olunacaklardır. 

~~İf!ltİhan programı,, 
1 - Maliye ve iktisat ılımleri hakkında umumi malomat. 
2 - CümrUk ve tarife kanunu ıle Glimrük muamelatı umumiyeti hakkında malomat. 
3 - Türkiyede bugün cııri olan bilumum vergi ve resimler ile tarh ve ctbayet u

sulleri, uıulo tahıil ve takibatı kanuniye. 
4 - Muhasebe! umumiye kanunu ahklmı ve bu husustaki mütalblar. Bütçe ve tabi 

olduğu esaslı kaideler. Senet maliye ve devrei hesabiye mevzu kanunlar masarlfln tediyesi 
ve ita emri bütçenin mürakebesi ve ita emri bütçenin mürakabcsı ıckılleri. 

5 - Türlı:iyede malıye ve Gamrük teılı:ilAtı hakkında umumi malomat. 
6 - Hukuku idare huku~ ve ceza mahkemeleri usulüne dair malümal 
7 - Basit ve mürekkep faiz hesapları nisbet ve tenasüp kaideleri satıh ve hacım 

mcsahaları yeni mikyasat usulü. 
8 - Tüccarı usulo deltert usulü basile ve muzaafa hakkında muhtuar malom~l 
9 - Coğrafya Türkiyenin tabii ve idari ~e iktisadı coğrafyası. 
1 O - Türkçe ve Fransızca kitabet imtihanda Fransızcadan lngılızce Ala manca ve 

ltalyanca vukuf dahi dikkate alınacaktır • 

Beyaz ve ııhhı 

Dl ŞlER 
ile muaıtar bir a~ıza malık olma> 
ancak okıijen ıayesınde iatıhzar olııo",. 

BİOKS 

Yeni 

Savıfa 

İcra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : lstanbul icra reiıi Ahmet Refik B. 

ikinci cildi çıktı 
. 

Fiyab { 150 ) kuruıtur. Satış merkezi J,ıanbulda V abt, 
Cihan ve ikbal kütüphaneleridir. Her kitapçı da bulunur. 

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

ikraz ~lııpycde 
No. 6edell 

J\1erhunatın cins 'c nevi Bo rçlıilltı n 1!<.n1 

295 Fethiyede Ktipmuslahattin mahal

lesinde Tatlıkuyu sokağında eski 

6, 6 mükerrer ve yeni 4,6 numaralı 

maa bahçe iki hanenin tamaını Ömer ağa 
155 Kartalda Kasaba karyesinde Üsküdar cad

desinde yeni 82-36, 41-5 numaralı 
iki dükkanın temamı Hüseyin Hüsnü B. 

90 Çaqıyi kebirde yağlıkçılar cadde-
sinde eski 127 ve yeni 95 numa-
ralı bir dükkanın nı11f hiSAesl 

Mehmet Tevfik 8. 

40 Sultanselımde Mismar Şecaettln 

mahallesinde Mismarcı [sokağında 

eski 8 mükerrer ve yeni 17 numa

ralı ma bahçe bir hanenin tamamı 
Süleyman Sudi ve İsmail Hakkı beyler 

Fatma müzeyyen ve Zehra Güzin Hanımlat 

345 Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde 
arabacılar kıılası caddesinde eski 
3 mükerrer ve yeni 19 numaralı 
iki hanenin tamamı Mustafa Ef Niyaz H. 

120 Ramide cuma mahalleside Eyip 
caddeside eski 6 mükerrer ve yeni 

14 uumaralı maa bahçe bir hane-
nenin tamamı Emine Hanım 

Yukarda cins ve nevile mevkii yazılı olup hizalannda 
gösterilen fiyatla talipleri üzerinde bulunan emlakin 
kat'i kararlarının çekileceği evvelce ilan edilmit ise de 
müzayede bedelleri haddi layıkını bulmadığından t.ılip 

olanların ilan tarihinden itibaren otuz bir gün zarfında 
&atıf amirliğine müracaat eylemeleri ilan olunuı·. 

Kolec kısmı - Alı Mühendis kısmı -
Sanayi kursları 

ve cumıııı;ünü 9 dan f 2 ye ı..adar mtiracat 

Leyli ve nihari 

Kız ve Feyz"ıat"ı ı·ıseler" Ana sınıfı ili: 
erkek ! ve tali kısımlar. 

.;chzadebaşı .\lilh:t ti ı atro· 
suııcla bu ak~am ŞcYki bey 
tem~illeri ( Z I~ Y RE K 1. ER) 
milli oyun 3 perde kanto. 
daııs, varyete loca: 1.'i0-200 

l\lnki 30 duhulivc 20 

M n •• k ~~ Oivanyolu: Çifte saraylar I'· - - av a m una asası 1 Bütün •mıflrı tqkil edilmiı tam devreli lisedir. Kayt 

§ 29 a~u:<tos · per~embe 
l!li mı ak şamı komik Naşir B. 
t c ıı ı:;illeri birinci defa olarak 
( z~:LIIRLI ı ı~:LXA ) milli 
taklitli oyıın 3 perde. ;incma, 
tiyatro dan,, Yarycte sincma
d; (Orrııaııl:ır kmı!içesi) dıı · 
huliye 20, me\ki ;ıo, localar 
1 ~0-200 

TEŞEKKÜR 
Merhum babam •abık ıurayı 

devleı aıaıından .\ lahmuı Zıya 
B.yin irtıbali münasebeııle ailemi 
~in elemine ittıralc beyanı tu.iyct 
lüıfünde bulunan zevata arzı ıe -
ıekküre muhterem gazcıenizin le • 

vaııtunu rica ederim efendjm, 
Bürlıaneddin Zil/O 

1
. b ı } · ' k · d l ve kabul itlerine 19 AAustoı pazartesi gününden itibrcn 
JStall 11 l111all Şlr etJll en: bılnmııtır. Müracaat zamanları cumartesi, pazartesi, 

Al ) d 1 1 @ pertembe ııünleri ıaat 10 dan 17 ye kadardır. 
Bartm '" ap 1 a inşa edileceği i an ° unan Qıil Telefon: lstanbul 1995-3496 

~ mavna miinakasa~ı. için bu mevkiler haricindeki @ı-------------------------'
@ yerlerde de inşa ~çın t.e~lif vaki olursa kabul . edi
@ leceği tavzih şeklınde ılan ve şerait hakkında şırket 
@ fen lıey'etine müracaat edilmesi icap edeceği beyan 
@ olunur. 
@@@M~@~ Umumi müdürlük 

lstanbul Ş<'r cnıaneti il~nıan ı 
'Ş.J,,e"!anelınden ,- Bed;lık:,fi 1086 ı;;: Z1. kuru7':ı:Öıküdar

da Nuh kuyu•unda nezafet ahınna ilAve olunacak kıaım kapah zarfla 
' ,. 

münakaıaya konmuşıur • 
.. 1 !! 
Taliplenn ıartname almak keşif evrakını görmek . için her gün 

levazım miıdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarını da ihale günü olan 
18 eylül 929 çarıamba günü 11aı 1 S e kadar mezkur müdürlügt. 
verme!eri. 

Edirne vilayet· encümeni 
daimisinden : 

Edirne nümune fidanlığından 
lan beherine takdir olunan 25 
caktır. Taliplerin vilayet daimi 
eylemeleri ilan olunur. 

2-3 senelik ceviz fidan· 
kuruşa mukabil satıla· 
encümenine müracaat 

ALMAN LİSESt VE TİCARET ~IEKTEBI 
Mektebimiz 2 eylülde talebe kaydine baılaya

caktır. Cuma ve pazardan b&§ka hergün aaat8-12ye 
kadar kayıt muamelesi yapılır. Beraber getirilecek 
evrak: Nüfus tezkeresi aıı ,ehadetnamesl , mektebin 

son taıtiknameai ve bir vesika resmi. 



Güzel ''V alôntin,, 
"ffaari Faik,, taa 

R' ... ssam " Konraclen ,, in 
•:\tırsede-:,, caddesinde bü· 
Yiik ve güzel bir atel~·esi 
Vardı. Her sP.ne haziran a· 

Yında bu atelyede parlak bir 
ziyafet Yerir. Bu seneki da· 
Yetinde :Mösyö ve Madam 
'" LerminYa. yı unutmadı; 
Çlinkü 'Madamın bir restıiinl 
yeni yapmı~ ve 7.cngin "Ler· 
nıim·a,. dan epeyce para al· 

nıı~tı. 

l\Jadam "Lcrminva,, genç· 
li~nde güzel "Yalan tin,, tcs· 
miy-c olunurdu. Kırk yedi 
)'aşını bulduğu şu sırada eski 

Cilzclliğini iıı<le için ne müm· 
kiinse yapıyordu. l\fütemadl 
nıa. ajlar, radyum tcdavbl, 
oksijenli ~ul:ır velhasıl her 
Yasmıya mür:ıcaat ediyordu. 

Davet gecesi için altı saat 
hazırlandı. Nihayet nısfılleyl· 
de yiiT.ü boyalarlıı kııplanmış 

gö~,;ü ve elleri miicevherlere 

gnrkolmuş, omuz!arı çıplak 
olduğu halde atclyeye Rirdi. 
Kocası kanhuru çıkık, l?aşı 
ileride, onu takip cdiyordlL 
Ressam y'!ni misafirlerini ka• 
buJe şitap ederek diğerlerine 
takdim eyledi. 

Söylemi~ olduğumuz veç
hilc vakt\le giizel ·v alAntin,, 
denilen hu kadın salonlarda 
jştiyakla karşılanırdı. 

O vakitler bazı günahçık· 
Jar işlemiş olduğunu söyli· 
yenler de v:ır. Fakrıt hunlar 
rirayet .. Şurası muhakkak ki 
zaman geçtikçe giizcl "V:ı· 
Mntin,, in meftunları aıııiı
yordu. Fakat ~\'" alı\ntin,, ei;ki 
hnllni muhnfaza ettiği iddia
sında idi. Onun için birknç 
sencdcnberl tatlı rııbırnlara 
rağbet edilmediğini 7.:ınncdcr 
ve buna kederknlrdi. 

M. Lcrminva poker masa· 
sına oturmutsu.. ·v~n. 
guruplar arasında dolaşarak 

oturacak bir yer araştmlL 
Bu sırada bir "'puf,, iiıcrine 
diz çökmüş olan bir deli

~anlı dedi ki: 
- Madam! burap otur· 

masmı arzu buyurur musu-

nuz? 
" y :ıl<'mtin ,, bu davete 

memnun olmuştu. Delikanlıya 
teşekkür etti . O, heyecanlı 
bir teb:>iimlc kendini takse· 

dim etti: 
- Mühendis "G:ıston Li· 

mur,, -· Sizi m:ıhzur. ettiğim· 

delikanlı "Vallntin,, in bileği 
üzerine elini koyarak dedi kl: 

- Bilmem farkına vardı
nız mıf Ü.zerimde öyle derin 
bir tesir hasıl ettiniz kL. 

"VaJAntin,, cevap verdi: 
- Fakat- burada bu ka

dar genç ve güzel kadınlar 

var- niçin ben-
- Çünkü slı hepsinden 

caıipsiniz. .. Ne yapayım; ister· 
seniz darılınız.. içimdekini 

saklıyamıyıca~m.-
Ve ıenha salonun nim zul· 

meti Jçinde "Yallntin,.in ba· 
şına dudaldanoı kondurup 
muhabbetle sordu: 

- Sizi tekr«r ,görmek sa-
adetine mazhar olacak mıyım'? 

- Evet. fak.el rica ede
rim bu hareketi tekrar etme· 

yiniı-
- Gayri lhtiyarl oldu.. af 

buyurunuz... Ah! sizi eviniz
de eşyamı arasmda görmek 

ne saadet!.. 
_ Hay yarmaz .. Pekal:\.. 

yarın gelirsinİ7-· evde bir çay 

içeriz .. 
_ Obl teşekkür ederim .. 

uzun<.'I konuşuru1- kendimi 
hl . 

iyiden tanıunm- o . SC\'ın· 
cimi, yesim~ ümidimi, elemimi 
sizin gibi bir dostıı açabilirim-

- /_.avallı küçük ... 

"V nlı\ntin,, içini çekti. De
likanlı kadının e1ine atc~li bir 
buse kondurdu. Kadın ·alon· 
dnn çıktı YC muzntfer bir 

tavırla dudaklarının allığını 

dü1cltti. 

* l\1 ve l\ladaAı LerR1ina, 
ııraba]an ile ııv<let ederken 
otuz senelik müşterek haya-

tın icap ettirdiği kibkün :iÜ· 

kutu nı · · ··t ediyorlardı 

Zevç mrı uyur y:ın 
uy•P•· Wc ap.nu aç• 
nk ht .. . -.ındı : 

- Ne can &1kıct suvarc ... 
~numar~ Jardan hlç bJr 
zevk bulmadım- alAkn uyan
dıracak bir ~eyler yoktu.. 

Neye bu kadar geciktin 

anlı}'amadım ... 
"Valintin,, tezyifkAr bir 

tavırla: 

- Dans ettim-
J)cdi. Ve yarı u)·uklı)·an 

Jmcoısına tariz tavrile iJ;lve 

eyledi: 
- ı Jcm de çok cazip bir 

drlikanlı ile... " Gaston J,t· 

elen ~olayı ml!ftchirim.. mur,,lıı. 
1\liihendi:; "\ al:\nrln,, e ik· - "Gaston Umur.,, mu'?-

ram ettiği "puf ,,un bir ke· 1Jır:ık şu süliık herifi._ Beni 
rıarına ilişmi~ kadını ateşin bir işe teşrik etmiyc çalışı-
bir nazarla sür.üyor. ara sıra yor- Ye her bir vasıtaya 
içini çekiyordu . miirııcmıt ederek bana sokul-

Çıılınıın bir dııns ha,,ası mıya çalışıyor.. ~ııaa... M. 
nlkı,lar arasında nihayet bul- "'Lerminva,, esnedıkten son· 

• duğu bir sıratl:ı sordu: ra göılerini kapadı. " Ya· 
- l\ladam! lllifeye kadar JAntin ,, sakicane ağlamıya 

size refakat etmckliıhme mü· b' başlamışa~. 

saadc buy'urulur mu ? - • DOKTOR •.-.. ı 
"Yalantin,, tatlı hir sesle: A f 
- Maalmemnuniye mö.i· ı'hsan n 

yö_. dedi. 
Şampanya kadehleri yuvar- rrahp•P· ttasek~·ıst~tr 

ladılar, .küçük pııstalar yedi- 111U1....-e.k, ,.._.. ., 

1 
.. mOtaha!SISI 

er; havali bir müsahchc yu· w 1 w•u Beha bey ap:ırt-
rütüyorlardı; akıllarının söy· C:ıg~113°!

1 

Tel. ist: 2440 
lediklerinde olmadığı muhak· IL-~=~~---~~~j 
kaktı. Bu sırada bir tango· D eJ "1erf Jeoazım müdür-ıyan il için 
nun ilk rnıgmcleri duyuldu: lüjunJen: Hayrati r:r e 

- Na:ıl madam·- arzu liisUIDU olaa 400 adet kaba 
eder misiniz? hatır ile 1 ~ aıkt orta ve 50J 

Dansettller "\" ııl:lntin,. de- adet buyilk kıtada sOpilrgc 

Bkanlının kollannm bedenini ınDnakasaya vazoluamut ve ey· 

kuvvetle sardığını hissediyor; L-ı · -~ ,enn 
b k di 

lülOn ~nca JJC'';":~~ 1 .... 1. 
u kollara kendini ter e · fi -·•-· ~ •1-verılecek lllW» 

yordu. görüldüğü takdirde iM)elerinlD 
- Ne.ten bu kadar cazl- L-er buluomuı oldu· Ja icr»l IDUJll 1 • 

bimL. Heni kollan arasın tundan talip olanların te'IDll 
sık.111 şu güzel delikanlı ne gıezkOrda aami·e&'-ile J.uabul 
glbi emeller besllyorl ETkaf ~ Dtyael ~ 

Dinlenmek jçin boş bir sa- ~ 
1 d··'·- levazım aaüclirliPH onun bir köteslne otur uaaa. 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 

M üzayed fkraz l\Jcrhunabn cins Te nevt Borçlunun f smi 

bedeli No 
205 6749 Beylerbeyinde Şemsi bey clrem 

( 'amiişcrif sokağında eski 8 mü
kerrer ve yeni 2, 4, numaralı 

iki hanenin tamamı l\lehmet abri B. En-

679 8268 
zile, ~11.ire. Fatma KAniye H. lar 

Kndıköyündc Gaferağn mahalle-

305 10/8{ 

sinde l<i1..niye soltağinde eski 2. 
2 ve yeni 29. S J numaralı iki 
hanenin tamamı 
Erenköyiiııde Sahra};ccdit mahal
lesinde Ethem efendi okıııtında 

eski ı 28, ı 29, ı 30, 132, 134, 
I 31. 127 \'C yeni 51, 5S, 45, 
47, 49, ~5., 39 -numııfalı he, ba.p 

muhterik dukkan arsasilc ikl bap 

Pavli Ef. 

dükkAnın tamamı M.m Katinko 
Aks:ıraydıı Murat paşa mahallesinde 
l lorhor c:ıddesindc e:,ki 31J ve 

275 f 3()09 

yeni 68 num:ırah bir hanenin 
tamnmı. Hediye Cel.bihal ve Cemile JJ. lar 

3285 f4I86 

100 15395 

Tophanede i"jrnıağa mahaJlesindc 
J.ıntarodal:ırı çıkmazında eski 4 

ve yeni 4,fi. J numaralı bahçeli 
ve tahtındıı bir diikk:\nı havi1)ir 

:ıpartımanııı tıımnmı. 

Kadı köyünde R:ı sim paşa mahal
le inde L'zun hafız sokağında e ki 

Şakire 11. 

8 ve yeni J 56 numaralı bir hanenin 
tamamı. ;\lerl ''e Satcnik H. \ar 

144 16536 Ramide Cuma mahallesinde Ede· 
biye sokağında c:.kİ 21 ve 
yeni 27 numaralı bir hanenin 
tamamı . Safinaz H. 

120 15648 Beylerbeyinde Btirh:miye ma\\61t_ • 
Jc!'indc Çamlıca cadde:.indc eski 

2 mUkerrcr 'c ycnl 22 numarıth 
bir hanenin tamamı. l:.mail Yefa E.f. 

409 17236 

l l:tdicc l ladiyc ve Şaıimcnt Hanımlar 
Y cnibahçede Dcfcer<larahmetçc-
lebi mahallesinde KnıaskerQmU 
sokğmda eski 5 ve yeni 7-9 
num:ır;ılı bir hanenin tamamı. 1 lacer J 1. 

85 17386 UeyoP;lunda Kamerhatun mahllcsin· 
de i\lonkasarbostanı sokağtmla 
eski 3 ve yeni 5 numaralı bir 
hanenin yirml dört his~ itibarile 
on beş hi.:;scsi. Fatma Vahide !l 

608 l 7682 Fatihdc Dulgerzadc mahalleı.inde 
eski orta \'e )'eni köprülü ~Ok1\k
ta eski l ı.P mükerrer ''C :y~~ 
5?5,27 nuouwalı ı-Jınnda kahve-
haneyi miiftcmil bir otelin 
tamamı. l lliieyJn ,f:f. 

590 I 9839 Anadoluhisanndn Göksu mahalle 
ve sokağında eski 7 miikerrer 

''e yeni 5 ı numaralı bir hancntp 
tamamL Ahmet ve Emip Efendiler, 
Zehra, J Jacı. Ihsan ve Sahihe Hanımlar. 

345 18845 Zincirlikuyuda t~fdal.7.ade mıhAI· 
lesinde eski Nişancı ve Keskinde· 
de sokttğındıı eski 46 miikerrcr 
ve yeni 4 numaralı bahçeli bir 
hanenin tamamı. Fatma H. 

512 19 f 79 Fatihte Diilgerzade mahaJlesinde 
eski büyiik karnman ve Ar lan 
hanı yeni büyük karıman caddetii 
ve Çamaşırcı sokağında e.'iki ı p. 
21,2J mükerrer 2,23 ve yeni 
2~~27,2~24 numaralı üç dükklJJı 
rnuştcmll bJr otelin tamamı. Muharrem Jl 

1825 20 I 16 Sultunahmcttc Üçler mahallesin
de ve sokağında eski ve yeni 
4 .. 4 mükerrer 4 numaralı bir ha· 
nenin tamamı. Sündüs H. 

2 ıo 20 J 24 Erenköyönde İçeren köy mahalle
sinde Camii~crlf sokağında C!'ki 
4 ve Jeni 3 numaralı bahçeli 
bir hanenin tamamı. 

405 20315 .Fatihte Çırçırhacıhasan mahalle· 
sinde Hacıhasan sokağında c~i 
8 ve yeni I 2 numarah bir hı-

Saime H. 

nenin tamamı. Ali Cemil B. 

425 20346 (i'skiidıırdn i\hıratreis mahnlesinde 

Emniyet sandığı müdür -
lüğunden: . 
ikraz Müzayede Merhunrbn cin1 ve borçlunun 

ismi No bedeli 

13428 302 

i 13592 730 

13887 195 

14870 175 

14945 138 

16195 249 

19440 430 

19615 320 

19661 358 

19672 322 

nev'i 

Erenköyünde Koıyatatı mahal· 
lesinde atik Sıtmapınarı cedit 
Orta cadde sokağında eski 58, 
60, 61 ve yeni 26J numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı Saadet H. 

Kartalda Yakacıkta Yakacık 
caddasinde 26, 28, 26, 28, nu· 
maralı bir köşkün tamamı lsmail Hakki B. 

Bqiktaşta köyiçi mahallesinde 
mumoo bakkal soka~ında eski 
6,8 ve yeni 4:6 numaralı maa 
dük\can bir hanenin tamamı 

Ayşe Mürşide H. 

Kapandakikte Hızırbey mahal
leı.inde tavanlıçeşme sokağında 

eski 5 mükerrer ve yeni 9 nu
maralı bahçeli bir hanenin 
tamamı Şemsettin Ağa 

Hırkaişerifte Akşemsettin ma- · 
hallesinde cami sokağında 12 
numarala bahçeli bir hanenin 
tamamı 

Samatyada Bayazıt mahallesin
de 209 numaralı bir hanenin 

Niyazi B. 

tamamı Bedosaki Ef. 
Paşabahçesinde Sultaniye so-
kağında 28 numaralı bahçeli 
bir hane 

Çengelköyünde köprülü sokak-
ta eski S ve yeni 3 numaralı 

Zihni Ef. 

bir hane Müzeyyen H. 
Erenköyünde mukaddema Tut· 
lacıbahfi elyevm Göıtepe 
mahallesinde Göztepc sokağın· 
da eski 3 mükerrer numaralı 
bir hanenin tamamı 

F etiyede Katip Muslihittin ma-
hallesinde Toprak aobt.nda 
eski 43 mükerrer ve ~ni 4S 

Faika H. 

numarala bir hanenin tamamı Düriye H. 

Seyrisef ain 

Tra•zon ikinci ,151uı 
( IZMIR ) vıpuru 29 Aaustcı1 

Perşembe akşamı Gale&a t 
d• ~erekede long..ıdak. O ae
bolu. Slnop. SaıDJlllo nJe. 
Fatsa, Ordu. Gire-. T ~ 
Ri gidecıek ve Of. TralıloO 
~ ()rda. Cataa. 

Polaıhııae. Giretoft~• ,.,_. 
Sam10n. Sinop. 
yarak~· 

19845 297 Çubukluda Cabir sokağında 
KacbklY~ 

KadaköJa.den 14,35 te 
eski 31 ve yeni 36,36-2 numa· 
ralı iki hanenin tamamı Mehmet Necip B. 

19776 629 Fatihte Dülgerzade mahallesin· 

blbn vıpOI' 28 !ııt 
tostan jt,ibare8 14,.Jll 

bl~· de ada 29 harita 764 numarah 
eski 15,15 mükerrer ve yeni 
ı 2, 14 Auınaralı bir dükkan ite 
bir hanenin nısıf hissesi Muharrem B. 

( Gnıette 

19777 907 Fatihte Dülgerzade mahallesin· 1 
de Nalbant sokağında eski 18 
ve yeni 8 numarala bir dükki· 

bıçaklarının 
saglam Sheffielcl 

Cllil ................ ~ 
jıck-WW J:;:".:f: .... nın tamamı. Muharrem B. 1 ...... 
d"atiıı cdef· 

19778 332 Fatihte Dülıerzade mahallesin· Yoll ~,.....-w,_-. ........ .,........-. de Çamaşırca sokağında eski 4 
ve yeni 2.3 numaralı bir dük-
kanın tan:a:aı. Muh(lrrem B. 

19779 930 F atibte Dülprzade maballesüa-
de Nalbant sokağında eski 20 
ve yeni lS numaralı bir dük· 
kanın tamamı. Muharrem B. 

20142 7710 Büyükada Ziyapa~a sokağında o•-~~ette~ 
7,7-2 2,3 numarala bir hane, IU = 
arsa, arabalık ve diter bir köık. Ay,e H. 

20195 170 Sultanahmet Feruzağa mahal- fLA ..V ..., ,. 
lesinde Babıhumayun caddesin- ar ._. .• .._. : .. ti 
de eski 145, 143 ve yeni ısı, 2S Tllrk .,_. hafi .,..aıa era-
149 numarala bilihava iki a. clld.- ~ile S-~ .. 
dükkan Mevhibe Zeliha H. _.. pP ;:::· .fJ • • ı• • 
Beylerbeyinde Bostancıbaşı ma- =-~~ !1'~ 
hallesinde Arabacı sokaA'ında T.lımir_::': 1kr-'Y8 d.ht 
eski 7 ve yeni 5, 5 numaralı !iraden -
maa bat bir köşkün tamamı ~tir. --;-~--' 

Abdurrahman Sami B. zar JOIUIP- ddl 
Y kar..ı _ • ,.. __ ... -• ..rı.JI F-"' 

, u .. wa .. cans ve nev'ile mevakii yazılı emlik ( altmıı ~·- ı--.... ,_.ı • 

14924 

~ır) gu~ muddetle icra kılınan aleni müzayede netice- e.laar .-.... ,.,..,......,_ 
smde -~ızalarında .göstarilen bedelle talipleri uhtesinde yall1 ve ~ ı::;r:! "'1r ktıa 
ta~arrur adcrek. ~irinci. i~lesi icra kılınmış olduğundan o:::........ ~ 
talıp ~aalann ılan tarıhınden itibaren ( otuz bir ) gün ı.wırde lılr ,,... l*8 ~ 

nenin tamamı. zarfında S.nddc satış imirliğine müracaat .A l · _.......,.. ... " .. ı- ·ta 
1 

c1 .emc en ..-~..-.. 1_.... _ 

EmineN&mi~n~dri~l~rumlut~:~:u:m:u~ı~n~o:~=u~~~-------~~-----'-~~~;~~~~----

Köprültikonak sokağında 22, 2 , 
26 numar:ıh maa dllkkAn iki }{a. 

622 20347 Tophande Had mimi mahıılle inN: 1 A b • • - t_.,e 
l.üledhandek . okağında eski ı ~. n ar taınırı ..,,... Uf<bı de ........-
13, ve yeni ı l, 13, ı ı.1-l 3 nume. ..,ı - Y_. cıbr~ raıı maa bodurum bir dükkanın Ti1ti1n inhisarı umum m.n. _ ediatoin bübı0 yoktur. tam:amı. Tumacı,:_Mahmet Ef. U ..,.... y.- _..ıs Ne.••.,.. 

32 Beylerbeyinde Burhaniye mahal- darliJğiJnden : -~,"°;,::_-::.. - -
lesinde R.asimağn wkağmda csM ld- ait T t -L-nd ... _,_, -=-~ .,..,,,..,... --,- op ... ~ a mevcut kepfnameıi mucibince ...ı. ~.- _..... 
ı 2 mükerrer ve yeni J. 16,2· 16 rat ,_.)ak suretiie icra ettirılecelrtir. Talip olanlann ketifnamqt .W VJ• d•..... ~ .. *iı 
numaralı bir furun ile bir banf· ilzere her aün müracaattan ve 31 • 8 - 929 cumartesi aünli ..., 011 No. ~ f.- NıcAr ta8'•-
nln umımı. ABdülkıdi~ ARI ı-buçukt--:a:--Galat--ada-::mübay~·-· ~aat;;.....konıP~;,::Yoewad=:;;•:..W=.:umnalan==·-----1 .-.. 918 ..,,,_. _. _,.. 

Yukarda cins ·ve nevı ite' mevkii yazıtı emlak (fit gün) Jstanbuf rıı·caref me/ı6-•bı• - "9 ....ı.W _.. 
53041 

müddetle tcra kılınan alenl miızayedc neticesinde hizalanııda &'"' _.. ...ı- .... ""'"""" 
gösterilen beddle .. ııp'•" uhdeslnôe takarrür ,..ı.rek blrind Alisi madarivetinden: ..... -. ........ .,_,_ ıhalesi ter• kılınmış olduğundan talip olanlann iltn tarihin- '.T ........... ..ıı • 0 

• '" • 

( 
."\ Mekt..,.._ ~ ft atta "bmal.nmn 928-929 den _. ....., LJ ... .... 

dtn idbaren OlU% bir.1 gün zarfmda Sandık .at.. Uıir..,ne ...,... ..... sc -__, ~· n1 ı.tilı_..,aa .,lllla tciiladl ..ı. aOaO betlwac• ,.. • bü1ode 
aıüracaıt eylemeleri. .....,.. _.... t11a ..... ,.._. 
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= H~ GUN ÇIKAR TÜRK GAZETESi -- • 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
G'azeı~ye ~tiadcrn,cck n~ektupların üzerine 

t(!are içio~e (idare\ vazıya aitse (·razı) 

I!:! talJl 
6 Sayıfa Türk meldeplerile faydalı eserlin ~, I l A N T A R İ f ES 1 ; 

ilinlantıda o/o 20 teıız:llat yapılır s.ıırı KorJ 
' 

i~a~ulnıalıdır 

Paufmıyan rr<ktuplarrn ııdeılnden, lnymntl· 
mukaddcreıb: ır.ektuplara lccınulmut patalum 
ka1l:-clrr.a11ndan Ye lllnların mOndcrcatmdan 

&yük \'C v.ı bir ço~ dt:fa için verilen lll.nlarla 
hus~l mahiyetteki it1ıılan:1 ücreti 

6-8 inci sayfada 12,50 
5 .. • ,, 
4 • ,. 40 

id:fre ile kJ'r:trl.ı,ştırıtır. 2 ,. • • ıoo 

t " • 200 

!da.re meıul cleilldb-. h geceki ııyl İ - - " ~ Sayın ~tanbul, Babıali, Ankara caddesinde. 'V 4\ot,, y~I· 
Cd.set•mlı3 hı.1ıs~11 uı .. lıla>o1l edı:ı y?r; 

H. S. H. df.!l:ı~ a~::'lt:?Jl l 
ıl-3 •Jel '3yı!ılı \ 10 
1re-.ml il!rtl h' J 

• tel 1970 ( idare işleri ) 1971 ( ya:t:ı ı~lerl * tel!!rJt: V AKl r poı;t.ı l;.utusu, 46-
-- ---- -

lstanbul 
ğünden: 

ithalat •• •• ::::::::::::::::····"··· .................................... ····=-·· .. ············~·····-··-····, g Om. r U- ::::::::::::::::====:::::!::::2::1::::::::::::::::::::::::;::::::.::::::::::::::::ıı=~==:-,=::;:::= 

il!! A.'i·ı·········ı:i·~~·~~t·····--~~·kt ~·bi···ıı~ 1 Erzak münakasası 
3 demet 139 kilo Javha saç 
3 demet 152 • • • 
1 demet 50 • oluklu saç 
2 balya 206 c matbaa Uğıdı 
5 sandık 266 • yaprak teneke 
7 raket 28 • puplin 
ı paket 11 • seten 

14 sandık 588 c karfiçe çivi 
1 çuval 6o • kahve 
1 bağ 27 c pirinç boru 
l sandık 5o • kesme şeker 
ı top 7 • yün mensücat 
ı patlak 13 • zehirli buya 

kaçak 

ı adet tunç heykel 
11 sandık 284 • tarçın 
2 çuvel 40 • tarçın 

2 çuval 36 • kına kına kabuğu 
7 adet oyuncak tüfek · 
1 adet 980 • demir ta va 
l adet 650 • el makinesi 
1 adet 450 • demir kürek 
1 adet 4 IO • İngiliz anahtarı 
1 adet 150 c ıhlamur elyafı 
3 çuval ipekli mensucat 

1 sandık 30 • S K sedef düğme 
2 balıa 125 • kendir ip 
ı ad :t 1500 • bagul çanta bilA sahip 

l sandık V C 60 • pantolon a~kısı 

1 sandık D Z H 62 • pirinç ve teneke tabak 
1 sandık B Y 58 • purselin al:dcsane taşı 
ı sandık B 4500 c ağaç mengene bila sahip 
1 sandık AD ı 2500 • ipek mensucat 
1 adet 9 • bezli ağaç şezlong 
1 ~andık A Z O A 47 • mensucat fanilelik 

y K 227 c ipekli p~muklu mensucat ı 
ı p Es 69 • • • • tiransit 

Baladl muharrer 36 kalem eşra 29-8-929 çarşamba günün
den itibaren . lstanbnl itl:alat gümrüğü satış ambarında bilmüzc.· 
yede satılacağı ilan olunur, · 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

2 inci KEŞİDE: 11 EYLÜLDEDiR 
BÜYÜK f~RAMlYE: 

35,000 LiRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 

mükı\fat. 

Bu keşidede cem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

» nunrnra 

!!il müdürlüğünden: mı Yüksek Baytar mektebi Rek
törlüğünden: :m Ulumu Aiiyei Ticariye, '('üksek Ticaret, Orta Ticaret ifü 

ii!i namlarile üç kısımdan ibaret Ali r:caret nıektebine 2 er- İ~ii 
!iii lül 929 parttsi gününden itibaren 30 eylül 929tarihine i!!! Mektebin eylül gayesine kadar ekmek et , sebze, mekCılMı 
ifü kadar talebe kayıt ve kabulüne başlanacaktır. mı hayvaniyesi mevkii münakasada olup talip zuhur etmemesine .... . ... 
!ijj Mektetin bütün kısımlarına hanım ve efendiler yazila· im mebni 28 ağustos 929 çarşamba günü saat 14 de ihalesi icra kı· 
!iii bilirler; tedrisat müşterektir. füi lınacağındaıı talip olanların ddterdarlıkta Müessesatı tüccariye ve 

mı A - Mektebin Ulumu Aliye Kısmına: mı _z_ü_rr_a_iy_e_ıı_ıu_h_•_si_bi_ııı_es_u_'r_ıü..;.ğ_üı_ıc_m_ür_a_ca_a_ıı_ar_ı_.~::-~----::~ 
mı 1 - Tam devreli lise mezun:ı olanlar, mı Ankara posta Ve Telgraf 
ım 2 - Ali mekteplerle Darülfünundan mezun bulunanlar, mı 
mı 3 - Ali mekteplerle Dar!ilfCnun muJ;telif sınıflarından mı Umum Mu·· du·· rıu·· gu·· nden·. 
!ili hl ~~ :::: na en gelenler, :::: 

mi 4 - Bu derecelerde olduğu musaddak ecnebi mektep· ifü Posta işleri müdüriyetinde 35 lira asıl maaşlı bir mümeyyiz· .... . ... 
ifü !erinden çıkanlar, !i!.! lik münhaldir. Barem kanunu mucibince meslı,ın bedeliyle 
ım J(abul olunurlar. ıgı beraber bu maaşın mecmuu ı 13 lira tutar. Bu memuriyete 

mı B - Mektebin yüksek ticaret kısmı: im bilmüsabaka münasibi alınacaktır. Taliplerin kUV\"etli fıraı:s:zca 
mı l R . k I d I I !m bilmesi şarttır. Müsabakada kazananlar ar;:sında hukuk me'zu::· 
ım esmı orta me tep erin en mezun o an ar. 'ı: ••• ·:, 
1 l tarı tercih olunıır. Talip olanların 31 ag"ustos CumarLsi 0 üııü 
•1
! . .! .. =.: 2 Liselerin birinci d'evrestni ıkma edenler, mı b 

ögleden evvel lstanbulda Yeni Pastahanede Posta işleri Müdür mı 3 Orta ticaret mekteplerinden mezun olanlar, if:l 
:::: :::: muavinliğine mür.ı. a tıarı. 
:::: 4 Liselerin birinci devresine veya orta mekteplere :::: -----------------------

!!!! ve orta ticaret mekteplerine muadil olduğu ıasdikli hususi mı T"ıcaretı· bahrı·ye mekteb"ı 
mı veya ecnebi mekteplerıle ihtisas ve meslek mekteplerinden mı " 
mı ıahadKetname vkeyba llasdl ikname ile gelenler, m! Alisi müdürlüg'"' ünden: 
m; ayıl ve a u o unular. mı 

iHi C - Mektebin orta ticaret kısmına: i!!i Eyliiliiıı on be~inci günü tedrisata iptid::ır .... . ... 
iiii 1 - Tam sınıflı ilk mektep mezunu olanlar. Hii edileceğinden talebe k::ıyt 'e kalnıliinc başlan-
mı 2 - Liselerin ve orta me'-teklerin ilk sınıflarından na· !!!! ~ı k ) ' J r • • m: ~ ım mıştır. ıı e tep ne rnri ve meccanı o up seıaını :::: klen gelenler. :::: 

mı 3- Resmi ilk mekteplere muadil mekteplerinden mezun mı licariyeyc kaplan 'e n1akinist yetiştirir Ye de-

ım bulu4nanlar, H k dd le h 
1 

le k liJ! recesi yüksektir. Tah8il müddeti ikisi tc.ili ikisi 
fü! - ü fımetçe mu.. a ususi ve mes e me tep- !!!! 
fül lerinben naklen müracaat edenler, mı :ili olmak üzere dört senedir. :.ili birinci sınıfa 
mı Kabul edilirler. mi liseyi ve ltili birinci sınıfa lise dokuzu ikmal füj S - Ulomu Aiıye •ınıflarına dahıl olmak için yaş tah· mı 
mı dit edilmemiştir. Yüksek ticaret k"mına gireceklerin on ım eylemiş talebe alınır. Ye liselerin OnUOCU On 

iHİ altı yaşından al"ğı ;e yirmi bir yaşından yukarı olmaması ğij birinci sınıflarından münakale S.!)l'elile talebe 
:::: ıartlır. :::: 1 <l <l"l' "' 1 1 1 1 1 1 i=== .ı :::: ";ıy e ı ır. ı a ip o arı arın ey ü iiıı yet inci !iij Orta ticaret kısmına kabul olunacak ıalebenin de on üç mi 
l'ii•ı yaşından aşağl ·Ye''On sekizdeıı•.,..U,ı olmaması lbmıdır. m: CIJll\af'lesi aiiniine kadar isti<lalarına atideki 
.ı •••• u 

lilİİ S - Mekıebin bütün kısımlanna kayıt ve kabul edil· iüi k 1 k 0 k d ~ 
ı,m mek için müracaat edeceklerin aşağıdaln vesikalan melctep mı evra - ı rapte( ere - rta öy e ç1ragan sarayı 
liijj müdürlüğüne huaben yazacakları bir ısudaya raptedilerek l!li Hlisalinde k:\in mektebe her gün öyleden sonra 

li:; gelirlmelerl lazımdır: ım müracaat etmeleri hizımdır. 
; il! 1 - Nüfus hüviyeıı cüzdanı, füi 
ll:i 2 - Aıı varakası, mı 1 - lliiuiyet cüzdanı. - 2 Aşı şalıadetna-
! :il 3 - Bulaıık hastalıktan salım olduğuna dair belediyelerce mı mesi. 3 _ Mektep şahadetname veya tasdikna-
1 pı: musaddak doktor raporu, m: 
11ill 4 - ikamet eııiği mahalleden ıabııaca tasdik edılmiı mı mesi. 4 - )fazırnn ve nıliUehiııı ohnadığıııa .dair 

IHii hüsnühal var.akası, mı kolisce lll\ISaddak ilmühaber. 5 - Döı·t adet 
İ:ii 5 - Uç adet gösterişlı fotograf füi • 
ıiii 6 - Mezun oldukları mektep ~ahadetnamesi, veya las· mı kartonsuz ,·esikalık fotoğraf. 6 - Veli, Veli-

ım dıL:name veyahut bunların musaddak sureti, lj!l yelerinin ııııısaddak imza suretleri. 

Devlet Demiryolları ve Lı" _ ım . Bu' iza_hata göre her gün mektep müdürlüğüne müracaat ııııı....;.::-. ------------------
:::: edılmesı ilan olunur. :::: lstanbul mıntakası maadin 

manlarl umumi idaresinden: mı S - A~adoludan gelecek olanlar mekıupla müracaat m~ mu .. hendı"slı"g'"' 1"nden•. 
:::: ederek bu muddet zarfında kayıt ve kabul lıakkını kazana- m: 

!stanbuldan Devlet demiryolları üzerı'ndekl ı'slasyonlara ve :::: b 1 1 :::: l k d d 
:::: i ir er. :::: Kütahya viliyeıinden Tavıan ı azasın a a~ ardı nahiyesln· L•]m• knLc'e bu it 1 d l b l · d 'I k ·· 1 :::: .................... •••••••••••••c• .. ·••:•••a•••••ıı•ıı········-··••••••••••••••••••· .. ···==·· 

"· 
1 ~ · 

8 asyon ar an stan u a gbn erı me uzre ma :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.:::.::::: •• :. :::::::::::::::::::ı:::::::::ı::::::::::: de ka··ın Krom madenı· mu··sıahsel•ıından 54 derecelı·k (800) ton .................................................................................................... o. 

•ahiplerince tevdi ve ir<al kılınacak hamuleyi Galata ve lstanbul f .. ~ ~ ~ t ~ ~ ı t 1 ~ cevherin Derince veya lzmit iskelelerinde teslim edilmek ve kan· 
l•ıafkrında tesis edeceği derolarında idaremiz namına tesellüm ve u se ~". !ir nıe te ıne !i e e lar rüsumu müşteriye ait bulunmak ve beher !onuna verilecek 

teslim ct:rek üzre lir acentelik ıhdas edıleceklir. UJ U U liat (33,5) liradan dun olmamak esası dairesinde ve ıeferrualı · 

Bu acentelik mcv'cut mukavele projesini kabul ıartile idareye ~~yı ue ta~ulu" ayrıca takarrür eııirilmek üzere saıılarağından ıalip olanların millt 
en müsait şerait teklif eden talibe ihale edilecekıır. T aliplerın ftU ban lı.alarclan alınmış (201 O) liralık teminat mektubıle beraber 
aşağıdaki şartları haiz olmaları laznndır. (Eylülün on beşinci pazar günü) saat on beşe kadar teklifnamele-

1 - Asgari 100'000 (yüz bin) Türk lirası sermaye sahibi Yüksek baytar mektebine meccani ve leyli talebe kayt ve rini kapalı zarfla İktisat vekaleti maadin müdürlüğüne vermeleri. 
kabulüne başlanmıştır. 

olmak ve sermeyeye malik bulunduğunu müsbit banka mekıubu 
ibraz elmek. Resmi ve hususi lise mezunu olan taliplerin 1 teşrinievvel 

.. 929 larihine kadar lstanbulda selimiyede mektep reklörlüğüne bir 
Z- Otedenberi nakliye lşlerile meşgul va bu işte ihlisas ve istida ile müracaat elmeleri lazımdır. 

selal. iyeı sahibi bulunduğunu resmi vesaik ile tevsik eylamek. 

Mukavele projeleri Ankorada idaremizin Ticaret dairesinden veya 
!sta:ıl.ıulda l laydarpaşada hasılat kısmından alınabilir. 

3 - Talipler teklif mekıuplarmı ayrı bir zarfa koyarak 

zerflann arkalarını imzalayacaklar ve lcabeden vesikaları 
da bu zarfla beraber ikinci bir zarfın içine koyarak idaremizin 
Ticaret ve Tarife dairesine tevdi veya irsal edeceklerdir. 

4 -Teklifler 20 eylül tarilıine müsadıl cumartesi günü saat 

15 e kadar lcabul edilir. 

Kırklareli son bahar 
at koşuları 

20 eylül cuma 
Kırklareli Yani ve İslah iıleri riyasetinden: 

1 - Yarış ve lslalı Encümeni alisi mı:mına uım m Trakyaya 
şamil olmak üzere sonbahar At koşuları 20 eylül 929 cuma günü 
Kırklareli m<rkezinde yapılacaktır. -

2 - K,;wt ve kabul muamelesi 18 eylül 929 çarşlmba günü 
saat ı 8 ze kadar olup ondan sonra yapıfmıyacaktır. 

Kırkağaç belediyesinden: 
Boru ile Kırka~aç kasabasına isale edilecek ( Koca su ) için 

muhtelif kuıurda 9609 melre boruya ihtiyaç vardır. 
Münakasa 15 8. 929 larihinden 30, 9 929 tarihine kadar 

devam edecektir. 
Taliplerin bu müddet içinde Kırka~aç belediyesine müracaat 

ederek şartnameyi istemeleri ve ıeklılterlni vermeleri illin lounur. 

Nafia fen mektebi mü
dürlüğünden: 

2( temmuz 929 tarihinde yapılan münakasalarında tek· 

]i[ edilen liatları murnfık göriilmcycn beş kalem fazak ile 

hiç talip zuhur etmeyen et, ekmek, sebze \'C kok kömlinı
nlin 29-8-929 pcr~embe gunii kapalı zarfla tekrar miinaka

saları yapılucai(ıııdan ıuliplcrin o günde mektepte toplanacıık 

_... -- ~ 

SA'l'llJK 11.\NE 
Şehzadeba~ında :\lollıı hiiS

rev mahallesinde Ciice Çeş· 

mesi sokağında be~ oda bir 

kuyu ve ekktrik tesisatını 
havi maa bahçe 16 numaralı 
hane satılıktır. taliplerin Di· 
rçklcr:ınısında 15 numaralı 
Sucu dükkanında lıckçi :\leh· 
met a~aya müracaatları. 

lıaiı 
1 - Çanakkale 9 No )andar· 

nıa efrat nıel:tcbinin ü:nera 

zabitan ve efradı!ll:ı CJ29 senesi 
için Etin ihale t:ırihiııdtn Mwı? 
930 ı:ayesine kadar 13-8-829 
tarihinden itibare'l yirmi gün 
nıüdetle kapalı zarf ile müna• 
kasaya vaz edilmiştir. 

2 - Etin i!ıalesi 1-8-929 pa• 
zar günü saat 16 da vilayet 

dairesinde icra b lınaca~ından 
ihaleden evvel mektep idıresim 
müracaat eden taliplere derhal 

şartnameler Çanakkale mektebi 
müdüriyetinden verilir. 

3 - Münkasaya iştirak ede· 
cek taliplerin verecekleri teklif• 
nameler şartnamedeki şerait 

dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakamla okunabilmesi için 
açık yazmalıdır. 

4 - Bedeli mu~aınmenenin 

• • 7,5 teminatı muvakkatası 

sandık makbuzu ve ya hüku· 
nıet~e maruf banka mektup· 

lnrı kıymeti muharreresi üzerin• 
den istikrazı dahili tavilatile 
borsa fiatıııdan °"10 noksaııile 

sair milli esham ve talıvilatın 
teklifname ile birlikte ikinci 

bir zarfakonularak komisyon 
riyasetine verilecektir. 

Türkiye İş 
bankası umu-
mi müdürlü
günden: 

Türkiye iş bankasının Edre

mit şubesi binasının işaatı mü• 

nakasaya vaz edilıni~tir. Miı· 

nakasaya iştirak etmek isteyen· 
ler şartname mııka velenaıııe 

suretini ve nam fre pilaala• 

rıııı bankamızın Ant.aradaki 

umnın müdürlüğüne müraca· 

atla 20 lira mükabilinde ala• 
bilirler. 

Teklilnameler muteber bir 

bankadan alınacak ve in:aatın 

baliğ olacağı miktarın 15 0 i 

nisbetindc bir kefalet mektu· 

bu ile beraber önümüzdeki 

10-9-29 salı günü öğleden 

evvel umum müdürlüğümüze 

tevdi edilmiş olmalıdır. 

J\\ühalıhitler tekliilerinde in· 

şaatı asgari ne katbr mi.ı:Jdd 

zarfı:ıda yapacaklarını vazıiıaıı 

dercedccekler. Müddet itiba· 
rile en kısa teklifte bı:lunan· 

lar şayanı tercih olacaktır. 

Umum J\\üdürlüğümfız bir 
gfına fiat kaydı gözetmeksizin 
dilediği ıııütaalıhide ilıakde 

serbesttir. 

Devlet Demiryolları 
ve Limanları umumi 
idaresinden: 

Ilaydarpnşa ve Konya l;lctmderl memur ve mfü,tah

demlerinc ait re>ml p~lık ve kıtlık ellıisr palto ve serpuş 
kapalı zarfla münaka!!!!p konmuşn1r. 

3 - Hariçten müracaat edecekler talimat dairesinde hayva
nının mükemmel eşkillini ve gireceği koşunun ııııınarnsıııı telg
rafla Kırklareli Encümeni riyasetine vaktiyle müracaat etmeli ve 
ikinci maddeyi nazarı dikkate almalıdır. 

4 - koşulara ait tafsil5t duvar ilanlarındadır. 

komisyona gclnıc'eri. 
------''-------------------- 1 Namo:ı vakitleri 

D l t D . il L . ,.,., Oıı. tı.ı.İi Akı•• y.,,. ı~··· ev e emıryo arı ve ı- · 5,,J 11.15 ı~.s' 1, •• 9 20.~' :ı.Js 

:\liır.al;:'!o'a 16 eylül 1929 pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Devlet tknıiryollıtrı idaresinde yapıiacakur. 

;\liinakasııya i;tirak edeceklerin teklif mekt11plarını ve 
mil\ ak kat tcminaılnrını a)lnİ giiııde saat l 5,30 kadar umu
mi müddrlıik kalemine nrmcleri l~zı.rndır. 

Talipler münakasa şartMmdrrini iki lira mukabilinde 
Ani.arada, :'llalzcmc dalresinclcn, lstanbuldıı Haydarpaşa 
:nağaz:ısından tedarik ~dcbilirlcr. 

Erzak münakasası 
" 

Ali orman mektebi rektor-
luğundan: 

J\\ektebinıizio Eylül 92 gayesine kadar erzak ve levazım ka
palı z_arf ~sulile !cıııdiden nıüııakasaya ki'ınınuştur. iştirak içi 
yevmı ıhale olan 28 Ağu9tos Çarşanba günü saall6 da defterdar
lık binası dalıilinde müessesatı ticariye ve ziraiye mübayaat ko
misyonuna gelmeleri. 

m·anları Umumi İdaresinden: ; 1 Bugün do~a!lalra iti•n: 1' 

..1625 ton meşe ~du11n kapalı z_ar~la münak•saya koııulınuşlur. . , ~~~~' Atf~h,ı;cş . , 
J\111 akas_a 17. E_yiul 929 Salı guıııı saat 16 da Anltaraba Dev· I 
!et Dilnıryolları idaresinde yapılacaktır. ' 

Mibıakasaya iştirak edece~lerin tehlif mektuplarını ve muva-

kkat teır..inatlarını ayni güncle saat 15, 30 a kadar tlmuıni Mü
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Günün nasl'ıaı:: 
Doğru süz1;n t. .1rşı~1nd3. ak: '1 

s•ılar durur. 

---· 
Talipler 11).Ünakasa şa.Ftnaıneferltıi iki lira mukabilinde Anka- Riiz~lr p.•yrn ,.0 ""'"' 1çıuır 

rada, Mal~eme dairesinden, lstanbulda Haydarp.aşa nıai:azası:ıdaıı ı~.-......:. ... -"·o;;;i;.-;;;·...-...,......,· .... _... ~ 
tedarik edebilirler. Moı'ul müdür: Refık A!ıııı•• 

Bu;iln1<~ !;ava 


